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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨فيينا، 
      تقريرالمشروع     

املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار   -خامساً  
 مبا يف ذلك النظر يف السبل الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه،

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 
      بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 مـن جـدول   ٦، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٧/١١٣عمالً بقرار اجلمعية العامة       -١
بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده وبطبيعـة املـدار        املـسائل املتـصلة   "األعمـال، املعنـون   

الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                   

  .أعماهلا، باعتباره بندا منتظما على جدول "لالتصاالت
ــ  -٢ ــو إســبانيا وتكلَّ ــسيا وم ممثل ــا وإندوني ــل وأوكراني ــسا والربازي ــن وفرن ــة(زويال  ف -مجهوري

 ٦اليونـان يف إطـار البنـد       و الواليـات املتحـدة األمريكيـة      و هولنـدا  و املكسيك و كندا و )البوليفارية
ــة د      . مــن جــدول األعمــال  ــةً عــن جمموع ــل شــيلي نياب ــد ممث ــذا البن ــضا يف إطــار ه ــم أي   ول وتكلَّ

وتكلَّـم بـشأن هـذا البنـد أيـضاً أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء ممثلـو دول                     . ي  أمريكا الالتينية والكاريب  
  .أعضاء أخرى
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أبريـــل، عقـــد / نيـــسان٨ املعقـــودة يف ،٨٥٩وعـــاودت اللجنـــة الفرعيـــة يف جلـــستها   -٣
ــه اجتمــاع لفريقهــا العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، برئاســة جو      زي

ــو   ــة يف دورهتــا     ). الربازيــل(مونــسريات فيل ــة الفرعي ــه اللجن ووفقــاً لالتفــاق الــذي توصــلت إلي
ته اللجنـة يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني، ُعقـد الفريـق العامـل لكـي               التاسعة والثالثني، والذي أقرَّ   

  .ينظر فقط يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
ــق   - ٤ ــد الفري ــسات  وعق ــالث جل ــل ث ــرَّ.  العام ــستها   وأق ــة، يف جل ــة الفرعي ، [...]ت اللجن

  .ذا التقريرهبلعامل، الوارد يف املرفق الثاين أبريل، تقرير رئيس الفريق ا/نيسان[...] املعقودة يف 
  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية، من أجل النظر يف هذا البند، ما يلي  -٥

ــوان     )أ(   ــة بعن ــصل    "مــذكرة مــن األمان ــة فيمــا يت ــشريعات واملمارســات الوطني الت
  ؛)A/AC.105/865/Add.12-13" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

سـؤاالن بـشأن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني          "مذكرة من األمانـة بعنـوان         )ب(  
  ؛)A/AC.105/889/Add.11-12" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

أسئلة حول التحليقات دون املداريـة ألغـراض        "بعنوان  اعات  ورقة غرفة اجتم    )ج(  
  ؛)Add.1 وA/AC.105/1039(" أو نقل البشر/البعثات العلمية و

ــوان      )د(   ــة اجتماعــات بعن ــة غرف ــدول    "ورق ــات عــن ممارســات ال ــوجز باملعلوم م
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.8" (وتشريعاهتا املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

أسـئلة عـن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني            "ورقة غرفة اجتماعـات بعنـوان         ) ه(  
  .)A/AC.105/C.2/2013/CRP.16" (الرد الوارد من باكستان: حدوده

بت اللجنـة الفرعيـة بإنـشاء صـفحة إنترنـت علـى املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون                     ورحَّ  -٦
ــالفريق ا    لعامــل املعــين بتعريــف الفــضاء  الفــضاء اخلــارجي حتتــوي علــى قائمــة بوثــائق خاصــة ب
ــؤمترات    ــة املـ ــة غرفـ ــداد ورقـ . A/AC.105/C.2/2013/CRP.8اخلـــارجي وتعـــيني حـــدوده، وبإعـ

وأوصــت اللجنــة الفرعيــة بتحــسني ورقــة غرفــة املــؤمترات تلــك عــن طريــق ترتيــب املعلومــات    
لجنــة وطلبــت ال. الــواردة فيهــا حبــسب البلــدان وإدراج أمســاء البلــدان وفقــا لترتيبــها األجبــدي   

لتنظر فيها يف دورهتا الثالثة واخلمـسني املزمـع عقـدها    مستوفاة  وثيقة عدَّالفرعية إىل األمانة أن تُ 
  .٢٠١٤يف عام 

التقـدُّم العلمـي   أنه كان لزاماً على اللجنة الفرعيـة، إزاء    وفود عن رأي مفاده      توأعرب  -٧
 القطــاع اخلــاص واملــسائل  والتكنولــوجي واالســتغالل التجــاري للفــضاء اخلــارجي ومــشاركة  
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ــة املــستجدَّ  ــاً  القانوني ــد اســتخدام الفــضاء اخلــارجي عموم  أن تنظــر يف مــسألة تعريــف  ،ة وتزاي
  .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ عــدم وجــود تعريــف للفــضاء اخلــارجي أو  وأعــرب  -٨
ــانون       ــاق ق ــشأن انطب ــة ب ــة قانوني ــانون اجلــو، وأنَّ مــن   تعــيني حلــدوده حيــدث بلبل ــضاء أَم ق الف

ــضاء          ــضاء اجلــوي والف ــني الف ــدول واحلــدود ب ــسيادة ال ــة ب ــسائل املتعلق ــضروري توضــيح امل ال
  .اخلارجي بغية احلد من احتماالت نشوء نـزاعات بني الدول

فود أنَّ لتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده أمهية فيما يتعلق مبـسؤوليات            و ورأت  -٩
وقـد أصـبحت تلـك املـسألة ذات         . الكيانات األخـرى املنخرطـة يف األنـشطة الفـضائية         الدول و 

  .أمهية خاصة بالنظر إىل ما تشهده األنشطة الفضائية من تكثُّف وتنوُّع
 يـثري أيّ   وفود أنه ينبغي للدول مواصـلة العمـل ضـمن اإلطـار احلـايل، الـذي ال                 تورأ  -١٠

ــة، إىل حــني وجــود حاجــة     ــدة وأســاس ع صــعوبات عملي ــضاء    ممؤكِّ ــف للف ــي لوضــع تعري ل
  .اخلارجي أو لتعيني حدوده

علـى   ال علـى وظيفـة جـسمٍ مـا والغـرض منـه،        من األفضل التركيز    بعض الوفود أنَّ   رأىو  -١١
  .موقعه، من أجل البّت فيما إذا كانت أنشطته ستخضع لقانون الفضاء ومىت يكون ذلك

ستند إىل اجلمــع بــني النــهجني يــدام هنــج خمــتلط وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي اســتخ   -١٢
  .م يف هذه املسألةالوظيفي واملفاهيمي لتعيني حدود الفضاء اخلارجي، من أجل حتقيق املزيد من التقّد

فيزيائيـاً  غـري امللموسـة وغـري الدقيقـة         الفضاء اخلـارجي     بيئة   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ      -١٣
كمـا ذهــب الوفــد الــذي أعــرب عــن هــذا  . غرافيــةجتعـل مــن الــصعب عمليــا تعــيني حــدوده اجل 

 وضع جمموعة من املبادئ أو القواعد اإلرشادية بـشأن إطـالق األجـسام الفـضائية      الرأي إىل أنَّ  
اجلويــة وتــشغيلها ميكــن أن يــسهم يف تلبيــة االحتياجــات احلاليــة علــى صــعيد الوضــوح واألمــن 

  .القانوين يف هذا اجملال
 أدىن لتوافق اآلراء بشأن هـذه املـسألة مـن           د وجود حدٍّ   جمرَّ وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ      -١٤

  .ر املناقشة يف احملافل الدولية األخرى، من قبيل مؤمتر نزع السالحشأنه أن ييسِّ
وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ تبـاين آراء الـدول بـشأن مـسألة تعريـف الفـضاء اخلـارجي                      -١٥

 فمــن الــضروري  لجميــع، ومــن مثّ وتعــيني حــدوده ُيــصعِّب صــوغ موقــف يكــون مرضــياً ل      
االحتفــاظ هبــذا البنــد علــى جــدول األعمــال وحتليلــه هبــدف التوصــل إىل توافــق يف اآلراء لكــي 
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ر حالـة مـن الـيقني فيمـا يتعلـق بالـسيادة يف              تكون لدى الدول يف املستقبل صكوك قانونيـة تـوفِّ         
  .حرية الوصول إىل الفضاء اخلارجيل يف الوقت ذاته وتكفاجملال اجلوي 

 بعــض الوفــود أنــه جيــب اســتخدام املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، وهــو مــورد   ىورأ  -١٦
ض بـشكل واضـح خلطـر التـشبُّع، اسـتخداماً رشـيداً وإتاحتـه جلميـع الـدول                   طبيعي حمدود يتعرَّ  

فهـذا مـن شـأنه أن يتـيح للـدول إمكانيـة الوصـول إىل                . بصرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية     
 بالنــسبة لــألرض بــشروط منــصفة تأخــذ بعــني االعتبــار، علــى وجــه اخلــصوص،   املــدار الثابــت

 عمليـات   ُتراعـي نـة، و  احتياجات البلدان النامية ومصاحلها، وكذلك املوقع اجلغرايف لبلـدان معيَّ         
  .االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة

أكثـر  بديلـة   أن تبحـث عـن طرائـق        ل األعـضاء    وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للـدو         -١٧
  .ألرضلالستخدام املدار الثابت بالنسبة عقالنية وتوازنا 

األولويـة  "وفود أنَّ استغالل الدول للمدار الثابت بالنسبة لـألرض علـى أسـاس               تورأ  -١٨
نونيـاً يكفـل   هو أمر غري مقبول، وأنه ينبغي للجنة الفرعيـة بالتـايل أن تـضع نظامـاً قا            " باألسبقية

وصول الدول إىل املواقع املدارية على أسـاس عـادل، وفقـاً ملبـدأي اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي                   
  .يف األغراض السلمية وعدم متلُّك الفضاء اخلارجي

إبقــاء  بعــض الوفــود أنَّ ضــمان اســتدامة املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض يــستلزم ىورأ  -١٩
لفرعية ومواصـلة دراسـتها بإنـشاء أفرقـة عاملـة وأفرقـة             املسألة على جدول أعمال اللجنة ا     هذه  

ورأت هذه الوفـود أنـه ينبغـي إنـشاء أفرقـة عاملـة أو               . حكومية دولية مناسبة، حسب االقتضاء    
لوصـول إىل  تعزيـز املـساواة يف فـرص ا   أفرقة حكومية دولية ذات خربة تقنية وقانونية مـن أجـل          

  .املدار الثابت بالنسبة لألرض
 رأي مفــاده أنــه ينبغــي تــوفري املــساعدة والقــدرات التقنيــة للبلــدان الناميــة وأُعـرب عــن   -٢٠

ز تنميتـها   مـا مـن شـأنه أن يعـزِّ        وهـو   لزيادة فـرص وصـوهلا إىل املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض،               
  .االجتماعية واالقتصادية ويساعد على تقليص الفجوة الرقمية

    
صادر القدرة النووية استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام م  -سابعاً  

    الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها يف
 مـن جـدول   ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٧/١١٣ بقرار اجلمعية العامة     عمالً  -٢١

استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               "األعمال، املعنون   
  . وحيداًناقشة م، باعتباره بنَد"اخلارجي وإمكان تنقيحها
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اململكـة   و املكـسيك  و كنـدا  و )البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    فـن  و إندونيـسيا لو  وتكلّم ممثِّ   -٢٢
وتكلَّـم  .  مـن جـدول األعمـال      ٨ يف إطـار البنـد        األمريكيـة  الواليات املتحدة  و العربية السعودية 

وتكلَّـم  . ي  يـة والكـاريب   ل شيلي نيابةً عن جمموعة دول أمريكـا الالتين        أيضا يف إطار هذا البند ممثِّ     
  .لو دول أعضاء أخرىبشأن هذا البند أيضاً أثناء التبادل العام لآلراء ممثِّ

ــة، يف         -٢٣ ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــاد اللجن ــاح أنَّ اعتم ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن
، إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مــصادر القــدرة  ٢٠٠٩دورهتــا الــسادسة واألربعــني يف عــام  

 األمـان أثنـاء دورهتـا الثانيـة         وإقـرار اللجنـة إطـارَ     ) A/AC.105/934(لنووية يف الفضاء اخلارجي     ا
ــد مـَـ ٢٠٠٩واخلمــسني يف عــام   ــانون    ، ق ــدرجيي لق ثَّال خطــوات هامــة فيمــا خيــص التطــوير الت

ن اســتخدام مــصادر القــدرة االفــضاء الــدويل وأَعطيــا دفعــة قويــة للتعــاون الــدويل يف ضــمان أمــ
  . الفضاء اخلارجيالنووية يف

 والحظت اللجنة الفرعية القانونية بارتياح أنَّ الفريق العامـل املعـين باسـتخدام مـصادر                -٢٤
 مـوجزا باملعلومـات املـستقاة مـن حلقـات العمـل الـيت         عـدَّ القدرة النووية يف الفـضاء اخلـارجي أَ       

يــة والقانونيــة،  نظمهــا خــالل الــدورتني الثامنــة واألربعــني والتاســعة واألربعــني للجنــة العلم       
  ).، املرفق الثاين، التذييلA/AC.105/1038 (٢٠١٢ و٢٠١١  عامياملعقودتني يف

 بعــض الوفــود أنَّ مــن واجــب الــدول وحــدها دون غريهــا، بــصرف النظــر عــن  ىورأ  -٢٥
نــشطة األرهــا االجتمــاعي أو االقتــصادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تــشارك يف      مــستوى تطوُّ

باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه املـسألة                ترتبط  اليت  تنظيمية  ال
ا تقـوم   ورأت تلك الوفود أيضا أنَّ احلكومات تتحمَّـل مـسؤولية دوليـة عمَّـ             . هتّم البشرية قاطبة  

قـدرة  البه املنظمات احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنية تنطوي على اسـتخدام مـصادر               
  .لبشرية ال أن تضّرهااارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تفيد نووية يف الفضاء اخلال

 بعــض الوفــود اللجنــة الفرعيــة القانونيــة إىل مراجعــة إطــار األمــان وإىل التــرويج   دعــاو  -٢٦
ملعايري ملزمة تكفل خـضوع أيِّ نـشاط ُينفَّـذ يف الفـضاء اخلـارجي ملبـدأي احلفـاظ علـى احليـاة                       

  .وصون السلم
 أن يكـون هنـاك مزيـد مـن التنـسيق والتفاعـل بـني اللجنـة الفرعيـة                     بعض الوفود  ىورأ  -٢٧

العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل التـرويج لوضـع معـايري دوليـة ُملزِمـة تـوفِّر                        
  .إطارا قانونيا الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
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ات  للمسائل القانونية املرتبطة باستخدام املنـصَّ       من االهتمام  وىل مزيدٌ وفود أن يُ   تورأ  -٢٨
زة مبصادر قدرة نوويـة يف املـدارات األرضـية، يف ضـوء مـا يبلـغ عنـه مـن حـاالت                       الساتلية اجملهَّ 

  .ض البشرية ألخطار جسيمةأعطال وارتطام تعرِّ
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه لــيس مــن الــضروري فحــسب تــدوين القــانون الــدويل،      -٢٩
زيــزه واســتعراض معاهــدات مــن قبيــل املبــادئ املتــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة   أيــضا تع بــل

  .النووية يف الفضاء اخلارجي هبدف اعتماد صك ملزم
املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة "وأُبــدي رأي ينــادي بوجــوب تعــديل   -٣٠

وجيهيـة واملعـايري املتعلقـة      املبـادئ الت   (٣عن طريق القيام، يف املبدأ      " النووية يف الفضاء اخلارجي   
 اللـتني تـشريان إىل اسـتخدام        )أ( ٣و‘ ٣‘) أ (٢، حبذف الفقـرتني الفـرعيتني       )بأمان االستخدام 

  .ة يف املدارات األرضية النووية ومولدات النظائر املشعَّاملفاعالت
 تنقــيح إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مــصادر القــدرة    وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ   -٣١

  .ة يف الفضاء اخلارجي ليس باألمر الضروري حالياالنووي
رت مـصادر   البلدان واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت طـوَّ    وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ      -٣٢

للقدرة النووية واستخدمتها يف أنشطة الفضاء اخلارجي ينبغـي أن تـشارك بنـشاط يف العـروض                 
  .ذه املسألةالتقنية كوسيلة لزيادة الشفافية واملساءلة بشأن ه

مواصـلة دراسـة هـذه املـسألة وإبقـاء هـذا البنـد              وجـوب   فقت اللجنة الفرعيـة علـى       واتَّ  -٣٣
  .على جدول أعماهلا

  


