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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ -مارس / آذار٢٤فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

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

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

 كبنـد منـتظم     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامـة        -١
  :ماهلا، وعنوانهيف جدول أع

  :املسائل املتصلة مبا يلي"  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ"(  
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل              )ب"(  

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنـسبة            
  ."اد الدويل لالتصاالتلألرض دون مساس بدور االحت
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ــد    -٢ ــم يف إطــار البن ــل وبلجيكــا    ٧وتكلَّ ــسيا والربازي ــو إندوني  مــن جــدول األعمــال ممثِّل
كما تكلَّـم يف إطـار هـذا البنـد          . واملكسيك والواليات املتحدة  ) البوليفارية-مجهورية(وفرتويال  

م بـشأن هـذا البنـد أيـضاً         وتكلَّـ . ي  ممثِّل شيلي نيابةً عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب            
 عــن جمموعــة دول أثنـاء التبــادل العـام لــآلراء ممثِّلـو دول أعــضاء أخــرى وممثِّـل نيكــاراغوا نيابـةً     

  .ي والكاريبأمريكا الالتينية 
مارس، َعقَد فريقهـا    / آذار ٢٤، املعقودة يف    ٨٧٨وعاودت اللجنة الفرعية يف جلستها        -٣

ــو    العامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلــارج   ــه مونــسريات فيلي ي وتعــيني حــدوده، برئاســة جوزي
ووفقــاً لالتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا التاســعة والــثالثني، ). الربازيــل(

والذي أقرَّته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني، ُعقد الفريق العامل لكي ينظر فقط يف املـسائل                
  .عيني حدودهاملتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وت

، [...]وأقـــرَّت اللجنـــة الفرعيـــة يف جلـــستها . جلـــسات[...] وَعقـــَد الفريـــُق العامـــلُ   - ٤
  .أبريل، تقرير رئيس الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير/نيسان[...] املعقودة يف 

  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية للنظر يف هذا البند ما يلي  -٥
رة من األمانة بشأن التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريـف           مذكِّ  )أ(  

  ؛)Add.15 وA/AC.105/865/Add.14(الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 
مــذكِّرة مــن األمانــة بــشأن ســؤالني حــول تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني      )ب(  
  ؛)Add.14 وA/AC.105/889/Add.13(الردود الواردة من الدول األعضاء : حدوده

ــة ألغــراض        )ج(   ــشأن أســئلة حــول التحليقــات دون املداري ــة ب ــذكِّرة مــن األمان م
  ؛)Add.3 وA/AC.105/1039/Add.2(أو نقل البشر /البعثات العلمية و

املــسائل املتعلقــة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات عنواهنــا    )د(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.6" ( االحتاد الروسيردود: وتعيني حدوده

املــسائل املتعلقــة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي  "ورقــة غرفــة اجتماعــات عنواهنــا    )هـ(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.13" (أوروغوايردود : وتعيني حدوده

ــة واخلمــسني        )و(   ــدورة الثالث ــا يف ال ــشأن مــسامهة تركي ــة اجتماعــات ب ــة غرف ورق
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(للجنة الفرعية القانونية 
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مـــوجز معلومـــات عـــن ممارســـات الـــدول "ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات عنواهنـــا   )ز(  
ــدوده      ــيني حـــــ ــارجي وتعـــــ ــضاء اخلـــــ ــة بتعريـــــــف الفـــــ ــة املتعلقـــــ ــشريعاهتا الوطنيـــــ " وتـــــ

)A/AC.105/C.2/2014/CRP.27.(  
ــه       -٦ ــضاحي عنوان ــة إىل عــرض إي ــة الفرعي ــضاء اخلــارجي   "واســتمعت اللجن ــف الف تعري

، قدَّمـه املراقـب عـن    "‘األنـشطة الفـضائية  ‘ الراهنة إىل حتديد وقت بـدء        احلاجة: وتعيني حدوده 
  .الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه كان لزامـاً علـى اللجنـة الفرعيـة، إزاء التقـدُّم                -٧
ــشاركة القطــاع       ــضاء اخلــارجي وم ــتغالل التجــاري للف ــوجي واالس  اخلــاص العلمــي والتكنول

واملــسائل القانونيــة املــستجدَّة وتزايــد اســتخدام الفــضاء اخلــارجي عمومــاً، أن تنظــر يف مــسألة   
  .تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

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

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

وأُعرب عن رأي مفاده أنه ال داعي اللتماس تعريف قانوين للفضاء اخلـارجي أو لتعـيني           -٩
ه ينبغــي للــدول أن ُتواِصــل العمــل ضــمن اإلطــار احلــايل، الــذي ال يــثري أيَّ  حــدوده قانونيــا، وأنــ

صعوبات عملية، إىل حني وجود حاجة مؤكَّدة وأساس عملي لوضع تعريـف للفـضاء اخلـارجي                
  .أو لتعيني حدوده

وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ من شأن االتفاق علـى تعريـف واضـح للحـدود بـني الفـضاء            -١٠
جلوي أن يتـيح للجنـة وللجنـة الفرعيـة التركيـز علـى وضـع وتطـوير صـكوك                    اخلارجي والفضاء ا  

قانونية تنطبق على أنشطة ال تقتصر على جانب واحد من اجلوانب املتعلقة بالفـضاء، وأن يهيـئ                 
الـــيقني القـــانوين الـــالزم لتزويـــد مـــشغلي التجهيـــزات الفـــضائية التجاريـــة بالـــضمانات الالزمـــة 

ك الوفد أيضا عن رأي مفاده أنَّـه يف حـال عـدم اختـاذ اللجنـة                 وأعرب ذل . لالضطالع بأنشطتهم 
  بـشأن هـذه املـسألة، ممـا يعـد إمهـاالً      دورها الرائدالفرعية إجراءات يف هذا الصدد فإنَّها قد تفقد    

  . للوالية املنوطة هبا
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، وهـو مـورد                       -١١

ود يتعرَّض بـشكل واضـح خلطـر التـشبُّع، جيـب أن ُيـستخَدم اسـتخداماً رشـيداً وأن             طبيعي حمد 
فهـذا مـن شـأنه أن يتـيح         . يكون متاحاً جلميع الدول، بصرف النظر عن قـدراهتا التقنيـة احلاليـة            
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للدول إمكانية الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض بشروط منصفة، ُتويل مراعـاةً خاصـةً                
بلــدان الناميــة ومــصاحلها، وكــذلك للموقــع اجلغــرايف لبلــدان معيَّنــة، كمــا تأخــذ الحتياجــات ال

  .بعني االعتبار عمليات االحتاد الدويل لالتصاالت وقواعد األمم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة
 وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ املدار الثابـت بالنـسبة لـألرض هـو جـزء مـن        -١٢

 ال خيـضع للتملُّـك الـوطين بـدعوى الـسيادة، أو بواسـطة االسـتخدام أو                  الفضاء اخلارجي، وأنه  
ــتخدام، وأنَّ          ــّرر االس ــتخدام أو تك ــيلة االس ــا وس ــا فيه ــيلة أخــرى، مب ــأيِّ وس االحــتالل، أو ب

  .استغالله خيضع ألحكام معاهدة الفضاء اخلارجي ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت
ار الثابت بالنسبة لألرض، بصفته موردا طبيعيا حمـدودا         وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ املد       -١٣

ــستخدم اســتخداما رشــيدا وبكفــاءة وعلــى حنــو      ومعّرضــا بوضــوح خلطــر التــشّبع، جيــب أن ُي
واعُتـرب ذلـك املبـدأ أساسـيا لـصون مـصاحل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت هلـا            . اقتصادي وعـادل  

 مـن دسـتور   ٤٤ مـن املـادة   ٢-١٩٦ الفقرة موقع جغرايف معّين، على النحو املنصوص عليه يف     
االحتاد الدويل لالتصاالت، بصيغته املعّدلة يف مؤمتر املفوضني املعقود يف مينيـابوليس، الواليـات    

  .١٩٩٨املتحدة، يف عام 
ــسبة لــألرض علــى        -١٤ ــدول للمــدار الثابــت بالن وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اســتغالل ال

 غـري مقبـول، وأنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة، مـن مثَّ، أن تـضع                   هـو أمـر   " األولوية ملن َسبق  "أساس  
ــدأي           ــاً ملب ــادل، وفق ــى أســاس ع ــة عل ــع املداري ــدول إىل املواق ــل وصــول ال ــاً يكف ــاً قانوني نظام

  .االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي وعدم جواز متلُّكه
ــات املتحــد        -١٥ ــها الوالي ــيت قّدمت ــات ال ــا باملعلوم ــة علم ــة الفرعي ــشأن وأحاطــت اللجن ة ب

اإلجراءات الـيت اختـذهتا حكومتـها لتعزيـز اسـتخدام املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض وغـريه مـن                       
املدارات ذات املواقع الفريدة، مثل التوفري اجملاين لإلشارة الـصادرة مـن النظـام العـاملي لتحديـد                  

بعــة لــإلدارة املواقــع، واملعلومــات الــواردة مــن الــسواتل القطبيــة اخلاصــة باألرصــاد اجلويــة والتا 
الوطنية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة، وبيانـات الـسواتل البيئيـة العاملـة               

وأحاطــت اللجنــة الفرعيــة علمــا أيــضا بتعــاون حكومــات    .يف املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض 
وكندا والواليات املتحـدة يف النظـام الـساتلي الـدويل للبحـث واإلنقـاذ         االحتاد الروسي وفرنسا    

  ).سارسات-كوسباس(
وأُعرب عن رأي مفاده أن يوىل اهتمام خاص لتيسري إمكانية انتفاع مجيع الدول، علـى                 - ١٦

قدم املساواة، مبوارد األطيـاف املداريـة يف املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض، مـع إدراك مـا ينطـوي              
لــك مــن إمكانــات فيمــا يتعلــق بــربامج اجتماعيــة تفيــد معظــم اجملتمعــات احملليــة املغبونــة     عليــه ذ
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َخَدمياً، وجعل املشاريع التعليمية والطبية أمراً ممكناً، وضمان إمكانيـة احلـصول علـى تكنولوجيـا           
املعلومات واالتصاالت، وحتسني الصالت مبصادر املعلومات الضرورية من أجـل تـدعيم التنظـيم            

  .تماعي، وكذلك تعزيز املعارف وتبادهلا دون وجود مصاحل جتارية تعمل كوسطاءاالج
ــة أن تــضع، وفقــاً ملعاهــدة الفــضاء       -١٧ ــة الفرعي وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي للجن

اخلــارجي، نظامــا قانونيــا مكرســا للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، يراعــي احتياجــات البلــدان  
  .ة لبلدان معيَّنةالنامية واخلصائص اجلغرافي

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ ضمان استدامة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض       -١٨
يستلزم إبقاء هذه املسألة على جدول أعمال اللجنة الفرعية ومواصلة تقـصِّيها بإنـشاء مـا يلـزم                  

لك الوفود أنـه    ورأت ت . من أفرقة عاملة وأفرقة قانونية وتقنية حكومية دولية، حسب االقتضاء         
ينبغي إنشاء أفرقة عاملة أو أفرقة ُمناظَرة حكومية دولية تضمُّ خرباء تقنيني وقانونيني مـن أجـل            
تعزيز املساواة يف فرص الوصول إىل املدار الثابت بالنسبة لألرض، ودعـت إىل تعزيـز مـشاركة           

  .االحتاد الدويل لالتصاالت يف عمل اللجنة الفرعية بشأن هذه املسائل
    

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   -سادساً  
    واستخدامه يف األغراض السلمية

 مـن جـدول     ٨، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١٩
التشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه              "األعمال، املعنون   

  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"اض السلميةيف األغر
 مــن جــدول األعمــال ممثِّلــو بولنــدا وجنــوب أفريقيــا وفرنــسا  ٨وتكلَّــم يف إطــار البنــد   -٢٠
كما تكلَّم بـشأن هـذا    . واملكسيك والواليات املتحدة واليابان   ) البوليفارية-مجهورية(زويال    وفن

  .عضاء أخرىالبند أثناء التبادل العام لآلراء ممثِّلو دول أ
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٢١

ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات بـــشأن امللخَّـــص البيـــاين لألطـــر التنظيميـــة الوطنيـــة    )أ(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.5(لألنشطة الفضائية 

إعـداد نظـام للتنظـيم القـانوين ألنـشطة االحتـاد        "ورقة غرفة اجتماعات عنواهنا       )ب(  
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.14" (ائيةالروسي الفض

  : العرضني اإليضاحيني التالينيواستمعت اللجنة الفرعية إىل  -٢٢
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  ، قدَّمه ممثل الصني؛"التسجيل والترخيص: التشريعات الفضائية الصينية"  )أ(  
  .، قدَّمه ممثل إندونيسيا"٢٠١٣ لعام ٢١القانون الفضائي اإلندونيسي رقم "  )ب(  

 املتعلـق بالتوصـيات   ٦٨/٧٤جنـة الفرعيـة باعتمـاد اجلمعيـة العامـة قرارهـا       بـت الل ورحَّ  -٢٣
بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض                

ويف ذلــك الــصدد، الحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ القــرار جــاء نتيجــة للتعــاون . الــسلمية
ــازا للمعلومــات    املثمــر والتوافــق الواســع يف اآل  ــه ميثــل مــصدرا ممت راء بــني الــدول األعــضاء وأنَّ

  .واإلرشادات للدول الراغبة يف االرتقاء بتشريعاهتا الوطنية املتعلقة بالفضاء أو تطويرها
 ال ميثـل إال املـضمون املكثَّـف للغايـة     ٦٨/٧٤وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ قرار اجلمعية      -٢٤

ر الفريـق العامـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة              ملا نوِقش علـى مـدى سـنوات يف إطـا          
باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، وأنَّ تلــك املناقــشات علــى  
نفس القدر من األمهية ألنَّها مكّنـت الـدول مـن فهـم األطـر التنظيميـة الوطنيـة القائمـة وتبـادل                     

  .علومات عن األطر القانونية الوطنيةاخلربات حول املمارسات الوطنية وتبادل امل
والحظت اللجنـة الفرعيـة مـا تـضطلع بـه خمتلـف الـدول األعـضاء مـن أنـشطة لالرتقـاء                         - ٢٥

بقوانينها وسياساهتا الوطنية يف جمال الفضاء أو لتطويرهـا، وإلصـالح األنـشطة الفـضائية الوطنيـة                 
 الفرعيــة أيــضا أنَّ تلــك ويف ذلــك الــصدد، الحظــت اللجنــة . أو وضــع تــدابري بــشأن حوكمتــها 

األوسـاط األكادمييـة وحتـسني    وإشراك األنشطة هتدف إىل حتسني اإلدارة وتعزيز القدرة التنافسية       
  .التصدي للتحديات اليت يطرحها تطور األنشطة الفضائية والنهوض بتنفيذ االلتزامات الدولية

ي لالحتـاد األفريقـي     والحظت اللجنة الفرعية العمل املضطلع به ضمن اإلطـار املؤسـس            -٢٦
لتطوير السياسة الفضائية األفريقية، اليت ستسترشد هبا مسامهات أفريقيا يف املـساعي الفـضائية،              
كما الحظت أنَّ من شأن هذه العملية أن تـساعد دوال أفريقيـة أخـرى علـى وضـع تـشريعات                     

  .٦٨/٧٤ة فضائية وطنية تتواءم مع مبادئ قانون الفضاء الدويل، مع مراعاة قرار اجلمعي
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح تزايد عدد بـرامج ومـشاريع التعـاون الـدويل املتعلقـة                  -٢٧

ونوَّهــت يف هــذا الــصدد بأمهيــة قيــام الــدول بــصوغ تــشريعات بــشأن الفــضاء، ألنَّ   . بالفــضاء
  .األطر التنظيمية الوطنية تؤدِّي دوراً مهما يف تنظيم تلك األنشطة التعاونية وتشجيعها

وأكَّدت اللجنة الفرعية جمدَّداً أنَّ من املهم أن يؤخذ يف احلسبان ازدياد حجـم األنـشطة                  - ٢٨
التجارية وأنشطة القطاع اخلـاص يف الفـضاء اخلـارجي يف سـياق وضـع األطـر التنظيميـة الوطنيـة                     

  .املتعلقة بالفضاء، وخصوصاً فيما يتعلق مبسؤوليات الدول جتاه أنشطتها الفضائية الوطنية
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وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ الترخيص باألنـشطة الفـضائية الوطنيـة ومراقبتـها وتـسجيل                  -٢٩
األجــسام الفــضائية أمــور تتــسم بأمهيــة حامســة، ألهنــا تتــيح للــدول ممارســة مراقبــة فعالــة علــى     

ورأى الوفـد  . أنشطتها الفضائية الوطنية وحتسني ما تتخـذه مـن تـدابري لتنفيـذ التزاماهتـا الدوليـة          
بــدى ذلــك الــرأي أيــضا أنَّ ذلــك يتــسم بأمهيــة خاصــة لــضمان محايــة البيئــة الفــضائية     الــذي أ

  .وإمكانية وصول مجيع الدول إليها يف األمد البعيد
نــتظم للمعلومــات عــن املتبــادل الفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ مــن املهــم مواصــلة واتَّ  -٣٠

ويف هـذا الـصدد، شـجَّعت اللجنـةُ     . الفضاءالتطوُّرات يف جمال األطر التنظيمية الوطنية املتعلقة ب  
الفرعيــةُ الــدولَ األعــضاء علــى مواصــلة تزويــد األمانــة بنــصوص قوانينــها ولوائحهــا التنظيميــة    
الوطنيــة املتعلقــة بالفــضاء، وكــذلك تــوفري حتــديثات ومــدخالت إلدراجهــا يف امللخَّــص البيــاين  

  .لألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية
وطلبت اللجنة الفرعية إىل األمانة أن تعـد، بالتـشاور مـع االحتـاد الـدويل لالتـصاالت،            -٣١

ــصغر          ــة ال ــصغرية والبالغ ــسواتل ال ــسجيل ال ــصلة بت ــسائل املت ــن امل ــات ع ــضمن معلوم ــة تت  وثيق
 وإدارة تردداهتـا لـصاحل اجلهـات العاملـة املعنيـة      والترخيص بتشغيلها وختفيف احلطام املرتبط هبـا   

  .سواتل صغرية وبالغة الصغر يف الفضاءبتشغيل 
وأثنت اللجنة الفرعية على األمانة ملواظبتها على العمـل علـى حتـديث امللخَّـص البيـاين                   -٣٢

ــضائية         ــشريعات الف ــات الت ــدة بيان ــضائية وقاع ــشطة الف ــة باألن ــة املتعلق ــة الوطني لألطــر التنظيمي
  .الوطنية على اإلنترنت

  


