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   مقدِّمة  - أوالً  
الفضــاء  يف الــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام  -١

فــق الفريــق العامــل املعــين بتعريــف ، ات٢٠١٤َّاخلــارجي يف األغــراض الســلمية، املعقــودة يف عــام 
الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على مواصلة دعوة الدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة واملـراقبني     

املرفــق  ،A/AC.105/1067انظــر الــدائمني لــدى اللجنــة إىل تقــدمي ردودهــم علــى األســئلة التاليــة ( 
 (ج)): ١٥الثاين، الفقرة 

هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و/أو نقـل البشـر صـلة        ‘١‘  
 بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

هــل مــن شــأن التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات    ‘٢‘  
 هـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا خيـصُّ       العلمية و/أو نقل البشـر أن يعـود علـى الـدول وغري    

 األنشطة الفضائية؟

كيف ميكن تعريـف التحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة و/أو         ‘٣‘  
 نقل البشر؟

مــا هــي التشــريعات الــيت تنطبــق، أو ميكــن أن تنطبــق، علــى التحليقــات دون     ‘٤‘  
 املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

ر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات  كيــف ســيؤثِّ  ‘٥‘  
 ر التدرجيي لقانون الفضاء؟العلمية و/أو نقل البشر على التطوُّ

ُيرجــى اقتــراح أســئلة أخــرى لكــي ُينظــر فيهــا يف إطــار التعريــف القــانوين            ‘٦‘  
 بشر.للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل ال

إىل الـردود الـواردة مـن الـدول األعضـاء ومـن        اسـتناداً عدَّت األمانة هذه الوثيقة وقد أَ  -٢
 منظمة دولية غري حكومية حتظى بصفة املراقب لدى اللجنة.
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   الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانياً  
   قربص    

  [األصل: باإلنكليزية]
 ]٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٩[

  
التحليق دون املداري هو حتليق بالغ االرتفاع ال ينطوي على إرسـال      -‘١‘السؤال   

، توجــد صــلة مباشــرة بــني التحليقــات دون املداريــة ومســألة املركبــة احمللقــة إىل مــدار. ومــن مثَّ
 تعيني حدود الفضاء اخلارجي وتعريفه.  

م الفضـاء  معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدا وتنصُّ  
 الدولـة الـيت تطلـق جسـماً     اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجـرام السـماوية األخـرى، علـى أنَّ    

اتفاقيـة   بها هذا اجلسم. وتـنصُّ أضرار يسبِّ يف الفضاء اخلارجي مسؤولة مسؤولية دولية عن أيِّ
قـة  املطِل الدولـةِ  "مسـؤولية  املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية على أنَّ

 فيما يتعلق بدفع تعويض عن األضرار اليت حيدثها جسمها الفضائي". ةٌقَلَطُْم

وعليه، رمبا كان لتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده أمهيـة خاصـة لـدى الـدول          
 اليت متارس أنشطة فضائية.  

 عملية.  من هذا القبيل ميكن أن تكون له فائدة  تعريفاً نعم، إنَّ  -‘٢‘السؤال   

وضـع نظـام خـاص منطبـق      قانون اجلـو و/أو قـانون الفضـاء. غـري أنَّ        -‘٣‘السؤال   
ف من جوانب القصـور والتضـارب احلاليـة الـيت قـد تنشـأ       على التحليقات دون املدارية قد خيفِّ

 من تطبيق قانون اجلو وقانون الفضاء.  

ــذي ســو    ســوف يتوقَّــ   -‘٤‘السؤال    ــانوين ال ــف الق ــى التعري ــذا عل ف يوضــع ف ه
 للتحليقات دون املدارية.

 أيُّ مقترحات يف هذا الصدد. حالياليس لدى قربص   -‘٥‘السؤال   
    

 النرويج    
  [األصل: باإلنكليزية]

   ]٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١٧[
يف بعثاهتــا ارتفــاع  أحيانــاًْبر دون املداريــة تتجــاوز ال، فصــواريخ السَّــ  -‘١‘السؤال   

 وبعض السواتل.حمطة الفضاء الدولية 
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تشريع جديد أن حيظر نوع النشـاط العلمـي لصـواريخ     ال ينبغي أليِّ  -‘٢‘السؤال   
 يف النرويج. احالير القائم ْبالسَّ

"التحليق دون املدار" يعين االنطالق إىل الفضـاء والعـودة إىل األرض     -‘٣‘السؤال   
 ر يف مدارات حول األرض.ْيدون السَّ

 م إطالق األجسام يف الفضاء.ون نروجيي ينظِّيوجد قان    -‘٤‘السؤال   

 ال تعليق.    -‘٥‘السؤال   

 ال تعليق.    -‘٦‘السؤال   
    

 أوكرانيا    
  [األصل: باإلنكليزية]

 ]٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١٠[
  

توجــد صــلة بــني التحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات العلميــة     -‘١‘السؤال   
 اخلارجي وتعيني حدوده.و/أو نقل البشر وتعريف الفضاء 

سيكون للتعريف القانوين للتحليقات دون املدارية ألغـراض البعثـات     -‘٢‘السؤال   
ــق باألنشــطة           ــا يتعل ــات فيم ــن اجله ــا م ــدول وغريه ــة لل ــدة عملي ــل البشــر فائ ــة و/أو نق العلمي

 الفضائية.

ــة أنَّ      -‘٣‘السؤال    ــة األوكراني ــد احلكوم ــف    تعتق ــالزم مناقشــة مســألة تعري ــن ال  م
التحليقـــات دون املداريـــة يف إطـــار جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية  

 وجلنتيها الفرعيتني مع إشراك منظمة الطريان املدين الدويل يف النقاش.  

ــراض أنَّ     -‘٤‘السؤال    ــدرج،     جيــوز افت ــة ميكــن أن تن ــات دون املداري ــاًالتحليق  تبع
 قانون الفضاء.للغرض منها، يف نطاق قانون اجلو أو 

مــن الصــعب يف الوقــت الــراهن حتديــد أثــر تعريــف التحليقــات دون       -‘٥‘السؤال   
 املدارية على التطور التدرجيي لقانون الفضاء.

 مسائل إضافية ُيراد النظر فيها. ال توجد أيُّ    -‘٦‘السؤال   
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 الردود الواردة من املراقبني الدائمني لدى جلنة استخدام الفضاء  - ثالثاً  
     اخلارجي يف األغراض السلمية

   اجمللس االستشاري جليل الفضاء    
  [األصل: باإلنكليزية]  

 ]٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ١[
  

نعــم. وإثبــات الصــلة بــني التحليقــات دون املداريــة وتعريــف الفضــاء    -‘١‘السؤال   
ية واجلوية. ومـن  م األنشطة الفضائالستحداث قانون ينظِّ أساساًر اخلارجي وتعيني حدوده يوفِّ

اخلـارجي مـن أجـل حتسـني فهـم حقـوق وقـدرات        لفضـاء  ااملهم تعيني حدود الفضـاء اجلـوي و  
الكيانات التجارية اليت تضطلع بعمليات حتليق دون مدارية، سـواء أكانـت بغـرض نقـل البشـر      

 أو كانت ألغراض عملية حمضة.

الفضـائية   وتوجد يف الوقت الراهن منطقة متنامية حول خط كارمان ميكن للمركبات  
زل إىل أدىن نقطـة حضـيض للمـدار حـول     ـها السفلي ينـ واجلوية العمل فيها على السواء. وحدُّ

ــة الفضــائية أن تســري عنــدها، بينمــا يرتفــع حــدُّ    ــادة قــدرة  األرض ميكــن للمركب ها العلــوي بزي
جي، ر علـى تعريـف الفضـاء اخلـار    ا يـؤثِّ املركبات اجلوية على التحليق على ارتفاعات عالية، ممَّـ 

 ر بدوره على وضع اللوائح التنظيمية لعمليات التحليق دون املدارية.وهو ما يؤثِّ

ــة املوجَّ       هــة ألغــراض  وُيالحــظ يف هــذا الشــأن أنَّ الصــلة بــني التحليقــات دون املداري
عملية و/أو نقل البشر وتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده هـي صـلة مزدوجـة علـى أقـل      

الفضـــاء اجلـــوي والفضـــاء اخلـــارجي وتعـــيني حـــدودمها، قـــد تنتـــهك  لتعريـــف  تبعـــاًتقـــدير. ف
تنتهك سيادهتا. وعالوة علـى   التحليقات دون املدارية اجملال اجلوي للدولة اليت متر هبا، ومن مثَّ

يف الفضـاء   ق علـى البعثـات الـيت تـتمُّ    طبَّـ ذلك، توجد يف الوقت الراهن آليـات تنظيميـة خمتلفـة تُ   
ريان املدين الـدويل) والفضـاء اخلـارجي (مثـل اتفاقيـة تسـجيل األجسـام        اجلوي (مثل اتفاقية الط

 املطلقة يف الفضاء اخلارجي).  

نعم. ووجود تعريف قانوين لعمليات التحليق دون املداريـة ألغـراض     -‘٢‘السؤال   
ا حـول  قانونيـ  ر للـدول وغريهـا مـن اجلهـات يقينـاً     البعثات العلمية و/أو لنقل البشر سوف يـوفِّ 

ُيقتصــر يف حبــث وتــدوين التعريــف القــانوين    حقوقهــا والتزاماهتــا ذات الصــلة. ومــن املهــم أالَّ  
للتحليقات دون املدارية على منظـور الـدول فحسـب، بـل أن ُيراعـى كـذلك منظـور اجلهـات         

ينبغـي للتعريـف   للجميع بصورة واقعيـة. ومـن مثَّ   ا ومفيداًاألخرى، حىت يكون التعريف عملي ،
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ــة     القــا نوين أن يراعــي منــاظري الــدول وغريهــا مــن اجلهــات (الكيانــات التجاريــة وغــري التجاري
املرتبطة باألنشطة اجلوية والفضائية) وكذلك وجهات النظر الوطنيـة والدوليـة، علـى أن حيتـرم     

 يف الوقت ذاته أحكام القانون الدويل املتعلقة باألنشطة اجلوية والفضائية.

تعريـف التحليـق دون املـداري علـى تعـاريف الفضـاء        قـوم يينبغي أن   -‘٣‘السؤال   
ق عمليـة التحليـق املـداري عنـدما     اخلارجي والفضاء اجلوي وكذلك التحليـق املـداري. وتتحقَّـ   

تصــل املركبــة الفضــائية إىل الفضــاء اخلــارجي وتكمــل دورة واحــدة علــى األقــل حــول األرض 
التحليقــات دون املداريــة سيســتبعد  تعريــف ، فــإنَّكــم/ث. ومــن مثَّ ٧،١عــن  بســرعة ال تقــلُّ

دون مــداري ينطلــق مــن األرض  مســاراًالتحليقــات املداريــة. وتأخــذ التحليقــات دون املداريــة 
تعريـف هـذا الضـرب مـن التحليـق       ، فـإنَّ . ومـن مثَّ ل مـداراً ويعود إليهـا مباشـرة دون أن يشـكِّ   

ق يف مــدار مســتدمي علــى يشــمل التحليقــات الــيت ال تصــل إىل الســرعة املداريــة الالزمــة للتحليــ 
 ن.  ارتفاع معيَّ

سـم باملرونـة   تعريـف للتحليقـات دون املداريـة ينبغـي أن يتَّ     أيَّ ومن اجلدير بالـذكر أنَّ   
ينبغـي أن يعـاد النظـر يف تعريـف التحليقـات       رات التكنولوجيـة؛ ومـن مثَّ  بالنظر إىل تالحق التغيُّ

 دون املدارية كل مخسة أعوام.

من التحليقـات دون املداريـة، ميكـن تعريـف البعثـة العلميـة علـى         وفيما يتعلق بالغرض  
يلـزم حتديـد املقصـود هبـا مبزيـد مـن        حنو خيتلف عن تعريف التحليق بغرض نقل البشر، ومـن مثَّ 

النظر يف مفاهيم التحليق دون املداري ألغـراض السـياحة وألغـراض النقـل      أيضاًالدقة. وينبغي 
ــي بامل   ــد وضــع أيِّ   غــري البشــري. وينبغــي التحل ــة عن ــارات التقني ــة ومراعــاة االعتب تعريــف  رون

 كان الغرض منها.   أياللتحليقات دون املدارية 

التشريعات املتصلة باجملاالت التاليـة منطبقـة أو ميكـن أن تنطبـق علـى        -‘٤‘السؤال   
 تلك املسألة:

 السياسات الفضائية وقانون الفضاء؛    (أ)  

 جلو؛السياسات اجلوية وقانون ا  (ب)  

قوانني دولية وتعاهدية أخـرى (مثـل قـانون البحـار الـذي ميكـن االسـتعانة بـه           (ج)    
 ألغراض النمذجة، مثل تعيني احلدود الربية والبحرية وعمليات اإلطالق البحرية).
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ــ   ــدول وغريهــا مــن     ق كــلُّوينبغــي أن تطبَّ التشــريعات املــذكورة أعــاله مــن منظــور ال
املتحـدة   األمـم  واإلقليمي والدويل. ويشـمل هـذا منظـور    اجلهات وكذلك على الصعيد الوطين

 النابع من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية ومنظمة الطريان املدين الدويل.  

ــؤثِّ   -‘٥‘السؤال    ــات   ســوف ي ــانوين للتحليق ــف الق ــراض  ر التعري ــة ألغ دون املداري
 جيي لقانون الفضاء من الزوايا التالية:ر التدربشر على التطوُّلية و/أو نقل املالبعثات الع

الفجـوة (التعـاون و/أو التكامـل) القائمـة بـني التشـريعات        املساعدة على سـدِّ   (أ)  
 اجلوية والفضائية؛

ــة بأنشــطة القطــاع اخلــاص         (ب)   ــرويج إلضــافة جوانب/منــاظري جتاريــة ومتعلق الت
 لقانون الفضاء؛

للتسـاؤل   موضـعاً لـيت مـا زالـت    حل مسألة تعريف الفضـاء وتعـيني حـدوده، ا     (ج)  
ة حلسـم  ر الـزخم الـالزم بشـدَّ   هـا أن يـوفِّ  منذ اخلمسينات من القرن املاضي، واليت من شـأن حلِّ 

 املسائل املتعلقة بقانون الفضاء؛

ــد الفضــاء" و"الســائح الفضــائي"         (د)   ــوم "رائ ــاريف أوضــح وأدق ملفه وضــع تع
ــة بالتعــاريف القائمــة  و"اجلســم الفضــائي" ( حــني والقــوانني احلاليــة املنظمــة لشــؤون املالَّ مقارن

 واملسافرين واحلموالت واملركبات اجلوية) يف سياق التطوير املستمر لقانون الفضاء؛  

احتمــال التــأثري علــى القــوانني والسياســات الوطنيــة احلاليــة أو املقبلــة املتعلقــة     ) (ه  
 باجلو والفضاء.  

ة اإلضــافية الــيت ميكــن التمــاس اإلجابــة فيمــا يلــي جمموعــة مــن األســئل  -‘٦‘السؤال   
 عليها على الصعيد الوطين و/أو الصعيد الدويل:  

، ملاذا ال ُيسأل عـن "البعثـات البحثيـة العلميـة" يف     ‘٥‘إىل  ‘١‘يف األسئلة من   (أ)  
مقابل "البعثات العلمية" وملاذا ال ُيسأل عن "النقل التجاري للبشـر و/أو الشـحنات" يف مقابـل    

 ؟ر" بغية املزيد من الوضوح ومراعاة اجلوانب التجارية"نقل البش

ما نوع لوائح األمان املطلوبـة مـن أجـل التحليـق دون املـداري وكيـف ميكـن          (ب)  
هذا الضـرب مـن التحليـق ميكـن (بشـكل امسـي أو يف حالـة املسـارات          التعامل معها، حيث إنَّ

 حد أو أكثر؟غري احملكومة) أن حيدث فوق اجملال اجلوي السيادي لبلد وا
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فيمــا يتعلــق بنقــل البشــر، كيــف ينبغــي حتديــد املســافرين (الــذين خضــعوا            (ج)  
ــة؟ هــل هــم "مســافرون"        ــرحالت غــري املداري ــريفهم يف ال ــدريب) وتع ــة و/أو لت لفحــوص طبي

 شيء آخر؟م أ"سياح فضائيون" م أاد فضاء" "روَّ  مأ

ــيت ســُتكفل للمســافرين أو الســيَّ      (د)   ــوق ال ــا هــي احلق ــل اح الفضــم ائيني يف مقاب
نـة  مـن مدوَّ  ٤٠٠لتعـريفهم يف مصـطلحات اجملموعـة     وفقاً"املشاركني يف الرحاالت الفضائية" 

 لوائح مكتب النقل الفضائي التجاري بإدارة الطريان االحتادية (الواليات املتحدة األمريكية)؟  

كيف ميكن تعريف التحليق دون املداري ألغراض نقل البشر على حنو   ) (ه  
 بينهما؟فارق  لف عن التحليق دون املداري ألغراض البعثات العلمية؟ وهل يوجد أيُّخيت

 ما هو اجلسم الفضائي؟  (و)  

هـل ينبغــي أو ميكـن اعتبــار األشـياء املســتردة خـالل التحليقــات دون املداريــة       (ز)  
 مملوكة لشخص طبيعي أو مؤسسة/شركة؟

 ؟هل خيتلف نقل البشر عن السياحة الفضائية  (ح)  

هــل ميكــن أن تنطبــق لــوائح املســافرين اجلــويني علــى املســافرين يف الــرحالت    (ط)  
 حيتذى يف وضع لوائح بشأهنم؟ دون املدارية أو هل ميكن أن تكون أمنوذجاً

ــرحالت دون املداريــة إىل تــدريب خــاص و/أو         (ي)   ــل حيتــاج املســافرون يف ال ه
 استخراج تصريح صحي خاص من أجل الطريان؟

اللـوائح اجلويـة؟ وهـل ميكـن      أيضـاً بغي للتحليقات دون املدارية أن تتبع هل ين  (ك)  
 أن توجد جمموعة متكاملة من اللوائح بشأن هذه التحليقات؟

فيما يتعلق بالنقل غري البشري والسياحة الفضـائية، هـل ينبغـي تعريـف هـذين        (ل)  
 نية؟اجلانبني من جوانب التحليق دون املداري وحبثهما من الزاوية القانو

مــا هــي القــوانني املنطبقــة علــى التحليقــات دون املداريــة الــيت قــد تنطلــق مــن     (م)  
  البحر أو من املياه الدولية؟

 


