
A/AC.105/C.2/L.302 األمــم املتحـدة

 

 

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
17 May 2017 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

290517    290517    V.17-03439 (A)

*1703439* 

  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السابعة واخلمسون
        ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠- ٩فيينا، 

تعزيز مناقشة املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده   
هبدف صياغة موقف مشترك للدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء 

      يف األغراض السلميةاخلارجي 
رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  من إعدادورقة عمل     

    حدوده التابع للجنة الفرعية القانونية
ــة اســتخدام الفضــاء       -١ ــة التابعــة للجن ــة القانوني ــة الفرعي يف الــدورة اخلامســة واخلمســني للجن

، أحــاط الفريــق العامــل املعــين بتعريــف   ٢٠١٦عــام  اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، املعقــودة يف 
الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده التابع للجنة الفرعية علماً باقتراح الـرئيس الـداعي إىل الشـروع يف    
اتباع هنجٍ مرٍن وعملي يف تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ فنظراً الختالف وجهـات نظـر   

ني حـدوده، كـان مـن املهـم التوصُّـل إىل رؤيـة مشـتركة        الدول بشأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعي
، املرفق A/AC.105/1113وحماولة االتفاق على موقف موحَّد يراعي مجيع املواقف ووجهات النظر (

  ).٥الثاين، الفقرة 
، الحـظ الفريـق   ٢٠١٧ودة يف عـام  ويف الدورة السادسة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، املعقـ      -٢

هلذا االقتراح، ورقة عمل ستتيحها األمانـة باعتبارهـا وثيقـةً مـن      العامل أنَّ رئيسه سوف يعدُّ، وفقاً
 ٢٠١٧وثائق األمم املتحدة وسترَسل إىل الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لـدى اللجنـة، يف عـام    

)A/AC.105/1122 ٥، املرفق الثاين، الفقرة .(  
وتتضمن هذه الوثيقة ورقة العمل اليت أعدها رئيس الفريق العامل من أجل تعزيـز املناقشـة     -٣

، ٢٠١٨داخل الفريق العامل يف الدورة السابعة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، املزمـع عقـدها يف عـام       

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1113
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إىل توافـق يف اآلراء بشـأن املسـائل املتصـلة بتعريـف الفضـاء       ومن أجل مواصلة العمل على التوصل 
  اخلارجي وتعيني حدوده.

    
  النظر يف احلد الرأسي لسيادة الدولة    

يشكل تعيني احلدود بني اجملـال اجلـوي والفضـاء اخلـارجي مسـألة قانونيـة مهمـة، هلـا آثـار            -٤
والفضـائية. ولـذلك، ينبغـي السـعي جبدِّيـة      عملية على أنشطة اجملال اجلوي واألنشـطة دون املداريـة   

  ويف إطار جهد مشترك إىل التوصل إىل حل قانوين متعدد األطراف.
إزاء السيادة اإلقليميـة للدولـة. فلكـل     خمتلفاً ويتبع كل من قانون اجلو وقانون الفضاء هنجاً  -٥

، والية مطلقة وحصرية على فضائها اجلوي. ١٩٤٤التفاقية الطريان املدين الدويل لعام  دولة، وفقاً
تنص معاهدة املبـادئ املنظِّمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام         أخرى،ومن جهة 

، علـى أنَّ الفضـاء   ١٩٦٧الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى، لعـام      
  ال ميكن أن يكون موضوع مطالبات وطنية أيا كان نوعها.  اخلارجي 

ولذلك يربز التناقض التايل: يشكل الفضاء اخلارجي احلدود الرأسية لألقـاليم الوطنيـة الـيت      -٦
  د.متتد، وإن كانت حمدودة، من سطح األرض إىل ارتفاع غري حمدَّ

قـانون الفضـاء، عـن طريـق     وللدول األعضاء يف اللجنة حق وواجب اإلسهام يف النهوض ب  -٧
عرض مبادرات من منظور القانون املنشود، عند االقتضـاء. وبالتـايل فمسـألة تعـيني حـدود الفضـاء       
اخلــارجي تســتحق أن ُينظــر فيهــا وتقــيَّم جبديــة يف إطــار جهــد دويل واســع النطــاق يقــرُّ مبــا يف ســد  

  الثغرات القانونية غري املرغوب فيها من مصلحة عامة.
    

  اإلقليمية باعتبارها أحد مبادئ القانون الدويل األساسية السالمة    
متثل السيادة السلطةَ احلصرية واملستقلة للدولة فيما يتعلق جبماعة سكانية توجـد يف منطقـة     -٨
نـة حـدوده بوضـوح، عنصـراً أساسـيا يف كيـان       د بوضـوح، واملعيَّ نة. ولذلك يشكل اإلقليم احملـدَّ معيَّ

  حلدود اجلغرافية (املادية) للسلطة السيادية. الدولة، ألنه يبيِّن ا
ــة إالَّ   -٩ ــة كامل ــدول والي ــة،   وال متــارس ال ــأذنيف حــدود أقاليمهــا الوطني ــدول   مــا مل ت هلــا ال

نظـم قانونيـة خمتلفـة،     تتالقى فيهااألخرى بغري ذلك. وإذا نظرنا إىل احلدود باعتبارها اخلطوط اليت 
حـدود السـيادة هـو أمـر يتـيح التعـايش بـني الـدول          وتعـيِّن  حتظـى بقبـول متبـادل   وجود حدود  فإنَّ

  ويعزز العالقات الدولية السلمية.
ووفقاً للقانون الدويل، جيب على كل الدول أن حتترم احلدود الوطنية. وهذا املبدأ معترف   -١٠

وليـة عـن   يف عالقـاهتم الد  به يف ميثاق األمم املتحدة، الذي ينص على أن "ميتنع أعضاء اهليئـة مجيعـاً  
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضـي أو االسـتقالل السياسـي أليـة دولـة أو      

  ).٤، الفقرة ٢وجه آخر ال يتفق ومقاصد األمم املتحدة" (املادة  على أيِّ
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، ال ميكن تطبيق سليماً ومن دون تعيني احلدود بني اجملال اجلوي والفضاء اخلارجي حتديداً  -١١
؛ كما يزداد زيادة هائلة احتمال تضارب الواليات فيمـا يتعلـق   كامالً السالمة اإلقليمية تطبيقاً مبدأ

  بأنشطة املالحة اجلوية واألنشطة الفضائية.
    

  عدم توافق اآلراء يف اللجنة    
فيما خيص املناقشة يف اللجنة، قُدِّم تقرير األمانة املعنون "خالصـة تارخييـة للنظـر يف مسـألة       -١٢

تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده" إىل اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني،    
  ).Corr.1و A/AC.105/769( ٢٠٠٢املعقودة يف عام 

سـنني، ومنـذ أن أُدرج   بانتظـام، إىل أنـه علـى مـر ال     حتـديثها وتشري تلك الوثيقة، اليت ينبغي   -١٣
تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده يف جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة القانونيــة وفقــاً لقــرار 

ــة العامــة  ــور موقفــان رئيســيان: موقــف يــدعم تعــيني   ١٩٦٦) يف عــام ٢١-(د ٢٢٢٢اجلمعي ، تبل
 علميـة أو مقبولـٍة مـن    بني اجملال اجلوي والفضاء اخلـارجي اسـتناداً إىل معـايري    واضحاً احلدود تعييناً

جيســد النــهج "احليِّــزي"؛ وموقــف آخــر يعتــرب هــذا التعــيني غــري ضــروري بــل حــىت    وهــو اجلميــع، 
املضـطلع هبـا يف تلـك املنـاطق ينبغـي تقييمهـا مقترنـة بأهـداف          األنشطة أنَّ يعترب ، وبالتايلمستحيالً

  جيسد النهج "الوظيفي".وهو كل من تلك األنشطة، 
ا يف اللجنة الفرعية القانونية عـدة مقترحـات بشـأن تعـيني     األخرية، قُدِّمت رمسيويف العقود   -١٤

يف اآلراء. وكـان   حدود الفضاء اخلارجي، دون أن حتصل على دعم غالب أو أن حتقق توافقاً غالباً
من بني هذه املقترحات تعيني احلدود بناء، مثالً، على تعيني احلـد األعلـى للسـيادة الوطنيـة؛ وعلـى      

قسيم الغالف اجلوي إىل طبقات؛ وعلى االرتفاع األقصى لتحليق الطائرة (نظريـة الفضـاء اجلـوي    ت
الصاحل للمالحة)، الذي يستند بدوره إىل اخلصائص الدينامية اهلوائيـة ألجهـزة الطـريان (خـط فـون      
 كارمــان)؛ وعلــى نقطــة احلضــيض الــدنيا ملــدارات الســواتل الســيَّارة؛ وعلــى آثــار جاذبيــة األرض؛ 

  وعلى املراقبة الفعالة؛ وعلى تقسيم الفضاء إىل مناطق.  
وقد أنشأ عدم وجود اتفاق بشأن هذه املسألة القانونية اهلامة حالـة مـن اجلمـود يف اللجنـة       -١٥

الفرعية القانونية، اليت تعذر عليها تصور حل مناسب هلذه املسألة، رغم اجلهـود احلثيثـة الـيت يبـذهلا     
لغرض حمدد هو معاجلة مسـألة تعريف الفضـاء اخلـارجي    ١٩٨٤شئ يف عام الفريق العامل الذي أن

  .١٩٨٣لعام  ٣٨/٨٠وتعيني حدوده، عمالً بقرار اجلمعية العامة 
    

  املبادرات األحادية لتعيني احلدود    
من دون وجود تنظيم دويل مناسب، ينبغي توقع ظهور مقترحات أحادية لتعـيني احلـدود،     -١٦

الوطنيـة. وجيـب االعتـراف بـأنَّ مسـألة احلـد الرأسـي للسـيادة الوطنيـة، فيمـا           من خالل التشريعات 
يتعلق باجملال اجلوي أو الفضاء اخلارجي، جرى تناوهلا بالفعل، بطريقة أو بأخرى، من خالل عـدد  
متزايــد مــن األنظمــة الوطنيــة. وقــد اســتخدمت األنظمــة الوطنيــة الــيت وضــعت، ولــو بطريقــة غــري    

حة للفضاء اجلوي الوطين، معايري خمتلفة، تتراوح بني حتديد ارتفـاع مـنخفض   مباشرة، حدوداً واض
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ا فوق متوسط مستوى سطح البحـر، يشـمل اجملـال اجلـوي الصـاحل للمالحـة، وحتديـد ارتفـاع         نسبي
  شاهق جدا حىت أنه يتجاوز بعضاً من أكثر املدارات األرضية قيمة.

احلـد الرأسـي لسـيادة الـدول، حيثمـا مت تعيينـه        ولذلك، قد يكون من املعقـول اسـتنتاج أنَّ    -١٧
  ما خيتلف يف طبيعته ونطاقه.   على الصعيد الوطين، مييل إىل املصاحل احمللية والوطنية؛ وكثرياً

ومن أجل تعيني حدود الفضاء اخلارجي، جيب تفضـيل حـل متعـدد األطـراف، بـالنظر إىل        -١٨
دون إغفــال اجلوانــب السياســية املتأصــلة والبيانــات  األمهيــة القانونيــة الــيت تكتســيها هــذه املســألة،   

  ترجيح التعيني العاملي للحدود على احللول احمللية واألحادية. العلمية. وينبغي دائماً
    

  االعتبار حلقوق املرور يوىلحنو تعيني متعدد األطراف للحدود،     
هبذا نؤيد، كموقف رمسي، تعيني احلدود بني اجملال اجلوي والفضاء اخلارجي عنـد ارتفـاع     -١٩
كيلومتر فوق متوسط مستوى سطح البحر، يقرر مـن خـالل صـك دويل يـنص علـى تنظـيم        ١٠٠

حقوق مرور األجسام الفضائية أثناء عمليات اإلطالق والعودة، ما دامـت هـذه األنشـطة الفضـائية     
أو الـدول   لدولـة اإلقليميـة  لللقانون الـدويل ويف إطـار احتـرام املصـاحل السـيادية       سلمية وجتري وفقاً

  اإلقليمية املعنية.
ويرجع هذا االعتراف إىل ضرورة تـوفري معيـار قـانوين واضـح لالرتفـاع، مـن أجـل تعـيني           -٢٠

وفقـاً   احلدود بني اجملال اجلوي، اخلاضع للسـيادة احلصـرية للدولـة، والفضـاء اخلـارجي الـذي يعـد،       
  ا.دولي للقانون الدويل، جماالً

وينبغي أن ُترسم احلـدود بـني اجملـال اجلـوي والفضـاء اخلـارجي عنـد ارتفـاع جـزايف، حيـدده             - ٢١
صكٌّ دويل، يفضَّل أن يكون معاهدة، من أجل ضمان اليقني القانوين بالنسبة ألنشطة املالحـة اجلويـة   

كيلومتر فوق متوسط مستوى سـطح   ١٠٠معيار ارتفاع واألنشطة الفضائية. وهبذا ندعو إىل اعتماد 
ــل أيضــاً      ــراح ال إىل آراء األكــادمييني وحــدهم ب ــذا االقت ــة   البحــر، ويســتند ه ــود إىل جلن إىل آراء الوف

اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وإىل مــؤمتر نـزع السـالح. ويقـع هـذا االرتفــاع يف          
منطقة فريدة تنخفض فيها قوة الرفع الديناميكية اهلوائية إىل مستويات حرجة؛ وميكـن فيهـا علـى حنـو     

  ة املوجودة يف املدار بلوغها.معقول حتديد أدىن نقط احلضيض اليت ميكن لألجسام الفضائي
ــ  -٢٢ د أنَّ األنشــطة الفضــائية ال جتــري يف الفضــاء اخلــارجي حصــراً. فِلكــي تصــل    ومــن املؤكَّ

األجـنيب،   األجسام الفضائية إىل املدار وتعود منه، يتعني أن حتلِّق فوق اجملال اجلوي الـوطين وأحيانـاً  
نـدعو إىل وضـع قواعـد تنظيميـة دوليـة تعـاجل       مما يثري اعتبارات قانونية وسياسية حساسة. ولـذلك،  

مسألة حقوق مرور األجسام الفضائية، لكـي تنطبـق أثنـاء اإلطـالق والعـودة، سـواء أكانـت عـودة         
  أم غري متحكم فيها. متحكماً

وجيب منح حق املرور كلما اعترب النشاط الفضائي سلميا، على النحـو املنصـوص عليـه يف      -٢٣
ذا سوف تراعى املصاحل العليا للدولة اإلقليمية واجملتمع الدويل. وعليـه، ال ينبغـي   دة؛ وهباملعايري احملدَّ

تـرم سـيادة   حياعتبار املرور عرب اجملال اجلوي الوطين سلميا إذا جرى يف انتهاٍك للقانون الدويل أو مل 
  ال مربر له على السكان احملليني أو البيئة. الدولة اإلقليمية، أو شكل خطراً
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  حمقتر    
ميكن أن ينظر الفريق العامل، مع مراعاة احلجج املبينة أعـاله، يف تعـيني احلـدود بـني اجملـال        -٢٤

كيلومترٍ فوق متوسط مستوى سطح البحر، مع تـوفري   ١٠٠اجلوي والفضاء اخلارجي عند ارتفاع 
م نظام خاص ينطبق على إطالق األجسام الفضائية وعودهتا، وإيالء االعتبار بوجـه خـاص لألجسـا   

  الفضائية اجلوية والتحليقات دون املدارية. 
وسـوف يضـع هـذا النظـام اخلـاص يف االعتبــار حقـوق املـرور عـرب الفضـاء اجلـوي الــوطين             -٢٥

بالنسبة لألنشطة الفضائية مىت اعتربت سلمية ومتوافقة مع القانون الدويل وحتتـرم املصـاحل السـيادية    
  ية. للدولة اإلقليمية أو الدول اإلقليمية املعن

وال جتري األنشطة الفضائية يف الفضاء اخلارجي حصراً. فلكي تصل األجسـام الفضـائية     -٢٦
إىل املدار وتعود منـه، يـتعني أن حتلـق فـوق اجملـال اجلـوي الـوطين أو األجـنيب، ممـا يـثري اعتبـارات            

بأن تكون هنـاك قواعـد تنظيميـة دوليـة حلقـوق مـرور        يقانونية وسياسية حساسة. ولذلك، نوص
أم غـري   مـاً األجسام الفضائية، تنطبق أثناء عمليات اإلطالق والعودة، سـواء أكانـت عـودة متحكَّ   

  م فيها.متحكَّ
، على النحـو املنصـوص عليـه يف    اسلميوجيب منح حق املرور كلما اعترب النشاط الفضائي   -٢٧

ايل حيترم املصاحل العليا للدولة اإلقليمية واجملتمع الدويل. وعليه، ال جيـب اعتبـار   دة، وبالتاملعايري احملدَّ
ا إذا جــرى يف انتــهاٍك للقــانون الــدويل، أو مل حيتــرم ســيادة املــرور عــرب اجملــال اجلــوي الــوطين ســلمي

  الدولة اإلقليمية، أو شكل خماطر ال مربر هلا بالنسبة للسكان احملليني أو البيئة.
    

  مالحظات ختامية    
من خالل الصياغة الدقيقة اليت يشـارك فيهـا اجملتمـع الـدويل واللجنـة، ميكـن وضـع قواعـد           -٢٨

  تنظيمية سليمة بطريقة متعددة األطراف، لصاحل البشرية مجعاء.  
فعــن طريــق إزالــة الثغــرة القانونيــة اهلامــة املوجــودة يف القــانون الــدويل   ،عــن ذلــك وفضــالً  -٢٩

   حدٍّ إمكانات قيام منازعات دولية، مما يضمن سيادة السالم بني األمم.ستتقلص إىل أدىن
يراعـي املقترحـات السـابقة، ولـيس ذلـك       ويدعم املوقف الذي تدعو إليه هذه الورقة هنجاً  -٣٠

مسات توافقية معيَّنـة، إذ يراعـي املواقـف املختلفـة الـيت قدمتـها الوفـود إىل         فحسب، بل يشمل أيضاً
  القانونية.  اللجنة الفرعية

احلــل التــوفيقي الــذي يســعى إىل التوصــل إىل جمــال مشــترك بــني  نَّبــأ يــاقو ونعتقــد اعتقــاداً  -٣١
املنظورات املختلفة هو السبيل الوحيد الذي قد يتسىن من خالله توضـيح القواعـد الدوليـة املنطبقـة     

  على األنشطة البشرية يف اجملال اجلوي والفضاء اخلارجي.
 
 


