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*2000875*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
       يف األغراض السلمية

  خالصة تارخيية للنظر يف مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده    
    

  تقرير األمانة    
    

  إضافة    
    

  مةمقدِّ  -أوًال  
  
ض األغرايف الدورة األربعني للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   -١

، اتفق الفريق العامل املعين ببند جدول األعمال املعنون "األمور املتعلقة ٢٠٠١مية، املعقودة يف عام السل
بتعريف الفضــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده" على أن تعد األمانة خالصــــــة تارخيية وجيزة، لتقدميها إىل 

ـــألة اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني، من أجل النظر يف الفضـــاء اخلارجي وتعيني  تعريف مس
 حدوده يف إطار اللجنة الفرعية القانونية، وأن تشــــــري إىل النقاط اليت توافقت اآلراء بشــــــأهنا على مرِّ

 ). ١١، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/763/Corr.1و A/AC.105/763(السنني، إن وجدت 

اســــتجابة لذلك الطلب، أعدت األمانة وثيقة بعنوان "خالصــــة تارخيية للنظر يف مســــألة و  -٢
حدوده" ( خلارجي وتعيني  )، أتيحت A/AC.105/769/Corr.1و A/AC.105/769تعريف الفضـــــــاء ا

  .٢٠٠٢للجنة الفرعية والفريق العامل يف الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية، املعقودة يف عام 
 ، طلب الفريق العامل إىل٢٠١٩ويف الدورة الثامنة واخلمســــــني للجنة الفرعية، يف عام   -٣

رخيية من أجل مراعاة العمل الذي أجنزته اللجنة الفرعية والفريق ث اخلالصـــــــة التااألمانة أن حتدِّ
  ‘). ١’(أ)  ٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1203( ٢٠١٩و ٢٠٠٢العامل بني عامي 

ــــــتجابة لذلك اوهذا املوجز، الذي أعدته   -٤ اليت أعربت لطلب، هو توليف لآلراء األمانة اس
مل يف الفترة من  عات اللجنـة الفرعيـة والفريق العـا لدول األعضـــــــاء يف اللجنـة يف اجتمـا عنهـا ا

. كما يتضــمن قائمة بالوثائق اليت كانت معروضــة على اللجنة الفرعية ٢٠١٩إىل عام  ٢٠٠٢  عام
 والفريق العامل يف تلك الفترة.
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  خالصة تارخيية  -ثانيًا  
    

    اآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء يف اللجنة  -ألف  
أعربت بعض الوفود عن تأييدها لتعريف الفضـــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده، ورأت أن   -٥

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده من شأنه ما يلي:
ة، حركة األجسـام الفضـائية اجلويأن يسـاعد على إنشـاء نظام قانوين وحيد ينظِّم   (أ)  

سيادة  وأن حيقق الوضوح القانوين يف تنفيذ قانون الفضاء وقانون اجلو، فضًال عن توضيح مسائل 
  الدول واملسؤولية الدولية للدول واحلد الفاصل بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي؛

قدم العلمي وا  (ب)   لتكنولوجي، أن يســـــــاعد على معاجلة املشـــــــاكل اليت يثريها الت
القطاع اخلاص، واملســائل القانونية املســتجدة، ري للفضــاء اخلارجي، ومشــاركة واالســتغالل التجا

  وتزايد استخدام الفضاء اخلارجي؛
  أن حيد من إمكانية نشوء منازعات بني الدول؛  (ج)  
ها تعريف املركبات   (د)   ية اليت ينطوي علي قانون أن يوفر فهمًا واضــــــحًا للمبادئ ال
  فيما يتعلق بالنظم الفضائية اجلوية؛ليت حتكم املسؤولية والتبعة ئية ومواصلة تطوير القواعد االفضا

أن يســـــــاعد على وضــــــع عدد من التعاريف اهلامة يف القوانني الوطنية املتعلقة   )(ه  
  باألنشطة الفضائية؛

 ا يف حتديد نطاق تطبيق قانون اجلو وقانون الفضــــــاء؛ ومن شــــــأنأن يكون مهمًّ  (و)  
ع الدول األعضاء على االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة جاء أن يشاليقني يف تطبيق قانون الفض
  املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛

  ا فيما يتعلق باالعتبارات االقتصادية للدول؛أن يكون مهمًّ  (ز)  
األجســــام أن يثري مســــألة إجياد توازن بني ســــالمة الدول فيما يتعلق باســــتخدام   (ح)  

  فضاء اخلارجي واستخدامه؛الفضائية ومبدأ حرية استكشاف ال
أن يساعد على القضاء على اخلطر املحتمل املتمثل يف إمكانية أن تتناول هيئات دولية   (ط)  

  أخرى مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ألغراضها اخلاصة، مبا يضر باحلل القانوين؛
  يف األغراض السلمية؛عال ملبدأ حرية استخدام الفضاء اخلارجي أن يضمن التنفيذ الف  (ي)  
من التطبيق  أيضــــًا أن يوفر اليقني يف ســــيادة الدول على جماهلا اجلوي، وأن ميكِّن  (ك)  

  ال ملبدأي حرية استخدام الفضاء اخلارجي وعدم متلك الفضاء اخلارجي؛الفعَّ
  ا؛أن يعزز أمن أنشطة الفضاء اخلارجي والثقة فيه  (ل)  
لعة يف ســــؤولية الدول والكيانات األخرى الضــــاأن يعاجل معاجلة فعالة مســــألة م  (م)  

ــألة أصــبحت ذات أمهية خاصــة يف ضــوء التكثيف والتنويع احلاليني  األنشــطة الفضــائية، وهي مس
  لألنشطة الفضائية؛
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  أن يصبح شرطًا مسبقًا إلنشاء نظام فعال لسالمة أنشطة الفضاء اخلارجي؛  (س)  
على وضـــع وحتســـني الصـــكوك القانونية اليت ن يتيح للجنة واللجنة الفرعية التركيز أ  (ع)  

تنطبق على األنشــطة اليت ال تقتصــر على جانب واحد من اجلوانب املتعلقة بالفضــاء، وأن يوِجد اليقني 
  ؛القانوين الالزم لتزويد مشغلي األنشطة الفضائية التجارية بالضمانات الالزمة لالضطالع بأنشطتهم

، بالنظر ًاكان أي جسم ما جسمًا فضائي اإذقيق أن يساعد أيضًا على التحديد الد  (ف)  
إىل التقدم التكنولوجي وتطوير املركبات الســـتخدامها يف الســـياحة الفضـــائية والرحالت التجارية 

  دون املدارية؛ 
اصــــة، أن يتيح إمكانية التحديد الواضــــح ملجال نفوذ الدول واجلهات الفاعلة اخل  (ص)  

  ضائي التجاري؛ بالنظر إىل سرعة منو القطاع الف
قة   (ق)   ية املتعل لدول أن يتيح التحديد الواضــــــح للنطاق املكاين النطباق املعاهدات ا

باألنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، مبا من شأنه أن حيول دون تقدمي الدول 
  جي أو بشأن أيِّ جزء منه؛يف املستقبل مطالبات بشأن الفضاء اخلار

دول ونافعًا يف ضـــمان احلوكمة الســـليمة لألنشـــطة الفضـــائية ن مفيدًا للأن يكو  (ر)  
  الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين؛ على

ية ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة   (ش)   ــــــ أن يتيح التطبيق الفعال للمبادئ األســـــــاس
  اخلارجي؛   بالفضاء

رب يف ممارسات الوضوح واليقني وأن حيد من أوجه التضاأن يساعد على توفري   (ت)  
ة املضــطلع هبا يف الفضــاء اجلوي والفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك الرحالت الدول املتعلقة باألنشــط

  دون املدارية ألغراض البعثات العلمية أو نقل البشر؛ 
  املسائل املتعلقة هبما؛أن ييسِّر االمتثال لسيادة الدول ومسؤوليتها ومعاجلة   (ث)  
حتديد   (خ)   قانون املنطبق وعلأن يســـــــاعد على  فاذ املتســــــق للقوانني جمال ال ى اإلن
  واللوائح؛  والقواعد
لسائر اجلهات الفاعلة يف  أيضًا أن يوفر قدرا أكرب من الوضوح، ليس فقط للدول بل  (ذ)  

حليقات دون املدارية لألغراض الفضـــاء، يف مســـائل من قبيل حتديد مواقع للســـواتل واالضـــطالع بالت
  ات الفاعلة يف الفضاء وسيادهتا؛ة، وكذلك فيما يتعلق مبسؤوليات الدول وسائر اجلهالعلمية أو السياحي

أنه ميكن، يف غياب تعيني حلدود الفضـــــاء اخلارجي، أن ُتســـــتهل عملية يف إطار   (ض)  
لدول، هتدف إىل إمكانية تعريف القوانني الوطنية للدول، وكذلك من خالل اتفاقات ثنائية بني ا

حدود الفضـــاء اخلارجي  عيني حدوده. وقد يؤدي ذلك إىل قيام الدول بتعينيالفضـــاء اخلارجي وت
  آلرائها اخلاصة وبطريقة غري منسقة. وفقًا
 ورأت بعض الوفود أن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ليس ضروريا، لألسباب  -٦

  التالية:
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يدًا، واألنشطة حلايل مل يشكل أي صعوبات عملية وقد خدم اجلميع جاإلطار ا أنَّ  (أ)  
أن يســـــتمر اســـــتخدام هذا اإلطار إىل أن توجد حاجة ُمثبتة  الفضـــــائية يف ازدهار. ولذلك ينبغي

  وأساس عملي لوضع هذا التعريف أو هذا التعيني للحدود؛
ون عملية نظرية أي حماولة لتعريف الفضــــاء اخلارجي أو تعيني حدوده ســــتك أنَّ  (ب)  

ك، غري قصــــد إىل تعقيد األنشــــطة القائمة. وفضــــال عن ذل عنضــــرورة هلا، وميكن أن تؤدي   ال
  تكون النتيجة قابلة للتكييف مع التطورات التكنولوجية املتواصلة؛ ال فقد

  عدم وجود هذا التعريف مل يسفر عن أي مشاكل قانونية أو عملية؛ أنَّ  (ج)  
اجلوي والفضـــــاء نونيني املختلفني املنطبقني فيما يتعلق بالفضـــــاء النظامني القا أنَّ  (د)  

 جماله، وعدم وجود تعريف للفضاء اخلارجي وتعيني حلدوده اخلارجي يعمالن جيدًا، كل منهما يف
  مينع تطور األنشطة يف أي من املجالني؛ مل

ىل املســتوى تعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده ليس له ما يربره، بالنظر إ أنَّ  (هـ)  
  احلايل لتطور تكنولوجيات الفضاء؛

تعيني حدود الفضــــــاء اخلارجي مت بالفعل من منظور العلوم الطبيعية، وميكن أن  نَّأ  )(و  
  يؤدي تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده إىل قيود ال ضرورة هلا على تنظيم األنشطة الفضائية؛

يني حلدوده مل يعرقل اســــتكشــــاف عدم وجود تعريف للفضــــاء اخلارجي وتع أنَّ  (ز)  
  علقة بالفضاء اخلارجي؛دول عن االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة املتالفضاء ومل يثبط ال

احلاجة إىل تعريف الفضــــاء ضــــد أنه مل تقدَّم يف اللجنة الفرعية أي حجج قانونية   (ح)  
  اخلارجي وتعيني حدوده؛

ده ال ضــــرورة له ألي أغراض عملية، تعريف الفضــــاء اخلارجي وتعيني حدو أنَّ  (ط)  
ليل األغراض املنشـــودة من يد نطاق تطبيق القانون الدويل للفضـــاء عن طريق حتوأن من شـــأن حتد

  البعثات الفضائية أن يكون أكثر نفعا؛
أنَّه ال يوجد دليل يشــــــري إىل أنَّ عدم وجود تعريف للفضــــــاء اخلارجي أو تعيني   (ي)  

ستكشاف الفضاء اخلارجي، وأنَّه ال حلدوده قد عرقل أو  توجد حاالت حمدَّدة قيَّد منو الطريان أو ا
فرعية ميكن أن تؤكد أنَّ عدم وجود تعريف للفضـــــاء اجلوي ذات طبيعة عملية ُأبلغت هبا اللجنة ال

  أو الفضاء اخلارجي قد عرَّض أمان الطريان للخطر؛
خالل   ارجي وتعيني حدوده ســيحدد، منالفريق العامل املعين بتعريف الفضــاء اخل أنَّ  (ك)  

، ولو بصورة غري مباشرة. ومن شأن ذلك أن يثري مسألة أيضًا الفضاء اجلوي تعريف الفضاء اخلارجي،
املســـــائل املتعلقة   كان الفريق العامل قد ُكلف بالقيام بذلك، كما ســـــيثري مســـــائل عملية، مثل إذاما 

  الصكوك؛  والكيفية اليت ستنفَّذ هبا تلكبالصكوك اليت ستلزم لتنفيذ التعاريف اجلديدة 
حدوده يف القوانني الوطنية ال يســوِّغ ارجي وتعيني عريف للفضــاء اخلأنَّ وضــع ت  (ل)  

  القيام بذلك يف القانون الدويل للفضاء، وال يقدم أي دليل على وجود معيار دويل يف هذا الشأن؛
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اخلارجي وتعيني حدوده. وليس أنه ال توجد مشــــاكل تســــوِّغ تعريف الفضــــاء   (م)  
دوده ســـهوًا، بل هو خيار اختذه املشـــرعون الذين تولُّوا غياب تعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني ح

قانون الفضـــــاء الدويل احلايل. وعالوة على ذلك، فإن تعريف الفضـــــاء اخلارجي وتعيني  أمر إجياد
  وة منافية للغرض.حدوده سيحد من املرونة يف تنظيم األنشطة الفضائية وسيكون خط

فضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده، قدمت بعض وأثناء النظر يف املســـائل املتصـــلة بتعريف ال  -٧
  ملقترحات واملالحظات العملية التالية بشأن هذا املوضوع:الوفود ا

أنَّ عمليات الطريان املدين احلالية واملنظورة لن تتجاوز االرتفاعات اليت تتراوح بني   (أ)  
ركبات فضـــــائية ، اليت يوجد عند جتاوزها خطر حمتمل باالصـــــطدام مبكيلومترًا ١٣٠و كيلومتر ١٠٠

  املدى؛  احلد الفاصل بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي يف ذلكعديدة. ويف هذا الصدد، ميكن وضع 
أنَّ املمارســة القائمة املتمثلة يف تشــغيل املركبات الفضــائية والســواتل يف املدار حبيث   (ب)  

و مقبولة جلميع الدول، بدت كيلومترًا ١٥٠إىل  كيلومتر ١٠٠طة حضـــيض املدار عن يقل ارتفاع نق  ال
املصاحل املتباينة للدول فيما يتعلَّق بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ميكن أن ُتراعى باالتفاق   وأنَّ

، كيلومترًا ١٥٠و كيلومتر ١٠٠على تنظيم املســــتوى األدىن للتحليق املداري عند ارتفاع يتراوح بني 
حليق املذكور ينبغي أن ختضـــــع ارتفاع أدىن من مســـــتوى الت  العمليات اليت جتري علىاإلقرار بأنَّ  مع

  التفاقات بني الدول اليت حتلق األجسام الفضائية التابعة هلا فوق أراضي دول أخرى؛ 
 كيلومتر ١٠٠أنه ميكن تعيني حدود الفضــــــاء اخلارجي على ارتفاع يتراوح بني   (ج)  

جســام الفضــائية أن تتمتع األ حر، حبيث ميكنفوق متوســط مســتوى ســطح الب كيلومترات  ١١٠و
  حبق املرور الربيء عرب الفضاء اجلوي األجنيب أثناء اإلطالق والعودة إىل األرض؛

ستوى   (د)   ضاء اجلوي عند م ضاء اخلارجي والف أنَّ األساس املنطقي لتعيني حدود الف
من  ،فوق ســطح البحر يســتند إىل اعتبارات شــاملة كيلومترات ١١٠و كيلومتر ١٠٠يتراوح بني 

بينها اخلصـــائص العلمية والتقنية واملادية، أي: طبقات الغالف اجلوي، وقدرة الطائرات على بلوغ 
  ارتفاع معني، ونقطة حضيض املركبة الفضائية، وخط كارمان؛

ــــــطح البحر ميكن أن ُيعترب تعيينــًا حلــدود  كيلومترات ١١٠أنَّ ارتفــاع   )(ه   فوق س
  الفضاء اخلارجي؛

ًة لتقرير اذه حجَّفوق األرض ال ميكن اختـ ناذبيـة على ارتفـاع معيَّجلـاانعـدام  أنَّ  (و)  
  حدود، ألن هذه احلالة ميكن إجيادها أيضًا يف ظروف معيَّنة داخل الغالف اجلوي لألرض؛

ا جتعل من الصــــعب أنَّ بيئة الفضــــاء اخلارجي غري امللموســــة وغري الدقيقة فيزيائيًّ  (ز)  
  ؛ةا تعيني حدوده اجلغرافيعمليًّ

، ميكن النظر يف اعتماد معيار قائم على أســـــــاس االرتفاع معينةأنَّه، يف حاالت   (ح)  
ا ألهلية أي لتعيني حدود الفضـــاء اخلارجي، ألن من شـــأن هذا املعيار أن يوفر عنصـــرًا موضـــوعيًّ

رب، اليتنشــاط ما ألن يكون نشــاطًا فضــائيًّ  ا. وميكن أْن يصــحَّ ذلك، مثًال، يف حالة صــواريخ الســَّ
  ُتصمَّم بقصد وضع محولة يف مدار ولكنَّها مع ذلك قد تصل إىل ارتفاعات كبرية؛  ال
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ستند إىل معيار ارتفاع اجلسم   (ط)   أنَّ تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ينبغي أال ي
شأن قانون الفضاء أن ينطبق على أيِّ نشاط يرمي إىل  الفضائي أو مكانه بل إىل هنج وظيفي، ألنَّ من 

جســم فضــائي يف مدار أرضــي أو وراء ذلك املدار يف الفضــاء اخلارجي. ويتســق النهج الوظيفي  عضــو
اتســاقا تاما مع اتفاقية تســجيل األجســام املطلقة يف الفضــاء اخلارجي، ومعاهدة املبادئ املنظمة ألنشــطة 

وية امالدول يف ميدان اســــتكشــــاف واســــتخدام الفضــــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الســــ
األخرى، واتفاقية املســــؤولية الدولية عن األضــــرار اليت حتدثها األجســــام الفضــــائية، ألن أحكام تلك 
االتفاقيات ال تتضــــمن معيار االرتفاع. وال ينبغي أن يكون االرتفاع معيارًا حيدِّد ما إذا كان النشــــاط 

اجلســم الفضــائي والغرض من  ةفجيري يف الفضــاء اخلارجي؛ بل ينبغي أن حيدَّد ذلك مســبقًا وفقًا لوظي
النشاط. ومن مث، سيكون من املناسب أالَّ حيدَّد اإلطار القانوين الذي يطبَّق على عمليات التحليق دون 

  املدارية مبعيار االرتفاع بل وفقًا خلصائص النشاط واملسائل القانونية اليت تنشأ عنه؛
على إنشــاء منطقة أو طبقة خاصــة  من املهم إدراك أنَّ بعض اخلرباء يشــجِّعون أنَّ  (ي)  

بني الفضـــاء اخلارجي والفضـــاء اجلوي، هبدف إنشـــاء نظام قانوين منفصـــل لعمليات التحليق دون 
املدارية يسـتبعد تطبيق القانون الدويل للفضـاء على األسـلحة النووية وأسـلحة الدمار الشـامل، وأنَّه 

  ؛ةولذلك ينبغي معارضة ورفض هذه املحاوالت واملقترحات بق
  أنه ينبغي اتباع هنج وظيفي فيما يتعلق باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه؛  (ك)  
سيادة الدول على جماهلا  أنَّ  (ل)   سلبيا على  شأن تطبيق هنج وظيفي أن يؤثر تأثريا  من 

  اجلوي الوطين؛
أنه سيكون من األفضل تركيز االهتمام على وظيفة اجلسم والغرض منه، ال على   (م)  
شطة  ،مكانه ستكون تلك األن ستخضع لقانون الفضاء ومىت  شطته  من أجل تقرير ما إذا كانت أن

  خاضعة له؛
أنه لدى النظر يف املسائل املتصلة باألجسام الفضائية اجلوية، تتمثل مسألة هامة يف   (ن)  

 يومعرفة ما إذا كانت الدول األعضـــاء تريد املحافظة على مبدأ الســـيادة املطلقة على فضـــائها اجل
  باعتباره قاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل؛

أنَّ ما ستضعه الدول يف املستقبل من تعريف للفضاء اخلارجي وتعيني حلدوده   (س)  
سيادة الوطنية للدول، وأنَّ اللوائح التنظيمية املتعلقة بتعريف   ال ينبغي أن ميس األمن الوطين وال

بار أيضــــًا اللوائح التنظيمية املتعلقة بالفضــــاء تعالفضــــاء وتعيني حدوده ينبغي أن تأخذ يف اال
اجلوي، وأن تستند إىل محاية سيادة الدول والتشجيع على استكشاف الفضاء واستخدامه يف 

  األغراض السلمية؛
أنه ينبغي اســتخدام هنج خمتلط يســتند إىل اجلمع بني النهجني الوظيفي واملفاهيمي   (ع)  

  ز مزيد من التقدم بشأن هذه املسألة؛ن أجل إحرااخلارجي، مإزاء تعيني حدود الفضاء 
من الضـــروري إلجياد حل فعال للمســـائل املتصـــلة بتعريف الفضـــاء اخلارجي  أنَّ  (ف)  

  وتعيني حدوده وضع قوانني استشرافية تستند إىل حل يوفق بني النهج املكاين والنهج الوظيفي؛
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ين حالًّ عمليًّا للمشكلة، لنهج املكاوظيفي أو اأنه مل يعد من املمكن اعتبار النهج ال  (ص)  
لة من زاوية أخرى، رمبا عن طريق اجلمع بني النهجني املكاين  هذه املســـــــأ ناول  ولذلك يتعني ت

  والوظيفي، أو بوسيلة أخرى؛
أنَّ املشكلة الرئيسية يف صوغ مصطلح "الفضاء اخلارجي" تكمن يف وضع حدٍّ فاصل   (ق)  

صدد،   ستنطبق على املناطق املحيطة بذلك الفاصل. ويفونية اليت لنظم القانمشروط معيَّن حيدِّد ا هذا ال
لن يكون أيٌّ من النهجني القائمني، ســــــواء املكاين أو الوظيفي، قادرًا على أن حيلَّ، مبفرده وبالكامل، 

مبدأ   ‘١’ مســــألة وضــــع لوائح تنظيمية للنماذج القائمة واملنظورة للرحالت اجلوية فيما يتعلق مبا يلي:
  محاية املصاحل الوطنية للدول وسيادهتا؛‘ ٢’ية للتجزئة وعدم متلك الفضاء اخلارجي؛ عدم القابل
  من الضروري أن يكون هناك نظام وحيد للمالحة لألجسام الفضائية؛ أنَّ  (ر)  
أنه ســـيكون من املهم النظر يف إمكانية وضـــع نظام خاص يتوخى منح األنشـــطة   (ش)  

وي الوطين ما دامت تلك األنشطة تعترب سلمية ومتوافقة مع الفضاء اجلملرور عرب الفضائية حقوق ا
  القانون الدويل وحتترم املصاحل السيادية للدولة أو الدول اإلقليمية املعنية؛

أنَّ مشــــــكلة تعريف الفضـــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده تتمثل يف حتديد نطاق   (ت)  
ه املشكلة القانونية بإيالء االعتبار أن ُتحل هذء، وينبغي صالحية وانطباق قانون اجلو وقانون الفضا

  ملعايري متعددة، وال سيما تعريف املدار املستقر للجسم الفضائي؛
، من اليقنيأقل على قدر أنه عندما يكون التمييز بني الطائرة واملركبة الفضــــــائية   (ث)  

ة مســــألة اآلليات يبســــبب وظيفة اجلســــم وطريقة تشــــغيله الفريدتني، ميكن أن تعاجل اللجنة الفرع
تكون ضــــرورية أو غري ضــــرورية لضــــمان االنتقال اآلمن والســــليم بني املجالني  التنظيمية اليت قد

  القانونيني اللذين حيكمان الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي؛
أنه ســيكون من الضــروري، قبل وضــع تعريف للفضــاء اخلارجي وتعيني حلدوده،   (خ)  

النقل اجلوي والنقل يف الفضــاء اخلارجي ووســائل إيصــال األجســام إىل حتليل اجلوانب التقنية لنظم 
ـــام الفضـــائية اجلوية القادرة على القيام ببعثات يف الفضـــاء الفضـــاء اخلارجي، وآفاق تطور األج س

ــتخدام النموذج األويل الوحيد املوجود حاليًّاجلوي والفضــاء  ا هلذا اخلارجي، والبيانات املتعلقة باس
  ضاء؛اجلوي، وهو مكوك الف اجلسم الفضائي

أنَّ وضع جمموعة من املبادئ أو املبادئ التوجيهية بشأن إطالق األجسام الفضائية   (ذ)  
سهم يف تلبية االحتياجات احلالية  شغيلها ميكن أن ي من حيث الوضوح ومن حيث األمن اجلوية وت

  القانوين يف هذا املجال؛
ألمم املتحدة املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي أنَّ هناك أحكامًا كثرية يف معاهدات ا  (ض)  

جل احلاالت اليت ُيضــطَلع فيها بأنشــطة فضــائية يف الفضــاء اجلوِّي الوطين أو الدويل، وأنَّه مع أنَّ تعا
ضــائها اجلوِّي الوطين ال ميكن أْن تعرقل حرِّية اســتكشــاف الفضــاء ممارســة الدولة لســيادهتا على ف

قرة الثانية من املادة األوىل من معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشــطة اخلارجي واســتخدامه فإنَّ صــيغة الف
ام الفضــاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الســماوية الدول يف ميدان اســتكشــاف واســتخد
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تنطوي على ما مؤدَّاه أنَّ الوصـــول إىل الفضـــاء اخلارجي، على الرغم من كونه  األخرى، ميكن أْن
  افه واستخدامه، لن يستفيد من تلك الدرجة نفسها من احلرِّية؛شرطًا ضروريًّا الستكش

أنه ينبغي اتباع ُنُهج بديلة يف تفصــيل املوضــوع، مثل دراســة مصــطلحي "اجلســم   (أ أ)  
  أو النظر يف مسائل املسؤولية عن األنشطة الفضائية؛ الفضائي" و"األنشطة الفضائية"

ارتباطا وثيقا بإدارة األنشــطة الفضــائية،  أنَّ تعيني حدود الفضــاء اخلارجي يرتبط  ب)(ب  
اللجنة الفرعية وفريقها العامل ميكن أن يركِّزا أوال على املســـــائل ذات الصـــــلة اليت حتتاج إىل  وأن

  ملدارية أو عمليات اإلطالق من أجسام طائرة؛حلول عملية، مثل التحليقات دون ا
ده، ميكن األخذ بنهج مشترك أنه، يف غياب تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدو  ج)(ج  

الفضائي استنادًا إىل تأكيد إطالق اجلسم إىل الفضاء اخلارجي والفترة  يتم وفقًا له تعريف النشاط
  الزمنية اليت يبقى أثناءها يف الفضاء اخلارجي؛

الدول عند نظرها يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  نَّأ  (دد)  
ذ يف احلسبان التطورات التكنولوجية احلديثة واملستقبلية، وأن هذا املوضوع ينبغي أن ينبغي أن تأخ

  ر فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أيضًا؛تنظ
الفرعية ينبغي أن يســعيا إىل التنبُّؤ مبا ينشــأ عن األنشــطة أنَّ الفريق العامل واللجنة   )ه  ه(  

تشــريعات ملعاجلتها، وأن حياوال كذلك وضــع قواعد يف الفضــائية اجلوية من ظروف خطرة وســنِّ 
  تعلقة بتطوُّر تكنولوجيا وأنشطة الفضاء؛هذا الصدد، مع مراعاة خمتلف السيناريوهات امل

نشـــأت عنه دراســـات حاالت حمددة ذات صـــلة  أنَّ تطور التكنولوجيا املســـتمر  (وو)  
 حدوده، وينبغي أن يواكب القانون باملناقشــة الطويلة األمد حول تعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني

عامل اهتماما خاصـــــــا تقدم العلم؛ ويف هذا الصـــــــدد، ينبغي أن تويل اللجنة الفرعية وا لفريق ال
ــــــيما تلك اليت يتزا يد فيها التداخل بني أنشــــــطة املالحة اجلوية للتطورات العلمية اجلديدة، وال س

  وأنشطة املالحة الفضائية؛
 تراكمت لدى الدول فيما يتعلق دراســـة اخلربة العملية اليت أنه ســـيكون من املفيد  (زز)  

باســتخدام الفضــاء اجلوي والفضــاء اخلارجي، وأنشــطة املنظمات الدولية املتصــلة بتعريف الفضــاء 
  اخلارجي وتعيني حدوده؛

عدم وجود توافق آراء بني الدول األعضــاء حول مســألة تعيني حدود الفضــاء  نَّأ  ح)(ح  
عدم وجود ممارســــات كافية من جانب الدول يف جمال اســــتكشــــاف الفضــــاء  اخلارجي يعود إىل

  أهنا أن تربر احلاجة إىل هذه العملية؛اخلارجي واستخدامه من ش
جي وتعيني حدوده ميكن أن ُتحلَّ أنَّ املســـائل املتصـــلة بتعريف الفضـــاء اخلار  ط)(ط  

يف جمال اســـتكشـــاف ضـــمن ســـياق احتمال وضـــع اتفاقية شـــاملة عاملية حتكم أنشـــطة الدول 
  الفضاء اخلارجي واستخدامه؛

أنَّه حلل املشـــاكل املتصـــلة بتعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده ينبغي تطبيق   ي)(ي  
وحة وشاملة للجميع للتشاور بني الدول من أجل حل قانوين متعدد األطراف، يأيت نتيجة آللية مفت
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ـــية، مبا فيها وضـــع إطار عامل ـــائل الرئيس ـــطة معاجلة املس ـــجيل حقوق املرور اخلاصـــة باألنش ي لتس
نه ولإلذن هبذه األنشـــطة والترخيص هلا، مع الفضـــائية التجارية خالل اإلطالق إىل املدار والعودة م

ســـائل قانونية تتصـــل باألمن الوطين وســـيادة الدول وأمن هذه األنشـــطة تثري م  إيالء االعتبار لكون
  السكان املحليني ومحاية البيئة؛

الفرعية ينبغي أن تتعاون مع االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الطريان  اللجنة نَّأ  ك)(ك  
املدين الدويل لتحديد مناطق خاصة يف الفضاء اجلوي ميكن أن تستخدمها األجسام الفضائية اجلوية 

قادرة على املناورة يف الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي فيما خيص اجلزء من مهمتها الذي مير عرب ال
  الفضاء اجلوي؛

أنَّ االســتمرار يف مناقشــة مســألة تعيني حدود الفضــاء اخلارجي وتعريفه يف إطار   ل)(ل  
ــــــيكون من األفضــــــل الن ــــــة، ومن مثَّ س ظر، مثًال، املنهجية احلالية قد ال يؤدي إىل حلول ملموس

  املسائل األخرى املتصلة بإمكانية تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ يف
ه، بالنظر إىل عدم وجود توافق يف اآلراء بشـــــأن تعريف الفضـــــاء اخلارجي نَّأ  م)(م  

ناء عمله على  عامل اآلراء واملفاهيم اليت انبثقت أث حدوده، ميكن أْن يلخِّص الفريق ال وتعيني 
يعرضها يف تقرير يقدِّمه إىل اللجنة الفرعية توخيًا إلمكانية تعليق عمل الفريق   ، وأنمرِّ السنني
ظهور تطوُّرات جديدة يف اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه تســوِّغ احلاجة  إىل حني

  حدوده؛إىل تعريفه وتعيني 
من الواضــــح أن للدول آراء متباينة، ليس بشــــأن احلاجة إىل تعريف الفضــــاء  أنَّ  ن)(ن  

  بشأن ماهية أفضل السبل للقيام بذلك؛ أيضًا بل حسبفاخلارجي وتعيني حدوده 
استمرار ممارسات الدول يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ميكن أن  أنَّ  س)(س  

  ساعدها على تعيني حدود الفضاء اخلارجي؛يؤدي إىل استحداث قاعدة عرفية يف املستقبل ت
تعريف الفضـــــــاء اخلــارجي وتعيني حــدوده ال ينبغي أن يؤّدي إىل تنقيح أو  أنَّ  ع)(ع  
ــــاســــًاعلقة بالفضــــاء اخلارجي، اليت ملعاهدات األمم املتحدة املت تعديل لتنظيم  اًالوفعَّ متينًا توفر أس

  األنشطة الفضائية؛
ضــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده تتطلب مزيدًا من التحليل أنَّ مســــــألة تعريف الف  ف)(ف  

حدوده،  خلارجي وتعيني  يا تعريف الفضـــــــاء ا حدَّد بوضــــــوح مزا نه ينبغي أوًال أن ُت لدقيق، وأ ا
  دي هذه اإلجراءات إىل عرقلة التقدم التقين يف جمال الفضاء اخلارجي؛ضمان أال تؤ بغية

ارجي وتعيني حدوده ليس ذا طابع قانوين أنَّ النقاش املتعلق بتعريف الفضــــــاء اخل  ص)(ص  
  فحسب بل له أيضًا طابع سياسي؛

أنَّ القرار النهائي بشـــأن مســـألة تعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده ســـوف   ق)(ق  
واقف خذ على أساس يناسب مصاحل مجيع الدول، وأنَّ هذا القرار لن يكون بالضرورة مشاهبًا للمُيتَّ

  ا.اليت تتخذها الدول حاليًّ
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الوثائق املعدة على أساس التقارير الواردة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملراقبني   -باء  
    الدائمني لدى اللجنة

ية   -٨ لدورُعرضـــــــت على اللجنة الفرع مل خالل ا عا ات املعقودة يف الفترة من والفريق ال
األمانة على أســـــــاس التقارير املقدمة من الوثائق التالية اليت أعدهتا  ٢٠١٩إىل عام  ٢٠٠٢  عام

  الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملراقبني الدائمني لدى اللجنة:
    

    ) ٢٠٠٢نيسان/أبريل  ١٢-٢ينا، الدورة احلادية واألربعون للجنة الفرعية القانونية (في    
املســـــائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجســـــام  االســـــتبيان بشـــــأنمن األمانة عنواهنا " مذكِّرة

  )A/AC.105/635/Add.6( الردود الواردة من الدول األعضاء" الفضائية اجلوية:
 حدوده"األمانة عنوانه "خالصــــة تارخيية للنظر يف مســــألة تعريف الفضــــاء اخلارجي وتعيني  منتقرير 

)A/AC.105/769 وCorr.1(  
عنواهنا "بعض االختالفات بني النظم القانونية للفضــاء اجلوي والفضــاء اخلارجي"،  اجتماعورقة 
  )A/AC.105/C.2/2002/CRP.10( الروسيحتاد ها وفد االأعدَّ

    
 نيسان/ ٤ -آذار/مارس  ٢٤فيينا، واألربعون للجنة الفرعية القانونية (الدورة الثانية     

    )٢٠٠٣أبريل 
املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية  استبيان بشأنمن األمانة عنواهنا " مذكِّرة

  )Add.9و Add.8و Corr.1و A/AC.105/635/Add.7( اجلوية: الردود الواردة من الدول األعضاء"
  

 نيسان/ ٨ -آذار/مارس  ٢٩ الدورة الثالثة واألربعون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،    
    )٢٠٠٤أبريل 
باملســــــائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجســــــام  االســــــتبيان املعينمن األمانة عنواهنا " مذكِّرة

  ) A/AC.105/635/Add.10( الردود املتلقاة من الدول األعضاء" الفضائية اجلوية:
سائل ا مذكِّرة شأن امل لقانونية املمكنة من األمانة عنواهنا "خالصة حتليلية للردود على االستبيان ب

  )Corr.1و A/AC.105/C.2/L.249( "باألجسام الفضائية اجلويةفيما يتعلق 
    

    )٢٠٠٥نيسان/أبريل  ١٥-٤ة الفرعية القانونية (فيينا، الدورة الرابعة واألربعون للجن    
باملســــائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجســــام  االســــتبيان اخلاصمن األمانة عنواهنا " مذكِّرة

 Corr.1و A/AC.105/635/Add.11( الفضــــــــائيــة اجلويــة: الردود الواردة من الــدول األعضــــــــاء"
  )Add.12و

سائل القانونية املمكنة  مذكِّرة شأن امل من األمانة عنواهنا "خالصة حتليلية للردود على االستبيان ب
  )A/AC.105/C.2/L.249/Add.1( "باألجسام الفضائيةفيما يتعلق 
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سائل القانونية املمكنة ن األمانة عنواهنا "خالصة حتليلية للردود عم مذكِّرة شأن امل لى االستبيان ب
  )A/AC.105/849( فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية: ما تفضِّله الدول األعضاء"

  
    )٢٠٠٦نيسان/أبريل  ١٣-٣القانونية (فيينا، الدورة اخلامسة واألربعون للجنة الفرعية     

باألجســــام من األمانة عنواهنا "االســــتبيان اخلاص باملســــائل القانونية املمكنة فيما يتعلق  مذكِّرة
  )A/AC.105/635/Add.13( : الردود الواردة من الدول األعضاء"الفضائية اجلوية

ات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي من األمانة عنواهنا "التشريع مذكِّرة
  )A/AC.105/865/Add.1( وتعيني حدوده"
(أ) من جدول األعمال،  ٨بند عنواهنا "مســامهة بلجيكا يف أعمال الفريق العامل املعين بال ورقة اجتماع

  )A/AC.105/C.2/2006/CRP.8( ‘"املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده املسائل’املعنون 
    

 ٥ -آذار/مارس  ٢٦الدورة السادسة واألربعون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     
    )٢٠٠٧نيسان/أبريل 

باملســــائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجســــام من األمانة عنواهنا "االســــتبيان اخلاص  مذكِّرة
  )Add.15و A/AC.105/635/Add.14( الفضائية اجلوية: ردود من الدول األعضاء"

سائل القانمن األمانة عنواهنا "خالصة حتليلية لل مذكِّرة شأن امل ونية املمكنة ردود على االستبيان ب
  )A/AC.105/C.2/L.249/Add.2( فيما يتعلق باألجسام الفضائية"

ي من األمانة عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارج مذكِّرة
  )A/AC.105/865/Add.2( وتعيني حدوده"

من األمانة بعنوان "اقتراحات الدول األعضــاء املتعلقة مبعايري حتليل الردود على االســتبيان  مذكِّرة
  )A/AC.105/C.2/L.267( بشأن األجسام الفضائية اجلوية"

من األمانة العامة بعنوان "سؤاالن بشأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود  مذكِّرة
  )A/AC.105/889( الواردة من الدول األعضاء"

    
 ١١ -س آذار/مار ٣١الدورة السابعة واألربعون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     

    )٢٠٠٨أبريل نيسان/
من األمانة عنواهنا "االســــتبيان اخلاص باملســــائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجســــام  مذكِّرة

  )A/AC.105/635/Add.16( الفضائية اجلوية: ردود من الدول األعضاء"
عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي من األمانة  مذكِّرة

  )A/AC.105/865/Add.3( وتعيني حدوده"
الفضــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود  األســــــئلة املتعلقة بتعريفمن األمانة بعنوان " مذكِّرة
  )A/AC.105/889/Add.1( من الدول األعضاء" الواردة
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ما يتعلق باألجسام الفضائية عنواهنا "االستبيان اخلاص باملسائل القانونية املمكنة في ورقة اجتماع
  )A/AC.105/C.2/2008/CRP.4( اجلوية: الرد الوارد من أذربيجان"

الوارد من   تعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الرد ســـؤاالن بشـــأنعنواهنا " تماعورقة اج
  )A/AC.105/C.2/2008/CRP.5( أذربيجان"

الوارد من   عنواهنا "ســـؤاالن بشـــأن تعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الرد ورقة اجتماع
  )A/AC.105/C.2/2008/CRP.10( الربازيل"

    
 نيسان/ ٣ -آذار/مارس  ٢٣بعون للجنة الفرعية القانونية (فيينا، الدورة الثامنة واألر    

    )٢٠٠٩أبريل 
من األمانة عنواهنا "االســــتبيان اخلاص باملســــائل القانونية املحتملة فيما يتعلق باألجســــام  مذكِّرة

  )A/AC.105/635/Add.17(الفضائية اجلوية: الردود الواردة من الدول األعضاء" 
من األمانة عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي  مذكِّرة

  )A/AC.105/865/Add.4( وتعيني حدوده"
ردود املتعلقة بتعريف الفضــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: ال من األمانة عنواهنا "األســــــئلة مذكِّرة

  )Add.3و A/AC.105/889/Add.2( الواردة من الدول األعضاء"
ين عنواهنا "األسئلة املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده"، تتضمن الرد ورقة اجتماع

  )A/AC.105/C.2/2009/CRP.11( ردين من قطر واململكة العربية السعوديةالوا
الوارد من  ردالاملســائل املتعلقة بتعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: عنواهنا " ورقة اجتماع

  )A/AC.105/C.2/2019/CRP.15اليونان" (
    

 ١ -آذار/مارس  ٢٢الدورة التاسعة واألربعون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     
    )٢٠١٠أبريل نيسان/
من األمانة عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي  مذكِّرة

  )Add.7و Add.6و A/AC.105/865( وتعيني حدوده"
الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود الواردة  ســؤاالن عن تعريفمن األمانة عنواهنا " مذكِّرة

  )Add.6و A/AC.105/889/Add.5( من الدول األعضاء"
ريــة: معلومــات من منظمــة الطريان املــدين "مفهوم الرحالت دون املــدا عنواهنــا ورقــة اجتمــاع

  )A/AC.105/C.2/2010/CRP.9( الدويل"
 هولندا"  الرد الوارد منعنواهنا "املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده:  ورقة اجتماع

)A/AC.105/C.2/2010/CRP.10(  
 تونس"  الرد الوارده: عنواهنا "املســـــائل املتعلقة بتعريف الفضـــــاء اخلارجي وتعيني حدود ورقة اجتماع

)A/AC.105/C.2/2010/CRP.13(  
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    )٢٠١١نيسان/أبريل  ٨ -آذار/مارس  ٢٨الدورة اخلمسون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     

يما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي من األمانة عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية ف مذكِّرة
  )Add.10إىل  Add.8و A/AC.105/865( وتعيني حدوده"

ود الواردة من األمانة عنواهنا "ســؤاالن عن تعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الرد مذكِّرة
  )Add.9إىل  A/AC.105/889/Add.7( من الدول األعضاء"

عنواهنا "ســؤاالن عن تعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود الواردة من  ورقة اجتماع
  )A/AC.105/C.2/2011/CRP.10( الدول األعضاء" حتتوي على ردَّي السلفادور والنمسا

    
    )٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠-١٩لجنة الفرعية القانونية (فيينا، الدورة احلادية واخلمسون ل    

من األمانة عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي  مذكِّرة
  )Add.11و A/AC.105/865( وتعيني حدوده"

الفضــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود الواردة  أســــئلة عن تعريفا "من األمانة عنواهن مذكِّرة
  )A/AC.105/889/Add.10( من الدول األعضاء"

    
    )٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٩-٨الدورة الثانية واخلمسون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     

ألمانة عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي من ا مذكِّرة
  )Add.13و A/AC.105/865/Add.12( وتعيني حدوده"

ود الواردة من األمانة عنواهنا "ســؤاالن عن تعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الرد مذكِّرة
  )Add.12و A/AC.105/889/Add.11( من الدول األعضاء"

بعثات العلمية و/أو من األمانة عنواهنا "أســــــئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض ال مذكِّرة
  )Add.1و A/AC.105/1039( نقل البشر"

عنواهنا "ملخص للمعلومات عن ممارســــــات الدول وتشــــــريعاهتا املتعلقة بتعريف  ورقة اجتماع
  )A/AC.105/C.2/2013/CRP.8( الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده"

 الرد الوارد منا "أســــــئلة عن تعريف الفضـــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: عنواهن ورقة اجتماع
  )A/AC.105/C.2/2013/CRP.16( ان"باكست

    
 نيسان/ ٤ -آذار/مارس  ٢٤الدورة الثالثة واخلمسون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     

    )٢٠١٤أبريل 
عريف الفضــاء اخلارجي من األمانة بشــأن التشــريعات واملمارســات الوطنية فيما يتصــل بت مذكِّرة

  )Add.15و A/AC.105/865/Add.14( وتعيني حدوده
ــــئلة عن تعريف الفضــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود الو مذكِّرة ــــأن أس اردة من األمانة بش

  )Add.14و A/AC.105/889/Add.13( الدول األعضاء  من
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سئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل  مذكِّرة شأن أ من األمانة ب
  )Add.3و A/AC.105/1039/Add.2( البشر

ــ ورقة اجتماع االحتاد  الرد الواردة منائل املتعلقة بتعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: بشــأن املس
  )A/AC.105/C.2/2014/CRP.13( أوروغواي والرد الوارد من) A/AC.105/C.2/2014/CRP.6( الروسي

ثالثة واخلمســــــني للجنة الفرعية القانونية ورقة اجتماع  بشـــــــأن مســـــــامهة تركيا يف الدورة ال
)A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(  

صــــًا للمعلومات عن ممارســــات الدول وتشــــريعاهتا الوطنية املتعلقة تتضــــمن ملخَّ ورقة اجتماع
  )A/AC.105/C.2/2014/CRP.27(بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 

    
    )٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤-١٣الدورة الرابعة واخلمسون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     

ة بشــأن أســئلة عن تعريف الفضــاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود الواردة من من األمان مذكِّرة
  )Add.16و A/AC.105/889/Add.15( الدول األعضاء

سئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو  مذكِّرة شأن أ نقل من األمانة ب
  )Add.5و A/AC.105/1039/Add.4( البشر

    
    )٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥-٤للجنة الفرعية القانونية (فيينا، الدورة اخلامسة واخلمسون     

ء اخلارجي من األمانة بشــأن التشــريعات واملمارســات الوطنية فيما يتصــل بتعريف الفضــا مذكِّرة
  )Add.17و A/AC.105/865/Add.16(وتعيني حدوده 

سئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل من األم مذكِّرة شأن أ انة ب
  )A/AC.105/1039/Add.6( البشر
من األمانة عنواهنا "تعريف الفضـــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: آراء الدول األعضـــــــاء  مذكِّرة

  )Add.1و A/AC.105/1112( ئمني لدى اللجنة"واملراقبني الدا
انون الفضــــاء التابعة لرابطة القانون الدويل املوجَّهة إىل عنواهنا "ردود رئيس جلنة ق ورقة اجتماع

جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية بشــــأن بعض اجلوانب القانونية املتعلقة 
  )A/AC.105/C.2/2016/CRP.10( بالتحليقات دون املدارية"

    
 نيسان/ ٧ -ار/مارس آذ ٢٧الفرعية القانونية (فيينا، الدورة السادسة واخلمسون للجنة     

    )٢٠١٧أبريل 
من األمانة بشــأن التشــريعات واملمارســات الوطنية فيما يتصــل بتعريف الفضــاء اخلارجي  مذكِّرة

  )Add.19و A/AC.105/865/Add.18( وتعيني حدوده
سئلة حول التح مذكِّرة شأن أ ليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل من األمانة ب
  )Add.9إىل  A/AC.105/1039/Add.7( البشر
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من األمانة عنواهنا "تعريف الفضـــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: آراء الدول األعضـــــاء واملراقبني  مذكِّرة
  )Add.3و A/AC.105/1112/Add.2( جنة"الدائمني لدى الل
ــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده:  ورقة اجتماع ــــــائل املتعلقة بتعريف الفض  الرد الواردعنواهنا "املس

  )A/AC.105/C.2/2017/CRP.9( املتعددة القوميات)"-بوليفيا (دولة  من
 اليونان"  الرد الوارد مناهنا "املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده: عنو ورقة اجتماع

)A/AC.105/C.2/2017/CRP.16(  
املعهد   نواهنا "املســـــائل املتعلقة بتعريف الفضـــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: ردودع ورقة اجتماع
ـــــــــاء والــطــريان الــتــ-اإليــبــريي  جـــاري"األمــريــكــي لــقـــانــون املــالحـــة اجلــويـــة والــفض

)A/AC.105/C.2/2017/CRP.23(  
الرد الوارد عنواهنــا "املســـــــائــل املتعلقــة بتعريف الفضـــــــاء اخلــارجي وتعيني حــدوده:  اجتمــاعورقــة 
  )A/AC.105/C.2/2017/CRP.24( باكستان"  من
    

    )٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٠-٩الدورة السابعة واخلمسون للجنة الفرعية القانونية (فيينا،     
مانة عنواهنا "التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي من األ مذكِّرة

  )Add.21و A/AC.105/865/Add.20( وتعيني حدوده"
سئلة حول التحليقات مذكِّرة شأن أ و/أو نقل  دون املدارية ألغراض البعثات العلمية من األمانة ب
  )Add.11و A/AC.105/1039/Add.10( البشر
من األمانة عنواهنا "تعريف الفضـــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: آراء الدول األعضـــــــاء  مذكِّرة

  )Add.5و A/AC.105/1112/Add.4( واملراقبني الدائمني لدى اللجنة"
ورقة عمل من إعداد رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده، عنواهنا 

ترك "تعزيز مناقشـة املسـائل املتصـلة بتعريف الفضـاء اخلارجي وتعيني حدوده هبدف صـياغة موقف مشـ
  )A/AC.105/C.2/L.302( الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية"للدول األعضاء يف جلنة استخدام 

ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروســي، عنواهنا "التحديات املرتبطة بالنظر يف مجيع جوانب تعيني 
جدلية إىل مناقشة هذا املوضوع  لفضاء اخلارجي: مربرات إضافة عناصرحدود الفضاء اجلوي وا

  )A/AC.105/C.2/L.306( وحتديد اجتاهات حتليلية حديثة يف هذه املناقشة"
دون املدارية وتعيني احلدود بني الفضــــاء اجلوي والفضــــاء اخلارجي:  عنواهنا "التحليقات اجتماعورقة 

ية بقوانني ولوائح األمان يف النهج الوظ لدول"، مقدمة من اللجنة املعن يادة ا يفي والنهج احليزي وســــــ
  )A/AC.105/C.2/2018/CRP.9( الفضاء، التابعة للرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء

    
    )٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١اخلمسون للجنة الفرعية القانونية (فيينا، الدورة الثامنة و    

من األمانة بشــأن التشــريعات واملمارســات الوطنية فيما يتصــل بتعريف الفضــاء اخلارجي  مذكِّرة
  )A/AC.105/865/Add.22( وتعيني حدوده
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سئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نمن األم مذكِّرة شأن أ قل انة ب
  )A/AC.105/1039/Add.12( البشر
من األمانة عنواهنا "تعريف الفضـــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده: آراء الدول األعضـــــــاء  مذكِّرة

  )A/AC.105/1112/Add.6( واملراقبني الدائمني لدى اللجنة"
ــــــاء اخلارجي وتعيني حدو اجتماعورقة  ــــــائل املتعلقة بتعريف الفض الرد الوارد ده: عنواهنا "املس
  )A/AC.105/C.2/2019/CRP.5( اإلمارات العربية املتحدة"  من

 منالرد الوارد عنواهنا "املســــــائل املتعلقة بتعريف الفضــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده:  اجتماعورقة 
  )A/AC.105/C.2/2019/CRP.6( اليونان"
 ونس"ت الرد الوارد منعنواهنا "املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده:  اجتماعورقة 

)A/AC.105/C.2/2019/CRP.7(  
وميكن االطالع على الوثائق املشار إليها أعاله، وكذلك الوثائق التارخيية األخرى للجنة   -٩

الفضــاء اخلارجي وتعيني ريقها العامل يف إطار البند املتعلق باملســائل املتصــلة بتعريف الفرعية ولف
  .www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/ddos/index.htmlحدوده، على الرابط 

    
  واملراقبني الدائمني عن الردود الواردة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة إحصاءات   -جيم  

    ٢٠٢٠إىل عام  ٢٠٠٢لدى اللجنة خالل الفترة من عام 
كانون الثاين/يناير  ٣١اإلحصــــــاءات املتعلقة بالردود الواردة حىت  القســــــميعرض هذا   -١٠

ئمني لدى اللجنة على الطلبات اليت من الدول األعضــــــاء يف األمم املتحدة واملراقبني الدا ٢٠٢٠
ة وفريقها العامل وأدرجتها األمانة يف الوثائق اليت ُأعدت لكي تنظر فيها قدمتها اللجنة الفرعي

حددة،  ية امل هائ يد الن عد املواع نة ب ما ها األ ما الردود اليت تلقت مل. أ عا ية والفريق ال اللجنة الفرع
  ب:، فلم ُتحتساالجتماع اتولذلك ُنشرت يف ورق

    
  يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده"التشريعات واملمارسات الوطنية فيما "        

  )A/AC.105/865 وAdd.1  إىلAdd.24(  
  إىل الوقت الراهن ٢٠٠٦من عام   
  دولة  ٣٤الردود الواردة من   
)، أملانيا ٢٠٢٠)، ألبانيا (٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠٠٦يا ()، أســــــترال٢٠١٣، ٢٠١١األردن (  

)، ٢٠١٦)، بولندا (٢٠١٣)، بلجيكا (٢٠١٩)، باكســــــتان (٢٠٠٨)، أوكرانيا (٢٠٠٦(
)، تشــــــيكيا ٢٠١٣)، تركيا (٢٠١٢، ٢٠١٠)، تايلند (٢٠٠٩)، بيالروس (٢٠٢٠بريو (

، ٢٠١٢)، اجلزائر (٢٠٢٠، ٢٠١٠)، تونس (٢٠١٨، ٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧(
)، ســــــاموا ٢٠١١)، الدامنرك (٢٠١٨)، جنوب أفريقيا (٢٠٠٧)، مجهورية كوريا (٢٠١٣

-زويال (مجهورية)، فن٢٠١٢)، فرنســــا (٢٠١٠)، صــــربيا (٢٠١٧)، ســــلوفاكيا (٢٠١٣(
)، ٢٠١٣)، كولومبيا (٢٠١٣)، كازاخســــــتان (٢٠٢٠)، فييت نام (٢٠٠٧البوليفارية) (
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)، اململكــة العربيــة الســــــعوديــة ٢٠١٨، ٢٠١٦، ٢٠٠٩، املكســــــيــك ()٢٠٠٦املغرب (
)، ٢٠٠٩)، منغوليا (٢٠١٠)، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشـــــمالية (٢٠١٩(

  )٢٠١٠)، هولندا (٢٠١٧)، النمسا (٢٠١٠النرويج (
    

  لبشر""أسئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل ا        
  )A/AC.105/1039 وAdd.1  إىلAdd.14(  
  إىل الوقت الراهن ٢٠١٣من عام   
  منظمات دولية ٦دولة و ٢٦الردود الواردة من   
)، ٢٠١٥)، أوكرانيا (٢٠١٣)، أملانيا (٢٠١٣)، أستراليا (٢٠١٣)، أرمينيا (٢٠١٣األردن (  

)، ٢٠٢٠)، تونس (٢٠١٨)، تشيكيا (٢٠٢٠و ()، بري٢٠١٣)، الربتغال (٢٠١٩باكستان (
)، فييت نام ٢٠١٣)، فنلندا (٢٠١٣)، غواتيماال (٢٠١٨)، جنوب أفريقيا (٢٠١٣اجلزائر (

)، ٢٠١٣)، كولومبيا (٢٠١٣)، كازاخســــــتان (٢٠١٥)، قطر (٢٠١٥)، قربص (٢٠٢٠(
وزامبيق )، م٢٠٢٠، ٢٠١٩ة السعودية ()، اململكة العربي٢٠١٨)، املكسيك (٢٠١٣كينيا (

  )٢٠١٩، ٢٠١٧)، النمسا (٢٠١٥)، النرويج (٢٠١٩)، ميامنار (٢٠١٥(
)، املعهد الدويل لقانون الفضــــــاء ٢٠١٨، ٢٠١٦الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضــــــاء (  

املجلس )، ٢٠١٩)، مؤسسة العامل اآلمن (٢٠١٧، ٢٠١٣)، رابطة القانون الدويل (٢٠١٣(
  )٢٠١٧، منظمة الصحة العاملية ()٢٠١٥االستشاري جليل الفضاء (

    
"تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده: آراء الدول األعضاء واملراقبني         

  اللجنة"  الدائمني لدى
  )A/AC.105/1112 وAdd.1  إىلAdd.8(  
  إىل الوقت الراهن ٢٠١٦من عام   
  منظمات دولية ٤دولة و ١١ن الردود الواردة م  
)، تشـــــيكيا ٢٠١٧)، تركيا (٢٠١٧، ٢٠١٦)، تايلند (٢٠٢٠)، بريو (٢٠١٩باكســـــتان (  

ـــا (٢٠٢٠)، اجلزائر (٢٠٢٠)، تونس (٢٠١٨( ـــك ٢٠١٨)، جنوب أفريقي )، املكســــــي
  )٢٠١٧النمسا ()، ٢٠١٩)، اململكة العربية السعودية (٢٠١٨، ٢٠١٦(
)، منظمة األمم املتحدة للتنمية ٢٠١٧مة الصحة العاملية ()، منظ٢٠١٩مؤسسة العامل اآلمن (  

  )٢٠١٦)، املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية (٢٠٢٠الصناعية (
    

"معلومات عن أي حالة عملية معروفة من شأهنا أن تربر تعريف الفضاء         
  اخلارجي وتعيني حدوده"

  )A/AC.105/1226(  
   ٢٠٢٠من عام   
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  دول  ٣الردود الواردة من   
  )٢٠٢٠)، فييت نام (٢٠٢٠)، تونس (٢٠٢٠بريو (  

    
"سؤاالن بشأن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده: الردود الواردة         

  الدول األعضاء"  من
  )A/AC.105/889 وAdd.1  إىلAdd.16(  
  ٢٠١٥إىل عام  ٢٠٠٧من عام   
  دولة  ٤٠الردود الواردة من   
، ٢٠٠٨)، األردن (٢٠١٣)، األرجنتني (٢٠٠٩)، أذربيجــان (٢٠١٢االحتــاد الروســــــي (  

، ٢٠٠٩)، أملانيا (٢٠١٠ونيا ()، إســت٢٠١٣، ٢٠١٢)، أســتراليا (٢٠١٣)، أرمينيا (٢٠١٣
)، الربتغـال ٢٠٠٩)، الربازيـل (٢٠٠٧)، آيســــــلنــدا (٢٠١٥، ٢٠٠٨)، أوكرانيــا (٢٠١٠

املتعـــددة القوميـــات) -)، بوليفيـــا (دولـــة٢٠١٠)، بنغالديش (٢٠١٣)، بلجيكـــا (٢٠١٣(
ـــد (٢٠٠٩، ٢٠٠٨)، بيالروس (٢٠١٣( ـــايلن ـــا (٢٠١٢، ٢٠١٠)، ت ، ٢٠١٢)، تركي

)، اجلمهوريـــة التشــــــيكيـــة ٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١اجلزائر ( )،٢٠١٠)، تونس (٢٠١٣
ـــدامنرك ( )،٢٠١٠، ٢٠٠٨، ٢٠٠٧( ـــا (٢٠١١، ٢٠٠٨ال )، العراق ٢٠١٠)، صــــــربي
)، ٢٠٠٧البوليفارية) (-زويال (مجهورية)، فن٢٠١٢)، فرنســا (٢٠١٣)، غواتيماال (٢٠١٠(

املكسيك )، ٢٠١٣)، كينيا (٢٠١٣)، كازاخستان (٢٠١٥، ٢٠٠٩)، قطر (٢٠١٣فنلندا (
يطانيا العظمى وأيرلندا )، اململكة املتحدة لرب٢٠٠٩)، اململكة العربية الســــــعودية (٢٠٠٩(

، ٢٠١٢، ٢٠١٠)، النرويج (٢٠١٥)، موزامبيق (٢٠١٠)، موريشـيوس (٢٠١٠الشـمالية (
  )٢٠١٠(  )، هولندا٢٠٠٨)، نيكاراغوا (٢٠٠٧)، نيجرييا (٢٠١٥

   
القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية "استبيان بشأن بعض املسائل         

  بعض الدول األعضاء"اجلوية: الردود الواردة من 
  )A/AC.105/635 وAdd.1  إىلAdd.17(  
  ٢٠٠٩إىل عام  ١٩٩٦من عام   
  دولة  ٤٨الردود الواردة من   
)، األردن ١٩٩٨، ١٩٩٧)، األرجنتني (٢٠٠٩ربيجــان ()، أذ١٩٩٦االحتــاد الروســــــي (  

)، ٢٠٠٦، ٢٠٠٢، ١٩٩٦)، أملــانيــا (٢٠٠٣وادور ()، إك٢٠٠٦)، إســــــبــانيــا (٢٠٠٨(
)، ١٩٩٦)، باكســــتان (١٩٩٦)، إيطاليا (٢٠٠٨، ٢٠٠٥)، أوكرانيا (١٩٩٨إندونيســــيا (

)، ٢٠٠٨)، بيالروس (٢٠٠٣)، بريو (٢٠٠٤)، بنن (٢٠٠٥)، الربتغال (٢٠٠٤الربازيل (
تشيكية )، اجلمهورية ال٢٠٠٣)، اجلزائر (٢٠٠٧، ٢٠٠٥، ٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ١٩٩٦تركيا (

)، مجهورية كوريا ٢٠٠٦، ١٩٩٦)، اجلمهورية العربية السورية (٢٠٠٨، ٢٠٠٣، ١٩٩٦(
)، ٢٠٠٣)، الســــــلفــادور (٢٠٠٥)، روانــدا (٢٠٠٣)، جنوب أفريقيــا (٢٠٠٧، ١٩٩٦(

زويال )، فن١٩٩٦)، الفلبني (١٩٩٦العراق ( )،٢٠٠٤، ١٩٩٦)، شيلي (٢٠٠٣سلوفاكيا (
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)، ١٩٩٦)، كازاخستان (٢٠٠٤)، فيجي (٢٠٠٥نلندا ()، ف٢٠٠٧البوليفارية) (-(مجهورية
)، ٢٠٠٦)، التفيا (٢٠٠٧)، الكويت (١٩٩٨)، كولومبيا (٢٠٠٤، ٢٠٠٣كوســــتاريكا (

)، ٢٠٠٧)، مصـــــر (٢٠٠٤)، مدغشـــــقر (٢٠٠٧، ٢٠٠٥)، ليبيا (٢٠٠٥، ١٩٩٨لبنان (
)، اململكة املتحدة ٢٠٠٣، ١٩٩٦)، املكســيك (٢٠٠٨، ٢٠٠٦، ٢٠٠٣، ٢٠٠٢ملغرب (ا

)، ١٩٩٧)، اهلند (٢٠٠٦)، نيجرييا (١٩٩٨، ١٩٩٦يطانيا العظمى وأيرلندا الشــــــمالية (لرب
  ).١٩٩٦)، اليونان (٢٠٠٤)، اليمن (٢٠٠٣هولندا (

  


