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    مقدمة  -أوالً  
يف الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي        -١

جي ، اتفق الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلـار ٢٠١٣يف األغراض السلمية، املعقودة يف عام 
 وتعيني حدوده على مواصلة دعوة الدول األعضاء يف األمم املتحدة واملراقبني الدائمني لدى اللجنـة 

  )):(ج ٨، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1045إىل تقدمي ردودهم على األسئلة التالية (
ــة و/أو نقــل البشــر صــلة      (أ)   ــة ألغــراض البعثــات العلمي هــل للتحليقــات دون املداري
  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟ بتعريف

هل من شأن التعريـف القـانوين للتحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة          (ب)  
  ملية فيما خيص األنشطة الفضائية؟و/أو نقل البشر أن يعود على الدول وغريها من اجلهات بفائدة ع

  أو العلميـة و/ كيف ميكن تعريـف التحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات        (ج)  
  نقل البشر؟

ما هي التشريعات اليت تنطبق، أو ميكن أن تنطبق، علـى التحليقـات دون املداريـة      )د(  
  نقل البشر؟ أوألغراض البعثات العلمية و/

كيف سيؤثّر التعريف القانوين للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة     )ه(  
  لقانون الفضاء؟ التطور التدرجييو/أو نقل البشر على 

ــانوين        )و(   ــراح أســئلة أخــرى لكــي ينظــر فيهــا ضــمن ســياق التعريــف الق يرجــى اقت
  .للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر

 اجلزائــروأرمينيـا وأملانيـا   ت األمانــة هـذه الوثيقـة اســتنادا إىل الـردود الـواردة مــن     دوقـد أعـ    -٢
  .وكينيا وغواتيماال

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  

    اجلزائر    
  ][األصل: بالفرنسية

      ]٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١١[
التحليق دون املـداري نشـاط فضـائي جيـري يف الفضـاء اجلـوي والفضـاء         -السؤال (أ)  
ــق إىل     ،اخلــارجي ــاع التحلي ــد يصــل ارتف ــان)     ١٠٠وق ــومتر كحــد أقصــى (خــط كارم  .كيل
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باحلاجــة إىل تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني  اًايل، يــرتبط ذلــك النشــاط ارتباطــاً مباشــروبالتــ
    ـا الـيت اسـتويكتسـي هـذا التعريـف     .خدمت فيمـا يتعلـق بالفضـاء اجلـوي    حدوده بالطريقـة ذا

أنشــطة فضــائية علــى حنــو  ب تضــطلعأمهيــة خاصــة فيمــا يتعلــق مبوضــوع مســؤولية الــدول الــيت   
 غموضـاً فـإنَّ عـدم تعـيني حـدود الفضـاء اخلـارجي ميكـن أن يحـدث         وفضال عن ذلك  .متزايد

  .زاعات بني الدول نشوب ن احتمالمن شأنه أن يزيد من  وهذاقانونياً، 
ــذكورة،  -الســؤال (ب)   ــ لألســباب امل ــة   ديق ــات دون املداري ــانوين للتحليق ــف الق م التعري

   . تضطلع بأنشطة فضائيةلألغراض العلمية و/أو لنقل األشخاص فائدة ملموسة للدول اليت
التحليقات دون املداريـة هـي أنشـطة فضـائية تقـوم ـا أجسـام فضـائية          -السؤال (ج)  

    .يف الفضاء اخلارجي وعلى احلدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي
اجلـاري   لقانون الدويل ريثما ينتـهي العمـل  لميكن أن خيضع هذا النشاط  -السؤال (د)  

  .الفضاءعلى تطوير قانون 
سـوف يسـاعد التعريـف القـانوين للتحليقـات دون املداريـة علـى وضـع          -(ه)السؤال   

    .فضائي"، يف سياق التطوير اجلاري لقانون الفضاءالسم اجلتعريف أدق ملفهوم "
فيما يتعلـق باملسـافرين    وخصوصاًَهناك العديد من األسئلة ذات الصلة،  -السؤال (و)  

  ؟ني فضائينيهل سوف يعتربون مالح، يف حتليقات دون مدارية: مثالً
    

    أرمينيا    
  ][األصل: بالروسية

      ]٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٥[
ــرى احلكومــة   -الســؤال (أ)   ــة    أنَّ ت ــة مباشــرة بــني التحليقــات دون املداري ــاك عالق هن

مـع إيـالء   ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر وتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حـدوده،  
  .التحليقات بالقيام ذهوضع قواعد فيما يتعلق  االعتبار لوجوب

التعريف القانوين للتحليقات دون املداريـة ألغـراض   أنَّ تعتقد احلكومة  -السؤال (ب)  
  .سائر املشغلنيلقيمة عملية للدول و تكون لهالبعثات العلمية و/أو نقل البشر سوف 

دارية ألغراض البعثـات العلميـة و/أو نقـل    ميكن تصنيف التحليقات دون امل -السؤال (ج)  
  .البشر يف فئة التحليقات اليت جتري يف املنطقة الواقعة بني احلدين األدىن واألعلى للفضاء اخلارجي
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ــى هــذه التحليقــات  ميكــن  -الســؤال (د)   ــق عل ــة إىل تنظــيم   أن تطب التشــريعات الرامي
  .و نقل البشرالتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أ

جـة إىل  احلاإىل التعريف القانوين للتحليقات دون املداريـة   يفضيسوف  -(ه)السؤال   
  .اجلوي اال مراجعة التشريعات اليت تنظّم

  .مقترحات يف هذا الصدد ليس لدى احلكومة حاليا أي -السؤال (و)  
    

    أملانيا    
  ][األصل: باإلنكليزية

      ]٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٥[
 .التحليقات دون املدارية ومسألة تعيني احلدودهذه نعم، هناك عالقة بني  -السؤال (أ)  

كيلــومتراً  ٨٠ينبغــي التمييــز بــني التحليقــات دون املداريــة الــيت تصــل إىل ارتفــاع يتــراوح بــني  و
ــومتر ١٢٠و ــر)      اًكيلـ ــل البشـ ــراض نقـ ــة ألغـ ــات دون املداريـ ــام األول، التحليقـ ــا (يف املقـ تقريبـ

مة للقيام بتجارب علمية على ارتفاعات رب املصمواريخ السحليقات دون املدارية من قبيل صوالت
 ١٥٠وكيلـومتر   ١٠٠كيلومتر مبدى تشـغيلي يتـراوح بـني     ١ ٥٠٠وكيلومتراً  ٥٠تتراوح بني 

، فإـا  اًكيلـومتر  ١٢٠أكثـر مـن    ارتفـاع  إىل هـذه   السـرب صواريخ  وصلتفإذا  .تقريبا اًكيلومتر
ووفقا للمادة السادسة من معاهـدة عـام    .لتفاهم مشتركوفقا  ،ن قد بلغت الفضاء اخلارجيتكو

بشأن املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضـاء اخلـارجي،    ١٩٦٧
ــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى،      ــا يف ذل ــبمب ــدة    تترت ــدول األطــراف يف املعاه ــى ال عل

وتـنص املـادة السـابعة مـن معاهـدة       .يف الفضـاء اخلـارجي   النشاطات القوميـة  مسؤولية دولية عن
سـؤولية  املالدولـة الـيت تطلـق جسـما يف الفضـاء اخلـارجي        أنه تترتب علـى الفضاء اخلارجي على 

وعـالوة علـى ذلـك، هنـاك      .املطلق يف الفضـاء اخلـارجي   اجلسم يسببهادولية عن األضرار اليت ال
اتفاقيـة   أخـذت وقـد   .فضـائي" السـم  اجلعالقة بني تعريف الفضاء اخلارجي واملصطلح الرئيسي "

املصــطلح ببشــأن املســؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجســام الفضــائية    ١٩٧٢عــام 
 تكـون املسـؤولية،   ووفقـا للمـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة      .فضـائي" دون أن تعرفـه  السـم  اجلالرئيسي "

بــدفع تعــويض عــن األضــرار الــيت يحــدثها  مســؤولة مســؤولية مطلقــة فيمــا يتعلــقالدولــة املطلقــة 
  .طريااأثناء يف الطائرات جسمها الفضائي على سطح األرض أو 

يف املمارســـة العمليـــة، هنـــاك جمموعـــة واســـعة مـــن التحليقـــات دون   -الســـؤال (ب)  
ــا ضــمن    ــن الصــعب إدراجه ــة م ــف واحــد  املداري ــك     .تعري ــغ تل ــاع، تبل ــق باالرتف ــا يتعل ففيم
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وفقـا للممارسـة    ،التحليقات مدى يبدأ من اال اجلوي العلوي ويصل حىت الفضـاء اخلـارجي  
ما يبدو أكثر أمهية من وضع تعريف قانوين هـو إجيـاد حـل عملـي      وبالتايل فإنَّ .املقبولة عموما

كيلـومترا بـني الفضـاء اجلـوي والفضــاء      ١٢٠ إىلكيلــومترا  ٨٠للمنطقـة الرماديـة املمتـدة مـن     
ويف هذا الصدد، هنـاك ـوج خمتلفـة ذات صـلة: النـهج الـوظيفي الـذي قـد يكـون،           .اخلارجي

  .كيلومتراً ١٢٠كيلومتراً و ٨٠بني املنطقة الرمادية املتعلقة بضمن مجلة أمور، أحد النهوج 
    .كون مقبوال عموماال يوجد، فيما يبدو، تعريف ميكن حتديده وي -السؤال (ج)  
ولذلك ينطبـق   .ةالوطني فوق األراضيجتري هذه األنشطة دون املدارية  -السؤال (د)  

ى وصــدون املداريــة تعــين دوال خمتلفــة، يومــىت كانــت التحليقــات  .القــانون الــوطين ذو الصــلة
 ا يف حـال حـدوث النشـاط دون املـداري    أمـ  .بتنظيم تلك التحليقات مـن خـالل اتفـاق تعـاون    

يف الفضاء اخلارجي فتكـون معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي هـي املنطبقـة          
  .النشاط هذاعلى 

مـا يبـدو    بـدال مـن وضـع تعريـف قـانوين للـرحالت دون املداريـة، فـإنَّ         -(ه)السؤال   
أكثر أمهية ألغراض عملية هو التطـوير التـدرجيي إلدارة حركـة املـرور يف الفضـاء ورسـم خـط        

  .الفضاءالفضاء اجلوي ويف دود واضح بني إدارة حركة املرور يف ح
  .شيءال  -السؤال (و)  

    
    غواتيماال    

  ][األصل: باإلسبانية
      ]٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٨[

 .تعيني حدود الفضاء اخلارجي منصوص عليه يف قـرارات األمـم املتحـدة    -السؤال (أ)  
عـاريف الفضـاء اخلـارجي    حليقات دون املدارية فيما يتعلـق بت التاملتعلقة بالة احلوميكن النظر يف 

  .واستخدامه
 علـى وجـه اخلصـوص،   نعم، ألنه قد يعود بفائدة عملية، وقـد يكـون،    -السؤال (ب)  

حال، ميكن لـدول أمريكـا الوسـطى العمـل معـا، باعتبارهـا كتلـة         وعلى أي .قيمة اقتصاديةذا 
  .واحدة، لتحديد حقوقها وواجباا

  ينبغي تنقيح التعـاريف القائمـة الـيت سـبق قبوهلـا علـى الصـعيد الـدويل،          -ال (ج)السؤ  
  .مث ينبغي اختاذ تدابري تكفل مالءمتها لغواتيماال وأمريكا الوسطى
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    .وميكن أن تستند هذه التعاريف إىل معاهدات األمم املتحدة ومبدأ قانون الفضاء  
حتـاد الـدويل لالتصـاالت وغريمهـا مـن      قرارات األمم املتحـدة واال  تنطبق -السؤال (د)  

تشـريعات  أو تضـع  غواتيمـاال  وميكـن أن تكيـف    .املنظمات وفقـا ملسـتويات التسلسـل اهلرمـي    
  .توافقها مع القانون الدويل د منكُّحمددة بعد التأ

إذا مل متــارس غواتيمــاال وكتلــة أمريكــا الوســطى حقوقهــا فيمــا يتعلــق     -(ه)الســؤال   
والفضاء اخلارجي فقد يؤدي ذلك إىل تقييد قدرة بلداننا علـى اسـتخدام   بالفضاء دون املداري 

كــون هنــاك قيــود علــى املطالبــات احملتملــة بــالتعويض عــن كمــا ميكــن أيضــا أن ت .هــذه املــوارد
وأخـرياً، ميكـن أن    .األحـداث املمكنـة  احلوادث وسـائر   يف أعقابأراضينا  تقع يفاألضرار اليت 

  .ةكون هناك أيضا قيود اقتصاديت
ينبغي إنشاء هيئـة متخصصـة تكـون مسـؤولة عـن اإلشـراف علـى هـذه          -السؤال (و)  

  .املسائل حصرا
    

    كينيا    
  ][األصل: باإلنكليزية

      ]٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢[
علــى  ارجي وتعــيني حــدوده تــأثرياً مباشــراً   يــؤثر تعريــف الفضــاء اخلــ    -الســؤال (أ)  

ــا يتعلــق بالت     ــق فيم ــيت تطب ــة التشــريعات ال ــات دون املداري ــرا أل .حليق التحليقــات دون  نَّونظ
ذ باســتخدام طـائرات مبحركـات صــاروخية تطلَـق مـن ســطح األرض أو     املداريـة ميكـن أن تنفَّـ   
مـن الضـروري تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده        فق من اجلو، طلَتباستخدام طائرات 

  .من أجل وضع تشريعات لتنظيم تلك التحليقات
سوف يكون التعريف القانوين للتحليقات دون املدارية مفيداً للـدول،   -)السؤال (ب  

  .ال سيما مع ظهور املركبات التجارية اليت قد متر عرب الفضاء دون املداري لدول أجنبية
ــة       -الســؤال (ج)   ــدا منظم ــا لدراســة أع ــداري، وفقً ــق دون امل ــف التحلي ميكــن تعري

)، بأنـه التحليـق إىل   C-WP/12436ليقات دون املداريـة ( الطريان املدين الدويل بشأن مفهوم التح
  .إرسال املركبة إىل املدار يشتمل علىارتفاع عال جداً دون أن 

ــاول -الســؤال (د)   ــةُ بينمــا تتن  التســجيلَ يف املقــام األولالطــريان املــدين الــدويل   اتفاقي
ــارين  لصــالحية الشــهادات  وإصــدار قــانون  لية، فــإنَّالتشــغي واملتطلبــاتلطــريان ورخــص الطي
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د الشـروط املطلوبـة إلصـدار    الفضاء الدويل يتناول يف واقع األمر تسجيل األجسام لكنه ال حيد
  .شهادات لألجسام الفضائية وإصدار التراخيص للعاملني عليها

ا كمرفـق  لتنظـيم التحليقـات دون املداريـة، إمـ     وضـع تشـريع جديـد   ولذلك ينبغي أن ي  
  .بذاته كصك قانوين قائمين الدويل أو باتفاقية الطريان املد

التطــور الــذي شــهدته التحليقــات دون املداريــة االفتقــار إىل       أوضــح -(ه)الســؤال   
ألغـراض البعثـات العلميـة     تشـغيل هـذه التحليقـات املـأمون والفعـال     تشريعات مناسـبة لتنظـيم   

من وضع تشـريعات   التعريف القانوين للتحليقات دون املدارية ميكِّنوسوف  .و/أو نقل البشر
  .والتأمني واملسؤولية التشغيلية والسالمة واملخاطر واملتطلباتتتناول مسائل العاملني 

  .شيءال  -السؤال (و)  
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