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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
           يف األغراض السلمية

 أسئلة حول التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية     
      أو نقل البشر/و

      مذكِّرة من األمانة    
      إضافة    
  احملتويات

 الصفحة
  ٢.......ارجي يف األغراض السلميةالردود الواردة من املراقبني الدائمني لدى جلنة استخدام الفضاء اخل -ثالثاً  

  ٢.........................................................................رابطة القانون الدويل  
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جلنة استخدام الفضاء لردود الواردة من املراقبني الدائمني لدى ا  -ثالثاً  
      اخلارجي يف األغراض السلمية

  رابطة القانون الدويل    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٣ نوفمرب/ تشرين الثاين١٥[
ج رِ موضــوع التحليقــات دون املداريــة قــد أُْد أنَّأن ُتعلــن رابطــة القــانون الــدويل يــسرُّ  

 مـستقلٍّ  كبنده أُدرج   ل مرة، يف جدول أعمال جلنتها املعنية بقانون الفضاء، كما أنَّ          اآلن، وألوَّ 
وسوف ُيقدَّم أول تقريـر يف هـذا الـشأن، إضـافة     . ٢٠١٦-٢٠١٢يف والية هذه اللجنة للفترة     

القواعــد االختياريــة للمحكمــة : وهــي(صوص قــانون الفــضاء إىل املواضــيع الثالثــة األخــرى خبــ
الدائمة للتحكيم بـشأن التحكـيم يف املنازعـات املتعلقـة بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي، واسـتخدام                   

، إىل الـدورة    ) ومسائل اخلـصوصية ذات الـصلة، واحلطـام الفـضائي          البيانات الساتلية يف احملاكم   
 إىل  ٧ها يف واشـنطن العاصـمة مـن         ُدقْـ  الدويل املزمـع عَ    السادسة والسبعني ملؤمتر رابطة القانون    

  .٢٠١٤أبريل / نيسان١٢
ــة قــانون الفــضاء مناقــشات أوَّ ْتَرْجــوقــد أَ   ــة  جلن  هــذا املوضــوع خــالل عــام  حــوللي
احلاجـة، يف األمـد     : مهـا و ،رة، اسـُتبينت مـسألتان رئيـسيتان      وخالل تلك املراحل املبكِّ   . ٢٠١٣

صلة التعـاريف القانونيـة للتحليقـات دون املداريـة، واملـسائل املتَّـ            القصري على األقـل، إىل بعـض        
 الــيت املناقــشات خــالل اًري مــراربتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، وهــو موضــوع أُثــ 

 بـشأن   تـزال اآلراء منقـسمةً     وال. ها رابطة القانون الدويل منـذ إنـشاء جلنـة قـانون الفـضاء             ْتَرْجأَ
ــستأ . كــال املوضــوعني  ــيط      وســوف ُت ــيت حت ــة ال ــب الفني ــى اجلوان ــشديد عل ــشات بالت نف املناق

ويف هـذه املناسـبة،     . باملواضيع األربعة للوالية اجلديدة يف جلسة عمل املـؤمتر املـشار إليـه أعـاله              
وىل اهتمـام خـاص إلجـراء حتليـل شـامل لألجوبـة املمكنـة علـى األسـئلة املطروحـة يف                      سوف يُـ  
  .A/AC.105/1045لوثيقة بامن املرفق الثاين ) ج (٨الفقرة 

 يف ْتَدويف الــــدورة الثالثــــة واخلمــــسني ملــــؤمتر رابطــــة القــــانون الــــدويل، الــــيت ُعِقــــ  
 مـصطلح    أعلن فيـه أنَّ     املؤمتر قراراً  خذَ، اتَّ ١٩٦٨أغسطس  / آب ٣١ إىل   ٢٥آيرس من    بوينس

يف ميـدان   معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول           مة يف   ستخَده املُـ  ، بـصيغتِ  "الفضاء اخلارجي "
، استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى   

أيُّ سـاتل ُوِضـع يف       اهـ َغلَ بَ  الفـضاء عنـد أدىن نقطـة حـضيض         ه يشمل كلَّ  ينبغي تفسريه على أنَّ   
  كما يـشمل   ، عندما فُتح باب التوقيع على املعاهدة،      ١٩٦٧يناير  / كانون الثاين  ٢٧  حىت املدار
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 بتحديـد ذلـك      ذلك باحتمال القيام الحقـاً     ميسَّ  على أالَّ  ما هو أعلى من نقطة احلضيض تلك،      
ــضا ــده   الف ــدم حتدي ــه ء اخلــارجي أو ع ــى أن ــشمل أيَّعل ــع     ي ــضاء يق ــن الف ــة دون جــزء م  نقط

 على ذلك، ويف الدورة الثامنة واخلمسني ملؤمتر رابطـة القـانون الـدويل              وعالوةً. احلضيض تلك 
 اً املـؤمتر قـرار    اعتمـد ،  ١٩٧٨سبتمرب  / أيلول ٢أغسطس إىل   / آب ٢٧ يف مانيال من     ْتَداليت ُعقِ 
 سـطح البحـر     مـستوى  فـوق تقريبـاً    كيلـومتر    ١٠٠ الفضاء الذي يبـدأ مـن ارتفـاع           فيه أنَّ  اعترب

 أصـبح موضـع اعتـراف متزايـد مـن الـدول وكـذلك مـن اخلـرباء يف جمـال أنـشطة                        فما هو أعلى  
 مـع منظمـة الطـريان املـدين الـدويل           ُتطـَرح  رح أنْ ا، واقتُ ضاًء خارجي اء اخلارجي باعتباره ف   الفض
 األدىن مـن  غ احلـدَّ لُـ ْب ما إذا كان ينبغي توسـيع سـيادة الدولـة فـوق مسـاء إقليمهـا حبيـث تَ            مسألةُ

  .الفضاء اخلارجي
  


