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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية   

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

       من األمانةرةمذكِّ    
        إضافة    
  احملتويات

  الصفحة   
  ٢.................................................................................مقدِّمة-أوالً
  ٢........................................................الردود الواردة من الدول األعضاء-ثانياً
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    مقدِّمة  -والًأ  
يف الدورة احلادية واخلمـسني للجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء                     -١

ــام      ــدت يف ع ــيت ُعق ــسلمية، ال ــراض ال ــين    ، ات٢٠١٢َّاخلــارجي يف األغ ــل املع ــق العام ــق الفري ف
إىل الـدول   ة التالية   األسئلبتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على توجيه        املتعلقة  باملسائل  

 املرفـق   ،A/AC.105/1003لوثيقـة   ا (األعضاء يف األمم املتحـدة واملـراقبني الـدائمني لـدى اللجنـة            
  :))ج (١٠الثاين، الفقرة 

أو نقـل البـشر صـلة       /هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و           )أ(  
  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات هــل مــن شــأن   )ب(  
أو نقل البـشر أن يعـود علـى الـدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا خيـص                         /العلمية و 

  أنشطة الفضاء؟
كيــف ســيؤثّر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات     )ج(  
  لتدرجيي لقانون الفضاء؟ر اأو نقل البشر على التطّو/العلمية و
ُيرجى اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر فيهـا ضـمن سـياق التعريـف القـانوين                     )د(  

  .أو نقل البشر/للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و
    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  
    كولومبيا    

  ]سبانيةباإل: األصل[
  ]٢٠١٣يناير /الثاينكانون  ١٧[

ــى       -)أ(السؤال    ــدرة عل ــه الطــائرات ذات الق ــوم ب ــشاط تق ــداري ن ــق دون امل التحلي
ر  كيلومترا، وهو إجناز ُيعزى إىل التطوّ      ١٥٠ كيلومتر و  ١٠٠الوصول إىل ارتفاعات تتراوح بني      

م يف جمايل العلم والتكنولوجيـا، وأمـر مل يكـن ليخطـر علـى البـال عنـدما أصـبح باإلمكـان                       والتقّد
   ومـع ذلـك،     . مـع بدايـة عـصر الفـضاء        ١٩٥٧، أو يف عـام      ١٩١٩لمـرة األوىل يف عـام       الطريان ل 

 علـى التقـدم التكنولـوجي، إذ        تعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده      ال جيب، أوال، أن يعتمد      
ع مما يعين حالة من عـدم الـيقني القـانوين لـدى مجيـع اجلهـات               م أثرا دائما وغري متوقّ    هلذا التقدّ  إنَّ

 وخباصة الدول الـيت متـارس الـسيادة علـى الفـضاء املنـدرج ضـمن إقليمهـا مبوجـب قـانون                       املعنية،
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ب طـائرات ذات     التحليقـات دون املداريـة تتطلـ       يا، جيب أن يوضع بعـني االعتبـار أنَّ        ثان. الطريان
 ١٥٠ كيلــومتر و١٠٠ نــها مــن الطــريان علــى ارتفاعــات تتــراوح مــا بــنيأنــساق تكنولوجيــة متكّ

ر من حيث طبيعتها، ومن      الطائرات، بالنظر إىل خصائصها والغرض منها، ال تتغيّ        كيلومترا؛ وأنَّ 
  . الواجب التطبيق دون تغيري أيضامث جيب أن يبقى النظام القانوين

ال يكون التعريف القـانوين للتحليقـات دون املداريـة ذا فائـدة عمليـة                 -)ب(السؤال   
وية؛ غـري أنـه ميكـن       اجل الحةامل وصفها من أنشطة  للدول إال إذا ُعّرفت هذه التحليقات قانونيا ب       

ــه بالنــسبة ألنــواع      أن تنــشأ صــعوبات يف تطبيــق هــذا التعريــف واإلطــار التــشريعي الناشــئ عن
للدول أن تطبق، مبراعـاة مـدى التطـور     وهلذا من األنسب. جديدة من التحليقات دون املدارية 

علـى التحليقـات دون املداريـة العلميـة         العلمي والتكنولوجي ذي الصلة، أحكام قانون الطريان        
الطـــائرات املـــستخدمة يف هـــذه  والـــسياحية، وأن تتعامـــل مـــع األفـــراد املوجـــودين علـــى مـــنت

 الطـائرة أو    وإذا كـان شـكل    . التحليقات على أهنم ركاب، حـسب نـوع الطـائرة وخصائـصها           
 مــن  ال مــن طبيعتــها وال فــإن ذلــك ال ُيغيِّــرمداريــة  ميكّناهنــا مــن القيــام بتحليقــات دونعتهاســ

 ركـاب أو أفـراد يف الطـاقم، ال    لـى أهنـم  عوضع املوجودين على متنـها، الـذين جيـب معاملتـهم       
قتـه الـشركات التجاريـة يف       م الـذي حقّ   ، وخباصـة بـالنظر إىل التقـدّ       لى أهنم مالحون فضائيون   ع

تطوير حتليقات دون مدارية عرب أطلسية هبـدف خفـض التكلفـة وتقلـيص مـدة الطـريان، وهـذا                 
وجيــة الــيت تــشهد تطــورا ســريعا ومــن مث مــن املتوقــع أن تنتــشر بــسرعة    أحــد اجملــاالت التكنول

  . كبرية
اتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت        جيب النظر يف كيفية تأثري        -)ج(السؤال   

ــضائية    ــدثها األجــسام الف ــت األجــسام      حت ــا إذا كان ــة، وم ــات دون املداري ــف التحليق ــى تعري   عل
اهــدات املتعلقــة فــضائية يف ضــوء املعال مــن األجــسامداريــة ُتعتــرب الــيت تقــوم بالتحليقــات دون امل

  .بالفضاء اخلارجي
مـن املـادة األوىل مـن       ) د(الـوارد يف الفقـرة      " اجلـسم الفـضائي   "وجيب مراعـاة تعريـف        

ــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية      ــة عــن األضــرار ال ــسؤولية الدولي ــة امل ــي اتفاقي ــصه كمــا يل : ، ون
ــبري  " ــشمل تع ــة     ‘ضائياجلــسم الفــ ‘وي ــضال عــن مركب ــضائي، ف ــة للجــسم الف ، األجــزاء املكون

من املادة األوىل من اتفاقية تـسجيل األجـسام املطلقـة يف           ) ب(، ويف الفقرة    "اإلطالق وأجزائها 
 نـة جلــسم  األجــزاء املكّو"جــسم فـضائي "ويــشمل تعـبري  : "الفـضاء اخلــارجي، ونـصه كمــا يلـي   

ا جيـب النظـر فيمـا إذا كـان التعريـف كافيـا              كمـ ". ائهـا فضائي فضال عـن مركبـة إطالقـه وأجز        
تعريـف التحليقـات    لوصف هذه األجسام أم أنه من املمكن توسيعه يف إطـار النطـاق القـانوين ل               

  .دون املدارية
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مــن املــادة األوىل مــن ) ج(الــوارد يف الفقــرة " الدولــة املُطلقــة"وجيــب مراعــاة تعريــف   
، وتقريـر مـا إذا كـان هـذا     دثها األجـسام الفـضائية  اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حت      

  .ضائية تقوم بتحليقات دون مداريةالتعريف ينطبق على الدول اليت ُتطلق أجساما ف
وعند النظر يف تعريف التحليقات دون املدارية واإلطار املنظم هلا، جيب أيضا النظر فيما        

يف هـذه التحليقـات ُيعتـربون مالحـني         إذا كان البشر املسافرون علـى مـنت الطـائرات املـستخدمة             
 الدول يف ميدان استكشاف نشطةألمة معاهدة املبادئ املنظِّفضائيني، يف ضوء املادة اخلامسة من      

  .مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى واستخدام الفضاء اخلارجي،
  .انظر الرد على السؤال السابق  -)د(السؤال   

  


