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    مقّدمة  -أوال  
ــة   يف  -١ ــدورة اخلامــسة واألربعــني للجن ــة ال ــة اســتخدام الفــضاء   الفرعي ــة التابعــة للجن  القانوني

 املتـصلة   باملسائلتفق الفريق العامل املعين     ، ا ٢٠٠٦ عام  يف املعقودة اخلارجي يف األغراض السلمية،   
  : الدول األعضاءإىلبتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على توجيه السؤالني التاليني 

أو تعـيني   /و مـن الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي             تـرى حكـومتكم أنَّ     هل  )أ(  
 وأنشطة الفضائيةألنشطة الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، بالنظر إىل احلجم احلايل ل بني  حدود  

 ُيرجـى تقـدمي     والطـريان؟ الطريان وإىل التطـّور التكنولـوجي الـذي تـشهده تكنولوجيـات الفـضاء               
  متعليل لإلجابة؛ أ

 تعليـل لإلجابـة     تقـدمي ُيرجى    ترتئي حكومتكم هنجا آخر حلل هذه املسألة؟       هل  )ب(  
)A/AC.105/871، و (٧ املرفق الثاين، الفقرة.((  

 اتفــق الفريــق ،٢٠١٠املعقــودة يف عــام  ،الفرعيــة واألربعــني للجنــة التاســعة يف الــدورةو  -٢
  : السؤال اإلضايف التايلالدول األعضاءيوجَّه إىل حكومات  على أن العامل

أو حــد /هـل تنظــر حكــومتكم يف إمكانيــة تعــيني حــد أدىن للفــضاء اخلــارجي و   )ج(  
 تـشريع خـاص دويل أو وطـين         يـة سـنّ   أعلى للفضاء اجلـوي، مـع اإلقـرار يف الوقـت نفـسه بإمكان             

، A/AC.105/942(؟ الفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجيكــل مــن يتــصل مبهــام ينفــذها جــسم يف 
 ).)ج (١١قرة  الفرفق الثاين،امل

الــدول األعــضاء إىل تقــدمي  دعــا الفريــق العامــل  يف الــدورة التاســعة واألربعــني أيــضا،  و  -٣
  ).)ج( و)ب (١١ املرفق الثاين، الفقرة ،A/AC.105/942( أعاله ةالواردسئلة  على األردودها

ى تلـك األسـئلة، كمـا تتـضّمن         وحتتوي هذه الوثيقة على ما تلقتـه األمانـة مـن ردود علـ               -٤
  . عامة تتعلق باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهردوداً

    
       من الدول األعضاءالواردة الردود  -ثانيا  

    اجلزائر    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٢ يناير/الثاين كانون ١٣[

 الفضاء اجلـوي   من الضروري تعريف الفضاء اخلارجي، ومن مثّ       نَّترى حكومة اجلزائر أ     
 خاصـة فيمـا يتعلـق مبـسؤولية الـدول الـيت تقـوم        أمهيـة فهـذا التعـيني لـه    . أيـضا، وتعـيني حـدودمها   
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ود الفـضاء اخلـارجي ميكـن أن ُيحـدث          عدم تعيني حد   أنَّ   كما. بأنشطة فضائية على نطاق متنام    
ويف هذا الصدد، تـرى  . زاعات بني الدول التباساً قانونياً، وهذا بدوره ميكن أن يزيد من خطر الن    

اجلزائر أنـه ميكـن تعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده ضـمن إطـار جلنـة اسـتخدام الفـضاء                   
 يف الوقـت نفـسه أن ُيتَّفـق علـى           اخلارجي يف األغراض السلمية على أسـاس تـوافقي، وأنـه ينبغـي            

اجلـسم  "و" النـشاط الفـضائي   "و" الفضاء اخلارجي "مثل  (املصطلحات املستخدمة يف هذا السياق      
  .، بغية تفسري املعاهدات واالتفاقيات ذات الصلة تفسرياً موّحداً")مسؤولية الدولة"و" الفضائي

 أدىن للفـضاء اخلـارجي      هل تنظر حكومتكم يف إمكانية تعيني حـدّ       "وردا على السؤال      
 ، تواصـل حكومـة اجلزائـر تأييـد الـرأي التقليـدي القائـل بـأنَّ                "؟اجلـوي  أعلى للفـضاء     أو حدّ /و

نـة، وذلـك    يف املـدار ملـدة معيّ   ل يف إطالق أجسام فضائية ُيراد هلا أن تظلّ        النشاط الفضائي يتمثّ  
  .د بعُد على أساس توافقي الفاصل بني الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي مل ُيحدَّ احلّدألنَّ
    

    أستراليا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يناير / كانون الثاين٣١[

 مــن املفيــد للــهيئات احملليــة الــيت تقــوم بأنــشطة  نَّ ُتــسلِّم حكومــة أســتراليا بــأ-)أ(الــسؤال   
م حد فاصـل    رس فإنَّ   ،ومن مثّ . فضائية أن تكون متيقّنة بشأن اإلطار القانوين املنطبق على أنشطتها         

ملقتضيات قانون األنشطة الفضائية واألنشطة الـيت ال يلـزم أن           بني األنشطة اليت جيب عليها أن متتثل        
ولتحقيـق  . ملقتضياته هو أمر ضروري لتنظيم األنشطة الفضائية األسـترالية احملليـة تنظيمـاً فّعـاالً             متتثل  

  . احلدلذلك املوقع املادي هذا اهلدف، ُيعترب وجود حد فاصل مقبول أمراً أكثر أمهية من

قواعــدها القانونيــة الداخليــة احلاليــة كافيــة   أنَّ  تــرى حكومــة أســتراليا-)ب(الــسؤال   
، فهـي مل تنظـر يف هنـوج بديلـة           ومن مثّ .  املتطلبات العملية لتنظيم األنشطة الفضائية احمللية      لتلبية

  .بشأن هذه املسألة

 أنَّ وهـي تـدرك  . بـاع هنـج مـن هـذا القبيـل        مل تنظر حكومة أستراليا يف اتّ      - )ج(السؤال    
. وجود اتفاق دويل بشأن احليِّز الذي ميكن أن ينطبق فيه قانون الفضاء الـدويل قـد يكـون مفيـداً                   

 احلـدّ وينبغي السعي إىل بلوغ اتفاق من هذا القبيل حىت وإن مل حتـسم االتفاقـات األوليـة مـسألة                    
 أدىن ل يف تعـيني حـدّ  والنـهج املتمثّـ  . ماً تامـاً الفاصل بني الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي حـس      

  .األويلللفضاء اخلارجي قد يكون أحد السبل اليت ميكن هلا حتقيق ذلك االتفاق 
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    فرنسا    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١١أبريل / نيسان١٩[

ترى فرنسا أنه ليس من املناسب، نظـراً ألحـوال األنـشطة الفـضائية يف الوقـت احلاضـر،           
ــه    . فــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده  تعريــف ال ــشطة الفــضائية هنجــاً ذا توجُّ ــع إزاء األن وهــي َتتَّب
غرضه الوصول إىل الفضاء اخلارجي، سواء حتقق ذلـك الغـرض أم ال، ُيعتـرب               جسم   فأيُّ: وظيفي

نظام املسؤولية الـدويل الـذي أرسـته املعاهـدات املربمـة حتـت رعايـة             فإنَّ   ،ومن مثّ . جسماً فضائياً 
 املتحــدة ميكــن تطبيقــه حــىت وإن أخفــق اجلــسم املطلــق يف الوصــول إىل الفــضاء اخلــارجي   األمــم

  .ولكنه سبَّب مع ذلك ضرراً ما

ــة           ــشطة املالحــة اجلوي ــني أن ــد احلــد الفاصــل ب ــا عن ــضطلع هب ــشطة امل ــق باألن ــا يتعل وفيم
فيـد أن ُيـدرس،   مـن امل  أنَّ واألنشطة الفضائية، مثل املشاريع السياحية حتت املدارية، تـرى فرنـسا     

فـإجراء حتليـل مـن هـذا القبيـل يتـيح            .  تبعـاً لكـل حالـة      األنـشطة يف الوقت املناسب، نطـاق تلـك        
إرساء هنج دويل مشترك هبدف تقريـر مـا إذا كـان ينبغـي اعتبـار كـل نـوع مـن األنـشطة، حبكـم                      

، )ة بالفـضاء  ويف هذه احلالة، تنطبق صكوك األمم املتحـدة املتعلقـ         (طبيعته اخلاصة، نشاطاً فضائياً     
  .دومنا حاجة إىل تعيني قطعي مسبق حلدود الفضاء اخلارجي

    
    النرويج    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢[

ــسؤال    ــرويج يف الوقــت احلاضــر ضــرورة لتعريــف الفــضاء اجلــوي     -)أ(ال ــرى الن  ال ت
ني للحـدود مـن هـذا القبيـل         تعي/ عدم وجود تعريف   إذ إنَّ . اء اخلارجي وتعيني حدودمها   والفض

  .مل يكن حىت اآلن عائقاً أمام األنشطة الفضائية النروجيية

  .املسألة هنج آخر حلل هذه  ال ترتئي النرويج أيَّ-)ب(السؤال   

  . ال تنظر النرويج حالياً يف هذه اإلمكانية-)ج(السؤال   
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    تايلند    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢فرباير / شباط٢١[

 نظـراً لتطـّور تكنولوجيـا الفـضاء والطـريان تطـّوراً سـريعاً، يتـيح للطـائرة          -)أ(ل الـسؤا   
تعريـف الفـضاء اخلـارجي      قدرة على الوصول إىل أجزاء معّينة من الفضاء اخلارجي، مـن شـأن              

والفضاء اجلوي يف القانون العريف الـدويل أن يـوفّر إرشـادات ملمارسـات الـدول يف هـذا اجملـال                     
  .ارب يف تفسري القانونوأن يقلل من التض

 أحــد اخليــارات املمكنــة هــو إنــشاء وكالــة دوليــة لــشؤون الفــضاء         -)ب(الــسؤال   
ــشأن الفــضاء         ــدول مــن نزاعــات ب ــشأ بــني ال ــا ين ــسوية م ــة بت اخلــارجي والفــضاء اجلــوي خموَّل

  .اخلارجي والفضاء اجلوي

ى للفــضاء  أعلــ أدىن للفــضاء اخلــارجي وحــّدمــسألة تعــيني حــّد أنَّ  مبــا-)ج(الــسؤال   
ن علـى   يتعّيفقد تكون هلا تداعيات تتعلق بسيادة الدول وقد تكون موضع نقاش دويل،              اجلوي

  .مجيع األطراف أن ميحِّصوا هذه املسألة بعناية
    

    تركيا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٩[

فــضاء والطــريان    تــرى تركيــا، بــالنظر إىل املــستوى احلــايل ألنــشطة ال      -)أ(الــسؤال   
والتطّور التكنولوجي فيها، أنه ليس من الـضروري تعريـف الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي                  

  .أو تعيني حدودمها يف الوقت احلاضر/و

 ال ترتئي تركيا هنوجاً أخرى حلل املسألة املذكورة، ألهنـا تـستلزم حـالً          -)ب(السؤال    
  .شامالً ُيقرِّه مجيع األطراف

نظر تركيا يف إمكانية تعيني حد أدىن للفضاء اخلـارجي وحـد أعلـى     ال ت-)ج(السؤال    
 حريـة استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه           د الرأي القائـل بـأنَّ     للفضاء اجلوي، وهي تؤيّ   

  .ينبغي أن تكون متاحة جلميع الدول على قدم املساواة
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    ردود عامة  -ثالثا  
    االحتاد الروسي    

  ]بالروسية: األصل[
  ]٢٠١٢يناير / الثاين كانون٢٤[

 الفاصل بينـهما، مـن    تعيني حدود الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي هو إرساء احلدّ       نَّإ  
 ومل يتسَن حىت اآلن يف قانون الفضاء الدويل املوجـود حاليـاً إرسـاء ذلـك احلـدّ              . خالل معاهدة 

نطاق انطبـاق أحكـام    نَّ، فإومن مثّ. أو إرساء تعريف قانوين للفضاء اخلارجي متفق عليه عاملياً      
  .قانون الفضاء الدويل ومبادئه مل ُيحدَّد بعد

أو تعـيني حـدوده، كمـسألة قانونيـة،         /وقد طُرحت مسألة تعريف الفـضاء اخلـارجي و          
وقـد تنـامى    . ١٩٥٩من جانب جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف عـام                

االهتمــام هبــذه املــسألة أثنــاء مناقــشة اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، التابعــة لتلــك اللجنــة، ملــشروع   
نظمة ألنـشطة الـدول يف جمـال استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا             معاهدة املبادئ امل  

، )٢١-د (٢٢٢٢ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة . يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى
ــاً يف جــدول أعمــال   أُ، ١٩٦٦ديــسمرب / كــانون األول١٩خ املــؤّر درجــت هــذه املــسألة رمسي

وقـد جـرى تنـاول هـذه املـسألة حـىت اآلن جنبـاً إىل        . ةالدورة الـسادسة للجنـة الفرعيـة القانونيـ       
وأثنـاء املناقـشات    . جنب مع مسألة النظام القانوين الذي حيكـم املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض               

حول هذه املسألة، اختذت الدول مواقف متباينة بشأن مـدى مالءمـة وإمكانيـة صـوغ تعريـف                  
ــع       ــيني حــدوده م ــضاء اخلــارجي وتع ــاً للف ــول عاملي ــضاء اجلــوي مقب ــوام .الف  ١٩٧٩ ويف األع

 فاصــل بــني ، اقتــرح احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية الــسوفياتية إرســاء حــدّ ١٩٨٧ و١٩٨٣و
. ق ملـزم قانونيـاً    انـة، وذلـك مـن خـالل اتفـ         الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي يفي بـشروط معيّ       
ح البحـر،    كيلومترات فـوق سـط     ١١٠-١٠٠واقترح إرساء ذلك احلد عند ارتفاع ال يتجاوز         

 دولة ينبغي أن حيتفظ باحلق يف املرور فـوق إقلـيم دول أخـرى                جسم فضائي تابع أليِّ     أيَّ نَّوأ
  .على ارتفاعات أدىن بغرض الوصول إىل املدار أو الرجوع إىل األرض

: وتوجد يف إطار قانون الفضاء الـدويل ثالثـة هنـوج بـشأن مـسألة تعـيني احلـدود، هـي                  
  .هنج جيمع بينهماو، "الوظيفي"ج ، والنه"احليِّزي"النهج 

ينظرون إىل الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي من زاوية قانونية " الوظيفي"فأنصار النهج     
ولـذلك، فهـم يقترحـون وضـع ضـوابط          . كفضاء واحد فوق األرض ال حيتاج إىل تعيني للحدود        
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 تنــاول مــسالة تنظيميــة لألنــشطة املــضطلع هبــا يف الفــضاء اخلــارجي والفــضاء اجلــوي، أي عــدم   
  .األنشطة فوق األرضية من منطلق املكان الذي حتدث فيه تلك األنشطة بل تبعاً لطبيعتها

فيلفتــون االنتبــاه إىل االختالفــات الرئيــسية بــني النظــامني  " احليِّــزي"ا أنــصار النــهج أّمــ  
قبـل كـل    اجلوي، وما يستتبعه ذلـك، أوالً و      القانونيني املنطبقني على الفضاء اخلارجي والفضاء       

شيء، من حاجة إىل تعيني احلدود احليِّزية وتقرير مدى انطباق مبدأ حرية استكـشاف الفـضاء                
  .اخلارجي، من جانب، ومبدأ سيادة الدول على فضائها اجلوي الوطين، من ناحية أخرى

وتتفــق آراء أغلبيــة .  مــن هــذين النــهجني بتأييــد عــاملي أيٌّوعلــى مــر الــسنني، مل حيــظَ  
 األدىن للفـضاء اخلـارجي علـى أنـه          قانون الفضاء الـدويل يرسـي احلـدّ        أنَّ   نونيني على اخلرباء القا 

  . ساتل أرضي اصطناعيارتفاع أدىن نقطة حضيض ميكن أن يبلغها أيُّ

ل مرور األجسام الفضائية عرب فضاء جوي أجنيب واحدة مـن املـسائل الـيت تتطلـب               وميثّ  
ع كـل دولـة بـسيادة كاملـة وحـصرية علـى الفـضاء               إذ تتمتّـ  . مزيداً مـن التنظـيم القـانون الـدويل        

 طـائرة أجنبيـة أن متـر عـرب ذلـك الفـضاء إالَّ               ، ال جيـوز أليِّ    ومـن مثّ  . اجلوي الواقع فوق إقليمهـا    
وهناك عّدة اتفاقات فـضائية نافـذة حاليـاً تـنص علـى أنـه حيـق للمركبـات                  . مبوافقة الدولة املعنية  

األجــنيب دون إذن يف حــال وقــوع حــادث أو اســتغاثة أو الفــضائية املأهولــة أن متــر عــرب الفــضاء 
اجلـسم الفـضائي أو     ) هبـوط (كما ال ُيعترب انتهاكاً للقانون مرور       . طارئ أو هبوط غري مقصود    

ذلـك  عرب فضاء جوي أجنيب نتيجة لوقوع حادث ما أو الضمحالل           ) ُحطامه(أجزاء مكونة له    
وقـد اسـتلزمت التطـّورات      . متـام بعثـة حتليـق     اجلسم يف املدار بفعـل اجلاذبيـة األرضـية أو عقـب إ            

احلاصلة يف علوم وتكنولوجيا الفضاء وتزايد عدد الدول اليت تطلق أجساماً فـضائية إىل الفـضاء                
ــات         ــصلة باســتخدام املنظوم ــانوين دويل، للمــسائل املت ــن منظــور ق اخلــارجي إجــراء دراســة، م

ــة   ــضائية وال  -املوجــودة واملقبل ــات الف ــات املركب ــة لالســتعمال     أي منظوم ــضاء اجلــوي القابل ف
وملــسألة .  القــادرة علــى التحليــق يف الفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجي علــى الــسواء -املتكــّرر 

التنظيم القانون الدويل لتحليق األجسام الفضائية عرب الفضاء اجلوي األجنيب صـلة مبـسألة تعـيني               
ت الـيت قـّدمها االحتـاد الروسـي         وتـنص االقتراحـا   . احلدود بني الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي     

) الـربيء (إىل األمم املتحدة بشأن تعيني احلدود على حق األجسام الفـضائية يف املـرور الـسلمي                 
  .عرب الفضاء اجلوي لدول أجنبية بغرض الوصول إىل املدار أو الرجوع إىل األرض

 ويــــرى االحتــــاد الروســــي، آخــــذاً يف احلــــسبان التوقعــــات الطويلــــة األمــــد لتطــــّور    
ــا ــة، أ تتكنولوجي ــة    نَّ الفــضاء الروســية واألجنبي ــة املتعلق ــأى حلــل املــسائل القانوني ــهج املرت  الن
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باألجسام الفضائية اجلوية يف املستقبل يتوقف على نطاق وسـرعة تطـّور تلـك األجـسام وعلـى                  
  .تطبيقاهتا احملتملة ونطاق األنشطة املتعلقة هبا، وينبغي أن ينفَّذ على مراحل

حلة األوىل، وإىل حني استخدام األجسام الفضائية اجلوية على نطاق واسـع،            فأثناء املر   
 مـا قـد ينـشأ مـن مـسائل قانونيـة بـشأهنا مـن خـالل التطبيـق املباشـر ألحكـام قـانون                           ميكن حلّ 

الفضاء الدويل وقـانون الفـضاء اجلـوي الـدويل، أو بإرسـاء لـوائح تنظيميـة دوليـة شـاملة بـشأن                  
  .جلويالفضاء اخلارجي والفضاء ا

، ُيستصوب عدم جتاوز التعريف احلايل لألجسام الفضائية اجلوية، بأهنا أجـسام            ومن مثّ   
الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي اليت هلا تصميم مشابه لتصميم الطائرة، واليت هي قادرة علـى               

ح أداء جمموعة واسعة من املناورات أثناء مرورها عرب الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، مما يتـي              
ا تصنيف األجسام الفـضائية اجلويـة احلاليـة، تبعـاً لغـرض املركبـة اجلويـة وقـدراهتا الوظيفيـة، إمّـ                   

ا كمركبات جوية، ختضع لقانون الفـضاء       كأجسام فضائية، حيكم أنشطتها قانون الفضاء، وإمّ      
  .اجلوي الدويل

نيــة، وميكــن يف الوقــت نفــسه القيــام بعمــل ضــمن إطــار اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتق     
التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، لتــصنيف األجــسام الفــضائية 
اجلويــة وإجــراء أحبــاث حــول التطبيقــات املــستقبلية لتلــك األجــسام وتطــوير تلــك التطبيقــات     

وعلـى ذلـك األسـاس، ميكـن أن      . ولدراسة ومعاجلة ما قد ينشأ من مـسائل قانونيـة أو تنظيميـة            
، ضـمن إطـار اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، علـى إنـشاء إطـار شـامل للتنظـيم القـانوين                       يبدأ العمـل  

للمسائل املتصلة ببنـاء األجـسام الفـضائية واسـتخدامها يف املـستقبل ولـصوغ حلـول شـاملة ملـا             
يوجد حالياً من مـسائل قانونيـة متعلقـة باألجـسام الفـضائية اجلويـة مـن خـالل تنـسيق اآلليـات             

وينبغــي يف الوقــت نفــسه أن .  الفــضاء اجلــوي الــدويل وقــانون الفــضاء الــدويلالقانونيــة لقــانون
ــة متفــق عليهــا بــشأن النظــامني القــانونيني اخلاصــني       ــوائح تنظيمي يــستمر العمــل علــى صــوغ ل

وإدماج تلـك اللـوائح يف التـشريعات الوطنيـة، وعلـى تعـيني              بالفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي     
ارجي، وعلى تصنيف خمتلف أنواع املركبات اجلوية ووضـع         حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخل    

  .قواعد إجرائية لتشغيلها

م مـسائل قانونيـة معّينـة تتعلـق         وأثناء الفترة نفـسها، ُيستـصوب اعتمـاد تـشريعات تـنظّ             
  .باألنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي

ــيت يتكثّـــ     ــة، الـ ــة الثانيـ ــتخدام األ ويف املرحلـ ــا اسـ ــة يف   ف فيهـ ــضائية اجلويـ ــسام الفـ جـ
االستكشاف السلمي للفضاء، ميكن صوغ اقتراحات لتحديث قانوين الفضاء والفضاء اجلـوي            
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الدوليني استناداً إىل ما ُيستبان من حلول علمية وتقنيـة وقانونيـة ومـا يتـراكم مـن جتربـة بـشأن                      
  .تلك األجسام

ضاء اخلـارجي يف األغـراض     واحملاوالت اجلارية حاليـاً، ضـمن إطـار جلنـة اسـتخدام الفـ               
 األدىن السلمية، حلل مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، بوسائل منـها تعـيني احلـدّ    

ب تعقيــدات لألنــشطة  أعلــى للفــضاء اجلــوي، قــد تــسّبللفــضاء اخلــارجي ومــا يقابلــه مــن حــدٍّ
  .نوين الدويل القائمالفضائية اليت يقوم هبا اجملتمع الدويل حالياً، كما قد ختل بالتوازن القا

ــه تنــاول مــسألة اعتمــاد صــك تــشريعي يــنظم حتليــق      فــإنَّ ولــذلك،   مــن الــسابق ألوان
  .األجسام الفضائية اجلوية

ــ   ا علــى املــدى الطويــل، فينبغــي إحــراز تقــّدم يف تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني     أّم
م الفـضاء اخلـارجي     حدوده من خالل التعاون بني منظمة الطريان املدين الـدويل وجلنـة اسـتخدا             

  .يف األغراض السلمية

  


