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    مقدمة  -أوال  
ــة اســتخدام الفضــاء        -١ ــة التابعــة للجن ــة القانوني ــة الفرعي ــدورة اخلامســة واألربعــني للجن يف ال

ــودة يف عــام   اخلــارجي يف األ ــق العامــل املعــين باملســائل    ٢٠٠٦غــراض الســلمية، املعق ، اتفــق الفري
  املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على توجيه السؤالني التاليني إىل الدول األعضاء:

هل ترى حكومتكم أنَّ من الضـروري تعريـف الفضـاء اخلـارجي و/أو تعـيني        (أ)  
اء اخلــارجي، بــالنظر إىل احلجــم احلــايل لألنشــطة الفضــائية  حــدود بــني الفضــاء اجلــوي والفضــ 

ــات الفضــاء والطــريان؟       ــذي تشــهده تكنولوجي ــوجي ال وأنشــطة الطــريان وإىل التطــور التكنول
  يرجى تقدمي تعليل لإلجابة؛ أم

ــل         (ب)   ــي حكــومتكم جــا آخــر حلــل هــذه املســألة؟ يرجــى تقــدمي تعلي هــل ترتئ
  .(و)) ٧الثاين، الفقرة  ، املرفقA/AC.105/871لإلجابة (

، اتفـق الفريـق   ٢٠١٠ويف الدورة التاسعة واألربعني للجنـة الفرعيـة، املعقـودة يف عـام       -٢
  العامل على أن يوجه إىل حكومات الدول األعضاء السؤال اإلضايف التايل:

هل تنظر حكومتكم يف إمكانيـة تعـيني حـد أدىن للفضـاء اخلـارجي و/أو حـد         (ج)  
جلوي، مع اإلقرار يف الوقت نفسـه بإمكانيـة سـن تشـريع خـاص دويل أو وطـين       أعلى للفضاء ا

، A/AC.105/942يتصل مبهـام ينفـذها جسـم يف كـل مـن الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي؟ (         
 .(ج)) ١١املرفق الثاين، الفقرة 

٣-        دا الـدول األعضـاء إىل تقـدمي    ويف الدورة احلاديـة واخلمسـني، دعـا الفريـق العامـل جمـد
  .(ب) و(ج)) ١١، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/942دودها على األسئلة الواردة أعاله (ر
، املـذكورة أعـاله   تـه األمانـة مـن ردود علـى األسـئلة     وحتتوي هذه الوثيقـة علـى مـا تلقّ     -٤

  .كما تتضمن ردوداً عامة على تلك األسئلة
    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانيا  
    اأسترالي    

  [األصل: باإلنكليزية]
  ]٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٤[

، ٢٠١٢كـانون الثاين/ينـاير    ٣١خ املـؤر منذ ردهـا األخـري،   يتغير موقف أستراليا مل  إنَّ  
  .A/AC.105/889/Add.10يف الوثيقة واملستنسخ 
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    بلجيكا    
  [األصل: بالفرنسية]

  ]٢٠١٢أيلول/سبتمرب  ٢٥[
عليهــا أن تعلــن عــن مبــادرة حديثــة العهــد أطلقهــا وزيــر   نَّالبلجيكيــة أتــرى احلكومــة   

   ــة لتعــديل بعــض أحكــام القــانون املــؤر بشــأن  ٢٠٠٥أيلول/ســبتمرب  ١٧خ السياســات العلمي
    .أو توجيههاعمليات حتليقها أنشطة إطالق األجسام الفضائية أو 

مشـروع  طـور مسـودة   املبادرة املعنية ما تزال يف  د على أنَّبلجيكا تود أن تؤكّ نَّبيد أ  
م من أجل قراءة ثانية إىل جملس الوزراء ومـن مثّ إىل رئـيس الدولـة لتوقيعـه     جيب أن يقد قانون،

دخـل  الـذي أُ التعـديل  يبـدأ نفـاذ   أن  مـن املفتـرض  ومـن الناحيـة النظريـة،     .الربملانوعرضه على 
معلومــات  أي ويف هــذه املرحلــة، ينبغــي أن يفهــم أنَّ .٢٠١٢علــى القــانون حبلــول ايــة عــام 

بصفة خاصة موافقة الربملانورهن  ،يةمة هي رهن إجراءات االعتماد املتبقّمقد.  
ه علــى وقـد أظهــرت أحــدث اخلطـط بشــأن أنشــطة العمليــات الفضـائية يف بلجيكــا أنــ     

خصــائص قطــاع ومــرضٍ تنــاول علــى حنــو مالئــم   ٢٠٠٥قــانون الفضــاء لعــام   الــرغم مــن أنَّ
وكــان يلــزم  .د نطــاق تطبيــق القـانون مبزيــد مــن الدقـة  دحيـ مــن املفيــد أن  الفضـاء الــوطين، فـإنَّ  

  .الرئيسية يف القانوناملصطلحات إىل بعض املسندة التعاريف تعديل حتقيق ذلك من خالل 
ر مـا  تتـأثّ قد األنشطة، ضرورية فيما يتعلق بنوعني من التعديالت هذه أصبحت فقد   

فمـن ناحيـة، مل يكـن تشـغيل      .فيهـا  طـرف هي ولية اليت بلجيكا يف إطار شروط املعاهدات الد
 .، مشـموال علـى حنـو واضـح يف القـانون     كيوبسـات ، مثل سواتل للمناورةالسواتل غري القابلة 

غـري  للـتحكم يف مـدارها   تدخل بشري  وضع تلك السواتل يف أماكنها حبيث يصبح أيتحاملا ف
ــوم "النشــاط" موضــع   ي، الزم أو ممكــن ــر و .تســاؤلصــبح مفه ــذلك تق ــد أنَّل النشــاط  ر حتدي

ومـن   .للقانون البلجيكي إمنا يكمن يف عمليـة وضـع السـاتل يف املـدار    ر إخضاعه املربالتشغيلي 
تنــدرج ضــمن نطــاق  هــي أنشــطة دون املداريــة التحليقــات  ناحيــة أخــرى، تعتــرب بلجيكــا أنَّ 

إجيـاد تعريـف أدق    ضـل يفمعاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، ولـذلك    
  .ملصطلح "اجلسم الفضائي" حبيث خيلو من احلشو

املشــروع يصــبح تعريــف مصــطلح "اجلســم الفضــائي" مبوجــب  وعلــى هــذا األســاس،   
ل للقانون املؤراملشار إليه أعاله كما يلي: ٢٠٠٥أيلول/سبتمرب  ١٧خ املعد  
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األرض أو إىل وجهــة  جســم يطلــق، أو يخطَّــط إلطالقــه، يف مــدار حــول  يأ  "(أ)  
  املدار األرضي؛تتعدى 

  جزء مكون جلسم فضائي؛ يأ  (ب)  
ن يف الفقـرة الفرعيـة   جهاز يستخدم إلطالق جسم إىل مدار كما هـو مبـي   يأ  (ج)  
حـىت وإن جـرى تشـغيله جتريبيـا ألغـراض      جسـماً فضـائياً    ويعترب ذلك اجلهـاز أيضـاً   .(أ) أعاله

  .لتحقق من سالمته"تطويره أو اتتعلق مبرحلة 
بغيـة  مـدار  يف الفضـائي   يطلـق اجلسـم  أن بـ  املعيار القاضييف مشروع القانون وقد أُدرج   

جســم  االلتــزام بتســجيل أيمتماشــيا مــع يعرفــه القــانون حســبما اجلســم الفضــائي جعــل مفهــوم 
اتفاقيـة  لثانيـة مـن   مـن املـادة ا   ١املنصوص عليه يف الفقرة وهو االلتزام  ،الفضاء اخلارجي يفيطلق 

كــانون  ١٤، الــيت فُــتح بــاب التوقيــع عليهــا يف  تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 
  .١٩٧٥الثاين/يناير 

ــ   علــى النــهج "الــوظيفي" لتعريفهــا لنطــاق تطبيــق املعاهــدات    بلجيكــا د وبــذلك، تؤكّ
لحـدود بـني الفضـاء اجلـوي     قانوين لالتعيني للج وتروهي ال  .الفضاء اخلارجياملتعلقة بالدولية 

احلــل املعتمــد إليضــاح خصــائص النظــام القــانوين للفضــاء    ومــن مثّ، فــإنَّ .والفضــاء اخلــارجي
، يقـوم علـى تفسـري مفهـوم     يقـانون اجلـو  الاخلارجي، مقارنةً بغـريه مـن األنظمـة، مبـا يف ذلـك      

  ."اجلسم الفضائي" مع مراعاة وجهته الفعلية أو االفتراضية
    

    ة القوميات)تعددامل -  لةبوليفيا (دو    
  [األصل: باإلسبانية]

  ]٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥[
تعيني حدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي أمر عظـيم األمهيـة    إنَّ -السؤال (أ)  

  بالنســبة إىل مجيــع البلــدان، لــيس فقــط بســبب تطــومها املســتمر يف جمــايل ر التكنولوجيــا وتقــد
  .سواء، وإمنا أيضا نظرا ألمهيته بالنسبة إىل سيادة الدول ى حدالفضاء والطريان عل

غيـاب احلـدود الطبيعيـة بـني      ألنَّل إىل تعـيني واضـح للحـدود    التوصـ ومـن املهـم جـداً      
مراقبــة حقوقهــا تســتمر يف اخلــارجي واجلــوي جيعــل مــن الصــعب علــى الــدول أن     ءينالفضــا

ينـدرج ضـمن الواليـة    اـال الـذي   يقني بشأن العدم ومن شأن  .الوطنية وكذلك جماهلا اجلوي
مشاكل على املدى املتوسط، مع ما لـذلك مـن عواقـب    أن يثري  لدولة بعينهاالسيادية القضائية 
  .سيادة الدول على الفضاء اجلوي فيما خيصجسيمة 
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أن الـدويل  لفضاء اخلارجي وتعيني حدوده يف قانون الفضـاء  اغياب تعريف من شأن و  
ــؤد ــدول بشــأن هــذا األمــر، نظــرا إىل أنَّ    ي إىل الي ــة قــد تضــع    تباعــد بــني مواقــف ال كــل دول

  .قواعدها وتعاريفها اخلاصة يف تشريعاا الوطنية
  للعوامل التالية أمهية خاصة:أنَّ ة القوميات تعدددولة بوليفيا املوترى   
املرتـادة  ل ة القوميات يف طريقها إىل أن تصبح إحـدى الـدو  تعدددولة بوليفيا امل إنَّ  •  

 ؛Tupac Katariلفضاء مع قرب إطالق الساتل ل

، وطنيـة طـريان   جـوي وشـركات   ة القوميات لـديها سـالح  تعدددولة بوليفيا امل إنَّ  •  
 طائرات ذات خصائص ووظائف خمتلفة؛تستخدم 

يف م مسـامهة مفيـدة   اجلوي واخلـارجي أن يقـد   الفضاءينمن شأن رسم حدود  إنَّ  •  
 .لبوليفية بشأن استخدام الفضاء اجلوي الوطينلتشريعات اإعداد ا

تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدود إىل هنــاك حاجــة  ذه األســباب، نعتــرب أنَّوهلــ  
  .الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي

ـج آخـر    إننا ال نرى يف الوقت احلاضر ضـرورة للنظـر يف اعتمـاد أي    -السؤال (ب)  
  .حلل هذه املسألة

هناك ضرورة لوضع تشـريع دويل خـاص لتنظـيم البعثـات الـيت       أنَّ نرى -السؤال (ج)  
  .جسم سواء يف الفضاء اجلوي أو الفضاء اخلارجي ييضطلع ا أ

بعـد، باعتبارهـا   ة القوميـات  تعدددولة بوليفيا املليس لدى  هإىل أنأيضاً جتدر اإلشارة و  
ــى   ال ــزال عل ــاد  ت ــة ارتي ــق باال  الفضــاء، عتب ــا يتعل ستكشــاف الســلمي للفضــاء   تشــريعات فيم

  .اخلارجي واستخدامه
  طالعــه علــى إلهــة مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  وفيمــا يتعلــق بالــدعوة املوج

احلطـام الفضـائي   بشأن أحباث  بلدنا مل يقم بأي الشؤون املتعلقة بالفضاء، جتدر اإلشارة إىل أنَّ
لريسـلها بشـأن هـذه    ضـر معلومـات   يف الوقـت احلا وليس لديه أو األجسام القريبة من األرض، 

  .املسائل
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    فنلندا    
  [األصل: باإلنكليزية]

  ]٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٣[
املســائل املتعلقــة  .ال، ال توجــد مســائل وطنيــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي  -الســؤال (أ)  

  .بالفضاء اجلوي ينظمها قانون الطريان، إخل
  .انظر أعاله، غري منطبق -السؤال (ب)  
  .ال -ؤال (ج)الس  

    
    األردن    

  [األصل: باإلنكليزية]
  ]٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ١٤[

فضـاء اخلـارجي بغيـة    اجلـوي وال الفضـاء  التمييـز بـني   مثة حاجـة إىل  نعم،  -السؤال (أ)  
  .املسائل املتعلقة ما تبسيط تنظيم

  .ال -السؤال (ب)  
ور املتعلقــة باــال نعــم، ســوف يسـاعد هــذا العمــل علــى تعريـف األمــ   -السـؤال (ج)   
  .الفضائي

    
    كازاخستان    

  [األصل: بالروسية]
  ]٢٠١٣كانون الثاين/يناير  ١٤[

حــل مشــكلة تعريــف الفضــاء اجلــوي والفضــاء    تــرى كازاخســتان أنَّ -الســؤال (ج)  
ــة محايــة املصــاحل             ــدول مــن زاوي ــين مجيــع ال ــر مهــم ويع اخلــارجي وتعــيني احلــدود بينــهما أم

ــادية للـــدول ودعـــ  ــا يتعلـــق    االقتصـ ــها القـــومي وكـــذلك منـــع التمييـــز بـــني الـــدول فيمـ م أمنـ
  .باستخدامات الفضاء اخلارجي

غياب احلدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي جيعل من الصعب علـى الـدول    إنَّ  
مــن شــأن و .أن تــتحكم يف حقوقهــا الســيادية يف إقليمهــا الــوطين، مبــا يف ذلــك الفضــاء اجلــوي
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مبدأ السـيادة الكاملـة واحلصـرية للـدول علـى فضـائها       ز أن يعز احلدود إجياد حل ملشكلة تعيني
  .اجلوي وكذلك مبدأ عدم متلّك الفضاء اخلارجي

مــن املستصــوب اعتمــاد حــل وحيــد هلــذه  وحتقيقــا هلــذه الغايــة، تــرى كازاخســتان أنَّ  
ار األطـراف يف إطـ   متعـدد املشكلة ووضع حـد أدىن للفضـاء اخلـارجي مـن خـالل اتفـاق دويل       

  .األمم املتحدة
    

    تركيا    
  [األصل: باإلنكليزية]

  ]٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٢٤[
تـــرى تركيـــا، بـــالنظر إىل املســـتوى احلـــايل ألنشـــطة الفضـــاء والتطـــور   -الســـؤال (أ)  

الفضــاء  ه لــيس مـن الضــروري تعريــف الفضـاء اخلــارجي وتعـيني حــدود   التكنولـوجي فيهــا، أنـ  
  .يف الوقت احلاضر اجلوي

  .ال ترتئي تركيا وجا بديلة يف الوقت احلايل -سؤال (ب)ال  
ال تنظر تركيا يف إمكانيـة تعـيني حـد أدىن للفضـاء اخلـارجي و/أو حـد        -السؤال (ج)  

 اًكـون متاحـ  ياستكشـاف الفضـاء اخلـارجي ينبغـي أن      ، بيـد أـا تـرى أنَّ   أعلى للفضاء اجلـوي 
  .جلميع الدول على قدم املساواةحبرية 

    
      ردود عامة  -ثالثا  

    الربتغال    
  [األصل: باإلنكليزية]

  ]٢٠١٢كانون األول/ديسمرب  ٣[
ــاً       ــا رمسي ــة يف الوقــت احلاضــر موقف ــة الربتغالي ــبىن احلكوم بشــأن تعريــف الفضــاء   ال تت

  .اخلارجي وتعيني حدوده أو بشأن حالة املدار الثابت بالنسبة لألرض
ــد أنَّ   ــدى اللج    بي ــال ل ــد الربتغ ــة    الفرصــة ســنحت لوف ــة للجن ــة التابع ــة القانوني ــة الفرعي ن

 اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ملشــاركة الوفــود األخــرى يف اإلقــرار بــأنَّ         
وغـري دقيقـة، كمـا هـي      الصعوبة العملية املرتبطة بتعيني حدود جغرافية يف بيئة غري ملموسة مادياً
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وعـالوة   .صى بـه أن توضـع حـدود جامـدة    احلال بالنسبة إىل الفضاء اخلارجي، جتعل من غري املو
  .على ذلك، مل تطرأ صعوبات عملية إىل اليوم ميكن أن تسوغ احلاجة إىل مثل هذا التعيني

دنا مبــادرة اللجنــة الفرعيــة القانونيــة واجلهــود الــيت تبــذهلا، منــذ عــام  ولــذلك، فإننــا أيــ  
صـمم جلمـع املعلومـات    ، بشأن موضوع األجسام الفضائية اجلوية من خالل اسـتبيان م ١٩٩٤

ــة   والنظــام اجلويــة وفهــوم تلــك األجســام الفضــائية  فيمــا يتعلــق مبواملشــورة مــن الوفــود الوطني
املمكن وضعه يف هذا الصدد (انظر جتميع الردود الواردة مـن الـدول األعضـاء علـى االسـتبيان      

نتها تضـم يـة، كمـا   اخلاص ببعض املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلـق باألجسـام الفضـائية اجلو   
  .)Add.11إىل  Add.1و AC.105/635/الوثائق 
جمموعــة مــن وضــع  ومــا زال وفــد الربتغــال لــدى اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يعتقــد أنَّ    
الفـروق  تراعي إطالق األجسام الفضائية اجلوية وتشغيلها، بشأن القواعد اإلرشادية  وأاملبادئ 

وحيكمهـا قـانون    ،ا مـا قورنـت باألجسـام الفضـائية    تشغيل تلـك األجسـام إذ  وتبعات يف طبيعة 
الوضـوح واألمـن القـانوين    علـى صـعيد   على حنو أفضل للمتطلبات احلاليـة  سيستجيب الفضاء، 

    .يف هذا اال
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