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 الردود الواردة من الدول األعضاء في اللجنة  - ثانيا  
 
 

 الجزائر  
 

 ]األصل: بالفرنسية[
 [ 2021شباط/فبراير  22]

القانونية التابعة للجنة اســـــتاداض الفضـــــاء الاارجي                                                         ما برح هذا الموضـــــوج مدرجا  في جدول  عمال اللجنة الفر ية  
بســبا التســامل عما كاا مان من المتئم دحديد الحدود بين الفضــاء الجو   عديدة في األغراض الســلمية لســنوات

 والفضاء الاارجي.

علق القانون ال يعترف بمفهوض التعريف ودعيين الحدود، فإن الك يتطلا وضـــــــــــد  واعد محددة دت  وبالنظر كلى  ن
                                                            بتنفيذ األنشطة الفضائية وفقا  للمبادئ األساسية لقانون الفضاء.

ــائية، ولةن بتنظيم األنشـــــطة                                                     وفي الوا د، فإن األمر ال يتعلق بتنظيم المنطقة التي د   ــاض الفضـــ ــتادض فيها األجســـ ســـ
 الفضائية فيما بين الدول.

المنطبقـــة واالعتبـــارات العلميـــة هو  نرى  ن التعـــاون المجـــد  بين الـــدول الـــذ  يراعي  اكـــاض المعـــاهـــداتنحن و 
                                                                            الوسيلة األكثر وا عية وإنصافا  فيما يتعلق باستاداض الفضاء الاارجي واستةشافه.

 
 

 األرجنتين  
 

 ]األصل: باإلسبانية[
 [ 2021آاار/مارس  1]

المنطقة                                                                                       ما برات األنشـــــــــــطة دنف ذ بصـــــــــــورة دبيعية، على الرغم من عدض وجود دعريف فيما يتعلق بتعيين ادود 
لتقديمها؛  المعنية. وليس لدى جمهورية األرجنتين    مقتراات عملية لطراها  و معلومات بشـــحن ااالت محددة

كال  نها دود  ن دؤمد على  همية ســــــتمة العمليات الفضــــــائية والمســــــؤولية القانونية عن األضــــــرار التي يمكن  ن 
 األنشطة في المجال الجو . دؤثر على الدول فيما يتعلق باألنشطة الفضائية، مقابل

                                                ومن األفضل  ن دعال ج هذه المسحلة من ختل ادفاقية.
 
 

 هنغاريا  
 

 ]األصل: باإلنةليزية[
 [ 2021آاار/مارس  2]

ثمة ضــرورة لتعيين ادود الفضــاء الاارجي والمجال الجو  الودني بالنظر كلى  ن البيلة القانونية للراتت دون 
وجود بيلة  انونية يمكن التنبؤ بها شــرط  ســاســي إل امة ســو  دجار  فغير مؤمدة.  المدارية، على ســبيل المثال،

م لتعود كلى      دصـــــم  التي ق و                                                    . وإضـــــافة كلى الك، من األهمية بمكان ل جســـــاض التي دطل  في مجال الفضـــــاء مزدهر
ن دتحرك في المجـال الجو  المزدام ببغ  النظر عن الغرض منهـا،    البعثـات دون المـداريـة  و المـداريـة   

 بيلة آمنة، في وجود مراقبة موادة وفعالة كلى   صى اد ممكن.
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ونحن نرى  ن هــذه هي األهــداف التي ينبغي  ن دؤخــذ في االعتبــار اين دنــا و الــدول ضــــــــــــــرورة دعيين اــدود 
ــاء الاارجي ودعريف التحليقات دون المدارية. ومن هذا المنظور، يلزض دحديد فاصــــل د يق  المجال الجو  والفضــ

 بين الفضاء الاارجي والمجال الجو . 

وفي العقود األخيرة،  صــــبحت هناك نظريتان راســــاتان في مجال العلوض القانونية، هما النهج المكاني والنهج الو يفي.  
ــافية، فإننا نعتقد  ن النهج المكاني ال  مذلك النظريتين و  ملتا ورغم  ن  ــللة كضـــــ النظريات الفر ية المنبثقة منهما دثير  ســـــ

يادض األغراض المذمورة  عته، ألنه، على الرغم من  نه يســـمت بترســـيم واضـــت للحدود، فإنه يمكن  ن يؤد  كلى االة  
مدارية . كال  نه من المهم متاظة  ن هذا داضد فيها بعثة ما لنظامين  انونيين بعلى سبيل المثال، التحليقات دون ال 

                                                                                                          النهج يشــجد الســيااة الفضــائية، بالنظر كلى األهمية التجارية لتمكين ســائحي الفضــاء من االســفر في الفضــاءا رســميا .  
                                                                                                           وإاا ما   بل هذا النهج، نقترح  ن ي عي ن فر  واضــــــــت بين رواد الفضــــــــاء، الذين هم امبعوثو البشــــــــريةا ببموجا معاهدة  

بادئ المنظمة ألنـشطة الدول في ميدان اـستةـشاف واـستاداض الفـضاء الاارجي، بما في الك القمر واألجراض الـسماوية  الم 
 .  في التحليقات دون المدارية  وسائحي الفضاء المشارمين األخرى ، 

س وعلى النقي  من النهج المكاني، يرمز ما يســــــمى بالنهج الو يفي على الغرض من النشــــــاط  و دبيعته، ولي 
                                                                                            على المســـــــــافة من األرض. ونحن نرى، خصـــــــــوصـــــــــا  فيما يتعلق بالتحليقات دون المدارية،  ن هذا النهج يادض 
ــعذ في هذا النموا   ــل، ألنه ينل على نظاض  انوني وااد. ونقطة الضـ األهداف المذمورة  عته على نحو  فضـ

لذلك يمكن  ن يكون اســتاداض ســرعة   هي  نه ال يحدد    معيار واضــت ال لبس فيه لتعيين الحدود. و اد الحلول
عتبر                                    الفضـــــائية. ويمكن وضـــــد دصـــــور لنموا  ي  األنشـــــطة الجســـــم ممعيار لتعيين الحدود بين األنشـــــطة الجوية و 

                                                                                                      النشـاط بموجبه نشـادا  فضـائيا  عندما يبلل الجسـم السـرعة المدارية ب و يعتزض بلوغها ، ومن ثم يدور اول األرض 
                                                                              ا  لهذا النهج، لن دعتبر التحليقات دون المدارية  نشـــطة فضـــائية، وســـينطبق القانون  بمرة واادة على األ ل . ووفق
هي  ن القانون الجو ،  -                                                   باتف اقيقة  ن نظاما   انونيا  واادا  فقط ســوف ينطبق  -الجو  الدولي. والميزة هنا 

 ان المعنية.على األ ل في الو ت الحاضر، يقدض ضمانات  خرى مثيرة فيما يتعلق باألمن في البلد

وفي الاـتاض، نحن ال نعتـقد  نه ينبغي فصــــــــــــــل المجـال الجو  عن الفضــــــــــــــاء الاـارجي، ولةن ينبغي التمييز بين  
ــوعي  ــاء. ويجا  ن يتقرر دعيين الحدود وفقا  لمعيار موضــــ ــملها القانون الجو  و انون الفضــــ ــطة التي يشــــ                                                                                                األنشــــ

نشطة الفضائية التجارية، مد دوفير   صى  در ثابت في جميد الظروف. والهدف هنا او شقين: دنشيط سو  األ
 من األمن ومن الظروف الااضعة للتنظيم.

 
 

 األردن  
 

 ]األصل: بالعربية[
 [2021نيسان/ بريل  1]

ــاء الاارجي  ــين في بند جدول األعمال المتعلق بتعريف الفضــ نظرت اللجنة الفر ية القانونية في دوردها الثامنة والامســ
بل والوســـــــائل الةفيلة  المدار الثابت بالنســـــــبة ل رض واســـــــتادامه، بما في الك النظر في   طبيعة ب و ودعيين ادوده                           الســـــــ 

 مساس بدور االدحاد الدولي لتدصاالت. للمدار الثابت بالنسبة ل رض دون   بتحقيق االستاداض الرشيد والعادل 

ــحن  ــاء الاارجي  و دعيين لحدوده  ومن شـــــــــــ دقوي  اليقين القانوني في كمكانية دطبيق عدض وجود دعريف للفضـــــــــــ
ــاء و   انون  ــيادة الدول والحدود  الضــــرور  من و .   الجو القانون الفضــ ــائل المتعلقة بســ ــيت المســ ــلة  دوضــ بين  الفاصــ
 بين الدول. النزاجالجو  والفضاء الاارجي من  جل الحد من ااتماالت  الفضاء
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 المغرب  
 

 ]األصل: بالفرنسية[
 [ 2021آاار/مارس  9]

 الفضاء الاارجي ودعيين ادوده: د دبرر االعتبارات التالية الحاجة كلى دعريف 

 متئمةيجا دجنا استاداض الفضاء الاارجي دون ضوابط  • 

 ينبغي دعزيز ستمة  نشطة الفضاء الاارجي واستدامتها • 

 د يؤد  عدض وجود    دعريف للفضـــــاء الاارجي  و دعيين لحدوده كلى مشـــــاكل  انونية في االة عدض  • 
ؤولية الدول وســــــــــياددها الناشــــــــــلة عن المعاهدات الامس التي دنظم االمتثال لتلتزامات المتعلقة بمـســـــــــ 

 األنشطة الفضائية 

كال  ن دعريف الفضــــــــــــــاء الاـارجي ودعيين اـدوده ينبغي  ال يؤدـيا كلى دنقيت دـلك المعـاهـدات ودعـديلهـا، ـبل ينبغي  
  ن يتيحا دعزيز دطبيقها ودوسيد نطا ه. باألارى 

 
 

 نيكاراغوا  
 

 باإلسبانية[]األصل: 
 [ 2021آاار/مارس  8]

باألســــــاس  الفضــــــاء الاارجي ودعيين ادوده دعريفألغراض الوالية التنظيمية، درى نيكاراغوا  ن من الضــــــرور  
ــتنادا  كلىدمكين دنفيذ التةنولوجيات الجديدة والبحث العلمي والتطبيقات األخرى بالادمات ،    من  جل المبد               اســـــــــــ

ــاء الاارجي ا ــنى  القائل كن الفضــــــــ ــرية جمعاء ويتعين على الدول  ن دنظمه اتى يتســــــــ ــترمة للبشــــــــ و  همية مشــــــــ
 ل غراض السلمية. نحو سليمعلى استةشافه واستادامه 

 
 

 باكستان  
 

 ]األصل: باإلنةليزية[
 [ 2021آاار/مارس  2]

المســــــائل اتم التقدض العلمي والتةنولوجي، واالســــــتغتل التجار  للفضــــــاء الاارجي، ومشــــــارمة القطاج الاا ، و 
القانونية المســــتجدة، ودزايد اســــتاداض الفضــــاء الاارجي بصــــفة عامة، ضــــرورة النظر في مســــحلة دعريف الفضــــاء 
ــاء الاـارجي  و دعيين لحـدوده في دقوي  اليقين   الاـارجي ودعيين اـدوده. ودســـــــــــــــبا عـدض وجود دعريف للفضــــــــــــ

وضــــــــيت المســــــــائل المتعلقة بســــــــيادة الدول القانوني في كمكانية دطبيق القانون الجو  و انون الفضــــــــاء. وينبغي د 
ــاء الاارجي من  جل الحد من ااتماالت   المجالوالحدود بين  بين الدول. ومن  نشــــــوب المنا عاتالجو  والفضــــ

الجو   ن يتيت للجنة الفر ية   والمجالشـــــــــحن وجود ادفا  على دعريف واضـــــــــت لتعيين ادود الفضـــــــــاء الاارجي  
ــلمية الترميز على وضـــد ودحســـين الصـــكوك القانونية التابعة للجنة اســـتاداض ا ــاء الاارجي في األغراض السـ لفضـ

                                                                                                  القانونية التي دنطبق على األنشــــطة التي ال دقتصــــر على جانا وااد من الجوانا المتعلقة بالفضــــاء، و ن يوج د 
ــطتج بحنشــــ  ــمانات الت مة لتضــ ــائية التجارية بالضــ ــطة الفضــ ــغلي األنشــ  .طتهماليقين القانوني الت ض لتزويد مشــ

ةي دصــــل األجســــاض الفضــــائية كلى فل    ا . ي في الفضــــاء الاارجي واده اصــــر بها                          األنشــــطة الفضــــائية ال ي ضــــطلد و 
                                                                                                      المــدار ودعود منــه، يتعين  ن دحل  ق فو  المجــال الجو  الودني، و ايــانــا  األجنبي، ممــا يثير اعتبــارات  ــانونيــة 
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                                                   نهجا  ماتلفا  ك اء الســيادة اإل ليمية للدولة. ووفقا    و انون الفضــاء   قانون الجو الوســياســية اســاســة. ويتبد مل من 
الجو .  مجالها                                              ، دتمتد الدول بوالية  ضـــــــائية مط ل قة واصـــــــرية على 1944الدفاقية الطيران المدني الدولي لعاض 

                                                                                        ومن جهة  خرى، دنل معاهدة المبادئ المنظ  مة ألنشـــــــــطة الدول في ميدان اســـــــــتةشـــــــــاف واســـــــــتاداض الفضـــــــــاء 
مكن  ن الفضـــــــــاء الاارجي ال ي  ، على  ن1967الاارجي، بما في الك القمر واألجراض الســـــــــماوية األخرى، لعاض 

لفضــاء الاارجي في األغراض الســلمية مان نوعه. ودؤمن باكســتان بجدوى اســتاداض ا    ا  ياضــد للتملك الودني  ي 
 و انتهاكها. ولذلك، يوصـــــــى  المســـــــاس بهاولةن ليس على اســـــــاب دعري  ســـــــيادة البلدان األخرى للاطر  و 

 ادود الفضاء الاارجي. دعيينبضرورة 
 


