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    مقدِّمة  -والًأ  
  ]باإلنكليزية: األصل[

لجنـة اسـتخدام الفـضاء      يف الدورة احلادية واخلمـسني للجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة ل               -١
ــام      ــدت يف ع ــيت ُعق ــسلمية، ال ــراض ال ــ، ات٢٠١٢َّاخلــارجي يف األغ ــين   ف ــل املع ــق العام ق الفري

باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على توجيه األسئلة التالية إىل الـدول              
، املرفـق   A/AC.105/1003الوثيقـة   (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؟
هــل مــن شــأن التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات    )ب(  
ى الـدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا خيـص                 أو نقل البـشر أن يعـود علـ        /العلمية و 

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

  .أو نقل البشر/للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و
 / كـانون الثـاين  ٢٨وقد أعدَّت األمانة هذه الوثيقة اسـتناداً إىل الـردود الـواردة حبلـول                -٢

أســتراليا وفنلنــدا واألردن وكازاخــستان والربتغــال، :  مــن الــدول األعــضاء التاليــة٢٠١٣ينــاير 
  . يل لقانون الفضاءوكذلك من املعهد الدو

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  

    أستراليا    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٢٤[
  . هذه املسائل يف الوقت الراهننم موقف ليس لدى احلكومة األسترالية أيُّ  
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    فنلندا    
  ]باإلنكليزية:األصل[

  ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٣[
  .ال  -)أ(السؤال   
  .نعم  -)ب(السؤال   
قــد تــصبح التحليقــات دون املداريــة ســوقاً ومــصدراً لتلــّوث الغــالف   -)ج(السؤال   

. اجلوِّي، وقد تنطوي أيضاً علـى مـسائل متـصلة باملـسؤولية القانونيـة يف حالـة وقـوع حـوادث                    
  .وهلذه األمور بعض الصلة بقوانني الفضاء

  .ال أسئلة أخرى  -)د(السؤال   
    

    األردن    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٤[
 الفـصل بـني     ذ قرار بتعريف حدود كل جمـال، سـيتمّ        تَّخنعم؛ حينما يُ    -)أ (السؤال  

  .التحليقات دون املدارية ألغراض كل من البعثات العلمية ونقل البشر
  .نعم  -)ب(السؤال   
ال، ستكون املسؤولية الواقعة علـى كـل       حينما ُيوضع تعريف لكل جم      -)ج(السؤال   

  .مستخدم واضحة وبديهية
ــة؟ وإذا كــان       -)د(السؤال    ــات البعثــات العلمي ــضاً فئ ــاج إىل أن نعــرِّف أي هــل حنت

  األمر كذلك، فما هو األساس لوضع تعريف من هذا القبيل؟
    

    ازاخستانك    
  ]بالروسية: األصل[

  ]٢٠١٣يناير / كانون الثاين١٤[
ــة يف    ــيس مث ــراهن أيُّ ل ــت ال ــاول    الوق ــانوين يتن ــف ق ــداري " تعري ــق دون امل  يف" التحلي

  .تشريعات كازاخستان
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ــة وإطــالق املركبــات الفــضائية علــى   وتعتقــد كازاخــستان أنَّ    التحليقــات دون املداري
املــدارات الفــضائية هــي، مــن الناحيــة القانونيــة، ذات صــلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني  

ي التحليقـات إىل حـاالت عبـور لـيس إىل         كلتـا هـاتني احلـالتني قـد تـؤدّ         حدوده، ذلك ألنـه يف      
  .الفضاء اخلارجي فحسب، بل إىل اجملال اجلوِّي لدول أخرى أيضاً

ه من أجل ضمان السيادة واألمن القومي فيما يتعلـق بالتحليقـات دون             ونعتقد أيضاً أنَّ    
انوين للتحليقــات دون املداريــة املداريــة، مــن املنطقــي إيــالء اهتمــام جــّدي إىل وضــع تعريــف قــ

وحتديــد الوضــع القــانوين هلــذه التحليقــات، حبيــث ُيكرَّســان يف اتفــاق دويل متعــدِّد األطــراف     
  .ضمن إطار األمم املتحدة

وباإلضــافة إىل ذلــك، نقتــرح أن ُيوضــع مــسرد مــصطلحات دويل وحيــد الســتخدامه    
تــدرُّج يف تطـوير قــانون الفــضاء  عنـد صــوغ وثـائق قانونيــة دوليـة وتــشريعات وطنيــة، لـصاحل ال    

  . باالستناد إىل مصطلحات علوم الفضاء
    

    الربتغال    
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠١٢ديسمرب / كانون األول٣[
ما زالت مسألة تصميم نظام لألجسام اليت ُتطلق يف الفضاء اجلوِّي ُمدرجة يف جـدول                 

. ام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية    أعمال اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخد  
ومــن شــأن إيــضاح املقــصود مــن نــوعْي التحليقــات مــن الناحيــة التقنيــة وكــذلك مــن الناحيــة    

  .االقتصادية أن يساعد على حتديد ما إذا كان ينبغي تناوهلما معاً أو منفصلْين
    

      الردود الواردة من املراقبني الدائمني لدى اللجنة  -الثاًث  
    املعهد الدويل لقانون الفضاء    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٣يناير / كانون الثاين٢٨[

فاملـادة الـسادسة مـن معاهـدة     . مثة صلة بالتأكيـد مـن الناحيـة النظريـة           -)أ(السؤال   
املبادئ املنظّّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك                 

، تـنّص علـى املـسؤولية الدوليـة         )معاهـدة الفـضاء اخلـارجي     (سماوية األخرى   القمر واألجرام ال  
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عن األنشطة الوطنية يف الفضاء اخلارجي، األمر الـذي يـثري مـسألة حتديـد مكـان بدايـة الفـضاء                     
وجتـدر أيـضاً مالحظـة أن املـادة الثانيـة مـن املعاهـدة تنكـر علـى الـدول مـن الناحيـة                         . اخلارجي

 وباملثـل، فـإنَّ   .  واليتها القضائية على هذه األنـشطة علـى أسـاس إقليمـي            الفعلية إمكانية ممارسة  
نظام املسؤولية املنصوص عليه يف املادة السابعة من معاهدة الفـضاء اخلـارجي ونظـام املـسؤولية        
ــة عــن األضــرار الــيت ُتحــدثها األجــسام الفــضائية        ــة املــسؤولية الدولي ــه يف اتفاقي املنــصوص علي

 يرتِّبان املسؤولية عن األضرار الـيت ُتحـدثها األجـسام الفـضائية الـيت ُتعـرَّف          ،)اتفاقية املسؤولية (
وبالتايل، فمن األمهيـة مبكـان،     . هي، بدورها، عادةً استناداً إىل نّية إطالقها يف الفضاء اخلارجي         

ألغراض املسؤولية األساسية واملسؤولية القانونية والواليـة القـضائية، حتديـد مـا إذا كـان شـيء                  
وال يـشكِّل ذلـك يف األسـاس        . قد حدث يف الفضاء اخلارجي أو دونه، أي يف اجملال اجلوِّي          ما  

أمراً خمتلفاً بالنسبة للحمـوالت العلميـة أو نقـل البـشر، وإن كـان مـن الواضـح أنـه عنـد حتديـد                       
املــسؤولية األساســية واملــسؤولية القانونيــة والواليــة القــضائية ســتربز االختالفــات بينــهما يف         

  .رة من جديدالصدا
بيد أنه، يف الواقع، ال شيء جوهرياً نـشأ حـىت اآلن بـسبب عـدم وجـود نقطـة فاصـلة                        

ويف حقيقة األمـر، ومـن الناحيـة العمليـة،          . مقبولة بوضوح بني اجملال اجلوِّي والفضاء اخلارجي      
منـا نتحـدَّث    قد ال يكون تعـيني احلـدود يف الوقـت احلاضـر مـشكلة ذات شـأن، ال سـيما مـا دُ                      

 عــن قفــزات دون مداريــة ال تتعــدَّى الــدخول يف احلــواف االفتراضــية الــدنيا مــن الفــضاء   فقــط
اخلارجي لفترة قـصرية، وبـشكل عمـودي مباشـر فقـط فـوق اجملـال اجلـوِّي للدولـة الـيت جتـري                        

) الفـضائية (العمليات من أراضيها، ذلك أن هـذه القفـزات ال ُيـرجَّح أن تتـداخل مـع األنـشطة              
  . لاألخرى لسائر الدو

فعلـى سـبيل    . نعم، على افتراض اختيار تعريف مناسب بطبيعة احلال         -)ب(السؤال   
ة الــنظم القانونيــة الــيت تنطبــق علــى مراحــل  املثــال، سيــساعد هــذا التعريــف علــى إيــضاح ماهيـّـ 

نيـة والقـانون اجلنـائي      ويشمل ذلك كل شيء بدءاً مـن نظـم املـسؤولية القانو           . التحليق املختلفة 
 االتفاقيــة املتعلقــة بــاجلرائم وبعــض األعمــال األخــرى املرتكبــة علــى مــنت         اثــلعلــى حنــو مي (

 اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املُطلقـة يف الفـضاء             حيـث إنَّ   - مبـسألة التـسجيل      وانتـهاءً ) الطائرات
ال تشترط رمسياً سوى تسجيل األجسام الفضائية املطلقـة يف مـدار   ) اتفاقية التسجيل (اخلارجي  

مــا وراء املــدار "ه دون أن تعــرِّف، مــع ذلــك، مــا هــو املقــصود بعبــارة   أرضــي أو إىل مــا ورائــ
فهـل تعـين    ": دون املـداري  "وبالتايل، ويف مقابل ذلك، ما هـو املقـصود أيـضا بعبـارة              " األرضي

 كمـا احلـال، علـى       - النظـر عـن االرتفاعـات الـيت يـتم بلوغهـا              عدم إكمال مدار واحـد بغـضِّ      
 كـم دون أن تكمـل       ١ ٥٠٠رب الـيت ميكنـها أن ترتفـع إىل          سبيل املثـال، بالنـسبة لـصواريخ الـس        
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 -أبداً مداراً ما أو مسابر الفضاء السحيق اليت تسافر ماليني األميـال دون أن تتَّخـذ مـداراً هلـا                     
أم أهنا تعين عدم بلوغ االرتفاع الذي يكون عنده اتِّخاذ مدار حول األرض ممكنـاً مـن الناحيـة            

  ).ن السؤال السابقانظر أيضا اإلجابة ع(العملية 
يــب جض أن ُيختــار تعريــف مناســب، فقــد أُمــرة أخــرى، علــى افتــرا  -)ج(السؤال   

  .أساساً عن هذا السؤال يف اإلجابة عن السؤال السابق
مثة عدد من القضايا ذات الصلة اليت قـد يكـون هلـا تـأثري علـى وضـع                     -)د(السؤال   

  :ا يليالتعريف القانوين املناسب، وقد تشمل هذه القضايا م
  حتديد الغرض من هذه التحليقات؛  )أ(  
مبا يف ذلـك مـا إذا كـان الغـرض منـها أن تكـون                (حتديد مدة هذه التحليقات       )ب(  
  ؛")عودة"رحالت 
) القـانون الـدويل   /القـانون الـوطين   (حتديد اإلطار التنظيمـي الرقـايب ذي الـصلة            )ج(  

  ورمبا املؤسسات التنظيمية الرقابية؛
  .نولوجيات الفضاء ذي الصلة املستخَدمحتديد نوع تك  )د(  

 


