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أوال-  مقدمة 
 

ـــق  يف الــدورة األربعــني للجنــة الفرعيــة القانونيــة املعقــودة يف عــام ٢٠٠١، اتف -١
الفريـق العـامل املعـين ببنـد جـدول األعمـال املعنــون "األمــور املتعلقــة بـــ (أ) تعريــف الفضــاء 
اخلـارجي وتعيـني حـدوده"، علـى أن تعـد األمانـة لدورـا احلاديـة واألربعـني خالصـة تارخييـــة 
موجزة للنظــر يف مسـألة الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده يف إطـار اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، 
وتبني النقاط اليت توافقت اآلراء بشأا على مـر السـنني إن وجـدت، لكـي تنظـر فيـها اللجنــة 
 ،Corr.1و A / AC.105/763 ـا احلاديـة واألربعــني (انظـر الوثيقــــةالفرعيـة يف دور

املرفق األول، الفقرة ١١). وقد وافقت اللجنة الفرعية القانونية على تعزيز الفريق العامل. 

وتتكون هذه اخلالصة اليت أعدا األمانة بناء علـى ذلـك الطلـب، مـن القـرارات  -٢
والتوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية القانونية منـذ أن بـدأت بـالنظر بصـورة رمسيـة يف هـذا 
البند من جدول األعمـال يف عـام ١٩٦٧. وتفاديـاً للتكـرار، فلـم تذكـر آراء الـدول األعضـاء 

ـــها عــن آراء جديــدة أو خمتلفــة. وأدرجــت القــرارات  إال عـن تلـك السـنوات الـيت أعـرب في
ــــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية  والتوصيــات الــيت صــدرت عــن جلنــة اســتخدام الفض
واجلمعيـة العامـــة، والتـــي كــان هلــا تأثــري مباشـــر علــى مناقشــات وأعمــال اللجنــة الفرعيــة 
القانونيـة فيمـا يتعلـق مبسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده. وعلـى الرغـم مـــن أن 
هذه املسألة بحثـت إىل جـانب عـدد مــن املسـائل األخـرى علـى مـر السـنني، فلـم تـدرج هنـا 

سوى املناقشات واملقترحات اليت تتصل مباشرة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. 
 
 

ثانيا-  خالصة تارخيية 
 

ُأدرجـت مسـألة تعريـف الفضـــاء اخلــارجي وتعيــني حــدوده يف جــدول أعمــال  -٣
اللجنـة الفرعيـــة القانونيــة علــى أثــر اقــتراح قدمتــه فرنســا يف اجلمعيــة العامــة يف ١٩٦٦.(١) 
ونظـرت اللجنـة الفرعيـــة القانونيــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون "املســائل املتعلقــة بـ (أ) 
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تعريـف الفضـاء اخلـــارجي و(ب) اســتخدام الفضــاء اخلــارجي واألجســام الســماوية، مبــا يف 
ذلـك اآلثـار املختلفــة لالتصـاالت الفضائيـة" ألول مـرة يف دورـا السادسـة املعقـــودة يف عــام 
١٩٦٧. وأثناء املناقشات أبدت بعــض الوفـود رأيـاً مفـاده أنـه مـن الضـروري تعريـف الفضـاء 
اخلـارجي وتعيـني حـــدوده لوضــع نطــاق دقيــق لتطبيــق نظــام قــانوين ينظــم أنشــطة الفضــاء 
اخلـارجي وأنـه يتعـني أن يسـتند إىل املبـــادئ األساســية املنظمــة للعالقــات الدوليــة املعــاصرة، 
وهي احترام السيادة واالسـتقالل الوطـين واملسـاواة يف احلقـوق وتبـادل املنـافع وعـدم التدخـل 
ـــني ملعاجلــة مشــكلة التعريــف مهــا، ــج  يف الشـؤون الداخليـة. وجـرت مناقشـة جـني حمتمل
مباشـر يتضمـن حماولـة التميـيز بـني بيئتـــني طبيعيتــني، وــج غــري مباشــر يعــرف فيــه الفضــاء 
اخلـارجي مـن حيـث األجـهزة املسـتخدمة أو األنشـطة املنفـذة. وقدمـت الوفـود املؤيـدة للنــهج 
األول اقتراحـــات حمـــددة خبصـــوص ارتفـــاع حـــدود الفضـــــاء اخلــــارجي (انظــــر الوثــــائق 
A/AC.105/C.2/SR.80-84). وطـرح أثنـاء املناقشـــات اقتراحــان أحدمهــا قدمتــه 

A، املرفق الثالث).(٢)  /AC.105/37 فرنسا واآلخر قدمته إيطاليا (انظر الوثيقة

ـــــة الفرعيــــة  وباالســـتناد إىل تلـــك املناقشـــات واالقتراحـــات، اعتمـــدت اللجن -٤
اسـتبيانا(٢) واتفقـت علـى تقدميـه للجنـة الفرعيـــة العلميــة والتقنيــة. ويدعــو االســتبيان اللجنــة 
الفرعيـة العلميـة والتقنيـة إىل (أ) وضـع قائمـة باملعايـري العلميـــة الــيت قــد تكــون مفيــدة للجنــة 
ـــارجي و(ب) إبــداء آرائــها بشــأن  الفرعيـة القانونيـة يف دراسـتها املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخل
ـــى  اختيـار املعايـري العلميـة والتقنيـة الـيت قـد تعتمدهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة وإبـداء رأيـها عل
ـــة وضــع تعريــف  أسـس علميـة وتقنيـة بشـأن حماسـن ومسـاوئ كـل منـها فيمـا يتعلـق بإمكاني
 ،A / AC.105/37 يكون معاجلا بالنسبة للمستقبل الطويل املدى (انظر الوثيقـة الوثيقـة

الفقرة ١٨). 

ـــودة يف  وكـان معروضـاً أمـام اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورـا السـابعة، املعق -٥
ــد  A). وق / AC.105/39 عـام ١٩٦٨، تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة (الوثيقـة
ـــري العلميــة  وجـه التقريـر عنايـة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إىل أنـه مل يتسـن يف حينـه حتديـد املعاي
والتقنية اليت تتيح وضع تعريف دقيـق ودائـم للفضـاء اخلـارجي وإىل أنـه مـن احملتمـل أن تكـون 
لتعريــف الفضــاء اخلــارجي، مــهما كــان األســاس الــذي أوصــى بــه، آثــار مهمــة بالنســــبة 
للجوانـب العمليـة مـن البحـوث واالستكشـافات الفضائيـة، وإىل أنـه مـن املناسـب أن تواصـــل 
 ،A / AC.105/39 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظـر يف هـذه املسـألة (انظـر الوثيقـة
الفقـرة ٣٦). وخـالل املناقشـة الـيت دارت يف اللجنـة الفرعيـــة القانونيــة أبــدت بعــض الوفــود 
رأيـاً مفـاده أنـه يتعـذر حتديـد املعايـري العلميـة أو التقنيـة الـيت تسـاعد علـى وضـع تعريـف دقيــق 
ودائم، أو التنبؤ بكافة اآلثار اليت قد يتركـها إجـراء املزيـد مـن االستكشـافات والبحـوث علـى 
هذا التعريف. وبالتــايل فـإن الوقـت مل حيـن بعـد لتعريـف الفضـاء اخلـارجي أو تعيـني حـدوده. 
وظلت وفود أخرى على اقتنـاع بضـرورة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده. غـري أن 

تلك الوفود مل تكن متفقة على النـهج املطلـوب اعتمـاده. فقـد رأى بعضـها أن تعيـني احلـدود 
ينبغــي أن يســتند إىل االرتفــاع يف حــني أيــدت وفــود أخــرى النــهج الوظيفــي وهــو القيـــام 
ـــذة يف الفضــاء اجلــوي  مبحاولـة لتعريـف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي ومتييزهـا عـن األنشـطة املنف

 .(A/AC.105/C.2/CR.102-104, 107 انظر الوثائق)

ـــة الفرعيــة يف دورــا الثامنــة املعقــودة يف عــام ١٩٦٩، وعقــب  واتفقـت اللجن -٦
 A / AC.105/C.2/L.56 اقتراحيـــن قدمتــهما بلجيكــا وفرنســــا (انظــــر الوثيقتيــــن
وA/AC.105/C.2/ L.64)، علـى دعـوة األمـني العـام إلعـــداد ورقــة خلفيــة بشــأن 
مسألة تعريف و/أو تعيني حدود الفضاء اخلارجي، تـأخذ بعـني االعتبـار معـاً البيانـات الناشـئة 
عن الدراسة اليت أجرـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة؛ وكذلـك 
املســامهات والدراســات والبيانــات والوثــائق الــــواردة مـــن الوكـــاالت املتخصصـــة املعنيـــة؛ 
واملنظمــات واملؤسســات الدوليــة والوطنيــة األخــرى املهتمــة ــذا املوضــوع (انظــر الوثيقـــة 

A/AC.105/58، القرار باء). 

وكنتيجــة لضيــق الوقــت وحتديــد أولويــات العمــل يف دوراــا التاســعة وحـــىت  -٧
ـــني عــامي ١٩٧٠ و١٩٧٦، مل تنظــر اللجنــة الفرعيــة يف مســألة  اخلامسـة عشـرة، املعقـودة ب
تعريف الفضاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده.(٣) غـري أنـه تسـىن للوفـود أن تسـجل آرائـها خـالل 
تبـادل عـام لـآلراء. ويف عـام ١٩٧٠، كـان معروضـاً أمـام اللجنــة، بنــاء علــى طلبــها، ورقــة 
خلفيـــــة بشـــــأن مســـــألة تعريـــــف و/أو تعيـــــني حـــــدود الفضـــــاء اخلـــــارجي (الوثيقــــــة 
A/AC.105/C.2/7). ويف دورــــا العاشــــــرة املعقـــــودة يف عـــــام ١٩٧١، قدمـــــت 

األرجنتني وفرنسا اقتراحاً يوصي بإدراج عـدد مـن املسـائل يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة 
يف دورـا املقبلـة، مبـا يف ذلـك النظـر يف املسـائل املتعلقـة بتعريـف و/أو تعيـني حـــدود الفضــاء 
A). وكنتيجــة  / AC.105/C.2/L.80 اخلـارجي وأنشـطة الفضـاء اخلـارجي (الوثيقـــة
لذلـك، مت تغيـري هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال وظـهر يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـــة يف 
ــام ١٩٧٢ بعنــوان "املسـائل املتصلـة بتعريــف و/أو تعيـني حـدود الفضـاء  دورا املعقودة يف ع
ـــاء  A، الفقـرة ٥). وأثن / AC.105/101 اخلـارجي وأنشـطة الفضـاء اخلـارجي" (الوثيقـة
ــتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية املعقـودة يف عـام  الدورة الثامنة عشرة للجنة اس
١٩٧٥، قدمــت إيطاليــا اقتراحــاً بشــأن التعيــني الدقيــق حلــدود الفضــاء اخلــارجي وتثبيــــت 
"حدود رأسية" تقع على ارتفاع ٩٠ كـم مـن سـطح األرض.(٤) ويف دورـا التاسـعة عشـرة، 
املعقــودة يف عــام ١٩٧٦، طلبــت اللجنــة إىل األمانــة أن تعــد جـــدوالً شـــامالً باملقترحـــات 
ـــها الفرعيتــني بشــأن مســألة تعريــف الفضــاء اخلــارجي  املطروحـة ضمـن إطـار اللجنـة وجلنتي

وتعيني حدوده وكذلك تنقيح الورقة اخللفية.(٥) 

ـــة لتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعيــني  واسـتأنفت اللجنـة الفرعيـة مناقشـتها الفني -٨
حـدوده أثنـاء دورـا السادسـة عشـرة املعقـودة يف عـام ١٩٧٧. وكـان معروضـاً أمـام اللجنـــة 
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الفرعيـة وثيقتـان مهـا حتديـث للمعلومـات الـواردة يف الورقـة اخللفيـة الصـادرة يف عـــام ١٩٧٠ 
(الوثيقـة A/AC.105/C.2/7/Add.1) وجـدول شـامل للمقترحـات واالقتراحـــات، 
لكي تنظر فيها. وبينما أكـدت بعـض الوفـود علـى ضـرورة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني 
ـــود  حــدوده وأنــه ينبغــي إعطــاء أولويــة عاليــة هلــذا البنــد علــى اختتــام اللجنــة الفرعيــة للبن
األخـرى،(٦)  أعربـت وفـود أخـرى عـن اعتقادهـا بعـدم وجــود حاجــة ملحــة العتمــاد قــرار 
A، الفقــرة ٣٥). وبعــد مناقشــة  /AC.105/196 ـــذه املســألة (انظــر الوثيقــة بصـدد ه
للمسـائل املتعلقـة بـاملدار الثـابت مـن األرض أثنـاء دورـا العشـرين املعقـودة يف عـــام ١٩٧٧، 
أوصـت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تضــع اللجنــة الفرعيــة 

القانونية نصب عينيها أيضاً املسائل اليت تتعلق باملدار الثابت بالنسبة لألرض.(٧) 

وبنـاء علـى توصيـة اللجنـة، مت تغيـري هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال مـرة أخــرى  -٩
ونظرت فيه اللجنة الفرعية القانونيـة يف دورـا السـابعة عشـرة املعقـودة يف عـام ١٩٧٨ حتـت 
عنــوان "املســائل املتصلــة بتعريــف و/أو تعيــني حــدود الفضــاء اخلــارجي وأنشــــطة الفضـــاء 
اخلارجي، واضعة نصب عينيها أيضاً املسـائل املتعلقـة بـاملدار الثـابت بالنسـبة لـألرض". وأثنـاء 
الـدورة أبـرزت بعـض الوفـود احلاجـة إىل تعريـف مصطلحـي "األجسـام الفضائيـة" و "أنشـــطة 
ــــاء الـــدورة  A، الفقــرة ٣٩). وأثن /AC.105/218 الفضــاء اخلــارجي" (انظــر الوثيقــة
احلاديـة والعشـرين للجنـة اسـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف عــام ١٩٧٨ 
أيضـا، كـررت بعـض الوفـود الـرأي القـائل بضـرورة وضـع تعريـف واقعـي للفضــاء اخلــارجي 
وتعيـني حـدوده. وأيـــدت بعــض الوفــود االقــتراح الداعــي إىل وضــع حــدود مشــروطة بــني 
ــذا  الفضـاء اخلـارجي والفضـاء اجلـوي علـى ارتفـاع معيـن فـوق مسـتوى سـطح البحـر. ويف ه
الصدد، ُأعرب عن رأي مفاده أن عملية االتفـاق علـى هـذه احلـدود ينبغـي أن تتـم علـى عـدة 
مراحل. وكخطوة أوىل ميكن االتفاق على أنه ينبغي اعتبـار الفضـاء الـذي يزيـد ارتفاعـه علـى 
أكـثر مـن ١٠٠-١١٠ كـم فـــوق مســتوى ســطح البحــر كفضــاء خــارجي وأنــه ينبغــي أن 
حتتفـظ األجسـام الفضائيـة فيـه حبريـة التحليـق فـوق أراضـي الـدول علـى ارتفاعـات أقـل عنـــد 
دخوهلــا يف املــدار أو العــودة إىل أراضــي دولــة اإلطــالق. غــري أن هــــذا ال يعـــين ضمنـــاً أن 
االرتفاع الذي يتراوح من ١٠٠ إىل ١١٠ كم سـيعتمد تلقائيـاً كحـد أعلـى للفضـاء اجلـوي. 
ـــاع موضوعــاً للمزيــد مــن املناقشــة  وسـتظل مسـألة النظـام الفضـائي الواقـع حتـت هـذا االرتف
واملفاوضـات إىل أن يتـم الوصـول إىل اتفـاق ـائي ويتـم تثبيـت احلـــدود بــني الفضــاء اجلــوي 
والفضاء اخلارجي. ورأى ذلك الوفد أيضاً أن وضـع حـدود مشـروطة كـهذه ينبغـي أن يـأخذ 
شكل معاهدة. غري أن وفـودًا أخـرى رأت أنـه نظـرًا ألن األنشـطة الفضائيـة بـدأت منـذ أكـثر 
مـن ٢٠ عامـاً، دون تعريـف الفضـاء اخلـارجي أو تعيـني حـدوده وأن اللجنـة الفرعيـة العلميـــة 
والتقنيـة واللجنـة الفرعيــة القانونيــة مل حتــددا أي مشــكلة ميكــن تســويتها عــن طريــق تعيــني 
حدود االرتفاع بشكل اعتبـاطي، فإنـه ال توجـد حاجـة اضطراريـة لتعريـف الفضـاء اخلـارجي 

وتعيني حدوده.(٨) 

وعلـى مـدى السـنوات األربـع التاليـة مـن عـام ١٩٧٩ إىل عـام ١٩٨٢، أخــذت  -١٠
الوفـود تتوسـع يف إبــداء آرائــها إمــا يف تــأييد أو معارضــة وضــع تعريــف للفضــاء اخلــارجي 
وتعيـني حـدوده. وكـان احتـاد اجلمـهوريات االشــتراكية الســوفياتية قــد قــدم يف عــام ١٩٧٩ 
ــــــــــــة  ورقــــــــــيت عمــــــــــل، إحدامهــــــــــا إىل اللجنــــــــــة الفرعيــــــــــة القانونيــــــــــة (الوثيق
A/AC.105/C.2/L.121)(٩) واألخــرى إىل جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف 

 (١٠).(A /AC.105/L.112 األغراض السلمية (الوثيقة

ــود أن هنـاك حاجـة لتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده  ورأت بعض الوف -١١
ـــباب عمليــة أيضــاً. ورأت أن عــدد األجســام الفضائيــة  ليـس فقـط ألسـباب قانونيـة بـل ألس
وعدد الدول املشـاركة يف األنشـطة الفضائيـة آخـذ بـالتزايد وأن عـدم وجـود تعريـف للفضـاء 
اخلارجي وتعيني حلدوده يسبب حالة مـن عـدم اليقـني يف قـانون الفضـاء اخلـارجي ويف قـانون 
A، الفقــرة ٤٤). وقــالت إن النظــــام  /AC.105/240 الفضــاء اجلـــوي (انظــر الوثيقــة
القـانوين املنطبـق علـى الفضـاء اخلـارجي خيتلـف عـن ذلـك، وخصوصـاً بشـأن املسـائل املتعلقـة 
بســيادة الــدول، وبالتــايل فــإن تعيــني احلــدود ضــروري بالنســبة لتوضيــح جمــاالت انطبــــاق 
A، الفقــرة ٣٤) ولتقليــل احتمــال  /AC.105/271 النظـامني القـانونيني (انظـــر الوثيقــة
ـــدول. أمــا بالنســبة إىل املســتقبل، فســتكون هنــاك مركبــات حتلّــق يف  نشـوء نزاعـات بـني ال
الفضاء اجلوي والفضاء اخلــارجي معـاً ومـن الضـروري معرفـة أي نظـام قـانوين سـيكون قـابالً 
لالنطباق يف مراحل خمتلفة. ورأت بعــض الوفـود أنـه ينبغـي أن يكـون تعريـف الفضـاء وتعيـني 
ــــور العلـــوم  حــدوده مقبــوالً جلميــع الــدول ألنــه ســرياعي ســيادا ومصاحلــها األمنيــة وتط
A، الفقرتــني ٥٣ و٥٧). ويف  /AC.105/288 ـــة (انظــر الوثيقــة والتكنولوجيـا الفضائي
هـذا الصـدد، تبـادلت الوفــود اآلراء بشـأن مـا إذا كـان ينبغـي األخـذ بالنـهج "احلـيزي" وهــــو 
أنه ينبغي الوصول إىل اتفاق على ارتفاع معـني كحـد بـني الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي 
أو النهج "الوظيفي" وهو تعريف أنشطة الفضـاء اخلـارجي. وقـد أيــدت بعـض الوفــود النـهج 
"احلـيزي" ألنـه ضـــروري لتحديــد جمــاالت انطبــاق قــانون الفضــاء اجلــوي وقــانون الفضــاء 
اخلـارجي بوضـوح، ولتعريـف احلــــد األعلــى لســيادة الدولــة، وللحفــاظ علــى أمــن الفضــاء 
اجلــــــوي الوطـــــين وللحيلولـــــة دون نشـــــوء نزاعـــــات بـــــني الـــــدول (انظـــــــر الوثيقــــــة 
A، الفقرتــــــني ٣٤  /AC.105/271 الفقــــرة ٤٤؛ والوثيقــــة ،A/AC.105/240

ـــــــــــــــــة  و٣٦؛ والوثيقــــــــــــــة A/AC.105/288، الفقرتــــــــــــــني ٥٤ و٥٥؛ والوثيق
A/AC.105/305، الفقرتني ٣٧ و٣٨). 

وظلـت وفـود أخـرى علـى رأيـها القـــائل إن تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعيــني  -١٢
 ،A / AC.105/240 حدوده غري ضروري وغري عملــي يف ذلـك الوقـت (انظـر الوثيقـة
الفقـرة ٤٥). وأوضحـت أنـه بـالنظر لعـــدم نشــوء صعوبــات عمليــة وعــدم وجــود مــربرات 
تقنية، فإن من شأن تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده بصـورة اعتباطيـة أن يـؤدي إىل 
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نشوء تعقيدات سببها عـدم قـدرة معظـم البلـدان علـى مراعـاة احلـدود املعنيـة ومراقبتـها. كمـا 
أن وضـع تعريـف للفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـــدوده قــد يعيــق تطــور التكنولوجيــا الفضائيــة 
 ،A /AC.105/288 ــــة (انظـــر الوثيقـــة A/AC.105/271، الفقـــرة ٣٥؛ والوثيق
الفقرة ٥٦). ورأت تلك الوفود أن قانون الفضـاء اخلـارجي قـد وضـع وطبـق بصـورة ناجحـة 
وأن وضـع تعريـف للفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده يف ذلـك الوقـت، يسـبب مشـاكل أكــثر 

A، الفقرة ٣٩).  /AC.105/305 من تلك اليت حيلها (انظر الوثيقة

ــــا الثانيـــة والعشـــرين يف عـــام  ونظــرت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، أثنــاء دور -١٣
١٩٨٣، يف إنشـاء فريـق عـــامل لدراســة املســائل املدرجــة يف إطــار هــذا البنــد مــن جــدول 
A وCorr.1، الفقــرات مـــن ٤٣ إىل ٤٥).  /AC.105/320 األعمـال (انظـر الوثيقـــة
ـــس الــدورة، قــدم االحتــاد  غـري أن اللجنـة الفرعيـة مل تتمكـن مـن الوصـول إىل اتفـاق. ويف نف
) تتضمن  A /AC.105/C.2/L.139) اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية ورقة عمل
اقتراحـاً يتعلـق باعتمـاد ـج لتعريـف الفضـــاء اخلــارجي وتعيــني حــدوده، اقترحـــت أوال، أن 
يرسم احلد بني الفضاء اخلـارجي والفضـاء اجلـوي مبوجـب اتفـاق بـني الـدول علـى ارتفـاع ال 
ـــت قانونــاً بــإبرام صــك قــانوين  يتجـاوز ١١٠ كيلومـترات فـوق مسـتوى سـطح البحـر، ويثب
دويل ذي طابع ملزم، وثانيا، أن ينـص هـذا الصـك أيضـاً علـى احتفـاظ اجلسـم الفضـائي أليـة 
دولة حبق املـرور غـري الضـار (السـلمي) فـوق أراضـي دول أخـرى علـى ارتفاعـات دون احلـد 
املتفـق عليـه بقصـد الوصــول إىل مــداره أو العــودة إىل األرض. وقــد نظــرت جلنــة اســتخدام 
الفضـاء اخلـارجي يف األغــراض الســلمية يف مســألة إنشــاء فريــق عــامل يف دورــا السادســة 
والعشرين يف عام ١٩٨٣. وكمـا حـدث يف اللجنـة الفرعيـة القانونيـة فقـد تعـذّر الوصـول إىل 
اتفـــاق.(١١) غـــري أن اجلمعيـــة العامـــة، قـــررت يف قرارهـــــا ٨٠/٢٨ املــــؤرخ ١٥ كــــانون 
األول/ديسـمرب ١٩٨٣، أن تنشـئ اللجنـة الفرعيـة القانونيـــة فريقــاً عــامالً لكــي ينظــر، علــى 
سبيل األولويــة، يف "املسـائل املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وحتديـده ويف طبيعـة اسـتخدام 
املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض، مبـا يف ذلـك وضـع املبـادئ العامـة املنظمـة لالسـتخدام الرشــيد 

والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، بوصفه موردًا طبيعياً حمدودًا."(١٢) 

وأثناء دورا الثالثة والعشرين، يف عـام ١٩٨٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف هـذه  -١٤
 ،A / AC.105/337 ا اجلديـد وأنشـأت فريقـاً عـامالً (انظـر الوثيقـةاملسألة حتت عنوا
ـــق  الفقـرة ٦ (ه)). ويف إطـار الفريـق العـامل، كـررت الـدول األعضـاء طـرح آرائـها فيمـا يتعل
مبسألة تعريف الفضاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده. كمـا اسـتمع الفريـق العـامل إىل آراء الـدول 
األعضاء عما إذا كان سـيتم اعتمـاد النـهج "احلـيزي" أم النـهج "الوظيفـي" يف تعريـف الفضـاء 
اخلـارجي وتعيـني حـدوده. وقـد أعربـت بعـض الوفـود عـن دعمـها لالقـتراح الــوارد يف ورقــة 
العمل املقدمة من قبـل احتـاد اجلمـهوريات االشـتراكية السـوفياتية يف الـدورة الثانيـة والعشـرين 
ــــا  للجنــة الفرعيــة القانونيــة املعقــودة يف عــام ١٩٨٣ (انظــر الفقــرة ١٣ أعــاله). ويف قراره

ــــة مـــن اللجنـــة  ٩٦/٣٩ املــؤرخ ١٤ كــانون األول/ديســمرب ١٩٨٤، طلبــت اجلمعيــة العام
الفرعيـة أن تنظـر يف "املســـائل املتعلقــة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعيــني حــدوده وبطبيعــة 
ـــبل والوســائل الكفيلــة  املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الس
بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـــدار الثــابت بالنســبة لــألرض دون املســاس بــالدور 

الذي يضطلع به االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية".(١٣) 

ويف الفترة من عام ١٩٨٥ إىل عـام ١٩٨٧، واصـل الفريـق العـامل عملـه بشـأن  -١٥
ـــذّر علــى الوفــود الوصــول إىل  مسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده. غـري أنـه تع
اتفــاق علــى ضــرورة تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعيــني حــدوده أو علــى النــهج املطلـــوب 
اعتمــاده. ويف الــدورة الثالثــني للجنــة اســتخدام الفضــــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية 
املعقـودة يف عـام ١٩٨٧، قـدم احتـاد اجلمـهوريات االشـتراكية السـوفياتية ورقـة عمـــل أخــرى 
تقـــترح حـــــالً توفيقيــــاً ملســــألة تعريــــف الفضــــاء اخلــــارجي وتعيــــني حــــدوده (الوثيقــــة 
A/AC.105/168). وقد اقترحت ورقـة العمـل إدراج النـص التـايل يف التقريـر كتوصيـة 

متفق عليها: 
 

ـــم مســبقاً حســم مســألة ضــرورة تعيــني حــد بــني  "يف حـني مل يت
الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي، ودون املســاس بــاملوقف النــهائي املتعلقـــة 
ـــا يفيــد أن: (١)  بـاحلد األعلـى لسـيادة الدولـة، ميكـن التوصـل إىل اتفـاق عـام مب
أي جسـم يطلـق يف الفضـــاء اخلــارجي يعتــرب موجــودًا يف الفضــاء اخلــارجي يف 
مجيع مراحل طريانه بعد اإلطـالق الـيت يبلـغ فيـها ارتفاعـه فيــوق مسـتوى سـطح 
البحـر ١١٠ كيلومـترات أو أكـثر؛ (٢) حتتفـظ األجسـام الفضائيـة الـــيت تطلقــها 
ـــدول األخــرى علــى ارتفاعــات تقــل عــن  الـدول حبـق الطـريان فـوق أراضـي ال
١١٠ كيلومــترات فــوق مســتوى ســطح البحــر ألغــراض بلــوغ املــدار حـــول 
ــار الطـريان وراء حـدود ذلـك املـدار، ولغـرض العـودة إىل  األرض أو ملواصلة مس

األرض."(١٤)  

وقد تعذر الوصول إىل اتفاق بشأن هذا االقتراح. 

ـــد مــن جــدول  ومنـذ عـام ١٩٨٧، بـدأت بعـض الوفـود تطـالب بإزالـة هـذا البن -١٦
أعمال اللجنة الفرعيـة القانونيـة نظـرًا لتعـذّر الوصـول إىل اتفـاق بشـأنه. غـري أن بعـض الـدول 
األعضـاء واصلـت اإلعـراب بقـوة عـن احلاجـة إىل وضـــع تعريــف للفضــاء اخلــارجي وتعيــني 
حدوده ومل يتسن الوصول إىل اتفاق على إزالة هـذا البنـد مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة 
ــــاين، الفقرتـــني ١٠ و١١؛ والوثيقــــة  القانونيــة (الوثيقــة A/AC.105/385، املرفــق الث
A، املرفق  /AC.105/430 املرفق الثاين، الفقرة ١١؛ والوثيقة ،A/AC.105/411

الثاين، الفقرة ١١). 
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ـــام ١٩٩٠،  وأثنــاء الــدورة التاســعة والعشــرين للجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف ع -١٧
اقـترحت بعـض الوفـود أن جيـري الفريـق العـامل واللجنـة الفرعيـة تبـــادالً أوليــاً لــآلراء بشــأن 
املشاكل القانونية الدوليـة املتصلـة بـالرحالت املتوقعـة للمركبـات اجلويـة الفضائيـة. وقـد رأت 
تلـك الوفـود أن إجـراء مناقشـة كـهذه سـيفضي مســـتقبالً إىل وضــع قواعــد ومبــادئ قانونيــة 
دوليـة تنظـم اسـتخدام املركبـات اجلويـة الفضائيـة. وعندمـا يتضــح أن مثــة عالقــة عمليــة بــني 
مشكلة تعيني احلدود ومشكلة تنظيم رحالت املركبـات اجلويـة الفضائيـة، فإنـه ميكـن أن يبـدأ 
النظر يف املشكلة الثانيــة قبـل حـل املشـكلة األوىل. بيـد أن بعـض الوفـود رأت أـا ليسـت، يف 
ــروع يف  تلـك املرحلـة، يف موقـف ميكّنـها مـن االنضمـام إىل توافـق يف اآلراء بشـأن اقـتراح الش
A، املرفـــق الثـــاين الفقــــرة ١٠).  /AC.105/457 ــــة تبــادل أويل لــآلراء (انظــر الوثيق
وواصلـت وفـود أخـرى املطالبـة بإزالـة هـذا البنـد مـن جـدول أعمـــال اللجنــة الفرعيــة (انظــر 
الوثيقـة A/AC.105/457، املرفـق الثـاين الفقـرة ١١). وقـــد عــوجل هــذا االقــتراح مــرة 
ثانيـة يف الـدورة الثالثـني للجنـة الفرعيـة املعقـودة يف عـام ١٩٩١، ولكـن مل يتـم الوصـــول إىل 

اتفاق (انظـر الوثيقة A/AC.105/484، املرفق الثاين، الفقرتني ٩ و١٠). 

ـــني للجنــة الفرعيــة  وقـدم االحتـاد الروسـي ورقـة عمـل يف الـدورة احلاديـة والثالث -١٨
A). وقــد  / AC.105/C.2/L.189 القانونيـة املعقـودة يف عـام ١٩٩٢ (انظـر الوثيقـــة
ـــددًا مــن املســائل الــيت حتتــاج إىل االهتمــام عنــد النظــر يف اجلوانــب  سـردت ورقـة العمـل ع
القانونية لنظام األجسام الفضائية اجلوية. وقد نظر الفريـق العـامل، ضمـن مجلـة أمـور أخـرى، 
يف ورقة العمل املقدمـة مـن االحتـاد الروسـي. ويف دورـا اخلامسـة والثالثـني، الـيت عقـدت يف 
وقت الحق من نفس السنة، أحـاطت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية 
علماً بورقة العمل املتعلقة باألجسـام الفضائيـة اجلويـة ووافقـت علـى أن النـهج املقـترح الـوارد 
فيـها هـو ـج إجيـايب وميكـــن أن يشــكل أساســاً مناســباً، ضمــن أمــور أخــرى، للمناقشــات 

املقبلة.(١٥) 

ـــة الفرعيــة القانونيــة  ويف الفـترة مـن عـام ١٩٩٣ إىل عـام ١٩٩٥، نظـرت اللجن -١٩
يف املسائل املتعلقة باألجسام الفضائيـة اجلويـة، مبـا يف ذلـك اسـتبيان قـام رئيـس الفريـق العـامل 
بتعميمـــه بصـــورة غـــري رمسيـــة. وكـــان هـــذا االســـتبيان موضوعـــاً ملناقشـــات وتنقيحــــات 
A، الفقــرات ٤ إىل ٢٢؛ والوثيقـــة  /AC.105/544 ومشــاورات غــري رمسيــة (الوثيقــة
A/AC.105/573، املرفـــــــــــق الثـــــــــــاين، الفقـــــــــــرات ١٦ إىل ٢٢؛ والوثيقـــــــــــــة 

A/AC.105/607، املرفـــــــق األول، الفقــــــــرات ٦ إىل ١٢، والفقرتــــــــان ١٦ و ١٧ 

والفقـرات ١٩ إىل ٢٧). وأثنـاء دورـا الرابعـة والثالثـــني، يف عــام ١٩٩٥، وضعــت اللجنــة 
الفرعيـة القانونيـة النـــص النــهائي لالســتبيان اخلــاص باملســائل القانونيــة احملتملــة فيمــا يتعلــق 
ـــة ووافقــت عليــه. واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن القصــد مــن  باألجسـام الفضائيـة اجلوي

االستبيان هو التماس اآلراء األوليـة للـدول األعضـاء بشـأن خمتلـف املسـائل املتعلقـة باألجسـام 
الفضائية اجلوية.(١٦) 

ـــة الفرعيــة، يف دورــا اخلامســة والثالثــني، يف عــام  وكـان معروضـاً علـى اللجن -٢٠
ـــة حتتــوي علــى الــردود الــواردة علــى االســتبيان اخلــاص  ١٩٩٦، مذكـرة مقدمـة مـن األمان
 A / AC.105/635 باملسائل القانونية احملتملة املتعلقة باألجسام الفضائية اجلوية (الوثيقة
و Add.1-2). ويف إطــار الفريــق العــامل، وعندمــا كــــانت الوفـــود تنظـــر يف االســـتبيان 
ــــــن أســـــئلته (انظـــــر الوثيقـــــة  واألجوبــــة الــــواردة بشــــأن كــــل ســــؤال علــــى حــــدة م
A/AC.105/639، املرفـــق األول، الفقـــرات ١٤ إىل ٢١)، جـــرى التعبـــري عـــــن رأي 

مفـاده أن االسـتبيان يعكـس أوجـه التنـاقض وعـدم اليقـني فيمـا يتعلـق باملناقشـة الدائـرة حـــول 
ـــه ال يصلــح لتوضيــح  املوضـوع، وأن األسـئلة الـيت احتواهـا قـد عرضـت علـى حنـو مبـهم، وأن
املسـائل وأنـه سـيفتح مـن جديـد بـاب املناقشـة العقيمـة بشـــأن النــهج الــذي ســيعتمد بصــدد 
تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده. كمـا اسـتمع الفريـق العـامل إىل رأي مفـاده أنــه ال 
توجد حاجة عملية ملواصلة املناقشـة املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده وبـأن 
االستبيان مل يكن ضرورياً وجاء يف غري أوانه وسـيثري املزيـد مـن املسـائل املثـرية للجـدل (انظـر 
ـــامل  الوثيقـة A/AC.105/639، املرفـق األول، الفقرتـني ١٢ و١٣). غـري أن الفريـق الع
اتفـق علـى أنـه ينبغـي لألمانـة أن تشـجع الــدول األعضــاء يف اللجنــة والــيت ترغــب يف تقــدمي 
ردودهـا علـى أن تبـادر إىل ذلـك قـدر اإلمكـان وأنـه ينبغـــي هلــا أن تعــد، يف موعــد مناســب 
ـــني، حتليــالً شــامالً للــردود الــواردة علــى االســتبيان (انظــر  النعقـاد الـدورة السادسـة والثالث

الوثيقة A/AC.105/639، الفقرة ٢٢). 

ويف عــام ١٩٩٧، عرضــت علــى اللجنــة الفرعيــة والفريــق العامـــــل إضافتــــان  -٢١
جديدتــــــان حتتويــــــان علـــــى ردود الــــــدول األعضــــــــاء علــــــى االستبيـــــــان (الوثيقــــــــة 
A/AC.105/635/Add.3 وAdd.4) ومذكـرة مقدمـة مـن األمانـة بعنـوان "حتليـــل 

شامل للردود على االستبيان بشـأن املسـائل القانونيـة املمكنـة فيمـا يتعلـق باألجسـام الفضائيـة 
 .(A/AC.105/C.2/L.204 الوثيقة) "اجلوية

ويف الفترة من عـام ١٩٩٨ إىل عـام ٢٠٠٠، ركّـز الفريـق العـامل جـل اهتمامـه  -٢٢
على اجلزء الثاين من هذا البند وهـو طبيعـة املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف 
ذلـك النظـر يف السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار الثـابت 
بالنسـبة لـــألرض دون املســاس بــالدور الــذي يضطلــع بــه االحتــاد الــدويل لالتصــاالت.(١٧) 
وكنتيجـة للورقـة الـيت اعتمدـا اللجنـة الفرعيـة يف عـام ٢٠٠٠ بشـأن اسـتخدام املـدار الثــابت 
ـــد  بالنسـبة لـألرض، اتفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أـا وإن كـانت سـتواصل النظـر يف هـذا البن
من جدول األعمال، فإن الفريق العامل سيدعى لالنعقاد لكـي ينظـر فقـط يف املسـائل املتعلقـة 
 ،A / AC.105/C.2/L.221 بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده (انظـر الوثيقـة
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الفقرة ٨ (ج)). وأثناء دورا الثالثة واألربعـني يف عـام ٢٠٠٠ أيضـا، وافقـت جلنـة اسـتخدام 
الفضـاء اخلـارجي يف األغــراض الســلمية علــى النظــر يف هــاتني املســألتني باعتبارمهــا جزأيــن 

منفصلني من هذا البند من جدول األعمال.(١٨) 

وأثناء دورــا األربعـني، يف عـام ٢٠٠١، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف بنـد جـدول  -٢٣
األعمال املعنون: "األمور املتعلقة مبا يلي: 

تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)

ـــبة لــألرض وكيفيــة اســتخدامه، مبــا يف  طبيعـة املـدار الثـابت بالنس (ب)
ـــان االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار الثــابت  ذلـك حبـث السـبل والوسـائل الكفيلـة بضم

بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل للمواصالت". 

وأثناء املناقشات الـيت دارت يف إطـار اللجنـة الفرعيـة والفريـق العـامل، كـررت الوفـود التعبـري 
عـن آرائـها املؤيـــدة أو املعارضــة لوضــع تعريــف للفضــاء اخلــارجي وتعيــني حــدوده. ورأت 
بعـض الوفـود أن تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده ضروريـــان لتوفــري أســاس قــانوين 
ــة وحتـل املسـائل العمليـة الناشـئة عـن الصدامـات الـيت ميكـن أن  تنظم من خالله أقاليمها الوطني
حتدث بني األجسام الفضائيـة اجلويـة والطـائرات. ورأى قسـم مـن هـذه الوفـود أن التطـورات 
ـــة  التكنولوجيـة األخـرية واملسـائل القانونيـة الناشـئة جتعـل مـن الضـروري بالنسـبة للجنـة الفرعي
القانونيـة أن تنظـر يف مســـألة تعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعيــني حــدوده دون تأخــري (انظــر 
الوثيقـة A/AC.105/763 وCorr.1، الفقــرة ٥٤، واملرفـــق األول، الفقــرة ٥). غــري 
أن وفدًا آخر، أكد جمددًا رأيـه القـائل بعـدم ضـرورة وضـع تعريـف للفضـاء اخلـارجي وتعيـني 
حدوده إذا كان عدم وجود مثـل هـذا التعريـف مل يتسـبب يف أي مشـاكل قانونيـة أو عمليـة. 
ـــة لالنطبــاق فيمــا يتعلــق  وأعـرب ذلـك الوفـد عـن اعتقـاده بـأن خمتلـف النظـم القانونيـة القابل
بالفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي تعمـل بصـــورة طيبــة يف اــاالت اخلاصــة ــا وأن عــدم 
وجـود تعريـف للفضـاء اخلـارجي وتعيـني حلـدوده مل يتسـبب يف إعاقـة تطويـر األنشــطة يف أي 
A وCorr.1، الفقـرة ٥٧، واملرفـق  /AC.105/763 االت (انظــر الوثيقــةمن هذه ا

األول، الفقرة ٦). 

وحسبما مت االتفاق عليـه، فقـد اكتفـى الفريـق العـامل بـالنظر يف األمـور املتعلقـة  -٢٤
بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. وأثنـاء املناقشـات، أعربـت الوفـود عـن آرائـها علـى 
ــألة علـى حـدة، بشـأن خمتلـف املسـائل الـواردة يف االسـتبيان اخلـاص باألجسـام  أساس كل مس
الفضائيـة اجلويـة والـردود الـواردة عليـها. وعلـى الرغـم مـن أن بعـض الوفـود أبـدت حتفظــات 
بشـأن مواصلـة النظـر يف االسـتبيان أو املضـي يف ذلـك علـــى أســاس كــل مســألة علــى حــدة 
ـــق األول، الفقرتـــني ٦ و٧) فقــد  (انظـر الوثيقـة A/AC.105/763، الفقـرة ٥٩، واملرف
اتفـق الفريـق العـامل علـى أن االسـتبيان اخلـاص باألجسـام الفضائيـة اجلويـة والتحليـل الشــامل 

للردود الواردة عليه رمبا تصلح كأساس للنظـر مسـتقبالً يف هـذا املوضـوع. كمـا اتفـق الفريـق 
ـــدد الــردود الــواردة، فإنــه ينبغــي توجيــه طلــب إىل الــدول  العـامل علـى أنـه، بـالنظر لقلـة ع
األعضـاء بـأن تنظـر يف تقـدمي ردود أو حتديـث مـا قدمتـه مـــن ردود علــى االســتبيان ملصلحــة 
حتقيـق التقـدم، وأنـه ينبغـي أن تعـد األمانـة خالصـة تارخييـة موجـزة للنظـــر يف مســألة تعريــف 
الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده يف إطـار اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، مشــرية إىل النقــاط الــيت 
ـــأا علــى مــر الســنني، إن وجــدت، وأن تدعــو الــدول األعضــاء لتقــدمي  توافقـت اآلراء بش
عـروض للفريـق العـامل بشـأن مسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـــني حــدوده وبشــأن مــا 
A وCorr.1، الفقــرة ٥٤،  /AC.105/763 ـــر الوثيقــة قـامت بـه مـن ممارسـات (انظ

واملرفق األول، الفقرات ٩ و١١ و١٢). 
 
 

ثالثا-  االستنتاج 

ـــدوده يف عــام  منـذ أن بـدأ النظـر يف مسـألة تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني ح -٢٥
١٩٦٧، اســتمعت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة إىل شــىت اآلراء املتعلقــة ــذه املســألة وحبثــــت 
وعاجلت العديد مــن املقترحـات الـواردة إليـها. وال يبـدو مـن تقـارير اللجنـة الفرعيـة القانونيـة 
التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــــراض الســـلمية أنـــه مت الوصـــول إىل أي 
اتفاقات بشأن املسائل القانونية اجلوهريـة املتعلقـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعيـني حـدوده. 
ــة  غـري أنـه مت الوصـول إىل توافـق يف اآلراء بشـأن إحالـة هـذه املسـألة إىل اللجنـة الفرعيـة العلمي
والتقنية لبحث وإعـداد وحتديـث الورقـات اخللفيـة املتعلقـة ـا، وإنشـاء فريـق عـامل للنظـر يف 
املسـألة علـى أسـاس األولويـة، والنظـر يف املسـائل املتعلقـة باألجسـام الفضائيـة اجلويـة، ووضــع 
الصيغـة النهائيـة السـتبيان خـاص باملسـائل القانونيـة احملتملـة فيمـا يتعلـق باألجســام املذكــورة، 
وإعداد حتليل شامل للردود الواردة على االستبيان، لكـي يكـون هـذا االسـتبيان أساسـاً للنظـر 
يف هـذا املوضـوع مسـتقبالً، وإعـداد هـذه اخلالصـة التارخييـة ملسـألة تعريـف الفضـاء اخلــارجي 

وتعيني حدوده. 

 
احلواشي 

انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والعشرون، احملاضر املوجزة للجلسـات،   (١)

اللجنــة األوىل، اجللســة ١٤٩٢، الفقــرة ٢١ (الوثيقــة A/C.1/SR.1492)؛ احملــــاضر 
ـــة ١٤٩٩، الفقــرات ١٤٨-١٥٠ (الوثيقــة A/PV.1499)؛  احلرفيـة للجلسـات، اجللس
وقرار اجلمعية العامة ٢٢٢٢ (د-٢١) املؤرخ ١٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٦٦، الفقرة ٤ 

(ب). 

ــة باملعايـري العلميـة  دعت فرنسا يف اقتراحها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل (أ) وضع قائم (٢)

الـيت قـد تسـاعد اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دراسـتها املتعلقـة بتعريـف الفضــــاء اخلــارجي، 
و(ب) إبداء آرائها بشأن اختيار املعايــري العلميـة والتقنيـة الـيت قـد تعتمدهـا اللجنـة الفرعيـة، 
وبشأن حماسن ومساوئ كل منها بشأن استصواب إيــالء االعتبـار ألي مـن هـذه املعايـري أو 
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موعة منها. وأوصت إيطاليا بأن تطلب اللجنة الفرعية القانونية إىل اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية النظر يف املسائل التاليـة: (أ) مـا إذا كـان مـن املمكـن علميـاً حتديـد خـط أو منطقـة 
لتعيني احلدود بني حيزين فضائيني بصورة دقيقة، و(ب) إذا كان األمر كذلك، اإلشارة إىل 
ــة تعيـني احلـدود فيـه، (ج)  مدى االرتفاع فوق سطح البحر الذي ميكن وضع خط أو منطق
أو ما إذا كان يبدو من املتعذر أو من الصعب علمياً، نظرًا للحالة الراهنة من املعرفة العلمية 
واالختالفات يف اآلراء فيما بني العلماء، أن حيدد هذا اخلط أو منطقة تعيني احلدود بصـورة 
دقيقة، وما إذا كان من غري املفضل وضعه اعتباطياً، ويف هذه احلالة مـا هـو مـدى ارتفاعـه، 
بعد مراعاة البيانات املادية واالعتبارات العمليـة الـيت مـن شـأا تشـجيع تطويـر األنشـطة يف 
ــها يف  الفضـاء اخلـارجي وتوسـيع التعـاون يف هـذا امليـدان فيمـا بـني الـدول دون املسـاس حبق

احلرية وأمنها اإلقليمي. 

يف عـامي ١٩٧٠ و١٩٧١، خصصـت اللجنـة الفرعيـة دورتيـها للنظـر يف اتفاقيـة املســؤولية  (٣)

الدولية عن األضـرار الـيت حتدثـها األجسـام الفضائيـة. وقـد حـال ضيـق الوقـت دون قيامـها 
بـالنظر يف هـذا البنـد مـن جـدول األعمـــال بصــورة جوهريــة يف الســنوات مــن ١٩٧٢ إىل 
ـــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة بنــود تتعلــق  ١٩٧٦. ويف الوقـت نفسـه كـان مدرجـاً يف ج
مبشـروع املعـاهدة املتعلقـة بـالقمر، ومشـروع اتفاقيـة تسـجيل األجسـام املطلقـة إىل الفضـــاء 
اخلارجي: ووضع املبادئ املنظمة السـتخدام الـدول للتوابـع األرضيـة االصطناعيـة لإلرسـال 

التلفزي املباشر واآلثار القانونية الستشعار األرض عن بعد من الفضاء. 

 ،(A/10020) انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الثالثـون، امللحـق رقـم ٢٠ (٤)

الفقرة ٢٧. 

انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــــدورة احلاديـــة والثالثـــون، امللحـــق رقـــم ٢٠  (٥)

(A/31/20)، الفقرة ٢٥. 

ــالقمر: وضـع املبـادئ املنظمـة السـتخدام الـدول للتوابـع األرضيـة  مشروع املعاهدة املتعلقة ب (٦)

االصطناعية يف اإلرسال التلفزي املباشــر، واآلثـار القانونيـة الستشـعار األرض عـن بعـد مـن 
الفضاء. 

ــــة العامـــة، الـــدورة الثانيـــة والثالثـــون، امللحـــق رقـــم ٢٠  انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعي (٧)

(A/32/20)، الفقرة ٣٣. 

ــــة العامـــة، الـــدورة الثالثـــة والثالثـــون، امللحـــق رقـــم ٢٠  انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعي (٨)

(A/33/20)، الفقرة ٦٤. 

اقـترحت ورقـة العمـل النـهج التـايل كحـل ملشـاكل تعيـني حـدود الفضـاء اجلـوي والفضـــاء  (٩)

اخلارجي: (أ) الفضاء اخلارجي هو الفضاء احمليط باألرض علـى ارتفـاع ١٠٠ (١١٠) كـم 
من مستوى سطح البحر؛ (ب) وختضع احلدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي التفاق 
فيما بني الدول وحتدد فيما بعد، مبعاهدة، على ارتفاع ال يتجاوز ١٠٠ (١١٠) كــم فــوق 
مستـوى سطـح البحـر؛ (ج) وحتتفظ األجسام الفضائيـة للـدول حبـق الطـريان فـوق أراضـي 
الـدول األخـرى علـى ارتفاعـات تقـل عـن ١٠٠ (١١٠) كـم فـوق مسـتوى سـطح البحـــر 

بقصد بلوغ املدار أو العودة إىل أراضي الدولة املطلقة. 

اقترحت ورقة العمل مشروع األحكام األساسية لقرار اجلمعية العامة بشــأن حتديــد الفضـاء  (١٠)

الـجوي والفضاء اخلارجي وبشأن املركز القانوين للفضاء املداري للتوابع ذات املدار الثابت 

بالنسبة لألرض. واقترحت الورقـة: (أ) أن يكـون الفضاء اخلارجي هو املنطقة الواقعـة علـى 
ارتفاع ١١٠/١٠٠ كم من مستوى سطـح البحر؛ (ب) وختضع احلدود بني الفضاء اجلوي 
ـــاع ال  والفضـاء اخلـارجي التفـاق فيمـا بـني الـدول وتــحدد فيمـا بعـد، مبعـاهدة، علـى ارتف
ــق  يتجاوز ١٠٠ (١١٠) كم فوق مستوى سطح البحر؛ (ج) وحتتفظ األجسام الفضائية حب
الطـريان فـوق أراضـي الـدول األخـرى علـى ارتفاعـات تقـل عـن ١٠٠ (١١٠) كـــم فــوق 
مسـتوى سـطح البحـر بقصـد بلـوغ املـدار أو العـودة إىل أراضـي الدولـــة املطلقــة. (وتتعلــق 
ـــن ورقــة العمــل بــالوضع القــانوين للتوابــع ذات املــدار الثــابت بالنســبة  األحكـام ٤-٧ م

لألرض). 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والثالثون، امللحق رقم ٢٠ (A/38/20)، الفقرة  (١١)

 .٧٥

رجت اجلمعية العامة أيضـا الـدول األعضـاء أن تقـدم مشـاريع مبـادئ وأن تراعـي، يف هـذا  (١٢)

الشأن، النظم القانونية املختلفة اليت حتكم كـال مـن اـال اجلـوي والفضـاء اخلـارجي، علـى 
التوايل، واحلاجة إىل التخطيط التقين والتنظيم القانوين للمدار الثابت بالنسبة لألرض. 

جرى النظر يف هذا البند بصياغته اجلديدة ألول مـرة أثنـاء الـدورة الرابعـة والعشـرين للجنـة  (١٣)

الفرعية القانونية املعقودة يف عام ١٩٨٥. 

ــــدورة الثانيـــة واألربعـــون، امللحـــق رقـــم ٢٠  انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، ال (١٤)

(A/42/20)، الفقرة ٨٢. 

انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة واألربعــون، امللحــــق رقـــم ٢٠  (١٥)

(A/47/20)، الفقرة ١١٨. 

انظر الوثيقة A/AC.105/607، الفقرتان ٣٨ و ٣٩ واملرفق األول، الفقـرات ٢٨ إىل  (١٦)

 ،(A/50/20) ٣٠، الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسـون، امللحـق رقـم ٢٠
الفقرة ١١٧. 

قدمت اللجنة الفرعية القانونيـة يف دورـا السابعـة والثالثني املعقودة يف عام ١٩٩٨، إضافة  (١٧)

ــــدول األعضـــاء علـــى  أخــرى (A/AC.105/635/Add.5) حتتــوي علــى ردود ال
االستبيان. 

انظــر الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة اخلامســة واخلمســون، امللحــق رقـــم ٢٠  (١٨)

(A/55/20)، الفقرة ١٦٧. 

ــــــــــــ 


