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    مةمقدِّ  -أوالً  
  ]ليزيةباإلنك: األصل[

ــة اســتخدام الفــضاء        -١ ــة التابعــة للجن ــة القانوني ــة الفرعي ــدورة اخلامــسة واألربعــني للجن يف ال
، اتفق الفريق العامل املعين باملسائل املتـصلة        ٢٠٠٦اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقودة يف عام        

  : حدوده على توجيه السؤالني التاليني إىل الدول األعضاءبتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني
أو تعـيني   /هل ترى حكومتكم أنَّ من الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و               )أ(  

حــدود بــني الفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجي، بــالنظر إىل احلجــم احلــايل لألنــشطة الفــضائية   
ــشطة الطــريان وإىل التطــوُّ  ــشهده تكن وأن ــذي ت ــوجي ال ــات الفــضاء والطــريان؟  ر التكنول ولوجي
  ُيرجى تقدمي تعليل لإلجابة؛ أم

ــي حكــومتكم هنجــاً    )ب(   ــل    آخــر حلــلّ هــل ترتئ  هــذه املــسألة؟ ُيرجــى تقــدمي تعلي
  )).و (٧، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/871(لإلجابة 

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

أو حـد  /هل تنظر حكومتكم يف إمكانيـة تعـيني حـد أدىن للفـضاء اخلـارجي و             )ج(  
أعلى للفضاء اجلوي، مع اإلقرار يف الوقت نفـسه بإمكانيـة سـّن تـشريع خـاص دويل أو وطـين                     

، A/AC.105/942( اجلـوي والفـضاء اخلـارجي؟        يتصل مبهام ينفـذها جـسم يف كـل مـن الفـضاء            
 )).ج (١١املرفق الثاين، الفقرة 

دا إىل تقـدمي    ويف الدورة احلاديـة واخلمـسني، دعـا الفريـق العامـل الـدول األعـضاء جمـدَّ                   -٣
  )).ب (١٠، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1003(ردودها على األسئلة الواردة أعاله 

    
      ة من الدول األعضاءالردود الوارد  -ثانياً  

    كولومبيا    
  ]باإلسبانية: األصل[

  ]٢٠١٣يناير /الثاين كانون ١٧[
م الفــضاء اخلــارجي مبــادئ ومعــايري قــانون الفــضاء، علــى حــني   ُيــنظِّ  -)أ(السؤال   

ــسيادة     ــا يف ال ــدول حلقه ــضاء اجلــوي مبمارســة ال ــرتبط الف ــذا، فمــن الواضــح أنَّ . ي  النظــام وهل
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فضاء اخلارجي له وضع خيتلف عن النظـام القـانوين الـذي يـنظم الفـضاء                القانوين الذي حيكم ال   
  . اجلوي، واملبدأ األساسي الذي يرتكز عليه هو السيادة اخلالصة

، وهـو   "الفـضاء اخلـارجي   "ف  ومن املفيد أن ُيالحظ عدم وجود قاعـدة أو قـانون ُيعـرِّ              
 مثار مناقشات طويلـة داخـل      وكان األمر . ب من حتديد حدوده بالنسبة للفضاء اجلوي      ما ُيصعِّ 

ى وأدَّاللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،                 
أحــدمها : إىل حمــاوالت وضــع تــصور للفــضائني وتعــيني حــدودمها، ونتيجــة هلــذا ظهــر فريقــان  

، اسـتنادا إىل مفهـوم      "فيالـوظي "؛ واآلخـر يناصـر التمييـز        "العلمـي "أو  " اجلغرايف"يناصر التمييز   
د اجملموعـة األوىل الفـصل مـا بـني املنطقـتني بطريقـة موضـوعية علـى                  وتؤيِّ". األنشطة الفضائية "

 الفـضاء اخلـارجي يبـدأ عنـد         ومن مث، ميكن اعتبار أنَّ    . أساس االرتفاع، أي تعيني احلدود مادياً     
 إىل  ٩٠ارتفـاع مـا بـني       النقطة اليت خيتفي فيها الغالف اجلوي لألرض، أو بـصورة أدق، علـى              

). ويــشار إىل الفــضاء أســفله بالفــضاء اجلــوي وخيــضع بالتــايل لــسيادة الــدول  ( كيلــومتر ١٠٠
اجملموعة الثانية أن نطـاق تطبيـق قـانون الفـضاء ال يقتـصر علـى الفـضاء اخلـارجي، وإمنـا                      وترى  

يــشمل أيــضا املنطقــة الــيت ميكــن أن حتلــق هبــا الطــائرات وحتــوم فيهــا األجــسام الفــضائية، علــى  
ويـرى آخـرون أنـه جيـب حتديـد          . حسب االحتكاك بالغالف اجلوي الناتج عـن الكتـل الغازيـة          

ل الفـضاء   ي علـى أسـاس التعريـف املتفـق عليـه ملـا هـو مفهـوم أنـه ُيـشكِّ                    حدود الفضاء اخلـارج   
 املوضــوع مل ُيحــل بعــد، خاصــة بــسبب اعتــراض الــبعض ويــشري بعــض اخلــرباء إىل أنَّ. اجلــوي

 االتفـاق الـصريح سـوف يـدفع         على وضع حدود متفـق عليهـا للفـضاء اخلـارجي، إذ يـرون أنَّ              
ــة حبقــوق الــسيادة، وهــو مــا ســ    ض التقــدم العلمــي الــالزم لغــزو الفــضاء   يقوِّالــدول إىل املطالب

 مــن شــأن هــذه املطالبــات أن تكــون غــري  ويــشري مــن يــدافعون عــن هــذا املنطــق أنَّ . اخلــارجي
متناسبة، كمـا هـو احلـال بالنـسبة ملفهـوم عـرض البحـر؛ كمـا أنـه مبجـرد تعـيني هـذه احلـدود،                           

 اسـتدعت التطـورات     سيكون من الصعب زيادهتا أو تقليلها من خالل سـبل تـشريعية يف حـال              
ــيرياً  ــة تغ ــصار، أنَّ .  يف احلــدودالتكنولوجي ــرون، باخت  االتفــاق علــى تعــيني حــدود للفــضاء   وي

اخلــارجي ســوف يزيــد مــن عــدد اخلالفــات الدوليــة، بــدال مــن أن يقللــها، حيــث ســيزيد عــدد 
  . املطالبات اليت تتعلق حبقائق يصعب التحقق منها

ناسب اعتماد تعريف للفضاء اخلـارجي أو تعـيني         ويف هذه الظروف احلالية، من غري امل        
ل ن غيــاب مثــل هــذا التعــيني أو التعريــف مل يعــق أنــشطة الفــضاء أو يــشكِّ إحــدود لــه، حيــث 

  . مشكلة بالنسبة هلا حىت اآلن
وسيكون من املناسب أكثر تعريف األنشطة الفضائية وتعيني حدود هلـا، وتنظيمهـا أو              

  . األنشطة من خاللهوضع نظام قانوين ميكن تنظيم هذه 
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 جـدويل أعمـال اللجنـة       دَرجاً يف مُـ  هـذا املوضـوع      أن يظـلَّ  بـ وبالرغم من هـذا، ُينـصح         
واللجنة الفرعية القانونية، وخباصة بالنظر إىل أنه جيب استخدام الفضاء اخلـارجي، وهـو مـورد                

الــة وعادلــة تــضمن قــدرة عادلــة لكــل  زاف، بطريقــة رشــيدة وفعَّ طبيعــي حمــدود وقابــل لالســتن 
لبلدان املختلفة على الوصول إليه وتراعي علـى وجـه اخلـصوص االحتياجـات اخلاصـة للبلـدان                ا

وهلذا، جيب وضع آليات للتغلـب علـى الـصعوبات          . النامية والوضع اجلغرايف للبلدان االستوائية    
اميـة،  الة، يف ضـمان قـدرة البلـدان الن        بها إجراءات التنسيق احلالية، غري العادلة وال الفعَّ       اليت ُتسبِّ 

  . على الوصول للفضاء اخلارجي وخباصة البلدان االستوائية،
مالحـة جويـة أو نـشاط       (ميكن أخذ نوع الطائرة والغرض من املهمة          -)ب(السؤال   
  . د على أساسه اإلطار القانوين السارييف االعتبار، وُيحدَّ) فضائي

  ).ب(انظر إجابة السؤال   -)ج(السؤال   
  


