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ثانيا -الردود الواردة من الدول األعضاء في اللجنة
البحرين
[األصل :باإلنكليزية]

[ 4كانون الثاني/يناير ]2021
إن الت ازيــد في اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدام نظم المنص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات العــاليــة اارتفــاي التي تعمــل عــادة عل ارتفــاعــات تتراو ين تلــك

المسـ ــتخدمة في مجال الطيران وتلك المسـ ــتخدمة في األناـ ــطة الفضـ ــائية وتزايد ااسـ ــت ل التجار لتلك النظم
بصفة خاصة يستلزم تعيين حدود الفضاء الخارجي وضو لألغراض القانونية.

كوبا
[األصل :باإلسبانية]

[ 20كانون الثاني/يناير ]2021
تولي كوبا أهمية كبيرة للمس ـ ــائل المتص ـ ــلة تعريل الفض ـ ــاء الخارجي وتعيين حدودا واس ـ ــتخدام المدار الثا

لألرض .وا يمكن اتخاذ أ نهج مرن وعملي ما لم تتوص ـ ـ ــل جمي ،الدول ب

بالنس ـ ــبة

النظر عن مس ـ ـ ــتوى تنميتها العلمية

والتقنية وااقتصادية إل وجهة نظر متفق عليها فيما ينها تأخذ في ااعتبار آراء جمي ،الدول األعضاء.

وينب ي اإلبقاء عل تعريل الفضـ ــاء الخارجي الذ قبلت ااتحاد الدولي ل تصـ ــاات وهو أن الفضـ ــاء الخارجي

يبدأ فوق خط كارمان ( 100كيلومتر فوق متوس ــط مس ــتوى س ــط البحرل ويمكن للدول أن تعين حدود الفض ــاء

الخارجي عل أنت يبدأ في الفضـاء دون المدار أسـفل المدارات المنخفضـة (أقل من  200كيلومترل .إا أنت من

غير الم ئم أن تعين حدود الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي عل أنها تبدأ فوق المدار األرض ـ ـ ـ ـ ـ ــي المنخف
تحديد دقيق لحدودا ولكنها تتراو عادة ين  200و 2 000كيلومتر فوق سط األرض.

فإذا عرف

حدود الفضــاء الخارجي بأنها تق ،في ي ة الفضــاء المدار

الذ ا يوجد

فإن أ تعيين للحدود من هذا القبيل من

شأنت أن يوجد حواجز أمام تطوير وتا يل النظم المدارية لرصد األرض وااتصاات وغيرها من النظم الموجودة
في المدار األرض ـ ـ ــي المنخف

والنظم العالمية لس ـ ـ ـواتل الم حة (النظام العالمي لتحديد المواق ،التاب ،للوايات

المتحدة األمريكية والنظام العالمي لس ـ ـواتل الم حة التاب ،ل تحاد الروسـ ــي والنظام األوروبي للم حة السـ ــاتلية

التاب ،ل تحاد األوروبي ونظام بايدو الصيني لسواتل الم حةل ونظم اإلرسال عبر اإلنترن

في المدار األرضي

المتوسـ ــط .وكل هذا النظم السـ ــاتلية تمر فوق الكرة األرضـ ــية بأسـ ــرها ومن ثم فإنها تعبر نقاصا مقا لة للفواصـ ــل
اإلقليمية والحدود الخاصـة بجمي ،البلدان .إا أنت في حالة المدار الثا

بالنسـبة لألرض الذ توجد فيت سـواتل

ااتصــاات واألرصــاد الجوية فإن مســار الس ـواتل يقا ل مســتوى خط ااســتواء األرضــيم ومن ثم إذا ما عين

حدود للفضـ ــاء الخارجي فإن هذا المدار ا يمكن أن يسـ ــتخدمت إا البلدان الواقعة عل خط ااسـ ــتواء مما يحد

من استخدامت من جانب لدان أخرى.

مصر
[األصل :بالعربية]

[ 21كانون الثاني/يناير ]2021
إن مسـ ـ ــألة تعيين حدود فاصـ ـ ــلة ين الفضـ ـ ــاء الجو والفضـ ـ ــاء الخارجي من األهمية بمكان بالنسـ ـ ــبة إل جمي،
البلدان ليس فقط بســبب التطور المســتمر في علوم تكنولوجيا الفضــاء والطيران ولكن األمر يتعدى ذلك  -ألنت
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يتصـ ــل مباش ـ ـرة بمبدأ سـ ــيادة الدول عل مجالها الجو  .ومن المهم جدا التوصـ ــل إل تعيين واض ـ ـ للحدود ألن

غياب الحدود الطبيعية ين الفضـ ـ ــاءين الخارجي والجو يجعل من الصـ ـ ــعب عل الدول أن تسـ ـ ــتمر في م ار بة

حقوقها الوصنية وكذلك مجالها الجو  .ومن ش ــأن عدم اليقين با ــأن المجال الذ يندرج ض ــمن الواية القض ــائية
السـ ـ ـ ــيادية لدولة بعينها أن يثير ماـ ـ ـ ــاكل م ،ما لذلك من عواقب جسـ ـ ـ ــيمة فيما يخ

مبدأ سـ ـ ـ ــيادة الدول عل

الفضـاء الجو  .وفي ذات السـياق فإن تعريل الفضـاء الخارجي وتعيين حدودا من شـأنت أن يسـاعد عل إناـاء

نظام قانوني وحيد ينظم حركة األجسـ ـ ام الفض ـ ــائية الجوية وأن يكفل الوض ـ ــو القانوني في تنفيذ قانون الفض ـ ــاء

وقانون الجو كما أن عدم الوصـ ــول إل تعريل محدد للفضـ ــاء الخارجي قد ياد إل التباعد ين مواق

الدول

باـ ـ ـ ــأن هذا األمر نظ ار إل أن كل دولة قد تضـ ـ ـ ــ ،قواعدها وتعاريفها الخاصـ ـ ـ ــة في تا ـ ـ ـ ـريعاتها الوصنية بما قد

يصطدم م ،قواعد القانون الدولي.

اليونان
[األصل :باإلنكليزية]

[ 19كانون الثاني/يناير ]2021
عل الرغم من أن لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ناقا

وتعيين حـدودا لم يتقرر حت الوقـ

مسألة تعريل الفضاء الخارجي

الراهن تعيين حـدود من هـذا القبيـل .ونظ ار لترابط المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة م ،يـام الـدول

تطوير تكنولوجيات جديدة في مجاات مثل الرح ت الجوية دون المدارية من األهمية البال ة بمكان أن يراعي

تعيين حدود الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي األنظمة الم حية الجوية الدولية القائمة التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.

فعل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل المثال بالنظر إل أن جمي ،الرح ت دون المدارية تمر عبر المجال الجو

فإن المركبات دون

المدارية ينب ي أن تخضـ ـ ــ ،في ذلك الجزء من رحلتها لقواعد المرور الجو السـ ـ ــارية (القواعد الوصنية أو قواعد
منطقـة معلومـات الطيرانل من أجـل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـان النقـل الجو المـأمون والمنتظم والفعـال (اتفـا يـة الطيران المـدني
الدولي الفقرة (دل من المادة 44ل.

وللعمليات الفضـائية وتنظيم األناـطة الفضـائية أهمية كبيرة بالنسـبة لليونان وهي باإلضـافة إل كونها صرفا في
معاهدات الفض ــاء القائمة دولة عض ــو في وكالة الفض ــاء األوروبية التي تنظم وتوحد اللوائ المتعلقة بالفض ــاء

في ااتحاد األوروبي.

وفي هذا الص ـ ــدد تود اليونان أن تقدم الم حظات والمقترحات التالية با ـ ــأن ض ـ ــرورة تعريل الفض ـ ــاء الخارجي

وتعيين حدودا.

وهناك رأيان سـائدان ين الخبراء :أحدهما يسـتند إل نهج مكاني وارخر يسـتند إل نهج وقائعي .إا أن المسـألة

ا تتعقد بسبب تفاوت قدرة الدول عل ممارسة سيادتها عل أ جزء من الفضاء فحسب ل أيضا بسبب حظر

التملك الوصني دعوى الس ـ ــيادة عليت أو واس ـ ــطة اس ـ ــتخدامت أو احت لت وفق ما أكدتت المادة الثانية من معاهدة

المبادئ المنظمة ألناـ ــطة الدول في ميدان اسـ ــتكاـ ــال واسـ ــتخدام الفضـ ــاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام

السـ ــماوية األخرى .ووذا وضـ ــ ،الحد الفاصـ ــل عل أسـ ــا

اختبارات النظم المضـ ـ ادة للس ـ ـواتل أو األناـ ــطة التي

تض ـ ــطل ،ها دول معينة إلوالة وتدمير سـ ـ ـواتلها فإنت س ـ ــيكون عل ارتفاي مس ـ ــاو لمدارات السـ ـ ـواتل عل األقل.

وهذا الحل لن يكون بمثابة حد فاصـل واضـ

ين الفضـاء الجو والفضـاء الخارجي .وبدا من ذلك سـيكون من

األفض ـ ـ ـ ـ ـ ــل اعتماد نهج وليفي نظ ار إل الحالة الراهنة للتكنولوجيا والتوقعات بأنها س ـ ـ ـ ـ ـ ــتتطور في المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل.

وفي إصار هذا النهج ينب ي أن يعتبر الفضــاء فضــاء خارجيا عل أ مســافة من ســط األرض ما دام بإمكان

األجس ـ ـ ــام الفض ـ ـ ــائية أ األجس ـ ـ ــام القادرة عل ال يام رح ت فض ـ ـ ــائية أن تس ـ ـ ــتخدمت .وااخت ل في صبيعة

األناـطة الفضـائية والواق ،المتمثل في عدم وجود صـلة باإلقليم الواق ،أسـفلها يعني ضـمنا أن هذا األناـطة أينما
V.21-00985
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كان

أسـ ــا

س ــتخض ــ ،حصـ ـ ار لس ــيادة الدول المطلقة .ولذلك ينب ي أن يتقرر النظام القانوني للفض ــاء الخارجي عل
قدرة عمليات اإلص ق الفضـ ــائية أو مدارات األجهزة الفضـ ــائية عند نقطة الحضـ ــي

اليونان الوارد في ورقة ااجتماي A/AC.105/C.2/2017/CRP.16ل.

الدنيا لها (انظر رد

المكسيك
[األصل :باإلسبانية]

[ 19كانون الثاني/يناير ]2021
حت الوق

الراهن لم تناأ حاات محددة تستحق إجراء هذا التعيين للحدود أو تبررا.

وبالنظر إل أن الفريق العامل س ــينظر في الردود تجدر اإلش ــارة إل أن الوايات المتحدة األمريكية اقترح

في

عام  2019أن تحذل المسـ ــألة من جدول أعمال اللجنة الفراية القانونية .وتايد المكسـ ــيك ذلك المقتر نظ ار ألن
هذا المســألة لل
أن يعاد تخصي

عل جدول األعمال ألكثر من  20عاما دون التوصــل إل توافق في ارراء .ويمكن بعد ذلك
الوق

المكر للنظر في هذا الموضوي لمسائل أخرى تتطلب ااهتمام.

الفلبين
[األصل :باإلنكليزية]

[ 20كانون الثاني/يناير ]2021
يعرل الدسـ ـ ـ ـ ـ ــتور الحالي للفلبين اإلقليم الوصني للبلد بأنت اإلقليم الذ

يضـ ـ ـ ـ ـ ــم أرخبيل الفلبين م ،جمي ،الجزر

والمياا الماـ ـ ـ ـ ــمولة بت وجمي ،األقاليم األخرى التي تتمت ،الفلبين بسـ ـ ـ ـ ــيادة أو واية قضـ ـ ـ ـ ــائية عليها وتتأل

من

مجـااتهـا البريـة والنهريـة والجويـة بمـا في ذلـك بحرهـا اإلقليمي وقـاي البحـار وبـاصن األرض والرفول الجزريـة

وغيرهـا من المنـاصق الم مورة .وتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل الميـاا الموجودة حول جزر األرخبيـل وفيمـا ينهـا والتي تربط بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا
بع

ب

النظر عن اتساعها وأبعادها جزءا من المياا الداخلية للفلبين .

وعل الرغم من أن الدسـتور ا يتضـمن تعريفا للمجال الجو للفلبين فقد اقتر أثناء مداوات اللجنة الدسـتورية

باــأن دســتور عام  1987أن ياــمل المجال الجو للفلبين الهواء الكائن فوق مجاليها األرضــي والنهر مباشـرة.

وكل الهواء الذ يق ،فوق إقليمنا البر ووقليمنا المائي ملك لنا ارتفاعا إل حد الفضـ ــاء الخارجي حيي ا يوجد
هواء (ألن الهواء ابـارة عن خليط من ال ـاوات وحيثمـا يوجـد غـاو واحـد فقط  -الهليوم  -ا يوجـد هواءل .ويمتـد

المجال الجو إل أعل حيي يبدأ الفضـ ــاء الخارجي مباش ـ ـرة فوق إقليمنا البر ووقليمنا المائي  .إا أن المقتر
قوبل بااعتراض بسبب ضيق الوق

وتعقيد القوانين الدولية ولذلك لم يدرج في الدستور الحالي.

وبخ ل ذلك ا توجد حاليا أ مقترحات عملية ومفصــلة أخرى باــأن هذا المســألة قيد المناقاــة .إا أن وكالة

الفضـاء الفلبينية ترى أن د ارسـة الفضـاء الخارجي واسـتكاـافت واسـتخدامت تثير مسـائل قانونية جديدة يمكن تناولها
من خ ل تعريل الفض ـ ـ ــاء الخارجي وتعيين حدودا .وم ،ذلك تس ـ ـ ــلم الوكالة بأن هذا المس ـ ـ ــائل يجب أن تتقرر

توافق ارراء في إصار المجتم ،الدولي وبعد إجراء المداوات والماـ ـ ـ ـ ـ ــاورات ال ومة م ،أصـ ـ ـ ـ ـ ــحاب المصـ ـ ـ ـ ـ ــلحة

المعنيين .وع وة عل ذلــك يجــب أن يراعي هــذا التعريل وهــذا التعيين للحــدود أوجــت التقــدم الماـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهودة في

التكنولوجيات الحالية وفي قطاي الفضاء أو للت يرات التي تط أر عليهما.

4/6

V.21-00985

A/AC.105/1112/Add.9

إسبانيا
[األصل :باإلسبانية]

[ 14كانون الثاني/يناير ]2021
توجـد نظريـات عـديـدة متعلقـة تعيين حـد أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـل للفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخـارجي لحـل الكثير من أوجـت عـدم اليقين القـانوني

المحيطة بأنا ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجي .وتايد غالبية الدول نظرية خط كارمان القائلة إن الحد األعل للفض ـ ـ ـ ــاء

الجو

ومن ثم الحد األس ــفل للفض ــاء الخارجي يق ،عل ارتفاي تقليد يبلغ  100كيلومتر فوق مس ــتوى س ــط

البحر .ويتجسـ ــد ذلك عل سـ ــبيل المثال في تقرير اللجنة الفراية القانونية لعام A/AC.105/1203( 2019

الفقرة 91ل كما يلي :رئي أن األســا

المنطقي لتعيين حدود الفضــاء الخارجي والفضــاء الجو عند مســتوى يق،

ين  100كيلومتر و 110كيلومترات فوق سـط البحر يسـتند إل اعتبارات شـاملة من ينها الخصـائ

والتقنيـة والمـاديـة أ صبقـات ال ل الجو وقـدرة الطـائرات عل

الفض ــائية وخط كارمان .إا أن وفودا أخرى أعرب

لوا ارتفـاي معين ونقطـة حضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

العلمية

المركبـة

عن أر مفادا أنت ا حاجة إل الس ــعي إل وض ــ ،تعريل

قانوني للفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي أو تعيين لحدودا وأن اإلصار الحالي لم يثر أ ص ـ ـ ـ ـ ــعوبات عملية وأن األنا ـ ـ ـ ـ ــطة

المضــطل ،ها في الفضــاء الخارجي في اودهار .ومن ثم فأ محاولة لتعريل الفضــاء الخارجي أو تعيين حدودا

ستكون عملية نظرية ا ضرورة لها ويمكن أن تاد من غير قصد إل تعقيد األناطة القائمة .وفض عن ذلك
فقد ا تكون النتيجة قا لة للتكييل م ،التطورات التكنولوجية المتواصلة ( A/AC.105/1203الفقرة 94ل.

وهذا النقاش الطويل األمد لم ينتت بعد (فقد أسـ ــفر عن إناـ ــاء فريق عامل تاب ،للجنة الفرايةل ويرج ،ذلك جزئيا

إل ارتباصت بإدارة حركة المرور الفضـائية والتحليقات دون المدارية .وناـأت أيضـا أحوال غير ماكدة فيما يتعلق
بالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواتل الزائفـة (أ الطـائرات بالمعن المقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود في اتفـا يـة الطيران المـدني الدولي التي تق ،عل ارتفـاي

 20كيلومت ار ويمكن أن تقدم نفس الخدمات التي تقدمها األجسـ ــام الفضـ ــائية مثل ااسـ ــتاـ ــعار عن بعد والم حة
وااتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــااتل وون لم تكن من المس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــل التي ينب ي أن ينظر الفريق العــامــل فيهــا وفق مــا يراا البع

ألن ااتحاد الدولي ل تصاات يعك

عل دراستها بالفعل.

ولم تقم لجنة اسـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ــلمية في دورتها الثانية والسـ ـ ــتين إا باإلحاصة علما

بمناقاــة اللجنة الفراية وأيدت توصــيات الفريق العامل فأشــارت إل الفقرتين  85و 86وول الفقرة  9من المرفق

الثاني من تقرير اللجنة الفراية (A/AC.105/1203ل .وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمل

تلك التوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات دعوة الدول إل تقديم أ

معلومات ذات ص ـ ـ ــلة (ما قد يوجد أو يجر إعدادا من تا ـ ـ ـريعات وصنية أو أ ممارس ـ ـ ــات وصنية لها ص ـ ـ ــلة

مباشـ ـ ـ ـ ـرة أو غير مباشـ ـ ـ ـ ـرة تعريل الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي والفضـ ـ ـ ـ ــاء الجو و/أو تعيين حدودهمال وول الرد عل
مجموعة من األس لة ( A/74/20الفقرات 207-201ل.

تركيا
[األصل :باإلنكليزية]

[ 29كانون الثاني/يناير ]2021
نحن نايد ال أر القائل بأن حرية اس ـ ــتكا ـ ــال الفض ـ ــاء الخارجي واس ـ ــتخدامت ينب ي أن تكون متاحة لجمي ،الدول

عل قدم المساواة .وينب ي في هذا اإلصار أن ت يم الدراسات المتعلقة تعريل الفضاء الخارجي وتعيين حدودا.

V.21-00985

5/6

A/AC.105/1112/Add.9

ثالثا -الردود الواردة من المراقبين الدائمين لدى لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
[األصل :باإلنكليزية]

[ 12كانون الثاني/يناير ]2021
منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة (الفاول واحدة من المس ـ ــتعملين الرئيس ـ ــيين للبيانات والخدمات التي تتيحها

سـواتل رصــد األرض والنظم الفضــائية ل تصــاات الســلكية وال ســلكية والتوجيت وياــمل عملنا اســتخدام البيانات
اإليكولوجية والبي ية والمناخية والموائلية في وضـ ـ ــ ،نماذج للتنبا بأناـ ـ ــطة م ار بة األمراض ومكافحتها وا سـ ـ ــيما

فيما يتعلق بمرض فيرو

كورونا (كوفيد19-ل .وتتس ــم سـ ـواتل رص ــد األرض الثا تة بالنس ــبة لألرض وا س ــيما

نظم نم ــذج ــة الطقس والكوارن والتنبا ه ــا ب ــأهمي ــة ب ــال ــة لفهم نظ ــام األرض وتثني المنظم ــة وت ــدعم العم ــل

المتواصل الذ يقوم بت مكتب شاون الفضاء الخارجي والماسسات المتعاونة معت في هذا الصدد.
وفي الوق

الراهن ليس لدى المنظمة أ تعليقات محددة متعلقة تعريل الفضاء الخارجي وتعيين حدودا.

منظمة الطيران المدني الدولي
[األصل :باإلنكليزية]

[ 20كانون الثاني/يناير ]2021
ا توجد لدى منظمة الطيران المدني الدولي أ مقترحات باأن ضرورة تعريل الفضاء الخارجي وتعيين حدودا

عل الرغم من أن جمعية المنظمة أقرت في قرارها ج  26-40تداخل النقل الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي التجار م ،الطيران
المــدني الــدولي وبــأهميــة تكليل منظمــة الطيران المــدني الــدولي فيمــا يتعلق بم ارحــل الطيران التي تعمــل خ لهــا

المركبات الفضائية وصفها صائرات بالمعن المقصود في اتفا ية الطيران المدني الدولي.
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