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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الرابعة واألربعون

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦البند 

     املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
 ن بشأن املسائل القانونية املمكنةخالصة حتليلية للردود على االستبيا  

   فيما يتعلق باألجسام الفضائية
   مذكرة من األمانة

  احملتويات
   الفقرات الصفحة
..........................................................................................مقدمة ٣-١ ٢  -أوال

٣١-٤ ٢
خالصـة حتليلـية للـردود عـلى االسـتبيان بشـأن املسـائل القانونـية املمكـنة فيما يتعلق باألجسام                     

.................................................................................الفضائية اجلوية
 -ثانيا

 

__________ 
 * A/AC.105/C.2/L.253. 



 

 2 
 

 A/AC.105/C.2/L.249/Add.1

  مقدمة -أوال  
يف الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء   -١

 باملسائل   الفـريق العامل املعين    ، اتفـق  ٢٠٠٣اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، املعقـودة يف عـام             
اصل عـلى أن اللجنة الفرعية تستطيع أن تو       املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده             

الـنظر يف اخلالصة التحليلية يف دورا الرابعة واألربعني، وعلى أن الدول األعضاء اليت مل تقدم                
بعـد ردودا عـلى االسـتبيان بشـأن األجسـام الفضـائية اجلوية ينبغي أن تدعى إىل أن تفعل ذلك          

ومــن شــأن هــذا األمــر أن يكفــل احــتواء   . مــن أجــل حتســني حمــتوى تلــك اخلالصــة التحليلــية  
 .خلالصة على معلومات من دول أكثر عددا ومتثيالا

ــثاين ١٤وحــىت  -٢ ــانون ال ــناير / ك ــيا    ٢٠٠٥ي ــن أوكران ، وردت مخســة ردود إضــافية م
 .والربتغال وتركيا ورواندا وفنلندا

وهـذه اخلالصـة هـي موجـز جـامع للردود اليت وردت من الدول األعضاء بعد الدورة                -٣
وال يشـمل هـذا املوجــز   ). A/AC.105/635/Add.11(لقانونـية  الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية ا    

 ٢٠٠٤يناير /سـوى عناصـر الـردود اجلديـدة أو املخـتلفة عـن الـردود الواردة قبل كانون الثاين                
 .A/AC.105/C.2/L.249واملضمنة يف الوثيقة 

  
خالصة حتليلية للردود على االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة  -ثانيا 

  يتعلق باألجسام الفضائية اجلويةفيما
  
 هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال -١السؤال  

عرب الفضاء اخلارجي وعلى استخدام خواصه األيرودينامية يف البقاء يف الفضاء اجلوي 
  لفترة زمنية معينة؟

ــية ردودا عــلى الســؤال     -٤ ــدول األعضــاء التال ــربتغال وتركــيا  : ١قدمــت ال ــيا وال أوكران
 .ورواندا وفنلندا

 :وقدمت التعليقات والتوصيات اإلضافية التالية بشأن التعريف -٥

ــتعريف اجلســم الفضــائي اجلــوي عــن األجســام األخــرى مــثل      )أ(  ال ميــيز هــذا ال
النــيازك؛ فاجلســم الفضــائي اجلــوي مهمــا كــان ارتفاعــه ميكــن أن خيضــع للمراقــبة البشــرية مــن 

 حتديد اجتاهه وسرعته؛حيث 
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" اجلسم الفضائي اجلوي  "ميكـن القـبول بالـتعريف إذا اسـتعيض عـن مصـطلح               )ب( 
الــبقاء يف "، وعــن عــبارة "عــربة فضــائية جويــة"أو مبصــطلح " مركــبة فضــائية جويــة"مبصــطلح 

 ؛"االنتقال عرب الفضاء اخلارجي"بعبارة " الفضاء اخلارجي لفترة زمنية معينة

ذا التعريف بالتشاور بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وجلنة         ينـبغي وضـع هـ      )ج( 
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

املركـبة الفضائية   "وأُعـرب عـن رأي يفـيد بـأن هـذا الـتعريف ال ميكـن القـبول بـه ألن                       -٦
" اجلوياجلسم الفضائي   "، وبأن   "األجسام الفضائية اجلوية  "ليسـت سـوى واحـدة من        " اجلويـة 

األجسام الفضائية  "ال ميكـن تعريفه على أنه يشتمل على اخلواص املذكورة آنفا، ألن مصطلح              
ميكـن أن يشـمل اإلشـارات الفضـائية اجلويـة، واجلزيـئات الكونـية الطبيعـية اليت تدخل               " اجلويـة 

تية الغـالف اجلـوي لـألرض، واملركـبات الفضـائية اجلويـة اهلائلـة، والـروبوتات، واملنتجات املتأ                 
، وحىت البىن )املنتج الفضائي اجلوي  (مـن التطبـيق املشـترك لتكنولوجـيا الفضـاء وعلـوم األرض              

 .التحتية الفضائية اجلوية
  
 هل ختتلف القواعد الواجب تطبيقها على حتليق األجسام الفضائية اجلوية -٢السؤال  

  جي؟تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلار
ــية ردودا عــلى الســؤال     -٧ ــدول األعضــاء التال ــربتغال وتركــيا  : ٢قدمــت ال ــيا وال أوكران

 .ورواندا وفنلندا

عن رأي مفاده أن القواعد الواجب تطبيقها على حتليق األجسام الفضائية                                    وأُعرب       -٨
. ياجلوية ال ختتلف تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارج                                               

األجسام الفضائية حتكمها املبادئ املنصوص عليها يف                                 : وقد استند هذا الرأي إىل ما يلي                   
ضاء اخلارجي، مبا             الف املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام                                   معاهدة    

)) ٢١-د  (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة               (يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى                     
، اليت تكون األجسام الفضائية مبوجبها خاضعة للقاعدة العرفية                                    )ء اخلارجي     معاهدة الفضا       (

 ).احلر والسلمي      (اليت ترسي حق املرور الربيء                

وأُعرب عن رأي يفيد بأنه، نظرا ألمهية توضيح القواعد الواجبة التطبيق على املرور                                                       -٩
 وتوضيح القواعد          الربيء عرب الفضاء اجلوي، ينبغي أن يتم، على وجه االستعجال، صياغة                                       

الدولية ذات الصلة ووضعها على أساس النموذج الذي ينص عليه القانون الواجب التطبيق                                                
 .على املرور الربيء يف املياه اإلقليمية                 
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 هل توجد إجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع -٣السؤال  
يات الفضائية املستخدمة خصائصها الوظيفية، وخواصها األيرودينامية، والتكنولوج

  فيها، ومعامل تصميماا، أم هل ينبغي صوغ قواعد وحيدة أو موحدة لتلك األجسام؟
ــية ردودا عــلى الســؤال     -١٠ ــدول األعضــاء التال ــربتغال وتركــيا  : ٣قدمــت ال ــيا وال أوكران

 .ورواندا وفنلندا

دما يتم  تعيني    وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن وضع قواعد جديدة هو أمر ممكن فقط عن                -١١
 .حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي

وأُعـرب عــن رأي يفــيد بـأن إجــراء دراســة مــتعمقة خلصـائص األجســام الفضــائية مــن     -١٢
الناحـية التقنـية هـو أمـر حاسـم، نظـرا ألن االختالفات يف السمات التكنولوجية هلذه األجسام                   

 .قد تتطلّب اعتماد معايري خمتلفة
  

تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء هل  -٤السؤال 
 اجلوي ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من

آثار قانونية، أم هل يسود قانون اجلو أو قانون الفضاء أثناء حتليق مركبة فضائية جوية 
 ركبة؟تبعا للوجهة اليت تقصدها تلك امل

 
ــية ردودا عــلى الســؤال     -١٣ ــدول األعضــاء التال ــربتغال وتركــيا  : ٤قدمــت ال ــيا وال أوكران

 .ورواندا وفنلندا

ســوف يكــون " قــائم عــلى أســاس الوجهــة"وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن اعــتماد ــج   -١٤
ذا ممكـنا إذا متـت مواءمـة قـانون اجلـو وقـانون الفضاء بشكل يفي مبتطلّبات املركبة الفضائية وإ                   

 .مت بوضوح تعيني حدود كال االني

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اجلسـم الفضـائي اجلـوي العابـر للفضـاء اجلوي لدولة من                      -١٥
الـدول يكـون خاضـعا للواليـة القضـائية لتلك الدولة وأن هذا اجلسم، عندما يكون يف الفضاء                   

 .للدولة اليت سجل فيهااخلارجي، يكون خاضعا لقانون الفضاء، أي خاضعا للوالية القضائية 

وأُعـرب عـن رأي مفاده أن األجسام الفضائية اجلوية قد تعترب، أثناء التحليق، خاضعة                -١٦
والــتطور الــذي . للقــانون الــدويل الفضــائي أو للقــانون الــدويل اجلــوي، حبســب غــرض البعــثة   

و والفضاء  تشـهده تكنولوجـيا الفضـاء اجلـوي قـد يقتضـي تعديـل القواعـد املـتعلقة بقـانون اجلـ                     
 .الدويل
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 هل مييز بني مرحليت اإلقالع واهلبوط متييزا خاصا يف نظام لألجسام -٥السؤال  
 الفضائية اجلوية على اعتبار اختالف درجة التنظيم عند دخول الفضاء اجلوي من

  مدار يف الفضاء اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟
ــية ردو   -١٧ ــدول األعضــاء التال ــربتغال وتركــيا  : ٥دا عــلى الســؤال  قدمــت ال ــيا وال أوكران

 .ورواندا وفنلندا

وأُعـرب عـن رأي يفـيد بأنه، على الرغم من التمييز بني مرحليت االقالع واهلبوط، إال                  -١٨
فــيما يــتعلق بالغــرض املتمــثّل يف توضــيح الــنظام الــذي حيكــم حتلــيق األجســام الفضــائية اجلويــة  

لسلمي للفضاء اخلارجي اللذين تنص عليهما معاهدة الفضاء        وفقـا ملـبدأ احلـرية واالسـتخدام ا        (
ــيني خمــتلفني ألن      )اخلــارجي ــنظامني قانون ــتني خاضــعتني ل ــبار املرحل ، ال توجــد حاجــة إىل اعت

ومـع ذلـك، ينبغي أن ختضع املرحلتان لقانون الفضاء          . التميـيز بيـنهما هـو متيـيز ذو طـابع تقـين            
 .بدال من قانون اجلو

ــبغي أن    وأُعــرب عــن رأي -١٩  مفــاده أن مجــيع مــراحل البعــثات مــن األرض إىل املــدار ين
وينـبغي أن تسـري قواعـد قانون اجلو على املركبات اليت تدخل،       . ختضـع كلـيا لقـانون الفضـاء       

خـالل البعـثات من األرض إىل األرض، الفضاء اخلارجي بشكل مؤقّت من أجل نقل املواد أو                 
 .األشخاص

  
انون اجلو الوطين والدويل على جسم فضائي جوي  هل تسري قواعد ق-٦السؤال  

  تابع إلحدى الدول أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى؟
ــية ردودا عــلى الســؤال     -٢٠ ــدول األعضــاء التال ــربتغال وتركــيا  : ٦قدمــت ال ــيا وال أوكران

 .ورواندا وفنلندا

تســري عــلى أي واتفقــت بعــض الــدول عــلى أن قواعــد قــانون اجلــو الوطــين والــدويل  -٢١
ــابع   ــة أخــرى    إلجســم فضــائي جــوي ت ــناء وجــوده يف الفضــاء اجلــوي لدول ــدول أث . حــدى ال

 :والحظت تلك الدول أيضا ما يلي

نظـرا لتـنوع األسـاس القـانوين لكـل من قانون اجلو وقانون الفضاء، ينبغي أن                  )أ( 
ي السيادة ويتمـثل أهم أمرين يف مبدأ . يـتم بشـكل مـنطقي حتديـد مـدى انطـباق هـذا األسـاس         

وإضافة إىل ذلك، . الوطنـية عـلى الفضـاء اجلوي واحلرية يف تنفيذ األنشطة يف الفضاء اخلارجي     
 ال بد من النظر يف مبادئ املسؤولية ومسؤولية الدولة واإلجرام وما إىل ذلك؛
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ــثات األجســام       )ب(  ــدويل إالّ خــالل بع ــانون اجلــو الوطــين وال ال تســري قواعــد ق
ــة مــن ا  ــة   الفضــائية اجلوي ألرض إىل األرض، ولكــنها ال تســري عــلى األجســام الفضــائية اجلوي

 املزمعة الستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي؛

عـندما يكـون جسـم فضائي يف الفضاء اجلوي إلحدى الدول، يكون خاضعا         )ج( 
للواليـة القضـائية لـتلك الدولـة، ولكـن عـندما يكـون موجودا يف الفضاء اجلوي الدويل يسري                   

 .أ اجلنسية، أي الوالية القضائية للدولة اليت سجل فيهاعليه مبد

. وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن وجهـة الـرحلة هـي عـامل هام يف الرد على هذا السؤال                      -٢٢
فـإذا كـان اجلسـم الفضـائي اجلـوي بصـدد جمـرد االنـتقال بـني األرض والفضـاء اخلارجي، فإنه                     

هم النظر يف املشاكل اليت تطرأ فيما يتعلق        ولكـن مـن امل    . ينـبغي أن يسـري قـانون اجلـو الـدويل          
ومن أجل  . بـأمن الدولـة الـيت مير فوقها اجلسم الفضائي اجلوي أو اليت يقلع منها أو يهبط فيها                 

كفالــة جتســيد قواعــد القــانون الــدويل هلــذه املســائل، وبيــنما تــتم مــراعاة مــبدأ حــرية العــبور،     
 وإبرامها من أجل ضمان حقوق الدول       سـيكون مـن الـالزم إذا الـتفاوض عـلى اتفاقـات دولية             

 .فيما يتعلق باألمن ومحاية البيئة والتلوث
  
  هل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل-٧السؤال  

 أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض وهل يوجد قانون دويل عريف/االقالع و
  فيما خيص هذا املرور؟

ــدول األ  -٢٣ ــية ردودا عــلى الســؤال   قدمــت ال ــربتغال وتركــيا  : ٧عضــاء التال ــيا وال أوكران
 .ورواندا وفنلندا

بيد أنه من . وأُعـرب عـن رأي مفاده أن القانون العريف ينص على املرور الربيء واحلر             -٢٤
املهـم، نظـرا للمسـائل الـيت تنشـأ عـن هـذا املـرور، أن تـنظر يف إمكانية تعديل اتفاقية املسؤولية               

 ٢٧٧٧مـرفق قـرار اجلمعـية العامـــة        ( األضـرار الـيت حتدثهـا األجســــام الفضـائيـــة            الدولـية عـن   
، بغـية توضـيح األحكـام الـيت ختضـع هلـا املسـؤولية عن األضرار النامجة عن األنشطة                    ))٢٦-د(

 .املشروعة

وأُعـرب عـن رأي يفـيد بأنه، على الرغم من عدم وجود قانون دويل عريف فيما يتعلق                   -٢٥
مبادئ تتصل بإنقاذ املالحني، " للجسم الفضائي"، توجد بالنسبة "ركـبة فضائية جوية  م"مبـرور   

واملســاعدة، وعــودة األجســام الفضــائية، واملســـاعدة والــتعاون املتــبادلني يف جمــال اســـتخدام        
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واستكشـاف الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وحسـن اجلوار، واملسؤولية املطلقة عن                 
 .األضرار النامجة

  
أو دولية فيما يتعلق مبرور األجسام / هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و-٨السؤال  

  أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض؟/الفضائية اجلوية خالل االقالع و
ــية ردودا عــلى الســؤال     -٢٦ ــدول األعضــاء التال ــربتغال وتركــيا  : ٨قدمــت ال ــيا وال أوكران

 .ورواندا وفنلندا

ــم     وأُعــرب عــن رأي   -٢٧ ــاهدات األم ــرد يف مع ــية ذات الصــلة ت ــاده أن القواعــد الدول مف
 .املتحدة املتعلقة بالفضاء

  
 هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي -٩السؤال  

  على األجسام الفضائية اجلوية؟
ــية ردودا عــلى الســؤال     -٢٨ ــدول األعضــاء التال ــرب : ٩قدمــت ال ــيا وال تغال وتركــيا أوكران

 .ورواندا وفنلندا

ــتعلقة بتســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء      -٢٩ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن القواعــد امل
ففي قانون اجلو،   . اخلـارجي ال ميكـن أن تسـري يف حـد ذاـا عـلى املركـبات الفضـائية اجلوية                   

املدنـية والــتجارية  حيـدد بالتسـجيل جنسـية املركــبة وهـو أمـر حـيوي بالنســبة جلمـيع املطالـبات         
ــة  ــية الالحق ــة القضــائية،       . واجلنائ ــإن التســجيل يحــدد ممارســة الوالي ــانون الفضــاء، ف ــا يف ق أم
 .واملراقبة، واملسؤولية

  
 ما هي االختالفات بني القواعد القانونية للفضاء اجلوي والقواعد -١٠السؤال  

  القانونية للفضاء اخلارجي؟
أوكرانــيا والــربتغال وتركــيا : ١٠ية ردودا عــلى الســؤال قدمــت الــدول األعضــاء التالــ -٣٠

 )١(.ورواندا وفنلندا

ــردود عــلى       -٣١ ــية لل ــواردة يف اخلالصــة التحليل ــدول آراء ختــتلف عــن اآلراء ال ــبد ال ومل ت
ــة     ــائية اجلويــ ــام الفضــ ــتعلق باألجســ ــيما يــ ــنة فــ ــية املمكــ ــائل القانونــ ــأن املســ ــتبيان بشــ  االســ

)A/AC.105/C.2/L.249.( 
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 ياحلواش
 

 أدرجـه الفـريق العـامل املعـين بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده، أثناء الدورة احلادية                     ١٠هـذا السـؤال       )١(
ومل جتـب عـن هـذا السـؤال سوى الدول اليت قدمت ردودا على االستبيان                . واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية       

 .٢٠٠٢اخلاص باألجسام الفضائية اجلوية، بعد عام 
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