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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة السادسة واألربعون
 ٢٠٠٧أبريل / نيسان٥ –مارس / آذار٢٦فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٦البند 

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

   فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية
  مذكّرة من األمانة

   إضافة
  احملتويات

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

٢٠-٤ ٢ 
خالصـة حتليلـية للـردود عـلى االسـتبيان بشـأن املسـائل القانونـية املمكنة فيما يتعلق باألجسام             

................................................................................ضائية اجلويةالف
 -ثانيا

                                                                 
 * A/AC.105/C.2/L.264. 
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  مقدمة   -أوال  
ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء        -١ ــية ال ــية القانون ــية واألربعــني للجــنة الفرع ــدورة الثان يف ال

، اتفــق الفــريق العــامل املعــين باملســائل  ٢٠٠٣اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، املعقــودة يف عــام  
ه ينبغي لألمانة أن تعد، قدر اإلمكان، املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده على أن             

خالصـة حتليلـية للردود الواردة من الدول األعضاء على االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة             
 ٢٠٠٤واستجابةً هلذا الطلب، أعدت األمانة، يف عامي . فـيما يـتعلق باألجسـام الفضـائية اجلويـة        

صــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن املســائل  خال" عــلى الــتوايل، الوثــيقة املعــنونة ٢٠٠٥و
ــة      ــائية اجلويـ ــام الفضـ ــتعلق باألجسـ ــيما يـ ــنة فـ ــية املمكـ   Corr.1 وA/AC.105/C.2/L.249" (القانونـ

وتـــلخص هـــذه الوثـــائق الـــردود عـــلى االســـتبيان الـــيت وردت مـــن الـــدول األعضـــاء  ). Add.1و
 .Add.1-11 وA/AC.105/635واملدرجة يف الوثائق 

 طلـب الفـريق العـامل إىل األمانة، يف الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية، عام                وقـد  -٢
ــية، مســتخدمةً يف ذلــك ردود الــدول األعضــاء    ٢٠٠٦ ، أن تواصــل حتديــث اخلالصــات التحليل

  A/AC.105/635/ Add.12عــلى االســتبيان بشــأن األجســام الفضــائية اجلويــة املضــمنة يف الوثيقــتني  
 .يت ترد مستقبالً والردود ال13و

وهـذه اخلالصـة هـي موجـز جـامع للـردود اليت وردت من الدول األعضاء التالية حىت                 -٣
 –مجهوريــة (اســبانيا وتركــيا واجلماهرييــة العربــية الليبــية وفــنـزويال   : ٢٠٠٦فــرباير / شــباط٨

مل وال يشــ. A/AC.105/635/Add.12-14وتــرد هــذه الــردود يف الوثــائق . ونــيجرييا) البولــيفارية
/ هـذا املوجـز سـوى عناصـر الـردود اجلديـدة أو املخـتلفة عـن الردود الواردة قبل كانون الثاين                     

 .Add.1 وCorr.1 وA/AC.105/C.2/L.249 واملضمنة يف الوثيقة ٢٠٠٧يناير 
  

خالصة حتليلية للردود على االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة  -ثانيا 
 ية اجلويةفيما يتعلق باألجسام الفضائ

  
 هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال -١السؤال  

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

 أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـن األنســب، أوالً وقـبل كـل شـيء، حتديـد االخــتالفات          -٤
العملــية أو احملــددة بــني األجســام الفضــائية واألجســام الفضــائية اجلويــة، وأيضــا تعــريف هــذه    
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األجسـام مبـزيد مـن الدقـة عـن طـريق تضـمني إشـارة إىل الغـرض العـام مـن األجسـام الفضائية                  
 .اجلوية ونوع األنشطة اليت تضطلع ا

حقيقة أن الفضاء اجلوي وأُعـرب عن رأي مفاده أنه ينبغي النظر يف التعريف يف ضوء            -٥
يشـمل الغـالف اهلوائـي احملـيط بـاألرض والفـراغ الـذي يقع بعده، وهو ما قد ينظر إليه أحيانا                    
كمجـال موحـد لألنشـطة بالنسـبة لطريان املركبات اهلوائية وبالنسبة إلطالق وتوجيه القذائف        

ــن األجســام       ــك م ــيت يصــنعها  التســيارية والســواتل األرضــية واملركــبات الفضــائية وغــري ذل  ال
ــؤدي وظائفهــا و     ــيها، ســواء أكانــت ت ــا، وكذلــك احلــال  /اإلنســان والســيطرة عل أو ال تؤديه

 .بالنسبة لألجسام املصاَدفة بطريقة طبيعية
  
 هل ختتلف القواعد الواجب تطبيقها على حتليق األجسام الفضائية اجلوية -٢السؤال  

   أو يف الفضاء اخلارجي؟تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف اال اجلوي
أُعرب عن رأي مفاده أنه يف حني أن قانون اهلواء متأصل يف مبدأ سيادة الدول،                         -٦

وبالتايل جيوز لدولة أن تدعي حقوقا بالنسبة للمجال اجلوي املوجود فوق أراضيها، فإن                         
ات العاملية    األساس القانوين والفلسفي لقانون الفضاء هو مبدأ أن الفضاء اخلارجي من املشاع                      

. وأنه ال ميكن ألي دولة أو فرد ادعاء حقوق عينية بالنسبة ألي جزء من الفضاء اخلارجي                    
 .وبالتايل كان من رأي تلك الدولة أن الوظيفة أو الغرض حيددان القواعد الواجب تطبيقها                         

وأُعرب عن رأي مفاده أن القواعد ختتلف، من حيث أن صكا من صكوك القانون                           -٧
 ينص -") اتفاقية شيكاغو     ("١٩٤٤ هو اتفاقية الطريان املدين الدويل لعام           -لعام   الدويل ا  

على أن للدولة سيادة كاملة وحصرية على اال اجلوي الواقع فوق أراضيها، يف حني أن                                     
 .الفضاء اخلارجي هو، طبقا ملبادئ القواعد اآلمرة، إرث مشترك لإلنسانية                      

  
 باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع  هل توجد إجراءات خاصة-٣السؤال  

خصائصها الوظيفية، وخواصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة 
  فيها، ومعامل تصميماا، أم هل ينبغي صوغ قواعد وحيدة أو موحدة لتلك األجسام؟

ا منفردا من أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للقانون الفضائي اجلوي أن يشكّل فرع           -٨
القـانون أو من جمموعة املبادئ والقواعد القانونية السارية يف ذلك الوقت واليت حتكم األنشطة             

 .الفضائية اجلوية والطريان يف الفضاء اجلوي وتنظمهما
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وأُعـرب عن رأي مفاده أن من شأن وضع قواعد قابلة للتطبيق على أساس اخلصائص              -٩
قواعد نفسها غري عملية، وذلك نظرا لتطور التكنولوجيا وما    احملـددة جلسـم ما أن جيعل هذه ال        

وبالــتايل فمــن الضــروري  . يترتــب عــلى ذلــك مــن زيــادة يف تــنوع األجســام الفضــائية اجلويــة   
 .مراعاة وظيفة مثل هذا اجلسم والغرض منه، ال جمرد مراعاة التكنولوجيا

فضـائية اجلويـة لـيس ذه      أُعـرب عـن رأي مفـاده أن التـنوع يف خصـائص األجسـام ال                -١٠
الدرجـة، ومـع ذلـك يبدو أنه ينبغي التمييز بني جسم ال يقلع إىل الفضاء اخلارجي إالّ بواسطة               
جهـاز إطـالق، حـىت وإذا عـاد إىل األرض باستخدام اخلواص األيرودينامية للمركبات اهلوائية،      

 .وجسم يقلع ويهبط على حد سواء باستخدام اخلواص األيرودينامية
  
هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف اال  -٤لسؤال ا

 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 

 قصدها تلك املركبة؟تبعا للوجهة اليت ت
 

أُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه قـد يكـون باإلمكـان وصـف اجلسـم الفضـائي اجلوي تبعا                 -١١
بيد أنه ينبغي، يف احلاالت اليت تكون الوجهة فيها . للوجهـة الـيت يقصدها كما جاء يف السؤال   

ويف اـال اجلـوي والفضـاء اخلـارجي عـلى حـد سـواء، أن يبـين بوضوح القانون الذي يسري            
 .ظل أي ظروف

  
 هل مييز بني مرحليت اإلقالع واهلبوط متييزا خاصا يف نظام لألجسام -٥السؤال  

 الفضائية اجلوية على اعتبار اختالف درجة التنظيم عند دخول اال اجلوي من 
  مدار يف الفضاء اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟

ــين     -١٢ ــه يتع ــاده أن ــبعا للخصــائص احملــددة إلقــالع اجلســم    أُعــرب عــن رأي مف ــيز ت التمي
فــإذا أقلــع كجســم فضــائي، ينــبغي أن خيضــع اإلقــالع والطــريان يف الفضــاء   . الفضــائي اجلــوي

اخلـارجي عـلى حـد سـواء لقـانون الفضـاء، يف حـني أنه عندما يهبط كمركبة هوائية ينبغي أن                
 .خيضع للقانون اجلوي
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 اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي  هل تسري قواعد القانون-٦السؤال  
  تابع إلحدى الدول أثناء وجوده يف اال اجلوي لدولة أخرى؟

أُعـرب عن رأي مفاده أن هذا السؤال يتسم بأمهية خاصة لدى اعتبار احتمال دخول               -١٣
وعلى وجه اخلصوص إذا . جسـم تـابع لدولـة مـا عـن غـري قصـد يف اـال اجلوي لدولة أخرى         

 باإلمكـان الـتحكّم يف اجلسـم أثـناء طريانـه حتكّمـا كـامال أو جزئـيا، ينـبغي لــه أن خيضع                       كـان 
 .أو الدولية القائمة/لقوانني اال اجلوي الوطنية و

  
  هل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل -٧السؤال  

 د قانون دويل عريف أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض وهل يوج/اإلقالع و
  فيما خيص هذا املرور؟

كــان مــن رأي بعــض الــدول أنــه توجــد بــالفعل قواعــد واتفاقــات حمــددة بــني الــدول     -١٤
. املطِلقـة ودول اهلـبوط املمكـنة فـيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل اال اجلوي              

خلارجي جيري منذ عدة عقود     وال بـد من وجود سوابق، وذلك نظرا ألن استكشاف الفضاء ا           
 .تراكمت فيها املمارسات

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه فـيما يتعلق بوجود قانون عريف، من الضروري حتديد ما                    -١٥
إذا كانـت املمارسـة املعنـية منـتظمة وموحـدة ومقـبولة بشـكل عـام، وما إذا كان اإلخصائيون             

 .يقرون بفائدا أو يستصوبوا
  
أو دولية فيما يتعلق مبرور األجسام /ناك قواعد قانونية وطنية و هل ه-٨السؤال  

  أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض؟/الفضائية اجلوية خالل اإلقالع و
 A/AC.105/C.2/L.249مل تـرد أي ردود ختـتلف عـن الـردود امللخصـة الـواردة يف الوثائق             -١٦
 .Add.1 وCorr.1و
  
تعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي  هل تسري القواعد امل-٩السؤال  

  على األجسام الفضائية اجلوية؟
ــة يف الفضــاء         -١٧ ــتعلقة بتســجيل األجســام املطلق ــد امل ــن رأي مفــاده أن القواع ــرب ع أُع

ــبغي أن تطــبق أيضــا عــلى       ــيا عــلى املركــبات أو األجســام الفضــائية ين اخلــارجي واملطــبقة حال
 .ةاألجسام الفضائية اجلوي
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وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه نظـرا ألن التسـجيل يعـين ممارسـة الواليـة من قبل الدولة                         -١٨
عــلى املمــتلكات املــنقولة داخــل جمــال إدارــا، فيــبدو مــن املــنطقي أن يوســع التســجيل الوطــين  

وكــان الوضــع ســيكون خمــتلفا لــو أن أنشــطة استكشــاف  . ليشــمل األجســام الفضــائية اجلويــة 
 .ت ختضع لسلطة دوليةالفضاء اجلوي كان

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

  )١(القانونية للفضاء اخلارجي؟
أُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي، قــبل تعــريف االخــتالفات بــني القواعــد القانونــية     -١٩

 .بوضوحللمجال اجلوي والفضاء اخلارجي، حتديد حدود اال اجلوي 

، ٢وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن االخـتالف الرئيسـي، كمـا جـاء يف الرد على السؤال               -٢٠
يكمـن يف حقـيقة أن مـبدأ القـانون الـدويل العـام املـتعلق باـال اجلـوي يسلِّم بالسيادة الكاملة                       
واحلصـرية للدولـة على اال اجلوي املوجود فوق أراضيها، يف حني أن الفضاء اخلارجي إرث          

ترك لإلنسـانية، مبوجـب القواعـد اآلمـرة، والـيت ال ينـبغي مـع ذلـك اعتبارها بأي حال من               مشـ 
 .األحوال خملّة بأحكام القانون الدويل العام املذكور أعاله

  
 احلاشية

هذا السؤال أدرجه الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، أثناء الدورة احلادية   )١(
ومل جتب عن هذا السؤال سوى الدول اليت قدمت ردودا على االستبيان . للجنة الفرعية القانونيةواألربعني 

 .٢٠٠٢اخلاص باألجسام الفضائية اجلوية، بعد عام 
 


