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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

 االستبيان املعين باملسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام  
   الردود املتلقاة من الدول األعضاء: الفضائية اجلوية  

 إضافة
  

   *مذكرة من األمانة
  احملتويات 

    الصفحة
........................................................................عضاء    الردود املتلقاة من الدول األ                 ٢  -ثانيا 
........................................................................................مالحظة استهاللية            ٢  

٣ 

 هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء-١السؤال      
يف البقاء يف الفضاء اجلوي لفترة) األيرودينامية       (اخلارجي وعلى استخدام خواصه احلركية اهلوائية                                

..............................................................................................زمنية معّينة؟        

 

٥ 
اعد املنطبقة على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان اجلسم  هل ختتلف القو           -٢السؤال      

.......................................................موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟                                
 

٧ 

 هل توجد إجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع خصائصها الوظيفية،-٣السؤال      
ستخدمة فيها، ومعامل تصميماهتا، أم ينبغي صوغوخواّصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائية امل                                 

................................................................قواعد وحيدة أو موحدة لتلك األجسام؟                           

 

________________ 
 .٢٠٠٣مايو  / أيار٧أُعّدت هذه الوثيقة بناء على الردود املتلقاة من الدول األعضاء يف الفترة بعد   * 
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    الصفحة

٩ 

 هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء اجلوي-٤السؤال      
ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، أم
هل يسود القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثناء حتليق مركبة فضائية جوية تبعا للجهة اليت تقصدها

.............................................................................................تلك املركبة؟       

 

١١ 

 هل ُيميَّز بني مرحلتـي اإلقالع واهلبوط متييزا خاصا يف نظام قواعد لألجسام الفضائية-٥السؤال      
 الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاءاجلوية على اعتبار اختالف درجة التنظيم الرقايب عند دخول                                   

..............................................................اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟                          

 

١٢ 
 هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابع إلحدى-٦السؤال     

........................................................الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟                           
 

١٤ 
أو العودة إىل/ام الفضائية اجلوية خالل اإلقالع و                         هل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجس                           -٧السؤال      

............................الغالف اجلوي لألرض وهل يوجد قانون عريف دويل فيما خيص هذا املرور؟                                              
 

١٥ 
أو دولية فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية/ هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و                         -٨السؤال      

.................................................رض؟   أو العودة إىل الغالف اجلوي لأل                    /خالل اإلقالع و          
 

١٧ 
 هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على األجسام-٩السؤال      

..........................................................................................الفضائية اجلوية؟         
 

١٨ 
 ما هو الفرق بني القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اجلوي والقواعد القانونية املنطبقة-١٠السؤال      

...................................................................................على الفضاء اخلارجي؟             
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  *ردود املتلقاة من الدول األعضاءال -ثانيا 
  مالحظة استهاللية           

 مدغشقر

 ]بالفرنسة: األصل[

إنّ مدغشـقر لـيس بعـُد بلـدا مصـّنعا أو مشـّغال ألجسام فضائية جوية، ومن مثّ فإّنه ال                      
أما يف األحوال اليت ال     . تـتوافر لديـه قوانني أو لوائح تنظيمية بشأن الفضاء واألجسام الفضائية           

ــالطريان املــدين يف مدغشــقر عــلى     تــنطوي فــي ــية اخلاصــة ب ها القوانــني واللوائــح التنظيمــية احلال
نصـوص تشـري بالـتحديد إىل املوضـوع، فإّنـه ُيشـار إىل األحكـام ذات الصلة من قواعد منظمة               

 .الطريان املدين الدويل
  

   هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب-١السؤال 
يف البقاء يف ) األيرودينامية(الفضاء اخلارجي وعلى استخدام خواصه احلركية اهلوائية 

 الفضاء اجلوي لفترة زمنية معّينة؟
  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[

اجلسـم الفضـائي اجلـوي هـو جسـم قـادر عـلى االنـتقال عـرب الفضـاء اخلـارجي وعلى                        
ــبقاء يف الفضــا    ــية يف ال ــنة  اســتخدام خواصــه األيرودينام ــية معّي ــترة زمن وال ميكــن . ء اجلــوي لف

تعـريف أي جسـم بأّنـه جسـم فضـائي جـوي إال إذا متّ تصـميمه ألغـراض استغالله يف الفضاء                       
 .اخلارجي، الذي ينبغي أن ُتسند إليه الوضعية نفسها املسندة ألعايل البحار

  
 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــتعريف املقــترح ال ينطــبق إال    عــلى املكّــوك الفضــائي الــذي ينحصــر هدفــه   إنّ هــذا ال
ــتايل  . الرئيســي يف الطــريان يف الفضــاء اخلــارجي   ــتعريف ال اجلســم الفضــائي  : "وحنــن نقــترح ال

________________ 
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت فيه   * 
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اجلـوي هـو جسـم قـادر على الطريان إّما يف الفضاء اخلارجي وإما يف الفضاء اجلوي وهو قادر       
 ".أيضا على تنفيذ أنشطة يف كال البيئتني

  
 شيلي

 ]سبانيةباإل: األصل[

لـئن كـان الـتعريف املقـترح يستثين بوضوح األجسام الطبيعية، فإّنه ينبغي مع ذلك أن                  
هو جسم مصّمم للعمل يف الفضاء اخلارجي،       " اجلسم الفضائي اجلوي  "يـبني عـلى التحديد أن       

وأنــه حبكــم خواصــه األيرودينامــية مقصــور عــلى االنــتقال عــرب الفضــاء اجلــوي لغــرض بلــوغ     
ومن شأن هذا التعريف أن يكون أكثر دقة لو تناول          . ي أو للعـودة إىل األرض     الفضـاء اخلـارج   

الـذي يـدل عـلى وسـيلة من صنع          " العـربة الفضـائية   "أو مصـطلح    " املركـبة الفضـائية   "مصـطلح   
الذي قد  " اجلسـم الفضـائي اجلوي    "اإلنسـان، وذلـك مـن أجـل التميـيز بـني هـذا اجلسـم وبـني                   

 .يشري أيضا إىل جسم طبيعي
  

 اريكاكوست

 ]باإلسبانية: األصل[

ــتقال عــرب الفضــاء اجلــوي          ــلى االن ــادرة ع ــيوم ق يكمــن املشــكل يف وجــود أجســام ال
 .والفضاء اخلارجي على حد سواء

  
 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

هـو تعــريف مقـبول ألّنـه يشــري إىل جسـم قــادر     " اجلسـم الفضــائي اجلـوي  "إنّ تعـريف   
وعلى استخدام خواصه األيرودينامية يف البقاء يف الفضاء      عـلى االنـتقال عـرب الفضـاء اخلـارجي           

ومكـوك الفضـاء الـتابع للواليـات املـتحدة هو مثال جّيد على هذا               . اجلـوي لفـترة زمنـية معّيـنة       
الفضاء املوجود دون   (إذ ينتقل هذا املكوك يف مهماته عرب الفضاء اجلوي          . الـنوع من األجسام   

الفضـاء املوجود  (نة قـبل الدخـول يف الفضـاء اخلـارجي       ويـبقى فـيه لفـترة معيّـ       ) الغـالف اجلـوي   
 ).فوق الغالف اجلوي
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 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

اجلـواب هـو ال ألنّ هـذا التعريف ضّيق جدا، إذ توجد أجسام فضائية جوية ال تكفي                    
 .خواّصها األيرودينامية لبقائها يف الفضاء اجلوي

  
 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .و نعماجلواب ه 
  

  هـل ختتلف القواعد املنطبقة على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا               -٢السـؤال   
 كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟

  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[

 ال ختـتلف القواعد املنطبقة على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان اجلسم               
الذي ينبغي  (موجـودا يف الفضـاء اجلـوي أو يف الفضاء اخلارجي، لكنها تتحدَّد بطبيعة النشاط                

ال مبقتضى وضعية الفضاء الذي يوجد فيه       ) أن ُيـنظَّم مبقتضـى اتفاقـية أو غريهـا مـن االتفاقـات             
 .اجلسم يف وقت معّين

  
 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

 اجلســم الفضــائي اجلــوي يصــبح خاضــعا ملعــاهدات  نعــم ختــتلف القواعــد املطــّبقة ألنّ  
ــيقه يف الفضــاء        ــناء حتل ــام بــأي نشــاط فضــائي أث األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي إذا ق

 .وباملثل خيضع اجلسم الفضائي اجلوي لقانون اجلو أثناء حتليقه يف الفضاء اجلوي. اخلارجي
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 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

دولــة شــيلي بالســيادة اخلالصــة عــلى الفضــاء اجلــوي فــوق مبوجــب قــانون اجلــو تتمــتع  
ــح         ــإنّ اللوائ ــيمها؛ ولذلــك إذا كــان جســم فضــائي جــوي يعــرب الفضــاء اجلــوي الشــيلي ف إقل
التنظيمــية الــنافذة املفعــول يف شــيلي، وخصوصــا املــتعلّقة بالســالمة اجلويــة، هــي الــيت جيــب أن  

مناسبة بشأن احلاالت اليت يكون ومـع ذلـك، ينـبغي أن يـنص قـانون اجلو على قواعد          . تسـري 
 .عبور اجلسم أمرا الزما واهلدف الوحيد منه هو بلوغ الفضاء اخلارجي

  
 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

يستحسـن الـنظر يف اجلسـم بذاتـه مـن حيـث أغراضـه ووظيفـته بـدال من وضع قواعد                       
 .تنقّلهيكون فيها املوضوع اخلاضع للقواعد مرتبطا بتحليق اجلسم أو مكان 

  
 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــق يف الفضــاء         ــول إنّ اجلســم الفضــائي اجلــوي حيلّ ــد؛ إذ باإلمكــان الق ختــتلف القواع
 من اتفاقية الطريان املدين الدويل      ١ومبوجـب املادة    . اجلـوي ولكـّنه ينـتقل يف الفضـاء اخلـارجي          

ملة واخلالصة على الفضاء    تتمـتع كـل دولـة بالسيادة الكا       ") اتفاقـية شـيكاغو    (")١(١٩٤٤لعـام   
ويف الوقـت نفسه ال خيضع الفضاء اخلارجي مللكية الدول وليس           . اجلـوي الواقـع فـوق إقلـيمها       

ومــن مثّ، فــإنّ األجســام الفضــائية اجلويــة العاملــة يف الفضــاء  . ألي مــنها وحدهــا الســيادة علــيه
اء اخلارجي ألحكام اجلـوي حيكمهـا قـانون الشـؤون اجلويـة الدويل فيما ختضع العاملة يف الفض         

 .قانون الشؤون الفضائية الدويل
  

________________ 
 .١٠٢، الرقم ١٥، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
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 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

ال توجــد يف مدغشــقر أحكــام تــتعلق مبخــتلف قواعــد التحلــيق يف الفضــاء ألّنــه لــيس     
 .لديها لوائح تنظيمية بشأن الفضاء

  
 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 اجلــوي والفضــاء اخلــارجي  اجلــواب هــو ال ألنّ هــذه األجســام توجــد فــوق الفضــاء    
 .املوجودين فوق األراضي واملياه اإلقليمية ألي دولة

  
  هــل توجــد إجــراءات خاصــة باألجســام الفضــائية اجلويــة، نظــرا لتــنوع         -٣الســؤال 

خصائصـها الوظيفـية، وخواّصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها،     
 قواعد وحيدة أو موحدة لتلك األجسام؟ومعامل تصميماهتا، أم ينبغي صوغ 

  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[

ال وجـود إلجـراءات خاصـة فـيما يـبدو؛ ألنّ الـتزامات الدول اليت تضطلع بأنشطة يف            
وميكن أن  . الفضـاء اخلـارجي مـتطابقة، بغـض الـنظر عـن طبـيعة اجلسـم الفضـائي اجلوي املعين                   

جود قواعد وحيدة هو الشكل األنسب ألنه   أن و  ٢ُيستشـّف مـن رد الكـامريون على السؤال          
 .يتيح التوافق بني القواعد املطبَّقة ويبّسط املسائل املتعلّقة بوضعية األجسام الفضائية اجلوية

  
 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

يـبدو أن أفضـل حـل هـو حتسـني اإلطـار القانوين القائم، بدال من وضع قواعد وحيدة              
يف قانون  " املرور الربيء "أو  " املرور احلرّ " سـبيل املثال إدراج مفهوم       إذ ينـبغي عـلى    . وموّحـدة 

الفضـاء وحتسـينه يف قـانون اجلـو؛ كمـا ينـبغي مراجعة أمناط السرعة بالنسبة للطريان يف الفضاء        
 .اجلوي
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 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

 .لقانوينُيعّد وجود قواعد موّحدة مناسبا أكثر من غريه حرصا على حتقيق اليقني ا 
  

 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

نعــم ينــبغي وضــع قواعــد موّحــدة بالنســبة هلــذا الــنوع مــن األجســام وبالنســبة لتعــيني    
 .املسؤولية عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة

  
 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

ونظـــرا . ال توجـــد، حســـب علمـــنا، إجـــراءات خاصـــة باألجســـام الفضـــائية اجلويـــة   
ــه مثــة    لــلخو اص الوظيفــية واأليرودينامــية هلــذه األجســام وحبكــم تصــميمها ومــا إىل ذلــك، فإّن

احـتمال يف أن يـنفذ جسـم فضـائي جـوي إىل الفضـاء اجلـوي لدولة أخرى ذات سيادة عندما                      
ولذلك فإّنه من املهّم وضع نظام قانوين دويل ينص         . يكـون بصدد الدخول إىل الغالف اجلوي      

 .ية اخلاصة باألجسام الفضائية اجلويةعلى اإلجراءات القانون
  

 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

ال توجــد يف مدغشــقر إجــراءات خاصــة تــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة ألّنــه لــيس   
 .لديها لوائح تنظيمية بشأن الفضاء

  
 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ينبغي وضع نظام موّحد 
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ائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء          هـل تعترب األجسام الفض      -٤السـؤال   
اجلوي ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من 
آثار قانونية، أم هل يسود القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثناء حتليق مركبة فضائية جوية 

 تبعا للجهة اليت تقصدها تلك املركبة؟
  
 بنن

 ]بالفرنسية: لاألص[

ــبقى يف الفضــاء       ــة عــندما ت ــة مركــبات جوي ــبار األجســام الفضــائية اجلوي ــبغي اعت ال ين
وينـبغي أن تكون الوجهة األصلية للجسم هي العامل احلاسم يف حتديد تسميته مبركبة    . اجلـوي 

وال ينـبغي مـراعاة حتديـد وجهـة التحلـيق عندما يتم االلتزام بواجب               . جويـة أو مركـبة فضـائية      
 .عالماإل
  

 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــانون الفضــاء عــندما يقــوم بأنشــطة يف الفضــاء        خيضــع اجلســم الفضــائي اجلــوي إىل ق
 . اخلارجي؛ ولكّنه خيضع لقانون اجلو عندما يقوم بأنشطة يف الفضاء اجلوي

  
 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

ال يف الفضاء اجلوي من أجل      ينـبغي تطبـيق قواعـد قـانون اجلـو ذات الصـلة عند االنتق               
بيد أنّ تطبيق   . احلفـاظ عـلى سـيادة الدولة وسالمة املركبات اجلوية اليت تستخدم ذلك الفضاء             

وبعبارة أخرى ينبغي أن ينص قانون      . هـذه القواعـد سـيختلف حسـب طبـيعة اجلسـم الفضائي            
ي لتبلغ الفضاء   اجلـو عـلى قواعـد حتكـم حتلـيق األجسـام الفضـائية الـيت تنـتقل عرب الفضاء اجلو                    

 .اخلارجي
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 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

وينبغي أن  . ينـبغي وضـع نظـام قواعـد واحـد فحسـب بشـأن عملـية التحلـيق بأكملها                   
حيــّدد هــذا الــنظام بوضــوح مــا يترّتــب مــن آثــار قانونــية مراعــيا يف ذلــك الغــرض مــن اجلســم     

 .ملادي الذي ينتقل عربه هذا اجلسمووجهته النهائية بدال من االستناد مرجعيا إىل الفضاء ا
  

 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

املركـبة اجلويـة ختـتلف مـن الناحـية التكنولوجـية عن املركبة الفضائية، باعتبار أنّ لكل           
وينبغي أن يسود قانون الشؤون اجلوية      . مـنهما أسـلوبا يف االنطالق وغري ذلك من االعتبارات         

ولكن من املهم أن يتوىل مكتب      . ضـائية داخل الفضاء اجلوي    الـدويل عـندما تكـون املركـبة الف        
شـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامـة وضـع قواعد قانونية دولية حتكم هذه األجسام                    

 .خالل وجودها يف الفضاء اخلارجي
  

 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

ا يكون مركبة جوية    واجلسم إمّ . مبـا أّنـه ال توجـد لوائـح تنظيمـية مناسـبة فـاجلواب ال                
ولكـّنه إذا كانـت للجسـم الفضـائي اجلـوي كافة خواص املركبة اجلوية يف                . أو مركـبة فضـائية    

 .الفضاء اجلوي جازت معاملته كمركبة جوية
  

 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

تـتوقّف مسـألة تطبـيق قـانون الشـؤون اجلويـة أو تطبـيق قـانون الشـؤون الفضائية على                      
 .وجهة الرحلة
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ــيزا خاصــا يف نظــام قواعــد        -٥الســؤال  ــبوط متي ــالع واهل ــتـي اإلق ــني مرحل ــيَّز ب   هــل ُيم
لألجسـام الفضـائية اجلويـة عـلى اعتـبار اختالف درجة التنظيم الرقايب عند دخول الفضاء          

 اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟
  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[

غـرض تبسـيط الـنظام القـانوين فإّنـه ال حاجـة حلكم خاص مبرحليت اإلقالع          إذا كـان ال    
 .واهلبوط

  
 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــبغي        إنّ إقــالع جســم فضــائي جــوي وهــبوطه يعــّدان مرحلــتني خمتلفــتني، ولذلــك ين
. نيلقـانون الشـؤون الفضـائية ولقـانون الشـؤون اجلويـة أن يولـيا اهـتماما خاصـا هلـاتني املرحلت                     

 ".أمناط السرعة"و " املرور الربيء"و " املرور احلّر"وعلى سبيل املثال، ينبغي النظر يف مفاهيم 
  

 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

نعـم ينبغي للقواعد أن تكون موّحدة ومتسقة مع طبيعة األجسام الفضائية اليت ختتلف               
 . خصائصها ومقاصدها عن خصائص ومقاصد املركبات اجلوية

  
 تاريكاكوس

 ]باإلسبانية: األصل[

ُتطــّبق يف كوســتاريكا القواعــد الــيت أقــرهتا اتفاقــية شــيكاغو عــلى األنشــطة يف الفضــاء   
 .وال توجد قواعد خاصة ُتطبق على األجسام الفضائية اجلوية. اجلوي
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 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

لى مراحل كثرية من    ال متـيز القواعـد احلالية اجلسم الفضائي اجلوي باعتباره ينطوي ع            
والعنصر احملّدد يف   . التنظـيم الرقايب عند دخولـه الفضاء اجلوي من املدار وعند عودته إىل املدار            

 .هذا السياق هو سرعة ذلك الدخول وتلك العودة
  

 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

 .ال جواب ألّنه ال وجود للوائح تنظيمية مناسبة 
  

 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .اجلواب هو ال 
  

  هـل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي              -٦السـؤال   
 تابع إلحدى الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟

  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[

 .ينبغي تطبيق قواعد القانون الدويل دون غريها 
  

 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

. املسـألة تكشـف عـن أمهـية الـتفريق بـني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي               هـذه   . نعـم  
ومبــا أنّ للدولــة الســيادة عــلى فضــائها اجلــوي فــإنّ قانوهنــا اجلــوي الوطــين يســري عــلى جســم  

ويف هذه احلالة ينبغي احلصول على      . فضـائي جـوي تابع لدولة أخرى أثناء مروره هبذا الفضاء          
 . فضاء جوي تابع لدولة أخرىاإلذن لكي ينتقل هذا اجلسم عرب
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 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

نعـم، لكـن القواعـد املطـّبقة ينـبغي أن تكـون قواعـد خاصـة متسـقة مـع طبـيعة اجلسم                         
 .الفضائي اجلوي الذي ختتلف خواّصه ومقاصده عن خواص ومقاصد املركبة اجلوية

  
 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

سـلوب هـو الذي يستند إىل احترام الفضاء اجلوي لكل           تعتـرب كوسـتاريكا أنّ أفضـل أ        
 .دولة من الدول، ولذلك من املناسب تطبيق القانون اجلوي الوطين يف هذه احلالة

  
 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

تسـري قواعـد القـانون اجلـوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابع إلحدى                 
إذْ إن السـيادة عـلى الفضاء اجلوي أمر        . لـة أخـرى   الـدول أثـناء وجـوده يف الفضـاء اجلـوي لدو           

 .مهّم جيب احترامه
  

 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

 .يف ظلّ غياب لوائح تنظيمية مناسبة، فإنّ كلّ حالة ُتعالَج على حّدة 
  

 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ال 
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وية خالل اإلقالع     هـل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجل           -٧السـؤال   
أو العــودة إىل الغــالف اجلــوي لــألرض وهــل يوجــد قــانون عــريف دويل فــيما خيــص هــذا /و

 املرور؟
  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[

توجـد سـوابق معـروفة مـثل عـودة احملطـة الفضـائية مـري الـتابعة لالحتـاد الروسـي، كما                        
 .يوجد قانون عريف يعىن هبذا النوع من املرور

  
 الربازيل

 ]باإلنكليزية: صلاأل[

أو /ال عـلم بوجـود سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل اإلقالع و           
. وال يوجـد قـانون عـريف دويل ُيعىن هبذا النوع من املرور   . العـودة إىل الغـالف اجلـوي لـألرض      

قرار  (١٩٧٢  لعاماتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت حتدثهـا األجسـام الفضـائية           أّمـا   
فال تنطبق  ") اتفاقية املسؤولية "، املرفق،   )الـدورة السادسـة والعشـرون      (٢٧٧٧اجلمعـية العامـة     

 .سوى على األجسام الفضائية
  

 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

ميكـن احلديـث عـن وجـود سـوابق، مـثل مكـوك الفضـاء، لكـّنه ال توجـد جتربة دولية                        
 .هبذا النوع من املروركافية للحديث عن جمموعة قواعد تتصل 

  
 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

أو /ال وجــود لســوابق فــيما يــتعلق مبــرور األجســام الفضــائية اجلويــة خــالل اإلقــالع و  
ولئن وجدت أحكام يف القانون الدويل العريف تتناول هذا         . العـودة إىل الغـالف اجلوي لألرض      

 .لكالنوع من املرور فإنّ كوستاريكا ال علم هلا بذ
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 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

لكن ال  . أوجـدت املركـبة الفضـائية اجلوية التابعة للواليات املتحدة سوابق فيما مضى             
ولذلـك فإنه من املهم أن      . وجـود لقـانون دويل عـريف يتـناول مـرور األجسـام الفضـائية اجلويـة                

 الفهم حول القانون يتـناول القـانون العـريف الـدويل هـذا الـنوع مـن املـرور مـن أجـل مـنع سوء              
 .الذي ينطبق هبذا الشأن

  
 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

 .ال علم بوجود هذه السوابق أو بوجود قانون عريف دويل 
  

 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ال 
  

أو دولــية فــيما يــتعلق مبــرور األجســام /  هــل هــناك أي قواعــد قانونــية وطنــية و-٨الســؤال 
 أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض؟/ اإلقالع والفضائية اجلوية خالل

  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[
 عام     إعالن    إنّ املسائل اليت تتصل باستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي ينظّمها                                          
الفضاء      ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف               املبادئ القانونية املنظمة           اخلاص ب     ١٩٦٣

وأربع من معاهدات قانون              )) دورة الثامنة عشرة        ال  (١٩٦٢قرار اجلمعية العامة         (اخلارجي   
نقاذ    إ االتفاق اخلاص ب         برعاية األمم املتحدة، وهي             ١٩٧٩ و   ١٩٦٨الفضاء املربمة فيما بني           

  األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                ورّد املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني                       
اتفاقية املسؤولية        و") اتفاق اإلنقاذ      "،  ، املرفق   )الدورة الثانية والعشرون         (٢٣٤٥القرار   (

الدورة     (٣٢٣٥القرار     (اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                        ، و الدولية 
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االتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح                    و") اتفاقية التسجيل      "، املرفق،     )التاسعة والعشرون      
 ).، املرفق   ٣٤/٦٨، القرار     "اتفاقية القمر      ("األخرى    القمر واألجرام السماوية         

  
 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ال توجد يف قوانني الربازيل إشارة إىل األجسام الفضائية اجلوية 
  

 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

رغم عدم وجود قواعد حمّددة، فإن الفضاء اجلوي الوطين ينبغي اعتباره خاضعا                                             
 .وية اليت ميكن تطبيقها          لسيادة دولة شيلي، ومثة عدد من قواعد السالمة اجل                       

  
 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

قـانون كوسـتاريكا ال ُيـنظّم هـذا الـنوع مـن املـرور، ولكـن توجـد قواعـد دولية شّتى                        
 :تعىن باملسائل املتصلة باستخدام الفضاء اخلارجي ومنها

 معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام                                    )أ( 

 ٢٢٢٢قرار اجلمعية العامة          (ء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى                           الفضا  
 ؛ ")اتفاقية الفضاء اخلارجي           "، املرفق،     )الدورة احلادية عشرة         (

 اتفاق اإلنقاذ؛ )ب( 

 .اتفاقية املسؤولية )ج( 
  

 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

فــيما يــتعلق مبــرور األجســام ) يةوطنــية أو دولــ(ال يوجــد يف فــيجي أي قواعــد قانونــية  
 .أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض/الفضائية اجلوية خالل اإلقالع و
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 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

 .ال ألّنه ال وجود لقواعد وطنية ذات صلة باملوضوع 
  

 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ال 
  

م املطلقة يف الفضاء اخلارجي       هـل تسـري القواعـد املـتعلقة بتسجيل األجسا           -٩السـؤال   
 على األجسام الفضائية اجلوية؟

  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[
ــة يف الفضــاء اخلــارجي عــلى        ــتعلقة بتســجيل األجســام املطلق نعــم تســري القواعــد امل

 .األجسام الفضائية اجلوية
  

 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

شطة سواء يف الفضاء اخلارجي أو      إذا اضـطلع جسـم مـن األجسـام الفضائية اجلوية بأن            
أو قانون الشؤون   /يف الفضـاء اجلـوي فإّنـه ينـبغي تسـجيله مبوجـب قـانون الشـؤون الفضـائية و                   

 .اجلوية
  

 شيلي

 ]باإلسبانية: األصل[

ميكـن أن تكـون هـذه القواعـد متسـاوقة ألّنها متشاهبة، وقد يكون من األفضل وجود                   
 .سجل وحيد هلذه األجسام
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 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

لقــد كــان األمــر كذلــك حــىت اآلن، ولكــن املشــكل يتمــثل يف كــون الواقــع العمــلي      
والـبحوث العلمية والتكنولوجية يف هذا اجملال ويف جماالت كثرية أخرى هي أمور تتقّدم بنسق               
أسـرع بكـثري مـن نسـق القواعـد القانونـية، وهـو مـا يعـين ضـرورة استكشاف سبل جديدة يف                        

 .ذه املسائلتنظيم ه
  

 فيجي

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــة يف الفضــاء اخلــارجي عــلى        ــتعلقة بتســجيل األجســام املطلق نعــم تســري القواعــد امل
 .األجسام الفضائية اجلوية

  
 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

 .ال وجود يف قانون الشؤون الفضائية للوائح تنظيمية ذات صلة 
  

 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ال 
  

  مـا هـو الفرق بني القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اجلوي والقواعد   -١٠السـؤال   
 القانونية املنطبقة على الفضاء اخلارجي؟

  
 بنن

 ]بالفرنسية: األصل[
الفـرق األساسـي بـني القواعـد القانونية املنطبقة على الفضاء اجلوي والقواعد القانونية                

ي يــتعلّق مبســألة ختصــيص الفضــاء اجلــوي، حيــث متــارس الدولــة املنطــبقة عــلى الفضــاء اخلــارج



 

19  
 

A/AC.105/635/Add.10

السـيادة اخلالصـة عـلى داخـل حدودهـا اإلقليمـية، ومبسـألة غـياب التخصـيص يف جمـال الفضاء                
 .اخلارجي، مما يّربر عامليته

  
 الربازيل

 ]باإلنكليزية: األصل[

 عــلى الفـرق جوهـري، حيـث ال خيضـع الفضـاء اخلــارجي لسـيادة الدولـة الـيت تسـرى          
 .الفضاء اجلوي

  
 كوستاريكا

 ]باإلسبانية: األصل[

الفـرق بـني هذيـن الـنظامني القانونـيني يعـود إىل أسـاس كـل مـنهما ألنّ سيادة فرادى                       -١
الـدول عـلى فضـائها اجلوي هي أساس القواعد املنطبقة على الفضاء اجلوي حسب ما جاء يف                  

 : من اتفاقية شيكاغو اليت نّصت على ما يلي١املادة 

 السيادة"

تعـترف الدول املتعاقدة أن لكل دولة السيادة الكاملة واحلصرية على الفضاء     "  
 ."قليمهاإل اجلوي

ــيه قــانون الفضــاء، فانــه يكمــن يف مــبادئ حــرية   إأمــا األســاس الــذي يســتند   -٢ جــراء إل
 . حكرا جلهة خاصةيف الفضاء اخلارجي وعدم جعل األجرام السماوية األحباث

  
 فيجي

 ] باإلنكليزية:األصل[

قواعــد الفضــاء اجلــوي يتــناوهلا قــانون الشــؤون اجلويــة الــدويل واملعــايري الــيت وضــعتها    
لكـن قـانون الفضاء اخلارجي ما زال يتعني إقراره لكي يشكل            . مـنظمة الطـريان املـدين الـدويل       

انة وينبغي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألم  . األسـاس القـانوين الستخدام هذا الفضاء      
العامـة أن يعـد هـذا القـانون ملعاجلـة املسـائل املتصـلة باألجسـام الفضـائية اجلوي وحتديد الفرق                      

 ).الطائرات التجارية/الطائرات املقاتلة(بني هذه األجسام واملركبات اجلوية العادية 
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 مدغشقر

 ]بالفرنسية: األصل[

 . اخلارجيال سبيل للمقارنة يف ظلّ غياب قواعد قانونية معنية بالفضاء 
  

 اليمن

 ]باإلنكليزية: األصل[

إن إقلـيم اجلمهوريـة، وفقـا لقـانون الطريان املدين اليمين، هو األراضي واملياه اإلقليمية                 
ــوق هــذه         ــة وكذلــك الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي ف ــيت تدخــل حتــت ســيادة احلكوم ال

 .األراضي واملياه
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


