
A/AC.105/635/Add.12  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
9 March 2005 
Arabic 
Original: Arabic/English 

 اجلمعية العامة 

 

 
290305    V.05-81976 (A) 
*0581976* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

االستبيان اخلاص باملسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام   
   الردود الواردة من الدول األعضاء: الفضائية اجلوية

   إضافة  
  *مذكّرة من األمانة       
 احملتويات 

   الصفحة
............................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء                              ٢ -ثانيا

٢ 
 هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء اخلارجي                                                                          -١السؤال       

........................وعلى استخدام خواصه األيرودينامية لكي يبقى يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة؟                                                                         
 

٣ 
 اجلوية تبعا ملا إذا كان                        هل ختتلف القواعد القانونية املنطبقة على طريان األجسام الفضائية                                                             -٢السؤال       

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

٤ 

 هل توجد اجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع خصائصها الوظيفية                                                                        -٣السؤال       
قواعد       وخواصها األيرودينامية والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها ومسات تصاميمها، أم ينبغي صوغ                                                                                         

............................................................................واحدة أو موحدة لتلك األجسام؟                            

 

٤ 

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

...............اء طريان املركبة الفضائية اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟                                                  القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثن                               

 

                                                                 
 .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٦أُعدت هذه الوثيقة استنادا إىل الردود اليت وردت من الدول األعضاء بعد    * 



 

 2 
 

 A/AC.105/635/Add.12

   الصفحة

٥ 

 هل يميز بني مرحلتـي اإلقالع واهلبوط متييزا خاصا يف القواعد اخلاصة باألجسام الفضائية                                                                                 -٥السؤال       
مث   اجلوية نظرا الختالف درجة الضبط الرقايب عند دخول الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي                                                                                   

......................................................................................الرجوع إىل ذلك املدار؟                   

 

٥ 
 هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابع إلحدى الدول                                                                              -٦السؤال       

.................................................................أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى؟                                     
 

٥ 
ف   أو الرجوع إىل الغال                 / هل هناك سوابق بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع و                                                              -٧السؤال        

........................................اجلوي لألرض، وهل يوجد قانون عريف دويل فيما يتعلق ذا املرور؟                                                         
 

٦ 
أو دولية بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء                                                 / هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و                                  -٨السؤال        

...........................................................أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟                              /اإلقالع و       
 

٦ 
جسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على األجسام                                          هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األ                                   -٩السؤال       

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

٦ 
املنطبقة على الفضاء                    تلك     رق بني القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اجلوي و                                                  وا   الف    ي  ما ه     -١٠السؤال       

.....................................................................................................اخلارجي؟       
 

 
 *الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  

  
ئي اجلـوي بأنه جسم قادر على االنتقال          هـل ميكـن تعـريف اجلسـم الفضـا           -١السـؤال    

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

  
 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية: األصل[
يفــتقر الــتعريف املقــترح إىل املعلومــات الكافــية عــن خصــائص اجلســم الفضــائي، مــن    

 واإلشـارة إىل وظـيفة ذلـك اجلسـم، الـيت متيزه عن األجسام اجلوية األخرى، من الناحية              جهـة، 
 .األخرى

  

                                                                 
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به   * 
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  هل ختتلف القواعد القانونية املنطبقة على طريان األجسام الفضائية اجلوية -٢السؤال  
 تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟

  
 ربية الليبيةاجلماهريية الع

 ]بالعربية :األصل[

بالرغم من أن الفضاء اخلارجي منظّم دوليا باملعاهدات الدولية، وال سيما معاهدة                                              -١
املبادئ املنظّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك                                                       

، وباملبادئ          ))٢١-د  (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة                (القمر واألجرام السماوية األخرى                  
". الفضاء اخلارجي       "األخرى اليت وضعها اتمع الدويل، فإنه مل يوضع تعريف حمدد ملصطلح                                         

غري أن تلك املعاهدات واملبادئ تنظّم وضعية األجسام الفضائية عند وجودها يف الفضاء                                                    
 .اخلارجي    

بادئ حمددة         أما فيما يتعلق بالفضاء اجلوي فإن حركة األجسام اجلوية حمكومة مب                                    -٢
معاهدة        ("١٩٤٤ لعام    )١(تعترف مبوجبها الدول األطراف يف اتفاقية الطريان املدين الدويل                                    

. بأن لكل دولة السيادة الكاملة واملطلقة على الفضاء اجلوي الذي يعلو إقليمها                                        ") شيكاغو    
ر معاهدة       وقد ترتب على االعتراف ذا املبدأ إرساء القانون الدويل العريف، بينما اقتصر دو                                       

شيكاغو على االعتراف بذلك املبدأ عن طريق وضع قواعد حمددة بشأن احلصول على                                                        
 .تراخيص الطريان ملختلف أنواع األجسام اجلوية املدنية والعسكرية                                   

 ذلك املبدأ بشأن السيادة                 ١٩٦٥لسنة     ) ٢(وقد تبنى قانون الطريان املدين رقم                     -٣
وحيكم    . لى الفضاء اجلوي الذي يعلو أراضيها، برا وحبرا                           املطلقة للجماهريية العربية الليبية ع                  

 فاملادة      . القانون أيضا تنظيم حركة الطائرات املدنية واملناطيد وغريها من األجسام الفضائية                                               
من القانون تنص على أنه ال جيوز اإلذن للطائرات األجنبية بالطريان فوق األراضي                                             ) ٣(

لى معاهدة دولية أو اتفاق ثنائي أو متعدد األطراف تكون                                الليبية أو اهلبوط عليها إالّ بناء ع                
ومن مثّ فإن هذه األجسام الفضائية اجلوية ختضع لنظامني خمتلفني تبعا ملكان                                           . ليبيا طرفا فيه        

 .وجودها    
  

                                                                 
 .١٠٢، الرقم ١٥لد  األمم املتحدة، اجمموعة معاهدات   (1) 
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  هل توجد إجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع -٣السؤال  
ينامية والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها خصائصها الوظيفية وخواصها األيرود

 ومسات تصاميمها، أم ينبغي صوغ قواعد واحدة أو موحدة لتلك األجسام؟
  

 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية :األصل[

وال ميكــن وضــع قواعــد . جيــب مــراعاة اخلصــائص الوظيفــية عــند وضــع تلــك القواعــد 
ال جيب أن خيلّ بالقواعد املتعلقة باملسؤولية عن األضرار         موحـدة لـتلك األجسـام، ولكن ذلك         

 .اليت تسببها تلك األجسام لألطراف الثالثة
  

  هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء -٤السؤال 
اجلوي ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من 
تبعات قانونية، أم هل يسود القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثناء طريان املركبة الفضائية 

 اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟
  

 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية :األصل[

 اجلـوي خاضـعا للقانون اجلوي أثناء رحلته عرب الفضاء         يينـبغي اعتـبار اجلسـم الفضـائ        
ويؤكّد ذلك مبدأ سيادة الدول على فضائها       .  أقالـيم الـدول واملياه الدولية      اجلـوي الواقـع فـوق     

اجلـوي، ألن هـذا مبدأ ثابت يف العرف الدويل، املعترف به من قبل اتمع الدويل طبقا للمادة                  
 مــن اتفاقــية شــيكاغو والــذي يشــترط احلصــول عــلى املوافقــات الالزمــة للتحلــيق وااللــتزام    ١

ويعترب اجلسم الفضائي مركبة    . ٢ررة مبوجب االتفاقية املذكورة ومرفقها      بـالقواعد اجلويـة املقـ     
فضـائية أثـناء وجـوده يف الفضـاء اخلـارجي، وخيضع ألحكام قانون الفضاء الدويل وألي نتائج                  

 .تترتب على تطبيق املعاهدات الدولية اليت تنظّم تلك املسائل
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هلبوط متييزا خاصا يف القواعد اخلاصة   هل يميز بني مرحلتـي اإلقالع وا-٥السؤال  
باألجسام الفضائية اجلوية نظرا الختالف درجة الضبط الرقايب عند دخول الفضاء 

   اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي مث الرجوع إىل ذلك املدار؟
 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية :األصل[

 اجلـوي، ومن مث ينبغي النظر للعمليتني        إن عملـييت اإلقـالع واهلـبوط تـتمان يف الفضـاء            
 .على هذا األساس فيما يتعلق باإلطار التنظيمي الذي حيكمهما

   
  هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي -٦السؤال  

 جوي تابع إلحدى الدول أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى؟
  

 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية :األصل[

ينـبغي أن تكـون قواعد القانون اجلوي سارية ومنطبقة عند مرور جسم فضائي جوي                 
ويترتب ذلك على مبدأ السيادة على . تـابع إلحـدى الـدول عـرب الفضـاء اجلـوي لدولـة أخـرى            

الفضـاء اجلـوي إلقلـيم كـل دولـة، الـذي يعترف به القانون اجلوي الدويل وحتكمه التشريعات                   
 .ة الوطنيةاجلوي

  
أو /  هل هناك سوابق بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع و-٧السؤال  

الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض، وهل يوجد قانون عريف دويل فيما يتعلق ذا 
   املرور؟

 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية :األصل[

ئية جوية خالل اإلقالع واهلبوط ليست احلاالت اليت حدث فيها مرور أجسام فضا 
 .معروفة مبا يكفي لوضع قواعد عرفية للسماح بذلك املرور أو عدم السماح به
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أو دولية بشأن مرور األجسام الفضائية /  هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و-٨السؤال  
   أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟/اجلوية أثناء اإلقالع و

 ة العربية الليبيةاجلماهريي

 ]بالعربية :األصل[

ــة خاضــعا للمــبادئ العامــة للقــانون        ــبغي أن يكــون مــرور األجســام الفضــائية اجلوي ين
وينبغي أن يكون . اجلـوي الـدويل واحملـلي، مـا دام اإلقـالع واهلـبوط حيدثـان يف الفضـاء اجلوي           

 .خاضعا أيضا للقواعد اليت تنظّم املرور عرب الفضاء اجلوي للدولة
  
  هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي -٩السؤال  

   على األجسام الفضائية اجلوية؟
 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية :األصل[

بالــنظر إىل أن األجســام الفضــائية حتلّــق عــرب الغــالف اجلــوي والفضــاء اخلــارجي أثــناء   
وعـند العـودة فـإن مـتابعة املسؤولية عن هذا النشاط الذي جيري              بعـض املـراحل بعـد اإلطـالق         

يف الفضــاء اجلــوي ويف الفضــاء اخلــارجي تقتضــي أن تكــون تلــك األجســام خاضــعة لقواعــد     
القـانون الوطـين والـدويل املـتعلقة بالتسـجيل املسـتمر للمركـبات الفضـائية، عـالوة على قواعد                    

 . التسجيل اليت حتكم األجسام الفضائية
  

تلك رق بني القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اجلوي ووا الفي  ما ه-١٠لسؤال ا 
   املنطبقة على الفضاء اخلارجي؟

 اجلماهريية العربية الليبية

 ]بالعربية: األصل[

هـناك فـوارق كبرية بني القانون الدويل اجلوي وقانون الفضاء، تتمثّل يف جوانب عدة                -١
 :ثال ال احلصرمن بينها على سبيل امل

فقواعـد القـانون اجلـوي تغطّي مساحة عريضة من          . درجـة تطـور كـل مـنهما        )أ( 
األنشـطة اجلويـة، تتـناول سـيادة الدولـة عـلى فضـائها اجلـوي، وتسجيل الطائرة، واجلرائم اليت                    
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ترتكـب عـلى متـنها، واالعـتراف بـاحلقوق فـيها، واملسؤولية اليت ينطوي عليها تشغيل الطائرة                   
األضـرار الـيت تصيب ركّاا وأمتعتهم، واحلجز التحفّظي على الطائرة، وغريها من             مـن حيـث     

أمـا قواعـد قـانون الفضـاء فمـا زال جيـري تطويـرها، بالـرغم مـن أا تغطّي جوانب                   . األحكـام 
 عديدة؛

حيـتل مـبدأ السـيادة مكانـا هامـا يف العـرف اجلـوي الـدويل، الذي نظّمته فيما                     )ب( 
، يف حـني أن هـذا املـبدأ ال يوجـد بالنسـبة للفضـاء اخلارجي، مبا يف ذلك              بعـد اتفاقـية شـيكاغو     

 القمر واألجرام السماوية األخرى؛

قواعـد املسـؤولية يف القـانون اجلـوي حيكمها القانون اجلوي اخلاص، يف حني                )ج( 
 .أن قواعد املسؤولية يف قانون الفضاء حيكمها القانون الدويل العام

 .ينبغي أن حتدد وتدرس دراسة موسعةوهناك فوارق كبرية  -٢
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


