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  مقدمة -أوال  
ــا الثامــنة         -١ ــلمية، يف دور ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــنة اس ــت جل اتفق

، عـلى أن الغـرض مـن االستبيان اخلاص باملسائل القانونية املمكنة فيما              ١٩٩٥والـثالثني، عـام     
جسـام الفضـائية اجلويـة، الـذي وضـع يف صـيغته النهائـية يف الـدورة الرابعة والثالثني                    يـتعلق باأل  

للجـنة الفرعـية القانونـية، هـو اسـتطالع اآلراء األولـية للـدول األعضاء يف اللجنة بشأن مسائل                   
واتفقـت اللجـنة أيضا على أن الردود على االستبيان          . شـىت مـتعلقة باألجسـام الفضـائية اجلويـة         

توفـر أساسـا تسـتند إلـيه اللجنة الفرعية القانونية يف البت يف كيفية مواصلة نظرها يف               ميكـن أن    
ــند جــدول األعمــال ذي الصــلة   ــدول     . ب ــلى ضــرورة أن تدعــى ال ــك ع واتفقــت اللجــنة كذل

 )١(.األعضاء يف اللجنة إىل إبداء آرائها بشأن تلك املسائل
 يف  ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاين  ٢١وتـرد املعلومـات الـيت قدمـتها الـدول األعضـاء حىت               -٢

 ).Add.10 إىل Add.1 وA/AC.105/635(مذكّرة أعدا األمانة 
، تقرير الفريق ٢٠٠٤وأقـرت اللجـنة الفرعية القانونية، يف دورا الثالثة واألربعني، عام      -٣

العامل وقد اتفق الفريق    . املعـين باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده        العـامل   
عـلى ضـرورة أن تدعـى الـدول األعضـاء اليت مل ترد بعد على االستبيان بشأن األجسام الفضائية                    

 ).A/AC.105/826 من املرفق الثاين للـوثيقة ٩الفقرة (اجلوية إىل أن تفعل ذلك 
يناير / كانون الثاين  ٧وأعـدت األمانـة هـذه الوثـيقة بـناء عـلى املعلومـات الـواردة حىت                   -٤

  .أوكرانيا والربتغال وتركيا ورواندا وفنلندا ولبنان: الدول األعضاء التالية من ٢٠٠٥
 *الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  

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

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

 
 )٢(فنلندا

 ]باإلنكليزية: األصل[
ــه يتســم باخلصــائص املذكــورة  " اجلســم الفضــائي اجلــوي "ال، ال ميكــن أن يعــرف   بأن

قد يشمل إشارات فضائية جوية وجسيمات      " األجسـام الفضائية اجلوية   "أعـاله، ألن مصـطلح      
__________ 

 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به  * 
 .١١٧، الفقرة (A/50/20) ٢٠مة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العاانظر  (1) 
 .ينبغي أن يقرأ رد فنلندا مقترنا باملذكرة اإليضاحية امللحقة ذه الوثيقة يف شكل مرفق   (2) 
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بات فضـائية جوية هالكة وروبوتات      كونـية طبيعـية تدخـل إىل الغـالف اجلـوي لـألرض ومركـ              
) نواتج فضائية جوية(ونواتـج نامجـة عـن التطبـيق املشـترك لتكنولوجـيا الفضـاء وعلـوم األرض              

ليست سوى واحد من العديد     " املركبة الفضائية اجلوية  "و. وحـىت البىن التحتية الفضائية اجلوية     
أو " للناقلة الفضائية اجلوية"، ولكـن إذا الـتمس وضـع تعريف    "األجسـام الفضـائية اجلويـة     "مـن   

لكي يبقى يف "، لكـان ذلـك مقبوال، شريطة أن يستعاض عن عبارة   "املركـبة الفضـائية اجلويـة    "
ومن مث ميكن أن تعرف ". لينتقل عرب الفضاء اجلوي   "بعبارة  " الفضـاء اجلـوي لفـترة زمنية معينة       

الفضاء اخلارجي " نتقال عرباال"بأا جسم فضائي جوي قادر على     " املركـبة الفضـائية اجلويـة     "
 .وعلى استخدام خواصه األيرودينامية أثناء االنتقال عرب الفضاء اجلوي

  
 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

الـتعريف املقـترح للجسم الفضائي اجلوي ذو طابع عام ويوحي مبفهوم واسع وموحد               
اليت ترد يف   " اجلسم الفضائي "و" واملركـبة الفضـائية   " املركـبة اجلويـة   "يـتعني متيـيزه عـن مفاهـيم         

وجيـوز أن ختضـع هذه املفاهيم املختلفة   . اتفاقـيات األمـم املـتحدة بشـأن قـانون الفضـاء الـدويل          
. أيضا ذات طابع عام جدا" لفـترة زمنية معينة "وإضـافة إىل ذلـك، تعـد عـبارة       . لقواعـد خمـتلفة   

اريف القانونـية أكثر    ولذلـك، تتطلـب دواعـي توخـي السـالمة واملصـداقية أن تكـون هـذه الـتع                  
 .حتديدا

  
 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

تـرى روانـدا أن تعـريف اجلسـم الفضـائي اجلـوي ذو أمهـية خاصـة نظرا إىل أنه ال يرد                       
ويف حــني ان الــتعريف املقــترح . تعــريف مــن هــذا القبــيل يف االتفاقــيات أو املعــاهدات القائمــة 

 عـلى االنـتقال عـرب الفضـاء اخلارجي وعلى           يشـري إىل قـدرة اجلسـم الفضـائي اجلـوي املـزدوجة            
الـبقاء يف الفضـاء اجلوي لفترة زمنية معينة، فإنه ال حيدد األغراض اليت ميكن أن خيدمها اجلسم                  
الفضـائي اجلـوي وال يلقـي الضـوء على االختالف بني اجلسم الفضائي اجلوي وأجسام أخرى           

كـون خاضعا للتحكم البشري     مـثل النـيازك، خصوصـا أن اجلسـم الفضـائي اجلـوي ميكـن أن ي                
 .على أي ارتفاع فيما يتعلق باجتاهه وسرعته

  



 

5  
 

A/AC.105/635/Add.11  

 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

الـتعريف املقـترح للجسـم الفضـائي اجلـوي مقـبول، طاملـا أن اجلسـم الفضـائي اجلوي                     
يبقى يف  "وإليضـاح هـذا القـول وكذلـك الجتناب إساءة تفسري عبارة             . يضـطلع ببعـثة فضـائية     

 :، فينبغي أن يستعاض عن ذلك التعريف بالتعريف التايل"ويالفضاء اجل

هو جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء اخلارجي        ‘ اجلسـم الفضائي اجلوي   ’" 
وعـلى اسـتخدام خواصـه األيرودينامية لكي ينتقل يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة               

 ."ألغراض فضائية حصرا
  

 أوكرانيا

 ]روسية بال:األصل[

ن أن يعـرف اجلسـم الفضـائي اجلـوي، مـن حيث املبدأ، على هذا النحو، رغم أن                  ميكـ  -١
ــية وال يف املؤلفــات   " اجلســم الفضــائي اجلــوي "مصــطلح  ــية الدول ــائق القانون ــرد ال يف الوث ال ي

العلمــية والتقنــية املتصــلة بتحلــيق املركــبات ســواء كــان ذلــك يف الفضــاء اجلــوي أم يف الفضــاء  
 .اخلارجي

غـرض الرئيسـي للجسم الفضائي اجلوي هو استخدامه يف الفضاء اخلارجي،            ومبـا أن ال    -٢
بالتشــاور مــع اللجــنة الفرعــية  " اجلســم الفضــائي اجلــوي "فينــبغي أن يوضــع تعــريف مصــطلح  

 .العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  
نطبقة على طريان األجسام الفضائية اجلوية   هل ختتلف القواعد القانونية امل-٢السؤال  

 تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟
 

 )٢(فنلندا

 ] باإلنكليزية:األصل[

املركبات الفضائية              "بالنظر إىل الوضع احلايل للقوانني، ختتلف القواعد املنطبقة على                                     
الفضاء اجلوي أو الفضاء اخلارجي، ولكن من                           " تنتقل عرب      "تبعا ملا إذا كانت املركبة                    " اجلوية  

 ".قائمة على الغرض        "املمكن النظر يف وضع قواعد مرنة جديدة                       
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 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول األجسـام الفضـائية ختضع للمبادئ املبينة يف      . ال 
رجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية   يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــا  

، والـــيت ختضـــع مبوجـــبها األجســـام ))٢١-د (٢٢٢٢مـــرفق قـــرار اجلمعـــية العامـــة  (األخـــرى
وقد استحدث  ). احلـر والسلمي  (الفضـائية للقـاعدة العرفـية الـيت حتـدد احلـق يف املـرور الـربيء                  

 واســتخدام الفضــاء إطــالق الســاتل ســبوتنيك األول بعــدا جديــدا يف مــبدأ حــرية استكشــاف   
وقد بينت التجربة . ، وخصوصا مبدأ حرية احلركة) من املعاهدة١اسـد يف املـادة    (اخلـارجي   

أن عــدم قابلــية التصــرف يف احلقــوق الســيادية عــلى األجســام أو املركــبات متــثل واحــدة مــن     
 ومــن مث ميكــن اســتخالص أن حــرية إطــالق     )٣(.القواعــد األساســية لقــانون الفضــاء العــريف    

ألجسـام واملركـبات الفضـائية وحـرية احلـركة تقـع بـالفعل ضـمن نطاق مبدأ احلرية املنصوص           ا
 )٤(.عليه يف املعاهدة

وترى . تكمـن املشـكلة يف الـنطاق الواسـع هلـذه املبادئ فيما يتعلق باألجسام الفضائية        -٢
 الـربتغال أن مـرور جسـم فضـائي جـوي عـرب الفضـاء اجلـوي، أي يف حال العبور فقط، خيضع                

ولكن، إذا كان اجلسم مركبة جوية تنتقل بني الفضاء اجلوي والفضاء           . لقـانون الفضاء الدويل   
اخلـارجي، فينـبغي أن ينطـبق قـانون اجلـو الـدويل مـنذ حلظـة دخـول اجلسـم إىل الفضـاء اجلوي             

 ).٦انظر الرد على السؤال (

لفضــاء اجلــوي، ونظــرا إىل أمهــية إيضــاح القواعــد املنطــبقة عــلى املــرور الــربيء عــرب ا    -٦
فينــبغي أن تصــاغ وتوضــح القواعــد الدولــية ذات الصــلة باعتــبارها مســألة مــلحة واســتنادا إىل  

 .النموذج الذي يتيحه القانون املنطبق على املرور الربيء عرب املياه اإلقليمية
  

__________ 
 I.H.Ph. Diederiks-Verschoor, An Introduction to Space Law, 2nd rev. ed. (The Hague, Kluwerانظر  (3) 

Law International, 1999), pp. 11 and 12. 
 Pablo Mendes de Leon, “Unilateral efforts designed to enhance security inلالطالع على املزيد، انظر    (4) 

the context of international law”, The Use of Air and Outer Space: Cooperation and Competition, 

Chia-Jui Cheng, ed. (The Hague, Kluwer Law International, 1998), p. 291, note 4. 
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 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

لذلك، فإن  و. يشـكل الفضـاء اجلـوي ألي دولـة جـزءا مـن إقلـيم تلك الدولة                 -١ 
 .أي جسم فضائي جوي مير عرب ذلك اإلقليم يقع عادة ضمن الوالية القضائية للدولة املعنية

خيضـع اجلسـم الفضـائي اجلـوي املوجود يف الفضاء اخلارجي لقانون الدولة اليت سجل                 -٢
 .فيها

  
 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

للواليـة القضائية لدولة ما،     إذا كـان اجلسـم الفضـائي اجلـوي يعمـل يف مـناطق ختضـع                  
فإنـه خيضـع لقوانـني تلـك الدولـة ولقـانون اجلـو الـدويل، ولكن إذا كان مرور اجلسم الفضائي                    
اجلـوي عـرب الفضـاء اجلـوي لدولـة أخـرى يشكل جزءا من مروره املباشر إىل الفضاء اخلارجي          

را بأنشطة فضائية أو مـنه أثـناء اإلطـالق أو العـودة للهبوط حيثما يكون الغرض هو القيام حص     
واستكشـاف الفضـاء اخلـارجي ويكـون ذلـك املرور عرضيا فحسب، فإنه خيضع ملبادئ قانون                 

 .الفضاء الدويل
  

 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

. القواعـد املنطـبقة عـلى التحلـيق تعـتمد عـلى الغـرض من بعثة اجلسم الفضائي اجلوي                   
لـيق املركـبة الـيت تستخدم لنقل معدات أو          فينـبغي أن تنطـبق قواعـد قـانون اجلـو طـوال مـدة حت               

وحيثما يكون الغرض الرئيسي لبعثة اجلسم الفضائي اجلوي        . أشـخاص من األرض إىل األرض     
هـو استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه، فينـبغي أن تكـون الغلـبة لقواعد قانون الفضاء                    

 .طوال مدة البعثة
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لفضائية اجلوية، نظرا لتنوع خصائصها الوظيفية   هل توجد إجراءات خاصة باألجسام ا-٣السؤال 
 وخواصها األيرودينامية والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها ومسات تصاميمها،

 أم ينبغي صوغ قواعد واحدة أو موحدة لتلك األجسام؟
 

 )٢(فنلندا

 ] باإلنكليزية:األصل[

ــة خاصــة با       ــية قائم ــراءات قانون ــت احلــايل، ال توجــد إج ــبات الفضــائية يف الوق . ملرك
/ ووضـع قواعـد جديـدة ممكـن ولكـنه لـن يكـون جمديـا إال إذا عينـت حـدود الفضاءين اجلوي                       

، وضع  "ـج قـائم عـلى الغرض      "ومبجـرد القـيام بذلـك، فـيمكن حيـنذاك، باعـتماد             . اخلـارجي 
قواعـد مـرنة جديـدة يف إطـار قـانوين اجلـو والفضاء القائمني، مع احلفاظ يف الوقت نفسه على                     

 .سهما املعيارية والتمسك اأس
  

 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

وينطبق يف (يف حـني إنـه جيـوز أن يسـتند تعـريف األجسـام الفضـائية إىل معـيار واحـد                 
، فقد تقتضي االختالفات يف مساا التكنولوجية اعتماد معايري      )هـذه احلـال نظـام قـانوين وحيد        

ولذلك فمن  .  قـانون دويل تصـدره األمم املتحدة       خمـتلفة توضـع يف تشـريعات حمـددة تـدرج يف           
 .املهم أن تجرى دراسة متعمقة لسمات تلك األجسام من منظور تقين

  
 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

ويبدو أن . روانـد ليسـت عـلى عـلم بـأي إجـراءات خاصـة باألجسـام الفضائية اجلوية               
ع للواليــات املــتحدة ال ميــر عــرب ذلــك مل يــثر أي مشــاكل حــىت اآلن، ألن مكــوك الفضــاء الــتاب

إقلــيم أجــنيب، ويدخــل إىل الغــالف اجلــوي لــألرض فــوق عــرض الــبحر وميكــن أن يهــبط عــلى 
ويف ســبيل البحــث عــن حلــول مرضــية، ينــبغي أن جيــري تــناول هــذا . إقلــيم الواليــات املــتحدة

 .السؤال مقترنا مبشكلة حمددة ميكن أن تنشأ
  



 

9  
 

A/AC.105/635/Add.11  

 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

غي أن توضـع القواعـد عقـب إجـراء دراسـة مـتعمقة، ألن التطورات يف تكنولوجيا          ينـب  
الفضـاء اجلـوي قـد تسـتلزم يف املسـتقبل أن توضـع قواعـد حمددة لكي تراعي أوضاعا مل تؤخذ                      

وميكن لتلك القواعد أن تساعد أيضا  . يف االعتـبار يف إطـار قـانون اجلـو والفضاء الدويل احلايل            
ام الفضائية اجلوية ووضعها القانوين بدون انتهاك قانون اجلو والفضاء          عـلى حتديد هوية األجس    

 .احلايل
  

 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

ولكن أوكرانيا ترى أنه، إذا زاد      . ال توجـد إجـراءات خاصـة مطبقة على نطاق واسع           
عـدد تلـك األجسـام، وكـان مـن املمكـن أن يـؤدي ذلـك إىل بـروز طائفـة مـن املسائل املتعلقة                
بأدائهـا، فسـيكون مـن الضـروري تعديـل وتطويـر قواعـد قانون اجلو والفضاء من أجل مراعاة                    

 .السمات املميزة لألجسام الفضائية اجلوية
  

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

تبعات قانونية، أم هل يسود القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثناء طريان املركبة الفضائية 
 اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟

 
 )٢(فنلندا

 ] باإلنكليزية:األصل[

املركـبات الفضـائية اجلويـة ال ميكـن أن تعتـرب إمـا مركـبات جويـة أو مركبات فضائية                      
إـا ال ميكن أن تعترب سوى مركبات فضائية         . يف كـل جمـال مـن اـالني املعنـيني          عـندما تكـون     

عندما يعدل قانون اجلو والفضاء على حنو       " قائم على املقصد  "ومن املمكن اعتماد ج     . جويـة 
ــدا         ــة وعــندما حيــدد كــال اــالني حتدي ــم لكــي يلــيب مقتضــيات املركــبات الفضــائية اجلوي مالئ

 .واضحا
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 الربتغال

 ]باالسبانية: صلاأل[

وحنـن نعتـرب أن املعيار      . ال ينـبغي أن تصـنف األجسـام حسـب موقعهـا يف وقـت حمـدد                 
وبافــتراض أن املقصــد هــو الفضــاء اخلــارجي،  . األساســي هــو الغــرض مــن اجلســم أو مقصــده 

انظر (فينـبغي أن يعتـرب اجلسـم مركـبة فضـائية وخيضـع مـن مث لقـانون الفضاء طوال مدة حتليقه             
 ).٢لسؤال الرد على ا

  
 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

تـرى روانـدا أن اجلسـم الفضـاء اجلـوي الـذي ميـر عـرب الفضـاء اجلوي لدولة ما خيضع                
للواليـة القضـائية لـتلك الدولـة، وعـندما يكـون يف الفضـاء اخلـارجي خيضع لقانون الفضاء أي                     

 . يقع ضمن الوالية القضائية للدولة اليت سجل فيها
  

 تركيا

 ]باإلنكليزية: صلاأل[

يعـد الغـرض مـن اجلسم الفضائي اجلوي ومقصده عاملني هامني يف حتديد ما إذا كان                 
اجلسم الفضائي اجلوي الذي    و. جسـم مـا ينـبغي أن يعتـرب مركبة جوية أم جسما فضائيا جويا              

 ويضطلع ببعثة   حيلـق يف الفضـاء اجلـوي، وخصوصـا عـرب الفضاء اجلوي االقليمي لدولة أخرى               
. مركبة جوية   فـال يزال يعترب    ، حـىت وإن حلـق لفـترة زمنـية معيـنة يف الفضـاء اخلـارجي                جويـة، 

وباملــثل، يعتــرب اجلســم الفضــائي اجلــوي الــذي حيلــق عــرب الفضــاء اجلــوي ألغــراض صــعوده إىل 
 .الفضاء اخلارجي أو هبوطه منه مركبة فضائية

  
 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

 أن األجسـام الفضــائية اجلويـة تقـع ضـمن نطـاق قــانون      أثـناء التحلـيق، ميكـن أن يعتـرب     
ورمبــا يســتلزم تطــور   . الفضــاء الــدويل أو قــانون اجلــو الــدويل، حســب الغــرض مــن البعــثة        

 .تكنولوجيا الفضاء اجلوي تعديل قواعد قانون اجلو والفضاء الدويل السائدة حاليا
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خاصا يف القواعد اخلاصة   هل يميز بني مرحلتـي اإلقالع واهلبوط متييزا -٥السؤال  
باألجسام الفضائية اجلوية نظرا الختالف درجة الضبط الرقايب عند دخول الفضاء 

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

 )٢(فنلندا

 ] باإلنكليزية:األصل[

 )٥(.هذا السؤال غري أساسي 
  

 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

رحليت اإلقـالع واهلـبوط، ولكـن لغـرض إيضـاح القواعـد اليت حتكم حتليق          يمـيز بـني مـ      
وفقا ملبدأ احلرية واالستخدام السلمي للفضاء اخلارجي حسبما هو         (األجسـام الفضـائية اجلوية      

املــبادئ املــنظمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان      بشــأن ١٩٧٦منصــوص علــيه يف معــاهدة ســنة    
، فال  )ا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى      استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلارجي، مب       

بيد أن . يلـزم أن تعتـرب املرحلـتان خاضـعتني لقواعـد قانونـية خمـتلفة، ألن التميـيز ذو طـابع تقين           
 .املرحلتني ينبغي أن ختضعا لقانون الفضاء، ال قانون اجلو

  
 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

 تنطـبق عــلى هـذا الســؤال، فلـيس بإمكــان    مبـا أنــه ال توجـد قواعــد يف القـانون الــدويل    
 .رواند أن جتيب عليه

  
 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

ينـبغي التميـيز بـني املرحلـتني، خصوصـا يف حالـة اجلسـم الفضائي اجلوي الذي يكون                    
 االنطــالق ذاتــيا إىل مبــا يف ذلــك القــدرة عــلى ، مركــبة جويــةقــادرا عــلى االقــالع واهلــبوط ك 

__________ 
 ).٤-١األسئلة (انظر املرفق لالطالع على شرح هلذا الرد يف املذكرة اإليضاحية  (5) 



 

 12 
 

 A/AC.105/635/Add.11

 الفضــاء اجلــوي، مث العمــل كمركــبة فضــائية؛ وكذلــك يف حالــة اجلســم  الفضــاء اخلــارجي مــن
الـذي يطلق إىل الفضاء اخلارجي مث يكون قادرا، عند عودته إىل الغالف اجلوي لألرض، على                

  ومن مث يؤخر عملية هبوطه؛مركبة جويةالعمل بشكل مستقل ك
  

 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

. ت مــن األرض إىل املــدار لقــانون الفضــاء متامــا ينــبغي أن ختضــع مجــيع مــراحل البعــثا  
وينـبغي أن تطـبق قواعـد قـانون اجلـو على املركبة اليت تدخل بصفة مؤقتة إىل الفضاء اخلارجي                    

 .أثناء قيامها ببعثات من األرض إىل األرض لنقل معدات أو أشخاص
  
ي   هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائ-٦السؤال  

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

 )٢(فنلندا

 ] باإلنكليزية:األصل[

تنطــبق املــبادئ األساســية لقــانون اجلــو عــلى املركــبة الفضــائية اجلويــة الــتابعة إلحــدى    
الــدول عــندما تكــون يف الفضــاء اجلــوي لدولــة أخــرى، ولكــن نظــرا لتــنوع األســس القانونــية   

وستكون العناصر  .  اجلـو وقـانون الفضاء، فيجب أن حيدد مدى انطباقه بشكل منطقي            لقـانون 
األكــثر أمهــية هــي مــبادئ الســيادة الوطنــية عــلى الفضــاء اجلــوي وحــرية األنشــطة يف الفضــاء     

وسـيتطلب األمـر أيضـا الـنظر يف مسـائل املسـؤولية ومسـؤولية الدولة واإلجرام وما             . اخلـارجي 
 .إىل ذلك

  
 الربتغال

 ]باالسبانية: ألصلا[

فـإذا كـان اجلسم   . املسـألة األوىل الـيت يـثريها هـذا السـؤال هـي مسـألة مقصـد الـرحلة                
الفضــائي اجلــوي يف حالــة عــبور بــني األرض والفضــاء اخلــارجي فحســب، فينــبغي أن ينطــبق    

ليت مير  بيد أنه من املهم النظر يف املسائل اليت تنشأ فيما يتعلق بأمن الدولة ا             . قـانون اجلو الدويل   
ومـن أجل ضمان أن جتسد      . فوقهـا اجلسـم الفضـائي اجلـوي أو الـيت يقلـع مـنها أو يهـبط فـيها                   

قواعــد القــانون الــدويل تلــك املســائل مــع مــراعاة مــبدأ حــرية املــرور، فســيلزم لذلــك الــتفاوض 
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بشـأن اتفاقـات دولـية وإبـرامها مـن أجـل ضمان حقوق الدول فيما يتعلق باألمن ومحاية البيئة                    
 ).٢انظر الرد على السؤال (وث والتل

  
 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

إذا كـان اجلسـم الفضـائي اجلوي موجودا يف الفضاء           . ٢انظـر الـرد عـلى السـؤال         : نعـم   
اجلـوي لدولـة مـا، فهـو خيضـع للوالية القضائية لتلك الدولة، بينما ينطبق مبدأ اجلنسية، إذا كان                    

 .تنطبق الوالية القضائية للدولة اليت سجل فيها اجلسمموجودا يف الفضاء اجلوي الدويل، أي 
  

 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

األجسـام الفضـائية اجلوية اليت تنتقل عرب الفضاء اجلوي ينبغي أن تعترب مركبات جوية                 
ولذلـك تنطـبق قواعـد قـانون اجلـو الوطين والدويل على اجلسم الفضائي اجلوي التابع لدولة ما       

 .ن يف الفضاء اجلوي لدولة أخرىعندما يكو
  

 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

ال تنطـبق قواعـد قـانون اجلـو الوطين والدويل إال أثناء بعثات األجسام الفضائية اجلوية                   
مـن األرض إىل األرض، ولكـن لـيس عـلى األجسام الفضائية اجلوية اليت يقصد ا استكشاف                  

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

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

 ] باإلنكليزية:األصل[

ى من  ال توجـد سـوابق يف فنلـندا يف هـذا الصدد، رغم أنه هناك سوابق يف أجزاء أخر                   -١
حســب " (مركــبات فضــائية جويــة"ولكــن ال يــتعلق أي مــن تلــك الســوابق بـــ. الكــرة األرضــية
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 وعودة سكايالب وتفكك املكوك وسقوط ٩٥٤ويتصل سقوط كوزموس    ). تعـريفها الدقـيق   
لدى عودا إىل الغالف    " األجسام الفضائية "احملطـة مـري وتـناثرها وغريهـا مـن احلـوادث مبرور              

 .اجلوي لألرض

، رغم أنه توجد    "مركبة فضائية جوية  "يوجـد قـانون عـريف دويل فـيما يـتعلق مبرور             ال   -٢
مثل إنقاذ املالحني ومساعدم وإعادة األجسام الفضائية       " للجسـم الفضـائي،   "مـبادئ بالنسـبة     

ــراض ســلمية، وحســن        ــبادلني يف اســتخدام الفضــاء واستكشــافه ألغ ــتعاون املت واملســاعدة وال
 .لقة عن الضرر الذي تسببه وما إىل ذلكاجلوار، واملسؤولية املط

  
 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

بيد أنه من املهم أن    . كمـا ذكـر أعـاله، يـنص القانون العريف على املرور الربيء واحلر              
 بشأن  ١٩٧٢، للـنظر يف إمكانـية تعديـل اتفاقـية سنة            ٦يؤخـذ يف احلسـبان الـرد عـلى السـؤال            

مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  ( الــيت حتدثهــا األجســام الفضــائية  املســؤولية الدولــية عــن األضــرار 
بغـية إيضـاح األحكـام الـيت تـنظم املسؤولية عن األضرار النامجة عن أنشطة                )) ٢٦-د (٢٧٧٧
 .مشروعة

  
 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

باســتثناء حالــة واحــدة وقعــت عــندما مــر مكــوك فضــاء روســي عــرب الفضــاء اجلــوي      
بافــتراض أن تفاوضــا مســبقا قــد جــرى بــني      (لــك أي مشــاكل قانونــية   الــتركي، ومل يــثر ذ 

، ال تعـلم روانـدا بـأي سـابقة تتصـل مبـرور أجسـام فضائية جوية عرب الفضاء اجلوي                     )الدولـتني 
 .وال يوجد قانون عريف دويل يتعلق بذلك املرور. لألرض

  
 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــتعلق مبــرور أجســام فضــائية أ    ــناء اإلقــالع وتوجــد ســوابق ت أو العــودة إىل الغــالف  /ث
اجلـوي لـألرض وتوجـد ممارسـات دولـية فـيما يـتعلق بـتقدمي املعلومـات ذات الصلة إىل الدول                      

ولكـن املمارسـات الدولـية فـيما يـتعلق حبـق املرور لصعود              . الـيت جيـري التحلـيق فـوق أقالـيمها         
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 على وجود ممارسة عامة مقبولة األجسـام الفضـائية اجلويـة أو هـبوطها مل يثبـت أـا متـثل دليال        
 . باعتبارها قانونا وال تشكل لذلك قانونا عرفيا دوليا

  
 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

أو العودة  /حـىت اآلن ال توجـد سـوابق تـتعلق مبـرور األجسـام الفضائية أثناء اإلقالع و                  
 .رورإىل الغالف اجلوي لألرض وال يوجد قانون عريف دويل فيما يتعلق بذلك امل

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

  أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟/اجلوية أثناء اإلقالع و
 )٢(فنلندا

 ] باإلنكليزية:األصل[

 .٧لقد سبق الرد يف اإلجابة على السؤال  
  

 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

 .يف الربتغال قواعد قانونية وطنية تتعلق حتديدا بقانون اجلوال توجد  
  

 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

ال تعـلم روانـدا بـأي قواعد وطنية أو دولية تنطبق على مرور األجسام الفضائية عقب             
 .عودا إىل الغالف اجلوي لألرض

  
 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــاملواد ذات الصــلة يف     ــتعلق ب ــيما ي ــتركي، ختضــع األجســام    ف ــانون الطــريان املــدين ال ق
الفضـائية الـيت متـر عـرب الفضـاء اجلوي التركي لنفس القواعد اليت تنطبق على الطائرات وغريها          
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وجيـب أيضـا النظر يف معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة مبختلف            . مـن األجسـام احمللقـة     
 .جوانب املسألة

  
 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

حـىت اآلن مل توضـع قواعد قانونية وطنية حمددة يف أوكرانيا فيما يتعلق مبرور األجسام             
وتعـتقد أوكرانيا أن    . أو العـودة إىل الغـالف اجلـوي لـألرض         /الفضـائية اجلويـة أثـناء اإلقـالع و        

القواعــد القانونــية الدولــية ذات الصــلة هــي تلــك الــواردة يف معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن    
 .اخلارجيالفضاء 

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

  على األجسام الفضائية اجلوية؟
 )٢(فنلندا

 ] باإلنكليزية:األصل[

ــتعلقة بتســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي       ال ميكــن أن تطــبق القواعــد امل
ففــي قــانون اجلــو، حيــدد التســجيل جنســية   . يــة الفضــائيةبشــكلها احلــايل عــلى املركــبات اجلو 

ــية       ــتجارية واجلنائ ــية وال ــة، املدن ــبات الالحق ــيع املطال ــو ضــروري جلم ــانون . املركــبة وه ويف ق
وجيــب . الفضــاء، فالتســجيل هــو الــذي حيــدد االضــطالع مبســؤولية الواليــة القضــائية واملراقــبة 

 .يق على املركبات اجلوية الفضائيةاحلفاظ على أمهية التسجيل هذه حىت يف حال التطب
  

 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

هـناك صـك يـنظم حتديـدا تسـجيل األجسـام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، وهو اتفاقية                   
مرفق قرار اجلمعية العامة    ( بشـأن تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي               ١٩٧٥سـنة   

تلــك االتفاقــية وتعــدل مــن أجــل توســيع نطــاق  وينــبغي أن يعــاد الــنظر يف )). ٢٩-د (٣٢٣٥
ولدواعي األمن واإلعالم . انطـباق القواعـد القائمـة أو املشـاة عـلى األجسـام الفضـائية اجلوية               

، ينــبغي أن حيــتفظ بســجل شــامل جلمــيع األجســام الفضــائية )وفقــا ملــبدأ الســالمة واملصــداقية(
 .ن مع األمم املتحدةاجلوية واألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي بالتعاو
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 رواندا

 ]بالفرنسية: األصل[

 .نعم 
  

 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

جسـم فضـائي جـوي قـادر على تلبية الغرضني املعنيني على حد          ينـبغي أن يسـجل أي        
باعتباره مركبة جوية ومركبة فضائية معا، ما مل ) أي املالحـة اجلويـة واملالحـة الفضائية   (سـواء   

 أن ينــبغيو.  إجــراء خمــتلف يف هــذا اخلصــوص يــنص عــلى قــانوين وحــيديــتم اســتحداث نظــام
 أحكامـا مناسـبة بشـأن إنشاء سجالّت وطنية خاصة، ورمبا            القبـيل يتضـمن أي نظـام مـن هـذا          

 .أيضا سجلّ دويل خاص، لتسجيل هذه األجسام الفضائية اجلوية
  

 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

ألجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي عـــلى ال تنطـــبق األحكـــام املـــتعلقة بتســـجيل ا 
األجسـام الفضـائية اجلويـة إال يف احلـاالت الـيت يكـون فـيها الغـرض من بعثة تلك األجسام هو           

بـيد أنـه يـتعني إدراج عـدد مـن اإلضافات يف قواعد              . استكشـاف الفضـاء اخلـارج واسـتخدامه       
 .قانون الفضاء

  
تلك انونية املنطبقة على الفضاء اجلوي ورق بني القواعد القوا الفي  ما ه-١٠السؤال  

  املنطبقة على الفضاء اخلارجي؟
 الربتغال

 ]باالسبانية: األصل[

ــية فــيما يــتعلق بقواعدمهــا، ولكــنهما خيــتلفان يف املقــام       خيــتلف نظامــا القواعــد القانون
للدول على يستند قانون اجلو إىل مبدأ السيادة اخلالصة       . األول فـيما يـتعلق مببادئهما التوجيهية      

أقالـيمها، بينما يستند قانون الفضاء على مبدأي حرية استخدام الفضاء اخلارجي وعدم ملكية              
وتلك هي املبادئ الواردة يف معاهدة . الـدول له واسـتخدامه لألغـراض السـلمية ملنفعة البشرية     
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املــنظمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء  بشــأن املــبادئ ١٩٦٧ســنة 
، وينـبغي أن تستمر استخدام تلك       خلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى              ا

ويف ذلك الصدد،   . املـبادئ يف تنظـيم أنشـطة الـدول وكـيانات القطاع اخلاص يف جمال الفضاء               
 .ينبغي التشديد على أن التعاون الدويل ميثل حجر الزاوية ملبدأ قابلية القانون الدويل للتطبيق

  
 داروان

 ]بالفرنسية: األصل[

تتمـتع كـل دولـة بالسـيادة على الفضاء اجلوي فوقها أقاليمها ومياهها اإلقليمية، بينما                 
ال خيضــع الفضــاء اجلــوي للملكــية وهــو مــتاح حبــرية الستكشــافه واســتخدامه مــن قــبل مجــيع    

 .الدول
  

 تركيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

 املبادئ اليت يستند إليها     القانونية يف يكمـن االخـتالف األساسـي بـني نظـامي القواعـد              
قـانون اجلـو يسـتند إىل املـبدأ القـائل بأن لكل دولة السيادة التامة واخلالصة على                  ف. كـل مـنهما   

الفضــاء اجلــوي فــوق أقالــيمها ومــياهها اإلقليمــية، يف حــني أن قــانون الفضــاء يســتند إىل املــبدأ 
ــر وســ      ــك القم ــا يف ذل ــأن الفضــاء اخلــارجي، مب ــائل ب ــتاح حبــرية   الق ائر األجــرام الســماوية، م

ــيه بدعــوى        ــد االســتيالء عل الستكشــافه واســتخدامه يف األغــراض الســلمية وال جيــوز ألي بل
 . استخدامه أو احتالله، أو بأي وسيلة أخرىمن خاللالسيادة، 

  
 أوكرانيا

 ]بالروسية: األصل[

اجلـوي فوق إقليمها    تتمـتع كـل دولـة بالسـيادة الكاملـة واخلالصـة عـلى الفضـاء                 بيـنما    -١
ومــياهها اإلقليمــية، ال جيــوز ألي بلــد االســتيالء عــلى الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر     

 اســتخدامه أو احــتالله، أو بــأي  مــن خــاللبدعــوى الســيادة، واألجــرام الســماوية األخــرى،  
 .وسيلة أخرى

 والدويل، ختضـع األنشـطة الـيت تجـرى يف الفضـاء اجلـوي لقواعـد قـانون اجلـو الوطـين                  -٢
 .بينما تنظم األنشطة اليت جترى يف الفضاء اخلارجي بقواعد قانون اجلو الدويل
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خيضـع طـريان اجلسـم الفضائي اجلوي من األرض إىل املدار للقواعد الواردة يف اتفاقية                 -٣
، يف حني أن    املسـؤولية الدولـية عـن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية           بشـأن    ١٩٧٢سـنة   

لـيت تضـطلع ـا األجسـام الفضـائية اجلويـة ختضـع للقواعد املنصوص عليها يف اتفاقية                   البعـثات ا  
 بشــأن ١٩٥٢ واتفاقــية ســنة اخلاصــة بتوحــيد بعـض قواعــد الــنقل اجلــوي الـدويل   ١٩٢٩سـنة  

 . وصكوك أخرىاملسؤولية املدنية عن األضرار السطحية اليت حتدثها الطائرات األجنبية

 النظامني من حيث اللوائح اليت تنظم إجراءات تسجيل         توجـد اخـتالفات جوهرية بني      -٤
 بشــأن ١٩٤٤فتســجيل الطائــرات منصــوص علــيه يف اتفاقــية ســنة : األجســام الفضــائية اجلويــة

ــية ســنة       ــنظَّم تســجيل األجســام الفضــائية باتفاق ــنما ي ــدويل بي  بشــأن ١٩٧٥الطــريان املــدين ال
ذان االتفاقـــان عـــلى إجـــراءات ويـــنص هـــ. تســـجيل األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي 

 .ومقتضيات خمتلفة للتسجيل
  

 ردود عامة
 

 لبنان

 ]باإلنكليزية: األصل[

لـيس لـدى لبـنان يف الوقـت احلـايل أنشـطة تتصـل باملسـائل القانونية املتعلقة باألجسام                     
 .الفضائية اجلوية
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 املرفق  
لقانونية دراسة لالستبيان اخلاص باملسائل ا: مذكرة إيضاحية لرد فنلندا  

 *املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية
 ]باإلنكليزية: األصل[

ميـثل االسـتبيان اخلـاص باملسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية               -١
احللقـة األخـرية يف املناقشـات بشـأن تعـيني حـدود الفضـاء اخلـارجي اليت ظلت جارية يف إطار                      

ــيها الفرعيــتني خــالل الســنوات    جلــنة اســتخدام  الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت
، الـــذي طالبـــت مبقتضـــاه بعـــض الـــبلدان ١٩٧٦وبـــإعالن بوغوتـــا يف عـــام .  املاضـــية٤٥ الــــ

االســتوائية بالســيادة عــلى املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، اختــذت مســألة تعــيني احلــدود بعــدا   
ثني للجــنة الفرعـية القانونــية الــتابعة للجـنة اســتخدام الفضــاء   ويف الــدورة الثانـية والــثال . جديـدا 

اخلــارجي يف األغـــراض الســـلمية، جـــرت مناقشـــة بشــأن تعـــريف الفضـــاء اخلـــارجي وتعـــيني   
حـدوده؛ وطبـيعة املـدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه؛ والسبل والوسائل الكفيلة بتحقيق     

نسبة لألرض دون مساس بالدور الذي يضطلع       االسـتخدام الرشـيد والعـادل لـلمدار الثابـت بال          
ويف ). ، املرفق الرابع، الباب ألف    A/AC.105/544انظر الوثيقة   (بـه االحتـاد الـدويل لالتصـاالت         

ــثالثني للجــنة، أدرجــت املســائل املتصــلة بتعــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي       ــرابعة وال ــدورة ال ال
ووضعت اللجنة .  من جدول األعمال٤وبطبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض يف إطار البند            

وكان الغرض من   . الفرعـية، خـالل دورـا الثامـنة والـثالثني، نص االستبيان يف صيغته النهائية              
االسـتبيان، حسـبما ذُكـر، هـو الـتماس آراء أولـية مـن الـدول األعضاء يف اللجنة بشأن مسائل                      

ما بعد تعديالت وتغيريات طفيفة     وأدخلت في . قانونـية خمـتلفة تـتعلق باألجسام الفضائية اجلوية        
 .على هيكل االستبيان، ولكنه يظل هو نفسه إىل حد ما

يـنطلق مـن أعمال الفريق   ) A/AC.105/635/Add.5انظـر الوثـيقة   (ويـبدو أن االسـتبيان       -٢
 بشـأن املسـائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي         ٤العـامل الـتابع للجـنة الفرعـية واملعـين بالبـند             

 اليت  A/AC.105/C.2/L.204مثل الوثيقة   (بل صدرت وثائق عن األمم املتحدة       . هوتعـيني حدود  
تتضـمن حتلـيال شامال للردود على صيغة سابقة من االستبيان اخلاص باملسائل القانونية املمكنة                

املســائل املتصــلة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي  "بعــنوان ) فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة 
يعة املـدار الثابت بالنسبة األرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل   ورسـم حـدوده وبطبـ     

__________ 
وينبغي اعتبارها ) فنلندا (أجرى هذه الدراسة معهد قانون اجلو والفضاء التابع لكلية القانون جبامعة البالند  * 

 .رد فنلندا على االستبيانمذكرة إيضاحية ل
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والوسـائل الـيت تكفـل اسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض اسـتخداما رشـيدا وعادال دون                     
 ".مساس بدور االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية

ومـن مث حتقيق  " ائي اجلـوي اجلسـم الفضـ  "ومبـا أن االسـتبيان يلـتمس تعـريف مصـطلح             -٣
أي تعيني حدود الفضاء    ( مـن جـدول أعمال الفريق العامل التابع للجنة الفرعية            ٤هـديف البـند     

، حاول معهد قانون اجلو والفضاء جبامعة       )اخلـارجي واسـتخدام املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض          
 .البالند تقدمي رأيه مع التركيز على هذين اهلدفني

تعلق مبسائل تعيني احلدود، اختذ املعهد جا تدرجييا واعترب، باالستناد       كمـا إنـه فـيما يـ        -٤
ويسلط الضوء على ( كيلومتر ١٠٠-٨٠إىل دراسـاته وحبوثـه، أن الفضـاء اخلـارجي ميتد حىت            

 ).هاتني النقطتني يف الردود على االستبيان

ــتبيان       -٥ ــه يف االسـ ــذي وردت بـ ــب الـ ــنفس الترتيـ ــائل بـ ــناول املسـ ــري تـ ــد. وجيـ م وتقـ
وعقـب مناقشـة كـل مسألة، تقدم أيضا الطريقة احملتملة           . اسـتنتاجات املعهـد وآراؤه بالتفصـيل      

 .وجتسد الردود سياسة املعهد العامة وجه. للرد على السؤال احملدد
  
  هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال -١السؤال  

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

 ".األجسام الفضائية اجلوية"كخطوة أوىل، فإن املطلوب هو حتديد نطاق تعبري  -٦
  

 التعاريف العلمية -ألف

الغالف اجلوي والفضاء اخلارجي    "باعتباره  " الفضاء اجلوي "يـتحدث العـلم العـام عن         -٧
 ". واحداباعتبارمها كال

 :كما يندرج أيضا ضمن التعاريف الثالثة التالية -٨

مـزيج مـن علـوم وتكنولوجـيا الفضاء والعلوم والتكنولوجيا املتصلة بالغالف           " )أ(
 ؛"اجلوي

واملالحة ) علم وتكنولوجيا التحليق يف الفضاء   (املالحة الفضائية   تكـامل بـني     " )ب(
 ؛)"نظرية وممارسة املالحة اجلوية(اجلوية 
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قذائــف الطائـرات واملركــبات الفضــائية، مبــا يف ذلــك تصــميم املركــبات أو ال " )ج(
 ".اليت حتلق يف الغالف اجلوي وما بعده وصنعها وحتليقها

املركبات /ال يقتصر على الطائرات   " الفضاء اجلوي "ويـتعني أن يستخلص أن مصطلح        -٩
ف اجلــوي وعــلى مســائل أخــرى تنطــبق عــلى الغــال " الفضــاء اجلــوي"فقــد يشــمل . الفضــائية

األجســام الفضــائية "عــبارة " الفضــاء اجلــوي"ولذلــك عــندما تنحــت مــن عــبارة  . الفضــاء معــا
ولو كان اهلدف هو    . الفضـائية فحسـب   /، فـال يقتصـر انطـباقها عـلى املركـبات اجلويـة            "اجلويـة 

الفضـائية والواليـة القضـائية علـيها فحسـب، ألمكـن اعتبار             /حتديـد مسـؤولية املركـبات اجلويـة       
بيد أنه بالنسبة   ". األجسام الفضائية اجلوية  "مـرادفة لعـبارة     " املركـبات الفضـائية اجلويـة     "رة  عـبا 

ليس هو حتديد املسؤولية    " األجسام الفضائية اجلوية  "للسـياق احلـايل، فـإن اهلـدف مـن تعـريف             
اجلويـة فحسـب، بـل أيضـا استخدام املدار          /والواليـة القضـائية فـيما يـتعلق باملركـبات الفضـائية           

ولذلــك ميكــن، بالنســبة للمســألة  . ثابــت بالنســبة لــألرض وتعــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي   ال
أي جسم له ارتباط مشترك باجلو والفضاء  " األجسام الفضائية اجلوية"احلالـية، أن تعـين عـبارة    

 .وليس بالضرورة مركبة فضائية جوية

قد تشمل " ضائية اجلويةاألجسام الف"وإذا اعـتمد ـج العلم العام، فيمكن استنتاج أن     -١٠
مركـبات فضـائية جويـة وإشـارات فضـائية جويـة وجسيمات كونية طبيعية تدخل إىل الغالف                 
ــيق املشــترك        ــج نامجــة عــن التطب ــات ونوات ــألرض ومركــبات فضــائية هالكــة وروبوت اجلــوي ل

 .وحىت البىن التحتية الفضائية اجلوية) نواتج فضائية جوية(لتكنولوجيا الفضاء وعلوم األرض 
  

 التعاريف القانونية -باء

، رغم أن مثة تعاريف تقترب      "لألجسام الفضائية اجلوية  "ال يقـدم صـك قـانوين تعريفا          -١١
ــتعاريف بالتميــيز بــني    . مــن ذلــك األجســام "ومــن مث، ومواصــلة لالســتنتاج، جيــري الــتماس ال
 ".األجسام اجلوية"و" الفضائية

  
 األجسام الفضائية

املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام   بشـأن    ١٩٧٢تعـرف اتفاقـية سـنة        -١٢
األجسـام الفضـائية يف الفقرة الفرعية       ) "٢٦-د (٢٧٧٧مـرفق قـرار اجلمعـية العامـة          (الفضـائية 

األجزاء املكونة للجسم   " اجلسم الفضائي "يشـمل تعـبري     : " عـلى الـنحو الـتايل      ١مـن املـادة     ) د(
 .]التأكيد مضاف." [ وأجزائهامركبة اإلطالق، فضال عن الفضائي
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، تركز اتفاقية املسؤولية على أنه حىت األجزاء      "األجسـام الفضائية  "وبـدال مـن تعـريف        -١٣
ورغم ". أجساما فضائية "املكونـة للجسـم الفضـائي فضـال عـن مركـبات اإلطـالق تعتـرب أيضا                  

جسم "ي أيضا   ه" مركـبة اإلطالق  "، فإـا توضـح أن       "للجسـم الفضـائي   "أـا ال تقـدم تعـريفا        
وألن . لــه معـىن أوســع " اجلسـم الفضـائي  "ويعــين ذلـك أن تعــبري  . وليسـت مــرادفا له   " فضـائي 

، فقد تشمل الساتل وملحقاته     "أجسـام فضـائية   "األجـزاء املكونـة للجسـم الفضـائي هـي أيضـا             
ــا إىل ذلــك   ــته وإشــاراته وم ــه هــي واحــد مــن    . ومحول األجســام "ومركــبة اإلطــالق الــيت حتمل

ومـن مث يبدو، من الصيغة الواردة يف اتفاقية املسؤولية، أن عبارة األجسام الفضائية              ". الفضـائية 
 ".املركبات الفضائية"أوسع نطاقا من عبارة 

وإذا طـبق هـذا الـتعريف على املكوكات الفضائية، ألا هي املركبات الفضائية اجلوية         -١٤
ات، فإا تستويف متاما متطلبات     الوحـيدة العاملـة حالـيا وهـي منـوذج أويل لتصـميم تلك املركب              

مركبة إطالق املكوك واملكوك نفسه " األجسام الفضائية"وبذلـك تـندرج يف مـيدان       . الـتعريف 
ــبة   ( ــيس كمرك ــرب املكــوك وحــىت      ) كجســم فضــائي ول ــتج يف خمت ــيت تن ــنواتج ال ــلحقاته وال وم

ها أن تقلع   بـيد أنـه، إذا طـبق الـتعريف عـلى مركـبة جويـة ميكن               . األشـخاص املوجوديـن داخلـه     
. وـبط أفقـيا، فـإن اجلـزء الـثاين مـن الـتعريف املـتعلق مبركبات اإلطالق يصبح غري ذي مغزى                   

للجسم "إال األجزاء املكونة    " اجلسم الفضائي "وإذا حـذف ذلك اجلزء من التعريف، فلن يعين          
ال تقتصــر، مبقتضــى قــانون " األجســام الفضــائية"ويوضــح ذلــك بصــورة وافــية أن  ". الفضــائي

 ".املركبات الفضائية"، على "فضاءال

 بشــأن تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي  ١٩٧٥وتــتجاوز اتفاقــية ســنة  -١٥
ــة   ( ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق ــريف  )٢٩-د (٣٢٣٥م ــدى تع ، حــدود "األجســام الفضــائية "، ل

 .االستنساخ احلريف للتعريف الوارد يف اتفاقية املسؤولية

ــه " اجلســم الفضــائي) "أســتراليا (١٩٩٨طة الفضــائية لســنة ويعــرف قــانون األنشــ  -١٦ بأن
 :يشمل

 مركبة اإلطالق؛ و )أ(

الـيت مـن املقـرر أن حتمـلها مركبة اإلطالق إىل الفضاء             ) إن وجـدت  (احلمولـة    )ب(
 :اخلارجي أو تعود ا منه؛ أو أي جزء من ذلك الشيء، حىت وإن

حلة اإلنطالق إىل الفضاء    كـان مـن املقـرر أن يقطـع ذلـك اجلـزء بعضـا مـن ر                  )ج(
 اخلارجي أو العودة منه؛
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 أو

كـان اجلـزء ناجتـا عـن إنفصـال محولـة أو محـوالت مـن مركبة اإلطالق عقب             )د(
 .إطالقها

وفضــال عــن ذلــك، يعــرف قــانون األنشــطة الفضــائية املركــبة الفضــائية بأــا مركــبة ميكــنها أن  
 .لعودة منهحتمل محولة يف اإلنطالق إىل الفضاء اخلارجي أو يف ا

ــانون الفضــاء اخلــارجي    -١٧ ــرف ق ــندا الشــمالية  (ويع ــيا العظمــى وايرل األجســام ) "بريطان
 ".األجزاء املكونة للجسم الفضائي وكذلك مركبة اإلطالق وأجزاءها"الفضائية بأا تشمل 

١٨-  منظمة أوروبية لتطوير وصنع أجهزة إطالق       بشأن إنشاء    ١٩٤٦ف اتفاقـية سنة     وتعـر
مركــبة مصــممة لتوضــع يف مــدار كســاتل حــول   " املركــبة الفضــائية بأــا  الفضــائيةاملركــبات 

 ".األرض أو حول جرم مساوي آخر أو تدفع لعبور ممر ما من املمرات األخرى يف الفضاء

ويف مجـيع الـتعاريف املذكـورة أعـاله، مثة عامل مشترك واحد هو أن املركبة الفضائية                  -١٩
وينطبق عليها أيضا وصف    " أجساما فضائية "كـنه أن حيمل     يفـترض أن تكـون جهـاز إطـالق مي         

 .اجلسم الفضائي
  

 اهلوائية/اجلوية/األجسام الطائرة

٢٠- اتفاقـــية  ( الطـــريان املـــدين الـــدويل بشـــأن١٩٤٤ ســـنة اتفاقـــية مـــن ٧ف املـــرفق يعـــر
د آلـية ميكـنها أن تستمد الدعم يف الغالف اجلوي من ردو           أي  "املركـبة اجلويـة بأـا       ) شـيكاغو 
 ".فعل اهلواء

٢١-  مصطلح ) الواليات املتحدة األمريكية   (١٩٥٨ف قـانون الطريان االحتادي لسنة       ويعـر
كما ميضي ". جهاز يستخدم أو يقصد به أن يستخدم للتحليق يف اجلو    "بأـا   " املركـبة اجلويـة   "

ثقل من مركبة جوية ذات أجنحة ثابتة ويدفعها حمرك وهي أ       "القـانون إىل تعـريف الطائرة بأا        
كمــا يقــدم ". اهلــواء، وتســتمد الدعــم يف التحلــيق بــرد الفعــل الديــنامي لــلهواء عــلى أجنحــتها  

ومــن الــنهج املتــبع يف هــذا القــانون، فمــن  . ومــا إىل ذلــك" هــيكل الطائــرة"و" لآللــة"تعــاريف 
 .هوائيا/جويا/هنا تعين جسما طائرا" املركبة اجلوية"الواضح أن 

٢٢-  بشـأن املسـائل الـيت ختـص معدات الطائرات امللحق            ٢٠٠١ سـنة    بـروتوكول ف  ويعـر 
بـنفس الطـريقة الـواردة يف    " املركـبة اجلويـة   "الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة      باتفاقـية 

. اتفاقـية شـيكاغو وتـدرج أيضـا هـياكل الطائـرات مع حمركات الطائرات والطائرات العمودية               
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باعتبار " للجسم الطائر " فهو يشمل تعريفا     "اجلسم الفضائي "ورغـم أن الـربوتوكول ال يعرف        
ولذلك يتعني استنتاج   . أنـه يشـمل هـياكل الطائـرات وحمركات الطائرات والطائرات العمودية           

 ".املركبة اجلوية" تندرج خارج نطاق اهلوائية/اجلوية/الطائرةأن األجسام 

هي جسم  " اجلويةاملركبة  "أو  " الطائرة"ولعـل الـتمعن يف هـذه الـتعريف يبني أيضا أن              -٢٣
 .هوائي/جوي/طائر

  
 استنتاجات -جيم

، هو سؤال   "األجسام الفضائية اجلوية  "السـؤال األول مـن االسـتبيان، املـتعلق بـتعريف             -٢٤
) أ: (مغلـق، ألنـه يطلـب إىل ايـبني أن يذكـروا مـا إذا كـان اجلسم الفضائي اجلوي هو جسم            

ى اسـتخدام خواصـه األيرودينامية لكي       عـل ) ب(قـادر عـلى االنـتقال عـرب الفضـاء اخلـارجي؛ و            
، بــل "األجســام الفضــائية اجلويــة"وال يطلــب إىل ايــبني أن يعــرفوا . يــبقى يف الفضــاء اجلــوي

 ".اجلسم الفضائي اجلوي"يطلب إليهم إما أن يوافقوا أو ال يوافقوا على خاصييت 

ائق والتعاريف  ومـن خالل استصحاب األهداف الرئيسية لالستبيان وبعد مراجعة الوث          -٢٥
ال ميكن  " اجلسم الفضائي اجلوي  "ذات الصـلة واآلثـار القانونـية املترتـبة علـيها، يرى املعهد أن               

تــنطوي عــلى " جســم فضــائي جــوي"أن يعــرف عــلى الــنحو الــوارد يف االســتبيان، ألن عــبارة 
تــناقش يف الــردود عــلى أســئلة  (معــىن أوســع نطاقــا وقــد تكــون هلــا أبعــاد خطــرية يف التطبــيق    

 ).أخرى

ــبارة   -٢٦ ــبارة " جســم فضــائي جــوي "وإذا اســتعيض عــن ع ــة "بع ــة فضــائية جوي أو " ناقل
، فكـان ميكـن أن تكون اخلاصيتان املذكورتان يف االستبيان مستوفاتني          "مركـبة فضـائية جويـة     "

ويف الوقـت ذاتـه، حسـبما أشـار إلـيه العديـد مـن الدول األعضاء يف                 . ولكـان الـتعريف مقـبوال     
ويرى املعهد  ". لكي يبقى يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة       "توضـح عبارة    ردوده، جيـب أن     

 ".لكي ينتقل عرب الفضاء اجلوي"أنه ميكن االستعاضة عنها بعبارة 
  

  هل ختتلف القواعد القانونية املنطبقة على طريان األجسام الفضائية اجلوية -٢السؤال 
 وي أو يف الفضاء اخلارجي؟تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجل

إذا كـان الـرد عـلى السـؤال بالـنفي، يعفو ذلك ايب تلقائيا من احلاجة إىل مزيد من                     -٢٧
اإليضــاح، ولكــنه ســيكون جــا مــبهما بالنســبة للمســألة املطــروحة بكامــلها ومــن احملــتمل أن   

جيار، فيتطلب ذلك  بـيد أنه إذا كان الرد باإل      . حيـبط جهـود اللجـنة الفرعـية القانونـية وأهدافهـا           
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أن يقــدم ايــب مــزيدا مــن التفصــيل، ألن قابلــية تطبــيق نظــام خمــتلف لــن تكــون نــافذة إال إذا  
املركــبات الفضــائية "كمــا ان الــتأثري القــانوين الــذي ســتحدثه . عينــت حــدود اــالني بوضــوح

رف ال تقنيا   مل تع " املركبات الفضائية اجلوية  "عـلى هـذه القواعـد حيتاج إليضاح، ألن          " اجلويـة 
 .وال قانونيا

" األجسام الفضائية اجلوية"وقـبل املضـي قدمـا، يعـيد املعهـد تأكـيد موقفـه بـأن عـبارة                   -٢٨
 ".املركبات الفضائية اجلوية"أو " بالناقالت الفضائية اجلوية"جيب أن يستعاض عنها 

عد قوا"، حسبما هو مذكور، هي    "القواعد"كمـا إن السـؤال ال يوضـح ما إذا كانت             -٢٩
ــية ــتقين للقواعــد        ". قانون ــدول األعضــاء عــلى الطــابع ال ــواردة مــن ال ــردود ال وتشــدد بعــض ال

ــتعامل مــع املســألة، بالنســبة جلمــيع املقاصــد     . ويضــيف ذلــك لبســا للمســألة   ــيد أن املعهــد ي ب
 ".قواعد قانونية"واألغراض، باعتبارها 

للمركــبات " منفصــلة ومبــا أنــه قــد تقــرر اتــباع ــج تدرجيــي يف الــرد باقــتراح قواعــد    -٣٠
عـندما تكـون يف الفضـاء اجلـوي وعـندما تكـون يف الفضاء اخلارجي، تطرح          " الفضـائية اجلويـة   

 فـيما يـتعلق مبسـألة تعيني        )أ(ورغـم أنـه يوجـد عـدد كـبري مـن الـنظريات             . مسـألة تعـيني احلـدود     
 والثانية هي   "املدار الفعلي "إحدامها هي نظرية    . احلـدود، يسـتند املعهد إىل اثنتني منها فحسب        

ورغم .  كيلومتر بناء على ذلك    ١٠٠-٨٠وقد حددت املسافة    ". املسافات االعتباطية "نظـرية   
أن املعهــد يقــدر الــنظرية الوظيفــية، ولكــنه يــرى أــا، خالفــا لســائر الــنظريات، ال تســتند إىل    

الرأي وأيـا كانـت وجهـة الـنظر املـأخوذة بعـني االعتبار فان هلذا                . وحدهـا " الـنظرية الوظيفـية   "
 )ب(.مربرات وجيهة

اخلـارجي، يكـون القـانون املنطبق هو        /وبـناء عـلى هـذا التعـيني حلـدود الفضـاء اجلـوي              -٣١
، طاملـا كانـت املركبة يف       ٣قـانون اجلـو مـع بعـض الـتعديالت حسـبما هـو مقـترح يف السـؤال                    

ال ميكن  ولكن  . ومبجرد عبور العتبة، ميكن التذرع بقانون الفضاء، مع تعديله        . الفضـاء اجلـوي   
اســتبعاد هــذا الــنهج بــدون تــرو، ألن فقــه قــانون اجلــو والفضــاء له طابعــه وأهدافــه وجــذوره      

كمـا تظـل هناك أسئلة بشأن مسائل التسجيل والنقل واحلوادث واملسؤولية       . الفلسـفية اخلاصـة   
 ).ترد التفاصيل يف الرد على السؤال(والتوحيد القياسي وما إىل ذلك 

__________ 
بعض النظريات الرئيسية يف هذا اال هي النظرية الوظيفية ونظرية الرفع األيرودينامي ونظرية البعد الالائي   )أ( 

 .ونظرية املدار الفعلي ونظرية املسافة االعتباطية
 .ملزيد من التفاصيل، يرجى االتصال باملعهد (ب) 
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لكي يبقى  "ما يتصل باملسألة األوىل املتعلقة باالستعاضة عن عبارة         والـرأي املذكـور في     -٣٢
وهنا جيب االستعاضة عن    . ينطبق أيضا على هذا السؤال    " يف الفضـاء اجلـوي لفترة زمنية معينة       

منتقال عرب الفضاء اجلوي    "بعبارة  " موجـودا يف الفضـاء اجلـوي أو يف الفضـاء اخلارجي           "عـبارة   
 ".أو الفضاء اخلارجي

 .جيري تناول الطريقة املطبقة على خمتلف القواعد يف الرد على السؤال الثالثو -٣٣
  

  هل توجد إجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع -٣السؤال 
خصائصها الوظيفية وخواصها األيرودينامية والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها 

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

 :ويتكون من شقني. السؤال هو بقدر ما امتداد للسؤال السابق -٣٤

 هل توجد إجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية؟ )أ(

 ينبغي صوغ قواعد موحدة لتلك األجسام؟ )ب(

ميكـن اإلجابـة عـلى الشـق األول بسـهولة، ألنـه ال توجـد إجـراءات خاصة باملركبات                     -٣٥
 .الفضائية اجلوية ال يف قانون اجلو وال يف قانون الفضاء

وفـيما يـتعلق بالشـق الـثاين، مبـا أنـه ال توجـد إجـراءات خاصـة، فثمة حاجة إىل وضع                    -٣٦
ولكــن الســؤال احلاســم هــو مــا هــو النســق الــذي يــتعني أن توضــع القواعــد     . قواعــد موحــدة

هــي املــبادئ الــيت ينــبغي أن يســتند مــاذا ينــبغي أن تكــون خصائصــه؟ ومــا : اجلديــدة بــناء علــيه
 عليها؟

 :وقد خلص املعهد إىل ثالثة خيارات -٣٧

 قواعد جديدة متاما؛ )أ(

 قانون اجلو أو قانون الفضاء؛ )ب(

 .قواعد معدلة )ج(

 .وتناقش فيما يلي هذه االحتماالت اخلاصة بوضع قواعد جديدة 
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 قواعد جديدة متاما )أ(
ــدة   -٣٨ ــد وضــع قواعــد جدي ــبار أساســي إىل اخلصــائص    إذا أري ــتعني أن يــوىل اعت  متامــا، ي

املذكــورة يف الســؤال نفســه، أي أن تكــون قواعــد قائمــة عــلى اخلصــائص الوظيفــية واخلــواص  
وتعد هذه السمات التقنية    . األيرودينامـية وتكنولوجـيات الفضـاء املسـتخدمة ومسـات التصميم          

ستكون هي حتقيق التوافق بني القواعد      بـال شـك جديـرة باالعتـبار، ولكن املسألة األكثر أمهية             
وستتركز املشاكل بصفة رئيسية على   . القانونـية اجلديـدة وقواعـد قـانون اجلـو والفضاء القائمة           

املــبادئ، مــثل مــبدأ الســيادة الوطنــية عــلى الفضــاء اجلــوي والــتراث البشــري املشــترك ومــا إىل   
جلــو والفضــاء القائمــة إىل وســيؤدي وضــع قواعــد جديــدة متامــا تســتبعد قواعــد قــانون ا. ذلــك

 .ولذلك فهذا اخليار هو األقل استصوابا. إحداث فوضى
  

 قانون اجلو أو قانون الفضاء )ب(

ــنظم أنشــطة املركــبات الفضــائية        -٣٩ ــانون الفضــاء لي ــانون اجلــو أو ق ــد ق يعــين ذلــك حتدي
لفضــائية فــإذا اعــتمد قــانون اجلــو، ســتبدأ املشــاكل بالــتعريف نفســه، ألن املركــبات ا   . اجلويــة

حسبما قصد  " املركبات اجلوية "اجلويـة، بسـبب خصائصـها، ال ميكـن أن تـندرج داخل نطاق               
" الســيادة اجلويــة"وسينشــأ عــندئذ تصــادم بــني . يف اتفاقــية شــيكاغو أو االتفاقــيات املتصــلة ــا

املسـتمد مـن اتفاقـية سنة       (وعـلى حنـو مقـابل لذلـك تصـادم آخـر بـني نظـام وارسـو                   " احلـرية "و
نظـــام املســـؤولية والتســـجيل "و) أن توحـــيد بعـــض قواعـــد الـــنقل اجلـــوي الـــدويل بشـــ١٩٢٩

وكـان ميكـن أن تكـون تسـوية املسـألة سـهلة، لـو أن السـؤال األول بشـأن تعريف                     ". الفضـائي 
املركـبات الفضـائية اجلويـة كـان قـانوين الطابع بدال من التماس تعريفها من خالل قدرا على                  

ويف . اســتخدام خواصــها األيرودينامــية لالنــتقال عــرب الفضــاءالتحلــيق عــرب الفضــاء اخلــارجي و
املقـام األول، سـيكون هناك تصادم حاد بشأن الفقه القانوين، ألن قانون اجلو، منذ نشأته، هو         
مـن حيـث مـنظوره قـانون نقـل بقـدر كـبري، بيـنما تكمـن روح قانون الفضاء يف ضمان حرية                        

. ة مبــراعاة املصــلحة املشــتركة لإلنســانية بأســرها الــدول يف الفضــاء اخلــارجي يف مقــابل املطالــب 
 .وتنبع عملية وضع قواعد قانون الفضاء بكاملها من هذه الروح

، تكون "املركـبات اجلوية الفضائية "ويف احلـال الـيت يـنظم فـيها قـانون الفضـاء بكاملـه          -٤٠
سائل القانونية املركـبة الفضـائية اجلويـة الـيت حتلـق فـوق إقلـيم وطـين منطوية على سلسلة من امل         

وهذا . مثـلما يكـون علـيه احلـال عـندما حتلـق طائـرة حيكمهـا قـانون اجلو عرب الفضاء اخلارجي                   
سيترك أسئلة قائمة تتعلق بالتوحيد     " الـنهج القـائم عـلى اختـيار قـانون اجلـو أو قـانون الفضـاء                "

 .للوضع املعينومن مث ال يبدو مناسبا . القياسي والثنائية واملطالبات بامللكية وما إىل ذلك
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 النظام املعدل )ج(

لـن يكـون هـذا الـنظام صـاحلا للتطبـيق إال إذا أمكـن إجـراء تعـيني واضح للحدود بني                    -٤١
والـنهج هـو، حسـبما اقـترحه العديد من الدول األعضاء،            . الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي       

ات الفضائية  بـيد أنـه بسـبب عدم ورود مفهوم املركب         ". قـائم عـلى الغـرض     "أو  " وظـيفي "ـج   
وبعـبارة أخرى، ينبغي لقانون     . اجلويـة يف النصـوص القانونـية، فسـيتطلب األمـر تعديـال طفـيفا              

املركبات "اجلـو وقـانون الفضـاء كلـيهما أن يسـتوعبا، مـن خـالل إضافات وتعديالت طفيفة،                   
لفضاء وميكن ملنظمة الطريان املدين الدويل وجلنة استخدام ا       . داخـل نطاقيهما  " الفضـائية اجلويـة   

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، خبـربما الفنـية يف املـيدانني املعنـيني، أن تتفاوضـا معـا وتقوما                    
 .بدور حاسم يف هذا الصدد

ولذلك، فاملركبة الفضائية اجلوية    . ووفقـا هلـذا النهج، فاملقصد هو الذي حيدد القواعد          -٤٢
ــنقل مســافرين وبضــائع مــن نقطــة إىل أخــرى      عــلى األرض عــرب الفضــاء  الــيت يقصــد ــا أن ت

واملركـبة الفضـائية اجلويـة الـيت يقصـد ا أن تقوم             " قـانون اجلـو املعـدل     "اخلـارجي سـتحكم ب    
 ".قانون الفضاء املعدل"باستكشاف للفضاء اخلارجي ستحكم ب

وســتكون املركــبة الفضــائية اجلويــة، الــيت يقصــد ــا الطــريان املــدين، خاضــعة ألحكــام  -٤٣
، ولنظام  )يف إطار احلريات اخلمس   (سـبة جلميع األغراض املتصلة بالطريان       اتفاقـية شـيكاغو بالن    

ــية ســنة        ــنقل واملســؤولية، والتفاق ــتعلقة بال ــتعلقة  ١٩٦٣وارســو بالنســبة جلمــيع املســائل امل امل
. بالنسبة جلميع املسائل العقابية    الطائرات باجلـرائم وبعـض األعمـال األخرى املرتكبة على منت         

صـكوك ال تنطـبق إال عـندما تكون املركبة الفضائية اجلوية دون االرتفاع              بـيد أن مجـيع هـذه ال       
وعـندما تكـون املركـبة يف الفضـاء اخلـارجي، أي فـوق االرتفاع احملدد، ينبغي أن يوىل                   . احملـدد 

وستنظم مسائل مثل التسجيل والتوحيد   . االعتـبار الـالزم لـنظام املسـؤولية يف الفضاء اخلارجي          
 .اعد الطريان القائمةالقياسي واملالحة بقو

وبالطــريقة ذاــا، ستخضــع أي مركــبة فضــائية جويــة يقصــد ــا استكشــاف الفضــاء    -٤٤
وستخضع مسائل التسجيل والتوحيد القياسي واملراقبة      . ألحكام قانون الفضاء  ) خالفـا للـنقل   (

 عرب وعـندما حتلـق طائـرة من هذا القبيل     . األرضـية ومـا إىل ذلـك إىل الـنظام القـانوين الفضـائي             
 .الفضاء اخلارجي لدولة ذات سيادة، ميكن للمركبة أن متارس حرية التحليق
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  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 

 القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثناء طريان املركبة الفضائية تبعات قانونية، أم هل يسود
 اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟

 
فقـد سؤل هناك عما إذا كانت       . هـذا السـؤال هـو صـيغة أكـثر حتديـدا للسـؤال الـثاين                -٤٥

القواعـد املنطـبقة عـلى املركـبة الفضـائية اجلويـة ختـتلف تـبعا ملـا إذا كانـت موجـودة يف الفضاء               
والسـؤال هـنا أكـثر حتديـدا، يتـناول مـا إذا كـان ميكـن أن يطبق                   . وي أو الفضـاء اخلـارجي     اجلـ 

علـيها قـانون اجلـو باعتـبارها مركـبة جويـة عـندما تكون الفضاء اجلوي وميكن أن يطبق قانون                 
كمـا يقدم السؤال خيارا     . الفضـاء باعتـبارها مركـبة جويـة عـندما تكـون يف الفضـاء اخلـارجي                

ويــتم ذلــك االختــيار بــناء عــلى مقصــد . ر بــني قــانون اجلــو وقــانون الفضــاءآخــر، هــو االختــيا
 .املركبة الفضائية اجلوية

وبناء . وقـد متـت مناقشـة املسـائل املطروحة بصورة مفصلة يف إطار السؤالني السابقني        -٤٦
. عـلى ذلـك، ميكـن أن يفهم أن املركبة الفضائية اجلوية ليست مركبة جوية وال مركبة فضائية             

وعندما تكون يف الفضاء اجلوي، ال ميكن أن ينطبق         ". مركبة فضائية جوية  "ا ليسـت سوى     إـ 
علــيها قــانون اجلــو كــامال عــلى هــذا الــنحو وعــندما تكــون يف الفضــاء اخلــارجي، ال ميكــن أن  

ويبدو اخليار الثاين أكثر مالءمة وسيحدد املقصد،       . ينطـبق علـيها قـانون الفضـاء كامال كذلك         
ورغـم أن املعهـد يوافق على هذا النهج، فهو ال يؤيد متاما             .  القـانون املنطـبق    مـن هـذا املـنطلق،     

وبال شك، يتعني االختيار بناء على . االختـيار بـني قانون اجلو أو قانون الفضاء بالشكل احلايل          
املقصـد وسـيكون القـانون املنطـبق هـو إما قانون الفضاء أو قانون اجلو، ولكن يتعني أن يكون       

 . التعديالت الالزمة، على النحو املقترح يف الرد على السؤال الثالثذلك مع إدخال
  
  هل يميز بني مرحلتـي اإلقالع واهلبوط متييزا خاصا يف القواعد اخلاصة -٥السؤال  

باألجسام الفضائية اجلوية نظرا الختالف درجة الضبط الرقايب عند دخول الفضاء 
  الرجوع إىل ذلك املدار؟اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي مث 

 . بالنظر إىل املسائل اليت جرت مناقشتها أعاله، هذا السؤال غري جوهري -٤٧
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  هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي -٦السؤال  
  جوي تابع إلحدى الدول أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى؟

ى االختالفات الفقهية القانونية بني قانون اجلو وقانون        يسـلط هـذا السـؤال الضـوء عـل          -٤٨
الدول يف استخدام الفضاء اخلارجي " حرية"فبيـنما يهـدف قـانون الفضـاء إىل ضمان          . الفضـاء 

مقـابل املطالـبة مبـراعاة املصـلحة البشـرية املشـتركة بصـفة شـاملة، يعد قانون اجلو، الذي يشار                     
واخلــيط الــذي يــربط قــانون الفضــاء بكاملــه هــو  . للــنقل، قانونــا "بقــانون الطــريان"إلــيه غالــبا 

ويسعى . الوصـول الشـامل ومـراعاة املصـاحل املشـتركة جلمـيع املشـاركني يف األنشـطة الفضائية               
قـانون اجلـو بصـفة رئيسـية إىل ضـمان التشـغيل األفضـل لتكنولوجـيا الطـريان، ممـا جيعله أحيانا                       

يت يشترط أن يؤديها القانون يف كال االني        فاألدوار ال . يـتخذ شـكل قـانون حلمايـة املسـتهلك         
بــل وتوجــد اخــتالفات طفــيفة فــيما يــتعلق باملســائل الــيت تــنطوي علــيها احلقــوق  . خمــتلفة متامــا
وقـد تأثـر وضـع القواعد يف فرعي القانون هذين بقدر كبري بأهدافهما واحلقوق               . وااللـتزامات 
نون خـاص له مسـات قـانون عـام، بيـنما       وإضـافة إىل ذلـك، فقـانون اجلـو هـو قـا      . الـيت خيوالـا  

بيد أنه خالل السنوات األخرية، بسبب االنتقال يف طبيعة     . قـانون الفضـاء هـو قـانون عام متاما         
األنشـطة الفضـائية، بـدأ قـانون الفضـاء يف االسـتجابة ألنشـطة القطاع اخلاص يف هذا القطاع،                

 .كمهاولكن األنشطة الفضائية هي أنشطة ختضع ملراقبة الدولة وحت

 :واملبادئ ذات الصلة يف هذا السياق هي -٤٩

الســـيادة الوطنـــية عـــلى الفضـــاء اجلـــوي، واملســـؤولية الفـــردية  : قـــانون اجلـــو )أ( 
 .والتنظيمية، واملبادئ العقابية، واالستخدام الرشيد للفضاء

احلــرية يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، ومســؤولية الــدول عــن   : قــانون الفضــاء )ب( 
 . واستخدام الفضاء ألغراض سلمية، والتعاون، واملساعدة املتبادلةأنشطة الفضاء،

يـتعني عـلى املركـبة الفضـائية اجلويـة اليت تنتقل عرب الفضاء اجلوي مث الفضاء اخلارجي                   -٥٠
وألن فكــرة القواعــد . أن تــراعي عــلى الــنحو الواجــب املــبادئ األساســية لكــال فــرعي القــانون

ومن شأن هذه القواعد    .  املمكـن جتاهل املبادئ األساسية     املعدلـة مطـروحة للـنقاش، فمـن غـري         
أن ختـول املركـبة الفضـائية اجلويـة بعـض احلقـوق والواجـبات، الـيت جيب أن تمارس حبسن نية                      

 .ومع املراعاة الواجبة للمصاحل املقابلة للمشاركني اآلخرين
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أو /اء اإلقالع و  هل هناك سوابق بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثن-٧السؤال  
الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض، وهل يوجد قانون عريف دويل فيما يتعلق ذا 

  املرور؟
بالنسـبة لـلجزء األول مـن السـؤال، املـتعلق بالسوابق، فرد املعهد الوارد أدناه غين عن                   -٥١

 .الشرح

، "ائية اجلويةاملركبات الفض"وفـيما يـتعلق بوجـود قـانون عريف دويل فيما يتصل مبرور       -٥٢
ــنفي  ــة بال ــاهدات   "ولكــن يف ســياق األجســام الفضــائية  . فاإلجاب ، جتســدت بعــض أحكــام مع

 .الفضاء يف شكل قانون عريف دويل

وأهـم تلـك األحكـام يف هـذا الصـدد هـو واجب اإلنقاذ واملساعدة واإلعادة املقنن يف                -٥٣
 الفضائيني ورد األجسام املالحـني الفضـائيني وإعـادة املالحني      بشـأن إنقـاذ      ١٩٦٨اتفـاق سـنة     

ومن خالل تعميم   )). ٢٢-د (٢٣٤٥مرفق قرار اجلمعية العامة      (املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي      
وميتد هذا الواجب   . املمارسـة وتنسـيقها واتسـاقها فقد حقق ذلك وضع القانون العريف الدويل            

ــاذ وإعــادة املالحــني وكذلــك       ــيات البحــث واإلنق األجســام "ليشــمل املســاعدة يف مجــيع عمل
وكذلـك، يـتعني على الدول لدى ممارسة هذا الواجب          . سـاملني إىل السـلطة املطلقـة      " الفضـائية 

أن تلــتزم مبـــبدأ املســـاعدة والـــتعاون املتــبادلني يف استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه   
 .كما ميكن أن ينطبق هنا أيضا املبدأ العام حلسن اجلوار. لألغراض السلمية

على سطح األرض   " جسم فضائي "لية املطلقـة عـن الضـرر الـذي يسببه           ومـبدأ املسـؤو    -٥٤
 ". اجلسم الفضائي اجلوي"ينطبق أيضا على 

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

  أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟/اجلوية أثناء اإلقالع و
ــتعلق هــذا الســؤ   -٥٥ ــية تطبــيق قواعــد القــانون الوطــين والــدويل فــيما يتصــل       ي ال بإمكان

 .ومن مث، تنطبق هنا اإلجابة املقدمة يف اجلزء الثاين من السؤال السابق". باألجسام الفضائية"
  
  هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي -٩السؤال  

  على األجسام الفضائية اجلوية؟
يف الوقـت احلايل، خيضع القانون املتعلق بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي              -٥٦

الدولة "وتستند عملية التسجيل بكاملها على مفهوم       . ١٩٧٥ألحكـام اتفاقـية التسـجيل لسنة        
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وبعبارة أخرى، تشترط االتفاقية أن تقوم الدولة املطلقة بتسجيل اجلسم الذي تطلقه            ". املطلقـة 
األجســـام "وإضـــافة إىل ذلـــك، تنحصـــر إمكانـــية تطبـــيق االتفاقـــية يف  . فضـــاء اخلـــارجييف ال

وبــال شــك، ال ميكــن التفاقــية التســجيل أن تطــبق بشــكلها احلــايل عــلى تســجيل     ". الفضــائية
 ".املركبات الفضائية اجلوية"

ن وخيضـع تسـجيل املركـبات اجلويـة يف الوقت احلايل التفاقية شيكاغو، اليت ال ميكن أ          -٥٧
 ".املركبات الفضائية اجلوية"تنطبق بدورها بشكلها احلايل على 

ــو      -٥٨ ــائية هـ ــام الفضـ ــجيل األجسـ ــناول تسـ ــر يتـ ــة صـــك دويل آخـ ــروع األويل ومثـ املشـ
 املـــلحق باتفاقـــية ٢٠٠١ لســـنة للـــربوتوكول بشـــأن املســـائل اخلاصـــة بـــاملوجودات الفضـــائية 

الـربوتوكول إىل وجـود سـلطة مشـرفة     ويشـري هـذا   . الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة     
، "الضمانات الفضائية"وتنطوي . لتـتوىل االحـتفاظ بسـجل للضمانات يف املوجودات الفضائية         

 عـلى أمهـية بالنسـبة للمركـبات الفضـائية اجلوية عندما يتم              )ج(حسـبما هـي معـرفة يف االتفاقـية،        
ن بالنسـبة للمركبات    وتـرد أحكـام تسـجيل مشـاة، ولكـ         . إدخـال الـتعديالت السـالفة الذكـر       

  بشـأن املسائل اليت ختص معدات الطائرات امللحق باتفاقية ٢٠٠١ سـنة  بـروتوكول اجلويـة، يف    
 .الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
 ها ومن املزمع إطالقها ووضعها يف الفضاء أو موجودة يف الفضاء؛أي موجودات ميكن حتديد" )ج( 

 ميكن حتديدها ويتم جتميعها أو صنعها يف الفضاء؛ أي موجودات"  
أي مركبة إطالق ميكن حتديدها وميكن االستغناء عنها أو ميكن استخدامها مرة أخرى لنقل أشخاص أو  "  

 بضائع إىل الفضاء ومنه؛ 
ده بشكل منفصل ويكون جزءا من موجودات مشار اليها يف الفقرات الفرعية السابقة،  أي عنصر ميكن حتدي"  

 ."أو يرتبط ذه املوجودات، أو يشكّل جزءا من حمتوياا


