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جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 

  يف األغراض السلمية 

االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية 
اجلوية: الردود الواردة من الدول األعضاء 

 
 

مذكرة من األمانة 
 

اضافة 
 

احملتويات 
 

الصفحة الفقرات   
 ٢  ١-٤ مقدمة............................................................................... أوال

 -
 ٣ الردود الواردة من الدول األعضاء.................................................................. ثانيا-

 ٣

هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنـه جسـم قـادر علـى االنتقـال عـرب الفضـاء
اخلارجي وعلى استخدام خواصه االيرودينامية يف البقاء يف الفضاء اجلوي لفترة زمنيـة

................................................................................. معينة؟

السؤال ١:  

 ٤
هل خيتلف النظام املنطبق على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملـا اذا كـان اجلسـم

موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟.....................................
السؤال ٢:  

 ٤

هـل توجـد قواعـد اجرائيـة خاصـة باألجسـام الفضائيـة اجلويـة، تـأخذ يف االعتبــارتنوع
خصائصها الوظيفية وخواصها األيرودينامية والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيـها

ومساا التصميمية، أو هل ينبغي صوغ نظام وحيد أو موحد لتلك األجسام؟..........

السؤال ٣:  
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الصفحة الفقرات   

 ٥

هــل تعتــرب األجســام الفضائيــة اجلويــة طــائرات أثنــاء وجودهــا يف الفضــاء اجلــــوي،
ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل مـا يـترتب علـى ذلـك مـن
ـــة آثـار قانونيـة، أو هـل تكـون الغلبـة لقـانون اجلـو أو قـانون الفضـاء أثنـاء حتليـق مركب

فضائية جوية، تبعا ملقصد ذلك التحليق؟...............................................

السؤال ٤:  

 ٦

هـل متـيز مرحلتـا االقـــالع واهلبــوط متيــيزا خاصــا يف النظــام الــذي يتنــاول األجســام
الفضائية اجلوية، باعتبارمهـا تنطويـان علـى درجـة مـن الضوابـط التنظيميـة ختتلـف عـن

دخول الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي مث العودة إىل ذلك املدار؟..........

السؤال ٥:  

 ٦
هل تنطبق قواعد قانون اجلو الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابعة لدولـة مـا

.......................................... أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى؟
السؤال ٦:  

 ٧
هـل هنـاك سـوابق فيمـا يتعلـق مبـرور األجسـام الفضائيـة اجلويـة بعـــد أن رجوعــها اىل

............. الغالف اجلوي لألرض، وهل يوجد قانون عريف دويل بشأن ذلك املرور؟
السؤال ٧:  

 ٧
هل توجد أي قواعد قانونيـة وطنيـة و/أو دوليـة فيمـا يتعلـق مبـرور األجسـام الفضائيـة

بعد رجوعها اىل الغالف اجلوي لألرض؟..............................................
السؤال ٨:  

 ٨
هـل تنطبـق القواعـد املتعلقـة بتسـجيل األجسـام الـيت تطلـق يف الفضـاء اخلـــارجي علــى

األجسام الفضائية اجلوية؟..............................................................
السؤال ٩:  

 ٨ ......................................................................................... ردود عامة  
 
 

مقدمة  أوال-
 

ـــا الثامنــة والثالثــني، عــام ١٩٩٥، علــى أن الغــرض مــن  اتفقـت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دور -١

االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلـق باألجسـام الفضائيـة اجلويـة، الـذي وضـع يف صيغتـه النهائيـة خـالل الـدورة الرابعـة والثالثـني 

للجنـة الفرعيـة القانونيـة، هـو اسـتطالع اآلراء األوليـة للـدول األعضـاء يف اللجنـة بشـــأن خمتلــف املســائل املتعلقــة باألجســام الفضائيــة اجلويــة. 

ـــة يف البــت يف كيفيــة مواصلــة  واتفقـت اللجنـة أيضـا علـى أن الـردود علـى االسـتبيان ميكـن أن توفـر أساسـا تسـتند اليـه اللجنـة الفرعيـة القانوني

نظرها يف البند ذي الصلة من جدول األعمال. واتفقـت اللجنـة كذلـك علـى أن تدعـى الـدول األعضـاء يف اللجنـة إىل ابـداء آرائـها بشـأن تلـك 

األمور.(١) 

وترد املعلومات املتلقاة من الدول األعضـاء حـىت ٢ شـباط/فـرباير ١٩٩٨ يف املذكـرة املقدمـة مـن األمانـة بتـاريخ ١٥ شـباط/فـرباير  -٢

 .(Add.1-5 و A/AC.105/635 الوثائق) ١٩٩٦

ويف دورـا األربعـني، عـام ٢٠٠١، صـادقت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة علـــى تقريــر الفريــق العــامل بشــأن البنــد املعنــون "األمــور  -٣

املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده". وكان الفريق العامل قـد اتفـق علـى أنـه ينبغـي، نظـرا لـورود عـدد قليـل جـدا مـن الـردود، أن 

يطلـب اىل الـدول األعضـاء أن تنظـر يف تقـدمي ردود علـى االسـتبيان أو حتديـث ردودهـا مـن أجـل احـراز تقـدم يف العمـل بشـأن هـذا املوضـــوع 

(A/AC.105/763، املرفق الثاين، الفقرة ٩). 
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وقد أعدت األمانة هـذه الوثيقـة اسـتنادا إىل املعلومـات الـواردة حـىت ٢١ كـانون الثـاين/ ينـاير ٢٠٠٢ مـن الـدول األعضـاء التاليـة:  -٤

أملانيا وتركيا واملغرب. 
 
 

الردود الواردة من الدول األعضاء  ثانيا-
 
 

هــل ميكــن تعريــف اجلســم الفضــائي اجلـــوي بأنـــه جســـم قـــادر علـــى  السؤال ١:
االنتقال عرب الفضاء اخلارجي وعلى استخدام خواصه االيروديناميــة 

يف البقاء يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة؟ 
 
 

املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

ان التعريـف املقـترح لتعبـري "اجلسـم الفضـائي اجلـوي" ميكـن اعتبـاره جديـرا بـالنظر، ولكـن ينبغـــي تقــدمي معلومــات تكميليــة عــن 

خصائص اجلسم الفضـائي اجلـوي ليتسـىن تعريفـه تعريفـا قانونيـا يتوافـق مـع القـانون الـدويل للفضـاء. كمـا ان اسـتخدام تعبـري "اجلسـم الفضـائي 

اجلوي" ميكن أن حيدث لبسا مع تعابـري أخـرى شـائعة االسـتخدام، مثـل "الطـائرة" أو "املركبـة الفضائيـة" أو "اجلسـم الفضـائي". فـاذا كـان يـراد 

استخدام تعبري "اجلسم الفضائي اجلوي"، فينبغي تعريفه بالنسبة إىل التعابري األخرى املوجودة يف النصوص القانونية الدولية. 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

اذا كـان القصـد هـو ادراج مجيـع نظـم النقـل الفضائيـة مثـل القذائـف والصواريـخ واملكوكـات الفضائيـة، وكذلـــك محوالــا، فــإن 

التعريـف الـوارد أعـاله هـو تعريـف صحيـح. وهـو يشـمل أيضـا القذائـف البالسـتية، ونظـم النقـل فـرط الصوتيـة املقبلـة ومـا إىل ذلـك، ممـا قــد ال 

يكون مقصودا بالتعريف. ومن مث، يلزم وجود معلومات أكثر تفصيال. 

هل خيتلف النظام املنطبق على حتليــق األجســام الفضائيــة اجلويــة  السؤال ٢:
تبعا ملا اذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلــوي أو يف الفضــاء 

اخلارجي؟ 
 
 

املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

اذا كـان اهلـدف مـن "اجلسـم الفضـائي اجلـوي" هـو االستكشـاف واالسـتخدام يف الفضـاء اخلـارجي، فمـن املنطقـي تطبيـق أحكـــام  -١

قانون الفضاء، وخصوصا اجلوانب املتعلقة باملسؤولية يف حالة وقوع ضرر. 
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أما اذا كان "اجلسم الفضائي اجلوي" يستخدم ألغراض تتصل حبركـة املـرور اجلويـة، فيمكـن تطبيـق القـانون الـدويل املتعلـق حبركـة  -٢

املرور اجلوية. 

وهذه االزدواجية يف االستعمال ميكن أن حتدث غموضا وتسبب نزاعات يف تطبيق النصوص القانونية يف حال وقوع حادثة.  -٣
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

ينبغـي أن تكـون املتطلبـات القانونيـة لألجسـام الفضائيـة اجلويـة املوجـودة يف الفضـاء اجلـوي ويف الفضـــاء اخلــارجي خمتلفــة بســبب 

اختالف البيئتني واختالف االعتبارات التشغيلية. 
 
 

هل توجد قواعد اجرائية خاصــة باألجســام الفضائيــة اجلويــة، تــأخذ يف االعتبــار تنــوع خصائصــها الوظيفيــة وخواصــها  السؤال ٣:

األيرودينامية والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها ومساا التصميمية، أو هل ينبغي صوغ نظام وحيــد 

أو موحد لتلك األجسام؟ 
 
 

املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

ــات.  ال توجـد قواعـد اجرائيـة دوليـة خاصـة باألجسـام الفضائيـة اجلويـة. وهـذا يعـزى إىل حمدوديـة اسـتخدام هـذا النـوع مـن املركب

ـــي وضــع نظــام ينطبــق علــى األجســام الفضائيــة اجلويــة وحدهــا، اســتنادا إىل املعــاهدات املوجــودة، خصوصــا فيمــا يتعلــق  ومـع ذلـك، ينبغ

باملسؤولية. 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

ليست هناك قواعـد اجرائيـة ختـص األجسـام الفضائيـة اجلويـة ذات اخلصـائص التقنيـة والوظيفيـة املختلفـة. بيـد أنـه ينبغـي أن يتسـىن 

صوغ قانون وحيد باألجسام الفضائية اجلوية، دون اخـالل بقـانون اجلـو وقـانون الفضـاء. ومـع اسـتحداث أنـواع جديـدة مـن املركبـات، ميكـن 

تعديل االجراء ليشمل تلك األنواع اجلديدة أيضا. 
 
 

هــل تعتــرب األجســام الفضائيــة اجلويــة طــائرات أثنــاء وجودهــا يف الفضــاء اجلــوي، ومركبــات فضائيــة أثنــاء وجودهــا يف  السؤال ٤:

الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من آثــار قانونيــة، أو هــل تكــون الغلبــة لقــانون اجلــو أو قــانون 

الفضاء أثناء حتليق مركبة فضائية جوية، تبعا ملقصد ذلك التحليق؟ 
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املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

يف ضـوء مـا ورد يف السـؤالني السـابقني، ينبغـي أن تكـون الغلبـة لقـانون الفضـاء يف حالـة اجلسـم الفضـــائي اجلــوي، طــوال رحلتــه 

ـــانون اجلــو اذا  كلـها منـذ إقالعـه (مـن األرض أو مـن فـوق منصـة) حـىت وصولـه إىل مقصـده (وضعـه يف املـدار أو هبوطـه). وميكـن أن ينطبـق ق

كان اجلسم املعين يستخدم يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى. 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

يتعني اعتبار اجلسم الفضائي اجلـوي مبثابـة طـائرة أثنـاء وجـوده يف الفضـاء اجلـوي، ويتعـني اعتبـاره مركبـة فضائيـة أثنـاء وجـوده يف 

الفضاء اخلارجي. 
 
 

هل متيز مرحلتا االقالع واهلبوط متييزا خاصا يف النظام الذي يتناول األجسام الفضائية اجلوية، باعتبارمها تنطويان على  السؤال ٥:

درجة من الضوابط التنظيمية ختتلف عن دخول الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلــارجي مث العــودة إىل 

ذلك املدار؟ 
 
 

املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

نظرا ألن االقالع واهلبـوط مهـا مرحلتـان متمايزتـان، ينبغـي توخـي قواعـد اجرائيـة قانونيـة خاصـة يف النظـام املنطبـق علـى األجسـام 

الفضائية اجلوية، وال سيما مرحلة اهلبوط الــيت ميكـن أحيانـا، ألسـباب خمتلفـة، أن تتسـبب يف أضـرار، خصوصـا اذا حـدث أثنـاء هـذه املرحلـة أن 

عرب اجلسم الفضائي اجلوي الفضاء اجلوي لدولـة أخـرى غـري تلـك املسـؤولة عنـه. أمـا بشـأن مرحلـة االقـالع، فـان الدولـة املختصـة هـي الدولـة 

املطلقة، وفقا للتعريف السائد. 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

تنطبق القواعد نفسها يف احلالتني. 
 
 

هل تنطبق قواعد قانون اجلو الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تــابع لدولــة مــا أثنــاء وجــوده يف الفضــاء اجلــوي  السؤال ٦:

لدولة أخرى؟ 
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املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

نعـم، ينبغـي أن تنطبـق قواعـد قـانون اجلـو الوطـين والـدويل اذا وجـد جسـم فضـائي جـوي يف الفضـاء اجلـوي لدولـة أخـــرى (انظــر 

السؤال ٤). 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

نعم، ينطبق القانونان الوطين والدويل على السواء عندما يكــون اجلسـم الفضـائي اجلـوي موجـودا يف الفضـاء اجلـوي لدولـة أخـرى. 

ـــي يتمكــن  اذا كـانت هنـاك اختالفـات كثـرية يف القوانـني الوطنيـة للـدول، جيـوز تعديـل قوانـني اجلـو الدوليـة لتوحيـد تلـك القواعـد واللوائـح ك

اجلسم الفضائي اجلوي من التحليق أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى. 
 
 

هل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية بعد رجوعها اىل الغالف اجلوي لألرض، وهل يوجد قانون  السؤال ٧:

عريف دويل بشأن ذلك املرور؟ 
 
 

املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

يبدو أن هناك سابقة (وهـي مـرور املكـوك الروسـي يف عـام ١٩٨٨)، بيـد أن قلـة املعلومـات املتاحـة ال تسـمح بتكويـن رأي قـاطع 

بشأن هذا املوضوع. ومع ذلك، ينبغي اختاذ تدابري تستند إىل املعاهدات واالتفاقيات املوجودة يف حال وقوع حادثة. 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

حسب علمنا، ليست هناك سوابق وال يوجد قانون عريف حيكم رجوع اجلسم الفضائي اجلوي. 
 
 

هــل توجــد أي قواعــد قانونيــة وطنيــة و/أو دوليــة فيمــا يتعلــق مبـــرور  السؤال ٨:
األجسام الفضائية بعد رجوعها اىل الغالف اجلوي لألرض؟ 

 
 

املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 
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ليست لدى اململكة املغربية تشريعات فضائية وطنية، بيد أنـه ينبغـي تطبيـق قواعـد وأحكـام التشـريعات الوطنيـة/الدوليـة الـيت حتكـم 

حق املرور يف الفضاء اجلوي لدولة أجنبية، اذا دعت احلاجة إىل ذلك. 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

وفقا ألحكام املواد ذات الصلة من املدونـة القانونيـة التركيـة للطـريان املـدين وبعـض املمارسـات الوطنيـة، ختضـع األجسـام الفضائيـة 

املوجودة يف الفضاء اجلـوي لنفـس القواعـد الـيت ختضـع هلـا املركبـات الفضائيـة واألجسـام الطـائرة األخـرى. (ويتعـني استشـارة خـرباء يف حركـة 

ـــها ذات الصلــة مبختلــف  الطـريان للحصـول علـى اجابـات أكـثر تفصيـال ودقـة). وينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار معـاهدات األمـم املتحـدة ومبادئ

جوانب املسألة. 
 
 

هــل تنطبــق القواعــد املتعلقــة بتســـجيل األجســـام الـــيت تطلـــق يف  السؤال ٩:
الفضاء اخلارجي على األجسام الفضائية اجلوية؟ 

 
 

املغرب 

[األصل: بالفرنسية] 

ال ميكن لتلك االتفاقية، حسب داللة امسها، أن تنطبق إال على هذا النوع من األجسام. 
 
 

تركيا 

[األصل: باالنكليزية] 

نعم، ينبغي أن تنطبق القواعد املتعلقة بالتسجيل على األجسام الفضائية اجلوية. 
 
 

ردود عامة 
 

أملانيا 

[األصل: باالنكليزية] 

أبلغت حكومة أملانيا األمني العام بأا ال تعتزم حتديث ردها السابق على االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية. 
 

احلواشي 
 ،( A/50/20) الوثــائق الرمسيــة للجمعيــــة العامـــة، الـــدورة اخلمســـون، امللحـــق رقـــم ٢٠ (١)

الفقرة ١١٧. 
ــــــــــ 


