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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

خالصة حتليلية للردود على االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة   
   ما تفضله الدول األعضاء: فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية

  مذكرة من األمانة        
  احملتويات    

   الفقرات الصفحة
.............................................................................................مقدمة ٤-١ ٣ -أوال
.............................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء ٤ -ثانيا
................................................................................................مالحظة متهيدية ٤  

٤ 
  هـل ميكـن تعـريف اجلسـم الفضـائي اجلـوي بأنـه جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء اخلارجي-١السـؤال   

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

٥ 
 القواعـد القانونــية املنطـبقة عـلى طـريان األجسـام الفضــائية اجلويـة تـبعا ملـا إذا كــان  هـل ختـتلف  -٢السـؤال  

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

٦ 

ــية-٣الســؤال  ــنوع خصائصــها الوظيف ــة، نظــرا لت   هــل توجــد إجــراءات خاصــة باألجســام الفضــائية اجلوي
ت الفضـائية املسـتخدمة فيها ومسات تصاميمها، أم ينبغي صوغ قواعدوخواصـها األيرودينامـية والتكنولوجـيا     

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

 

٧ 

  هـل تعتـرب األجسـام الفضـائية اجلويـة مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء اجلوي ومركبات-٤السـؤال   
 قانونــية، أم هــل يســودفضــائية أثــناء وجودهــا يف الفضــاء اخلــارجي، بكــل مــا يترتــب عــلى ذلــك مــن تــبعات 

.................القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثناء طريان املركبة الفضائية اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟
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   الصفحة

٨ 

  هـل يمـيز بـني مرحلـتـي اإلقـالع واهلـبوط متيـيزا خاصـا يف القواعـد اخلاصـة باألجسـام الفضائية-٥السـؤال   
بط الــرقايب عــند دخـول الفضــاء اجلـوي مــن مـدار يف الفضــاء اخلــارجي مثاجلويـة نظــرا الخـتالف درجــة الضـ   

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

 

٩ 
  هـل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابع إلحدى الدول-٦السـؤال   

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

١٠ 
أو الرجوع إىل الغالف/رور األجسام الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع و  هـل هـناك سـوابق بشأن م   -٧السـؤال   

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

١١ 
أو دولية بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع/  هـل هـناك أي قواعد قانونية وطنية و         -٨السـؤال   

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

١١ 
  هــل تســري القواعــد املــتعلقة بتســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي عــلى األجســام-٩الســؤال 

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

١٢ 
املنطبقة على الفضاءتلك  رق بني القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اجلوي و        وا الفـ  ي  مـا هـ     -١٠السـؤال   
......................................................................................................اخلارجي؟
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  مقدمة -أوال  
يف الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء   -١

، اتفـق الفـريق العامل املعين باملسائل        ٢٠٠٣اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، املعقـودة يف عـام             
املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده عـلى أن تعـد األمانـة، يف حـدود اإلمكان،                       

 حتليلــية للــردود املقدمــة مــن الــدول األعضــاء عــلى االســتبيان بشــأن املســائل القانونــيـة خالصــة
ــة    ــتعلـق باألجســام الفضــائيـة اجلوي ــيقة  ٨انظــر الفقــرة (املمكــنـة فــيمـا ي  مــن املــرفق الــثاين للوث

A/AC.105/805 .(وقد أقرت اللجنة الفرعية القانونية تقرير الفريق العامل. 

، نظر  ٢٠٠٤ثة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية، املعقـودة يف عام              ويف الـدورة الثالـ     -٢
املعـين باملسـائل املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده يف اخلالصــة         الفـريق العـامل   

للـردود عـلى االسـتبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية          التحليلـية   
ــة  ــنة   ) Corr.1 وA/AC.105/C.2/L.249(اجلويـ ــاء يف جلـ ــدول األعضـ ــو الـ ــلى أن يدعـ ــق عـ واتفـ

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل أن تــبني مــا تفضــله فــيما يــتعلق بــاآلراء   
ــامل         ــريق الع ــيها الف ــنظر ف ــة لكــي ي ــا إىل األمان ــية وترســل ردوده ــواردة يف اخلالصــة التحليل ال

 مــن املــرفق الــثاين  ١٠انظــر الفقــرة (تفــاق بشــأن البــند  كخطــوة تالــية يف ســبيل التوصــل إىل ا 
 ).A/AC.105/826للـوثيقة 

، دعـا األمني العام احلكومات  ٢٠٠٤أغسـطس  / آب٢٠ويف مذكـرة شـفوية مؤرخـة       -٣
إىل توضـيح مـا تفضـله فـيما يـتعلق بـاآلراء الـواردة يف اخلالصـة التحليلـية وتقدمي ردودها لكي                    

 . باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهينظر فيها الفريق العامل املعين

يناير / كانون الثاين  ١٧وأعـدت األمانـة هـذه الوثـيقة بناء على املعلومات الواردة حىت               -٤
أملانيا، اجلمهورية التشيكية، املغرب، املكسيك، :  مـن الـدول التالـية األعضاء يف اللجنة    ٢٠٠٥
 .اليونان
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   *دة من الدول األعضاءالردود الوار -ثانيا 
 مالحظة متهيدية

 
 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

قدمــت اجلمهوريــة التشــيكية ردودهــا عــلى االســتبيان بصــيغتيه األصــلية واجلديــدة          
ــيهما ــتني     . كلتـ ــة املؤرخـ ــريت األمانـ ــردود يف مذكـ ــك الـ ــرد تلـ ــباط١٥وتـ ــرباير / شـ  ١٩٩٦فـ

(A/AC.105/635)٢٠٠٣مــــارس /آذار ٣١ و (A/AC.105/C.2/2004/CRP.10) . ومــــنذ ذلــــك
وهلـذا السـبب، ينحصـر هـذا الـرد على طلب            . احلـني مل تـتغري آراء اجلمهوريـة التشـيكية كـثريا           

األمــني العــام يف توضــيح مــا تفضــله اجلمهوريــة التشــيكية بشــأن مــا ورد يف اخلالصــة التحليلــية 
ضــافة أي اعتــبارات أخــرى  ، حســبما طلــب، بــدون إ )Corr.1 وA/AC.105/C.2/L.249انظــر (

وتسـتند أفضلياتنا يف الغالب إىل الردود املذكورة  . بشـأن فـرادى األسـئلة الـواردة يف االسـتبيان        
أعـاله، ولكـنها تـبني أيضـا تأيـيدنا لـبعض اآلراء األخرى اليت ميكن أن تؤخذ يف احلسبان لدى                     

 .إجراء مناقشات أخرى يف املستقبل
  

سـم الفضـائي اجلـوي بأنـه جسـم قادر على        هـل ميكـن تعـريف اجل    -١السـؤال   
االنـتقال عـرب الفضـاء اخلارجي وعلى استخدام خواصه األيرودينامية لكي يبقى             

 يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة؟
  

 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــ) ه (٤نفضــل الفقــرة   ــاالــيت جتس  يف نــنا نقــر أيضــا بوجــود بعــض املــزايا  ولك. د آراءن
 ).د (١٢، وعلى املدى األبعد يف الفقرة )ج (١٢و) و (٤الفقرتني 

  

                                                         
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به *
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 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

 ".االنتقال عرب الفضاء اخلارجي"بعد عبارة " والبقاء فيه"ينبغي أن تضاف عبارة  -١

 .ينبغي أيضا أخذ االنتقال إىل األغلفة اجلوية لكواكب أخرى يف االعتبار -٢

ــتعل  -٣ ــيما ي ــة "أو " مركــبة فضــائية "ق باملصــطلحات، فمــن املؤكــد أن مصــطلحي   ف ناقل
إذا مت " جســم فضــائي جــوي "ولكــن ميكــن الــنظر أيضــا يف مصــطلح   . مهــا األنســب" فضــائية

 .تعريفه تعريفا قاطعا

ينـبغي توخـي احلـرص عـلى اسـتبعاد األجسـام الطبيعـية، اليت بإمكاا أيضا التحليق يف           -٤
 .لفضاء اجلويالفضاء اخلارجي أو يف ا

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

 ".لفترة زمنية معينة"ينبغي إيضاح عبارة  -١

ينــبغي توفــري مــزيد مــن املعلومــات عــن خصــائص اجلســم الفضــائي اجلــوي مــن أجــل     -٢
 .ضمان أن يكون التعريف متسقا مع قانون الفضاء الدويل

ــبغي أن يحــدد أن اجلســم الفضــائي اجلــوي هــو جســم مصــم      -٣ م للعمــل يف الفضــاء  ين
 .اخلارجي

ناقلــة "أو " مركــبة فضــائية"مــن أجــل اجتــناب أي ســوء فهــم، ســتكون اإلشــارة إىل    -٤
 .أكثر دقة" فضائية

  
  هل ختتلف القواعد القانونية املنطبقة على طريان األجسام -٢السؤال  

الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف 
   ضاء اخلارجي؟الف

 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

 ).ب( والفقرة الفرعية ١٤نفضل العبارة االفتتاحية للفقرة  
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 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

رغم أن عبور اجلسم الفضائي اجلوي للغالف اجلوي لألرض يكون ذا طابع                                                -١
خصوصا فيما يتعلق باملسؤولية عن أي                        (عمليايت، فينبغي أن ينطبق قانون الفضاء الدويل                            

 .اجلسم الفضائي اجلوي عرب الغالف اجلوي                      /أثناء انتقال املركبة الفضائية                ) ضرر حمتمل      

وينطبق هذا األمر خصوصا على األجسام الفضائية اجلوية اليت قد تستخدم لنقل                                           -٢
 .أشخاص أو بضائع خالل رحالت مدارية أو دون مدارية                                 

  
 املغرب

 ]رنسيةبالف: األصل[

 ١٩٤٤ من اتفاقية الطريان املدين الدويل لسنة        ١عـند االقتضاء، ينبغي أن تنطبق املادة         -١
 ").اتفاقية شيكاغو("

 .ينبغي أن ينظر إىل األجسام الفضائية اجلوية من حيث الغرض منها ووظيفتها -٢
  
  هل توجد إجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا -٣السؤال  

خصائصها الوظيفية وخواصها األيرودينامية والتكنولوجيات الفضائية لتنوع 
املستخدمة فيها ومسات تصاميمها، أم ينبغي صوغ قواعد واحدة أو موحدة 

   لتلك األجسام؟
 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

   ).ب (٢٤ولكننا نقر أيضا مبزايا الفقرة .  اليت جتسد آراءنا٢٦نفضل الفقرة  
 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

يف الوقـت احلـايل، ميكن أن تطبق قواعد موحدة على األجسام الفضائية اجلوية خارج                 
ــألرض   ــالف اجلــوي ل ــثال تعــاريف       . الغ ــالزم أن توضــع م ــن ال ــه م ــترض أن ــتقبل، يف ويف املس

 .وإجراءات أكثر تفصيال فيما يتعلق باألغلفة اجلوية للكواكب األخرى
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 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

ــتعلق      -١ ــيما ي ــبغي أن توضــع القواعــد باالســتناد إىل املعــاهدات القائمــة، وخصوصــا ف ين
 .باملسؤولية

مــن شــأن القواعــد أن تســاعد عــلى حتديــد هويــة األجســام الفضــائية اجلويــة ووضــعها   -٢
 .القانوين بدون انتهاك قانون اجلو وقانون الفضاء احلاليني

ع إجــراءات خاصــة لألجســام الفضــائية اجلويــة فــيما يــتعلق       ينــبغي أن يشــترط وضــ   -٣
 .بالتسجيل واملسؤولية ومراقبة حركة املرور

ينـبغي أن يـراجع ويحـدث الـنهج املتعلق باحلاالت غري املنصوص عليها يف قواعد اجلو            -٤
 .والفضاء احلالية

  
جودها   هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء و-٤السؤال 

يف الفضاء 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؟
  

 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

 يف ٣٥، ولكـــن ميكـــن أخـــذ بعـــض العناصـــر الـــواردة يف الفقـــرة  ٣٣ل الفقـــرة نفضـــ 
 .احلسبان

  
 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــة يف الفضــاء       ــبارها مركــبات جوي ــة باعت ــنظر إىل األجســام الفضــائية اجلوي ــبغي أن ي ين
كبة ورمبا ينجم ارتباك عن التصنيف ملركبة جوية أو مر   . اجلـوي ومركـبات فضـائية يف الفضـاء        

 .أو مقصده/فضائية باالستناد إىل الغرض من اجلسم الفضائي اجلوي و
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 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

عــندما يكــون اجلســم الفضــائي اجلــوي خمصصــا للقــيام بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي،   -١
 .فينبغي أن خيضع لقانون الفضاء

 هامني يف حتديد ما     أو مقصدها عاملني  /يعـد الغـرض مـن األجسـام الفضـائية اجلويـة و             -٢
 .إذا كان ينبغي أن يعترب جسم ما جسما فضائيا جويا

  
  هل يميز بني مرحلتـي اإلقالع واهلبوط متييزا خاصا يف القواعد -٥السؤال  

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

   املدار؟
 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .٤٤ و٤١يتجسد رأينا بصفة رئيسية يف الفقرتني  
   

 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

يف حالـة املرور عرب الفضاء اجلوي اإلقليمي لدولة أخرى، فينبغي أن يطبق قانون اجلو                 
ملركبة " املـرور الربيء  "بات واتفاقـات دولـية خاصـة عـلى          ولكـن ميكـن أن تطـبق ترتيـ        . الـدويل 

 .فضائية عرب الفضاء اجلوي أثناء اإلقالع واهلبوط
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

ينــبغي أن تؤخــذ يف االعتــبار اخلصــائص التقنــية ملــرحليت اقــالع وهــبوط خمــتلف أنــواع  -١
 املالئم وضع نظام واحد أو ما اذا األجسـام الفضـائية اجلويـة حـىت يتسىن حتديد ما اذا كان من         
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كـان ينـبغي تطبـيق قواعـد خمـتلفة عـلى كلـتا املرحلـتني، اعـتمادا عـلى ما اذا كانت أو مل تكن                        
 .هناك حركة عرب الفضاء اجلوي

يف حالـة مـرور جسـم فضـائي جـوي عرب الفضاء اجلوي االقليمي لدولة أخرى، ميكن               -٢
 تلـك الدولـة وشـواغلها األمنـية، قانون اجلو           أن يطـبق عـلى ذلـك اجلسـم، فـيما يتصـل بسـيادة              

 .الدويل أو القانون الوطين للدولة املعنية
  
  هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم -٦السؤال  

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

 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .٥٣يتجسد رأينا متاما يف الفقرة  
  

 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــة عــندما تكــون         ــدويل عــلى األجســام الفضــائية اجلوي ــانون اجلــو ال ــبغي أن يطــبق ق ين
 .موجودة يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

مكن أن حيلّق جسم فضائي     ينـبغي أن توحـد القواعـد واللوائـح القائمـة لـتجعل مـن امل                -١
 .جوي عندما يكون يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى

ينـبغي أن يطـبق قـانون اجلـو الـدويل وكذلـك قـانون اجلو الداخلي ذو الصلة ألغراض                     -٢
األمـن الوطـين واألمـان اجلـوي، مـا دام اجلسـم جيمـع بـني خصائص الطائرة وخصائص اجلسم                     

 .الفضائي

اللـتزام مبسـارات حتلـيقه ذهابـا وإيابا، فال ينبغي أن يظل             إذا أخفـق جسـم فضـائي يف ا         -٣
 .مشموال بقانون الفضاء
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 .ميكن أن يكون تسجيل اجلسم هو املعيار لتحديد القانون املنطبق -٤
  
  هل هناك سوابق بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء -٧السؤال  

وجد قانون عريف أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض، وهل ي/اإلقالع و
   دويل فيما يتعلق ذا املرور؟

 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

ال تـرد آراؤنـا بشـأن هـذا السـؤال، حسـبما أعربنا عنها يف ردود اجلمهورية التشيكية                    
 يف ٦١ و٦٠املذكــورة أعــاله، يف اخلالصــة التحليلــية، ولكنــنا نــرى أنــه جيــدر أخــذ الفقــرتني    

 .احلسبان
  
 ليونانا

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ال تعليق 
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

هــناك أحكــام تــنظم تلــك األمــور منصــوص علــيها يف قواعــد قــانون الفضــاء الــدويل،     
وخصوصـا يف اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت حتدثهـا األجسام الفضائية واالتفاق           

عـادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء       اخلـاص بإنقـاذ املالحـني الفضـائيني وا        
الــذي يــنظّم أيضــا مجلــة أمــور مــنها املســؤولية عــن الضــرر الــذي تســببه األجســام     (اخلــارجي 
 ).الفضائية
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أو دولية بشأن مرور /  هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و-٨السؤال  
جوع إىل الغالف اجلوي أو الر/األجسام الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع و

   لألرض؟
 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــرة    ــد الفق ــرة     ٦٦جتس ــبدو أن الفق ــا بشــأن هــذه املســألة وي ــيا آراءن  تتضــمن ٦٧ جزئ
 .اقتراحا معقوال للنظر فيها مستقبال

  
 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

 .ال تعليق 
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

أن تشــجع الــدول األعضــاء وتدعــم مــن جانــب شــركائها أو حــىت مــن جانــب  ينــبغي  -١
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي على صوغ تشريعات وطنية بشأن أنشطة الفضاء

 .فيما يتعلق بالقواعد القانونية الدولية، ينبغي أن تنطبق القواعد القائمة -٢
  
 املطلقة يف الفضاء   هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام-٩السؤال  

   اخلارجي على األجسام الفضائية اجلوية؟
 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

 آراءنــا، ولكــن لعلــه مــن  ٧٤ واألســطر الســبعة األوىل مــن الفقــرة  ٦٩جتســد الفقــرة  
 . أيضا٧٢األفضل أن تؤخذ يف احلسبان الفقرة 
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 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

 يف املســتقبل القريــب يف إدخــال تعديــل ذي صــلة عــلى اتفاقــية تســجيل    ينــبغي الــنظر 
 .، رغم أن ذلك ليس ضروريا بعد١٩٧٥األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي لسنة 

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

إذا كـان تعـريف اجلسـم الفضـائي اجلـوي هـو نفـس تعريف اجلسم الفضائي، حسبما                    
 .بغي أن تنطبق تلك املعاهدة على األجسام الفضائية اجلويةورد يف اتفاقية التسجيل، فين

  
رق بني القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء وا الفي  ما ه-١٠السؤال  

   املنطبقة على الفضاء اخلارجي؟تلك اجلوي و
 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــا مــن حيــث املــبدأ ٧٦جتســد الفقــرة   ، ٧٧مــزايا كــثرية يف الفقــرة  ولكــن مثــة  .  آراءن
لألجسـام الفضائية، ألنه ال ميكن إال       " عـبور حـر   "باسـتثناء بعـض الـنقاط احملـددة، مـثل وجـود             

 ".املرور الربيء"قبول 
  

 اليونان

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــة         ــه تتمــتع كــل دول الفــرق األساســي بــني الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي هــو أن
 على الفضاء اجلوي فوق أقاليمها ومياهها اإلقليمية، بينما ال تتمتع          بالسـيادة الكاملـة واخلالصة    

 .أي دولة بتلك السيادة على الفضاء اخلارجي
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 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

قــانون اجلــو يســتند إىل املــبدأ القــائل بــأن لكــل دولــة الســيادة الكاملــة واخلالصــة عــلى   -١
ة، يف حــني أن قــانون الفضــاء يســتند إىل املــبدأ الفضــاء اجلــوي فــوق أقالــيمها ومــياهها اإلقليمــي

 .القائل بأن الفضاء اخلارجي متاح حبرية الستكشافه واستخدامه يف األغراض السلمية

يف حالــة الطائــرات، تنطــبق اتفاقــية شــيكاغو والقوانــني  : التســجيل خيــتلف يف احلالــتني -٢
 .الوطنية

  
  ردود عامة       

 اجلمهورية التشيكية

 ]ليزيةباإلنك: األصل[

 ٢٢يوجـه االنتـباه إىل الـرد العام الذي قدمته اجلمهورية التشيكية والوارد يف الصفحة                 
، والذي أعاد وفد ٢٠٠٣مارس / آذار٣١ املؤرخة   A/AC.105/C.2/2003/CRP.10مـن الوثـيقة     

اجلمهوريـة التشـيكية تأكـيده خـالل املناقشـات الـيت عقـدت يف إطـار اللجـنة الفرعـية القانونية                      
ابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورتيها املعقودتني يف عامي                الـت 

 :وميكن أن نبني رأينا اآلن على النحو التايل. ٢٠٠٤ و٢٠٠٣

تقـدر اجلمهوريـة التشـيكية اجلهود اليت تبذهلا اللجنة واللجنة الفرعية القانونية              
املـتعلقة مبسـألة الوضـع القـانوين لألجسام         الـتابعة هلـا املكرسـة لدراسـة مجـيع اجلوانـب             

وينـبغي أن يوجه هذا التقدير بصفة خاصة إىل الفريق          . الفضـائية اجلويـة املعقـدة نسـبيا       
العــامل اخلــاص الــتابع للجــنة الفرعــية القانونــية، الــذي أنشــئ يف عــدة دورات للجــنة    

احلالية لالستبيان وتعتقد اجلمهورية التشيكية أن الصيغة  . الفرعـية وتـناول هـذه املسألة      
وينـبغي هلـذا االسـتبيان ومجـيع الـردود علـيه املقدمـة من الدول                . ينـبغي أن تعتـرب ائـية      

األعضـاء يف األمـم املـتحدة وملخصـات املناقشات اليت عقدت يف إطار اللجنة الفرعية             
القانونــية وفــريقها العــامل واخلالصــة التحليلــية الــيت أعدــا األمانــة ومــا تفضــله الــدول 

ألعضــاء فــيما يــتعلق بــاآلراء الــواردة يف اخلالصــة التحليلــية أن تــدرج يف تقريــر تعــده  ا
اللجـنة الفرعـية القانونـية وتقدمـه إىل اللجـنة، الـيت رمبـا تـود أن حتيط به علما باعتباره                    

وميكن أن يعلَّق أي نقاش     . مجسـدا للوضـع احلـايل فيما يتعلق بالنظر يف هذا املوضوع           
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ة األجسـام الفضـائية اجلويـة حـىت حيـني وقـت يكـون فـيه استئناف                 إضـايف بشـأن مسـأل     
 .النظر يف وضع األجسام الفضائية اجلوية ملحا يف ضوء أي تطور جديد

  
 أملانيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

ويتجســد املوقــف األملــاين بصــورة    . ١٩٩٦أجابــت أملانــيا عــلى االســتبيان يف عــام      
 األمانة ال تشري إىل الدول األعضاء ايبة لدى اقتباس صـحيحة يف اخلالصـة التحليلية، رغم أن       

 .الردود
  

 املكسيك

 ]سبانيةباإل: األصل[

ــة لالتصــاالت       ــوزارة اخلارجــية وللمفوضــية االحتادي قــدم مكتــب املستشــار القــانوين ل
 :التعليقات التالية

ة الغـرض مـن االسـتبيان هـو الـتماس آراء الدول بشأن املسائل القانونية املعقد               
املتصـلة باألجسـام الفضـائية اجلويـة وتوفـري أساس للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة              
اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لتحديد الطريقة اليت ميكن أن تواصل             

 .ا نظرها يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

دة يف تلـك الوثـيقة، ينـبغي أن يعاد تأكيد آراء            ونظـرا إىل أمهـية املسـائل الـوار         
املكسـيك للجـنة الفرعـية حسـبما أعـرب عـنها يف صـيغة االسـتبيان الـواردة يف الوثيقة                     

A/AC.105/635/Add.7. 

مــثل الــردود عــلى    (ويف ضــوء اآلراء املخــتلفة والــيت تكــون أحــيانا متبايــنة        
سائل املطروحة، فمن الواضح    الـيت أعربـت عـنها الـدول فـيما يـتعلق بامل            ) ٢االسـتبيان   

 .أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تواصل نظرها يف تلك املسائل

وجتسـد اخلالصـة التحليلـية بصورة مباشرة وغري مباشرة ردود املكسيك على              
وعــلى ســبيل املــثال، ). A/AC.105/635/Add.7حســبما وردت يف الوثــيقة (االســتبيان 

 . من اخلالصة٧٨ و٧٧لفقرتني تستنسخ تلك الردود حرفيا تقريبا يف ا
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ــيل املســائل املتصــلة         ــتعلق بتحل ــيما ي ــيدة ف ــد أرســت املكســيك ســابقة مف وق
باألجسـام الفضـائية اجلويـة وبـناء عـلى ذلـك ميكـنها أن تعـزز قدرـا على اإلسهام يف               

ويوصى . الـتطور الـتدرجيي للتشـريعات الدولـية الـيت تـنظم تلك املسائل وما يتصل ا                
ــك بدراســة   ــتابعني       لذل ــيزياء ال ــد الف ــية اهلندســة ومعه ــع كل ــة صــالت م ــية إقام إمكان

لـلجامعة الوطنية املستقلة يف املكسيك بغية إشراك اخلرباء يف النظر يف املسائل القانونية              
والتقنــية املــتعلقة بقــانون الفضــاء واالســتهداء بــآرائهم يف حتديــد املوقــف الــذي ينــبغي   

 .للمكسيك أن تعتمده يف ذلك الصدد
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

يـود املغـرب أن يوجـه اإلنتـباه إىل عنصـرين أساسـيني ينـبغي أن يوليهما الفريق العامل                   
 :األولوية

ــة يتســق مــع املعــاهدات      )أ(  احلاجــة إىل وضــع تعــريف لألجســام الفضــائية اجلوي
 القائمة؛

فضـائية الــيت  احلاجـة إىل احلفــاظ عـلى مــبدأ املسـؤولية الناشــئة عـن األنشــطة ال     )ب( 
 .تقوم ا الدول واهليئات املتخصصة
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