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  مقدمة   -أوال  
يف الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية الـتابعة للجنة استخدام الفضاء          -١

ملعين باملسائل ، اتفـق الفـريق العامل ا  ٢٠٠٦اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، املعقـودة يف عـام            
املتصــلة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده عــلى توجــيه الســؤالني التالــيني إىل الــدول    

 :األعضاء

أو تعيني /هـل تـرى حكومـتكم أن مـن الضـروري تعـريف الفضـاء اخلـارجي و                )أ( 
وأنشــطة الطــريان  حــدوده وحــدود اــال اجلــوي، بالــنظر إىل احلجــم احلــايل لألنشــطة الفضــائية 

ــ تطور التكــنولوجي الــذي تشــهده تكنولوجــيات الفضــاء والطــريان؟ يــرجى تقــدمي تــربير        وال
 لإلجابة؛ أو

هـل ترتئي حكومتكم جا آخر حلل هذه املسألة؟ يرجى تقدمي تربير لإلجابة            )ب( 
 ).، املرفق الثاينA/AC.105/871الوثيقة (

 يت وردت حبلــول وقـد أُعـدت هــذه الوثـيقة مـن جانــب األمانـة عـلى أســاس الـردود الـ         -٢
إيسـلندا واجلمهوريـة التشيكية وفنـزويال     :  مـن الـدول األعضـاء التالـية        ٢٠٠٧فـرباير   / شـباط  ٧
 .ونيجرييا) البوليفارية-مجهورية(
  

   *الردود الواردة من الدول األعضاء    -ثانيا 
  إيسلندا 

 ]باإلنكليزية: األصل[

ال اجلـوي والفضاء اخلارجي     مل تعـرف إيسـلندا الفضـاء اخلـارجي أو تعـين حـدود اـ                
وجتــري االســتعدادات إلجــراء اســتعراض كــامل لتشــريعات الطــريان       . يف تشــريعاا الراهــنة 

 .١٩٩٨القائمة، أي لقانون الطريان لعام 
  

________________ 
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به  * 
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 اجلمهورية التشيكية

 ]باإلنكليزية: األصل[

ــن املستصــوب مناقشــة تفســري مصــطلحات         ــة التشــيكية أن م ــرى اجلمهوري الفضــاء "ت
وغريهـــا يف جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء  " األنشـــطة الفضـــائية"و " اجلســـم الفضـــائي"و " رجياخلـــا

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية والتوصــل إىل اتفـاق بشـأا، وذلـك مــن أجـل تطبـيق معــاهدات         
األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي وغـري ذلـك مـن الوثـائق القانونـية اخلاصة بالفضاء تطبيقا                     

 يـبدو مـن املمكـن يف الوقـت الـراهن التوصـل إىل اتفاق بشأن تعيني حدود                   بـيد أنـه ال    . صـحيحا 
اـال اجلـوي والفضـاء اخلـارجي؛ وسـوف يـتعني االنتظار إىل أن يظهر دافع جديد لدراسة هذه                    

ويف غضـون ذلـك، جيوز للقوانني الوطنية أن تعرف املصطلحات الواردة أعاله من أجل            . املسـألة 
 .ني ملعاهدات الفضاء اخلارجي والوثائق القانونية الفضائية املذكورةتوفري تفسري وتطبيق دقيق

  
  ) البوليفارية-مجهورية  (فنـزويال  

 ]باإلسبانية: األصل[

ميكــن الــرد بــأن مجهوريــة فــنـزويال البولــيفارية لــيس لديهــا يف الوقــت الــراهن قــانون أو    -١
 .ريف الفضاء اخلارجي أو تعيني حدودهممارسة قانونية متعلقة على حنو مباشر أو غري مباشر بتع

وهــناك معــيار مقــبول اآلن بشــكل عــام مــؤداه أن للدولــة الســيادة عــلى اــال اجلــوي   -٢
ويتمـثل مـبدأ قائم آخر يف استكشاف        ). اـال اجلـوي املـتاخم العلـوي       (الواقـع فـوق أراضـيها       

 .الفضاء اخلارجي واستخدامه حبرية كاملة

قترحني، من املستصوب دائما البدء بتعريف، وهو بطبيعته    لـدى التصـدي للسـؤالني امل       -٣
 .أكثر دواما

  
  *نيجرييا 

 ]باإلنكليزية: األصل[

يتأصـل قـانون اجلـو يف مـبدأ سـيادة الدول، حبيث جيوز للدولة أن تدعي حقوقا بشأن                     -١
تكز على  أما األساس القانوين والفلسفي لقانون الفضاء فري      . اـال اجلـوي الواقع فوق أراضيها      

مــبدأ أن الفضــاء اخلــارجي هــو مــن املشــاعات العاملــية وأنــه ال ميكــن ألي دولــة أو فــرد ادعــاء   
________________ 
 ).ب(يتعلق الرد بالسؤال  * 
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ويف حني سيتواصل تقدم األدوات املتنوعة اليت   . حقـوق بشـأن أي جـزء مـن الفضـاء اخلارجي           
ــا يف ذلـــك      ــتخدمها، مبـ ــا أو تسـ ــتحرك خالهلمـ ــارجي أو تـ ــاء اخلـ ــال اجلـــوي والفضـ تعـــرب اـ

يفـية وخواصها األيرودينامية ومسات تصاميمها والتكنولوجيا املستخدمة فيها،       خصائصـها الوظ  
فمــن املمكــن أيضــا مواصــلة الــنظر يف معــايري متــنوعة، يف ســياق تقــين، مــن أجــل التوصــل إىل   

 .حتديد دقيق حلدود السيادة اإلقليمية

ة متعددة ووجـود أشـكال قانونـية خمـتلفة يف آن معا يؤدي إىل اتفاقات ومصادر قانوني              -٢
وبالنسبة لقانون اجلو وقانون الفضاء، يتطلب حتقيق التوازن بني خمتلف          . حتكـم نفس املوضوع   

احلقـوق وااللـتزامات املتضـمنة يف معـاهدة بعيـنها أو التوفـيق بـني املعايري واإلجراءات املتضمنة              
تعامل يف عـدة معـاهدات حتكم نفس املوضوع، وحل أوجه التضارب بني النظم، جا عمليا ي               

مـع املعايـرة النسـبية أو التسلسـل اهلـرمي الـنامجني عـن حتديد ما إذا كانت هناك قواعد قانونية                  
تـنظّم األدوات الـيت تعـرب اـال اجلـوي والفضاء اخلارجي أو تتحرك خالهلما أو تستخدمهما،                  

 من بني عدة باإلضـافة إىل حتديـد ما إذا كان ينبغي إيالء األولوية لقاعدة حمددة أو تفسري حمدد     
وسوف يساعد ذلك   . قواعـد وتفسـريات ميكـن تطبـيقها بالنسـبة ملسألة قانونية أو نزاع حمتمل              

عــلى حتديــد األولويــات الدولــية بالنســبة ــاالت يف القــانون اجلــوي وقــانون الفضــاء تطــورت  
 .مستقلة بعضها عن بعض

رمي ملــبادئ وقواعــد وينــبغي، بــادئ ذي بــدء، حتديــد املعايــرة النســبية أو التسلســل اهلــ -٣
 " املركــبة اجلويــة"نظــم القــانون اجلــوي وقــانون الفضــاء عــلى أســاس تعــريف دقــيق ملصــطلحي  

ومــن مث، ينــبغي حتديــد املعايــرة النســبية أو التسلســل اهلــرمي بــني نظــم    ". اجلســم الفضــائي"و 
ركبة امل"القـانون اجلـوي وقـانون الفضـاء حسـبما ينطـبقان على التعريف املتفق عليه ملصطلحي        

القانون اجلوي  ترادفيا مع توضيح هذه املبادئ والقواعد يف نظم         " اجلسـم الفضـائي   " و" اجلويـة 
" تســجيل املركــبة اجلويــة"و " الواليــة اإلقليمــية"و " حــرية التحلــيق"وقــانون الفضــاء املــتعلقة بـــ

" اســتخدام الفضــاء اخلــارجي "و " تســجيل األجســام الفضــائية "و " جنســية املركــبة اجلويــة " و
 ".املسؤولية"و " أنشطة الفضاء اخلارجي" و
 


