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ثانيا -الردود الواردة من الدول األعضاء
البحرين
[األصل :باإلنكليزية]

[ 4كانون الثاني/يناير ]2021
ؤؤؤؤؤلة تعري

السؤؤؤؤأال أ  -هل للخطط الرامية إلى إنشؤؤؤؤؤاء ندام دارة حركة المرور في الفضؤؤؤؤؤاء
الخارجي وتعيين حدوده؟

نحن نعتقد أن هناك صـلة قوية يين ددارة حركة المرور في الفضـاء وععري

الفضؤؤؤؤؤاء

الفضـاء الرارجي وععيين حدودم من وجهة

النظر القانونية ،ألن ذلك يرعبط ارعباطا وثيقا بملكية األجسام الفضائية والملكية الفكرية والتكنولوجيات المتقدمة.
 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

السؤؤأال

الخارجي وتعيين حدوده؟

يتوقف ذلـك دل حـد كبير عل ععري

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

التحليقـات دون المـداريـة في كـل يلـد وعل أي قـانون سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينطب دذا كـان

القانون يميز يين التحليقات المدارية والتحليقات دون المدارية.
 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

السؤؤؤؤؤ ؤأال

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟

سـ ــيتوقف ذلك عل طبيعة التحليقات دون المدارية ومسـ ــارها ،ال ي يرتلف عن مسـ ــار التحليقات المدارية ،حيث
يعبر مسار التحليقات المدارية فوق يلدان أخرى مع ما ل لك من عواقب قانونية مرتلفة.
السأال د  -كي

يمكن تعري

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

يمكن ععري

التحلي دون المداري بأنه عحلي عنش ـ ــت س ـ ــرعته في أي نقطة معينة من طريقه مس ـ ــا ار يص ـ ــل دل

السؤؤؤؤ ؤأال

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

الغالف الجوي للكوكب.

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

بالنظر دل الطابع الحالي للتحليقات دون المدارية ،من األنسـب أن يطب قانون الفضـاء أكثر من قانون الطيران

عل ه م األنشطة .دال أنه بالنظر دل الزيادة في األنشطة ،ينبغي اعتماد قانون أكثر مرونة.
السؤؤؤؤؤؤؤؤأال و  -كي

سؤؤؤؤؤؤؤؤيأثر التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر على التطور التدريجي لقانون الفضاء؟

ينبغي أن يراعي قانون الفضـ ــاء ه م األنشـ ــطة ،ال سـ ــيما ايما يتعل بالبلدان التي لديها قدرات عل اإلطالق ،أو
ينبغي صياغة قانون منفصل.

 -يرجى اقتراح أسؤؤؤؤؤؤئلة أيري لظي يندر فيها ضؤؤؤؤؤؤمن سؤؤؤؤؤؤيا التعري

السؤؤؤؤ ؤأال

المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.

القانوني للتحليقات دون

(أ)

هل ينبغي معاملة التحليقات دون المدارية التي ال عصـ ـ ــل دل الحدود المعينة للفضـ ـ ــاء ينف

(ب)

هل ينبغي أن يكون للتحليقات دون المدارية قانون منفصل أم ينبغي ددماجها في قانون الفضاء؟

الطريقة التي ععامل يها التحليقات التي عتجاوز علك الحدود؟
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كوبا

( )1

[األصل :باإلسبانية]

[ 20كانون الثاني/يناير ]2021
السؤؤأال

 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

الخارجي وتعيين حدوده؟

هناك صـ ــلة وثيقة ،ألن ععري

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

الفضـ ــاء الرارجي أو ععيين حدودم سـ ــيحدد أسـ ــاسـ ــا كي ية عنسـ ــي التحليقات دون

المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر ايما يين الدول.

ويمكن أن عرضع التحليقات دون المدارية للوائح مماثلة للوائح التي عنطب عل السفر الجوي والمجال الجوي الوطني.
ولم عوضع حدود محلية للمناط في التشريعات وجار عطبي نهج وظيفي.
 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

السؤؤؤؤؤ ؤأال

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟

س ـ ـ ـ ـ ـ ــتكون التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية أو النقل الس ـ ـ ـ ـ ـ ــياحي ذات فائدة عملية كبيرة دذا كان
الغرض من ه م التحليقات ،في حالة البعثات العلمية ،هو دفادة جميع الشـ ـ ـ ــعوب ولي

عقدما فقط .وفي حالة النقل السياحي ،ال عستطيع سوى قلة من الناس أن عتحمل عكالي
ومن شـ ـ ـ ــأن التعري

أكثر البلدان الصـ ـ ـ ــنا ية
السفر دل الفضاء.

القانوني للتحليقات دون المدارية أن يمكن من وضـ ـ ـ ــع قوانين وأنظمة لحماية سـ ـ ـ ــيادة الدول

وضمان عدم استردام ه م التحليقات ألغراض عسكرية ،يل لصالح البشرية.
السأال د  -كي

يمكن تعري

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

ععد التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية ،من حيث التطور المشـ ـ ــهود في الوقل الحالي ،ضـ ـ ــرورية

الكتش ــاف وبحث ما يرص ــد من ظواهر طبيعية ،واكتس ــاب المعارف التي أص ــبحل متاحة من خالل اس ــتكش ــاف
الفضـاء الرارجي .أما التحليقات دون المدارية ألغراض نقل البشـر فتسـتهدف ال ين يسـتمدون المتعة من الربرات

الجديدة ويهوونها ،وال ين يرغبون في عجربة عحديات لم عكن ممكنة حت وقتنا ه ا.

هـ م التحليقـات بـأنهـا عحليقـات عجري خـار المـدارات وخـار االرعفـاعـات الجويـة المحـددة في قـانون

ويمكن ععري

الفضاء ،وعجرى ألغراض مثل السياحة والبحوث والعلوم ونقل البشر واستكشاف األرض لألغراض السلمية.
السؤؤؤؤؤؤأال

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

درســل لجنة اســتردام الفضــاء الرارجي في األغراض الســلمية ه م المســألة ومازالل عدرســها .ولم يتســن التوصــل
دل قرار .وإذا اعتبر من المالئم ععيين حـدود للفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الرـارجي ،عل األقـل حت ارعفـال المـدار األرضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي

المنرفض ،ستنطب لوائح مماثلة لتلك المقررة للسفر الجوي.

وينبغي وضـ ـ ـ ــع اإلطار القانوني له م األنشـ ـ ـ ــطة  -وينبغي عنفي األنشـ ـ ـ ــطة ذاعها  -مع مراعاة اللوائح التي عحكم
اسـ ــتردام الطي

الكهرومغنطيسـ ــي ،وال سـ ــيما لوائح الراديو الراصـ ــة باالعحاد الدولي لالعصـ ــاالت ،لضـ ــمان عدم

وجود عداخل ضـ ـ ــار مع النظم والردمات الراديوية للدول ،وعدم اسـ ـ ــتردام ه م النظم والردمات لتنفي هجمات أو

أنشطة أخرى عستردم فيها الطاقة الكهرمغنطيسية أو الطاقة الموجهة كجيل جديد من األسلحة.

__________
( )1لم عقدم كوبا ردودا دال عل األسئلة (ب) و( ) و(د) و(ه).
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وثمة أهمية لوضـ ـ ــع عش ـ ـ ـريعات دولية بشـ ـ ــأن التحليقات دون المدارية في دطار األمم المتحدة لمنع حدوث سـ ـ ــباق

عســلح وعدم اســتردام ه م التحليقات ألغراض التجس ـ

أن عضر بالصحة وعنتهك السيادة الوطنية.

جمهورية كوريا الشع ية الديمقراطية

العســكري أو الترريب أو غيرها من األنشــطة التي يمكن

( )2

[األصل :باإلنكليزية]

[ 26كانون الثاني/يناير ]2021
السؤؤأال

 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

الخارجي وتعيين حدوده؟

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

القـانوني للتحليقـات دون المـداريـة

نحن نعتقـد أن ععري

الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الرـارجي وععيين حـدودم شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرطـان للتعري

ونحن نرى أن التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية يتطلب عوضيح نطاقها والغرض منها ،وله ا فإن ععري

ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.

الفضاء الرارجي وععيين حدودم أمر ضروري بالتأكيد .وعل وجه الرصوص ،فإن التناقض في المركز القانوني

يين المجال الجوي الراض ـ ـ ــع لملكية أي دولة ذات س ـ ـ ــيادة ،والفض ـ ـ ــاء الرارجي ال ي عحرم ملكيته عل أي دولة

ذات سيادة ،يستدعي وجود حدود يينهما كأمر ال يد منه.
السؤؤؤؤؤ ؤأال

 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟
نحن نعتقد أن التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشـ ــر سـ ــيعود عل

الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية ايما يرص األنشطة الفضائية.

ويعتقد أن االعتماد عل التش ـ ـ ـ ـريعات الوطنية لفرادى الدول دون وضـ ـ ـ ــع ععري

المدارية في القوانين أو اللوائح الدولية يمكن أن يتس ـ ـ ـ ـ ــبب لي

قانوني واضـ ـ ـ ــح للتحليقات دون

في دس ـ ـ ـ ـ ــاءة اس ـ ـ ـ ـ ــتعمال عكنولوجيا التحليقات دون

المدارية والملكية الفكرية للبش ـرية فحس ــب ،يل أيض ــا في حدوث اض ــطراب وارعباك في األنش ــطة الفض ــائية للدول

والجهات الفاعلة األخرى.
السأال د  -كي
يوص يتعري

يمكن تعري

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

التحليقات دون المدارية في ضوء نطاقها.

وبالنظر دل أن الغرض منها هو نقل األشـراص أو الحموالت وأن ه م التحليقات دون المدارية ال عالئم السـواعل ،فإننا

نرى أنه يمكن ععري

أي عحلي دون مداري بأنه "عحلي دل أعل ارعفال ولكنه ال يبلغ مدا ار ساعليا".

وإضافة دل ذلك ،ينبغي ععريفها وفقا لرصائصها التقنية ومبدأ االحترام الكامل لسيادة الدول.
السؤؤؤؤ ؤأال

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

نحن نعتقد أن من المعقول اعتماد قوانين أو لوائح دولية جديدة للتحليقات دون المدارية.

__________
( )2لم عقدم جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ردودا دال عل األسئلة (ب) و( ) و(د) و(ه) و(و) و(ز).
4/12

V.21-00973

A/AC.105/1039/Add.15

ومع ذلك ،بالنظر دل أن اعتماد قوانين دولية جديدة ،في الوقل الحاضـ ـ ـ ـ ــر ،يتطلب وقتا طويال وسـ ـ ـ ـ ــعيا إليجاد عفاهم
وعواف مالئمين ايما يين الدول ،ينبغي أن يطب القانون الدولي للمالحة الجوية والقانون الدولي للفضاء كالهما معا.

وبالنظر دل أن المركبات دون المدارية لها خصــائص الطائرات والمركبات الفضــائية عل الس ـواء ،نرى أنه ايما
يتعل بالسـ ــالمة والمسـ ـ ولية عن األضـ ـرار ومنع الجريمة ،ينبغي عقييد التحليقات دون المدارية بمقتضـ ـ القانون

الدولي للمالحة الجوية ،وهو أكثر عحديدا من القانون الدولي للفضـاء ،باالقتران مع المعاهدات المتصـلة بالفضـاء

مثل معاهدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في ميدان استكشاف واستردام الفضاء الرارجي ،بما في ذلك القمر

واألجرام السماوية األخرى ،واعفاقية عسجيل األجسام المطلقة في الفضاء الرارجي.
سؤؤؤؤؤؤؤؤيأثر التعري

السؤؤؤؤؤؤؤؤأال و  -كي

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر على التطور التدريجي لقانون الفضاء؟

بـالنظر دل أنـه ال يوجـد حـاليـا قـانون دولي أو نظـام دولي يعرف التحليقـات دون المـداريـة عل وجـه التحـديـد ،وأن

القانوني للتحليقات دون

عطبي القانون الدولي للفض ـ ــاء ال يمكن اس ـ ــتبعادم لعدة أس ـ ــباب ،فإننا نعتقد أن التعري

المدارية هو في حد ذاعه من المهام الملحة للقانون الدولي للفضاء.
وفي النهاية ،س ــيش ــكل مس ــار التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية هو نفس ــه المس ــار لتطوير القانون الدولي

للفضاء والتغلب عل مواطن الضعف في المعاهدات الرم

القائمة المتصلة بالفضاء.

 -يرجى اقتراح أسؤؤؤؤؤؤئلة أيري لظي يندر فيها ضؤؤؤؤؤؤمن سؤؤؤؤؤؤيا التعري

السؤؤؤؤ ؤأال

المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.

القانوني للتحليقات دون

(أ)

ما ال ي يمكن النظر ايه لدى عصنيع واستردام المركبات دون المدارية ،ايما يتعل بالسالمة؟

(ب)

ما ال ي يمكن النظر ايه لدى مراقبة التحليقات دون المدارية ومنع الرسائر في األرواح والممتلكات؟

( )

االلتزامات القانونية التي يجب أن عفي يها الجهات الفاعلة ذات الص ـ ـ ـ ـ ــلة

كي

يمكن ععري

بالتحليقات دون المدارية ،ايما يتعل بحماية البيئة؟

اليونان

( )3

[األصل :باإلنكليزية]

[ 19كانون الثاني/يناير ]2021
السؤؤؤؤأال أ  -هل للخطط الرامية إلى إنشؤؤؤؤؤاء ندام دارة حركة المرور في الفضؤؤؤؤؤاء
الخارجي وتعيين حدوده؟

يمكن لمســألة ععري

ؤؤؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤؤؤاء

الفضــاء الرارجي وععيين حدودم أن ع ثر عل الرطط الرامية دل دنشــاء نظام إلدارة حركة

المرور في الفض ـ ــاء .دال أن المجتمع الدولي يجب أن يكون متألبا لتقديم ردود في ه ا الص ـ ــدد ،حت في ياب

ه ا التعري

أو ه ا التعيين للحدود.

السؤؤأال

 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

يرعبط ععري

الفضاء الرارجي وععيين حدودم بالتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية أو الرحالت الفضائية

الخارجي وتعيين حدوده؟

المأهولة .وفي ه ا الســياق ،ال يد من التأكيد عل أن النهج الوظيفي لتعري

__________

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

الفضــاء الرارجي وععيين حدودم قد يوفر

( )3لم عقدم اليونان ردودا دال عل األسئلة (أ) و(ب) و( ) و(د) و(ه) و(و).
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قد ار أكبر من الوضـ ــوح من النهج المكاني ،ألنه سـ ــيسـ ــفر عن عطبي نظام قانوني واحد فقط (أي قانون الفضـ ــاء) عل

التحليقات دون المدارية ،التي عتمثل مهمتها األســاســية في دخول الفضــاء الرارجي (وإن كانل مصــممة أيضــا الجتياز

المجال الجوي) .فالنهج الوظيفي يميز يين أنشـ ــطة المالحة الجوية والمالحة الفضـ ــائية عل أسـ ــاس الغرض الرئيس ـ ــي
عل موقع المركبة في أي وقل من األوقات .وبموجب ه ا النهج ،عنظم العمليات دون المدارية

لتصـميم المركبة ولي

ألي شــركة بموجب قانون الفضــاء فقط (باســتثناء قواعد ددارة حركة المرور الجوية للجزء ال ي يعبر المجال الجوي من
الرحلة) ،ألن التحليقات دون المدارية مصممة للسفر في الفضاء.
السؤؤؤؤؤ ؤأال

 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيعود التعري

القـانوني للتحليقـات دون المـداريـة ألغراض البعثـات العلميـة أو الرحالت الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائيـة المـأهولـة

بالفائدة عل الدول وغيرها من الجهات ايما يرص األنش ـ ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ـ ــائية ،ألنه يرعبط ارعباطا وثيقا بإقامة نظام

لإلدارة العالمية للفضاء وسيسهم في ذلك.
السأال د  -كي
ععري

يمكن تعري

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية أو الرحالت الفض ـ ـ ـ ـ ــائية المأهولة له خص ـ ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ـ ــيات،

مما يجعله موض ـ ـ ـ ـ ــوعا معقدا يتطلب د ارس ـ ـ ـ ـ ــة متأنية ،وهو أمر ،في اعتقادنا ،ينبغي الميام به داخل هيئات األمم
المتحدة المرتصة ،بعد مشاورات مفتوحة واسعة النطاق.

السؤؤؤؤؤؤأال

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

يتعل اختيـ ــار عطبي القـ ــانون الـ ــدولي أو الوطني أو عـ ــدم عطبيقـ ــه بمحتوى ععري

والرصائص المحددة للرحلة.
السؤؤؤؤؤؤؤؤأال و  -كي

سؤؤؤؤؤؤؤؤيأثر التعري

التحليقـ ــات دون المـ ــداريـ ــة

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر على التطور التدريجي لقانون الفضاء؟

نحن نرى أنه سـ ـ ـ ــي ثر عأثي ار كبي ار عل عطوير قانون الفضـ ـ ـ ــاء ،وأن مدى التأثير يرعبط ارعباطا مباش ـ ـ ـ ـ ار بمحتوى

ععري

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية والرحالت الفضائية المأهولة.

ليتوانيا

()4

[األصل :باإلنكليزية]

[ 11كانون الثاني/يناير ]2021
السؤؤأال

 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

الخارجي وتعيين حدوده؟

عرى ليتوانيا أن ععري

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

الفضاء الرارجي وععيين حدودم ،وك لك صلته بأي نظام إلدارة حركة المرور في الفضاء

و/أو التحليقات دون المدارية ،ينبغي أن يتض ـ ـ ـ ــمن منظو ار وظي يا ،مع التش ـ ـ ـ ــديد عل ض ـ ـ ـ ــرورة عحقي س ـ ـ ـ ــالمة
العمليات الفضائية والتقدم التكنولوجي في العمليات الفضائية.

__________
( )4لم عقدم ليتوانيا ردودا دال عل األسئلة (ب) و( ) و(د) و(ه) و(و).
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 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

السؤؤؤؤؤ ؤأال

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟
نعم ،نحن نعتقد أنه سيعود بفائدة عملية.
يمكن تعري

السأال د  -كي

نحن نعتقد أن التعري

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

يجب أن عواف عليه جميع الدول األعضــاء في األمم المتحدة وأن يكون مقبوال للقطاعين

العام والراص عل السواء.

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

السؤؤؤؤ ؤأال

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

ال عوجد لدى ليتوانيا عشريعات وطنية مستقلة خاصة يها وال عطبقها .ونحن نسترشد بموقف مشترك لالعحاد األوروبي.
السؤؤؤؤؤؤؤؤأال و  -كي

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيأثر التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر على التطور التدريجي لقانون الفضاء؟

س ـ ـ ــيتوقف ذلك عل نول التنظيم ال ي س ـ ـ ــيجري دنفاذم .ومن الم كد أن التعري

قانون الفضاء.

الس ـ ـ ــليم لن يتعارض مع عطوير

المكسيك
[األصل :باإلسبانية]

[ 19كانون الثاني/يناير ]2021
بـالنظر دل أن الفري العـامـل المعني يتعري

المتعلقة يتعري

الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الرـارجي وععيين حـدودم مكلف بـالنظر في المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل

الفضـاء الرارجي وععيين حدودم ،ينبغي أن عقتصـر األسـئلة المطروحة عل ذلك الموضـول .دال

أن ه م األس ــئلة عش ــمل مس ــائل مثل ددارة حركة المرور في الفض ــاء ،والتحليقات دون المدارية (ألغراض البعثات

العلمية أو نقل البشـر) ،والتعاري

وغيرها من المسـائل التي عتجاوز والية الفري العامل ،وإن كانل عتعل أسـاسـا

باألنشطة في المجال الجوي والفضاء الرارجي.

ثالثا -الردود الواردة من المراق ين الدائمين لدي اللجنة
مندمة الطيران المدني الدولي
[األصل :باإلنكليزية]

[ 20كانون الثاني/يناير ]2021
السؤؤؤؤأال أ  -هل للخطط الرامية إلى إنشؤؤؤؤؤاء ندام دارة حركة المرور في الفضؤؤؤؤؤاء
الخارجي وتعيين حدوده؟

ؤؤؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤؤؤاء

ال يوجد ععلي آخر عل الرد المقدم في الوثيقة .A/AC.105/1112/Add.9
السؤؤأال

 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

الخارجي وتعيين حدوده؟

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

ال يوجد ععلي آخر عل الرد الوارد في الوثيقة  ،A/AC.105/1112/Add.9والردين المقدمين عل الس ـ ـ ـ ـ الين

( ) و(ه) أدنام.
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السؤؤؤؤؤ ؤأال

 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟

في س ــياق اعفاقية الطيران المدني الدولي ،س ــتعتمد فائدة التعري

القانوني "للتحليقات دون المدارية" دل حد كبير

عل مــدى عوافقــه مع االعفــاق يــة ومرفقــاعهــا .فعل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيــل المثــال ،في بعض األحيــان ،قــد عنــدر مركبــات عقوم
يتحليقات دون مدارية ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن ععري

"الطائرة" المنصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص عليه في الجزء  1من المرف  7العفاقية الطيران

المدني الدولي ،حيث ععرف "الطائرة" بأنها "أي آلة في اسـ ـ ـ ـ ـ ــتطاعتها أن عسـ ـ ـ ـ ـ ــتمد بقاءها في الجو من ردود فعل

الهواء غير المنعكسـ ـ ـ ـ ــة من سـ ـ ـ ـ ــطح األرض" .وعل العك

من ذلك ،يمكن أيضـ ـ ـ ـ ــا الميام يتحليقات دون مدارية

يواس ـ ـ ـ ـ ــطة مركبات ال ععمل كطائرات أيدا .ول لك يجب أن يأخ أي ععري

االعتبار لي

قانوني "للتحليقات دون المدارية" في

الموقع المكاني للمركبة دون المدارية فحسب ،يل أيضا الديناميكيات الهوائية للمركبة ووظيفتها.

السأال د  -كي
ال يوج ـ ـ ــد ععلي

يمكن تعري
آخر عل

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

الرد الوارد في الوثيق ـ ـ ــة  ،A/AC.105/1112/Add.9والردين المق ـ ـ ــدمين عل

الس ال ( ) أعالم والس ال (ه) أدنام.
السؤؤؤؤ ؤأال

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

عنص اعفـاقيـة الطيران المـدني الـدولي ومرفقـاعهـا عل النظـام القـانوني للنقـل الجوي المـدني الـدولي وهي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحكم

جميع المركبات والعمليات دون المدارية التي عقع في نطاق عطبيقها.
السؤؤؤؤؤؤؤؤأال و  -كي

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيأثر التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر على التطور التدريجي لقانون الفضاء؟
ال يوج ـ ـ ــد ععلي

آخر عل

الس الين ( ) و(ه) أعالم.
السؤؤؤؤ ؤأال

الرد الوارد في الوثيق ـ ـ ــة  ،A/AC.105/1112/Add.9والردين المق ـ ـ ــدمين عل

 -يرجى اقتراح أسؤؤؤؤؤؤئلة أيري لظي يندر فيها ضؤؤؤؤؤؤمن سؤؤؤؤؤؤيا التعري

المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.

القانوني للتحليقات دون

عنطب اعفـاقيـة الطيران المـدني الـدولي ومرفقـاعهـا عل جميع الطـائرات المـدنيـة العـاملـة في المالحـة الجويـة الـدوليـة،

دون اعتبار لما دذا كانل الرحلة رحلة علمية (مقايل رحلة عجارية ،مثال) أو لنقل الركاب (مقايل البضـ ــائع) .فهل
يمكن وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ععري

قانوني للتحليقـات دون المـدارية ألغراض البعثـات العلميـة و/أو نقـل البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ينطب عل

المركبات والتحليقات دون المدارية التي عقع ضمن نطاق دطار االعفاقية وعل المركبات التي عقع خار نطاقها؟

الجمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد
[األصل :باإلنكليزية]

[ 14كانون الثاني/يناير ]2021
السؤؤؤؤأال أ  -هل للخطط الرامية إلى إنشؤؤؤؤؤاء ندام دارة حركة المرور في الفضؤؤؤؤؤاء
الخارجي وتعيين حدوده؟

ؤؤؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤؤؤاء

عشـ ــير ددارة حركة المرور في الفضـ ــاء دل مجموعة الوسـ ــائل التقنية والصـ ــكوك التنظيمية التي عهدف دل عمكين

الوص ــول ا من دل الفض ــاء وس ــالمة العمليات في الفض ــاء الرارجي والعودة ا منة من الفض ــاء ،دون عدخل أو

ضـ ـ ـ ــرر مادي ،بما في ذلك األضـ ـ ـ ــرار الناجمة عن اإلشـ ـ ـ ــعال بالترددات الراديوية .وي ثر عدم وجود اعفاق دولي

بشـ ـ ـ ـ ــأن ععري
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المرور في الفضـ ــاء .وعل وجه الرصـ ــوص ،يتسـ ــبب عدم وجود عواف في ا راء بشـ ــأن الحدود المادية السـ ــفل

للفضـ ـ ـ ــاء الرارجي وما يترعب عل ذلك من عدم يقين بشـ ـ ـ ــأن القانون المنطب عل المنطقة الواقعة عل ارعفال
يتراوح يين  80كيلومت ار و 110كيلومترات في ععقيد عمليات عبادل البيانات واإلشـ ـ ـ ـراف عل األنش ـ ـ ــطة وعنس ـ ـ ــي
العمليات الالزمة لتحقي نظام ناجح إلدارة حركة المرور في الفضاء.

السؤ ؤأال

 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

الخارجي وتعيين حدوده؟

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

نعم ،عوجـد صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة .ومن المتوقع أن ععمـل التحليقـات دون المـداريـة في المنطقـة الواقعـة عنـد الحـدود يين المجـال

الجوي والفض ــاء الرارجيي وي دي عدم وجود عواف دولي في ا راء بش ــأن ععيين الحدود يين المجالين دل ععقيد

السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ال المتعل بـالقـانون المنطب عل التحليقـات دون المـداريـة ،ويترك المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة في الوقـل الراهن في أيـدي
المنظمين المحليين .ومن شـ ـ ـ ـ ـ ــأن االعفاق الدولي عل ععري

الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الرارجي وععيين حدودم ،وك لك القواعد

المنطبقة عل ه م األنشطة ،أن يجلب الوضوح ويمكن من التنسي يين األطر التنظيمية الوطنية والدولية.
السؤؤؤؤؤ ؤأال

 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟
ال يوجد حاليا عواف دولي في ا راء بشـ ـ ـ ــأن ععري

التحليقات دون المدارية ،سـ ـ ـ ـواء ألغراض البعثات العلمية أم

لنقـل البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر .وعتيح هـ م الحـالـة للـدول أن ععرف علـك التحليقـات يتعريفـات مرتلفـة في عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعـاعهـا الـداخليـة،

مما ي دي دل وجود عناقضات في النهج المستردمة والقواعد المنطبقة.
ومن شـ ـ ــأن وجود ععري

قانوني متف عليه دوليا للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية ونقل البشـ ـ ــر

أن يعود بالفائدة عل عدة أصــعدة .أوال ،يمكنه أن ييســر دجراء مناقشــات دولية بشــأن دنشــاء نظام قانوني ينطب

عل ه م األنشــطة .وثانيا ،يمكنه أن يســاعد الدول عل وضــع قواعد عنظم ه م األنشــطة عل الصــعيد المحلي،
فضال عن عوفير اليقين القانوني للكيانات الراصة.
السأال د  -كي

يمكن تعري

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

التحليقات دون المدارية عحليقات قادرة عل الوص ـ ـ ـ ـ ــول دل الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الرارجي ولكنها ال عبلغ الس ـ ـ ـ ـ ــرعة الالزمة
للوصول دل مدار حول األرض والبقاء ايه.

والتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية عحليقات قادرة عل الوص ـ ـ ـ ـ ـ ــول دل ارعفاعات عالية جدا دون
يلوغ السرعة المدارية ،والغرض الرئيسي منها هو خدمة أهداف البحث العلمي.

أما الرحالت دون المدارية ألغراض نقل البش ـ ــر فهي رحالت قادرة عل الوص ـ ــول دل ارعفاعات عالية جدا دون
يلوغ السرعة المدارية ،ومهمتها األساسية هي نقل البشر من النقطة ألف دل النقطة باء عل األرض.

وإضــافة دل التعاري

الم كورة أعالم ،قد يكون من المفيد أيضــا التمييز يين التحليقات دون المدارية التي عحمل البشــر

(التي عوص ـ ــف حاليا بأنها رحالت س ـ ــياحة فض ـ ــائية) والنقل دون المداري (حيث ينقل الركاب بالفعل من البلد ألف دل
البلد باء) ،ألن ه م األخيرة عثير مسائل قانونية دولية ،بما في ذلك مسائل عتعل بإدارة حركة المرور في الفضاء.
السؤؤؤؤ ؤأال

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

من حيــث المبــدأ ،يمكن عنظيم التحليقــات دون المــداريــة بمجموعــة من قواعــد القــانون العرفي والقــانون الوطني،
فضال عن قواعد القانون الجوي الدولي والقانون الدولي للفضاء.

ومن منظور انطباق القانون الجوي الدولي والقانون الدولي للفضـاء ،عكتسـي المسـائل التالية أهمية قصـوى :اإلذن
والتسجيل والمس ولية واإلنقاذ.
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فالقانون الدولي للفض ــاء ينظم مس ــألة اإلذن في المادة الس ــادس ــة من معاهدة المبادئ المنظمة ألنش ــطة الدول في

ميدان اســتكشــاف واســتردام الفضــاء الرارجي ،بما في ذلك القمر واألجرام الســماوية األخرى ،التي عقتضــي التزام

الدول باإلذن باألنشـ ــطة الفضـ ــائية الوطنية واإلش ـ ـراف عليها .وه ا يثير مسـ ــألة ما دذا كان ينبغي وضـ ــع معايير
عل الصـعيد الدولي لتجنب الفوارق يين النهج المحلية .وينبغي للمرء أيضـا أن يتسـاءل عما دذا كان من الممكن
عطبي معايير وش ـ ـ ــروي الص ـ ـ ــالحية للطيران المنص ـ ـ ــوص عليها في المادة  8من اعفاقية الطيران المدني الدولي

عل المركبـات دون المـداريـة .وعجـدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة دل أن يلـدانـا مثـل المملكـة المتحـدة واإلمـارات العربيـة المتحـدة
نظمل التحليقات دون المدارية من خالل عشـ ـ ـ ـريعاعها الفضـ ـ ـ ــائية الوطنية ،ولي

بموجب قوانين الطيران المدني،

وإن نصل عل أحكام بشأن التعاون يين وكاالت الفضاء الوطنية وسلطات الطيران المدني.

وايما يتعل بمسـألة الت ـسجيل ،عوجد شـكوك ايما دذا كانل المادة الثانية من اعفاقية عسـجيل األجسـام المطلقة في الفضـاء
الرارجي عنطب  ،ألنها عربط التس ــجيل بإطالق جس ــم فض ــائي في مدار أرض ــي أو خارجه .وعل العك

من ذلك ،ال

ينص قـانون الطيران الـدولي عل نظـام دولي لتس ـ ـ ـ ـ ـ ــجيـل الطـائرات ،يـل يترك المس ـ ـ ـ ـ ـ ــألـة في أيـدي فرادى الـدول ،عمال
بالمقتضـيات الواردة في اعفاقية الطيران المدني الدولي .ويثير ذلك مرة أخرى مسـألة ما دذا كان ينبغي دنشـاء نظام دولي

لتسجيل التحليقات دون المدارية كوسيلة للتمكين من عحسين ددارة السالمة وعنسي األنشطة دون المدارية.

وايما يتعل بالمس ـ ـ ولية ،عثار عس ـ ــاوالت حول ما دذا كانل القواعد الحالية للقانون الجوي الدولي والقانون الدولي للفض ـ ــاء

مناسـبة لألنشـطة دون المدارية ،وال سـيما علك التي عنطوي عل نقل البشـر .ففي القانون الدولي للفضـاء ،في واقع األمر،

ال عتناول اعفاقية المسـ ـ ولية الدولية عن األضـ ـرار التي عحدثها األجسـ ــام الفضـ ــائية سـ ــوى األضـ ـرار التي علح باألجسـ ــام
الفض ــائية في الفض ــاء الرارجي أو عل األرض أو في المجال الجوي ،ولكنها ال عنطب عل مواطني الدولة المطلقة أو

المش ـ ــاركين في الرحلة .وعل العك

من ذلك ،ينص القانون الجوي الدولي ،من خالل اعفاقية عوحيد قواعد معينة متعلقة

بــالنقــل الــدولي يواس ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة الجو لعــام  1929واعفــاقيــة عوحيــد بعض قواعــد النقــل الجوي الــدولي لعــام  ،1999عل نظــام

مست يض للمس ولية ربما يكون مفصال أكثر من الالزم ،ال سيما في يدايات نقل البشر يوسائل دون مدارية.

وايما يتعل أيض ـ ـ ــا بمس ـ ـ ــألة دنقاذ المش ـ ـ ــاركين في التحليقات دون المدارية ،س ـ ـ ــيلزم وض ـ ـ ــع قواعد دولية من أجل
عوضـيح ه م المسـألة .وفي الواقع ،مازالل هناك عسـاوالت حول ما دذا أمكن عوسـيع نطاق الحقوق المكفولة ألفراد

أي مركبة فضـائية بموجب اعفاق انقاذ المالحين الفضـائيين وإعادة المالحين الفضـائيين ورد األجسـام المطلقة في

الفضاء الرارجي ،لتشمل طاقم التحليقات دون المدارية وركايها ،وال سيما أولئك ال ين يشاركون في ه م األنشطة
ألغراض أخرى غير األغراض العلمية.

وفي نهاية المطاف ،بالنظر دل أن القانون الجوي الدولي والقانون الدولي للفضاء ال يوفران دطا ار عنظيميا شامال

إلدارة األنشــطة دون المدارية ،ســيلزم دجراء مناقشــات دولية لوضــع نظام قانوني مالئم لتنظيم ه م األنشــطة يأخ

في االعتبار خصـ ــوصـ ــيات البعثات ألغراض البحث العلمي ونقل البشـ ــر .واألهم من ذلك أن ه ا النظام الدولي

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون الزمـا بـاألكثر ايمـا يتعل بـالتحليقـات دون المـداريـة التي عنقـل ركـابـا من البلـد ألف دل البلـد بـاء ،أي
التحليقات التي ععبر حدود الدولي وفي ه ا السـياق ،سـيكون من المفيد أيضـا وجود نظام إلدارة حركة المرور في

الفضـ ـ ــاء .وعل العك

من ذلك ،في حالة التحليقات دون المدارية التي عكون مجرد عحليقات عل شـ ـ ــكل القطع

الزائد فوق يلد واحد وال عرر من مجاله الجوي الوطني (وهو نول من الرحالت كثي ار ما يوص ـ ـ ـ ـ ــف بأنه س ـ ـ ـ ـ ــياحة
فضائية) ،عقل الحاجة دل وجود عنظيم دولي ،ألن المجاالت الجوية واألقاليم التابعة لدول أخرى لن عكون معنية.

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

السؤؤؤؤؤؤؤؤأال و  -كي سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيأثر التعري
البشر على التطور التدريجي لقانون الفضاء؟
من ش ــأن وض ــع ععري

قانوني أن يكون مفيدا عل الص ــعيدين الدولي والوطني .فمن ناحية ،س ــيس ــهم في عحديد

نطاق المناقش ــات الدولية الرامية دل وض ــع نظام قانوني للتحليقات دون المدارية .ومن ناحية أخرى ،فإنه س ــيقدم

التوجيه للمشرعين المحليين في عملية عنظيم العمليات دون المدارية.
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 -يرجى اقتراح أسؤؤؤؤؤؤئلة أيري لظي يندر فيها ضؤؤؤؤؤؤمن سؤؤؤؤؤؤيا التعري

السؤؤؤؤ ؤأال

المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.
(أ)

البشر عل السواء؟

القانوني للتحليقات دون

هل ينبغي وض ـ ــع قواعد دولية لتنظيم األنش ـ ــطة دون المدارية لألغراض العلمية وأغراض نقل

(ب)

ما هو الوضع القانوني له م القواعد؟

( )

ما المنظمة أو الهيئة الدولية التي ينبغي أن عكون مسـ ـ ولة عن وضـ ــع قواعد عحكم األنشـ ــطة

دون المدارية؟
(د)

كي

يمكن عنظيم التنسي يين مرتلف الهيئات؟

(هـ)

كي

يمكن عحقي التوازن يين اسـ ـ ـ ـ ــتدامة األنشـ ـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ـ ــائية عل المدى الطويل وععزيز

المصالح التجارية في سياق عملية عنظيم التحليقات دون المدارية؟

الجامعة الدولية للفضاء
[األصل :باإلنكليزية]

[ 19كانون الثاني/يناير ]2021
السؤؤؤؤأال أ  -هل للخطط الرامية إلى إنشؤؤؤؤؤاء ندام دارة حركة المرور في الفضؤؤؤؤؤاء
الخارجي وتعيين حدوده؟

ؤؤؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤؤؤاء

يدرك الم لفون أن هناك بالفعل صــلة يين ددارة حركة المرور في الفضــاء وععيين حدود الفضــاء الرارجي .وعنبع

ه م الصلة أساسا من االحتياجات التقنية التي ع ثر بالفعل عل عنظيم حركة المرور في المجال الجوي والفضاء
الرارجي عل حد سواء.

وقد أدت الحاجة دل التعقب والرصــد واالعصــال في المجال الجوي دل دنشــاء خدمات الحركة الجوية التي عمكن

جميع الجهات الفاعلة من اســتردام المجال الجوي عل نحو آمن ومنظم ،أي خدمات عجنب االصــطدام .ويمكن

ديجاد دطار مواز في الفض ـ ـ ــاء الرارجي بالقدرات الحالية عل معرفة أحوال الفض ـ ـ ــاء ،التي طورت أيض ـ ـ ــا لتلبية

الحاجة الماس ـ ـ ــة دل عجنب االص ـ ـ ــطدام .دال أن معرفة أحوال الفض ـ ـ ــاء ليس ـ ـ ــل س ـ ـ ــوى خطوة أول نحو المعادل
الفض ـ ـ ــائي لردمات الحركة الجوية .ومع ذلك ،يعتقد الم لفون أنه يمكن اس ـ ـ ــترالص دروس من العمليات التقنية

القائمة يين حركة المرور في الفضــاء وأجزاء معينة من المجال الجوي .وفي ســياق عمليات اإلطالق أو الهبوي،

أثبل القانون الجوي الحالي قدرعه عل استيعاب النشاي الفضائي ال ي ينطوي عل المرور عبر المجال الجوي.
وه م الممارس ـ ـ ــة إلدارة حركة المرور في الفض ـ ـ ــاء في المجال الجوي عبدأ عندما يفقد الجس ـ ـ ــم الفض ـ ـ ــائي ديناميته

المدارية .فعندئ يعتبر أنه يدخل المجال الجوي ،مما يوحي يوجود عمييز عش ـ ـ ــغيلي يين المجال الجوي والفض ـ ـ ــاء

الرارجي .واستنادا دل ه م األنشطة القائمة ،يرى الم لفون أن الممارسات التشغيلية عوحي يوجود صلة يين ددارة

حركة المرور في الفضاء وععري
السؤؤأال

الفضاء الرارجي وععيين حدودم.

 -هل للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشؤؤؤر

الخارجي وتعيين حدوده؟

ؤؤؤلة تعري

الفضؤؤؤاء

يرى الم لفون أن ه م الص ـ ـ ـ ــلة قائمة بالفعل .وعتوقف طبيعة ه م الص ـ ـ ـ ــلة وأثرها عل النهج المسـ ـ ـ ـ تردم لتعري

التحليقـات دون المـداريـة .ففي النهج "المكـاني" ،الـ ي يكون ايـه موقع المركبـة بـالغ األهميـة ،ي دي ععيين الحـدود
دو ار مباشـ ـ ـ ار وأس ـ ــاس ـ ــيا .أما في النهج "الوظيفي" ،ال ي ال يأخ في االعتبار دال وظائف المركبات أو أنش ـ ــطتها،
يظهر ععيين الحدود كمعيار ثانوي.
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السؤؤؤؤؤؤؤأال

 -هل من شؤؤؤؤؤؤؤرن التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر أن يعود على الدول وغيرها من الجهات بفائدة عملية فيما يخص األنشطة الفضائية؟

نعم .فأوال ،ســيســتبين اعتماد التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية النظام القانوني المنطب  -القانون الجوي

الدولي أم القانون الدولي للفض ـ ـ ــاء ،أم مزيج من كليهما .وثانيا ،س ـ ـ ــيس ـ ـ ــهم في الحد من أوجه عدم االعس ـ ـ ــاق في

ممارسـ ــات الدول .وي كد الم لفون عل أهمية دجراء مناقشـ ــات بشـ ــأن ه م المسـ ــألة عل الصـ ــعيد الدولي وإشـ ـراك

الجهات الفاعلة في المجال الجوي والفضاء الرارجي في علك المناقشات.
السأال د  -كي

التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

يمكن تعري

ايمــا يتعل ينظــام القــانون الجوي الــدولي ،وفقــا لمنظمــة الطيران المــدني الــدولي ،فــإن "التحليقــات دون المــداريــة
عحليقات عصـ ـ ـ ــل دل ارعفال عال جدا ال ينطوي عل درسـ ـ ـ ــال المركبة دل المدار".

الدولي للفض ـ ـ ـ ـ ــاء ،ال يوجد ععري

()5

وايما يتعل ينظام القانون

للتحليقات دون المدارية .وقد حاولل كيانات مرتلفة بالفعل أن عض ـ ـ ـ ـ ــع ععريفا

للتحليقــات دون المــداريــة ،وأحــد ه ـ م التعريفــات األكثر عقنيــة هو التعري

ال ـ ي اقترحتــه الرابطــة الــدوليــة لتعزيز

األمان في الفضـ ـ ـ ــاء ،حيث عرفل التحليقات دون المدارية بأنها "عحليقات عصـ ـ ـ ــل دل ارعفال ال عبلغ ايه المركبة
س ـ ـ ــرعتها المدارية المقايلة".

()6

وبالنظر دل المعلومات الم كورة أعالم ،يس ـ ـ ــلم الم لفون بأن التحلي دون المداري

يمكن ععريفه بأنه عحلي مركبة يصـل دل ارعفال يزيد عل  100كيلومتر فوق مسـتوى سـطح البحر وعقل سـرعته

القصوى عن السرعة الالزمة إلكمال دورة مدارية واحدة.
السؤؤؤؤ ؤأال

 -ما هي التشؤؤؤؤؤؤريعات التي تنط يم أو يمكن أن تنط يم على التحليقات دون المدارية ألغراض

البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

في الوقل الراهن ،ال يوجد قانون دولي محدد ينظم التحليقات دون المدارية .ول لك فهي عرض ـ ـ ـ ـ ـ ــع لتنظيم قوانين

الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الوطنية ،التي قد عنطوي عل عطبي قانون الطيران أو قانون الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،رهنا بموقف البلد من ععيين
الحدود يين المجال الجوي والفضاء الرارجي وععريفه للتحليقات دون المدارية.
السؤؤؤؤؤؤؤؤأال و  -كي

سؤؤؤؤؤؤؤؤؤيأثر التعري

القانوني للتحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل

البشر على التطور التدريجي لقانون الفضاء؟
عنطوي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــياغة ععري

دولي للتحليقات دون المدارية عل دمكانية التأثير عل التعاري

الحالية والمقبلة عل

الصـ ــعيد الوطني .ويرى الم لفون أن الشـ ــرول في جهد للتوصـ ــل دل ه ا التفاهم المشـ ــترك بشـ ــأن ه ا الموضـ ــول

سيكون مفيدا إلنشاء آلية دنفاذ في المستقبل القريب.
السؤؤؤؤ ؤأال

 -يرجى اقتراح أسؤؤؤؤؤؤئلة أيري لظي يندر فيها ضؤؤؤؤؤؤمن سؤؤؤؤؤؤيا التعري

المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.

القانوني للتحليقات دون

ال عقترح أية أسئلة أخرى.

__________
( )5منظمة الطيران المدني الدولي ،المجل  ،الدورة " ،175مفهوم التحليقات دون المدارية"C-WP/12436 (2005) ،ي منظمة الطيران
المدني الدولي ،اللجنة القانونية ،الدورة " ،36الرحالت الفضائية التجارية".LC/36-WP/3-2 (2015) ،

(International Association for the Advancement of Space Safety, “Guidelines for the safe regulation, design )6

 ،and operation of suborbital vehicles” (December 2013), p. 2متاح في

http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/advisory_committee/meeting_news/media/2014
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