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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثالثة واألربعون

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨ –مارس / آذار٢٩فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت) أ (٨البند 

    املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
لى االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة خالصة حتليلية للردود ع  

   فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية
  مذكرة من األمانة        

  احملتويات   
   الصفحة
....................................................................................................مقدمة ٢  -أوال

٢ 
خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن املســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية

....................................................................................................اجلوية
 -ثانيا

__________ 
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  مقدمة -ال أو 
يف الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء   -١

، اتفـق الفـريق العامل املعين باملسائل        ٢٠٠٣اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، املعقـودة يف عـام             
 حدود املتصـلة بـتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على أن يطلب من األمانة أن تعد، يف    

اإلمكـان، خالصـة حتليلـية للـردود الـواردة مـن الـدول األعضـاء عـلى االسـتبيان بشـأن املسائل                 
 Add.1 واالضافات   A/AC.105/635(القانونـيـة املمكـنـة فيمـا يتعلـق باألجسام الفضائيـة اجلوية          

ة للجنة  واتفـق الفـريق العـامل على أن ينظر يف تلك اخلالصة أثناء الدورة القادم              ). Add.10إىل  
الفرعـية القانونـية بغـية اختـاذ قـرار بشـأن مـدى احلاجة إىل أن يواصل النظر يف االستبيان بشأن                      

وقـد أقرت   ). A/AC.105/805 مـن املـرفق الـثاين بالوثـيقة          ٨الفقـرة   (األجسـام الفضـائية اجلويـة       
 .اللجنة الفرعية القانونية تقرير الفريق العامل

مانـة استجابة لذلك الطلب تلخص الردود اليت وردت         وهـذه اخلالصـة الـيت أعدهتـا األ         -٢
مــن الــدول األعضــاء عــلى االســتبيان بشــأن املســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق باألجســام     

 .١٩٩٦الفضائية اجلوية منذ أن وّزع االستبيان للمرة األوىل يف عام 
  

ونية املمكنة خالصة حتليلية للردود على االستبيان بشأن املسائل القان -ثانيا  
 فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية

 
 هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب -١السؤال  

الفضاء اخلارجي وعلى استخدام خواصه األيرودينامية يف البقاء يف الفضاء اجلوي لفترة 
  زمنية معينة؟

االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ١عــلى الســؤال قدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا  -٣
اكـوادور، أملانيا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،            
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،         

ــنان، مدغشــقر، املغــرب،  العــراق، الفلــبني، فــيجي، كازاخســتان، كوســتا   ــيا، لب ريكا، كولومب
 .املكسيك، اهلند، هولندا، اليمن، اليونان

، بيــنما قدمــت دول أخــرى ١وقــد أقــرت بعــض الــدول الــتعريف الــوارد يف الســؤال    -٤
وميكـن تلخـيص تلـك التعلـيقات والتوصيات على     . تعلـيقات وتوصـيات بشـأن ذلـك الـتعريف         

 :النحو التايل
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ألهنا عبارة غامضة   " لفـترة زمنـية معيـنة     "يـادة تعـريف العـبارة       مثـة حاجـة إىل ز      )أ( 
 جدا؛

قـدرة اجلسـم عـلى االنتقال عرب        : يقـوم الـتعريف املقـترح عـلى معـيارين فقـط            )ب( 
ومبا أن األجسام   . الفضـاء اخلـارجي وقدرتـه عـلى الـبقاء يف الفضـاء اجلـوي لفـترة زمنـية معيـنة                    

 التصـميم، فـإن األمر سيقتضي إجياد تعريف         الفضـائية اجلويـة أصـبحت أكـثر تعقـدا مـن حيـث             
 يقوم على معايري إضافية؛

بغــية التشـــديد عـــلى الوظـــيفة األساســية لألجســـام الفضـــائية اجلويـــة وافـــادة    )ج( 
األنشـطة الفضـائية، سـيكون مـن الضـروري تكمـيل الـتعريف املقترح بإضافة العبارة التالية إىل                 

 ؛]"حصرا] [أساسا[ألغراض فضائية : "آخره

ينـبغي توفـري معلومـات تكميلـية بشـأن خصائص اجلسم الفضائي اجلوي بغية                )د( 
وعــالوة عــلى ذلــك، ميكــن أن  . ضــمان اتســاق الــتعريف القــانوين مــع قــانون الفضــاء الــدويل  

يف لبس مع تعابري أخرى شائعة االستخدام       " اجلسم الفضائي اجلوي  "يتسـبب اسـتخدام التعـبري       
، وإذا تقـرر استخدام التعبري      "اجلسـم الفضـائي   "أو  " ة الفضـائية  املركـب "أو  " الطائـرة "مـنها مـثال     

، وجب تعريفه اقترانا بالتعابري األخرى الواردة يف النصوص القانونية          "اجلسـم الفضائي اجلوي   "
 الدولية؛

اجلسم "ينـبغي مواصـلة الـنظر يف هـذا الـتعريف يف املسـتقبل، حيث إن التعبري                   )ه( 
تلفة مــن املركــبات الفضــائية اجلويــة بــدأ تشــغيل بعضــها أو يشــمل أنواعــا خمــ" الفضــائي اجلــوي

 اختباره من قبل بينما ال يزال بعضها اآلخر يف مرحلة التصميم أو التخطيط أو االختبار؛

ــن األجســام        )و(  ــام م ــإدراج إشــارة إىل الغــرض الع ــتعريف أدق ب ــل ال ــبغي جع ين
كما ينبغي جعل النطاق الذي     . دةالفضـائية اجلويـة أو نـوع النشـاط الـذي ينتظر منها أداؤه عا              

 أدق، حيث إن تلك العبارة قد يتبّين أهنا غامضة؛" لفترة زمنية معينة"تنطوي عليه العبارة 

الــتعريف املقــترح بشــأن اجلســم الفضــائي اجلــوي مقــبول طاملــا كــان اجلســم     )ز( 
 .الفضائي اجلوي يقوم مبهمة فضائية

يف " يظـل ساكنا "وي ميكـن أيضـا أن   والحظـت دولـة أخـرى أن اجلسـم الفضـائي اجلـ             -٥
" ثنائــية"مواضــع معيــنة خاصــة وهامــة اســتراتيجيا مــثل نقطــيت الغــرانج يف أي مــنظومة مساويــة 

لذلك، اقترحت تلك الدولة    . الشـمس دون أي اسـتهالك للطاقة      -القمـر أو األرض   -كـاألرض 
ــتعريف العــبارة   ــيه "أن يتضــمن ال ــبقاء ف ــتق "بعــد العــبارة  " أو ال ــادر عــلى االن ال عــرب الفضــاء  ق

يف الغـالف اجلـوي لكواكب أخرى،       " التحلـيق "والحظـت تلـك الدولـة أيضـا أن          ". اخلـارجي 
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الــذي قــد حيصــل يف املســتقبل القريــب، ال ينــبغي اســتبعاده مــن الــتعريف وأنــه قــد يكــون مــن   
 .الضروري النظر يف اختاذ تدابري احتياطية خاصة بشأن عمليات التحليق تلك

ــتحرك عــرب     وأُبــدي رأي مفــاده   -٦ ــتعريف عــلى ذكــر القــدرة عــلى ال أن االقتصــار يف ال
ــتعريف مفــرطا يف      الفضــاء اجلــوي والقــدرة عــلى االنــتقال عــرب الفضــاء اخلــارجي قــد جيعــل ال
التعمـيم وقـد يشـمل بالـتايل عـددا كبريا من األجسام اليت قد تتطلب، حبكم اتسامها خبصائص          

اده أنه إذا كان املقصود إدراج كل نظم        ولكن، أبدي رأي مف   . حمـددة أخـرى، نظامـا منفصال      
الـنقل الفضـائي، ومـنها مـثال املقذوفات والصواريخ واملكوكات الفضائية، فضال عن محولتها،            

والحظـت تلـك الدولـة أن التعريف يشمل أيضا          .  مناسـب  ١فـإن الـتعريف الـوارد يف السـؤال          
يف املســتقبل، ومــا إىل املقذوفــات الصــاروخية ونظــم الــنقل ذات الفــرط الصــويت الــيت ستوضــع 

ذلـك، وهـذا قـد ال يكـون هـو املقصـود بالـتعريف، وأن هنالك حاجة إىل مزيد من املعلومات               
 .يف ذلك اخلصوص

وأُبـدي رأي مفـاده أن اجلســم ال ميكـن أن يســمى جسـما فضــائيا إال إذا كـان يقصــد       -٧
لتلك اليت ختص أعايل اسـتغالله يف الفضـاء اجلوي، الذي ينبغي أن تكون له صفة قانونية مماثلة    

 .البحار

، الواردة  "البقاء يف الفضاء اخلارجي لفترة زمنية معينة      "وأُبـدي رأي مفـاده أن العـبارة          -٨
يف الــتعريف، ميكــن أن تفســر تفســريا خاطــئا حبيــث يفهــم مــنها أهنــا تعــين أن اجلســم الفضــائي  

عاض عــن العــبارة لذلــك، اقــترح أن يســت. اجلــوي قــادر عــلى الــبقاء ســاكنا يف الفضــاء اجلــوي 
 ".التحرك يف الفضاء اجلوي"بالعبارة " البقاء يف الفضاء اجلوي"

والحظــت بعــض الــدول أن الــتعريف املقــترح جيســد القــدرات التكنولوجــية للجســم     -٩
ويف . الفضـائي اجلـوي الـيت متكـنه مـن الـبقاء يف الفضـاء اجلوي واالنتقال عرب الفضاء اخلارجي                   

اده أن التعريف ال يتناول مسألة وظيفة اجلسم الفضائي         ذلـك اخلصـوص، أعـرب عـن رأي مفـ          
 .اجلوي وأن التعريف ينبغي أن يتضمن اهلدف من البعثة

وأُبـدي رأي مفـاده أن الـتعريف ينـبغي أن يصـاغ بالـتعاون مـع اللجنة الفرعية العلمية                     -١٠
 .والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

دي رأي مفـاده أنـه بالـرغم مـن كـون التعريف يستبعد بوضوح األجسام الطبيعية                 وأُبـ  -١١
هــو جســم مصــمم لكــي يشــتغل يف " اجلســم الفضــائي اجلــوي"املنشــأ، فإنــه ينــبغي توضــيح أن 

الفضـاء اخلـارجي وهـو، حبكـم خواصـه األيرودينامـية، ال ينـتقل إال عـرب الفضاء اجلوي لغرض                     
ورأت تلــك الدولــة أن مــن األدق اإلشــارة إىل . ىل األرضبلــوغ الفضــاء اخلــارجي أو العــودة إ
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اليت تشري إىل جهاز من صنع اإلنسان، بغية متييز ذلك          " العربة الفضائية "أو  " املركـبة الفضـائية   "
 .الذي ميكن أن يشمل اجلسم الطبيعي أيضا" اجلسم الفضائي اجلوي"اجلسم عن 

 :واقترحت بعض الدول التعاريف البديلة التالية -١٢

اجلسـم الفضـائي اجلوي جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء اخلارجي وعلى              )أ( 
 استخدام خواصه األيرودينامية يف التحرك عرب الفضاء اجلوي؛

املركـبة الفضائية اجلوية هي أي جسم قادر، بنظم الدفع الذايت والقيادة، على             )ب( 
نامـية للبقاء يف الفضاء اجلوي لفترة       االنـتقال إىل الفضـاء اخلـارجي واسـتخدام خواصـه األيرودي           

 زمنية معينة ويف بعض احلاالت الدخول جمددا يف الغالف اجلوي لألرض؛

ــتقال يف        )ج(  ــادر عــلى االن ــه جســم ق ميكــن تعــريف اجلســم الفضــائي اجلــوي بأن
الفضـاء اخلـارجي وعـلى الـتحرك يف الفضـاء اجلوي يف حتليق متواصل أثناء مرحلة اإلطالق أو                   

  األرض؛العودة إىل

اجلسـم الفضـائي اجلـوي هو جسم قادر على الطريان إما يف الفضاء اخلارجي                )د( 
 وإما يف الفضاء اجلوي وهو قادر أيضا على تنفيذ أنشطة يف كلتا البيئتني؛

اجلسـم الفضـائي اجلوي هو جسم من صنع اإلنسان يستطيع الوصول إىل أي            )ه( 
ــلى أي     ــتحكم البشــري ع ــاع ويكــون خاضــعا لل ــه    ارتف ــه واجتاه ــتعلق بارتفاع ــيما ي ــاع ف  ارتف

 .وسرعته
  
 هل ختتلف القواعد الواجب تطبيقها على حتليق األجسام الفضائية اجلوية -٢السؤال  

  تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟
ي، األرجنــتني، االحتــاد الروســ: ٢قدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا عــلى الســؤال  -١٣

اكـوادور، أملانيا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،            
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،         

ــنان، مدغشــ    ــيا، لب قر، املغــرب، العــراق، الفلــبني، فــيجي، كازاخســتان، كوســتاريكا، كولومب
 .املكسيك، اهلند، هولندا، اليمن، اليونان

ووافقـت بعض الدول على أن القواعد الواجب تطبيقها على حتليق األجسام الفضائية              -١٤
ــا إذا كــان اجلســم موجــودا يف الفضــاء اجلــوي أو يف الفضــاء       ــبعا مل ــبغي أن ختــتلف ت ــة ين اجلوي

 :ا يليواستندت بعض تلك الدول يف رأيها إىل م. اخلارجي
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املتطلـبات القانونية خمتلفة بسبب اختالف البيئتني اللتني تعمل فيهما األجسام            )أ( 
 الفضائية اجلوية واختالف وظائف تلك األجسام؛

ميكــن القــول إن اجلســم الفضــائي اجلــوي حيلّــق يف الفضــاء اجلــوي وينــتقل يف   )ب( 
اتفاقية  ("١٩٤٤ الدويل لعام     مـن اتفاقـية الطـريان املـدين        ١ومبوجـب املـادة     . الفضـاء اخلـارجي   

، تتمــتع كــل دولــة بالســيادة الكاملــة واخلالصــة عــلى الفضــاء اجلــوي الواقــع فــوق    ")شــيكاغو
غـري أن الفضـاء اخلـارجي ال خيضـع مللكية الدول وليس ألي منها وحدها أن تطالب                  . إقلـيمها 

 الفضائية اجلوية ومن مث، فإن األجسام. بالسـيادة عـلى الفضـاء اخلـارجي أو األجـرام السـماوية        
العاملـة يف الفضـاء اجلـوي مشمولة بقانون اجلو الدويل بينما ختضع األجسام العاملة يف الفضاء                 

 اخلارجي ملبادئ قانون الفضاء الدويل؛

هـناك فـروق هامـة يف القـيود الفيزيائية والقوانني الفيزيائية املنطبقة يف كل من               )ج( 
اصة حتديد شروط هبوط األجسام الفضائية      وسـوف يكـون من الضروري بصفة خ       . الوسـطني 

 اجلوية حتديدا واضحا؛

" موجودا"يكـون الرد على هذا السؤال باإلجياب إذا كان ما يفهم من التعبري         )د( 
ــبادئ         ــرة يف الفضــاء اجلــوي اســتنادا إىل م ــه طائ ــذي تقــوم ب ــلي ال ــيق الفع ــه يعــين التحل هــو أن

م ما إىل املدار وداخله ومنه باالستناد إىل        وتكنولوجـيا املالحـة اجلوية من جانب، وحركة جس        
 تكنولوجيا املالحة الفضائية من جانب آخر؛

استخدام اهلواء لالحتراق، مثال، فيما     (يف الفضـاء اجلـوي يكون النظام هوائيا          )ه( 
حيمــل (، ويف الفضــاء اخلــارجي يكــون الــنظام ال هوائــيا  )يــتعلق بطائــرة تعمــل بالدســر النفــثي 

 ).على منت صاروخ مثال:  املركبةاألوكسجني على منت

ومل توافـــق دول أخـــرى عـــلى أن القواعـــد الواجـــب تطبـــيقها عـــلى حتلـــيق األجســـام  -١٥
الفضــائية اجلويــة ينــبغي أن ختــتلف تــبعا ملــا إذا كــان اجلســم موجــودا يف الفضــاء اجلــوي أو يف   

 :واستندت تلك الدول يف رأيها إىل ما يلي. الفضاء اخلارجي

والفضاء . طالق يظل نشاطا فضائيا، فينبغي أن حتكمه القواعد ذاهتا        مبـا أن اإل    )أ( 
 اجلوي ما هو إال وسط انتقايل يتحرك عربه اجلسم الفضائي اجلوي؛

ــو         )ب(  ــذي ه ــوق الفضــاء اجلــوي، ال ــا ف ــة تســافر إىل م األجســام الفضــائية اجلوي
 يتجاوز األراضي واملياه اإلقليمية ألي دولة؛
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ــيعة النشــاط   إن مــا يقــرر القواعــد  )ج(  ــيق هــو طب الــذي سيخضــع  ( الواجــبة التطب
ولـيس الصـفة القانونية للفضاء الذي يوجد فيه اجلسم يف أي وقت         ) ألحكـام اتفاقـية أو اتفـاق      

 .معني

وأعربــت بعــض الــدول عــن اعــتقادها بــأن مــن الضــروري الــنظر يف املضــي يف وضــع     -١٦
ويل، وخصوصا القواعد اليت تتعلق     قواعـد معيـنة بشـأن قـانون اجلـو الـدويل وقـانون الفضاء الد               

 .باملسؤولية الدولية عن أي أضرار مسببة، وبإنقاذ الطاقم املالحي وغري ذلك

ورأت بعـض الـدول أنـه ينـبغي صوغ قواعد جديدة خاصة بتحليق األجسام الفضائية                 -١٧
رك عرب اجلويـة، مـع مـراعاة اخلـواّص التقنـية لألجسـام الفضائية اجلوية اليت هي قادرة على التح       

الفضـاء اجلـوي وعـلى االنـتقال عـرب الفضـاء اخلارجي، والتطورات التقنية اليت حتققت واليت مل                   
 .تنجز بعد

ــدول أن شــروط العــبور ليســت هــي ذاهتــا يف كــل احلــاالت وأن      -١٨ والحظــت بعــض ال
ورأت تلـك الـدول أن عبور الغالف اجلوي         . تطبـيقها يـتوقف عـلى قـانون كـل دولـة مبفـردها             

 .ذو طبيعة عملياتية وال يؤثر يف الغرض النهائي من الرحلة يف إطار نظام موحدلألرض هو 

وأعربـت دولـة أخـرى عـن اعـتقادها أن القواعـد الواجـبة التطبيق على حتليق األجسام               -١٩
الفضــائية اجلويــة ال خيــتلف تــبعا ملــا إذا كــان اجلســم موجــودا يف الفضــاء اجلــوي أو يف الفضــاء 

 .اخلارجي

ض الدول تفضيلها للنهج املتمثل يف حتديد وظيفة األجسام الفضائية اجلوية           وأبـدت بع   -٢٠
وأعربـت تلـك الـدول عن اعتقادها أنه بدال من وضع قواعد تركّز على حتليق               . والغـرض مـنها   

اجلسـم أو عـلى املكـان الـذي يـتحرك فـيه، فإن من األفضل النظر إىل اجلسم من حيث الغرض        
 : الحظت الدول ما يليويف ذلك اخلصوص،. منه ووظيفته

إذا كـان اجلسـم الفضائي اجلوي مصمما بغرض استكشاف الفضاء اخلارجي             )أ( 
واســتخدامه فــيه، كــان مــن املــنطقي تطبــيق أحكــام قــانون الفضــاء، وخاصــة اجلوانــب املــتعلقة  

ــة حصــول أضــرار   ولكــن، إذا كــان اجلســم الفضــائي اجلــوي مســتخدما     . باملســؤولية يف حال
. ركة الطريان اجلوي، أمكن تطبيق قانون حركة الطريان اجلوي الدويل         ألغـراض ذات صـلة حبـ      

وميكـــن أن تتســـبب ثنائـــية االســـتخدام يف حـــاالت التـــباس وأن تنشـــئ تـــنازعات يف القـــانون  
 الواجب التطبيق يف حال حصول حادث؛

ينـبغي أن تكـون القواعد املنطبقة على التحليق متوافقة على الغرض من رحلة            )ب( 
فقواعـد قـانون اجلـو ينـبغي أن تسـري عـلى املركـبات املستخدمة يف            . ضـائي اجلـوي   اجلسـم الف  
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ــدات أو األشــخاص مــن األرض إىل األرض   ــرحلة    . نقــل املع ــا إذا كــان الغــرض الرئيســي ل أم
اجلســم الفضــائي اجلــوي هــو استكشــاف الفضــاء اخلــارجي، فينــبغي أن تكــون الغلــبة لقــانون    

 التطبيق على حتليق اجلسم الفضائي باالستناد إىل ما إذا  وميكـن تقريـر القواعد الواجبة     . الفضـاء 
 كان اجلسم موجودا يف الفضاء اخلارجي أو يف الفضاء اجلوي؛

ــه ووجــوده يف        )ج(  ــناء إطالق اجلســم الفضــائي اجلــوي يعمــل كجســم فضــائي أث
وهــذا يعــين أنــه حبكــم . املـدار، بيــنما يعمــل كطائــرة أثـناء عودتــه إىل الغــالف اجلــوي وهـبوطه   

 .عامله التصميمية ووظيفته قادر على العمل يف كل من الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجيم

والحظــت بعــض الــدول أنــه عــندما يعمــل اجلســم الفضــائي اجلــوي يف مــناطق ختضــع   -٢١
. للواليــة القانونــية لدولــة مــا، خيضــع ذلــك اجلســم لقوانــني تلــك الدولــة ولقــانون اجلــو الــدويل 

نـه إذا كـان مـرور ذلـك اجلسـم الفضـائي اجلـوي بالفضاء                وشـددت بعـض تلـك الـدول عـلى أ          
اجلـوي لدولـة أخـرى جزءا من رحلته املباشرة إىل الفضاء اخلارجي أو عودته منه للهبوط، ومل        

 .يكن مروره هناك سوى حدث طارئ، خضع ملبادئ قانون الفضاء الدويل

فضاء اخلارجي، وإن وأُبـدي رأي مفـاده أن األجسـام الفضـائية اجلويـة اليت تطلق يف ال            -٢٢
مـرت عرضـا بالفضـاء اجلوي يف طريقها إىل مقصدها يف الفضاء اخلارجي، تظل مرتبطة بدولة                 

وبالـتايل، فـإن الـذي ينطـبق عـلى األجسـام الفضائية اجلوية هو قانون الفضاء وليس                  . اإلطـالق 
 .قانون اجلو لدى الدولة اليت مير اجلسم الفضائي اجلوي عرضا عرب فضائها اجلوي

  
 هل توجد إجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع -٣السؤال  

خصائصها الوظيفية، وخواّصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة 
  فيها، ومعامل تصميماهتا، أم هل ينبغي صوغ نظام وحيد أو موحد لتلك األجسام؟

االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ٣لى الســؤال قدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا عــ -٢٣
اكـوادور، أملانيا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،            
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،         

ــنان، مدغشــقر، املغــرب،  العــراق، الفلــبني، فــيجي، كازاخســتان، كوســتار   ــيا، لب يكا، كولومب
 .املكسيك، اهلند، هولندا، اليمن، اليونان

ووصفت . واقترحـت بعض الدول اعتماد نظام قانوين بشأن األجسام الفضائية اجلوية           -٢٤
، "خاص"و" موّحد"و" متعدد"و" وحـيد "تلـك الـدول ذلـك الـنظام بـتعابري خمـتلفة، مـنها مـثال                 

 :ما يليواستندت يف رأيها إىل 
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ســوف يكــون ذلــك الــنظام الزمــا لتــبني األجســام الفضــائية اجلويــة وتوضــيح   )أ( 
 حالتها القانونية، مع مراعاة القواعد املتعلقة بالسيادة اإلقليمية للدول؛

ينـبغي وضـع النظام بعد إجراء دراسة متعمقة، حيث إن التقدم يف تكنولوجيا               )ب( 
 هـنالك حاجـة يف املسـتقبل إىل وضـع نظـام معني              الفضـاء اجلـوي ميكـن أن تفـيد بأنـه سـتكون            

ــيني         ــانون الفضــاء الدول ــانون اجلــو وق ــيها يف ق ــبار احلــاالت غــري املنصــوص عل ــأخذ يف االعت ي
 الراهنني؛

ينـبغي وضـع الـنظام عـلى أسـاس املعـاهدات املوجودة، وخصوصا فيما يتعلق                 )ج( 
 باملسؤولية؛

املســؤولية يف حــال إحلــاق أضــرار ميكــن أن يكــون الــنظام مفــيدا أيضــا لــتقرير  )د( 
 بأطراف ثالثة؛

ــيق، وكذلــك      )ه(  ــتجانس يف القواعــد الواجــبة التطب ــر ال ــنظام أن يوف مــن شــأن ال
 البساطة فيما يتعلق باحلالة القانونية لألجسام الفضائية؛

ميكـن أن يسـاعد الـنظام عـلى تبني األجسام الفضائية اجلوية وحالتها القانونية       )و( 
 انون اجلو والفضاء الراهن؛دون انتهاك ق

ينـبغي إعـداد الـنظام بغـية تفـادي الفوضـى القانونـية الـيت ميكـن أن تـنجم عن                       )ز( 
وعالوة . أنشـطة الفضـاء اخلـارجي الـيت تسـتخدم فـيها األجسام الفضائية اجلوية بشكل متزايد                

عـلى ذلـك، سـيكون مـن الضـروري أن تقـوم مـنظمة دولـية خمتصـة وحمـايدة بـإعداد إجراءات                        
 خاصة؛

سـيكون مـن الضـروري أن تـتوفر إجـراءات خاصـة بشـأن األجسـام الفضائية                 )ح( 
 اجلوية فيما يتعلق بالتسجيل واملسؤولية ومراقبة حركة الطريان؛

نتـيجة للـتقدم املتواصـل يف التكنولوجـيا، ميكـن أن تنشـأ أوضاع غري مشمولة          )ط( 
ء نظام ميكن أن يأخذ أوضاعا جديدة     بـنظم قواعـد اجلـو والفضـاء الراهـنة، وبالـتايل، فـإن إنشا              

 يف احلسبان ويوضح صفتها القانونية، مع مراعاة السيادة اإلقليمية للدول؛

نظـرا لتـنوع األجسـام الفضـائية وخصائصــها واسـتخداماهتا ومـا يترتـب عــلى         )ي( 
ذلـك مـن صـعوبة يف إنشاء نظام موحد بشأهنا، ينبغي اعتماد نظام بشأن كل فئة من األجسام                  

 .ائيةالفض
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وأُبــدي رأي مفــاده أنــه، يف حــني أن مــن الضــروري صــوغ نظــام موحــد بشــأن مجــيع  -٢٥
األجسـام الفضـائية، حيـث إن خـواص اجلسم الفضائي تشبه خواص الطائرة، فإنه ينبغي النظر                 

 .يف تطبيق أحكام املالحة اجلوية أثناء بقاء اجلسم الفضائي يف الفضاء اجلوي

ا مل توضع جمموعة قواعد وحيدة خاصة باألجسام الفضائية         وأُبـدي رأي مفـاده أنه، م       -٢٦
اجلويـة، فـإن تلـك األجسام، إذا كانت قابلة لالستخدام يف كال الغرضني، ستندرج فعال حتت             

. نظــامني قانونــيني خمــتلفني فــيما يــتعلق بكلــتا الفئــتني مــن النشــاط يف الفضــاء احملــيط بــاألرض   
 عـلى املالحـة اجلويـة والقـانون الساري على           والحظـت تلـك الدولـة أن القـانون الـذي يسـري            

املالحــة الفضــائية مهــا يف الوقــت الــراهن خمــتلفان جوهــريا يف مــبادئهما األساســية وكذلــك يف   
 .قواعدمها احملددة

وأُبـدي رأي مفـاده أنه ال توجد يف املرحلة الراهنة من تطور األجسام الفضائية اجلوية                 -٢٧
 ولكن، مع تنوع تلك األجسام أكثر فأكثر وازدياد         .حاجـة ماسـة إىل وضـع تلـك اإلجـراءات          

عددهـا وتـزايد احـتماالت حصـول أحـداث خمـتلفة فـيما يقـترن باشتغاهلا، قد تنشأ احلاجة إىل                     
ــانوين الفضــاء واجلــو لكــي تؤخــذ يف احلســبان الســمات       اســتكمال ووضــع قواعــد يف جمــال ق

من اهلام النظر فيما إذا كان أم     ويف تلـك املرحلة، سيكون      . اخلاصـة لألجسـام الفضـائية اجلويـة       
مل يكـن ينـبغي إعمـال إجـراءات إلبـالغ الدول مبرور أجسام فضائية جوية عرب الفضاء اجلوي                   

 .فوق أقاليمها

لكي يشمل  " األجسـام الفضائية اجلوية   "وأُبـدي رأي مفـاده أنـه، إذا مل يوّسـع مفهـوم               -٢٨
ســام الــيت متــتلك كــل قــدرات األجســام  أي األج" (األجســام الــيت ال حتلّــق إال يف الفضــاء"فــئة 

، أمكـن النظر يف صوغ      )الفضـائية اجلويـة ولكـنها غـري قـادرة عـلى التحلـيق يف الفضـاء اجلـوي                  
وأعربت تلك الدولة عن اعتقادها بأنه، بالنظر إىل    . نظـام شـبيه بنظام األجسام الفضائية اجلوية       

 تنوع يف القانون الدويل     عـدم وجـود ترتيـبات خاصـة لتنظـيم تلـك األجسـام مبـا هـي علـيه من                    
الواجـب التطبـيق، وبالنظر إىل احتمال حدوث تطورات تكنولوجية مستقبال يف هذا اجملال، ال        

 .تبدو هناك ضرورة قانونية لنظام وحيد وموّحد يف هذه املرحلة

وأبـدي رأي مفـاده أن أفضـل حـل هـو حتسني اإلطار القانوين القائم بإدراج مفهومي                   -٢٩
ــرور احلــر أو  ــانون اجلــو      امل ــنك املفهومــني يف ق ــانون الفضــاء وحتســني ذي ــربيء يف ق ــرور ال .  امل

 .واقترحت تلك الدولة أيضا مراجعة أمناط السرعة فيما يتعلق بالتحليق يف الفضاء اجلوي

ــيت تضــطلع بأنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي       -٣٠ ــدول ال ــتزامات ال ــاده أن ال وأُبــدي رأي مف
 . الفضائي اجلوي املعينمتطابقة بغض النظر عن طبيعة اجلسم
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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 

ائية آثار قانونية، أم هل يسود القانون اجلوي أو القانون الفضائي أثناء حتليق مركبة فض
 جوية تبعا للجهة اليت تقصدها تلك املركبة؟

 
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ٤قدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا عــلى الســؤال  -٣١

اكـوادور، أملانيا، ايطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،            
يـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،   اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كور      

ــنان، مدغشــقر، املغــرب،      ــيا، لب العــراق، الفلــبني، فــيجي، كازاخســتان، كوســتاريكا، كولومب
 .املكسيك، اهلند، هولندا، اليمن، اليونان

ورأت بعـض الـدول أن قـانون الفضـاء ينـبغي أن يسـود عـلى رحلة األجسام الفضائية                  -٣٢
دمـت تلـك الـدول أمـثلة عـلى احلـاالت الـيت يكون فيها قانون الفضاء هو                   وق. اجلويـة بكامـلها   

 :املصدر األول للوائح التنظيمية، وبصورة خاصة

عـندما يكـون املقصـود مـن األجسـام الفضـائية اجلوية هو خدمة أنشطة فضاء             )أ( 
م ففـي هـذه احلـاالت، يسـود قـانون الفضـاء فـيما يتعلق برحلة اجلس        . خـارجي يف املقـام األول     

من األرض أو من (الفضـائي اجلـوي خالل مجيع مراحل حركته، أي من وقت انطالق اجلسم       
 ؛)الدخول يف املدار أو اهلبوط(إىل أن يصل إىل مقصده ) منصة

نظـرا ملـا تتسـم بـه األجسـام الفضـائية مـن طابع فريد، ينبغي أن يسري عليها                     )ب( 
ينبغي أن يعترب اجلسم الفضائي اجلوي، إذ . قـانون الفضـاء أثـناء وجودهـا يف الفضـاء اخلـارجي           

أثـناء وجـوده يف الفضـاء اخلـارجي، مركـبة فضـائية، مـع كـل مـا يترتـب على ذلك من تبعات                         
قانونـية، مبـا يف ذلـك االلـتزامات الناشـئة مبقتضـى اتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء                       

وميكن أن يؤخذ   "). لتسجيلاتفاقية ا "،  )٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعية العامة       (اخلـارجي   
بعــني االعتــبار أيضــا مقصــد هــذا التحلــيق عــندما يكــون اجلســم الفضــائي اجلــوي موجــودا يف   

 .الفضاء اجلوي أثناء معظم وقت حتليقه وعندما يستخدم يف النقل من األرض إىل األرض

والحظـت بعـض الـدول أنه، إىل حني وضع اجراءات خاصة بشأن األجسام الفضائية              -٣٣
يـة، يعتـرب اجلسـم الفضـائي اجلـوي الـذي حيلـق يف الفضـاء اجلـوي، وخصوصا عرب الفضاء                      اجلو

اجلـوي االقلـيمي لدولـة أخـرى، طائـرة بيـنما يعتـرب اجلسـم الفضائي اجلوي املوجود يف الفضاء               
بـيد أنـه أعـرب عـن رأي مفاده أن الطريقة            . اخلـارجي جسـما فضـائيا وخيضـع لقـانون الفضـاء           

قواعد ستختلف حسب طبيعة اجلسم الفضائي وأن قانون اجلو ينبغي أن الـيت تطـبق هبـا تلـك ال     
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يـنص عـلى قواعـد خاصـة حتكـم حتلـيق األجسـام الفضـائية الـيت تنتقل عرب الفضاء اجلوي لتبلغ                       
 .الفضاء اخلارجي

أو مقصدها مها عامل    /واعتـربت بعـض الـدول أن غـرض األجسـام الفضـائية اجلويـة و                -٣٤
فاملركبات الفضائية . اجلسـم سـيعترب طائـرة أو جسـما فضـائيا جويا         هـام يف تقريـر مـا اذا كـان           

اجلويــة الــيت تــؤدي غــرض الــنقل اجلــوي ســتبقى تعتــرب طائــرات حــىت وإن كانــت قــادرة عــلى   
وبصـورة مماثلـة، فـان األجسـام الفضائية اجلوية اليت           . التحلـيق فـترة معيـنة يف الفضـاء اخلـارجي          

 الفضـاء اخلـارجي أو اهلـبوط مـنه تعترب مركبات        حتلـق عـرب الفضـاء اجلـوي لغـرض الصـعود إىل            
بـيد أن دولـة أخـرى الحظـت أن تصنيف جسم بصفته طائرة أو جسما فضائيا جويا       . فضـائية 

عــلى أســاس مكــان الــرحلة اجلويــة أو مقصــدها ميكــن أن يســبب بلــبلة وحيــدث صــعوبات يف    
 .التنفيذ العملي

ية تعترب طائرات أثناء وجودها يف وأعـرب عـن رأي مفـاده أن األجسـام الفضـائية اجلو             -٣٥
الفضـاء اجلـوي وتعتـرب مركـبات فضـائية، مـع كـل مـا يترتب على ذلك من آثار قانونية، أثناء                       
وجودهــا يف الفضــاء اخلــارجي، شــريطة ســريان املعــايري العلــيا فــيما يــتعلق مبســأليت األمــان           

رحلة مباشرة ومتواصلة   بـيد أنـه عـندما يكون املرور عرب الفضاء اجلوي جزءا من              . واملسـؤولية 
ورأت دولة أخرى  . إىل الفضـاء اخلـارجي أو قدومـا مـنه، ينبغي أن يعترب اجلسم مركبة فضائية               

وينبغي . أن األجسـام الفضـائية اجلوية ال ينبغي أن تعترب طائرات عندما تبقى يف الفضاء اجلوي               
ا فضائيا جويا  أن تكـون الوجهـة األصـلية للجسـم هـي العـامل احلاسـم يف حتديد تسميته جسم                  

 .وال ينبغي أخذ وجهة التحليق يف االعتبار عندما يتم االلتزام بواجب االعالم. أو طائرة

واقترح . وأّيـدت بعـض الـدول انشـاء نظـام خـاص ينطـبق على الرحلة اجلوية بكاملها                  -٣٦
. بعــض تلــك الــدول أن يؤخــذ يف االعتــبار الغــرض مــن اجلســم ومقصــد الــرحلة اجلويــة املعنــية 

دول أخـرى أنه، مبقتضى القانون الدويل احلايل، تعترب املركبة الفضائية جسما متنقال يف              ورأت  
أمـا املركـبة الفضـائية اليت       . الفضـاء اخلـارجي وتعتـرب الطائـرة جسـما متـنقال يف الفضـاء اجلـوي                

تنـتقل يف الفضـاء اجلـوي أثـناء صـعودها أو هـبوطها فيمكن اعتبارها طائرة أثناء هذا اجلزء من                 
ها، وأي نظــام خــاص ُينشــأ لألجســام الفضــائية اجلويــة ال بــد مــن أن حيــدد نطــاق اآلثــار رحلــت

 .القانونية املترتبة على انتقال ذلك اجلسم عرب الفضاء اجلوي

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ال ينـبغي اعتـبار األجسـام الفضـائية اجلوية طائرات نظرا                      -٣٧
ومع . يمها ومناوراهتا واجراءات هبوطهاللشـروط اخلاصـة الـيت سـتظل دائمـا مطبقة على تصم          

ذلـك، ال بـد مـن أن تؤخـذ يف االعتـبار قواعـد الطـريان الـدويل، فضال عن التشريعات الوطنية                       
 .والترتيبات املتعلقة حبركة املرور يف اجلو
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 هل مييز بني مرحليت االقالع واهلبوط متييزا خاصا يف نظام لألجسام -٥السؤال  
 عتبار اختالف درجة التنظيم عند دخول الفضاء اجلوي منالفضائية اجلوية على ا

  مدار يف الفضاء اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ٥قدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا عــلى الســؤال  -٣٨

، اجلمهورية التشيكية،   اكـوادور، أملانيا، ايطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر         
اجلمهوريــة العربــية الســورية، مجهوريــة كوريــا، جــنوب أفريقــيا، الســلفادور، شــيلي، العــراق،  
الفلـبني، فـيجي، كازاخسـتان، كوسـتاريكا، كولومبـيا، لبـنان، مدغشـقر، املغرب، املكسيك،                

 .اهلند، هولندا، اليمن، اليونان

ني مــرحليت االقــالع واهلــبوط اللــتني ووافقــت بعــض الــدول عــلى أنــه ميكــن التميــيز بــ  -٣٩
 :تنطويان على درجة خمتلفة من التنظيم لألسباب التالية

اذا اعتــرب اجلســم الفضــائي اجلــوي الــذي يتــنقل عــرب الفضــاء اجلــوي طائــرة،     )أ( 
ســرت قواعــد قــانون اجلــو عــلى كلــتا مــرحليت االقــالع واهلــبوط، حيــث إن قــانون اجلــو يــنظم 

واذا مـا تقـرر انشـاء نظـام خـاص باألجسـام الفضائية اجلوية،               . ويـة اجلانـب الـتقين لـلمالحة اجل      
وجـب أن تؤخـذ يف االعتـبار اخلصـائص التقنـية ملـرحليت اقـالع وهبوط خمتلف أنواع األجسام                 
الفضـائية اجلويـة حـىت يتسـىن حتديـد مـا اذا كـان مـن املالئـم وضـع نظـام واحـد أو ما اذا كان                           

املرحلـتني، اعـتمادا عـلى مـا اذا كـان أو مل يكـن هناك                ينـبغي تطبـيق قواعـد خمـتلفة عـلى كلـتا             
 حترك عرب الفضاء اجلوي؛

ينـبغي التميـيز بـني املرحلتني، خصوصا يف حالة اجلسم الفضائي اجلوي الذي               )ب( 
ــيا إىل الفضــاء         ــذي يســتطيع االنطــالق ذات ــرة، وال ــبوط كطائ ــالع واهل ــادرا عــلى االق يكــون ق

 كمركبة فضائية؛ وكذلك يف حالة اجلسم الذي يطلق         اخلـارجي مـن الفضـاء اجلوي، مث العمل        
إىل الفضــاء اخلــارجي مث يكــون قــادرا، عــند عودتــه إىل الغــالف اجلــوي لــألرض، عــلى العمــل  

 بشكل مستقل كطائرة ومن مث يؤخر عملية هبوطه؛

مبـــا أن مـــرحليت اقـــالع اجلســـم الفضـــائي اجلـــوي وهـــبوطه ميكـــن اعتـــبارمها   )ج( 
غي أن يـويل قـانون الفضـاء وقـانون اجلـو عـلى السواء، اهتماما خاصا         مرحلـتني مـتمايزتني، ينـب     

فعلى سبيل املثال، ينبغي النظر يف مفاهيم املرور احلر واملرور الربيء، وأمناط            . هلـاتني املرحلـتني   
 .السرعة

ومل توافــق دول أخــرى عــلى أنــه ميكــن التميــيز بــني مــرحليت االقــالع واهلــبوط وأهنمــا   -٤٠
 :ني خمتلفتني من الضوابط التنظيمية، لألسباب التاليةتنطويان على درجت
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ــة عاملــة، ال توجــد، مــن حيــث      )أ(  نظــرا لعــدم وجــود أي أجســام فضــائية جوي
املمارسـة، أي قـاعدة يف القـانون العـريف الـدويل تسمح مبرور أجسام فضائية جوية عرب الفضاء                   

 جلوي لألرض؛اجلوي األجنيب، بدون موافقة مسبقة، بعد العودة إىل الغالف ا

اذا كـان الغـرض هـو تبسـيط الـنظام القـانوين، فانه ال حاجة إىل حكم خاص                    )ب( 
 مبرحليت االقالع واهلبوط؛

ال يوجــد ســبب الخــتالف درجــة التنظــيم، ألن مجــيع مــراحل حــركة اجلســم  )ج( 
 .الفضائي اجلوي ينبغي أن حيكمها قانون الفضاء

نظام القانوين احلايل قواعد خاصة متيز بني       وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ال توجـد يف ال              -٤١
مــرحليت اقــالع اجلســم الفضــائي اجلــوي وهــبوطه، باعتــبارمها تــنطويان عــلى ضــوابط تنظيمــية  
ختـتلف عـن حالـة الدخـول إىل الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي مث العودة إىل ذلك             

 .املدار

رور اجلسم الفضائي اجلوي عرب   وأعربـت بعـض الـدول عن رأي مؤداه أنه، يف حال م             -٤٢
الفضـاء اجلـوي االقليمي لدولة أخرى، ميكن أن تطبق على ذلك اجلسم الفضائي اجلوي، فيما                
يتصـل بسـيادة تلـك الدولة وأمنها، أحكام قانون اجلو الدويل أو أحكام القانون الوطين للدولة                 

 .املعنية

ي التحليق يف الفضاء    وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه، حيـثما أمكـن جلسـم فضـائي جـو                   -٤٣
اجلـوي لفـترة زمنـية معيـنة، هـناك مـا يربر اعتماد درجة خمتلفة من القواعد املنظمة وإن كانت                     

 .القواعد العامة لقانون الفضاء هي اليت تنظم اجلزء األكرب من حتليق ذلك اجلسم

 وأعـرب عـن الـرأي القـائل إن اجلسـم الفضائي اجلوي القادر على التحليق كطائرة يف           -٤٤
الفضـاء اجلوي وعلى احلركة كمركبة فضائية يف الفضاء اخلارجي ينبغي أن يعمل وفقا لقانون               

وينبغي أن توضع مستقبال،    . اجلـو أو لقـانون الفضاء يف اجلزء املعين باجلو أو بالفضاء اخلارجي            
ــك األجســام          ــالع تل ــرحليت اق ــنظم م ــرور الفضــائي، قواعــد ت ــام حلــركة امل يف اطــار تنظــيم ع

 .وهبوطها

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه، عـلى الـرغم مـن عـدم وجـود أحكـام سـارية يف الوقت                          -٤٥
ــنظم عــلى وجــه الــتحديد عملــيات التحلــيق الفضــائية اجلويــة يف مــرحلة الدخــول يف     الــراهن ُت
الفضــاء اجلــوي الوطــين، ينــبغي أن ال يكــون لــرحلة اجلســم الفضــائي اجلــوي اال تشــريع يــنظم  

 .مروره الربيء
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بعـض الـدول عـن اعـتقادها بأنـه ينـبغي توخـي قواعد اجرائية قانونية خاصة                  وأعربـت    -٤٦
 :يف النظام املنطبق على األجسام الفضائية اجلوية وأنه ينبغي أخذ ما يلي بعني االعتبار

سـيكون هلـذا الـنظام أمهـية خاصـة ملـرحلة اهلـبوط الـيت ميكـن أحيانا، ألسباب                     )أ( 
ا حـدث أثـناء تلك املرحلة أن َعرب اجلسم الفضائي   خمـتلفة، أن تتسـبب يف أضـرار، خصوصـا اذ         

 اجلوي الفضاء اجلوي لدولة أخرى؛

ميكــن أن تــنص هــذه القواعــد عــلى احلــق يف املــرور الــربيء أثــناء االقــالع أو    )ب( 
اهلــبوط، وكذلــك عــلى اجــراءات مراقــبة حــركة املــرور يف اجلــو بشــأن االنــتقال عــرب الفضــاء    

 دويل؛اجلوي احمللي والفضاء اجلوي ال

جيــب التميــيز بــني مــرحليت االقــالع واهلــبوط ومــرحليت الدخــول إىل الفضــاء     )ج( 
 .اجلوي من املدار والعودة من الفضاء اجلوي إىل املدار

  
 هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي -٦السؤال  

  تابع الحدى الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ٦قدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا عــلى الســؤال  -٤٧

اكـوادور، أملانيا، ايطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،            
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،         
ــنان، مدغشــقر، املغــرب،      ــيا، لب العــراق، الفلــبني، فــيجي، كازاخســتان، كوســتاريكا، كولومب

 .املكسيك، اهلند، هولندا، اليمن، اليونان

ووافقـت بعـض الـدول عـلى أن تنطـبق قواعـد قـانون اجلو الوطين والدويل على جسم           -٤٨
والحظت تلك  . فضـائي جـوي تـابع لدولـة مـا أثـناء وجـوده يف الفضـاء اجلـوي لدولـة أخـرى                      

 :الدول أيضا ما يلي

ال تنطـبق قواعـد قـانون اجلـو الوطـين والـدويل اال اذا كـان الدخـول إىل ذلك                      )أ( 
 الفضاء اجلوي طارئا بسبب اقالعه أو هبوطه املباشرين؛

اذا كانــت هــناك اخــتالفات كــثرية يف القوانــني الوطنــية للــدول، جيــوز تعديــل  )ب( 
لقواعـد واللوائـح كـي يـتمكن اجلسـم الفضـائي اجلـوي من               قـانون اجلـو الـدويل لتوحـيد تلـك ا          

 التحليق أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى؛

تعتــرب األجســام الفضــائية اجلويــة الــيت تنــتقل عــرب الفضــاء اجلــوي طائــرات يف    )ج( 
 الوقت احلاضر، ولذلك فاهنا ختضع لقواعد قانون اجلو الوطين والدويل؛
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ــبغي أن تكــون الق  )د(  ــيعة اجلســم     ين واعــد املطــبقة قواعــد خاصــة متســقة مــع طب
 الفضائي الذي تكون خصائصه وأغراضه خمتلفة عن خصائص وأغراض الطائرة؛

يف حالـة مـرور جسـم فضـائي جـوي تـابع الحدى الدول عرب الفضاء اجلوي                   )ه( 
لدولــة أخــرى، ينــبغي ابــالغ تلــك الدولــة مســبقا مبواقــع االطــالق ومســارات التحلــيق بصــورة 

 صيلية، كما ينبغي تنسيق عملية التحليق؛تف

ينطـبق القـانون اجلـوي الـدويل وكذلـك القـانون اجلوي احمللي ألغراض األمن         )و( 
 .الوطين واألمان اجلوي ما دام اجلسم جيمع بني خصائص طائرة وخصائص جسم فضائي

 قانون  وأعـرب عن رأي مفاده أن قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل ال تنطبق ألن              -٤٩
ــة      ــنظم املــرور الــربيء لألجســام الفضــائية اجلوي ــبغي أن ي ــرام  . الفضــاء هــو الــذي ين ــبغي اب وين

اتفاقـات دولـية ملعاجلـة احلـاالت الطارئـة، خصوصا يف احلاالت اليت يضطر فيها جسم فضائي                  
. جـوي إىل اهلـبوط يف أراضـي دولـة غـري دولـة االطالق أو املرور فوقها أو دخوهلا أو مغادرهتا              

عربـت دولـة أخـرى عـن الـرأي القـائل انـه اذا احنرفـت مركـبة فضـائية عن مسارها وحلقت            وأ
 .فوق فضاء جوي خارج مسار ذهاهبا وإياهبا وجب عندئذ أال يشملها قانون الفضاء

ــية أن ُيثَبَّــت يف معــاهدة احلــق يف       -٥٠ ــنظر يف امكان ــه جيــدر ال وأعــرب عــن رأي مــؤداه أن
. لفضـاء اجلـوي لدولـة أخـرى عـند دخول املدار والعودة منه             عـرب ا  ) الـربيء (التحلـيق السـلمي     

والحظــت تلــك الدولــة أنــه يلــزم أن تؤخــذ يف االعتــبار خصــائص التحلــيقات مــن األرض إىل  
األرض ومـن األرض إىل املـدار، خصوصـا عـندما يـتعذر عملـيا اسـتيفاء كـل مقتضـيات قانون                      

 .اجلو يف حالة املركبات احمللقة من األرض إىل املدار

وأعــرب عــن رأي مــؤداه أن مــن املفــيد أن يــدرس هــذا النشــاط التحلــيقي فــيما يــتعلق  -٥١
 .بالقواعد املوجودة حاليا للمالحة اجلوية بغية ازالة التداخالت املمكنة

وأعـرب عـن رأي مفاده أن األجسام الفضائية اجلوية ختضع لقانون الفضاء وينبغي أن                -٥٢
كما هي  (ء وجودهـا يف الفضـاء اجلـوي للدولـة املطِلقة            تعـامل عـلى أهنـا مركـبات فضـائية أثـنا           

مبا يف ذلك يف حاالت     (أو للدولة اليت هتبط فيها      ) معـّرفة يف املـادة األوىل مـن اتفاقـية التسـجيل           
والحظـت تلك الدولة أيضا أن قيام دولة بتسجيل أي جسم      . أو ألي دولـة أخـرى     ) الطـوارئ 

أو مركـبة فضـائية هـو املعيار الرمسي لتقرير القانون    حملّـق يف سـجالهتا املناسـبة عـلى أنـه طائـرة           
ومع ذلك فان قواعد قانون اجلو املتعلقة بأمان املالحة اجلوية ينبغي أن تنطبق يف كلتا               . املنطـبق 
 .احلالتني
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وأعــرب عــن رأي مــؤداه أن أحكــام قــانون اجلــو الوطــين والــدويل ال تســري اال عــلى   -٥٣
على خدمة أغراض املالحة اجلوية وال تسري على املركبات         األجسـام الفضـائية اجلوية القادرة       

حىت األجسام الفضائية اجلوية املسّخرة . الفضـائية اجلويـة الـيت تعترب يف األساس أجساما فضائية    
خلدمـة أغـراض املالحـة الفضـائية يـتعني أن تـراعي بعـض القواعـد الـواردة يف قـانون اجلو، وال                        

 .ية على الفضاء اجلوي لدولة أخرى أثناء املرور عربهسيما مبدأ السيادة الكاملة واحلصر

وأعـرب عـن الرأي القائل إنه حيق ألي دولة أو ينبغي هلا أن متارس والية قضائية على                   -٥٤
جسـم ينـتقل عـرب فضـائها اجلـوي اسـتنادا إىل مـبدأ االقليمية أو مبدأ اجلنسية أو كليهما، ما مل                      

ويف هـذا الشأن، الحظت تلك الدولة       . ن الـدويل  تكـن تلـك املمارسـة حمظـورة مبقتضـى القـانو           
) مبدأ االقليمية (كذلـك أن اجلسـم الفضـائي اجلوي خيضع لقانون الدولة اليت يوجد فيها ماديا                

وأن تطبيق مبدأ االقليمية أو     ) مبدأ اجلنسية (وأنـه خيضـع لقانون الدولة اليت يكون مسجال فيها           
اب والشــحنات مبقتضــى االتفاقــية اخلاصــة مــبدأ اجلنســية ألغــراض الضــرر الــذي يــلحق بالــرك 

بتوحـيد بعـض قواعـد الـنقل اجلـوي الـدويل يـتوقف عـلى مـا اذا كـان اجلسـم الفضـائي اجلوي              
 .مسجال كجسم فضائي جوي أو كطائرة

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن هـذه املسـألة تكشـف عـن أمهـية رسـم حـدود فاصلة بني                       -٥٥
دولـة السـيادة على الفضاء اجلوي فوق اقليمها،         ومبـا أن لل   . الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي       

وخلصت تلك الدولة   . فـان قانوهنـا اجلـوي الوطين يسري على اجلسم الفضائي اجلوي األجنيب            
إىل أنـه ينـبغي، يف هـذه احلالـة، احلصـول عـلى االذن لكـي يتنقل اجلسم الفضائي اجلوي التابع                      

 .إلحدى الدول عرب الفضاء اجلوي لدولة أخرى
  
  هل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل-٧ل السؤا 

 أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض وهل يوجد قانون عريف دويل/االقالع و
  فيما خيص هذا املرور؟

االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ٧قدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا عــلى الســؤال  -٥٦
يا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،         اكـوادور، أملانيا، ايطال   

اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،         
ــنان، مدغشــقر، املغــرب،      ــيا، لب العــراق، الفلــبني، فــيجي، كازاخســتان، كوســتاريكا، كولومب

 .ليمن، اليوناناملكسيك، اهلند، هولندا، ا

وقدمـت بعض الدول السوابق التالية فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل              -٥٧
 :أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض/االقالع و
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مبقتضـى املمارسـات الدولـية املتـبعة حالـيا، ال متتد سيادة أي دولة إىل الفضاء                  )أ( 
 كيلومــتر فــوق ١٠٠قــرابة (ل اصــطناعي لــألرض الواقــع فــوق احلضــيض األدىن ملــدار أي ســات

ومل حيــدث إال يف حــاالت قلــيلة أن حلقــت أجســام فضــائية فــوق أقالــيم دول  ). ســطح الــبحر
 كيلومتر، قامت دولة    ١٠٠ويف احلـاالت الـيت جرى فيها حتليق اجلسم على علو دون             . أجنبـية 

 إىل الدولـة الـيت جــرى   التسـجيل، مسترشـدة مبـبدأ حسـن النـية، بــتقدمي املعلومـات ذات الصـلة       
، قامــت الواليــات املــتحدة   ١٩٩٠مــارس  /مــثال ذلــك انــه يف آذار  . التحلــيق فــوق اقلــيمها  

ــرحلة        ــات عــن امل ــات االشــتراكية الســوفياتية ســابقا معلوم ــابالغ احتــاد اجلمهوري األمريكــية ب
ة عن  وقد تضمنت املعلومات املقدمة بيانات عام     . اخلتامـية لتحلـيق املكـوك الفضـائي أتالنتـيس         

املسـار املفـترض لتحلـيق املكـوك فـوق قطاع معني من املناطق الشرقية لالحتاد السوفيايت سابقا                  
وبينـت الوقـت الـذي كـان يفترض أن يكون فيه املكوك فوق اقليم ذلك البلد أثناء هبوطه من                   
املـدار والعلـو األدىن لتحلـيقه يف ذلـك الفضـاء اجلـوي قـبل دخولــه إىل الغالف اجلوي لألرض              

ومل ترد املعلومات إال قبل بضع ساعات      . فـوق أعـايل الـبحار، والتفاصـيل التقنـية حلالة املكوك           
ــة    ــيق وعــلى ســبيل اجملامل ومت التوصــل إىل اتفــاق عــلى أن ال يعتــرب تقــدمي   . مــن حــدوث التحل

ومـع ذلـك، فـان ارسـال ذلـك الـنوع مـن املعلومـات يوفـر خطوطا عريضة            . املعلومـات سـابقة   
 ميكن اتباعها يف ابالغ الدول؛لالجراءات اليت 

جــاء الــنص عــلى هــذا املــرور يف اتفــاق عقــد بــني االحتــاد الروســي ومجهوريــة  )ب( 
 بشــأن املــبادئ والشــروط الرئيســية الســتخدام موقــع  ١٩٩٤مــارس / آذار٢٨كازاخســتان يف 

 االطالق بايكونور؛

تني ففـي األرجن . هـناك حـاالت أخـرى جـرت فـيها اسـتعادة احلطـام السـاتلي                )ج( 
تعــاون الــبلد صــاحب احلطــام الســاتلي عــلى اســتعادته بعــرض مــبلغ مــن املــال فضــال عــن دفــع  

وباالضافة إىل ذلك، هناك . تعويـض عـن األضـرار الـيت سببها اجلسم عند سقوطه على األرض     
أحكـام تـنظم مـثل هـذه األمـور منصـوص علـيها يف اتفاقـية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت                      

") اتفاقية املسؤولية "،  )٢٦-د (٢٧٧٧مـرفق قـرار اجلمعـية العامة        ( الفضـائية    حتدثهـا األجسـام   
واتفـاق انقـاذ املالحـني الفضـائيني واعـادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة إىل الفضاء                 

 ؛))٢٢-د (٢٣٤٥مرفق قرار اجلمعية العامة (اخلارجي 

يت ســـابقا، أثـــناء رحلـــته مـــّر مكـــوك الفضـــاء بـــوران الـــتابع لالحتـــاد الســـوفيا )د( 
غري أن انعدام قابلية املناورة    . الوحـيدة، عـرب الفضـاء اجلـوي الـتركي يف جزء من مرحلة عودته              
وحـىت اذا كان مرور بوران      . املسـتقلة ملكـوك الفضـاء بـوران حـال دون اعتـباره مركـبة جويـة                

ــتركي دون احلصــول عــلى موافقــة مســبقة ميكــن أن يســتند إىل      قــاعدة عــرب الفضــاء اجلــوي ال
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قانونـية، فـان القـاعدة القانونـية ذاهتـا مـا كانـت لتنطبق على األجسام الفضائية اجلوية املصممة             
 لكي تكون هلا قابلية مناورة مستقلة؛

وذكـر أيضـا انـزال حمطـة الفضـاء املدارية مري التابعة لالحتاد الروسي، ومسألة                 )ه( 
ة األمريكـية، وحـوادث أخرى انطوت       حمطـة خمتـرب الفضـاء سـكايالب الـتابع للواليـات املـتحد             

 .على وقوع شظايا من أجسام فضائية على اقليم دولة أخرى

ورأت دول أخـرى أنـه ال توجـد سـوابق فـيما يـتعلق مبـرور األجسـام الفضـائية اجلوية                      -٥٨
والحظــت بعــض الــدول أنــه ال توجــد أي أحكــام  . بعــد عودهتــا إىل الغــالف اجلــوي لــألرض 

يما يـتعلق مبـرور جسـم فضـائي جـوي بعد عودته إىل الغالف اجلوي      للقـانون العـريف الـدويل فـ       
 .لألرض

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن عـودة املكوكات الفضائية إىل األرض عرب الفضاء اجلوي               -٥٩
ورأت دولة أخرى أنه ال ميكن      . لـبلدان ثالـثة ميكـن أن تعتـرب سـوابق فيما يتعلق باملرور الربيء              

ا جويــا اذ أنــه غــري قــادر متامــا عــلى الــتحرك عــرب الفضــاء اعتــبار مكــوك الفضــاء جســما فضــائي
 .اجلوي

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن أحكـام اتفاقـية املسـؤولية تنطـبق عـلى األجسـام الفضائية                      -٦٠
بيد أن تلك الدولة الحظت أنه ال يوجد قانون      . وهـي مبـثابة قـانون عـريف دويل يف هـذا الشأن            
 اجلويـة وأن مـن األمهـية مبكـان تـناول هذه املسألة              عـريف دويل يـتعلق مبـرور األجسـام الفضـائية          

 .بغية ازالة أي سوء تفاهم بشأن حتديد القانون املنطبق

ورئـي أن أحكـام القـانون العـريف الـدويل املـتعلقة مبـرور األجسـام الفضائية اجلوية بعد                     -٦١
 .عودهتا إىل الغالف اجلوي لألرض ال تزال يف طور االعداد

ده أنــه ال يوجــد دلــيل كــاف حــىت اآلن عــلى األعــراف العامــة  وأعــرب عــن رأي مفــا -٦٢
املــتعلقة حبــق املــرور جلســم فضــائي جــوي صــاعد أو نــازل، ولذلــك ال تشــكل هــذه األعــراف  

ورأت دول أخــرى أنــه بالــنظر إىل عــدم وجــود اعــتراض أو معارضــة مــن . قانونــا عرفــيا دولــيا
وي فقـد أنشـئ حـق مـن حقوق        جانـب الـدول الـيت حتلـق األجسـام الفضـائية عـرب فضـائها اجلـ                 

 .القانون العريف الدويل فيما يتعلق هبذا املرور

وشـددت دول أخـرى عـلى أن عـدم اعـتراض معظـم تلك الدول على مرور األجسام           -٦٣
الفضـائية عـرب فضـائها اجلـوي ال يـدل عـلى موافقـتها عـلى ذلـك املرور باعتباره عرفا دوليا أو                        

علومــات عــن ذلــك املــرور ومل يكــن يف االمكــان يف ســابقة؛ ومل تكــن لــدى تلــك الــدول أي م
 .ذلك الوقت االحساس بشكل خاص بالتأذي نتيجة لذلك املرور
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أو دولية فيما يتعلق مبرور األجسام / هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و-٨السؤال  
  أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض؟/الفضائية اجلوية خالل االقالع و

االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ٨األعضــاء التالــية ردودا عــلى الســؤال قدمــت الــدول  -٦٤
إكـوادور، أملانيا، إيطاليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،            
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،         

ــنان، مدغشــقر، املغــرب،    العــراق، الفلــبني،  ــيا، لب فــيجي، كازاخســتان، كوســتاريكا، كولومب
 .املكسيك، اهلند، هولندا، اليمن، اليونان

أو دولــية فــيما /بعــض الــدول قــدم األمــثلة التالــية عــلى وجــود قواعــد قانونــية وطنــية و -٦٥
 :ي لألرضأو العودة إىل الغالف اجلو/يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل االقالع و

 من قانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي، املعتمد  ١٩ذُكـر أن املـادة       )أ( 
، تـنص عـلى أنـه جيـوز جلسـم فضـائي تـابع لدولـة أجنبـية أن ميـر يف حتليقه مرة                      ١٩٩٣يف عـام    

بريـئة واحـدة فقـط عـرب الفضـاء اجلـوي لالحتـاد الروسـي لغـرض دخول ذلك اجلسم يف مداره                       
 الفضـاء اخلـارجي، وكذلـك لغـرض عودتـه إىل األرض، شـريطة أن يكون                 حـول األرض مث يف    

قـد مت توجـيه إشـعار كـاف مسـّبق إىل السلطات املختصة يف االحتاد الروسي بشأن وقت ذلك                  
وأما فرادى اجلوانب املتعلقة    . التحلـيق وموضـعه ومساره، وغري ذلك من املعلومات اخلاصة به          

ة، وإنقــاذ املالحــني الفضــائيني، وعــودة األجســام، وغــري  مــثل املســؤولية الدولــي(بذلــك املــرور 
 فهي مسائل تـُعاجل أو تـُتناول مبوجب االتفاقات املتعددة األطراف النافذة املفعول؛) ذلك

أُشـري إىل قـانون مجهوريـة كازاخسـتان بشـأن النشـاط الفضـائي، الذي جتري                  )ب( 
، وكذلك إىل معاهدات    ١٩٩٨ لعام   صـياغته حالـيا، وإىل قـانون األنشـطة الفضـائية األسـترايل            

أو /األمـم املـتحدة اخلمـس بشـأن الفضـاء اخلـارجي، فـيما يتعلق بوجود قواعد قانونية وطنية و                 
أو العـودة إىل الغالف اجلوي  /دولـية بشـأن مـرور األجسـام الفضـائية اجلويـة خـالل االقـالع و               

 الفضاء؛وقيل إنه ترد قواعد من هذا النحو يف اتفاقات دولية بشأن . لألرض

لوحــظ أنــه بقــدر مــا يكــون مقــبوال بــه أن ُتطــبـّق أحكــام قــانون اجلــو عــلى      )ج( 
 من القانون  ١٨٤٠-١٨٢٧األجسـام الفضـائية أثـناء وجودهـا يف الفضـاء اجلـوي، فـإن املـواد                  

حتـتوي عـلى أحكـام تتعلق جبملة أمور،     ) الـباب اخلـاص باملالحـة اجلويـة       (الـتجاري الكولومـيب     
  تلحق بالغري على سطح األرض؛ومنها األضرار اليت

تعديــل ( يف الواليــات املــتحدة ١٩٩٨ذُكــر أن قــانون الفضــاء الــتجاري لعــام  )د( 
 من مدونة قوانني الواليات     ٤٩ رقـم    ١٩٨٤قـانون إطـالق األجسـام الفضـائية الـتجاري لعـام             
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حيــتوي عــلى أحكــام بشــأن عــودة األجســام الفضــائية يف )  ومــا يلــيه٧٠١٠١) USC(املــتحدة 
 ار نظام الترخيص اخلاص باألنشطة الفضائية؛إط

ذُكـر أنه باإلشارة إىل املواد ذات الصلة من قانون الطريان املدين التركي وإىل               )ه( 
ــرب األجســام الفضــائية املوجــودة يف الفضــاء اجلــوي خاضــعة         ــية، ُتعت بعــض املمارســات الوطن

 طائرة؛ للقواعد نفسها اليت ختضع هلا الطائرات وغريها من األجسام ال

مـع أن شـيلي لـيس لديهـا قواعـد حمـّددة يف هـذا الصـدد، فـإن الفضاء اجلوي                       )و( 
الوطـين ُيعتـرب خاضـعا لسيادة دولة شيلي، وميكن أن ُتعترب قواعد األمان اجلوي املوجودة حالياً                

 .جائزة التطبيق

ية حمّددة أو دول/وقـد أُعـرب عـن الرأي القائل بأنه مل يتم وضع قواعد قانونية وطنية و            -٦٦
 .بشأن مرور األجسام الفضائية بعد عودهتا إىل غالف األرض اجلوي

كمـا أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الضـرورة تقتضـي إجـراء دراسة تفصيلية هلذه املسألة                     -٦٧
بغـية وضـع جمموعة من القواعد اليت تأخذ يف احلسبان التعقـّد الذي تتمّيز به األجسام الفضائية        

لدولة اليت أعربت عن هذا الرأي أن االقتصار على تطبيق قانون اجلو            والحظـت تلك ا   . اجلويـة 
أو قـانون الفضـاء ال ميكـن أن تـراعى فـيه عـلى حنـو واف بالغرض مجيع األحوال اليت ميكن أن              

وكـان مـن رأي دولـة أخـرى أنـه ينبغي تطبيق القواعد القانونية الوطنية                . تنشـأ يف هـذا الصـدد      
 .األجسام الفضائية اجلوية إىل غالف األرض اجلويوالدولية احلالية خبصوص عودة 

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

  على األجسام الفضائية اجلوية؟
االحتــاد الروســي، األرجنــتني، : ٩قّدمــت الــدول األعضــاء التالــية ردودا عــلى الســؤال  -٦٨

ليا، باكستان، الربازيل، بنن، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية،         إكـوادور، أملانيا، إيطا   
اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقيا، السلفادور، سلوفاكيا، شيلي،         
ــنان، مدغشــقر، املغــرب،      ــيا، لب العــراق، الفلــبني، فــيجي، كازاخســتان، كوســتاريكا، كولومب

 .اليمن، اليوناناملكسيك، اهلند، هولندا، 

كـان مـن رأي بعـض الـدول أن القواعـد املـتعلقة بتسـجيل األجسام املطلقة يف الفضاء             -٦٩
وقد أُعرب عن الرأي القائل بأن تلك القواعد ينبغي أن  . اخلـارجي حمـددة يف اتفاقـية التسـجيل        

لبــية تكــون أيضــا واجــبة التطبــيق يف املســتقبل عــلى األجســام الفضــائية اجلويــة القــادرة عــلى ت   
 .أغراض املالحة الفضائية



 

 22 
 

 A/AC.105/C.2/L.249 

الحـظ بعـض الـدول أنه وفقا للمادة الثانية من اتفاقية التسجيل، ينبغي للدولة املطلـِقة                 -٧٠
أن تسـّجل اجلسـم الفضـائي يف سـجل خـاص يـُحفظ لدى كل دولة مطلقة، كما ينبغي إعالم          

رى أنــه مبــا أن والحـظ بعــض الــدول األخـ  . األمـني العــام لألمـم املــتحدة بإنشــاء ذلـك الســجل   
الـوارد يف اتفاقية التسجيل يشمل األجسام املطلـَقة يف مدار حول           " اجلسـم الفضـائي   "مصـطلح   

" اجلســم الفضــائي"األرض ويف الفضــاء اخلــارجي، فــإن مــن الصــعب االســتنتاج بــأن مصــطلح  
وذكر بعض الدول أن أحكام     . الـوارد يف االتفاقـية املذكـورة يشـمل جسما فضائيا جويا أيضا            

اقـية التسـجيل، الواجب تطبيقها على األجسام الفضائية املطلـَقة يف الفضاء اخلارجي، ناشئة              اتف
أصــال مــن حكــم وارد يف معــاهدة املــبادئ املــنظـِّمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان استكشــاف          

مــرفق قــرار (واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى    
، ُيطــبق عــلى مجــيع األجســام  ")معــاهدة الفضــاء اخلــارجي"، )٢١-د (٢٢٢٢اجلمعــية العامــة 

فإذا ما كان جسم فضائي جوي مصّمما لإلقالع        ). املادة الثامنة (املطلـَقـة يف الفضاء اخلارجي      
كأنــه طائــرة، مبــا يف ذلــك اإلقــالع مــن مــدرج، مث اكتســاب االرتفــاع تدرجيــيا بفعــل انســياب 

ن اعتـباره كأنه مطلـَق باملعىن االعتيادي الذي تدل عليه هذه           اهلـواء عـلى جناحـيه، فإنـه ال ميكـ          
الكـلمة، ولـذا فإنـه لـن يكـون خاضـعا التفاقـية التسجيل وال للمادة الثامنة من معاهدة الفضاء             

وبـناء علـيه، فإن املكوك الفضائي، من حيث إنه ال بد من إطالقه باملعىن االعتيادي                . اخلـارجي 
 .املته الواليات املتحدة وسجلته باعتباره جسما فضائياالذي تدل عليه هذه الكلمة، ع

ــيدان          -٧١ ــتقدم يف م ــثاره ســرعة إجنــازات ال ــق م ــدول عــن قل ــد أعــرب بعــض تلــك ال وق
التكنولوجـيا، ممـا ميكن أن يؤدي إىل حالة تصبح فيها قواعد التسجيل احلالية عدمية املفعول يف                 

 .هذا الصدد

ني قــد يكــون مــن الســابق ألوانــه حالــيا تعديــل  وأُعــرب عــن الــرأي القــائل بأنــه يف حــ -٧٢
أحكـام اتفاقـية التسـجيل لكـي تــُؤخذ يف احلسـبان اخلصـائص الـيت تتميز هبا األجسام الفضائية                
اجلويـة، فإنـه ميكـن الـنظر يف تلـك التعديالت يف املستقبل حيث يستمر تطّور تصميم األجسام               

) البارامترات(ملقدمـة عـن املعـامل القياسية    ذلـك أنـه باإلضـافة إىل املعلومـات ا        . الفضـائية اجلويـة   
املداريـة، ميكـن أن يكـون مـن الـالزم تقـدمي معلومـات عـن خطـة مسار حتليق اجلسم الفضائي                        

وذكرت تلك الدولة اليت أعربت عن هذا الرأي       . اجلـوي عرب الفضاء اجلوي فوق أقاليم الدول       
أن هذه املسألة عقب إجراء املزيد من    أنـه ميكـن أن تـُـتاح اإلمكانية لتقدمي وجهة نظر هنائية بش            

وسوف يتعني حتليل   . التقصــّي للسـمات اخلاصـة الـيت متـيز سـري عمل األجسام الفضائية اجلوية               
املقــبول، وذلــك عــلى ضــوء مــا قــد حيــدث مــن تطــورات جديــدة يف " الدولــة املطلـِقــة"مفهــوم 

 جسـم فضـائي جوي      كمـا إن الدولـة الـيت تسـمح بـإطالق          . إطـالق األجسـام الفضـائية اجلويـة       
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أجـنيب مـن جماهلـا اجلـوي، من شأهنا أن تعترب تلقائيا، مبقتضى قانون الفضاء الراهن، واحدة من                   
 .الدول املطلـِقة، مع ما يصحب ذلك من التزامات دولية مبقتضى اتفاقية املسؤولية

كذلــك أُعــرب عــن رأي بأنــه فــيما خيــّص تســجيل األجســام املعنــية فــإن املقاصــد            -٧٣
ف املنصـوص علـيها يف االتفاقـية الدولـية املوجـودة حالـيا غري جائزة التطبيق متاما على                   واألهـدا 

اجلسـم الفضـائي اجلـوي، وأنـه مـن املستحسـن متحـيص هـذه املسـألة بكلـّيتها بغية التحقق من                      
ـــُؤخذ يف االعتــبار الفــترة القصــرية   ضــرورة التســجيل، مــع احلــرص يف الوقــت نفســه عــلى أن ت

 .جلسم فضائي جوي ما" الطور املداري" عموما املشمولة يف

وكـان مـن رأي بعـض الـدول أن أي جسـم فضـائي جـوي قـادر عـلى تلبـية الغرضني                         -٧٤
ينبغي تسجيله باعتباره مركبة ) أي املالحـة اجلويـة واملالحة الفضائية      (املعنـيني عـلى حـد سـواء         

 مل يتم النص على     جويـة ومركـبة فضـائية معـا، مـا مل يـتم اسـتحداث نظـام قـانوين وحيد، وما                    
وسـوف يكـون من الضروري أن يتضمن أي نظام من هذا            . إجـراء خمـتلف يف هـذا اخلصـوص        

الـنحو أحكامـا مناسـبة بشـأن إنشـاء سـجالّت وطنـية خاصـة، ورمبا أيضا سجلّ دويل خاص،                     
وقد أُعرب عن الرأي القائل بأنه ينبغي تسجيل مجيع         . لتسـجيل هـذه األجسام الفضائية اجلوية      

ــبارها   األجســام ــة باعت ــبة فضــائية " الفضــائية اجلوي ــة "و" مرك ــبة جوي ــواء  " مرك ــلى حــد س . ع
والحظـت تلـك الدولـة أن تسـجيل األجسـام الفضـائية اخلاصـة بالـنقل عـرب الفضاء، اجملمَّعة يف           

، )أي عـلى سـبيل املـثال املصـّنعة يف احملطـة الفضائية أو منصات فضائية مشاهبة أخرى         (الفضـاء   
 تلـك املنّصـات مث تعـود إلـيها، دون اهلـبوط عـلى األرض أبـدا، وتقريبا         الـيت تباشـر سـفرها مـن       

ــا        ــبغي اإلعــالن عــن مســاراهتا ووجهاهت ــدا، ضــروري أيضــا، كمــا ين دون الطــريان يف اجلــو أب
وذكرت دولة أخرى أنه ميكن أن يكون من        . املقصـودة، وذلـك الجتناب أي حوادث عرضية       
 . اجلويةاألفضل ختصيص سجل مبفرده لألجسام الفضائية

  
 ما هي االختالفات بني القواعد القانونية للفضاء اجلوي والقواعد -١٠السؤال  

  القانونية للفضاء اخلارجي؟
ــية ردودا عــلى الســؤال    -٧٥ ــنن،  : ١٠قّدمــت الــدول األعضــاء التال إكــوادور، الــربازيل، ب

وســتاريكا، تركــيا، اجلزائــر، اجلمهوريــة التشــيكية، جــنوب أفريقــيا، الســلفادور، فــيجي، ك       
 )١(.مدغشقر، املغرب، املكسيك، هولندا، اليمن

اتفقـت بعـض الدول على أن االختالف األساسي بني نظامي القواعد القانونية يكمن               -٧٦
يف أن قـانون اجلـو يسـتند إىل املـبدأ القـائل بـأن لكل دولة السيادة التامة واخلالصة على الفضاء                     

 يف حني أن قانون الفضاء يستند إىل املبدأ القائل بأن         اجلـوي فـوق أقالـيمها ومـياهها اإلقليمـية،         
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ــتاح حبــرية الستكشــافه         ــا يف ذلــك القمــر وســائر األجــرام الســماوية، م الفضــاء اخلــارجي، مب
واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية وال جيـوز ألي بلد االستيالء عليه بدعوى السيادة، بواسطة                 

 .استخدامه أو احتالله، أو بأي وسيلة أخرى

إضـافة إىل ذلـك، الحظـت بعض الدول االختالفات التالية بني النظام القانوين اخلاص                -٧٧
، والنظام القانوين اخلاص    ١٩٩٤بالفضـاء اجلـوي، حسـبما هـو مـبني يف اتفاقـية شـيكاغو لعام                 

 :بالفضاء اخلارجي، حسبما هو مبني يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي

 عـلى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي ألجل منفعة ومصلحة            يـنص قـانون الفضـاء      )أ( 
 وال يوجد حكم يتسم هبذا الطابع يف قانون اجلو؛. مجيع البلدان

 عــرب الفضــاء اجلــوي لدولــة ءيف قــانون اجلــو، ال يوجــد احلــق يف املــرور الــربي )ب( 
أخــرى، واحلصــول عــلى إذن الدولــة األجنبــية ضــروري، ســواء بشــكل عــام مبقتضــى معــاهدة   

أمـا يف قـانون الفضاء، فإن العبور احلر لألجسام          .  أو عـلى أسـاس كـل حالـة عـلى حـدة             دولـية 
واالخــتالف يف اللوائــح التنظيمــية إمنــا يــتعلق مبســائل األمــن القومــي،    . الفضــائية مســموح بــه 

 وكذلك بضرورة التنظيم الرقايب هلذين اجملالني الفضائيني وفقا ألغراض استخدامهما؛

ل هـذه األجسـام، ُتطـّبق طـرائق ومستلزمات خمتلفة بشأن            فـيما يـتعلق بتسـجي      )ج( 
ففـي حالـة الطائـرات، تـُطـّبق أحكـام اتفاقـية شـيكاغو والقوانني الوطنية للدول، يف            . التسـجيل 

 حني أن األجسام الفضائية تـُسجل وفقا ألحكام اتفاقية التسجيل؛

ون اجلو، مبقتضى   فـيما يـتعلق بقضـية املسـؤولية، فـإن املسـؤولية تـُقـرر، يف قان                )د( 
. أحكـام قانونـية دولـية وأحكام قانونية وطنية على حد سواء، وتـُعزى إىل األشخاص العاديني               

ــدول        ــيني، أي ال ــباريني الدول ــبدأ مســؤولية األشــخاص االعت ــانون الفضــاء، فُيطــبق م ــا يف ق أم
فاقية واملـنظمات الدولـية الـيت تطلـق أجسـاما فضـائية، وتكـون مـن مث مسـؤولة وفقا ألحكام ات                   

 املسؤولية؛

اجلســم "معــّرف جــيدا يف قــانون اجلــو، يف حــني أن مفهــوم " الطائــرة"مفهــوم  )ه( 
لـيس كذلـك، ولـيس هـنالك مـا ميـنع مـن تطبـيق قواعـد قانون اجلو وكذلك قانون                      " الفضـائي 

 الفضاء على اجلسم ذاته؛

ات مبقتضـى قـانون اجلـو، ختضـع للتنظـيم الرقايب على وجه التحديد املسائل ذ                )و( 
الصـلة بعبور األجواء، واالعتراف الدويل باحلقوق يف الطائرة، واألفعال اجلنائية وغري ذلك من              
األفعـال املعيـنة الـيت تـُرتكـب عـلى منت الطائرة، وقمع االحتجاز غري القانوين للطائرة وكذلك                  

 ختضع  أما يف قانون الفضاء فال    . قمـع ارتكـاب أفعـال غـري قانونـية متـس بسـالمة الطريان املدين               
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للتنظـيم الـرقايب هـذه املسـائل عـلى وجـه الـتحديد، إذ ليس هنالك أي ضرورة عملية ملثل هذا                    
وكذلـك فـإن مثـة بعـض املسـائل الـيت ال يتـناوهلا قـانون الفضـاء إال بالنظر إىل                     . التنظـيم الـرقايب   

النسبة طبيعـتها اخلاصـة وخصائصـها املمـيزة، ومنها على سبيل املثال ختصيص املدارات الثابتة ب               
 .إىل األرض

وقـد أُعـرب عـن رأي مفـاده أن الـرابط الوحيد بني قانون اجلو وقانون الفضاء هو أن                     -٧٨
هذيـن الـنظامني القانونـيني كلـيهما ينّصـان عـلى التنظيم الرقايب حليز فضائي فيزيائي متميز عن                

ــبحر  ــيهما يتمــيزان ب    . اليابســة وال ــا أن الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي كل أغــراض لكــن مب
. اسـتخدام وخصائص معينة خاصة بكل منهما، فإن القواعد اليت تـُطبق على كل منهما خمتلفة              

وتصـبح الصـعوبات باديـة للعـيان عـند الشـروع يف صـياغة نظام قانوين لألجسام الفضائية اليت                     
ومــن حيــث انــه ال يـُطــبق أي نظــام قــانوين  . تعــرب الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي كلــيهما 

 األجسـام الفضـائية اجلوية، فسوف يكون من الضروري تطبيق قواعد قانون اجلو              خـاص عـلى   
 .وقانون الفضاء معا، تبعا للمكان الذي يوجد فيه اجلسم الفضائي اجلوي

كمــا أُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه، ملــا كــان الفضــاء اخلــارجي ُيعتــرب جمــاال للمصــلحة     -٧٩
ناســب وضــع قواعــد موحــدة متــيز بــني  العمومــية يف األغــراض العلمــية، فســوف يكــون مــن امل 

 .الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي بغية محاية حقوق الدول الثالثة

من اتفاقية شيكاغو تعّرف    ) أ (٩٦كذلـك أُعرب عن رأي مفاده أنه، ملا كانت املادة            -٨٠
بأهنـا أي خدمـة جويـة مقـررة تؤديها طائرة ألغراض النقل العمومي للركاب               " اخلدمـة اجلويـة   "

تشمل " اخلدمـة اجلوية "الـربيد أو البضـائع، فـإن مـن الواضـح أن ذلـك الـباب مل يتصـور أن                 أو  
 .السفر إىل الفضاء اخلارجي أيضا

 لعام  ٧٤وقـد قدمـت جـنوب أفريقـيا املعلومات التالية فيما يتعلق بقانون الطريان رقم                 -٨١
 :)قانون الطريان (١٩٦٢

أي آلية ميكنها   "بأهنا  " الطائرة"ف   مـن قانون الطريان يعرّ     ١لوحـظ أن الـباب       )أ( 
أن تسـتمد الدعـم يف الغـالف اجلـوي مـن ردود فعـل اهلـواء غـري ردود فعـل اهلـواء جتـاه سطح                           

أحكام هذا القانون وأحكام االتفاقية     " مـن قـانون الطـريان عـلى أن           ٢ويـنص الـباب     ". األرض
ليقها يف أي جزء من     وكذلـك أحكـام اتفـاق العـبور جيب تطبيقها على كافة الطائرات أثناء حت              

اجلمهوريـــة أو مـــياهها اإلقليمـــية أو فوقهمـــا، ومـــن مث عـــلى مجـــيع طائـــرات جـــنوب أفريقـــيا  
والعـاملني فـيها حيـثما كـانوا، باسـتثناء ما هو مستبعد صراحة مبوجب هذا القانون أو مبوجب       
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قية شيكاغو، اليت   لوحـظ أن اجلـدول األول املـلحق بقـانون الطريان خيص اتفا             )ب( 
تعــترف الـدول املــتعاقدة بــأن لكــل دولــة الســيادة الكاملــة  : " مــنها عــلى مــا يــلي١تـنص املــادة  

" الفضاء اجلوي "واإلشـارة الصـرحية إىل      . واحلصـرية عـلى الفضـاء اجلـوي الواقـع فـوق إقلـيمها             
 .تستبعد ضمنا السيادة احلصرية للدول على الفضاء اخلارجي

  
  إجابات عامة  

عـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للـدول أن تسـعى إىل اتـباع هنج مناسب يف صياغة                       أُ -٨٢
ــدى        ــياجات اخلاصــة ل تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، واضــعة يف احلســبان االحت

ــبلدان النامــية ــة أهنــا أخــذت عــلما باملناقشــة حــول االســتبيان اخلــاص     . ال وذكــرت تلــك الدول
يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة، الــيت أجــرهتا اللجــنة بغــية    باملســائل القانونــية املمكــنة فــيما  

من ناحية . البحـث عـن إمكانـية حلـل مسـألة وضـع تعـريف للفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده              
ثانـية، أعربـت تلـك الدولة عن اعتقادها بأن احلاجة تقتضي تقدمي توضيح بشأن املسائل التالية                 

 :قبل تقدمي إجابة عنها يف االستبيان

هـل ستسـتهدف املناقشـة بشـأن االستبيان حتديد نظام قانوين خاص لألجسام          )أ( 
 الفضائية اجلوية؟

هـل سـتؤدي املناقشـة بشأن االستبيان إىل حذف مسألة وضع تعريف للفضاء      )ب( 
اخلــارجي وتعــيني حــدوده مــن جــدول أعمــال جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    

 السلمية؟

 عــن الســؤالني الســابقني باإلجيــاب، فهــل حيــل هــذا الــنظام إذا كانــت اإلجابــة )ج( 
 القانوين اخلاص املشاكل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

  
 احلواشي
 

هذا السؤال أدرجه الفريق العامل املعىن بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، أثناء الدورة احلادية   )١( 
ومل جتب على هذا السؤال سوى الدول اليت قدمت ردودا على االستبيان . قانونيةواألربعني للجنة الفرعية ال

 .٢٠٠٢اخلاص باألجسام الفضائية اجلوية، بعد عام  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


