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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

االستبيان اخلاص باملسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام   
   الردود الواردة من الدول األعضاء: الفضائية اجلوية

   إضافة  
  *مذكّرة من األمانة       
 احملتويات 

 
   الفقرات الصفحة
...........................................................................................مقدمة      ٤-١ ٣ -أوال
...........................................................................ردود الواردة من الدول األعضاء                            ال  ٤ -ثانيا

٤ 
 هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء اخلارجي                                                                          -١السؤال       

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

٤ 
بقة على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان                                                   هل ختتلف القواعد القانونية املنط                                -٢السؤال       

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

٥ 

 هل توجد اجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع خصائصها الوظيفية                                                                          -٣السؤال       
 ومسات تصاميمها، أم ينبغي صوغ قواعد                                     وخواصها األيرودينامية والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها                                                          

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

 

                                                                 
 .٢٠٠٥مارس / آذار٩أُعدت هذه الوثيقة استنادا إىل الردود اليت وردت من الدول األعضاء بعد    * 
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    الصفحة

٦ 

 هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركَبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء اجلوي ومركبات                                                                                 -٤السؤال       
أم هل يسود            فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية،                                                                            
..............القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثناء طريان املركبة الفضائية اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟                                                                                 

 

٦ 

  هل تميز مرحلتا اإلقالع واهلبوط متييزا خاصا يف القواعد القانونية املنطبقة على أي جسم                                                                                  -٥السؤال       
عن تلك املنطبقة على دخول الفضاء اجلوي                                    فضائي جوي باعتبار أن درجة الضبط الرقايب فيهما ختتلف                                                

...................................................من مدار يف الفضاء اخلارجي مث الرجوع إىل ذلك املدار؟                                              

 

٧ 
  هل تسري معايري قانون اجلو الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابع إلحدى الدول                                                                           -٦السؤال       

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

٧ 
أو الرجوع إىل الغالف                    /مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع و                                          هل هناك سوابق بشأن                     -٧السؤال        

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

٨ 
أو دولية بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء                                                / هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و                                  -٨السؤال        

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

٨ 
 هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على األجسام                                                                            -٩السؤال       

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

٩ 
املنطبقة على الفضاء                    تلك     رق بني القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اجلوي و                                                  وا   الف    ي  ما ه     -١٠السؤال       

....................................................................................................اخلارجي؟       
 

....................................................................................................ردود عامة          ٩     
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  مقدمة -أوال 
ــنة         -١ ــا الثام ــلمية، يف دور ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــنة اس اتفقــت جل

، عـلى أن الغـرض مـن االستبيان اخلاص باملسائل القانونية املمكنة فيما              ١٩٩٥والـثالثني، عـام     
ثالثني يـتعلق باألجسـام الفضـائية اجلويـة، الـذي وضـع يف صـيغته النهائـية يف الـدورة الرابعة وال                     

للجـنة الفرعـية القانونـية، هـو اسـتطالع اآلراء األولـية للـدول األعضاء يف اللجنة بشأن مسائل              
واتفقـت اللجـنة أيضا على أن الردود على االستبيان          . شـىت مـتعلقة باألجسـام الفضـائية اجلويـة         

نظرها يف ميكـن أن توفـر أساسـا تسـتند إلـيه اللجنة الفرعية القانونية يف البت يف كيفية مواصلة             
ــند جــدول األعمــال ذي الصــلة   ــدول     . ب ــك عــلى ضــرورة أن تدعــى ال واتفقــت اللجــنة كذل

 )1(.األعضاء يف اللجنة إىل إبداء آرائها بشأن تلك املسائل

 يف املذكّرة   ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٩وتـرد املعلومـات املـتلقّاة مـن الـدول األعضـاء حـىت                -٢
 ).Add.12  إىلAdd.1 وA/AC.105/635(املقدمة من األمانة 

، تقرير الفريق   ٢٠٠٥وأقرت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورا الرابعة واألربعني، عام           -٣
واتفق الفريق العامل   . املعـين باملسـائل املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده               العـامل   

 الفضائية اجلوية   عـلى مواصـلة دعـوة الـدول األعضـاء إىل الـرد عـلى االسـتبيان املـتعلق باألجسام                   
 ).A/AC.105/850من املرفق األول للـوثيقة ) أ (٥الفقرة (

/  كانون الثاين٩وقـد أعـدت األمانـة هـذه الوثـيقة بـناء عـلى املعلومـات الـواردة حـىت                      -٤
إسـبانيا وأملانـيا واجلمهوريـة العربية السورية والتفيا         :  مـن الـدول األعضـاء التالـية        ٢٠٠٦يـناير   

 .واملغرب ونيجرييا
  

                                                                 
 .١١٧، الفقرة (A/50/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم  انظر  (1) 
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 )2(الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
  

  هل ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على -١السؤال   
االنتقال عرب الفضاء اخلارجي وعلى استخدام خواصه األيرودينامية لكي يبقى 

   يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة؟
 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

ي أن يـراعى يف تـناول الـتعريف أنّ الفضـاء اجلـوي يشـمل الغـالف اهلوائي احمليط                    ينـبغ  
بـاألرض والفضـاء الـذي يعلـوه، اللذيـن ميكـن أحـيانا اعتـبارمها مبثابة جماال واحدا للنشاط فيما                  
ــبة القذائــف الباليســتية والســواتل      ــة ويف إطــالق وتوجــيه ومراق ــيق املركــبات اجلوي ــتعلق بتحل ي

أو /بات الفضــائية وغريهــا مــن األجســام االصــطناعية الــيت قــد تكــون عاملــة و األرضــية واملركــ
 .عاطلة، وكذلك األجسام اليت تأيت طبيعيا

  
 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

ذاـا تعـين أنّ اجلسـم قـادر على االنتقال عرب الفضاء             " الفضـائي اجلـوي   "نعـم، فعـبارة      
 .اخلارجي والفضاء اجلوي على السواء

  
  هل ختتلف القواعد القانونية املنطبقة على حتليق األجسام -٢ال السؤ  

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

 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

يف حـني أنّ قـانون اجلـو قـائم أصـال عـلى مـبدأ سيادة الدول، وجيوز بالتايل للدولة أن                       
تطالــب حبقــوق يف الفضــاء اجلــوي املوجــود فــوق إقلــيمها، فــإنّ األســاس القــانوين والفلســفي    
لقـانون الفضـاء هـو املـبدأ القـائل بـأنّ الفضـاء اخلـارجي هـو مشاع عاملي، وليس ألي دولة أو                     

                                                                 
 .ود مستنسخة بالشكل الذي وردت به الرد (2) 
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ومـن مثّ، فـإنّ كيفــية   . شـخص أن يدعـي حقـا عينـيا يف أي جـزء مــن أجـزاء الفضـاء اخلـارجي        
 .ه هو الذي حيدد القواعد القانونية املنطبقةعمل اجلسم أو غرض

  
 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

فالتحليق يف الفضاء اخلارجي ينطبق عليه قانون                              . نعم، قد ختتلف القواعد القانونية                
 .الفضاء، أما االنتقال يف الفضاء اجلوي فينطبق عليه قانون اجلو                                   

  
ام الفضائية اجلوية، نظرا   هل توجد إجراءات خاصة باألجس-٣السؤال   

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

   لتلك األجسام؟
 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

 أن يكون قانون اجلو فرعا       أعـاله، يـتعني    ١اتسـاقا مـع مـا جـاء يف الـرد عـلى السـؤال                 
قانونـيا قائمـا بذاتـه أو هو جمموع املبادئ والقواعد القانونية النافذة من حني إىل آخر، فتحكم           

 .األنشطة وعمليات التحليق يف الفضاء اجلوي وتنظّمها
  

 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

كـن ينبغي فيما    حنـن ال نعـترف ـذا التـنوع يف اخلصـائص لـدى األجسـام الفضـائية، ل                   
يـبدو الـتفريق بـني جسم ال يقلع إىل الفضاء اخلارجي إال بواسطة جهاز إطالق، حىت وإن عاد       

     للطائـرات، وجسـم يقلـع ويهـبط باستخدام تلك     األيرودينامـية إىل األرض مسـتخدما اخلـواص 
 .اخلواص
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ودها   هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركَبات جوية أثناء وج-٤السؤال   
يف الفضاء اجلوي ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما 

يترتب على ذلك من تبعات قانونية، أم هل يسود القانون اجلوي أو قانون 
   الفضاء أثناء طريان املركبة الفضائية اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟

 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

طائـرة أو املركـبة الفضـائية مـن حيـث كوا يف الفضاء اجلوي أو يف            تـتحدد وضـعية ال     
الفضــاء اخلــارجي، وكذلــك التــبعات القانونــية الــيت يرتــبها القــانون الســائد، بعوامــل مــن بيــنها 

 .الغرض واملقصد
  

 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

 اجلو خالل   مـن حيـث املـبدأ، يـبدو أنّ اجلسم الفضائي اجلوي ينبغي أن خيضع لقانون                
مـرحلة اإلقالع، ولقانون الفضاء خالل حتليقه يف الفضاء اخلارجي، مث لقانون اجلو مرة أخرى               

وخبـالف ذلـك، سـوف يتعني االتفاق بني بلد املنشأ وبلد املقصد على              . خـالل مـرحلة اهلـبوط     
 .قواعد قانونية خاصة

  
ا يف القواعد   هل ُتميَّز مرحلتـا اإلقالع واهلبوط متييزا خاص-٥السؤال   

القانونية املنطبقة على أي جسم فضائي جوي باعتبار أن درجة الضبط الرقايب 
فيهما ختتلف عن تلك املنطبقة على دخول الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء 

   اخلارجي مث الرجوع إىل ذلك املدار؟
 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

بقة عــلى أي جســم فضــائي متــيز مــرحليت  ال عــلم لــنا بوجــود لوائــح يف القواعــد املنطــ  
اإلقـالع واهلـبوط عـن دخـول ذلـك اجلسـم إىل الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي مث         

 .عودته إىل ذلك املدار
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 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

فـإذا كـان هذا   . جيـب التميـيز تـبعا للسـمات اخلاصـة إلقـالع اجلسـم الفضـائي اجلـوي                  
ضـائي فـإنّ قـانون الفضـاء هـو الـذي ينبغي أن حيكم إقالعه وحتليقه يف              اجلسـم يقلـع كجسـم ف      

 .أما عند هبوطه كطائرة فينبغي أن حيكمه قانون اجلو. الفضاء اخلارجي
  

  هل تسري معايري قانون اجلو الوطين والدويل على جسم فضائي -٦السؤال   
   رى؟جوي تابع إلحدى الدول أثناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخ

 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

 تظلّ سارية على املركبة أو اجلسم التابع         قـانون اجلـو الوطـين والـدويل        رغـم أنّ معـايري     
لدولـة مـا أثـناء وجوده يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى، فإنه ينبغي إيالء اعتبار لغرض ومقصد                  

 .تلك املركبة أو ذلك اجلسم
  

 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

 .نعم 
  

  هل هناك سوابق بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء -٧السؤال   
أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض، وهل يوجد قانون عريف /اإلقالع و

   دويل فيما يتعلق ذا املرور؟
 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

أو مقصدها وجود   رغـم أنـه توجـد مركـبات أو أجسـام ميكن أن يستنتج من غرضها                  
أو الرجوع /أثناء اإلقالع وسـوابق، فـإنّ املـرور الفعـلي أو املـنظور هلـذه املركبات أو األجسام               

 ال ميكـن أن يقـال، يف هـذا الوقت، إنه قد شكّل قاعدة عرفية من       إىل الغـالف اجلـوي لـألرض      
 .القانون الدويل
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 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

ت حمـددة بـني الدول املُطلقة ودول اهلبوط احملتملة بشأن           توجـد بـالفعل قواعـد واتفاقـا        
 .مرور األجسام الفضائية اجلوية عرب الفضاء اجلوي

  
أو دولية بشأن مرور األجسام /  هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و-٨السؤال   

   أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟/الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع و
 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: صلاأل[

ميكــن احلصــول عــلى توضــيحات بالــرجوع إىل أحكــام معــاهدة الفضــاء اخلــارجي          
االتفـاق اخلـاص بإنقـاذ املالحـني الفضـائيني واعـادة املالحني الفضائيني ورد األجسام                أحكـام   و

 . أعاله٦ و ٢، وكذلك بالرجوع إىل الردود على السؤالني املطلقة يف الفضاء اخلارجي
  

 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

نعـم، املـرور عـرب الفضـاء اجلـوي لـألرض ينـبغي أن حيكمـه قانون اجلو على املستويني                    
 .الوطين والدويل على السواء

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

   اخلارجي على األجسام الفضائية اجلوية؟
 نيجرييا

 ]كليزيةباإلن: األصل[
املركبات على  املنطبقة حاليا    تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي           إنّ قواعـد   

 .ينبغي أن تنطبق أيضا على األجسام الفضائية اجلويةاألجسام الفضائية الفضائية أو 
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 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

 فــيما يــبدو، أن إذا اســتخدمت األجســام الفضــائية اجلويــة للعــبور بــني الــدول ينــبغي،   
 .تسجل وفقا لقانون اجلو يف الدولة املعنية

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

   املنطبقة على الفضاء اخلارجي؟تلك اجلوي و
 نيجرييا

 ]باإلنكليزية: األصل[

 . أعاله٢انظر رد نيجرييا على السؤال  
  

 إسبانيا

 ]باإلسبانية: األصل[

والفـرق اجلوهـري هـو وجـود حـرية يف الفضاء اخلارجي، حيث ال           . الفـوارق معـروفة    
تـمــارس أي ســلطة ســيادية، ووجــود قواعــد قانونــية حتكــم الفضــاء اجلــوي للــدول الــيت جيــري  

 .التحليق فوقها
  

 ردود عامة       
  

 أملانيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

م بأنّ موقف أملانيا الذي تضمنه ردها الوارد يف عام          أبلغـت حكومـة أملانـيا األمـني العا         
وباخلصــوص، تــود أملانــيا أن تؤكّــد مــرة أخــرى أن املســائل . يظــلّ قائمــا دون تغــيري )3(١٩٩٦

ذات الصـلة ينـبغي أن تـدرس أوال يف اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية قبل أن تحال إىل اللجنة                
 ).أ من الوقائعالقانون ينش(الفرعية القانونية 

  

                                                                 
 .A/AC.105/635انظر الوثيقة  (3) 
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 التفيا

 ]باإلنكليزية: األصل[

إنّ املسـائل املـتعلّقة باألجسـام الفضـائية اجلويـة ليسـت مـنظّمة تنظيما حمددا يف قوانني                    
 .التفيا الوطنية

  
 )4(املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[

اخلاص يـرى املغرب أنه ينبغي للدول األعضاء أن تواصل تقدمي الردود على االستبيان               
 .باملسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية

  
 اجلمهورية العربية السورية

 ]باإلنكليزية: األصل[

أبلغــت حكومــة اجلمهوريــة العربــية الســورية األمــني العــام بأنهــا ال ترغــب يف حتديــث  
علق باألجسام الفضائية   اخلـاص باملسـائل القانونية املمكنة فيما يت       ردهـا السـابق عـلى االسـتبيان         

 )5(.اجلوية

 ــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 
 ).Corr.1 و Add.7 و A/AC.105/635/Add.6انظر الوثيقتني (سبق للمغرب أن قدم ردودا على االستبيان  (4) 
 .A/AC.105/635/Add.3انظر الوثيقة  (5) 


