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  الفضاء اخلارجياستخدام جلنة
     األغراض السلميةيف  

  باملسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق اخلاص االستبيان  
   ردود من الدول األعضاء:  الفضائية اجلويةباألجسام

   * من األمانة    مذكّرة    
   إضافة  
 احملتويات    

  
   الصفحة
...........................................................................األعضاء   الواردة من الدول    الردود ٣ -اثاني

٣ 
 الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء اخلارجي                 اجلسم   هل ميكن تعريف    -١ السؤال 
......................... خواصه األيرودينامية لكي يبقى يف اال اجلوي لفترة زمنية معينة؟            استخدام  وعلى  

٣ 
ية تبعا ملا إذا كان       القانونية املنطبقة على حتليق األجسام الفضائية اجلو          القواعد   هل ختتلف   -٢ السؤال
.................................................... موجودا يف اال اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟       اجلسم 

٤ 

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

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

٥ 

 الفضائية اجلوية مركَبات جوية أثناء وجودها يف اال اجلوي ومركَبات                     األجسام   هل تعترب    -٤ السؤال 
 أم هل يسود     قانونية،    أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من تبعات                 فضائية

.............. اجلوية تبعا ملقصد ذلك الطريان؟       الفضائية  اء طريان املَركَبة    القانون اجلوي أو قانون الفضاء أثن      

––––––––––––––––– 
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول ١٨أُعدت هذه الوثيقة على أساس الردود اليت وردت من الدول األعضاء بعد         * 
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   الصفحة

٥ 

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

.......................................................ار يف الفضاء اخلارجي مث الرجوع إىل ذلك املدار؟        مد

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

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

٦ 
أو الرجوع إىل الغالف       / مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء اإلقالع و           بشأن   هل هناك سوابق      -٧ السؤال 
....................................... وهل يوجد قانون عريف دويل فيما يتعلق هبذا املرور؟              لألرض،  اجلوي 

٧ 
أو دولية بشأن مرور األجسام الفضائية اجلوية أثناء               / قانونية وطنية و       قواعد   هل هناك أي    -٨ السؤال 
.........................................................أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟       / و اإلقالع 

٧ 
املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على األجسام                القواعد  هل تسري   -٩ السؤال
............................................................................................. اجلوية؟   الفضائية

٨ 
 القواعد القانونية املنطبقة على اال اجلوي وتلك املنطبقة على الفضاء                   بني  ما هي الفوارق   -١٠ السؤال 

...................................................................................................اخلارجي؟
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   **الردود الواردة من الدول األعضاء         -ثانيا  
كن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على مي هل  -١ السؤال  

االنتقال عرب الفضاء اخلارجي وعلى استخدام خواصه األيرودينامية لكي يبقى 
   ؟يف اال اجلوي لفترة زمنية معينة

 الكويت
 ]بالعربية: األصل[

ة ميكـن اعتـبار القطعـة الفضـائية ذات مقـدرة على السفر إىل الفضاء اخلارجي وإمكاني                 
 .البقاء يف الفضاء باستخدام اإلمكانيات األيرودينامية املرتبطة هبا

  
 مصر

 ]بالعربية: األصل[

ميكـن تعـريف اجلسـم الفضـائي اجلـوي بأنـه جسـم فضـائي، مـن صـنع اإلنسـان، قادر                  
عــلى االنــتقال عــرب الفضــاء اخلــارجي أو الــبقاء فــيه وعــلى اســتخدام خواصــه األيرودينامــية يف   

وهو (ال اجلوي لغرض وحيد هو الوصول إىل الفضاء اخلارجي أو العودة منه         االنـتقال عـرب ا    
مـا ميكـن أن يطلـق علـيه املـرور الـربيء، السـريع واملتواصـل بغرض عبور اال اجلوي وصوالً                      

 ).إىل الفضاء اخلارجي أو عائدا منه
  

 حتليق األجسام على ختتلف القواعد القانونية املنطبقة هل  -٢ السؤال  
  يف أوالفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف اال اجلوي 

    اخلارجي؟الفضاء
 الكويت

 ]بالعربية: األصل[

الـنظم والقوانني املرتبطة بالقطع الفضائية يف الفضاء اخلارجي ال ميكن تطبيقها بالقطع             
 .الفضائية للفضاء االعتيادي

––––––––––––––––– 
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به   ** 
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 مصر 
 ]بالعربية: األصل[

مـل اجلسم الفضائي اجلوي على القيام باملهام الفضائية كما هو متوقع، فإنه         إذا اقتصـر ع    
ينـبغي تطبـيق الـنظام القـانوين للفضاء اخلارجي خاصة وأن عبوره للمجال اجلوي، وفقا للتعريف            
السـابق، هـو مـرور بـريء وبالـتايل ورغبة يف عدم تعقيد النظام وجتنبا للمشاكل والصعوبات اليت             

دواج النظام القانوين املطبق، يشترط إخطار الدولة األجنبية اليت قد مير اجلسم      قـد تترتـب عـلى از      
أمـا إذا استخدم اجلسم الفضائي اجلوي       . الفضـائي اجلـوي بإقلـيمها، ومـراعاة إجـراءات السـالمة           

بصــفة أساســية بغــرض القــيام مبهــام يف اــال اجلــوي فينــبغي أن خيضــع للــنظام القــانوين للطــريان   
ن الـنظام اخلاص باملالحة الفضائية، مع مراعاة وضع قواعد خاصة لضمان سالمة     اجلـوي بـدال مـ     

حـركة املالحـة اجلويـة عند عبور اجلسم الفضائي اجلوي للمجال اجلوي نظرا للسرعة اهلائلة اليت             
 .يعرب هبا وما ميكن أن يترتب على ذلك من خماطر حلركة املالحة اجلوية

  
 اجلوية، نظرا الفضائيةاصة باألجسام  توجد إجراءات خهل  -٣ السؤال  

 الفضائية والتكنولوجياتلتنوع خصائصها الوظيفية وخواصها األيرودينامية 
 موحدة أواملستخدمة فيها ومسات تصاميمها، أم ينبغي صوغ قواعد واحدة 

   لتلك األجسام؟
 الكويت 

 ]بالعربية: األصل[

 وخصائص األيرودينامية واستخدام    لتميـيز القطـع الفضـائية حسـب املواصفات التقنية          
 .التكنولوجيا املرتبطة بالفضاء وجب وضع لكل حالة نظم وقوانني حتكمها

  
 مصر 

 ]بالعربية: األصل[

يف الوقــت الــراهن ال توجــد إجــراءات خاصــة، ولكــن هــناك حاجــة إىل وضــع قواعــد   
الفضــاء اجلــوي قانونــية تــتعلق باســتخدام هــذه األجســام بصــفة خاصــة يف املهــام الــيت تــتم يف    

والقواعـد اخلاصـة بـتأمني حـركة املالحـة اجلويـة أثـناء عـبور األجسام الفضائية اجلوية للمجال                    
اجلـوي، إال أن األمـر ال يـتجاوز ذلـك يف الوقـت الـراهن إىل وضع إجراءات خاصة باألجسام                  

 .الفضائية اجلوية نظرا حملدودية العدد املستخدم منها حاليا
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 جوية أثناء وجودها مركَبات األجسام الفضائية اجلوية  تعتربهل  -٤ السؤال  
 اخلارجي، بكل ما الفضاءيف اال اجلوي ومركَبات فضائية أثناء وجودها يف 

 أو قانون اجلوييترتب على ذلك من تبعات قانونية، أم هل يسود القانون 
   ان؟الطريالفضاء أثناء طريان املَركَبة الفضائية اجلوية تبعا ملقصد ذلك 

 الكويت 
 ]بالعربية: األصل[

القوانـني والـنظم تطبق على القطعة الفضائية بناًء على اخلصائص واملميزات والتقنيات              
 .املستخدمة وكذلك الوجود سواء يف الفضاء أو يف الفضاء اخلارجي

  
 مصر 

 ]بالعربية: األصل[

بات الفضـــائية حقــيقة األمــر أن األجســـام الفضــائية اجلويـــة جتمــع بــني خصـــائص املَركَــ       
واملَركَـبات اجلويــة، إال أنــه نظـراً ألن احلديــث اآلن عــن الـنظام القــانوين املطــبق، فإنـه مــن الصــعوبة     

القــانون اجلــوي والقــانون الفضــائي، وتطبــيقا  : إخضــاع األجســام الفضــائية اجلويــة لكــال الــنظامني 
مصممة أساسا للعمل وأداء للمـنهج الوظـيفي فإنـه يؤخـذ يف االعتـبار أن األجسـام الفضـائية اجلوية              

املهـام الفضـائية؛ وبالـتايل فإنـه يفضل أن يطبق عليها القانون الفضائي مع وضع قواعد خاصة تتعلق               
بســالمة الطــريان وإخطــار الدولــة األرضــية واحلصــول عــلى موافقــتها عــند عــبور اجلســم يف اــال    

 .إنه خيضع لقواعد القانون اجلوياجلوي هلا، مع مراعاة أنه إذا قام مبهام يف اال اجلوي ف
  

 خاصا يف القواعد متييزا تميز مرحلتـا اإلقالع واهلبوط هل  -٥ السؤال  
 الرقايب الضبطالقانونية املنطبقة على أي جسم فضائي جوي باعتبار أن درجة 

 الفضاءفيهما ختتلف عن تلك املنطبقة على دخول اال اجلوي من مدار يف 
   جوع إىل ذلك املدار؟اخلارجي مث الر

 الكويت 
 ]بالعربية: األصل[

ــباط ذلــك       القوانــني والــنظم ترتــبط حبــركة إقــالع ووصــول القطــع الفضــائية دون ارت
 .حبركة القطعة الفضائية يف الفضاء
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 مصر 
 ]بالعربية: األصل[

 .ال 
  

 على جسم فضائي والدويل تسري معايري قانون اجلو الوطين هل  -٦ السؤال  
   أخرى؟بع إلحدى الدول أثناء وجوده يف اال اجلوي لدولة جوي تا
 الكويت 

 ]بالعربية: األصل[

إمكانـية وجـود قوانـني ونظـم مرتبطة حبركة القطعة الفضائية من أجواء دولة إىل دولة        
 .أخرى يف ضمن اتفاق ثنائي أو دويل هلذا الغرض

  
 مصر 

 ]بالعربية: األصل[

ذا كـان وجـوده يعد مرورا بريئا سريعا ومتواصال بغرض   منـيز يف هـذه احلالـة بـني مـا إ          
ــة ال تنطــبق قواعــد      الوصــول إىل الفضــاء اخلــارجي أو العــودة مــنه إىل األرض، ويف هــذه احلال
ــتعلق بضــمان ســالمة الطــريان        ــية ت ــدويل، إذا وجــدت قواعــد دول ــانون اجلــوي الوطــين وال الق

 يقوم مبهام أرضية أو ال يعد مروره       وكانـت الدولـة عـلى علم وموافقة على ذلك، أما إذا كان            
 .بريئا، فإنه خيضع لقواعد القانون اجلوي الوطين والدويل

  
 اجلوية أثناء الفضائية هناك سوابق بشأن مرور األجسام هل  -٧ السؤال  

 عريف قانونأو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض، وهل يوجد /اإلقالع و
   دويل فيما يتعلق ذا املرور؟

 يت الكو
 ]بالعربية: األصل[

 .القوانني والنظم كذلك ترتبط باملسار الفضائي املستخدم للقطعة الفضائية 
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 مصر 
 ]بالعربية: األصل[

التابع لالحتاد السوفيايت السابق فوق   " املكـوك بوران  "هـناك سـوابق فـيما يـتعلق مبـرور            
 مكــوك الفضــاء  اإلقلــيم الــتركي يف رحلــة عودتــه الوحــيدة مــن الفضــاء اخلــارجي، ومــرور        

إال أنه ال توجد قاعدة عرفية   . ١٩٩٠األمـريكي أتالنـتس فـوق االحتـاد السـوفييت السـابق عـام               
 .مستقرة فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية فوق أقاليم الدول األخرى

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

   أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟/ واإلقالعوية أثناء الفضائية اجل
 الكويت 

 ]بالعربية: األصل[

عـدم وجـود نظـم وقوانـني دولـية أو إقليمـية تكـون مـتعلقة بـتحديد مسار القطع الفضائية                 
 .وحركة القطع الفضائية يف اخلروج من النطاق األرضي إىل الفضاء والفضاء اخلارجي والرجوع

  
 مصر 

 ]بالعربية :األصل[

تنطـبق القواعـد الدولـية املـتعلقة باملسـؤولية وغريهـا مـن القواعـد الواردة يف معاهدات                    
األمــم املــتحدة اخلاصــة بالفضــاء، وخيضــع اجلســم الفضــائي اجلــوي للقواعــد املــنظمة لــلمجال    
اجلـوي للـدول باعتـبار ذلـك يتصل بسيادة الدولة، إال أنه ال توجد قواعد قانونية مصرية تنظم      

 .ذا املوضوع حىت اآلنه
  

 املطلقة يف الفضاء األجسام تسري القواعد املتعلقة بتسجيل هل  -٩ السؤال  
   اخلارجي على األجسام الفضائية اجلوية؟

 الكويت 
 ]بالعربية: األصل[

القوانــني والــنظم جيــب أن ترتــبط بعملــية تســجيل القطعــة الفضــائية املرســلة إىل الفضــاء   
 .اخلارجي
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 مصر 
 ]بالعربية :األصل[

نظـرا ألن هـذه األجسـام تقــوم مبـا يطلـق علــيه الـنقل الفضـائي بــناًء عـلى قدرـا عــلى           
الذهـاب إىل الفضـاء والعـودة مـنه مـرات مـتعددة، فـإن النظام املالئم هلا هو تسجيل الرحالت                     

تاج الـيت تقـوم هبـا، وبالتايل فإن القواعد احلالية لتسجيل األجسام الفضائية تعد غري مالئمة وحت                
 .إىل أن تأخذ يف االعتبار األجسام الفضائية اجلوية

  
 على اال اجلوي املنطبقة هي الفوارق بني القواعد القانونية ما  -١٠ السؤال  

   وتلك املنطبقة على الفضاء اخلارجي؟
 الكويت

 ]بالعربية: األصل[

ء وجــب وجــود قوانــني مرتــبطة بــالقطع الفضــائية حســب جــدول ســفرها إىل الفضــا    
اخلـارجي أو الفضـاء وهـذه البـنود حتـت الدراسـة ألخذهـا يف عـني االعتـبار عند وضع القانون            

 .العام والشامل لذلك
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تكمـن االختالفات األساسية يف متتع الدول بالسيادة على اال اجلوي فوق أقاليمها،               
من جانب مجيع الدول بكل ما      يف حـني أن الفضـاء اخلـارجي حـر لالستكشـاف واالسـتخدام               

 .يترتب على ذلك من آثار قانونية
 


