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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

استبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية   
   الردود الواردة من الدول األعضاء: اجلوية

 مذكرة من األمانة
  

  احملتويات 
   الفقرات الصفحة
..................................................................................... مقدمة      ٤-١ ٣  -أوال  
.......................................................................لدول األعضاء          الردود الواردة من ا           ٤  -ثانيا 
....................................................................................التعليقات االستهاللية              ٤  

 
٥ 

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

 

 
٨ 

الواجب تطبيقها على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان  هل ختتلف القواعد             -٢السؤال     
...............................................اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟                                     

 

 
 
١١ 

  هل توجد اجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع خصائصها الوظيفية،-٣السؤال      
ة املستخدمة فيها، ومعامل تصميماهتا، أم هل ينبغيوخواصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائي                                

.........................................................صوغ قواعد وحيدة أو موحدة لتلك األجسام؟                                 

 

 
 
 
١٤ 

  هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء اجلوي-٤السؤال      
 قانونية، أمومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من آثار                                              

هل يسود القانون اجلوي أو القانون الفضائي أثناء حتليق مركبة فضائية جوية تبعا للجهة اليت تقصدها
............................................................................................ تلك املركبة؟       
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   الصفحة
 
 
١٧ 

  هل مييز بني مرحلتـي االقالع واهلبوط متييزا خاصا يف نظام لألجسام اجلوية الفضائية على-٥السؤال      
تنظيم عند دخول الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي والعودة إىلاعتبار اختالف درجة ال            

....................................................................................ذلك املدار بعد ذلك؟            

 

 
١٩ 

  هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي تابع إلحدى-٦السؤال      
........................................................الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟                           

 

 
٢٢ 

أو العودة/ يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل االقالع و                                  هل هناك سوابق فيما           -٧السؤال     
........................إىل الغالف اجلوي لألرض وهل يوجد قانون عريف دويل فيما خيص هذا املرور؟                                                

 

 
٢٤ 

أو دولية فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية/  هل هناك أي قواعد قانونية وطنية و                        -٨السؤال      
................................................. إىل الغالف اجلوي لألرض؟                 أو العودة      /خالل االقالع و          

 

 
٢٧ 

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

 

 
٢٩ 

  مــا هــي االختالفــات بني القواعــد القانونيــة للفضـــاء اجلوي والقواعد القانونية-١٠السؤال      
.......................................................................................؟ ــي   للفضاء اخلارج        
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  مقدمة   -أوال  
ــنة         -١ ــا الثام ــلمية، يف دورهت ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــنة اس اتفقــت جل

والــثالثني، عــلى أن الغــرض مــن االســتبيان اخلــاص باملســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق           
الثني للجنة باألجسـام الفضـائية اجلويـة، الـذي وضـع يف صـيغته النهائـية يف الـدورة الـرابعة والث             

الفرعـية القانونـية، هـو اسـتطالع اآلراء األولـية للـدول األعضـاء يف اللجـنة بشـأن مسـائل شىت            
واتفقـت اللجنة أيضا على أن الردود على االستبيان ميكن          . مـتعلقة باألجسـام الفضـائية اجلويـة       

ظرها يف بند أن توفـر أساسـا تسـتند الـيه اللجـنة الفرعـية القانونـية يف البـت يف كيفـية مواصلة ن                
واتفقـت اللجـنة كذلـك عـلى أنـه ينبغي دعوة الدول األعضاء يف اللجنة إىل          . جـدول األعمـال   

 )١(.ابداء آرائها بشأن تلك املسائل

ــيقة  -٢ ــواردة مــن الــدول  Add.1-6 وإضــافاهتا A/AC.105/635وتــرد يف الوث  املعلومــات ال
 .٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٢١األعضاء حىت 

نة الفرعـية القانونـية، يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، تقريـر الفـريق العامل           وأقـرت اللجـ    -٣
األمــور املــتعلقة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني "مــن جــدول األعمــال، ) أ (٦املعــين بالبــند 

وقــد نقــح الفــريق العــامل االســتبيان اخلــاص باملســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق   ". حــدوده
كما . ١٠ واضافة سؤال بالرقم     ٨ و ٧اجلوية، واتفق على تعديل السؤالني      باألجسـام الفضائية    

اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يعمـم االسـتبيان، بصـيغته املعدلـة، على الدول األعضاء يف األمم                      
 ).١١ و١٠ و٨، املرفق الثاين، الفقرات A/AC.105/787املتحدة 

 ٨د الواردة من الدول األعضاء حىت وقـد أعـدت األمانة هذه الوثيقة استنادا إىل الردو        -٤
 عـلى االسـتبيان بصـيغته املعدلـة، أي الـردود الـواردة مـن اكوادور                 ٢٠٠٣يـناير   /كـانون الـثاين   

وتركــيا واجلزائــر واجلمهوريــة التشــيكية وجــنوب افريقــيا والســلفادور وكوســتاريكا واملغــرب   
 .واملكسيك
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  *الردود الواردة من الدول األعضاء           -ثانيا  
 قات االستهالليةالتعلي

 
 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

كان وفد اجلمهورية التشيكية من أوائل الوفود إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                                           
ويرد النص الكامل         . يف األغراض السلمية، اليت قدمت ردا على الصيغة األصلية لالستبيان                                  

ومنذئذ مل       . (A/AC.105/635) ١٩٩٦فرباير     /ط شبا    ١٥لذلك الرد يف مذكرة األمانة املؤرخة                
ولذلك تقرر، للرد على الصيغة احلالية لالستبيان، تقدمي                               . تتغري آراء اجلمهورية التشيكية كثريا               

صيغـــة موجـــزة آلراء اجلمهورية التشيكية، بعد تنقيحها واكماهلا ردا على السؤال اجلديد                                                
 .١٠رقم   

  
 جنوب افريقيا

 ]يةباالنكليز: األصل[
 
يبدو أنه ال يوجد يف تشريعات جنوب افريقيا وال يف معاهدات الفضاء تعريف                                                -١

وهذا املصطلح منحاز إىل محل معىن جسم يناسب كال                              ". جسم فضائي جوي         "للمصطلح      
عبارة الفضاء        ‘ قاموس أوكسفورد املوجز          ‘ويعرف      . من الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي               

تكنولوجيا        "، وثانيا       "جلوي لألرض والفضاء اخلارجي             الغالف ا    "اخلارجي بأهنا اسم يعين            
ويف غياب تعريف قانوين للجسم الفضائي اجلوي فان هذا املعىن                             ". الطريان يف هذه املنطقة        

الضمين، الناشئ عن التعريف املعجمي، سينحو إىل جعل مجيع االجابات تنحاز إىل اعتبار                                               
 .الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي             اجلسم الفضائي اجلوي قادرا على أن يوجد يف كل من                          

بأنه    " الفضاء اخلارجي        "١٩٩٣ويعّرف قانون شؤون الفضاء يف جنوب افريقيا لعام                         -٢
الفضاء الذي فوق سطح األرض من ارتفاع يكون من املعتاد فيه العمل كجسم يف                                    "يعين  

طة اليت     األنش   "يف نفس القانون بأهنا تعين             " األنشطة الفضائية        "وتعرف    ". مدار حول األرض       
تسهم اسهاما مباشرا يف اطالق مركبات الفضاء وتشغيل تلك املركبات يف الفضاء                                                       

__________ 
 .الردود مستنسخة يف الشكل الذي وردت فيه   * 
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مجيع األنشطة اليت تدعم األنشطة                   "بأهنا تعين        " األنشطة املتصلة بالفضاء              "وتعرف      ". اخلارجي   
 ".الفضائية أو تشاركها يف تكنولوجيات متبادلة                      

، الذي     ١٩٦٢ لعام    ٧٤ان رقم     وقانون اجلو يف جنوب افريقيا ينظمه قانون الطري                     -٣
أي ماكينة تستطيع أن تستمد الدعم يف الغالف اجلوي من ردود فعل                              "يعرِّف الطائرة بأهنا          

 ".اهلواء عدا ردود فعل اهلواء ضد سطح األرض                  

وهناك أيضا دول تعتقد أنه                . وهناك مناقشة جارية حول تعريف الفضاء اخلارجي                           -٤
لى األقل، حق سيادي على كل من الفضاء اجلوي                          ينبغي أن يكون هلا، إىل درجة ما ع                 

وادراكا للمشاكل التعريفية املذكورة أعاله ومواقف بعض                            . والفضاء اخلارجي فوق أراضيها              
الدول بشأن احلقوق السيادية يف الفضاء، جيب أن يقال ان االجابات على األسئلة املطروحة                                              

 . أي ظالل سياسية           مقدمة من وجهة نظر قانونية حبتة ومل تضع يف االعتبار                           
  

  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؟
  

 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

فها، مركبة يقصد منها أساسا ايصال محولة                         املركبة الفضائية اجلوية هي، حبكم تعري                
ونتيجة      ). مركبة فضائية أو صاروخ سرب أو مركبة اطالق أو صاروخ بالسيت أو مكوك                                        (

لذلك ال ميكن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على استخدام خواصه                                      
ق ليست لديها          األيرودينامية للبقاء يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة، ألن مركبة االطال                                     

 .هذه اخلواص األيرودينامية              
  

 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

املشكلة هي أنه توجد اليوم أجسام قادرة على االنتقال عرب الفضاء اجلوي وكذلك                                            
 .عرب الفضاء اخلارجي          
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 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

لكن ينبغي مواصلة النظر فيه             و. ميكن، لألغراض العملية، قبول التعريف املقترح                   
ينبغي أن يشمل أنواعا خمتلفة من                    " جسم فضائي جوي          "مستقبال، من حيث ان مصطلح                    

املركبات، الفضائية اجلوية، بعضها يعمل بالفعل أو ُجرب على األقل، وبعضها اآلخر ال يزال                                              
 .يف طور التصميم أو التخطيط أو، على األكثر، يف مرحلة جتريبية                              

  
 اكوادور

 ]باالسبانية: ألصلا[
 
 بعبارة       ”espacial“، ينبغي أن يستعاض، يف الصيغة االسبانية، عن عبارة                              ١يف السؤال      -١

“aeroespacial”. 

البقاء يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية                 "ويف التعريف، ميكن أن يساء تفسري عبارة                      -٢
 يستطيع أن يبقى يف            ، ألهنا ميكن أن تفهم على أهنا تعين أن اجلسم الفضائي اجلوي                            "معينة 

ويقترح أن يستعاض عن تلك العبارة بعبارة                          . الفضاء اجلوي يف حالة سكون ظاهري                     
 ".التحرك يف الفضاء اجلوي          "
  

 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

تعترب السلفادور أن من الضروري اجراء متييز يف هذا التعريف، ألن أي جسم يف                                     
ولذلك ميكن استخدام التعريف                . يعترب جسما فضائيا           الفضاء، مثل النيزك، ميكن أيضا أن                  

 :التايل 

املركبة الفضائية اجلوية هي أي جسم قادر، بنظم الدفع الذايت والقيادة،                                   "  
على االنتقال إىل الفضاء اخلارجي واستخدام خواصه األيرودينامية للبقاء يف الفضاء                                      

يف الغالف اجلوي          اجلوي لفترة زمنية معينة ويف بعض احلاالت الدخول جمددا                             
 ."لألرض   
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 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

غري أنه ينبغي        . يشكّل التعريف املقترح يف االستبيان نقطة بداية طيبة ملناقشة املوضوع                                       
جعل التعريف أدق بادراج اشارة إىل الغرض العام لألجسام الفضائية اجلوية أو نوع النشاط                                              

، اليت ميكن أن         "لفترة زمنية معينة        "ن يكون نطاق عبارة            وباملثل، ينبغي أ        . الذي تقوم به عادة       
 .يتضح أهنا مبهمة، أكثر حتديدا                  

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

يستحق النظر، ولكن جيب تقدمي                " جسم فضائي جوي         "التعريف املقترح ملصطلح            
معلومات اضافية عن خصائص اجلسم الفضائي اجلوي بغية اعطاء تلك األجسام تعريفا                                              

جسم     "وعالوة على ذلك فان استخدام مصطلح                          . ونيا متوافقا مع القانون الدويل للفضاء                قان 
ميكن أن يسبب التباسا مع مصطلحات أخرى يكثر استخدامها، مثل                                        " فضائي جوي      
جسم    "واذا استخدم مصطلح            ". جسم فضائي       "أو  " مركبة فضاء      "أو  " طائرة   "مصطلحات        

ا من حيث العالقة مبصطلحات أخرى                        فينبغي أن يعرَّف تعريفا مالئم                " فضائي جوي      
 .مستخدمة يف الصكوك القانونية الدولية                 

  
 جنوب افريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

وهذا     . نعم يلزم تعريف للجسم الفضائي اجلوي، ألنه غري معّرف يف املعاهدات                                      
يف   التعريف يعرب فعال عن قدرات اجلسم الفضائي اجلوي التكنولوجية اليت متكنه من البقاء                                           

غري أن التعريف ال يلقي أي ضوء على وظيفة                          . الفضاء اجلوي واالنتقال عرب الفضاء اخلارجي                      
 .وينبغي أن يشمل التعريف أيضا غرض البعثة                      . اجلسم الفضائي، سوى حتديد قدرته املزدوجة                   
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 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

تقال عرب الفضاء          التعريف املقترح مقبول فيما يتعلق باألجسام القادرة على االن                          
ومع ذلك ينبغي دراسة اجلوانب التقنية للمسألة                         . اخلارجي واحلركة عرب الفضاء اجلوي                 

 .ال يزال يف طور التصميم والتخطيط                 " األجسام الفضائية اجلوية           "مسبقا، ألن بعض          
  

  هل ختتلف القواعد الواجب تطبيقها على حتليق األجسام الفضائية اجلوية -٢السؤال 
 اذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟تبعا ملا 

 
 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

ختتلف القواعد املطبقة على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا كان اجلسم                                     
الفضاء اجلوي هوائي            : موجودا يف الفضاء اجلوي أم الفضاء اخلارجي، على النحو التايل                             

حيمل     (؛ والفضاء اخلارجي الهوائي                 )طائرة تعمل بالدسر النفثي               : اهلواء لالحتراق       استخدام    (
 .، وبالتايل ختتلف القواعد املطبقة على احلالتني                     )صاروخ    : األوكسيجني على منت املركبة              

  
 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

تحليق     األفضل، بدال من صوغ قواعد يكون فيها املوضوع اخلاضع للتنظيم مرتبطا ب                                            
 .اجلسم أو باملكان الذي ينتقل فيه، أن ينظر يف اجلسم يف حد ذاته من حيث غرضه ووظيفته                                                         

  
 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

تعين حتليق املركبة احلقيقي يف الفضاء اجلوي استنادا إىل                              " موجودا   "اذا كانت عبارة            
ركة انتقال اجلسم إىل املدار وفيه ومنه                 مبادئ وتكنولوجيا املالحة اجلوية، من ناحية، وح                        

استنادا إىل مبادئ وتكنولوجيا املالحة الفضائية، من الناحية األخرى، فينبغي أن تكون                                                        
غري أن هذه االجابة تتوقف على مواصلة حبث املوضوع                              . االجابة على هذا السؤال باالجياب                
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انظر الرد على السؤالني             (مع مراعاة األغراض اليت خيدمها كل جسم فضائي جوي على حدة                                
 ). أدناه   ٤ و ٣
  

 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 
ينبغي، للرد على هذا السؤال، أن يذكر أن اجلسم الفضائي اجلوي يعمل كجسم                                     -١

فضائي أثناء اطالقه ووجوده يف املدار، بينما يعمل كطائرة أثناء عودته إىل الغالف اجلوي                                            
 التصميمية ووظيفته قادر على العمل يف كل من الفضاء                              وهذا يعين أنه حبكم معامله           . وهبوطه   

ولكن بالنظر إىل أن الفضاء اخلارجي هو املدى األقصى لعمل                                  . اجلوي والفضاء اخلارجي          
ذلك اجلسم فيجب أن يفترض أن مقصده النهائي يوجد دائما يف الفضاء اخلارجي؛ واذا تبني                                                     

لك أن خيالف الغرض الذي صمم                 أن مقصده النهائي يوجد يف الفضاء اجلوي فمن شأن ذ                       
اجلسم وبين من أجله، ألنه سيعمل كطائرة ال يكون هناك مسوغ ملعاملتها معاملة خمتلفة                                                      

 .وسيتعني أن يكون حتليقها خاضعا لقانون اجلو                           

ومبا أن مقصد اجلسم الفضائي اجلوي هو مكان يف الفضاء اخلارجي فان حركته عرب                                        -٢
ارية ميكن تشبيهها مبرور جسم فضائي مرورا بريئا عرب                            الفضاء اجلوي هي جمرد رحلة اضطر               

لذلك ينبغي        . الفضاء اجلوي لدولة غري الدولة املطلقة، وجيب تنظيم تلك احلركة تنظيما الئقا                                      
أن تطبق قواعد قانونية موحدة على حركة اجلسم الفضائي اجلوي، وهي القواعد املطبقة                                    

 .على الفضاء اخلارجي         

 بالذكر أن هناك فجوة خطرية يف كل من قانون الفضاء                             ويف ذلك الصدد، جيدر         -٣
 .وقانون اجلو، بسبب عدم تعيني حدود الفضاء اجلوي                               

  
 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

وفقا ملختلف املعاهدات الدولية السارية بشأن هذا املوضوع، تعترب السلفادور أن                                    
تلف بالفعل تبعا ملا إذا كان اجلسم                      القواعد املطبقة على حتليق األجسام الفضائية اجلوية خت                         

موجودا يف الفضاء اجلوي أم الفضاء اخلارجي، ألن الفضاء اجلوي خيضع لسيادة الدول،                                                   
وحتكم سيادة الدول األنشطة املتعلقة بالعبور اجلوي واملسؤولية عن الضرر الذي يقع على                                                

 فقد أُعلن تراثا         أما الفضاء اجلوي، من الناحية األخرى،                  . دول ثالثة على سطح األرض             
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مشتركا للبشرية، متاحا للدول الستكشافه واستخدامه حبّرية، وغري قابل للتملك عن طريق                                                 
دعاوى السيادة أو بواسطة االستخدام أو االحتالل أو بأي طريقة أخرى؛ وينطبق الشيء                                                

 .نفسه على القمر واألجرام السماوية األخرى                  
  

 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

ن الغرض الرئيسي لألجسام الفضائية اجلوية هو القيام بأنشطة يف الفضاء                                       نظرا أل     
غري أن هذا ال يعين أن                . اخلارجي، ينبغي كقاعدة عامة، أن تطبق عليها أحكام قانون الفضاء                                        

وترى     . حركتها عرب الفضاء اجلوي ال ينبغي أن متتثل، يف ظروف معينة، لقانون اجلو                                      
 اجلوي عرب الفضاء اجلوي لدولة ينبغي أن ختضع ألحكام                          املكسيك أن حركة اجلسم الفضائي               

معينة من أحكام قانون اجلو، وال سيما األحكام املتعلقة باإلذن باملرور، ووجوب أن يكون                                                        
 .ذلك املرور بريئا، ومراعاة قواعد حركة املرور اجلوي عند اللزوم                                   

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 
هو استكشاف الفضاء اخلارجي                   " فضائي اجلوي       اجلسم ال   "اذا كان املقصود من          -١

واستخدام ذلك اجلسم فيه، فمن املنطقي متاما أن تطبق عليه قواعد قانون الفضاء السارية،                                                         
 .وخصوصا فيما يتعلق باملسؤولية يف حالة وقوع ضرر                               

ينطوي على استخدامات              " اجلسم الفضائي اجلوي         "ومن ناحية أخرى، اذا كان                -٢
 . اجلوي فيمكن النظر يف تطبيق القانون الدويل حلركة املرور اجلوي                             تتعلق حبركة املرور        

وميكن أن تسبب هذه االزدواجية يف االستخدام أوجه غموض وأن تنشأ عنها                                             -٣
 .نزاعات فيما يتعلق بتطبيق الصكوك القانونية يف حالة وقوع حادث                                    

  
 جنوب افريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

والفضاء اجلوي هو           . ائيا، ولذلك حتكمه نفس القواعد             فاالطالق يظل نشاطا فض               . ال 
 .وسط انتقايل يتحرك عربه اجلسم الفضائي اجلوي                           
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 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 
خيتلف النظام القانوين الواجب تطبيقه على حتليق األجسام الفضائية اجلوية تبعا ملا إذا                                        -١

وينطبق قانون اجلو يف احلالة                   . رجي  كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أم يف الفضاء اخلا                             
 .األوىل بينما ختضع احلالة األخرية لقانون الفضاء                        

غري أنه، مراعاة للخواص التقنية لألجسام الفضائية اجلوية، القادرة على التحرك عرب                                        -٢
الفضاء اجلوي وعلى االنتقال عرب الفضاء اخلارجي، والتطورات التقنية اليت حتققت واليت مل                                             

 .، جيب النظر يف وضع قواعد قانونية جديدة بذلك الصدد                            تنجز بعد    
  

  هل توجد اجراءات خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، نظرا لتنوع -٣السؤال 
خصائصها الوظيفية، وخواصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائية املستخدمة فيها، 

  لتلك األجسام؟ومعامل تصميماهتا، أم هل ينبغي صوغ قواعد وحيدة أو موحدة
 

 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

نعم؛ فبالنظر أساسا إىل اخلصائص الوظيفية لكل من البعثات املكرسة، ال ميكن وضع                                          
 .قواعد موحدة لتلك األجسام            

  
 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

نعم، ينبغي استحداث قواعد موحدة هلذا النوع من األجسام ولتحديد املسؤولية يف                                       
 .الة تسبيب ضرر ألطراف ثالثة                 ح 
  

 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 
ما مل توضع قواعد خاصة وحيدة لألجسام الفضائية اجلوية فان تلك األجسام، اذا                                                   -١

كانت قابلة لالستخدام للغرضني، ستواجه حقا نوعني خمتلفني من القواعد القانونية يتعلقان                                           
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وحاليا خيتلف القانون الذي حيكم                      .  الفضاء احمليط باألرض          بفئيت النشاط الذي جيري يف             
املالحة اجلوية والقانون الذي حيكم املالحة الفضائية اختالفا كبريا، من حيث مبادئهما                                               

 .اجلوهرية ومن حيث قواعدمها املوحدة                     

بيد أنه من املمكن أن تعترب بعض أنواع األجسام الفضائية اجلوية، يف املمارسة،                                                -٢
 حىت اذا كانت تؤدي أجزاء من حتليقاهتا يف الفضاء اخلارجي، وأن تعترب أنواع                                         طائرات،     

أخرى من األجسام الفضائية اجلوية أجساما فضائية من حيث اجلوهر، ألهنا ال تستخدم                                                          
 .بعض العناصر االيرودينامية اال لغرض االقالع من األرض واهلبوط عليها                                      

فضائية اجلوية، تبدو امكانية تصميم وارساء                          ويف املرحلة الراهنة لتطور األجسام ال                  -٣
قواعد قانونية وحيدة حتكم أنشطة مجيع األجسام املماثلة امكانية بعيدة إىل حد ما، على                                                     

 .الرغم من أن ذلك احلل سيكون مالئما يف األجل البعيد                                  
  

 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

 يف الفضاء اخلارجي،             مراعاة لكون الغرض من اجلسم الفضائي اجلوي هو الدخول                            
ودون اعتبار للقدرة الوظيفية اليت تتيح له أن يعمل كطائرة يف مراحل معينة من مراحل                                              

 .حركته، ينبغي تطبيق قواعد وحيدة على مجيع تلك األجسام                                    
  

 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

علق     ال توجد اجراءات دولية خاصة منطبقة على األجسام الفضائية اجلوية فيما يت                                   
خبصائصها التقنية والوظيفية، ولكن ينبغي رغم ذلك أن يكون بالوسع ارساء قواعد قانونية                                                       
موحدة لتعريف األجسام الفضائية اجلوية وحتديد وضعيتها القانونية، دون خمالفة قانون اجلو                                                      

ومع تطوير أنواع جديدة من املركبات، ميكن تعديل الصك بغية عدم اغفال                                    . والفضاء احلايل      
 .جسم فضائي جوي         أي   
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 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 
مبا أن استخدام األجسام الفضائية اجلوية ليس متطورا تطورا كبريا، فال توجد حىت                                              -١

ومل تكن تلك االجراءات ضرورية حىت                      . اآلن أي اجراءات خاصة لتنظيمها تنظيما قانونيا                        
ازدياد استخدامها يف املستقبل،                ولكن، على ضوء تطورات األجسام الفضائية اجلوية و                           . اآلن 

تعترب املكسيك أنه سيكون من املالئم وضع قواعد قانونية تراعي تنوع اخلصائص الوظيفية                                                    
وينبغي أن يكون         . لتلك األجسام، وخواصها األيرودينامية، والتكنولوجيا الفضائية املستعملة                              
 .اهلدف هو وضع تصنيف خاص يتعلق بقانون اجلو وقانون الفضاء كذلك                                    

ولدى وضع قواعد خاصة تطبق على األجسام الفضائية اجلوية، ينبغي أن تراعى                                      -٢
الظروف القائمة، ولكن ينبغي أن تراعى أيضا آفاق التطور يف املستقبل، لكي ال تصبح غري                                                  

 .كافية أو معوِّقة      
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

ية، ألن استخدام هذا              ال توجد اجراءات دولية خاصة حتكم األجسام الفضائية اجلو                                 
بيد أنه ينبغي وضع قواعد وحيدة تطبق على األجسام الفضائية                                    . النوع من املركبات حمدود             

اجلوية، استنادا إىل املعاهدات القائمة، مثل اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها                                   
اتفاقية    "رفق،    ، امل  )٢٦-د  (٢٧٧٧قرار اجلمعية العامة           (١٩٧٢األجسام الفضائية لعام           

 ").املسؤولية   
  

 جنوب افريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

مبا أن املعاهدات، وقانون شؤون الفضاء يف جنوب افريقيا، ال يذكر أي منها اجلسم                                               
الفضائي اجلوي وال يعّرفه، فان جنوب افريقيا ليس هلا علم بأي اجراءات خاصة مطبقة على                                           

 تعرَّف األجسام الفضائية اجلوية تعريفا واضحا تبعا                              واىل أن    . األجسام الفضائية اجلوية           
لقدراهتا التقنية وعملها، ال ميكن أن يقال على سبيل اليقني ما إذا كان ينبغي تطبيق قواعد                                                   

 .قانونية منفصلة بالنسبة هلا               
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 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

 وتنوع      ال توجد يف الوقت الراهن اجراءات خاصة تراعي اخلواص األيرودينامية                                     
والسبب يف أنه مل يرتأى أن                   . اخلصائص الوظيفية واملعامل التصميمية لألجسام الفضائية اجلوية                                

من الضروري وضع تلك االجراءات التقنية هو أن عدة دول ومنظمات متلك القدرة التقنية                                                
ومن   . على اطالق جسم فضائي جوي ومل تنشأ حىت اآلن مشاكل من عدم وجود قواعد                                              

رى فمع ازدياد االهتمام باألجسام الفضائية اجلوية، وكذلك تزايد األنشطة اليت                                      الناحية األخ     
جتري يف ذلك امليدان، تزداد أيضا احلاجة إىل وضع اجراءات تراعي املعامل اخلاصة لألجسام                                                            

 .الفضائية   
  

  هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها يف الفضاء -٤السؤال 
مركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما يترتب على ذلك من اجلوي و

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

 
 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

 جيري حبث هذا املوضوع             
 

 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

ينبغي وضع قواعد موحدة وحيدة فقط للرحلة كلها، مع حتديد العواقب بوضوح                                         
ومع مراعاة غرض اجلسم ومقصده النهائي، بدال من جعل النقطة املرجعية هي الفضاء املادي                                              

 .الذي ينتقل اجلسم عربه          
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 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

ب على اجلزء األول من هذا السؤال، فيما يتعلق باألجسام الفضائية                                 ميكن الرد باالجيا        
اجلوية اليت ستكون قادرة على خدمة الغرضني، أي غرض املالحة اجلوية وغرض املالحة                                                 

غري أن املركبات الفضائية اجلوية اليت ختدم غرض النقل اجلوي ميكن أن تظل تعترب،                                        . الفضائية   
 حلّقت ملدة معينة يف الفضاء اخلارجي، وعلى عكس                          من حيث اجلوهر، طائرات، حىت وان                    

ذلك فان األجسام الفضائية اجلوية اليت حتلّق عرب الفضاء اجلوي لغرض صعودها أو هبوطها                                                            
). كما يف حالة مكوك الفضاء احلايل               (من الفضاء اخلارجي ميكن أن تعترب مركبات فضائية                          

 وقواعد القانون اآلخر، اذا حتركت                غري أنه حىت تلك األجسام يتعني أن تراعي بعض مبادئ                          
 .يف جزء من الفضاء غري مكان مقصدها النهائي                         

  
 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

لألسباب املبينة أعاله، تعترب اكوادور أنه ينبغي أن تسود القواعد القانونية الوحيدة                                           
 .لقانون الفضاء      

  
 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

 الدويل القائم، ميكن أن يكون املبدأ العام هو أن األجسام                              استنادا إىل القانون         
الفضائية اجلوية اليت تنتقل عرب الفضاء اجلوي تعترب طائرات وأهنا، عندما تنتقل عرب الفضاء                                                         

غري أنه، على ضوء أوجه التقدم التكنولوجي والطائفة                         . اخلارجي، تعترب مركبات فضائية                 
، سيكون من          "اجلسم الفضائي اجلوي            "ملها مفهوم     الواسعة من األجسام اليت ميكن أن يش                 

 .املستصوب اجراء حتليل المكانية استحداث قواعد قانونية خاصة                                      
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 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

، ينبغي أن ختضع األجسام الفضائية اجلوية                         ٢كما ورد يف االجابة على السؤال                   
. ما تتحرك عرب الفضاء اجلوي              لقانون الفضاء عموما، وألحكام معينة من قانون اجلو عند                         

وميكن أن يسبب وضع متييز على أساس مكان الرحلة أو مقصدها ارباكا وأن ينشئ                                                      
 .صعوبات يف التنفيذ العملي             

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

كما ورد يف الردود على األسئلة السابقة، جيب أن يسود قانون الفضاء فيما يتعلق                                                
من األرض       (يع مراحل حركته، أي من وقت انطالق اجلسم                             برحلة اجلسم الفضائي خالل مج                 

وميكن أن يطبق قانون               ). الدخول يف املدار أو اهلبوط          (إىل أن يصل إىل مقصده               ) أو من منصة      
غري أن مثل هذه القواعد             . اجلو اذا استخدم اجلسم املعين يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى                         

 .املزدوجة ميكن أن تسبب ارباكا                
  

 جنوب افريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

ينبغي أن تكون القواعد القانونية املطبقة على اجلسم الفضائي اجلوي متوقفة على                                          
 .وظيفة اجلسم الفضائي اجلوي ومقصده النهائي                  

  
 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

مبا أن األجسام الفضائية اجلوية قادرة على احلركة عرب الفضاء اجلوي واالنتقال عرب                                            
ء اخلارجي، ومها حميطان خيتلفان اختالفا ماديا، فيتعني أن تكون تلك األجسام خاضعة                                                     الفضا  

وحتكم قواعد الفضاء الدولية الراهنة أنشطة األجسام الفضائية                          . لقواعد احمليط الذي توجد فيه          
عندما تنتقل عرب الفضاء اخلارجي، بينما ال توجد قواعد تنطبق على حركة تلك األجسام                                            
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، وجيب      "الفضاء اجلوي       "وجيب أن ينظر يف هذه املسألة يف اطار مفهوم                             . اجلوي   عرب الفضاء       
 .تطبيق قواعد الطريان الوطنية والدولية مع قواعد الفضاء                           

  
  هل مييز بني مرحليت االقالع واهلبوط متييزا خاصا يف نظام لألجسام اجلوية -٥السؤال 

الفضاء اجلوي من مدار يف  الفضائية على اعتبار اختالف درجة التنظيم عند دخول 
 الفضاء اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟

 
 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

جيب التمييز بني مرحليت االقالع واهلبوط واملرحلة اليت متتد من الدخول إىل الفضاء                                        
 .اجلوي من املدار وحىت العودة إىل املدار              

  
 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

نظام املطّبق يف كوستاريكا فيما يتعلق بتنظيم األنشطة اليت جتري يف الفضاء اجلوي                                                ال 
 وال يوجد نظام مطبق على األجسام الفضائية                           )١(.هو، عمليا، اتفاقية الطريان املدين الدويل                   

 .اجلوية  
  

 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

بة الفضائية اجلوية اليت ختدم أغراض                   اذا فهمنا هذا السؤال فهما صحيحا فان املرك                    
ال تتطلب درجة خمتلفة من التنظيم ملرحليت                       ) مثل مكوك الفضاء احلايل           (املالحة الفضائية         

اقالعها وهبوطها، شريطة أن تراعي، حبسب االقتضاء، مبادئ قانون اجلو وقواعده، ألجل                                              
ي سيكون قادرا على            غري أن اجلسم الفضائي اجلوي الذ                . تفادي خمالفات السالمة اجلوية              

خدمة الغرضني، أي التحليق كطائرة يف الفضاء اجلوي واحلركة كمركبة فضائية يف الفضاء                                                           
اخلارجي، ينبغي أن يعمل وفقا لقانون اجلو أو قانون الفضاء يف اجلزء املعين من هذين اجلزأين                                                      

__________ 
 .١٠٢، الرقم ١٥لد ، اجملسلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،   (1) 
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ائي، تنظيم         وينبغي أن يوضع مستقبال، يف اطار تنظيم عام حلركة املرور الفض                                       . من الفضاء     
ملرحليت اقالع تلك األجسام وهبوطها، الذي ميكن أن يكون تنظيما خمتلفا ألي من هاتني                                                            

 .املناورتني بسبب اختالف األداء فيهما                    
  

 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

ال يوجد سبب الختالف درجة التنظيم، ألن اكوادور تعترب أن مجيع مراحل حركة                                             
 . أن حيكمها قانون الفضاء            اجلسم الفضائي اجلوي ينبغي            

  
 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

ملرحلتـي اقالع املركبات الفضائية اجلوية وهبوطها خصائص متميزة، ألسباب تقنية،                                           
ولذلك ميكن        . وحتديدا فيما يتعلق مبنصات االطالق وبالدخول يف املدارات أو اخلروج منها                                   

الثالثة واجلوانب األمنية باالشارة إىل املركبات                      حتديد القواعد الواجب تطبيقها على الدول                 
الفضائية اجلوية وما على الدولة اليت متتلك املركبة الفضائية اجلوية من مسؤوليات يف حالة                                               

 .وقوع حادثة       
  

 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

حيثما أمكن جلسم فضائي جوي التحليق يف الفضاء اجلوي لفترة زمنية معينة، كان                                                 
ا يربر اعتماد درجة خمتلفة من القواعد املنظمة وان كانت القواعد العامة لقانون                                       هناك م    

 .الفضاء هي اليت تنظم اجلزء األكرب من حتليق هذا اجلسم                             
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

مبا أن االقالع واهلبوط مها مرحلتان خمتلفتان، فمن الواضح أنه ينبغي ادراج اجراءات                                             
وينطبق ذلك، بصفة خاصة على مرحلة اهلبوط اليت                                 . جسام الفضائية اجلوية           قانونية خاصة باأل           
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تسبب الضرر يف بعض األحيان ألسباب خمتلفة، خصوصا إذا اجتاز اجلسم الفضائي اجلوي                                                  
أما خالل مرحلة االقالع، فان                  . أثناء اهلبوط الفضاء اجلوي لدولة غري الدولة املسؤولة عنه                   

 .ية باألمر وفقا للتعريف احلايل               دولة االطالق هي الدولة املعن           
  

 جنوب أفريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

 .مل ترد اجابة عن السؤال             
  

 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

فيما خيص القواعد القانونية الواجب تطبيقها، تشري تركيا إىل االجابة عن السؤال                                      
ضائية اجلوية مها مرحلتان على                     اذ ان مرحليت االقالع واهلبوط يف حالة األجسام الف                          . السابق  

جانب كبري من األمهية بالنسبة للقواعد املطبقة على األنشطة املنفذة يف الفضاء اجلوي                                                    
وجيب اعطاء تعريف تفصيلي لكافة جوانب أداء األجسام الفضائية اجلوية                                  . والفضاء اخلارجي      

لفضاء اجلوي واملرور           كالعودة إىل جو األرض ومغادرة ا              (املتعلقة مبرحليت االقالع واهلبوط              
. كما يلزم وضع القواعد املنظمة هلذه اجلوانب               .) عرب الفضاء اجلوي لدولة أخرى، اخل              

وعالوة على ذلك فانه جيب توضيح ما هي وحدات احلركة اجلوية اليت سيتم االستعانة هبا                                                      
خالل مرحلة االطالق وكيف سيتم ترتيب تنسيق عنصري الوقت واملمرات مع حركة املرور                                             

 .ملدنية  ا
  

  هل تسري قواعد القانون اجلوي الوطين والدويل على جسم فضائي جوي -٦السؤال 
 تابع الحدى الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟

  
 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

تسري قواعد قانون اجلو الوطين والدويل على األجسام اليت تدخل الفضاء اجلوي                                         
 .لدولة أخرى     
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 اريكاكوست

 ]باالسبانية: األصل[
 

ترى كوستاريكا أن النهج األفضل يستند إىل احترام الفضاء اجلوي لكل دولة، لكي                                              
 .يصبح من املناسب يف هذه احلالة تطبيق قانون اجلو الوطين                             

  
 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

ألجسام الفضائية اجلوية            ال تسري أحكام قانون اجلو الوطين والدويل متاما اال على ا                         
فهي ال تسري على املركبات الفضائية اجلوية اليت                            . القادرة على خدمة أغراض املالحة اجلوية                    

غري أنه يتعني حىت على األجسام الفضائية اجلوية املسّخرة                             . تعترب يف األساس أجساما فضائية                 
نون اجلو، وال سيما مبدأ               خلدمة أغراض املالحة الفلكية أن تراعي بعض القواعد الواردة يف قا                           

 .السيادة الكاملة واحلصرية على الفضاء اجلوي لدولة أخرى أثناء املرور خالله                                         
  

 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

إذ انه من املستصوب أن ينظم قانون الفضاء املرور الربيء لألجسام الفضائية                                           . كال  
ئة اليت تضطر فيها األجسام الفضائية                     اجلوية مع ابرام اتفاقات دولية ملعاجلة احلاالت الطار                       

 .اجلوية إىل اهلبوط يف أراضي دولة غري دولة االطالق أو املرور فوقها أو دخوهلا أو مغادرهتا                                                
  

 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

، اعتبار األجسام             ٤نعم، ألنه من املناسب حاليا، مثلما ورد يف اجلواب على السؤال                                   
ة عرب الفضاء اجلوي مبثابة طائرات واخضاعها بالتايل لقواعد قانون اجلو                                     الفضائية اجلوية املارّ       

 .الوطين والدويل      
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 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

نعم، إذ انه وفقا للنهج الذي تعتمده املكسيك، فان بعض قواعد قانون اجلو الوطين                                        
 الضروري، لتيسري           ومن  . والدويل تسري على اجلسم الفضائي اجلوي املار عرب الفضاء اجلوي                               

حتديد ما هي القواعد السارية، أن يتم حتديد وقت وجود اجلسم الفضائي اجلوي يف الفضاء                                              
 .اجلوي ووقت وجوده يف الفضاء اخلارجي                     

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

إذا ُسمح بأن يكون من املمكن تطبيق قواعد ازدواجية اعتمادا على مكان وجود                                            
فان قواعد قانون اجلو الوطين أو الدويل جيب أن تطبق يف احلاالت                                     اجلسم الفضائي اجلوي،            

انظر اجلواب على           (اليت يكون فيها اجلسم الفضائي اجلوي يف الفضاء اجلوي لدولة أخرى                          
 ).٤السؤال   

  
 جنوب أفريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

جلائز أن تذكر          غري أنه من ا      . القواعد القابلة للتطبيق هي تلك املتعلقة بقانون الفضاء                      
 .دولة معينة مسارا معينا أو نقطة هبوط معينة جلسم فضائي جوي داخل أراضيها                                             

  
 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

عند مرور جسم فضائي جوي تابع الحدى الدول عرب الفضاء اجلوي لدولة أخرى                                           
ور جسم      ولذلك فانه يف حالة مر             . فان قانون اجلو الوطين للدولة األخرية هو الذي يسري                           

فضائي جوي عرب الفضاء اجلوي لدولة أخرى، جيب ابالغ تلك الدولة مسبقا مبواقع                                                  
 .االطالق ومسارات التحليق بصورة تفصيلية، كما جيب تنسيق عملية التحليق                                            
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  هل هناك سوابق فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية خالل االقالع -٧السؤال 
ي لألرض وهل يوجد قانون عريف دويل فيما خيص هذا أو العودة إىل الغالف اجلو/و

 املرور؟
  

 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

وجيري حاليا استقصاء                . هناك سابقة تتمثل حبالة حمطة الفضاء األمريكية سكاي الب                                    
 .اجلانب القانوين هلذه املسألة           

  
 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

ألجسام الفضائية اجلوية بعد عودهتا إىل الغالف                      ال توجد سوابق فيما يتعلق مبرور ا                
واذا كانت هناك أي أحكام للقانون العريف الدويل فيما يتعلق هبذا املرور،                                   . اجلوي لألرض      

 .فان كوستاريكا ليست على علم هبا                    
  

 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

طرح أي احتجاجات بشأنه                    من الناحية العملية، فان هذا املرور قد حيدث ولكن مل ت                             
غري أنه قد حيدث يف بعض احلاالت أن تقوم دولة اطالق باالبالغ عن هذا املرور                                                 . حىت اآلن    

وال يتوفر حىت اآلن، يف             . مسبقا إىل الدولة أو الدول املتامخة هلا وتطلب اليها االذن باملرور                        
ر جلسم فضائي صاعد               اطار مبادئ قانون الفضاء، دعم كاف لالستنتاج القائل بأن حق املرو                                         

 .أو نازل قد أصبح قاعدة عرفية للقانون الدويل                          
  

 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

من املمكن اعتبار عودة مكوكات الفضاء اليت حلّقت عرب الفضاء اجلوي لبلدان ثالثة                                       
 .إىل األرض كسوابق فيما يتعلق باملرور الربيء                    
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 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

وترى السلفادور أنه             . سجل ألي سابقة من هذا النوع يف حالة السلفادور                         ليس هناك        
ينبغي اعتماد التدابري ذات الصلة، باالستناد إىل املعاهدات واالتفاقات السارية، يف حالة                                                 

 . وهذه امكانية موجودة دائما           –وقوع حادث        
  

 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

 ميكن افتراض أنه يوجد قانون عريف دويل فيما                            مبا أن النشاط احلايل نشاط حمدود، ال                       
 .يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية                   

  
 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

، غري أن عدم           )١٩٨٨تتمثل يف حالة املكوك الروسي يف عام                    (يبدو أن هناك سابقة               
اذ    ومع ذلك جيب اخت         . توفر معلومات جيعل من املتعذر تكوين فكرة واضحة عن املوضوع                               

 .تدابري تستند إىل املعاهدات واالتفاقيات القائمة يف حالة وقوع أي حادث                                          
  

 جنوب أفريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

اذ ينبغي على الدولة            : نعم، هناك أمثلة فيما يتعلق مبرور األجسام الفضائية اجلوية                                
لم جنوب أفريقيا           وال تع . املسؤولة عن اجلسم الفضائي اجلوي أن تبلّغ الدول األخرى مبروره                       

 .بوجود أي قانون عريف دويل فيما خيص مرور األجسام الفضائية اجلوية                                  
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 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

هناك سوابق فيما خيص مرور األجسام الفضائية اجلوية بعد عودهتا إىل الغالف                                        
ليت   اجلوي لألرض وتوجد ممارسات دولية فيما خيص توفري املعلومات ذات الصلة للدول ا                                         

ومع ذلك فان املمارسات الدولية املتعلقة حبق مرور                            . ستحلّق هذه األجسام فوق أراضيها                   
األجسام الفضائية اجلوية الصاعدة أو النازلة مل تربهن مبا فيه الكفاية على كوهنا دليال على                                                

 .وجود ممارسة عامة مقبولة كقانون، وبالتايل فهي ال تشكل قانونا عرفيا دوليا                                        
  

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

  
 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

 .يف رأي اجلزائر، إن القواعد القانونية الوطنية مل حتدد بعد                         
  

 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

القانون الوطين الكوستاريكي ال ينظم هذا املرور، ولكن هناك قواعد دولية خمتلفة                                            
 :تنظم املسائل املتعلقة باستخدام الفضاء اخلارجي، من ضمنها ما يلي                                

املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء                                )أ( 
الدورة     (٢٢٢٢قرار اجلمعية العامة           (رى    اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخ                      

 ؛ ")معاهدة الفضاء اخلارجي             "املرفق،     ) احلادية والعشرون        

االتفاق اخلاص بانقاذ املالحني الفضائيني واعادة املالحني الفضائيني ورد                                    )ب ( 
، املرفق     )الدورة الثانية والعشرون         (٢٣٤٥القرار    (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                

 ؛ ")قاذ  اتفاق االن    "

 .اتفاقية املسؤولية      )ج ( 
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 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

على الرغم من عدم وجود قواعد معينة تنظم مرور األجسام الفضائية اجلوية خالل                                             
أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض، فانه من اجلدير بالذكر أنه يتوجب مراعاة                                         /االقالع و    

و على األقل وأن بعض األحكام العامة لقانون الفضاء الدويل،                          بعض مبادئ وقواعد قانون اجل             
ال سيما تلك الواردة يف معاهدة الفضاء اخلارجي، تسري على كافة مراحل التحليق الفضائي                                               

 .مبا يف ذلك مرور األجسام الفضائية اجلوية عرب الغالف اجلوي لألرض                                       
  

 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

رفة بأي قواعد قانونية دولية أو اعالن مببادئ يف قانون الفضاء                                       ليس الكوادور أي مع           -١
. أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض              /تسري على مرور األجسام الفضائية خالل االقالع و                        

 .وقد أوصت اكوادور بصوغ قواعد كهذه يف ردها على االستبيان                               

 .هذا النوع   وال توجد يف قانون اجلو املعمول به يف اكوادور أي أحكام من                                -٢
  

 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

أو العودة      /ليس هناك أي قانون وطين ينظم مرور األجسام الفضائية خالل االقالع و                                           
 .إىل الغالف اجلوي لألرض           

  
 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

ليس هناك أي قواعد قانونية يف القانون الوطين املكسيكي تنظم، على وجه التحديد،                                         -١
 .أو العودة إىل الغالف اجلوي لألرض                 /ور األجسام الفضائية خالل االقالع و                  مر

أما على الصعيد الدويل، فان الغرض من القواعد املتعلقة بعودة األجسام الفضائية إىل                                       -٢
الغالف اجلوي لألرض هو تأمني عودة األجسام الفضائية واألشخاص واملمتلكات إىل                                             
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ليت تتحكم بعودة األجسام الفضائية إىل األرض تراعي                             ولذلك فان الدول ا         . األرض بسالم      
قواعد أساسية معينة لتفادي األضرار أو احلوادث أو لإلقالل منها، مبا يف ذلك إخطار الدول                                                    
اليت ستمر األجسام املذكورة عرب أراضيها أو القيام، يف حالة العودة إىل مناطق تقع خارج                                                         

 اليت تنفذ أنشطة يف هذه املناطق واملنظمات الدولية                              الوالية القضائية الوطنية، بإخطار الدول                    
وتؤدي هذه االجراءات إىل فتح الباب أمام وضع قواعد دولية تطّبق                                         . اليت قد يهمها األمر        

 .على عودة األجسام الفضائية إىل الغالف اجلوي لألرض                         
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

القواعد واألحكام الواردة يف            ليس لدى املغرب أي قانون وطين للفضاء، غري أن                          
االتفاقيات والقانون العريف الدويل الذي ينظم حق املرور يف الفضاء اجلوي لدولة أجنبية جيب                                                        

 .أن تطبق حيثما لزم األمر               
  

 جنوب أفريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

  ٥يف هذا الصدد، توفر املادتان السابعة والثامنة من معاهدة الفضاء اخلارجي واملادة                                             
 .من اتفاق االنقاذ بعض املساعدة يف الرد على هذا السؤال                             

  
 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

بقدر تعلق األمر باملواد ذات الصلة من القانون التركي للطريان املدين، فان األجسام                                      
الفضائية اليت متر عرب الفضاء اجلوي التركي ختضع لنفس القواعد السارية على الطائرات                                        

كما جيب أن تؤخذ يف االعتبار معاهدات األمم املتحدة واملبادئ                                      .  الطائرة األخرى        واألجسام    
 .املتعلقة مبختلف جوانب هذه املسألة                  
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هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي  -٩السؤال 
 على األجسام الفضائية اجلوية؟

 
 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

واعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على األجسام                                      تسري الق    
 ).١انظر اجلواب على السؤال               (الفضائية اجلوية         

  
 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

ظلت احلال على هذا املنوال حىت اآلن بالطبع، غري أن املشكلة هنا هي أن هناك يف                                                   
ماثلة حقائق عملية وحبوثا علمية وتكنولوجية تتقدم بوترية                           هذا اجملال ويف غريه من اجملاالت امل             

أسرع بكثري من القواعد القانونية، مما يعين أن هناك حاجة للبحث عن طرق جديدة لتنظيم                                                         
 .هذه املسائل     

  
 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

متاما على       تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                             
وينبغي أن يكون من           . األجسام الفضائية احلالية اليت تعترب من حيث األساس أجساما فضائية                                 

املمكن تطبيقها أيضا على املركبات الفضائية اجلوية املقبلة القادرة على خدمة أغراض املالحة                                            
 واملالحة      أما املركبات الفضائية اجلوية القادرة على خدمة أغراض املالحة اجلوية                                  . الفلكية 

الفلكية معا فينبغي اخضاعها لتسجيل مزدوج كطائرة وكمركبة فضائية، ما مل يتم وضع                                                         
وينبغي أن       .  حبيث تنص على اجراء خمتلف                ٣القواعد الوحيدة الوارد ذكرها يف اطار السؤال                    

ورمبا مسجل         (تتضمن هذه القواعد أيضا أحكاما مناسبة بشأن إنشاء سجالت وطنية خاصة                                          
 .ملثل هذه األجسام الفضائية اجلوية                   ) يضا   دويل خاص أ      
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 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

قرار اجلمعية        (نعم، فان أحكام اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                                   
تعترب قابلة للتطبيق            ") اتفاقية التسجيل        "، املرفق،      )الدورة التاسعة والعشرون          (٣٢٣٥العامة   

 .ائية اجلوية     متاما على األجسام الفض           
  

 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

نظرا لعدم وجود أي قواعد قانونية حتول دون                   " نعم "يف الوقت احلاضر، اجلواب هو              
غري أنه ينبغي النظر يف امكانية وضع قواعد قانونية خاصة باألجسام الفضائية اجلوية،                                              . ذلك  

 .نال سيما على ضوء التطورات التكنولوجية يف هذا امليدا                        
  

 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

 .نعم 
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

مبا أنه ال توجد قواعد خاصة باألجسام الفضائية اجلوية، فانه جيب احترام القواعد                                            
املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء، خصوصا وأن هذا التسجيل يعترب حيويا عندما                                                   

 . عن األضرار النامجة عن هذه األجسام                     تنشأ مسائل تتعلق باملسؤولية              
  

 جنوب أفريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

 .فهذه القواعد موجودة، بني أمور أخرى، يف اتفاقية التسجيل                          . نعم  
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 تركيا

 ]باالنكليزية: األصل[

ميكن تطبيق القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على                                     
غري أن هذه         . فاقية التسجيل تطبيقا تاما على األجسام الفضائية اجلوية                            النحو املبني يف ات      

 .القواعد حباجة إىل التعديل مبا يتفق مع التطورات التكنولوجية                               
  

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

 
 اجلزائر

 ]بالفرنسية: األصل[
 

 .إن األحباث اجلارية يف هذا الشأن                    
  

 كوستاريكا

 ]باالسبانية: األصل[
 

االختالف بني القواعد القانونية للحالتني ناشئ عن األسس اليت يستند اليها كل من                                              -١
احلالتني، وهي أن القواعد اليت تنظم الفضاء اجلوي تستند إىل سيادة الدول فرادى على                                                 

اتفاقية      ("١٩٤٤ من اتفاقية الطريان املدين الدويل لعام                  ١ملادة   فضائها اجلوي، وفقا ملا أرسته ا              
 :اليت ورد فيها ما يلي          ") شيكاغو    

 السيادة"

تعترف الدول املتعاقدة أن لكل دولة السيادة الكاملة واحلصرية على الفضاء                                       "   
 ."اجلوي القليمها      

رية اجراء       أما األساس الذي يستند اليه قانون الفضاء، فانه يكمن يف مبادئ ح                             -٢
 .األحباث يف الفضاء اخلارجي وعدم جعل األجرام السماوية حكرا جلهة خاصة                                    
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 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 

تتعلق االختالفات الرئيسية بني القواعد القانونية للفضاء اجلوي والقواعد القانونية                                          
 :للفضاء اخلارجي مبا يلي           

رات إىل مبدأ االذن الذي متنحه دولة أجنبية                      تستند مشروعية حتليق الطائ              )أ( 
لتحليق الطائرات عرب جماهلا اجلوي، يف حني أن حركة اجلسم الفضائي تستند إىل مبدأ حرية                                                            

 األنشطة يف الفضاء اخلارجي ونتائجها؛                      

 بقدر تعلق       –يرسي تسجيل الطائرات املنصوص عليه يف اتفاقية شيكاغو                                )ب ( 
تسجيل األجسام الفضائية املنصوص عليه يف اتفاقية التسجيل،                               و–األمر بالطائرات املدنية            

 أساليب ومتطلبات خمتلفة للتسجيل؛                     

تستند املسؤولية يف حالة الطائرات إىل املعاهدات الدولية املتعلقة باملالحة                                     )ج ( 
اجلوية وبالقوانني اجلوية الوطنية بصورة جزئية وميكن نسبها إىل أشخاص اعتباريني، بينما                                              

املسؤولية، يف حالة األجسام الفضائية، إىل مصادر أخرى من القانون الدويل،                                      تستند    
خصوصا إىل معاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية املسؤولية، وميكن أن تنسب إىل أشخاص هلم                                                

ويف بعض البلدان املتقدمة فضائيا تطبق هذه املبادئ                          . صفة دولية وينبغي معاجلتها فيما بينهم                 
 .م أنشطة هذه الدول ورعاياها              يف قوانني خاصة تنظ          

  
 اكوادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

تستند القواعد القانونية للفضاء اجلوي إىل االعتراف بأن جلميع الدول احلق يف                                            -١
السيادة الكاملة واحلصرية يف الفضاء اجلوي الكائن فوق أراضيها، يف حني أن القواعد                                            

لقائل ان الفضاء اخلارجي غري خاضع ألن يكون                           القانونية للفضاء اجلوي تستند إىل املبدأ ا                
حكرا وطنيا عن طريق إدعاء السيادة عليه أو عن طريق استخدامه أو احتالله أو بأي وسيلة                                                          

 .أخرى   

ومييز القواعد القانونية اخلاصة بالفضاء اجلوي وتلك اخلاصة بالفضاء اخلارجي                                             -٢
فقانون اجلو يستند إىل مبدأ                 : ولية  اجلوهر القانوين املختلف أساسا جملموعيت القواعد الد                   

السيادة االقليمية للدول على ذلك اجلزء من الغالف اجلوي الواقع فوق أقاليمها الربية                                              
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ومياهها االقليمية، يف حني يستند قانون الفضاء إىل مبدأ حرية الفضاء اخلارجي واىل القاعدة                                                  
 .اليت حتول دون بسط سلطة قضائية حصرية يف الفضاء اخلارجي                                 

ويعترف قانون الفضاء بالقاعدة اخلاصة باستخدام الفضاء اخلارجي ملنفعة ومصلحة                                           -٣
 .سائر البلدان؛ بينما خيلو قانون اجلو من أي حكم له هذه الصفة                             

  
 السلفادور

 ]باالسبانية: األصل[
 

على الرغم من أن الفضاء اخلارجي ال ُينظم بالنسبة إىل رقعة دولة ما على سطح                                       
يعترب جزءا من اقليم الدولة حيث متارس الدولة سيادهتا وسلطتها القضائية                                        األرض، فانه       

ومن جهة أخرى، فان الفضاء اخلارجي يعترب ذا فائدة عامة                                . وجيوز أن تطلب احترامهما            
ولذلك فسيكون من املناسب وضع                    . بالنسبة لألغراض العلمية ولكن فيما يتعلق بدول ثالثة                           

 . وتصون حقوق الدول الثالثة            قاعدة موحدة متيز بني اجملالني               
  

 املكسيك

 ]باالسبانية: األصل[
 

العالقة الوحيدة بني قانون اجلو وقانون الفضاء تتمثل يف كوهنما ينصان على تنظيم                                                  -١
غري أنه بالنظر ألن للفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي                       . فضاء مادي مميز عن الرب والبحر              

وتتضح      . ارية على كل منهما خمتلفة متاما              استخدامات وخصائص معينة، فان القواعد الس                    
املشكلة عندما يسعى املرء لصوغ قواعد ألجسام فضائية تشمل الفضائني املاديني، كاألجسام                                                   

ولذلك، سيكون           . الفضائية اجلوية، حيث ال توجد قواعد خاصة ميكن تطبيقها يف هذا الصدد                                         
ا للمكان الذي يوجد فيه               من الضروري تطبيق القواعد بالنسبة للفضائني املختلفني وفق                            

 .اجلسم  

ويف هذا اخلصوص، من املمكن حتديد االختالفات التالية بني القواعد القانونية                                       -٢
 :اخلاصة بالفضاء اجلوي وتلك اخلاصة بالفضاء اخلارجي                             

ال يرد يف قانون اجلو ذكر حلق املرور الربيء عرب الفضاء اجلوي لدولة                               )أ( 
صول على اذن الدولة األجنبية، سواء بشكل عام مبوجب                           وبالتايل، من الضروري احل            . أخرى   

ويف قانون الفضاء يسمح بالعبور احلر                      . معاهدة دولية أو على أساس كل حالة على حدة                         
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أما االختالف يف اللوائح فيتعلق مبسائل األمن الوطين وكذلك باحلاجة                                     . لألجسام الفضائية        
 ا؛  لتنظيم كال الفضائني وفقا لالستخدام املراد منهم                     

ويف حالة طائرات           . ختتلف نظم تسجيل األجسام الفضائية هي األخرى                        )ب ( 
أما تسجيل األجسام             . النقل املدين تسري كل من اتفاقية شيكاغو والقوانني الوطنية للدول                             

الفضائية فهو منصوص عليه يف اتفاقية التسجيل اليت تشمل كافة األجسام املطلقة يف الفضاء                                            
 اخلارجي؛    

ففي قانون اجلو، حتدد املسؤولية                   . الف مهم آخر يتعلق باملسؤولية               يوجد اخت      )ج ( 
 اليت يشري بعضها يف حاالت معينة إىل القانون                         –عن طريق كل من األحكام القانونية الدولية                      

 وعن طريق األحكام الوطنية؛ حيث تنسب املسؤولية إىل                                    –الوطين فيما يتعلق بتنفيذها                 
ان قانون الفضاء يرسي املبدأ اخلاص مبسؤولية                           ومن جهة أخرى، ف           . أشخاص اعتباريني          
 وفقا ألحكام       – الدول واملنظمات الدولية اليت تطلق أجساما فضائية                        –اجلهات الدولية        
 اتفاقية املسؤولية؛      

تنظم جماالت معينة عن طريق قانون اجلو الدويل كالعبور اجلوي،                                  )د ( 
 من األفعال اليت ترتكب على منت                    واالعتراف الدويل باحلقوق يف الطائرات، واجلنح وغريها                             

الطائرات، وكبح االستيالء على الطائرات بصورة غري مشروعة وقمع األفعال غري املشروعة                                                        
وهذه اجملاالت ال تنظم عن طريق قانون الفضاء ألنه ال توجد                                     . ضد سالمة الطريان املدين            

 ال تنطبق اال مبوجب             وباملثل فان بعض أحكام قانون الفضاء                   . حاجة عملية ملثل هذا التنظيم              
قواعد قانون الفضاء بسبب خصائصها الفريدة، كتخصيص املدارات الثابتة بالنسبة لألرض                                                         

 .على سبيل املثال          
  

 املغرب

 ]بالفرنسية: األصل[
 

يكمن أحد االختالفات األساسية، اليت هلا آثار هامة بالنسبة لتنفيذ القواعد يف                                       
خيضع لسيادة الدول يف حني ان الفضاء اخلارجي هو                         احلالتني، يف حقيقة أن الفضاء اجلوي                  

 .تراث مشاع للبشرية مجعاء                
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 جنوب أفريقيا

 ]باالنكليزية: األصل[
 

. ان القواعد القانونية السارية بالنسبة لقانوين اجلو والفضاء خمتلفة متام االختالف                                    -١
ى الفضاء اجلوي فوق             وفيما يتعلق بقانون اجلو، فان لكل دولة السيادة الكاملة واحلصرية عل                                    

غري أن الفضاء اخلارجي يعترب موردا دوليا وهو متاح لسائر                            . أراضيها ومياهها االقليمية           
ولذلك فان الفضاء اخلارجي، خالفا للفضاء اجلوي، ال ميكن                              . الدول الستكشافه واستخدامه            
 .أن يكون حكرا جلهة خاصة               

قانون       ("١٩٦٢ لعام    ٧٤ان رقم      ان قانون اجلو يف جنوب أفريقيا ينظمه قانون الطري                             -٢
بأهنا أي ماكنة تستمد الدعم يف                    " الطائرة    " من قانون الطريان           ١ويعّرف القسم         "). الطريان  

وينص القسم        . الغالف اجلوي من ردود فعل اهلواء غري ردود فعل اهلواء ضد سطح األرض                                    
 : من قانون الطريان على ما يلي               ٢

قية واتفاق العبور تسري على كافة                   إن أحكام هذا القانون وأحكام االتفا                  "  
الطائرات أثناء حتليقها يف أو فوق أي جزء من اجلمهورية أو مياهها االقليمية وعلى                                                
مجيع طائرات جنوب أفريقيا والعاملني فيها حيثما كانوا، باستثناء ما هو مستبعد                                                     

 ."بوضوح مبوجب هذا القانون أو عن طريق اللوائح                           

  ١بقانون الطريان خيص اتفاقية شيكاغو اليت تنص املادة                             ان اجلدول األول امللحق             -٣
 :منها على ما يلي       

تعترف الدول املتعاقدة بأن لكل دولة السيادة الكاملة واحلصرية على                              "  
 ."الفضاء اجلوي الواقع فوق اقليمها            

تستبعد ضمنا السيادة احلصرية للدول على الفضاء                           " الفضاء اجلوي      "واالشارة الصرحية إىل          
 .جي اخلار  

أي    "بأهنا     " اخلدمة اجلوية     " من اتفاقية شيكاغو تعّرف                ٩٦من املادة      ) أ(ان الفقرة      -٤
". خدمة جوية مقررة تؤديها الطائرات ألغراض النقل العام للركاب أو الربيد أو البضائع                                        

 ".الفضاء اخلارجي         "تشمل السفر يف         " اخلدمة اجلوية      "ومن الواضح أن هذا القسم ال يرى أن                   

 .ضاء اخلارجي تنظمه عدة معاهدات دولية                    ان الف   -٥
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 تركيا
 ]باالنكليزية: األصل[

. ختتلف القواعد القانونية الناظمة للفضاء اجلوي عن تلك الناظمة للفضاء اخلارجي                                          -١
. والفضاء اجلوي هو الذي يقع فوق أقاليم الدول، وميتد أيضا ليشمل املنطقة االقليمية للدول                                             

وهذا    . نظم الفضاء اجلوي تستند إىل السيادة الكاملة واحلصرية للدول                             والقواعد القانونية اليت ت        
املبدأ وارد يف العديد من املعاهدات املتعددة األطراف والثنائية وهو يشكل أيضا قاعدة                                                      

فهناك مياه اقليمية وفضاء             . ولذلك، فان عقد مقارنة بني اجلو والبحر أمر جمد للغاية                        . عرفية  
 .ملعنية السيادة عليها           جوي اقليمي متارس الدول ا          

أما بالنسبة للفضاء اخلارجي، الذي ميتد إىل ما هو أبعد من الفضاء اجلوي، فان                                     -٢
والفضاء اخلارجي ال جيوز أن                  . القانون الدويل ينص على مبدأ حرية استكشافه واستخدامه                          

. يكون حكرا وطنيا بادعاء السيادة عليه، وذلك على العكس من الفضاء اجلوي الوطين                                           
التقييد الوحيد املطلوب تطبيقه على مبدأ احلرية هو االشتراط بأن تكون األنشطة اليت                                         و

 .تنفذها الدول يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه موجهة لألغراض السلمية                                               
 

 ردود عامة     
 اجلمهورية التشيكية

 ]باالنكليزية: األصل[
 الفرعية القانونية من جهود مكرسة                  تقدر اجلمهورية التشيكية ما تبذله اللجنة وجلنتها                     

لدراسة كافة جوانب املسألة املعقدة إىل حد ما، املتمثلة يف الوضع القانوين لألجسام الفضائية                                               
وال بد من االعراب عن هذا التقدير بصفة خاصة للفريق العامل اخلاص التابع للجنة                                         . اجلوية  

ليت عقدهتا اللجنة املذكورة ملعاجلة               الفرعية القانونية، الذي أنشئ خالل عدد من الدورات ا                     
وتعتقد اجلمهورية التشيكية أنه ينبغي اعتبار هذا النص من االستبيان مبثابة نص                                            . هذه املسألة    

هنائي، وأنه ينبغي ادراج كافة الردود الواردة من الدول األعضاء يف األمم املتحدة يف تقرير                                      
وينبغي أن تقدم اللجنة             . أن هذه املسألة      الفريق العامل الذي سيوجز املناقشات اليت جرت بش                       

ومن مث فانه ينبغي             . الفرعية هذا التقرير إىل اللجنة اليت رمبا تكون راغبة يف االحاطة علما به                                       
تعليق املناقشة بشأن هذه املسألة إىل أن حيني الوقت الذي يصبح فيه اجراء دراسة جديدة                                                  

 .ء ما يستجد من أحداث             حلالة األجسام الفضائية اجلوية أمرا ملحا على ضو                       

 احلواشي   
 .١١٧ الفقرة ،(A/50/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم            )١(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


