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 .٢٠٠٣فرباير / شباط١٧ردت من الدول األعضاء بعد أُعدت هذه الوثيقة استنادا إىل الردود اليت و * 

 
120503    V.03-83737 (A) 
*03837373* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

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

   إضافة    
 *مذكرة من األمانة

  
  احملتويات 

    الصفحة
.......................................................................ضاء   الردود الواردة من الدول األع                  ٣  

 
٣ 

  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؟                                                          

 

 
٤ 

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

 

 
 
٤ 

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

.........................................................غ قواعد وحيدة أو موحدة لتلك األجسام؟                               صو  
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    الصفحة
 
 
 
٥ 

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

ئي أثناء حتليق مركبة فضائية جوية تبعا للجهة اليت تقصدهاهل يسود القانون اجلوي أو القانون الفضا                           
............................................................................................ تلك املركبة؟       

 

 
 
٦ 

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

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

 

 
٦ 

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

 

 
٦ 

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

 

 
٧ 

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

 

 
٧ 

قة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي على األجسام  هل تسري القواعد املتعل                -٩السؤال      
..........................................................................................الفضائية اجلوية؟         
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 *الردود الواردة من الدول األعضاء
 

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

  اجلوي لفترة زمنية معّينة؟يف الفضاء
  

 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

إن أي تعـريف ملـزم لتكنولوجيا ذات صلة بالفضاء اجلوي ميكن أن يصبح بالياً، ومع                 
ذلـك ميكـن تعريف اجلسم الفضائي اجلوي بأنه جسم قادر على االنتقال عرب الفضاء اخلارجي                

 . الفضاء اجلوي فترة زمنية معّينةوعلى استخدام خواصه األيرودينامية يف البقاء يف
  

 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل[

االجابـة الدقـيقة عـن هـذا السـؤال ينبغي أن ُتصاغ بالتعاون مع اللجنة الفرعية العلمية                   -١
ففي الوقت احلاضر، . والتقنـية، الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية      

كما . عـدة مركبات خمتلفة جدا من الناحية التقنية   " ئي اجلـوي  اجلسـم الفضـا   "يشـمل مصـطلح     
وتـرى سـلوفاكيا أنـه يلـزم وضع تعريف          . ان هـذا املصـطلح جديـد كلـياً عـلى القـانون الـدويل              

ومن مث،  . قـانوين للجسـم الفضـائي اجلوي بسبب احتمال اتساع نطاق استخدامه يف املستقبل             
 . من العمل يف هذا الشأنُيعترب هذا التعريف جمرد منطلق أساسي ملزيد

ومـن األرجـح أن تستعمل األجسام الفضائية اجلوية يف نقل املواد، واألشخاص أيضا،               -٢
ــواد واملعــدات مــن األرض إىل        مــن نقطــة عــلى ســطح األرض إىل نقطــة أخــرى، ويف نقــل امل

أو وينـبغي أن يكـون الـتعريف القـانوين هلذا املصطلح جزءا من اتفاق دويل                . الفضـاء اخلـارجي   
 .قرار صادر عن اجلمعية العامة

  

                                                               
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به  *
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  هل ختتلف القواعد املنطبقة على حتليق األجسام الفضائية اجلوية -٢السؤال 
 تبعا ملا إذا كان اجلسم موجودا يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي؟

  
 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

 الفضاء اجلوي، أما قانون ينطـبق قـانون اجلـو عـلى األجسام الفضائية اجلوية املنتقلة يف      
وظــروف العــبور ليســت باحلــتم . الفضــاء فينطــبق عــلى األجســام املنــتقلة يف الفضــاء اخلــارجي 

 .واحدة، ويتوقف انطباق القواعد على قانون كل دولة
  

 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل[

لى الغرض      نعتقد أن ماهية القواعد القانونية املنطبقة على التحليق ينبغي أن تتوقف ع                                   
فقواعد قانون اجلو ينبغي أن تسري على املركبات                           . من رحلة اجلسم الفضائي اجلوي              

أما إذا كان الغرض            . املستخدمة يف نقل املعدات أو األشخاص من األرض إىل األرض                              
الرئيسي لرحلة اجلسم الفضائي اجلوي هو استكشاف الفضاء اخلارجي فينبغي أن تكون                                               

ذا التمييز املقترح يف القواعد املنطبقة هو جمرد واحد من عدة                                وه . الغلبة لقانون الفضاء        
على سبيل املثال، ميكن تقرير القواعد املنطبقة على حتليق اجلسم الفضائي اجلوي                                         (احتماالت      

 ).تبعا ملا إذا كان ذلك اجلسم موجودا يف الفضاء اخلارجي أم يف الفضاء اجلوي                                    
  

سام الفضائية اجلوية، نظرا   هل توجد اجراءات خاصة باألج-٣السؤال 
لتنوع خصائصها الوظيفية، وخواصها األيرودينامية، والتكنولوجيات الفضائية 

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

 
 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

حاالت غري مشمولة يف قواعد     نظـرا للـتقّدم املسـتمر يف مـيدان التكنولوجـيا، قد تنشأ               
وينــبغي أن يؤخــذ هــذا يف االعتــبار بانشــاء نظــام خــاص يشــمل  . قــانون اجلــو وقــانون الفضــاء

 .احلاالت اجلديدة ويوضح وضعيتها القانونية، مع مراعاة السيادة االقليمية للدول
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 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل[

 .٢ و ١انظر الرّدين على السؤالني             
  

هل تعترب األجسام الفضائية اجلوية مركبات جوية أثناء وجودها   -٤السؤال 
يف الفضاء اجلوي ومركبات فضائية أثناء وجودها يف الفضاء اخلارجي، بكل ما 

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

  
 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

وفقا للقانون الدويل احلايل، تعترب املركبة الفضائية جسما منتقال يف الفضاء اخلارجي،                                                  
أما املركبة الفضائية اليت توجد يف الفضاء                     . وتعترب الطائرة جسما منتقال يف الفضاء اجلوي                     

غري أنه      . رة أثناء هذا اجلزء من رحلتها             اجلوي أثناء صعودها أو نـزوهلا فيمكن اعتبارها طائ                       
 .ميكن إرساء قواعد خاصة لتحديد نطاق التبعات القانونية املنطوية على ذلك                                     

  
 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل[

نظرا ملا تتسم به األجسام الفضائية اجلوية من طابع فريد، ُيفترض أن يسري عليها                                             
اذ ينبغي أن يعترب اجلسم الفضائي اجلوي،                      . ارجي   قانون الفضاء أثناء وجودها يف الفضاء اخل                      

أثناء وجوده يف الفضاء اخلارجي مركبة فضائية، مع كل ما يترتب على ذلك من تبعات                                              
قانونية، مبا فيها االلتزامات الناشئة مبقتضى اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء                                           

غري أنه     "). اتفاقية التسجيل       : "ارا اختص   ) (٢٩-د  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة            (اخلارجي     
ميكن أيضا أن يؤخذ بعني االعتبار َمقِصد هذا التحليق عندما يكون اجلسم الفضائي اجلوي                                                 
موجودا يف الفضاء اجلوي أثناء معظم وقت حتليقه وعندما يستخدم يف النقل من األرض إىل                                           

 .األرض  
  



 

 6 
 

 A/AC.105/635/Add.9 

ييزا خاصا يف نظام   هل ُيميَّز بني مرحلتـي االقالع واهلبوط مت-٥السؤال 
لألجسام الفضائية اجلوية على اعتبار اختالف درجة التنظيم عند دخول 

 الفضاء اجلوي من مدار يف الفضاء اخلارجي والعودة إىل ذلك املدار بعد ذلك؟
 
 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

ة نعـم، توجـد يف قـانون اجلـو وقـانون الفضـاء لوائـح تنظيمـية خمـتلفة لألجسام الفضائي                      
 .اجلوية أثناء حتليقها

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

 فضائي جوي تابع إلحدى الدول أثناء مروره بالفضاء اجلوي لدولة أخرى؟
 
 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

ــرات ختضــع        ــة املوجــودة يف الفضــاء اجلــوي مبــثابة طائ ُتعتــرب األجســام الفضــائية اجلوي
 .قانون اجلو، ما مل يكن دخوهلا عابرا كجزء من مرحلة االطالق أو اهلبوطل

  
 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل[

تـرى سـلوفاكيا أن قواعـد قـانون اجلو الوطين والدويل ميكن أن تسري إىل حد معني،                   
 .ولكن يلزم تقرير مدى هذا السريان على وجه الدقة

  
علق مبرور األجسام الفضائية اجلوية   هل هناك سوابق فيما يت-٧السؤال 

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

 
 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

حـىت اآلن، مل تطالـب أي دولـة بسـريان واليـتها القضـائية يف احلـاالت العديـدة لعبور                      
 .أخرى الفضاء اجلوي للدولة األوىل أثناء نـزوهلا إىل األرضمركبة فضائية تابعة لدولة 
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 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل [
هــناك بضــع ســوابق تــتعلق بعــودة أجســام فضــائية إىل الغــالف اجلــوي لــألرض، كمــا   

 .يوجد أيضا قانون عريف دويل؛ وهذه السوابق قد تسري أيضا على األجسام الفضائية اجلوية
  

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

  
 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

مل ُتَصـغ حـىت اآلن أي قواعـد قانونـية وطنـية أو دولـية لتنظـيم اجلوانب القانونية ملرور                     
 .نـزوهلا من املدار أو عودهتا إىل الغالف اجلوي لألرضمركبة فضائية أثناء 

  
 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل[

ال يوجـد لـدى سـلوفاكيا أي تشريع وطين يتعلق مبرور األجسام الفضائية إىل الغالف                 
وخصوصــا معــاهدة املــبادئ املــنظمة ألنشــطة (وُتعتــرب أحكــام قــانون الفضــاء . اجلــوي لــألرض

كشــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجـــرام       الــدول يف مــيدان است  
ــرى   ــماوية األخـ ــرار  (السـ ــرفق القـ ــاذ املالحـــني   ))٢١-د (٢٢٢٢مـ ــاص بانقـ ــاق اخلـ ، واالتفـ

مرفق القرار  (الفضـائيني واعـادة املالحـني الفضـائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي               
 .، سارية يف هذه احلالة))٢٢-د (٢٣٤٥

  
  هل تسري القواعد املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء -٩سؤال ال

 اخلارجي على األجسام الفضائية اجلوية؟
  

 بريو

 ]باالسبانية: األصل[

مجـيع األجسـام الفضـائية اجلوية خيضع لقواعد التسجيل، ولكن األجسام القادرة على               
 .ة بالطائراتالطريان يف الفضاء اجلوي ختضع لقواعد التسجيل اخلاص
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 سلوفاكيا

 ]باالنكليزية: األصل[

تـرى سـلوفاكيا أن أحكام اتفاقية التسجيل تسري على كل جسم قادر على الوصول                 
 .إىل الفضاء اخلارجي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


