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ثانيا -الردود الواردة من الدول األعضاء في اللجنة
البحرين

[األصل :باإلنكليزية]

[ 4كانون الثاني/يناير ]2021

بلغت الهيئة الوطنية لعلوم الفض ـ ـ ــاء في مملكة البحرين المراال النهاصية من ص ـ ـ ــياءة انون الفض ـ ـ ــاء الوطني،

الذي سـ ــيعرى علس السـ ــلُات ثم دحال بعد الك عبر القنوات القانونية الصـ ــحيحة .وسـ ــتقدم نسـ ـ ة من القانون

فور نشره رسميا.

بنن

[األصل :بالفرنسية]

[ 25كانون الثاني/يناير ]2021
لم توضع بعد أي أاكام بشأن تعريف الفضاء ال ارجي واست دامه.

إال أن مجـال بنن الجوي واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـدام الـك المجـال الجوي د ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـان للقـانون ر م  08-2013المؤرخ  29آب/
أءسـ ـ ـ ـ ــُ

 ،2013الذي ينص علس انون الُيران المدني والتجاري لجمهورية بنن والصحته التنفيذدة ،وال سـ ـ ـ ـ ــيما

لواصح الُيران في بنن .وتتماش ـ ـ ــس وذه اللواصح مع معايير منيمة الُيران المدني الدولي وممارس ـ ـ ــاتها الموص ـ ـ ــس
بهـ ــا ،ووي متـ ــااـ ــة علس الراب

التـ ــاليhttps://anac.bj/documentation-pour-les-usagers-de-lagence- :

.nationale-de-laviation-civile-du-benin

كوبا

[األصل :باإلسبانية]

[ 20كانون الثاني/يناير ]2021

تنص المادة ( 11أ) من دسـ ـ ــتور كوبا علس أن تمارل الدولة سـ ـ ــيادتها وواليتها القضـ ـ ــاصية علس كامل اإل ليم الوطني،
الذي دشـ ـ ـ ـ ـ ــمل جزيرة كوبا ،وجزيرة  ،Isla de la Juventudوالجزر والجزيرات الرملية المن فضـ ـ ـ ـ ـ ــة المتا مة األ ر ،

والمياه الدا لية ،والبحر اإل ليمي إلس الحد الذي دحدده القانون ،والمجال الجوي فو هم ،وطيف الترددات الراديوية .

وتنص المادة  3من القانون ر م  1318المؤرخ  27تشـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  1976بش ـ ــأن تنييم وت ُي وم ار بة

الراالت الجويـة فو إ ليم جمهوريـة كوبـا ومنُقـة معلومـات الُيران ال ـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بهـا علس أن الحـدود ال ـارجيـة
لمنُقة تحديد الدفاع الجوي وي ادود منُقة معلومات الُيران الم ص ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــة لجمهورية كوبا ،إال في الحاالت

التي يتــدا ــل فيهــا المجــال الجوي لــدولــة أ ر مع تلــك الحــدود .وتتــألل الحــدود الــدا ليــة لمنُقــة تحــديــد الـ دفـاع

الجوي من ال

الذي دحدد المجال الجوي لجمهورية كوبا .

وتنص المادة  14من القانون نفس ـ ـ ـ ــه علس أنه دجوت للُاصرات األجنبية أن تحلو فو جمهورية كوبا أو منها أو
إليها باست دام الممرات والمسارات الجوية الدولية المحددة فق .

وتنص المادة  17من القانون علس أن المسـ ـ ــارات الجوية تعني المجال الجوي الذي د ضـ ـ ــع للر ابة بين نقُتين
أو أكثر من النقاط الوا عة علس مسـافة ال تزيد عن  180كيلومت ار ،وتحدد بمسـاعدة وسـاصل تيسـير المالاة .ويبل

عرى المس ــارات الجوية في جمهورية كوبا  18كيلومت ار ،أي  9كيلومترات علس جانبي

الوسـ ـ  .و د د تلل

عرى أي مسار جوي دمر عبر منُقة اضعة لشروط تقييددة ،ولكن ال دجوت أن دقل عن  10كيلومترات .
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اليونان

[األصل :باإلنكليزية]

[ 19كانون الثاني/يناير ]2021

بالنير إلس المســتو الحالي ألنشــُة الفضــاء والمالاة الجوية في اليونان ،ما تال يتعين وضــع تشـريعات وطنية
لتعريف الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ــارجي أو تعيين ا ـ ــدوده (انير رد اليون ـ ــان اي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ـ ــة في ور ـ ــة االجتم ـ ــاع ـ ــات

.)A/AC.105/C.2/2017/CRP.16

المكسيك

[األصل :باإلسبانية]

[ 19كانون الثاني/يناير ]2021

تود وكالة الفض ـ ـ ـ ــاء المكس ـ ـ ـ ــيكية أن تكرر ما اكرته المكس ـ ـ ـ ــيك في اجتماعات الفريو العامل والردود التي طلبها

مكتب ش ــؤون الفض ــاء ال ارجي بش ــأن الموض ــوع :وفقا ألاكام دس ــتور الوالدات المتحدة المكس ــيكية (المادة ،27
الفقرة الرابعة مناسـبة) ،فنن الفضـاء الموجود فو اإل ليم الوطني ،بقدر ما دسـمح به القانون الدولي ووفقا للشـروط
التي ينص عليها ،د ص البلد.

واتس الو ت الراون ،لم تعتمد أي أاكام ملزمة في وذا الصدد.
الفلبين

[األصل :باإلنكليزية]

[ 20كانون الثاني/يناير ]2021
تلتزم الفلبين بتعريف الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء الجوي اسـ ـ ـ ـ ـ ــبما ورد في المادة  2من اتفا ية األمم المتحدة لقانون البحار،

الحيز الجوي فو البحر اإل ليمي .وعدا الك ،لصـت بع
بين الفضاء ال ارجي والفضاء الجوي أو تعين ادودوما.

()1

أو

المشـاورات إلس رأي مفاده أن الفلبين ال تميز االيا

إال أن وناك إش ـ ـ ـ ـ ــارة محتملة واردة في القواعد واللواصح التنفيذدة للقانون الجمهوري ر م  10697أو في المرفو 1
من انون إدارة التجارة االستراتيجية،

()2

( اصمة السلع االستراتيجية الوطنية) ،الذي تعتبر فيه أي سلعة استراتيجية

صـالحة للفضـاء عندما تصـمم أو تصـنع أو تؤول من الل ا تبارات ناجحة ،ألءراى التشـغيل علس ارتفاعات
تزيد علس  100كيلومتر فو سُح األرى .

__________

( )1النيام القانوني للبحر اإل ليمي وللحيز الجوي فو البحر اإل ليمي ولقاعه وباطن أرضه
-1

تمتد سيادة الدولة الساالية ارج إ ليمها البري ومياوها الدا لية ،أو مياوها األر بيلية إاا كانت دولة أر بيلية ،إلس ازام بحري

-2

تمتد وذه السيادة إلس الحيز الجوي فو البحر اإل ليمي وكذلك إلس اعة وباطن أرضه.

-3

تمارل وذه السيادة علس البحر اإل ليمي رونا بمراعاة أاكام وذه االتفا ية وءيروا من واعد القانون الدولي.

مالصو دعرف بالبحر اإل ليمي.

( )2انون منع انتشار أسلحة الدمار الشامل من الل إدارة التجارة في السلع االستراتيجية ،وتوفير ال دمات اات الصلة ،وألءراى أ ر .
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