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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

   :سؤاالن عن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  
      الردود الواردة من الدول األعضاء    
     مذكّرة من األمانة  
     إضافة  
 احملتويات

 الصفحة  
  ٢...........................................................................................مةمقّد -أوال
 ٣..................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء-ثانيا

 ٣.......................................................................................وسموريشي
 ٣....................................................................................النرويج 

 ٣...................................................يرلندا الشماليةإاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
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   مةمقّد -أوال 
يف الدورة اخلامسة واألربعني للجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء                -١

ملـسائل  با فـق الفريـق العامـل املعـين       ، اتَّ ٢٠٠٦اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقـودة يف عـام          
ــاليني إىل          ــسؤالني التـ ــه الـ ــى توجيـ ــدوده علـ ــيني حـ ــارجي وتعـ ــضاء اخلـ ــف الفـ ــصلة بتعريـ   املتـ

 :الدول األعضاء

أو تعيني / من الضروري تعريف الفضاء اخلارجي وهل ترى حكومتكم أنَّ )أ( 
  حدوده وحدود الفضاء اجلوي، بالنظر إىل احلجم احلايل لألنشطة الفضائية وأنشطة

ُيرجى تقدمي  التكنولوجي الذي تشهده تكنولوجيات الفضاء والطريان؟الطريان والتطور 
  تعليل لإلجابة؛

ُيرجى تقدمي تعليل  هل ترتئي حكومتكم هنجا آخر حلل هذه املسألة؟أو  )ب( 
  .))و (٧، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/871(لإلجابة 

الفريق العامل على توجيه ، اتفق ٢٠١٠يف الدورة التاسعة واألربعني، املعقودة يف عام و
 :السؤال اإلضايف التايل إىل حكومات الدول األعضاء

أو حد /هل تنظر حكومتكم يف إمكانية تعيني حد أدىن للفضاء اخلارجي و )ج( 
أعلى للفضاء اجلوي، مع اإلقرار يف الوقت نفسه بإمكانية سن تشريع خاص دويل أو وطين 

، املرفق A/AC.105/942( جلوي والفضاء اخلارجي؟يتصل مبهام يضطلع هبا جسم يف الفضاء ا
 )).ج (١١الثاين، الفقرة 

    العامل الدولَ، دعا الفريُقأيضاً ويف الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية  - ٢
  ، املرفق الثاين، A/AC.105/942( أعاله ةالوارداألسئلة األعضاء إىل تقدمي ردودها على 

 )).ج(و) ب (١١الفقرة 

 هذه الوثيقة استنادا إىل الردود الواردة من موريشيوس والنرويج د أَعدَّت األمانةُوق  - ٣
  .٢٠١٠نوفمرب /يرلندا الشمالية يف تشرين الثاينإواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و
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     الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا 
     موريشيوس  

 ]باإلنكليزية :األصل[
 ]٢٠١٠فمرب نو/ تشرين الثاين٢٦[

ق بأنشطة وفيما يتعلَّ . نشاط من أنشطة الفضاء اخلارجيأيِّب موريشيوس تضطلعال  
م داخل منطقة املعلومات عن َد ق٤٦َ  ٠٠٠، خيضع الفضاء اجلوي حىت ارتفاع الطريان املدين

 هذا االرتفاع األعلى من مركز مراقبة املنطقة، يف حني ال خيضع الفضاء اجلوي لرقابةالطريان 
  .رقابة أليِّ

    
      النرويج  

 ]باإلنكليزية :األصل[
 ]٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٢٣[

 لتعريف الفضاء اجلوي  ضرورةًاحلاضر، يف الوقت ،ال ترى النرويج ).أ(السؤال  
 حىت يشكِّللحدود مل ل  أو تعينيتعريففعدم وجود  .والفضاء اخلارجي أو تعيني حدودمها

 . أمام األنشطة الفضائية النروجييةاآلن عائقاً

 . هذه املسألة حللِّعَبتَّ ُي هنج آخرال ترتئي النرويج أيَّ ).ب(السؤال  

 .يف الوقت الراهن مكانيةال تنظر النرويج يف هذه اإل ).ج(السؤال  
    

      يرلندا الشماليةإملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وامل  
 ]باإلنكليزية :األصل[

 ]٢٠١٠نوفمرب /الثاين تشرين ٢٣[

نقل الفضائي تعمل بانسياب بـني الفـضاء        لل مٍظُ نُ  تطويرُ  ُيؤدِّيَ  أن عقَّتوَن ).ب(السؤال   
 اجلـو،   يف للتحليـق على الصعود   وتعتمد   ،يف جزء من حركة طرياهنا    اجلوي والفضاء اخلارجي،    

 تتعـارض نظـم     وعلـى وجـه التحديـد، قـد        .النظـام القـانوين الـذي ينطبـق عليهـا          ريبة بـشأن  إىل  
ــسؤولية احملــدَّ  ــها   امل ــى كــل من ــة عل ــدو. دة املنطبق ــة    تعي ــاً النظــر يف عملي  اململكــة املتحــدة حالي

أن تــرتبط بــرحالت الفــضاء البــشرية هبــا  ميكــن هلــا يف الكيفيــة الــيتالتــرخيص الــيت تعمــل هبــا و
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ورة وتـدرك اململكـة املتحـدة ضـر        . تكون هذه املسألة موضع جدل     حيث ُيحتمل أن  التجارية،  
النظــر يف سالســة  للمــشّغلني يــوفّر تقنــيّينحــل إجيــاد تــسعى إىل سهــي  واهلجينــةجتّنــب احللــول 

 .املسألة ودرجة من اليقني القانوين

 اململكـة املتحـدة ال تنظـر حاليـاً يف إمكانيـة تعـيني حـد                 على الرغم من أنَّ    ).ج(السؤال   
 تـشريع   يف إمكانيـة سـنّ  تفكّـر  قـد   أعلـى للفـضاء اجلـوي، فإهنـا     أو حـدّ  /أدىن للفضاء اخلـارجي و    

ــا جــسم يف الفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجي        ــضطلع هب ــام ي ــصل مبه   خــاص دويل أو وطــين يت
 .على السواء

 


