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    مقّدمة  -أوال  
 القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء الفرعيــة الــدورة اخلامــسة واألربعــني للجنــة يف  -١

 باملــسائل، اتفــق الفريــق العامــل املعــين ٢٠٠٦ عــام  يفاملعقــودة اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية،
ــه ا     ــى توجي ــيني حــدوده عل ــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتع ــاليني  املت ــسؤالني الت ــدول إىلل  ال

  :األعضاء
أو تعـيني   /و من الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي            ترى حكومتكم أنَّ   هل  )أ(  
 الفــضائيةالفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجي، بــالنظر إىل احلجــم احلــايل لألنــشطة  بــني حــدود 

ــات الفــضاء      ــشهده تكنولوجي ــذي ت ــوجي ال ــشطة الطــريان وإىل التطــّور التكنول  ريان؟والطــوأن
  ُيرجى تقدمي تعليل لإلجابة؛ أو

ــي حكــومتكم هنجــا آخــر حلــل هــذه املــسألة؟   هــل  )ب(   ــل تقــدميُيرجــى   ترتئ  تعلي
  )).و (٧ املرفق الثاين، الفقرة ،A/AC.105/871(لإلجابة 

ــل     -٢ ــق العام ــق الفري ــدورة واتف ــة  التاســعةيف ال ــة واألربعــني للجن ــام   الفرعي ــودة يف ع املعق
  : السؤال اإلضايف التايلالدول األعضاءإىل حكومات ه يوجَّ على أن، ٢٠١٠

أو حــد /هـل تنظــر حكـومتكم يف إمكانيــة تعـيني حــد أدىن للفـضاء اخلــارجي و      )ج(  
أعلى للفضاء اجلـوي، مـع اإلقـرار يف الوقـت نفـسه بإمكانيـة سـن تـشريع خـاص دويل أو وطـين                         

، A/AC.105/942 (؟الفــضاء اجلــوي والفــضاء اخلــارجيكــل مــن يتــصل مبهــام ينفــذها جــسم يف 
 ).)ج (١١قرة  الفرفق الثاين،امل

الــدول األعــضاء إىل تقــدمي ة واألربعــني أيــضا، تاســعيف الــدورة ال العامــل ،دعــا الفريــقو  -٣
  ).)ج( و)ب (١١ املرفق الثاين، الفقرة ،A/AC.105/942( أعاله ةالواردسئلة  على األردودها

    
       من الدول األعضاءالواردة الردود  -ثانيا  

    اجلزائر    
  ]بالفرنسية: األصل[

  ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨[
  

وتعــيني تعريــف الفــضاء اخلــارجي مــصلحة خاصــة يف ، بوصــفها بلــدا ناميــاللجزائــر،   
ويف . اسـتخداما رشـيدا وعـادال      طبيعة املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه          يف  وحدوده  
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عامــل املعــين بتعريــف الفــضاء اخلــارجي لفريــق ال ا٢٠٠٣ يف عــام اجلزائــر ترأســت هــذا الــصدد
  .)فيينا(من خالل سفريها لدى األمم املتحدة وتعيني حدوده، وذلك 

    
  الدامنرك    

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠١٠ديسمرب / كانون األول٨[

  
 ٢١ املـؤرخ    لتقريـر هـا علـى ا    ردأن قـّدمت    منـذ   مل يتغري موقف الـدامنرك      . )ب(و) أ(السؤاالن   

أمهيـة هـذا املوضـوع، لكنـها ال         تـدرك   كومة الدامنرك    ح  أنَّ ومع )١(.٢٠٠٨اير  ين/كانون الثاين 
ــضاء اخلــارجي و    ــرى ضــرورة لتعريــف الف ــضاء اجلــوي    /ت ــني الف ــيني احلــدود ب ــضاء أو تع والف

علـى    دراسة دقيقـة، إذ جتـري مناقـشته        ما زال قيد   هذا املوضوع و .اخلارجي يف الوقت احلاضر   
  .ورويب واألوطينالصعيدين ال

أو /إمكانيـة تعـيني حـد أدىن للفـضاء اخلـارجي و          هتتم حكومة الـدامنرك ب    . )ج(لسؤال  ا  
الفـضاء  كـل مـن   جـسم يف   أيُّينفـذها  الـيت قـد   هـام  املبفيمـا يتـصل   حـد أعلـى للفـضاء اجلـوي     
  . هذا األمر سيحدث قريبا، ولكنها ال ترى أنَّاجلوي والفضاء اخلارجي

  

───────────────── 
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