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   مةمقّد  -أوال  
 اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء الدورة يف  -١

 ةاملتصل، اتفق الفريق العامل املعين باملسائل ٢٠٠٦ عام  املعقودة يف يف األغراض السلمية،اخلارجي
  : األعضاءالدولبتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على توجيه السؤالني التاليني إىل 

أو تعيني / واخلارجي ترى حكومتكم أن من الضروري تعريف الفضاء هل  )أ(  
 الفضائية وأنشطة لألنشطةحدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، بالنظر إىل احلجم احلايل 

 والطريان؟ ُيرجى تقدمي الفضاءتكنولوجي الذي تشهده تكنولوجيات ر الالطريان وإىل التطّو
  تعليل لإلجابة؛ أو

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

، دعا الفريق ٢٠٠٨ عام ة يف املعقود واألربعني للجنة الفرعية،السابعة الدورة يفثُمَّ   - ٢
 ،A/AC.105/917( دا إىل تقدمي ردودها على السؤالني الواردين أعاله جمّداألعضاءالعامل الدول 

  ).)ه( ٩املرفق الثاين، الفقرة 
: الردود الواردة من الدول األعضاء التالية األمانة هذه الوثيقة استنادا إىل أعدَّت وقد  - ٣

  .ململكة العربية السعوديةواملكسيك وقطر واأذربيجان 
    

    * من الدول األعضاءالواردة الردود  -ثانيا  
  أذربيجان    

  ]باإلنكليزية: األصل[
بالنظر بعني االعتبار إىل الوضع اجليوسياسي العاملي القائم حالياً، ترتئي أذربيجان أن   - ١

يف أن تكون ذلك أن حق أي دولة التام واخلالص . من الضروري تعيني حدود الفضاء اجلّوي
ينبغي أن يكون معترفاً به ) حبراً وبراً معاً(هلا السيادة على الفضاء اجلوي الكائن فوق إقليمها 
  .من جانب الدول األخرى وفقاً ملبادئ القانون الدويل

أما يف الوقت احلاضر، ينبغي أن يوضع يف احلسبان أن املادة األوىل من معاهدة   - ٢
دول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك املبادئ املنظَّمة ألنشطة ال

                                                           
  .ا وردت هببالصيغة اليت مستنسخة الردود * 
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ُيباَشر استكشاف واستخدام الفضاء "القمر واألجرام السماوية األخرى تشّدد على أن 
اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، لتحقيق فائدة ومصاحل مجيع البلدان 

". ميداناً للبشرية قاطبة"، وعلى أن يكونا "علميأياً كانت درجة منائها االقتصادي أو ال
تكون جلميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر "و

واألجرام السماوية األخرى، دون أي متييز وعلى قدم املساواة وفقاً للقانون الدويل، ويكون 
  ".حراً الوصول إىل مجيع مناطق األجرام السماوية

ذ تضع أذربيجان يف احلسبان مستوى التطّور الراهن يف ميادين الفضاء اجلوي وإ  - ٣
والفضاء اخلارجي، فإهنا تعتقد بأن من املهم تعيني حدود الفضاء اجلوي صوناً ألمنها الوطين، 

  .ولكنها ترى، من الناحية األخرى، أن الفضاء اخلارجي ينبغي أن يظل جماالً حراً للدول كافة
  .حكومة أذربيجان أي هنج آخر يف حل هذه املسألةوال ترتئي   - ٤
ولكْن إذا ما ُوضعت يف احلسبان التطّورات املمكنة يف ميدان الصناعة اخلاصة بالفضاء   - ٥

يف أذربيجان، فإنه سوف يكون من الضروري تعيني حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، 
  .وسوف ُتّتخذ القرارات ذات الصلة هبذا الصدد

    
  كسيكامل    

  ]باإلسبانية: األصل[
تعبرياً عن االقتناع الراسخ لدى املكسيك بأن املسائل غري املفصول فيها اليت هي   - ١

مدعاة إىل القلق لدى اجملتمع الدويل ينبغي تسويتها بالتوافق يف اآلراء فيما بني أعضاء هذا 
دة املبادئ املنظِّمة  أْي قبل اعتماد معاه-  ١٩٦٠اجملتمع، فإن الدستور قد نّص منذ العام 

ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام 
 على أن مسألة تعيني حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي جيب - السماوية األخرى 

 مصونة تسويتها يف مرحلة ما، تأيت يف هناية املطاف حينما تكون اإلرادة املشتركة لدى الدول
  .على النحو الواجب ضمن معاهدة متعّددة األطراف

وتبعاً لذلك، فإنه بغية ضمان أن يكون مبستطاع الدول يف مرحلة ما أن تبّدد على حنو   - ٢
مرض انعدام اليقني بشأن مسألة تعيني حدود الفضاء اخلارجي، من الضروري أن تواصل اللجنة 

  . الفضاء يف األغراض السلمية النظر يف هذه املسألةالفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام
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    قطر    
  ]بالعربية: األصل[

إن حكومة دولة قطر ترى من الضروري وجود تعريف للفضاء اجلوي وتعيني   - ١
حدوده مع الفضاء اخلارجي ألن ذلك سيساهم يف حتديد مسؤولية الدول وتوضيح مفهوم 

ض يف القوانني واالتفاقيات الدولية ذات الصلة، السيادة الوطنية، وحيول دون وجود أي غمو
  .وسيحقّق مبدأ مساواة الدول أمام القانون الدويل

    
  اململكة العربية السعودية    

  ]بالعربية: األصل[
تسلّم اململكة العربية السعودية بأمهية املوضوع، ولكنها ال تعترب من الضروري   - ١

  . والفضاء اخلارجي يف الوقت احلاضرتعريف الفضاء اخلارجي وحتديد الفضاء اجلوي
ترى اململكة العربية السعودية أن ُيترك هذا املوضوع حتت مراقبة شديدة ودراسة من   - ٢

قبل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وتؤكّد أن هناك احتياجاً للتمييز بني 
  .ب منازعات بني الدولالفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي بغية احلّد من إمكانية نشو

تعترب اململكة العربية السعودية أنه من حق كل دولة ملكية كامل السلطة واحلق   - ٣
 ١٩٤٤احلصري على الفضاء اجلوي ملقاطعتها بناًء على معاهدة الطريان املدين الدولية لعام 

ارجي لذا ال ميكن ألي دولة أن تّدعي حق ملكية أي جزء من الفضاء اخل". معاهدة شيكاغو"
  .والكواكب واألجرام السماوية

  
    


