
A/AC.105/889/Add.1  األمـم املتحـدة  

Distr.: General 
21 January 2008 
Arabic 
Original: Arabic/English/ 
Spanish/Russian 

 اجلمعية العامة 

 

 
040208    V.08-50529 (A) 
*0850529* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
       يف األغراض السلمية

 : األسئلة املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  
   الردود الواردة من الدول األعضاء

   مذكّرة من األمانة        
  إضافة 

 احملتويات
   الفقرات الصفحة

..........................................................................................مقدمة ٣-١ ٢ -أوال
............................................................................اءالردود الواردة من الدول األعض ٢ -ثانيا
.....................................................................................................بيالروس ٢
..........................................................................................اجلمهورية التشيكية ٣
......................................................................................................الدامنرك ٤
.......................................................................................................األردن ٤
.....................................................................................................نيكاراغوا ٤
......................................................................................................أوكرانيا ٥



 

 2 
 

 A/AC.105/889/Add.1

  مقدمة   -أوال  
يف الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية الـتابعة للجنة استخدام الفضاء          -١

لعــامل املعــين باملســائل املتصــلة   ، اتفــق الفــريق ا ٢٠٠٦اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، عــام   
 :بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده على توجيه السؤالني التاليني إىل الدول األعضاء

أو تعيني  /هـل تـرى حكومـتكم أن مـن الضـروري تعريف الفضاء اخلارجي و               )أ( 
نشطة حـدود الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلارجي، بالنظر إىل احلجم احلايل لألنشطة الفضائية وأ          

الطـريان وإىل الـتطور التكـنولوجي الـذي تشـهده تكنولوجيات الفضاء والطريان؟ يرجى تقدمي                 
 تعليل لإلجابة؛ أو

ــيل       )ب(  ــئي حكومــتكم جــا آخــر حلــل هــذه املســألة؟ يــرجى تقــدمي تعل هــل ترت
 ).، املرفق الثاينA/AC.105/871(لإلجابة 

ــدورة السادســة واألربعــني للجــنة الفرعــية،    -٢ ــامل  ٢٠٠٧ عــام ويف ال ــريق الع ــا الف ، دع
ــن أعــاله      ــدول األعضــاء جمــددا إىل تقــدمي ردودهــا عــلى الســؤالني الواردي ، A/AC.105/891(ال

 )).و (١٦املرفق الثاين، الفقرة 

 كــانون ٢١وقــد أعــدت األمانــة هــذه الوثــيقة اســتنادا إىل الــردود الــيت وردت حبلــول   -٣
بــيالروس واجلمهوريــة التشــيكية والدامنــرك  : الــية مــن الــدول األعضــاء الت ٢٠٠٨يــناير /الــثاين

 .واألردن ونيكاراغوا وأوكرانيا
  

  *الردود الواردة من الدول األعضاء         -ثانيا  
 بيالروس    

 ]بالروسية: األصل[

، تـرى بـيالروس أن وجـود تعريف وتعيني للحدود من ذلك            )أ(فـيما يـتعلق بالسـؤال        -١
حلايل لألنشطة الفضائية وأنشطة الطريان فحسب القبـيل هـو أمـر ضـروري، ال بسـبب احلجم ا       

 .بل وبسبب سرعة التطور التكنولوجي وما يرتبط بذلك من ازدياد يف عدد التحليقات

ــيالروس ومصــاحلها     -٢ ــنهج يتســق مــع القــانون الوطــين لب ويفــترض أن يكــون  . وهــذا ال
 حلــدود ســيادا عــلى التعــيني القــانوين لــلحدود مبــثابة حتديــد ــاالت مســؤولية الدولــة وتعــيني

                                                           
 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به *
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ويفـترض أن يسـهم هـذا يف تطـور أنشـطة النقل يف اجلو والفضاء اجلوي والتحليقات                . الفضـاء 
الفضـائية، وأن يتـيح سـيطرة فعالة على التحليقات يف الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي ورصد         

أن يقلل من أحـوال البيـئة، وأن يضـمن سـالمة األشـخاص الـذي يعيشـون يف األقاليم املعنية، و          
 .املخاطر اليت يواجهها املشاركون يف الرحالت اجلوية والفضائية

أو تعيني /وال تـنظر بيالروس يف اتباع ج آخر حلل مسألة تعريف الفضاء اخلارجي و             -٣
 .حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي

  
 اجلمهورية التشيكية       

 ]باإلنكليزية: األصل[

ن تطور األنشطة الفضائية، كانت تشيكوسلوفاكيا السابقة،       أثـناء الفـترات السـابقة مـ        -١
ــيها، تــرى أن مــن املستصــوب وضــع تعــريف للفضــاء       ــة التشــيكية كــإحدى خليفت واجلمهوري

وكــان اتــباع هــذا الــنهج يرتكــز . اخلــارجي وتعــيني حــدود الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي
لــيت يقــوم بعضــها عــلى  ، ا١٩٦٧بصــفة خاصــة عــلى مــبادئ معــاهدة الفضــاء اخلــارجي لعــام   

. االخــتالفات بــني القواعــد اخلاصــة بالفضــاء اجلــوي والقواعــد اخلاصــة بالفضــاء اخلــارجي          
وتتطلـب تلـك املـبادئ، وخصوصـا تلك الواردة يف املواد الثانية والثالثة والرابعة والسادسة من          

أما . امعـاهدة الفضـاء اخلـارجي، وضـع تعـريف للفضـاء اخلارجي بغية التيقّن من نطاق سريا                 
املـبادئ األخـرى، الـيت تقـوم عـلى ـج وظـيفي، ال ج حيزي، فال حيتاج انطباقها إىل تعريف            

بل إن بعض تلك املبادئ يسري على األنشطة الفضائية . أو تعـيني لـلحدود مـن هـذا القبـيل          /و
 ).مثل املادة التاسعة(منذ حلظة إطالق اجلسم الفضائي، أو حىت قبل إطالقه 

احلـايل لألنشـطة الفضـائية وأنشـطة الطـريان ال يتطلـب، فـيما يبدو، اعتماد                 واملسـتوى    -٢
ففـي الوقت احلاضر، ميكن     . أو تعـيني تعـاهدي حلـدوده      /تعـريف تعـاهدي للفضـاء اخلـارجي و        

ولكن يظل هناك قدر من املخاطرة مثاره أن        . تـرك هـذه املسـألة لتشـريعات الـدول وممارسـاا           
اريف خمــتلفة خاصــة ــا وتعــين حــدودا متبايــنة للفضــاء الــدول قــد تضــع للفضــاء اخلــارجي تعــ

كمـا أن الـتطور التكـنولوجي يف جمـايل الفضـاء      . اجلـوي بتأكـيد حـدود سـيادا يف أعـايل اجلـو      
إذ توجــد يف . والطـريان قـد جيلـب معـه بعـض اجلوانــب اجلديـدة اهلامـة يف دراسـة هـذه املسـألة          

ر، بضـع مسـائل مـن هـذا النوع ظلت ملدة     جمـاالت أخـرى للقـانون الـدويل، مـثل قـانون الـبحا            
طويلـة مـن الـزمن دون حـل إىل أن أصـبحت ناضـجة لوضـع لوائح منظَّمة هلا، وهذا ما جرى                   

 .١٩٨٢فعله يف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 
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ــيد فكــرة إخضــاع هــذه       -٣ ــة التشــيكية تأي ــتزم وفــد اجلمهوري ويف الظــروف الراهــنة، يع
 . البحث دون إصرار على إجياد حل فوري هلااملسألة ملزيد من

  
 الدامنرك   

 ]باإلنكليزية: األصل[

تـدرك حكومـة الدامنـرك أمهـية هـذا املوضـوع، لكـنها ال تـرى ضـرورة لـتعريف الفضاء                  
وسوف . أو تعـيني احلـدود بـني الفضـاء اجلوي والفضاء اخلارجي يف الوقت احلاضر      /اخلـارجي و  

سة دقيقة، إذ جتري مناقشته يف سياق وطين ويف سياق أورويب           يـبقى هـذا املوضـوع خاضعا لدرا       
 .وسوف يرسل إىل األمني العام لألمم املتحدة رد ذا الشأن يف الوقت املناسب. أيضا

  
 األردن    

 ]بالعربية: األصل[

ــية اهلامشــية مصــلحة أكــيدة يف تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني       -١ ــلمملكة األردن إن ل
ــيات ذات الصــلة   إذ إن عــدم . حــدوده كمــا أن . تعــريفه حيــدث غموضــا يف القوانــني واالتفاق

تعـيني حـدود الفضـاء اخلـارجي سـيكون مفـيدا يف توضـيح مفهـوم السـيادة الوطنـية، ممـا جيعل                        
 .الدول على قدم املساواة أمام القانون الدويل

ا أي آلة  تعرف الطائرة بأ٢٠٠٧ لسنة ٤١ مـن قـانون الطـريان املدين رقم       ٢واملـادة    -٢
تسـتمد حتلـيقها املسـتمر يف الفضـاء اجلـوي ممـا حيدث فوق سطح األرض من تفاعالت هوائية                  

 .وغري هوائية
  

 نيكاراغوا    
 ]باإلسبانية: األصل[

فيما يتعلق بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة  
أن يضطلع ) اآليتيو(حتاد الدويل لالتصاالت لألرض واستخدامه، ترى نيكاراغوا أنه ينبغي لال

 .بتنسيق منصف يف هذا الشأن وفقا ملا تنص عليه لوائح االتصاالت الراديوية
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 أوكرانيا  
 ]بالروسية: األصل[

تـرى أوكرانـيا أن عـدم وجود تعريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده يحدث بلبلة         
ــتعلقة    ــية امل ــية الدول ــا تشــهده    يف القواعــد القانون بالفضــاء اخلــارجي والفضــاء اجلــوي، نظــرا مل

وتوافق أوكرانيا على   . التقنـيات والتكنولوجـيات الفضـائية مـن تطـور سريع يف الوقت احلاضر             
فتفاديا لنشوء . الـرأي القـائل بـأن هناك حاجة إىل التمييز بني الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي    

علقة بسيادة الدول وباحلد الفاصل بني جمموعيت نــزاعات بـني الـدول، جيـب تسـوية املسائل املت         
 .القواعد القانونية اللتني حتكمان هذين الفضاءين

 


