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 [األصل: باإلنكليزية]
  مةمقدِّ  - أوالً  

 
التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء القانونيــة الــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة  يف  -١

تعريـف  ب، اتفـق الفريـق العامـل املعـين     ٢٠١٤اخلارجي يف األغراض السـلمية، املعقـودة يف عـام    
ــوة      ــى مواصــلة دع ــيني حــدوده عل ــم املتحــدة     الفضــاء اخلــارجي وتع ــدول األعضــاء يف األم ال

، A/AC.105/1067( قــدمي ردودهــم علــى األســئلة التاليــة تلــدى اللجنــة إىل واملــراقبني الــدائمني 
 (ج)): ١٥املرفق الثاين، الفقرة 

هل للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و/أو نقـل البشـر صـلة        ‘١‘  
 بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؟

بعثــات هــل مــن شــأن التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض ال   ‘٢‘  
يعـود علـى الـدول وغريهـا مـن اجلهـات بفائـدة عمليـة فيمـا خيـصُّ            العلمية و/أو نقل البشـر أن 

 األنشطة الفضائية؟

كيف ميكن تعريـف التحليقـات دون املداريـة ألغـراض البعثـات العلميـة و/أو         ‘٣‘  
 نقل البشر؟

مــا هــي التشــريعات الــيت تنطبــق، أو ميكــن أن تنطبــق، علــى التحليقــات دون     ‘٤‘  
 املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر؟

كيــف ســيؤثِّر التعريــف القــانوين للتحليقــات دون املداريــة ألغــراض البعثــات     ‘٥‘  
 العلمية و/أو نقل البشر على التطوُّر التدرجيي لقانون الفضاء؟

اقتـراح أسـئلة أخـرى لكـي ُينظـر فيهـا ضـمن سـياق التعريـف القـانوين           ُيرجى   ‘٦‘  
 للتحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر.

  إىل الردود الواردة من موزامبيق وقطر. ت األمانة هذه الوثيقة استناداًعدَّأَوقد   -٢
    

   الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانياً  
 موزامبيق    

 [األصل: باإلنكليزية]
 ]٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ٢٠[

جـرى يف الفضـاء   ُتبعض أجـزاء التحليقـات دون املداريـة     . نعم، حيث إنَّ‘١‘السؤال   
 اهلبوط.و إلكمال الرحلةاخلارجي قبل الدخول مرة أخرى إىل الفضاء اجلوي 
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 . نعم.‘٢‘السؤال   

الفضاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي     جرى يف كل مناليت ُت هي الرحالت. ‘٣‘السؤال   
 .اًمدار كملت دون أن

 من التشريعات الوطنية والدولية. إىل كلٍّ ُمستند. تشريع دويل خاص ‘٤‘السؤال   

 عنـد االنطبـاق  سـيادة الـدول    -النظـام القـانوين للفضـاء اجلـوي      مبراعـاة . ‘٥‘السؤال   
حرية الدول يف تطبيق مبـادئ الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي       فإنَّ - على الفضاء اخلارجي

 على التطور التدرجيي لقانون الفضاء.ر ميكن أن تؤثِّ دون املداريةرحالت املتعلقة بقواعد ال

األعلــى للفضــاء   األدىن للفضــاء اخلــارجي مــع احلــدِّ   احلــدُّ يتطــابق. هــل ‘٦‘الســؤال   
نظـام قـانوين للمجـال الواقـع بـني الفضـاء اجلـوي         فال يوجد، ن مل يكن احلال كذلكاجلوي؟ إ

 والفضاء اخلارجي.
    
 قطر  

 [األصل: بالعربية]
  ]٢٠١٥شباط/فرباير  ٢[

ا جلميـع الـرحالت اجلويـة    عامـ  خـذ هنجـاً  األنظمة احلالية تتَّ . حنن نفهم أنَّ‘١‘السؤال   
ــ ١٩٦٧للمــادة السادســة مــن معاهــدة ســنة   للفضــاء اخلــارجي. ووفقــاً  ادئ املنظمــة بشــأن املب

ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام    
ل املسـؤولية الدوليـة عـن األنشـطة الوطنيـة يف      السماوية األخرى، تقوم أطـراف املعاهـدة بتحمُّـ   

ــة امل املــادة الســابعة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي بــأنَّ   الفضــاء اخلــارجي. وتــنصُّ  طلقــة الدول
 بها األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي.ل املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تسبِّتتحمَّ

ــا           ــاهج أخــرى لتنظيمه ــدول من ــد تعتمــد ال ــة، فق ــة شــبه املداري ــرحالت اجلوي وعــن ال
 باإلضافة إىل احتمال تعديل معاهدة الفضاء اخلارجي مثل تلك املطبقة على خدمات الطريان.

ــ‘٢‘الســؤال    ــة الــيت    . حالي ــة دون املداري ــاك جمموعــة واســعة مــن الــرحالت اجلوي ا هن
يصعب دجمهـا يف تعريـف واحـد. وبقـدر مـا يتعلـق األمـر باالرتفـاع ميكـن الوصـول إىل اجملـال            

ــة عمومــاً ملل اجلــوي العلــوي فمــا فوقــه إىل الفضــاء اخلــارجي وفقــاً     مارســة والتعــاريف املقبول
 م).ك ١٠٠(

 ي يف إجياد تعريف واحد مقبول جلميع البعثات.التحدِّ ل. يتمثَّ‘٣‘السؤال   
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كــان النشــاط ســيقام علــى األراضــي الوطنيــة فيجــب أن تكــون  مــا . مــىت‘٤‘الســؤال   
 قة يف القوانني الوطنية هي اليت حتكم ذلك النشاط.التشريعات املطبَّ

عريـف اجملـال   ت دولة قطـر تعتقـد بـأنَّ    . كما جاء يف مراسالتنا السابقة فإنَّ‘٥‘السؤال   
 اجلوي من شأنه أن يساعد يف حتديد مسؤولية الدولة ووضوح مفهوم السيادة الوطنية.

 أسئلة أخرى. . يف هذه املرحلة ليست لدينا أيُّ‘٦‘السؤال   

 


