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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

  أسئلة عن تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده:    
  الردود الواردة من الدول األعضاء

    
  مذكِّرة من األمانة    

    
  إضافة    

    
  احملتويات

 الصفحة    

 ٢................................................................................................ مقدمة -أوالً

 ٢....................................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانياً

 ٢................................................................................................  جالنروي 

  ٣................................................................................................  أوكرانيا 
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    مةمقد  -أوالً  

للجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء  واخلمســني الثالثــةيف الــدورة   -١
فـق الفريـق العامـل املعـين بتعريـف      ، ات٢٠١٤اخلارجي يف األغراض السـلمية، املعقـودة يف عـام    

الــدول حكومــات إىل  ئلة التاليــةاألســتوجيــه  مواصــلة الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده علــى 
  :(ب)) ١٥، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1067( األعضاء

هل ترى حكومتكم أنَّ من الضـروري تعريـف الفضـاء اخلـارجي و/أو تعـيني        (أ)  
حدود الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي، بالنظر إىل احلجم احلـايل لألنشـطة الفضـائية وأنشـطة     

هده تكنولوجيات الفضاء والطريان؟التكنولوجي الذي تش رالطريان وإىل التطو  

  هذه املسألة؟ آخر حللِّ هل ترتئي حكومتكم جاً  (ب)  

 أدىن للفضـاء اخلـارجي و/أو حـد    حكـومتكم إمكانيـة تعـيني حـد     تبحـث هل   (ج)  
تشـريع دويل أو وطـين خـاص     يف الوقت نفسه بإمكانيـة سـن   التسليمأعلى للفضاء اجلوي، مع 

  ؟على السواء اخلارجيواجلوي  الفضاءينجسم يف  أي ذهاينفِّ اليت هامامل نبشأ

رديـــن تلقتــهما مـــن النـــرويج  وقــد أَعـــدت األمانــة العامـــة هـــذه الوثيقــة اســـتناداً إىل      -٢
 .وأوكرانيا

    
      الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  

    النرويج    
  ]باإلنكليزية[األصل: 

  ]٢٠١٤/نوفمرب تشرين الثاين ١٧[

ينبغي أن ينظر إىل الرد املقدم من النرويج ضمن سياق نطـاق أنشـطتها الفضـائية. ويف      
ل النشاط الوطين الوحيد يف جمال اإلطـالق يف إطـالق صـواريخ سـبر دون     الوقت احلاضر، يتمثَّ

نطـاق قـانون    مدارية من موقعي إطالق الصواريخ الكائنني يف أندويا وسفالبارد. ومن مث، فـإنَّ 
  حمدودين جدا. ال يزاالن اعتباراتهوالفضاء النروجيي 

ر، ليست لدى النرويج حاجـة ماسـة إىل اسـتحداث    ضيف الوقت احلا  -السؤال (أ)  
  تعاريف أخرى تتجاوز النطاق املعتاد.

  ال تدرس النرويج حاليا أي وج أخرى.  -السؤال (ب)  
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مـا تطلـق صـواريخ السـبر مـن       احلـايل، كـثرياً   مبقتضى النظام القـانوين   -السؤال (ج)  

األراضي النروجيية إلجراء قياسات علميـة أو عـروض عمليـة لـبعض التكنولوجيـات. ولبعثـات       
  هذه الصواريخ مهام يف الفضاء اجلوي ويف الفضاء اخلارجي.

    
    أوكرانيا    

  ]باإلنكليزية[األصل: 
  ]٢٠١٤ديسمرب /كانون األول ١٠[

ى حكومة أوكرانيـا أنَّ عـدم وجـود تعريـف للفضـاء اخلـارجي أو       تر  -السؤال (أ)  
يف القانون الدويل للفضاء اخلارجي والقانون الـدويل للفضـاء    قانونيةً ب بلبلةًدوده يسبحلتعيني 

أنَّ هنــاك حاجــة إىل متييــز الفضــاء  الــذي مفــاده الــرأي  مــعحكومــة أوكرانيــا  وتتفــقاجلــوي. 
نعاً لنشوء نزاعات بني الدول تتعلـق بشـؤوا السـيادية، جيـب     اخلارجي عن الفضاء اجلوي. وم

الفاصل بني النظامني القانونيني املعنيني. حل مسألة احلد  

يف الوقت احلاضر، ال تنظر حكومة أوكرانيا يف ـج آخـر حلـل هـذه       -السؤال (ب)  
  املسألة.

  نعم.  -السؤال (ج)  

  

  


