
 A/AC.105/889/Add.16 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
9 February 2015 
Arabic 
Original: Arabic/English 

 

 
 

 

 
020315    V.15-00964 (A) 

*1500964*
 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
       يف األغراض السلمية

   تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده: عنأسئلة     
     الدول األعضاءالواردة من ردود ال    

 األمانةمن رة مذكِّ
  

  إضافة
    

  احملتويات
 الصفحة  

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

 ٢...........................................................................................  موزامبيق 

 ٣...............................................................................................  قطر 

  
  



 

2V.15-00964 

 

A/AC.105/889/Add.16

 [األصل: باإلنكليزية]

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

تعريـف  بفـق الفريـق العامـل املعـين     ، ات٢٠١٤َّ عـام  اخلارجي يف األغراض السـلمية، املعقـودة يف  
يــه األســئلة التاليــة إىل حكومــات الــدول  جاصــلة توالفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده علــى مو 

 (ب)): ١٥، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1067األعضاء (

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

 هده تكنولوجيات الفضاء والطريان؟طريان وإىل التطور التكنولوجي الذي تشال

 آخر حلل هذه املسألة؟ هل ترتئي حكومتكم هنجاً  (ب)  

هل تنظر حكومتكم يف إمكانيـة تعـيني حـد أدىن للفضـاء اخلـارجي و/أو حـد         (ج)  
يل أو وطـين  تشـريع خـاص دو   أعلى للفضاء اجلوي، مع اإلقرار يف الوقت نفسـه بإمكانيـة سـنِّ   

 ذها جسم يف كل من الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي؟يتصل مبهام ينفِّ

 إىل الردود الواردة من موزامبيق وقطر. األمانة هذه الوثيقة استناداًت عدَّوقد أَ  -٢
    

   الردود الواردة من الدول األعضاء  -ثانياً  
 موزامبيق

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

السؤال (أ). تعريـف الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي ضـروري، بـالنظر إىل احلجـم           
احلايل لألنشطة الفضـائية وأنشـطة الطـريان والتطـور التكنولـوجي الـذي تشـهده تكنولوجيـات         

 الفضاء والطريان.

 السؤال (ب). ال.  

 السؤال (ج). نعم.    
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 قطر

 [األصل: بالعربية]

]٢٠١٥شباط/فرباير  ٢[  

 ويلفضـاء اجلـ  لتعريـف  وجـود  من الضروري  ترىقطر دولة حكومة  إنَّالسؤال (أ).   
حتديـد مسـؤولية الـدول وتوضـيح     هم يف ايسـ سذلك  الفضاء اخلارجي، ألنَّه مع وتعيني حدود

الدوليـة ذات   تفاقيـات يف القـوانني واال  غموضأيِّ مفهوم السيادة الوطنية، وحيول دون وجود 
 الدول أمام القانون الدويل.مساواة  وسيحقق مبدأ ،الصلة

حـول   ةمتوازنـ  رؤيـة لتوصـل إىل  لشاور بـني الـدول   التقطر دولة السؤال (ب). تقترح   
 .اضروري الفضاء اخلارجي ريفتع كان ما إذا

احلــل األمثــل هــو إجــراء مزيــد مــن الدراســات لتحديــد   أنَّ حنــن نعتقــدالســؤال (ج).   
جسـم يف الفضـاء    قوم هبـا ي مةمبه علقيتخاص طين تشريع دويل أو و إذا كانت إمكانية سنِّ ما

  الوطنية. التوجهاتدم خي هو أمراجلوي والفضاء اخلارجي 
 


