
 A/AC.105/865/Add.8  األمـم املتحـدة 

 

  اجلمعية العامة
Distr.: General 
9 December 2010 
Arabic 
Original: English/French 

 

 
210111    V.10-58353 (A)

 
 

 *1058353*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
        يف األغراض السلمية  

  التشريعات واملمارسات الوطنية املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي     
      وتعيني حدوده

 مذكّرة من األمانة  
  

   إضافة  
    احملتويات

الصفحة
 ٢..................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا

 ٢.......................................................................................................هولندا 
 ٣.......................................................................................................تونس 

  



 

2 V.10-58353 

 

A/AC.105/865/Add.8 

   الردود الواردة من الدول األعضاء -ياثان 
    هولندا  

 ]باإلنكليزية :األصل[
 ]٢٠١٠مارس / آذار٣[

 
 مــصطلَح (Wet ruimtevaartactiviteiten) اهلولنــديألنــشطة الفــضائية  ا ستخدم قــانونَُيــ 

 ).٢املوضـوعي، املـادة   االختصاص ( يف حتديد نطاق القانون (kosmische ruimte)" الكوينالفضاء "
   . الفضاء اجلويه وال حدوَدن حدوَدعيِّ اخلارجي وال ُيف الفضاَء هذا القانون ال ُيعرِّبيد أنَّ

" األنــشطة الفــضائية " إىل مــصطلح الفــضاء اخلــارجي يف تعريفــات    شري القــانونُوُيــ   
(ruimtevaartactiviteiten)األجــــسام الفــــضائية" و "(ruimtevoorwerp). ِّف مــــصطلَحويعــــر 

الفـضاء اخلـارجي أو عمليـة       حنـو    إطالق أجسام فـضائية      عمليةَبأنه يعين   " ضائيةاألنشطة الف "
 أيَّبأنه يعـين    " اجلسم الفضائي "ف  عرُِّيهو  ؛ و ))ب (١املادة  (فيه  تسيري رحلتها أو توجيهها     

 نطاق القانون ال    ، فإنَّ لذا )).ج (١املادة  (الفضاء اخلارجي   ه حنو   راد إطالقُ ُي أو   ُقجسم ُيطلَ 
تعريـف أو حـىت إشـارة       ولو أنه ليس هنـاك      يف الفضاء اخلارجي،    لة  املزاَواألنشطة    يفينحصر  

ويتماشـى ذلـك     .عنـده الفـضاء اخلـارجي     يبـدأ   وحيـث   ينتهي عنده الفضاء اجلوي     حيث  إىل  
علــى  )١(مــع تطبيــق اتفاقيــة املــسؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية  

 النظـر عـن موقعهـا    يف الفـضاء اخلـارجي، بغـضِّ      ع إطالقهـا    املزَمة أو   قاألجسام الفضائية املطلَ  
  .األضرارحدوث اجلغرايف عند 

ق نح مبوجــب قــانون األنــشطة الفــضائية حــىت اليــوم يتعلَّــ  الوحيــد الــذي ُمــوالتــرخيُص 
  السواتل ذات الـصلة ال تعمـل يف       بأنَّ أحٌدل  أن جيادِ ل  ُيعقَ ال   هومبا أن  .بتشغيل سواتل يف املدار   
ــإنَّ   ــضاء اخلــارجي، ف ــسألةَالف ــضاء اجلــوي       م ــيني حــدود الف ــضاء اخلــارجي أو تع ــف الف  تعري

تعريـف الفـضاء اخلـارجي أو    إىل وبالتايل، مل تربز بعد احلاجـة   .والفضاء اخلارجي تفقد أمهيتها
 .تعيني حدوده يف املمارسات الوطنية

  

───────────────── 
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
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    تونس  
 ]بالفرنسية :األصل[

 ]٢٠١٠مارس / آذار٢٥[
 

معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املعنيــة باســتخدام  مــن قت تــونس علــى ثــالث صــدَّ 
 :الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وهي حتديداً

ــدان استكــشاف واســتخدام       )أ(  ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظم ــدة املب معاه
قـانون رقـم    ال: التـصديق ( )٢(السماويـة األخـرى  قمـر واألجـرام   الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك ال     

 ، بتـاريخ  ١١رقم  ،  )للجمهورية التونسية الرائد الرمسي    (١٩٦٨مارس  / آذار ٨ املؤرخ   ٦-٦٨
 ؛)١٩٦٨مارس / آذار١٢-٨

 االتفــاق اخلــاص بإنقـــاذ املالحــني الفــضائيني وإعـــادة املالحــني الفـــضائيني وردّ      )ب( 
 / كـانون األول ٨رخ  املؤ٦٣-٧٠القانون رقم  :التصديق( )٣(املطلقة يف الفضاء اخلارجياألجسام 
 / كـانون األول   ١١-٨، بتـاريخ    ٥٥، رقـم    ) للجمهوريـة التونـسية    مسـي الرالرائـد    (١٩٧٠ديسمرب  
 ؛)١٩٧٠ديسمرب 

ــن األضــرار    )ج(  ــة ع ــسؤولية الدولي ــة امل ــضائية   اتفاقي ــدثها األجــسام الف ــيت حت  )٤( ال
مهوريـة   للج مسـي الرالرائـد   ( ١٩٧٣مارس  / آذار ٢٣ املؤرخ   ١١-٧٣القانون رقم    :التصديق(

 ).١٩٧٣مارس / آذار٢٣-٢٠، بتاريخ ١١، رقم )التونسية

 الوطنية لشؤون الفضاء اخلارجي التعـديالت التـشريعية الالزمـة وفقـاً             قترح اللجنةُ وسَت 
 .لتلك التصديقات

 

───────────────── 
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠املرجع نفسه، اجمللد   )2(  
  .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢املرجع نفسه، اجمللد   )3(  
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، اجمللد   )4(  


