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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

 التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف   
   الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

  *مذكّرة من األمانة       
 إضافة

  
   احملتويات 

الصفحة الفقرات   

...................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء                         ٢ -ثانيا
.................................................................................أستراليا        ١٠-١ ٢
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   الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  
  أستراليا     

 ]باإلنكليزية: األصل[

  مقدمة  -١ 
القصــد مــن هــذه الوثــيقة هــو إعــالم اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام   -١

الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـتاريخ املـواد ذات الصـلة يف قـانون األنشطة الفضائية                
 .، وحالتها الراهنة")قانون الفضاء"املشار إليه فيما يلي باسم  (١٩٩٨رايل لسنة األست

  
  ملخص النقاط الرئيسية -٢ 

يف القـانون الداخـلي األسترايل،      " الفضـاء اخلـارجي   "ال يوجـد تعـريف للتعـبري         )أ( -٢
 وتعترف أستراليا بأنه ال يوجد تعريف أو حتديد مقبول دوليا هلذا التعبري؛

نظم قـانون الفضـاء إطـالق أجسـام فضـائية مـن أستراليا وعودا إليها وقيام                 يـ  )ب( 
 مواطنني أستراليني بإطالق أجسام فضائية خارج أستراليا؛

، ينطبق قانون   ٢٠٠٢نتـيجة لـتعديالت أدخلـت عـلى قـانون الفضـاء يف عـام                 )ج( 
ارتفاع يتجاوز الفضـاء عـلى األنشـطة الفضـائية الـيت حتـدث أو الـيت يقصـد ـا أن حتدث على                   

 ؛)كم( كيلومتر ١٠٠

لقــد زادت الــتعديالت مــن الــيقني فــيما يــتعلق مبكــان انطــباق قــانون الفضــاء    )د( 
 واألنشطة اليت ينظمها هذا القانون؛

 كم يف قانون الفضاء حماولة من جانب        ١٠٠مل يكـن حتديـد االرتفـاع الـبالغ           )ه( 
 ه؛أو لتعيني حدود" الفضاء اخلارجي"أستراليا لتعريف 

مل حتصـل أسـتراليا حـىت اآلن عـلى أي تعلـيقات دولـية فـيما يتصـل على وجه                )و( 
 . كيلومتر احملدد يف قانون الفضاء املعدل١٠٠التحديد باالرتفاع البالغ 
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  قانون الفضاء     نطاق  -٣ 
 إطـالق أجسـام فضـائية من أستراليا وعودا إليها وقيام مواطنني             قـانون الفضـاء   يـنظم    -٣

وقــانون الفضــاء جيعــل الــتزامات أســترالية .  بــإطالق أجســام فضــائية خــارج أســترالياأســتراليني
 .معينة مبوجب معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي نافذة يف التشريع الداخلي

  
  "الفضاء اخلارجي"وقانون الفضاء       -٤ 

 الفضائية اليت    كـان ينطـبق عـلى األنشـطة        ١٩٩٨عـندما صـدر قـانون الفضـاء يف عـام             -٤
وال يوجــد تعــريف ". الفضــاء اخلــارجي"كانــت حتــدث أو الــيت كــان يقصــد ــا أن حتــدث يف 

يف القانون الداخلي األسترايل، وتدرك أستراليا أنه ال يوجد تعريف         " الفضـاء اخلارجي  "للتعـبري   
ولة ونظــرا لعــدم وجــود تعــاريف داخلــية أو تعــاريف مقــب. أو حتديــد مقــبول دولــيا هلــذا التعــبري

دولـيا، كـان هناك شيء من عدم اليقني إزاء مكان نفاذ قانون الفضاء األسترايل واألنشطة اليت       
 .ينظمها

  
   كيلومتر١٠٠املعدل ينطبق على ما هو أعلى من قانون الفضاء       -٥ 

وقــد حققــت الــتعديالت . ٢٠٠٢ و٢٠٠١عدلــت أســتراليا قــانون الفضــاء يف عــامي  -٥
 ضـمن مـا حققته، مزيدا من اليقني القانوين بشأن مكان انطباق   ،٢٠٠٢الـيت أدخلـت يف عـام        

فقد عدلت أستراليا بعض مواد هذا القانون بأن جعلت         . قـانون الفضـاء واألنشطة اليت ينظمها      
حتل حمل  "  كيلومـتر فـوق متوسـط مسـتوى سطح البحر          ١٠٠مـنطقة تـتجاوز مسـافة       "العـبارة   
 قـانون الفضـاء حالـيا عـلى األنشـطة الفضـائية اليت              وبالـتايل ينطـبق   ". الفضـاء اخلـارجي   "التعـبري   

 . كم١٠٠حتدث أو يقصد ا أن حتدث على ارتفاع يتجاوز 

مسـتخدما يف قانون  " الفضـاء اخلـارجي  "، مل يعـد التعـبري   ٢٠٠٢وبعـد تعديـالت عـام        -٦
ضاء الفضـاء إال يف إشـارات حمـددة إىل اتفاقات دولية مثل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالف                

كما إن هذا " الفضـاء اخلـارجي   "ومـا زال قـانون الفضـاء ال يتضـمن تعـريفا للتعـبري               . اخلـارجي 
 كيلومتر توضيحا   ١٠٠وميثّل االرتفاع البالغ    . التعـبري لـيس معـرفا يف أي تشـريع أسـترايل آخر            

 كيلومتر حماولة من جانب     ١٠٠ومل يكن االرتفاع البالغ     . عملـيا ملكـان انطـباق قانون الفضاء       
 .أو لتعيني حدوده" الفضاء اخلارجي"أستراليا لتعريف 
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ــيما يــلي املــواد ذات الصــلة الــيت عدلــت يف عــام     -٧ وقــد وضــع خــط حتــت  . ٢٠٠٢وف
، ٢٠٠٢العـبارات الـيت أضـيفت إىل قـانون الفضـاء يف سـياق الـتعديالت الـيت أُدخلـت يف عام                       

 :بغية تيسري االهتداء إليها

  جسـم فضائي يعين إطالق جسم إىل       إطـالق ": "قاإلطـال "، تعـريف    ٨املـادة    )١( 
 ؛" أو حماولة ذلك،كم فوق متوسط مستوى سطح البحر١٠٠منطقة تتجاوز مسافة 

تعين مركبة تستطيع   مركـبة اإلطالق    ": "مركـبة اإلطـالق   "، تعـريف    ٨املـادة    )٢( 
 أو أن كم فوق متوسط  مستوى سطح البحر١٠٠مـنطقة تتجاوز مسافة  أن حتمـل محولـة إىل     

 ؛"عود ا من تلك املنطقةت

جســم فضــائي تعــين إعادتــه إىل األرض  إعــادة": "اإلعــادة"، تعــريف ٨املــادة  )٣( 
 ؛"، أو حماولة ذلككم فوق متوسط مستوى سطح البحر١٠٠منطقة تتجاوز مسافة من 

يعــين شــيئا يــتكون اجلســم الفضــائي "": اجلســم الفضــائي"، تعــريف ٨املــادة  )٤( 
 :من

 ق؛ مركبة إطال )أ"(  
ــة  )ب"(   ــتجاوز  حتمــلها مركــبة اإلطــالق إىل  ) إن وجــدت(ومحول ــنطقة ت م

  أو تعود ا من تلك املنطقة؛كم فوق متوسط مستوى سطح البحر١٠٠مسافة 
 :أو أي جزء من ذلك الشئ، حىت إذا

مــنطقة كــان ذلــك اجلــزء لــن يقطــع إال بعضــا مــن املســافة يف اجتــاه      )ج"(  
، أو يف طــريق العــودة ط مســتوى ســطح الــبحركــم فــوق متوســ١٠٠تــتجاوز مســافة 

 منها؛ أو
كــان ذلــك اجلــزء ناجتــا عــن انفصــال محولــة أو محــوالت مــن مركــبة   )د"(  

 "إطالق بعد اإلطالق؛
ال يشـترط أن يكــون  ": ٤٢ واملــادة ٢٦مـن املـادة   ) ٢(حاشـية بشـأن الفقــرة    )٥( 

 ميكـن أن حتمل مركبة      فمـثال . اجلسـم الفضـائي العـائد هـو ذات اجلسـم الفضـائي الـذي أُطلـق                
 وأن تعود دوا، كم فوق مستوى سطح البحر١٠٠مـنطقة تـتجاوز مسافة    إطـالق محولـة إىل      

كــم فــوق متوســط مســتوى ١٠٠مــنطقة تــتجاوز مســافة أو حــىت أن تلــتقط محولــة خمــتلفة مــن 
 ". وتعيدها إىل األرضسطح البحر
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: رنت يف املوقع التايل            ويوجد نص كامل للصيغة احلالية لقانون الفضاء على اإلنت                                   -٨
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/management.nsf/lookupindexpagesbyid/IP2004018

51?OpenDocument .                                      وتورد مذكرة تفسريية مزيدا من املعلومات عن التغيريات احملددة اليت
حة    وهي متا     ( والسبب املنطقي لكل من التغيريات                 ٢٠٠٢يف عام     قانون الفضاء          أدخلت على        

 /http://www.comlaw.gov.au/ComLaw/Legislation/Bills1.nsf :على االنترنت يف املوقع التايل                

bills/bytitle/AE0A850D95E7667ACA256F7200243200?OpenDocument&VIEWCAT=att

achment&COUNT=999&START=1 .(                             وقد شكّلت املذكرة التفسريية جزءا من جمموعة من
 .ربملان األسترايل عندما عدل قانون الفضاء                        الوثائق اليت درسها ال          

وتوجـد وصـالت أخـرى بصفحات تتعلق بنشاط أستراليا يف ميدان الفضاء عن طريق                -٩
 .(http://www.industry.gov.au/space)بوابة الفضاء اخلاصة باحلكومة األسترالية 

  
  قانون الفضاء    التعليقات الدولية على  -٦ 

، استجابت أستراليا لطلبات دولية بشأن      ٢٠٠٢لفضـاء يف عـام      مـنذ أن عـدل قـانون ا        -١٠
احلصــول عــلى معلومــات عامــة عــن هــذا القــانون، كالطلــبات الــواردة مــن حكومــات أجنبــية   

ومل تتلق أستراليا حىت اليوم أي      . تعكـف عـلى مراجعة خمتلف تشريعاا الداخلية بشأن الفضاء         
ــلى     ــل عـ ــيما يتصـ ــانون فـ ــذا القـ ــلى هـ ــية عـ ــيقات دولـ ــبالغ   تعلـ ــاع الـ ــتحديد باالرتفـ ــه الـ   وجـ

 . كيلومتر الذي ينطبق عنده قانون الفضاء١٠٠
 


