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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
            يف األغراض السلمية

التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي     
      وتعيني حدوده

       *مذكّرة من األمانة    
  احملتويات

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

  ]بالروسية: األصل[
طبقا لقانون بيالروس، يشكل الفضاء اجلوي الواقع فوق أراضي الدولة جزءا من   - ١

وعالوة على ذلك، جلميع الدول . هذه األراضي وجلميع الدول السيادة على فضائها اجلوي
 اخلالص يف وضع القواعد اليت تنظم الطريان يف الفضاء اجلوي الواقع فوق أراضيها، على احلق

 ٢٠٠٦وهكذا، فطبقا لقانون اجلو لعام . حنو مستقل ودون تدخل خارجي من أي نوع
اخلاص ببيالروس، يشكل الفضاء اجلوي الواقع فوقها جزءا من أراضي بيالروس، وللدولة 

  .جلوياعلى فضائها السيادة الكاملة واحلصرية 
، واخلاص باألشياء ١٩٩٨مايو / أيار٥ املؤرخ ٣- ١٥٦وينص القانون رقم   - ٢

اململوكة حصرا للدولة، على أن الفضاء اجلوي الواقع فوق أراضي بيالروس هو ملك خالص 
  .للدولة

وفيما يتعلق مبسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده فليس لدى بيالروس،   - ٣
مؤخرا فقط يف أنشطة خاصة بالفضاء اخلارجي، تشريعات حملية منفصلة تتعلق اليت شرعت 

بالفضاء اخلارجي حىت اآلن ولكنها تقوم حاليا بإعداد تشريعات ستغطي هذه املسألة يف مجلة 
. فةمصنفة وغري مصّن: ويقّسم القانون احلايل الفضاء اجلوي لبيالروس إىل فئتني. أمور أخرى

 ينظّمه التشريع ه متر مصّنف، والتحليق داخل٢٠ ١٠٠رتفاع قدره فالفضاء اجلوي حتت ا
أي قانون اجلو وقواعد استخدام الفضاء اجلوي املُعتمدة مبوجب أمر جملس الوزراء : احمللي
أي (أما خارج الفضاء اجلوي املصنف . ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٤ املؤرخ ١٤٧١رقم 

 أحكام االتفاقات فإنيعترب الفضاء اخلارجي، ، والذي ) متر٢٠ ١٠٠على ارتفاع يتجاوز 
  .الدولية هي اليت تنطبق

 على أن بيالروس تعترف هبيمنة مبادئ القانون ١٩٩٤وينص دستور بيالروس لعام   - ٤
ويقضي القانون رقم . الدويل املقبولة عموما، وسوف تضمن أن تشريعاهتا احمللية متتثل هلا

ز النفاذ خلاص باالتفاقات الدولية والذي دخل حّي، ا٢٠٠٨يوليو / متوز٢٣ املؤرخ ٣- ٤٢١
ذ بيالروس بأمانة االتفاقات الدولية اليت عقدهتا، ، بأن تنف٢٠٠٨ّديسمرب / كانون األول٥يف 

  .وفقا للقانون الدويل
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ل املعايري القانونية املتضمنة يف االتفاقات الدولية اليت عقدهتا بيالروس جزءا وُتشكّ  - ٥
 االتفاق الدويل عندما َيُنصُّال إية يف أراضي بيالروس وُتطبق تلقائيا، من التشريعات السار

  .صدارها لتطبيق هذه املعايريإعلى ضرورة اعتماد تشريعات حملية و
وبيالروس طرف يف اتفاقات الفضاء الدولية األساسية، مبا يف ذلك معاهدة املبادئ   -٦

لفضاء اخلارجي ، مبا يف ذلك القمر املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام ا
وعلى ذلك، فوفقا للمادة الثانية من معاهدة .  اليت تطبقها تلقائيا)1(واألجرام السماوية األخرى،

والواقع أهنا تعتقد أن . الفضاء اخلارجي، ال تّدعي بيالروس السيادة على الفضاء اخلارجي
ضع لسيادة أي دولة، وهو ما يعين أن نسانية مجعاء وال خيالفضاء اخلارجي هو ملك مشترك لإل

. النظام القانوين للفضاء اخلارجي هو احملّدد يف االتفاقات الدولية اخلاصة بالفضاء اخلارجي
وتعتقد بيالروس أيضا أن الدول تتحمل مسؤولية أنشطتها يف الفضاء اخلارجي، وهذا هو 

ن األضرار اليت حتدثها األجسام قت من أجله على اتفاقية املسؤولية الدولية عالسبب الذي صّد
   )3(. واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي)2(الفضائية

    
  اجلمهورية التشيكية    

  ]نكليزيةإلبا: األصل[
فيما أما . مل تعتمد اجلمهورية التشيكية حىت اآلن قوانني وطنية بشأن هذه املسألة  - ١

اجلمهورية التشيكية، فهي كلها متتثل متاما ملعاهدات الفضائية اليت تقوم هبا ألنشطة ا خيّص
األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي والتوصيات املتضمنة يف قرارات اجلمعية 

  .العامة اخلاصة بالفضاء اخلارجي
اخلاص باملمارسات اليت قد تكون موجودة أو يف طور فيما يتعلق بالسؤال وأما   - ٢

لة بشكل مباشر أو غري مباشر بتعريف الفضاء اخلارجي والفضاء اجلوي االستحداث واملتص
ذ تأخذ يف احلسبان املستوى الراهن واملتوقع إ اجلمهورية التشيكية، فإنوتعيني حدودمها، 

لتطور تكنولوجيات الفضاء والطريان، تدرك الفرق بني النظام القانوين الذي ينظّم األنشطة 
النظام القانوين الذي ينظّم األنشطة يف الفضاء اخلارجي من يف الفضاء اجلوي من ناحية و

ال مع املراعاة الواجبة للمبدأ إففي حني ال ميكن االضطالع باألنشطة اجلوية . ناحية أخرى
                                                                 

  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، اجمللد  (2) 
  .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣املرجع نفسه، اجمللد  (3) 



 

4  
 

 A/AC.105/865/Add.4

م به عموما الذي يقضي بأن للدول السيادة الكاملة واحلصرية على الفضاء اجلوي الذي املسلّ
رجي، مبا يف ذلك القمر وسائر األجرام السماوية، متاح ن الفضاء اخلاإيقع فوق أراضيها، ف

وعلى الرغم من عدم . لالستكشاف واالستخدام من جانب مجيع الدول وفقا للقانون الدويل
التوصل إىل اتفاق حىت اآلن بشأن احلدود اليت تفصل بني جمايل تطبيق هذين النظامني 

ة على احترام املبدأ املتعارف عليه الذي القانونيني املختلفني، فقد دأبت اجلمهورية التشيكي
يقضي باعتبار إطالق جسم فضائي الغرض منه الدوران حول األرض أو التحرك على أي 

  .حنو آخر يف الفضاء اخلارجي نشاطا فضائيا
    

  املكسيك    
  ]سبانيةإلبا: األصل[

 من الدستور السياسي للمكسيك على أن األراضي الوطنية ٤٢تنص املادة   
ده ه، الفضاء الواقع فوق األراضي الوطنية بالقدر الذي حتّد، يف مجلة ما تضّمك تضّمللمكسي

  .القواعد املنشأة بالقانون الدويل ووفقا هلا
    

  منغوليا    
  ]نكليزيةإلبا: األصل[

وطبيعة املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض الفضاء اخلارجي وحدوده تعاريف إنّ   
 التشريعات الوطنية اليت يصدرها الربملان واحلكومة والوزارات يفمنصوص عليها واستخدامه 

  .والوكاالت وأكادميية العلوم املنغولية
  


