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    مةمقّد -أوال 
يف الدورة اخلامسة واألربعني للجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء                -١

فـق الفريـق العامـل املعـين باملـسائل          ، اتَّ ٢٠٠٦اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقـودة يف عـام          
ى توجيــه الــسؤالني التــاليني إىل الــدول  املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده علــ  

 :األعضاء

أو تعـيني   / من الـضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي و          هل ترى حكومتكم أنَّ    )أ( 
حدوده وحدود الفضاء اجلوي، بالنظر إىل احلجـم احلـايل لألنـشطة الفـضائية وأنـشطة الطـريان                  

ــضاء والطــريان؟      ــات الف ــشهده تكنولوجي ــذي ت ــوجي ال ــل   ُير والتطــور التكنول ــدمي تعلي جــى تق
 أو لإلجابة؛

ــي حكــومتكم هنجــا آخــر حلــل هــذه املــسألة؟     )ب(  ــل   هــل ترتئ ُيرجــى تقــدمي تعلي
 .))و (٧، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/871(لإلجابة 

 ، دعـا الفريـقُ    ٢٠٠٩ للجنـة الفرعيـة، املعقـودة يف عـام           ثُمَّ يف الدورة الثامنة واألربعني      -٢
ــل ــدولَ العامــ ــضاءالــ ــ  األعــ ــاله     ّدداًجمــ ــواردين أعــ ــسؤالني الــ ــى الــ ــا علــ ــدمي ردودهــ إىل تقــ

)A/AC.105/935 ب (١٣، املرفق الثاين، الفقرة.(( 

 مـن هولنـدا وتـونس يف        الـرّدين الـواردين   وقد أَعـّدت األمانـة هـذه الوثيقـة اسـتنادا إىل               -٣
 .٢٠١٠مارس /آذار

    
     الردود الواردة من الدول األعضاء -ثانيا 

    هولندا  
 ]باإلنكليزية :األصل[

  ]٢٠١٠مارس / آذار٣[
  

 ضـرورة لتعريـف الفـضاء اخلـارجي أو تعـيني حـدود       ، حىت اآلن  ،ال ترى مملكة هولندا    
 .ائلسم يةأ التباع هنج آخر يف حل  أوالفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي،

فاحلجم احلايل لألنشطة الفضائية وأنـشطة الطـريان يف مملكـة هولنـدا والبلـدان اجملـاورة                  
 يف طريقهـا  ر الفـضاء اجلـوي للمملكـة        عبُـ  على األجسام اليت تَ     قضائيةٍ سلطٍة  يستدعي ممارسةَ  ال
 ذلـك يف املـستقبل نتيجـة للتطـورات           احلاجـةُ  تـستدعي وقد   . منه عائدةً الفضاء اخلارجي أو     إىل
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ــات الفــضاء والطــريان، وال احلاصــلة  ــة  ســيما تطــوّ  يف تكنولوجي ــرحالت الفــضائية التجاري ر ال
 .اخلاصة والسياحة الفضائية

 يف مسألة ما إذا كان من الضروري تعريـف الفـضاء اخلـارجي               النظرُ  عندئذٍ  يتعني وقد 
بـاع هنـج آخـر لتنظـيم هـذه األنـشطة            أو تعيني حدود الفـضاء اجلـوي والفـضاء اخلـارجي، أو اتّ            

  معروفة بدقة يف الوقـت الـراهن، فـإنَّ          غريُ هاوظروف  هذه األنشطة   طبيعةَ ومبا أنّ  .تنظيماً مناسباً 
  .تنظيم تلك األنشطةمن أجل سيناريوهات وتناول مملكة هولندا ال ترى ضرورة لتحديد 

    
    تونس  

 ]باإلنكليزية :األصل[
  ]٢٠١٠مارس / آذار٢٥[

  
تعتقـــد اللجنـــة الوطنيـــة لـــشؤون الفـــضاء اخلـــارجي، الـــيت اســـتأنفت أنـــشطتها يف          
وجتـدر اإلشـارة،     . النظـر يف تعـيني حـدود الفـضاء اجلـوي           املالئـم  من   ، أنَّ ٢٠١٠ر  فرباي/شباط

 سـائر الـدول بالـسيادة الكاملـة واخلالـصة لكـل دولـة علـى                 إقرارمن ناحية أخرى، إىل ضرورة      
 .الفضاء اجلوي فوق أراضيها وفقاً ملبادئ القانون الدويل

ــُعوينبغــي أن تستكــشفَ   ــدول مجي ــضاَء  ال ــستخدَمو  اخلــارجيالف ــة ودون أيِّهت   حبرّي
 .شكل من أشكال التمييز، على قدم املساواة ووفقاً للقانون الدويل

 مثل الصناعة والنقل يف جمـال الفـضاء       (ر احملتمل ألنشطة الفضاء يف تونس       ونظراً للتطوُّ  
 :تتمثَّل يف ما يلي أنشطة اللجنة الوطنية لشؤون الفضاء اخلارجي فإنَّ، )واستغالل الفضاء

اقتـــراح تـــدابري حلمايـــة البيئـــة واملـــوارد الطبيعيـــة وتنفيـــذها يف إطـــار التطبيقـــات    •  
 الفضائية؛

ــة وتطويرهــا مــن خــالل تــدريب مــوظفني       •   ــة والتكنولوجي ــز املهــارات العلمي تعزي
 متخصصني إضافة إىل إعداد البحوث والدراسات يف هذا اجملال؛

ــصناعي والزراعــي   تطــوير وســائل اإل ســبيلإجيــاد أفــضل املمارســات يف    •   ــاج ال نت
 .باستخدام التطبيقات الفضائية

 


