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  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/423() اللجنة الرابعة( على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  

ــة ذات الـــصلة باستكـــشاف     - ٦٨/٧٤ ــيات بـــشأن التـــشريعات الوطنيـ توصـ
  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــشددإذ    ــضاء اخلــارجي        ت ــتخدام الف ــضمان اس ــبة ل ــائل املناس ــوافر الوس ــة ت ــى أمهي  عل

ــسلمية  يف ــاءاألغـــراض الـ ــات ب والوفـ ــا يفااللتزامـ ــدا  املنـــصوص عليهـ ــدويل وحتديـ ــانون الـ  القـ

  ،)١(االلتزامات الواردة يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

ــق ٢٠٠٤ديــسمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٩/١١٥قرارهــا إىل  تــشريوإذ     املتعل

ديـــسمرب / كـــانون األول١٧ املـــؤرخ ٦٢/١٠١ وقرارهـــا ”الدولـــة املطلقـــة“تطبيـــق مفهـــوم ب

ــة   تـــضمن توصـــيات بـــشأنامل ٢٠٠٧  تعزيـــز ممارســـات الـــدول واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـ

  تسجيل األجسام الفضائية، يف

_______________ 

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف                       )١(
ــسماوية األخــرى     ــك القمــر واألجــرام ال ــم املتحــدة،  (ذل ــة املعاهــدات األم ــد جمموع ــرقم ٦١٠، ال ، ال

فـــضائيني وإعـــادة املالحـــني الفـــضائيني ورد األجـــسام املطلقـــة يف  ؛ واتفـــاق إنقـــاذ املالحـــني ال)٨٨٤٣
؛ واتفاقيـة املـسؤولية   )٩٥٧٤، الـرقم   ٦٧٢، الـد    جمموعة املعاهـدات  األمم املتحدة،   (الفضاء اخلارجي   

، ٩٦١، الـد  جمموعـة املعاهـدات  األمـم املتحـدة،   (الدولية عن األضرار اليت حتـدثها األجـسام الفـضائية     
ــرقم  ــضاء اخلــارجي     )١٣٨١٠ال ــة يف الف ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ــم املتحــدة،  (؛ واتفاقي ــة األم جمموع

؛ واالتفـــاق املـــنظم ألنـــشطة الـــدول علـــى ســـطح القمـــر )١٥٠٢٠، الـــرقم ١٠٢٣، الـــد املعاهـــدات
  .)٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، الد املعاهدات جمموعةاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 
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 بالعمــل الــذي اضــطلعت بــه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة   وإذ حتــيط علمــا  

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وبتقريــر فريقهــا العامــل املعــين بالتــشريعات   

شاف الفــــضاء اخلــــارجي واســــتخدامه يف األغــــراض الــــسلمية الوطنيــــة ذات الــــصلة باستكــــ

  ،)٢(األعمال املضطلع ا يف إطار خطة عمله املتعددة السنوات عن

 أنه ال يوجد يف استنتاجات الفريق العامـل أو يف هـذه التوصـيات مـا ميثـل       وإذ تالحظ   

  ء اخلارجي،تفسريا ذا حجية أو تعديال مقترحا ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضا

 أنه، نظرا لتزايد مشاركة الكيانات غـري احلكوميـة يف األنـشطة الفـضائية،               وإذ تالحظ   

يلزم اختاذ تدابري مناسبة على الصعيد الوطين، خصوصا فيما يتعلـق بـاإلذن باألنـشطة الفـضائية                 

  غري احلكومية واإلشراف عليها،

خلــارجي، وخــصوصا احلفــاظ علــى اســتدامة اســتخدام الفــضاء ا ضــرورة  تالحــظوإذ   

 أن ميكـن  األنـشطة الفـضائية وتقليـل الـضرر الـذي      سـالمة ضـمان   وبتخفيف احلطام الفـضائي،     

  يلحق بالبيئة إىل أدىن حد ممكن،

ما يرد يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي من أحكـام            إىل   تشريوإذ    

ن األنشطة املضطلع ـا يف الفـضاء   بشأن تقدمي املعلومات، إىل أقصى حد ممكن وجمد عمليا، ع      

  اخلارجي، وخصوصا من خالل تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،

 ضرورة االتساق وإمكانيـة التنبـؤ فيمـا يتـصل بـاإلذن باألنـشطة الفـضائية                 وإذ تالحظ   

احلكوميـة يف    الكيانـات غـري  مشاركةتنظيم لواإلشراف عليها، واحلاجة إىل وجود نظام عملي     

ألنــشطة الفــضائية مــن أجــل تــوفري مزيــد مــن احلــوافز الشــتراع أطــر تنظيميــة علــى املــستوى     ا

الوطين، وإذ تالحظ أن بعض الـدول تـدرج يف ذلـك اإلطـار أيـضا األنـشطة الفـضائية الوطنيـة                      

  ذات الطابع احلكومي،

  بتباين النهج اليت تتبعها الدول يف معاجلة خمتلف جوانب األنشطة الفـضائية            وإذ تسلم   

تالحـظ    من الصكوك القانونيـة الوطنيـة، وإذ       جمموعةالوطنية، أي باستخدام قوانني موحدة أو       

عتبـارات العمليـة،    االأن الدول قد كيفت أطرها القانونيـة الوطنيـة وفقـا الحتياجاـا اخلاصـة و               

ا وأن املتطلبات القانونية الوطنية تتوقف إىل حد بعيد على نطاق األنشطة الفضائية املضطلع ـ               

   الكيانات غري احلكومية فيها،مدى مشاركةوعلى 

_______________ 

)٢(  A/AC.105/C.2/101. 
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، حسب االقتضاء، عندما تـشترع      التالية بأن تأخذ الدول، يف اعتبارها العناصر        توصي  

ــا         ــاة احتياجا ــع مراع ــة، م ــها الوطني ــا لقوانين ــة، وفق ــضائية الوطني ــشطة الف ــة لألن أطــرا تنظيمي

  :ومتطلباا اخلاصة

ــشطة    - ١   ــشمل نطــاق األن ــة   ميكــن أن ي ــستهدفها األطــر التنظيمي ــيت ت  الفــضائية ال

الوطنيــة، حــسب االقتــضاء، إطــالق األجــسام يف الفــضاء اخلــارجي وإعادــا منـــه،         

ــضائية        ــشغيل األجــسام الف ــا وت ــضائية أو إعاد ــع إطــالق األجــسام الف ــشغيل مواق وت

 املوجودة يف املدار والتحكم فيهـا؛ ومثـة أمـور أخـرى ميكـن أخـذها يف االعتبـار، منـها                   

ــق علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وأنــشطة         ــصميم املركبــات الفــضائية وصــنعها وتطبي ت

  االستكشاف وحبوثه؛

 التزاماا كدولة مطلقة وكدولة مسؤولة عـن    آخذة يف االعتبار  ينبغي للدولة،     - ٢  

األنشطة الوطنيـة املـضطلع ـا يف الفـضاء اخلـارجي مبقتـضى معاهـدات األمـم املتحـدة                

 بــسط واليتــها القــضائية الوطنيــة علــى     مــن تتحقــقخلــارجي، أن املتعلقــة بالفــضاء ا 

األنــــشطة الفــــضائية املنفــــذة انطالقــــا مــــن األراضــــي اخلاضــــعة لواليتــــها القــــضائية 

سيطرا؛ كما ينبغي هلا أن تصدر أذونـا لألنـشطة الفـضائية الـيت تنفـذ يف مواقـع                    أو/و

شأة أو مسجلة أو كائنـة   اعتبارية تابعة هلا من كياناتأو/أخرى من جانب مواطنيها و    

 وأن تكفــل اإلشــراف علــى ســيطرا أو/يف األراضــي الــيت ختــضع لواليتــها القــضائية و

 شـروط ازدواجيـة وأن      وضـع تلك األنشطة، ولكن شريطة أن متتنـع تلـك الدولـة عـن              

 إذا كانت هناك دولـة أخـرى متـارس واليتـها القـضائية         أعباء ال لزوم هلا    فرضتتجنب  

  على تلك األنشطة؛

ينبغي أن يكون القيام بأنشطة فضائية مشروطا باحلـصول علـى إذن مـن سـلطة               - ٣  

ينبغي أن حتدد بوضوح يف اإلطار التنظيمـي تلـك الـسلطة أو الـسلطات         ووطنية خمتصة؛   

 مبنح األذون وتعديلها وتعليقهـا وإلغائهـا؛ وميكـن          املتعلقةوكذلك الشروط واإلجراءات    

 دار التــراخيص ملختلــف أنــواع األنــشطة الفــضائيةللــدول أن تتبــع إجــراءات معينــة إلصــ

  ؛ان ذاإلأو /و

ينبغــي أن تكــون شــروط مــنح األذون متــسقة مــع االلتزامــات الدوليــة للــدول،    - ٤  

 اخلـارجي وسـائر     وخصوصا التزاماا مبقتضى معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء          

فيما يتعلق لدول ا وجيوز أن جتسد تلك الشروط مصاحل  باملوضوعالصكوك ذات الصلة 

 التأكد من شروط منح األذون يف  أن تساعد    وينبغيسياساا اخلارجية؛   و الوطين   هاأمنب

ــيت ــدد تقليــل املخــاطر ويفتنفيــذ األنــشطة الفــضائية علــى حنــو مــأمون     األشــخاص ال
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ال تفـضي إىل تـداخل    شطةممكن ومـن أن تلـك األنـ        البيئة أو املمتلكات إىل أدىن حد      أو

مـا لــدى   تلــك الـشروط أيــضا  تراعـي يلحـق ضــررا بأنـشطة فــضائية أخـرى؛ وميكــن أن    

 وأن تــشمل معــايري أمــان ؤهالت تقنيــةطالــب اإلذن مــن جتربــة عمليــة وخــربة فنيــة ومــ 

ــف احلطــام        ــة لتخفي ــادئ التوجيهي ــع املب ــى وجــه اخلــصوص م ــق عل ــة تتواف ــايري تقني ومع

  ؛)٣(السلمية  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراضالفضائي الصادرة عن جلنة

ينبغي أن تكون هناك قواعد إجرائيـة مناسـبة تكفـل اإلشـراف علـى األنـشطة                   - ٥  

يف لتفتـيش  لالفضائية املأذون ا ورصدها علـى حنـو متواصـل بـأن يطبـق، مـثال، نظـام                 

اذ أن تتـضمن  فرض اشتراط أعم يتعلـق بـاإلبالغ؛ وميكـن آلليـات اإلنفـ     أن ي ب املوقع أو 

  االقتضاء؛ أو فرض جزاءات، حسب/ه وئإدارية، مثل تعليق اإلذن أو إلغاتدابري 

ينبغــي االحتفــاظ بــسجل وطــين لألجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي لــدى    - ٦  

 مـشغلي أو مـالكي األجـسام الفـضائية الـيت      إىلسلطة وطنية خمتصة؛ وينبغي أن يطلب     

 املطلقة هلا أو هي الدولة املسؤولة عـن األنـشطة الوطنيـة             تعترب الدولة املعنية هي الدولة    

الفضاء اخلارجي مبقتضى معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي    املنفذة يف 

ــيت قيــدت تلــك األجــسام يف       ــة ال ــسلطة معلومــات متكــن الدول أن يقــدموا إىل تلــك ال

ني العــام لألمــم املتحــدة إىل األمــباملوضــوع ســجلها مــن تقــدمي املعلومــات ذات الــصلة 

وفقا ألحكام الصكوك الدولية السارية، مبـا فيهـا اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة يف                  

ؤرخ املــ) ١٦ - د(بــاء  ١٧٢١ اجلمعيــة العامــة يقــرارراعــاة مب، و)٤(الفــضاء اخلــارجي

ديــسمرب / كــانون األول١٧ املــؤرخ ٦٢/١٠١ و ١٩٦١ديــسمرب / كــانون األول٢٠

اخلـصائص الرئيـسية    ؛ وجيوز للدولة أيضا أن تطلب معلومات عن أي تغيري يف        ٢٠٠٧

  لألجسام الفضائية، وخصوصا عندما تتوقف تلك األجسام عن العمل؛

ميكـــن للـــدول أن تنظـــر يف ســـبل للرجـــوع إىل مـــشغلي األجـــسام الفـــضائية    - ٧  

م مسؤولية عن ضرر ما مبقتـضى معاهـدات األمـم املتحـدة            مالكيها عندما تقع عليه    أو

املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي؛ وضــمانا لوجــود تغطيــة مناســبة ملطالبــات التعــويض عــن    

األضـــرار، ميكـــن للـــدول أن تـــستحدث اشـــتراطات للتـــأمني وإجـــراءات للتعـــويض،   

  االقتضاء؛ حسب

_______________ 

 .، املرفق)A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   )٣(

 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣ الد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  )٤(



A/RES/68/74 

ــة ذات الــصلة باستكــشاف    ــشأن التــشريعات الوطني توصــيات ب
  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
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ــضائية لل       - ٨   ــشطة الف ــى األن ــي ضــمان اإلشــراف املتواصــل عل ــري ينبغ ــات غ  كيان

احلكومية يف حال نقل ملكية جسم فضائي موجـود يف املـدار أو نقـل الـسيطرة عليـه؛                   

وميكن للوائح الوطنية التنظيمية أن تنص على اشتراطات ملنح األذون فيمـا خيـص نقـل         

أو على التزامات بتقدمي املعلومات عن تغـري احلالـة التـشغيلية للجـسم الفـضائي                 امللكية

  .راملوجود يف املدا

  ٦٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١١

  


