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   استخدام الفضاء اخلارجيجلنة
  األغراض السلميةيف  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة احلادية واخلمسون

 ٢٠١٢مارس /آذار ٣٠- ١٩ فيينا،
   من جدول األعمال١٢البند 

  تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية 
  ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي 

        يةواستخدامه يف األغراض السلم
املعين بالتشريعات الوطنية ذات مشروع تقرير رئيسة الفريق العامل   

  الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
    
 الفـــضاء اخلـــارجي يف اســـتخدام اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، التابعـــة للجنـــة  عـــاودت  -١

ــسلمية،   ــراض ال ــستها األغ ــودة يف  ٨٣٩يف جل ــارس / آذار١٩املعق ــاع  ٢٠١٢م ــد اجتم ، عق
ــالفريق ــارجي      هـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــصلة باستكـ ــة ذات الـ ــشريعات الوطنيـ ــين بالتـ ــل املعـ  العامـ

  ).النمسا(إرمغارد ماربو ، برئاسة واستخدامه يف األغراض السلمية

ويف . ٢٠١٢مــارس /آذار[...] إىل [...]  جلــسات مــن [...]وعقــد الفريــق العامــل   -٢
 ٢٠١٢-٢٠٠٨رت الرئيسة خطة العمـل املتعـددة الـسنوات للفتـرة            اجللسة االفتتاحية، استذك  

وعدَّلتـها يف دورهتـا الرابعـة    ) ٢١٩، الفقـرة   A/62/20(اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا اخلمـسني        
  ).٢١٥، الفقرة A/66/20(واخلمسني 

  :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل  -٣
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ح جملموعـة   مـشروع مـنقَّ   "ة الفريـق العامـل بعنـوان        ورقة عمل مقدَّمة مـن رئيـس        )أ(  
استنتاجات الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي            

  ؛)A/AC.105/C.2/L.286" (واستخدامه يف األغراض السلمية

ــر       )ب(   ــشروع تقريـ ــضمن مـ ــات تتـ ــة اجتماعـ ــة غرفـ ــين   ورقـ ــل املعـ ــق العامـ الفريـ
لوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض       بالتــشريعات ا

 ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.9 (السلمية

ألطـــر التنظيميـــة الوطنيـــة  تتـــضمن ملخـــصا بيانيـــا لورقـــة غرفـــة اجتماعـــات  )ج( 
  ؛)Add.1 و A/AC.105/C.2/2012/CRP.8 (لألنشطة الفضائية

لتــــشريعات الوطنيــــة ذات الــــصلة  املعــــين باتــــذييل تقريــــر الفريــــق العامــــل    )د(  
) املرفـــــق الثالـــــث (باستكـــــشاف الفـــــضاء اخلـــــارجي واســـــتخدامه يف األغـــــراض الـــــسلمية

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.22.(  

[...] وأجــرى الفريــق العامــل استعراضــا مفــصَّال ملــشروع التقريــر، واعتمــد يف جلــسته    -٤
الوثيقــة (ه املتعــددة الــسنوات تقريــره النــهائي عــن األعمــال الــيت اضــطلع هبــا مبوجــب خطــة عملــ 

A/AC.105/C.2/2012/CRP.9/Rev.2(بصيغتها املعدَّلة ،.)١(   

واستعرض الفريق العامل امللخَّـص البيـاين لألطـر التنظيميـة الوطنيـة لألنـشطة الفـضائية                   -٥
)A/AC.105/C.2/2012/CRP.8و Add.1(  واتَّفـــق علـــى أنَّـــه اســـُتخدم بالفعـــل كمـــصدر هـــام ،

وُرئـي أنَّـه يلـزم مواصـلة        . تعلقة بكيفية تنظيم الدول ألنـشطتها الفـضائية الوطنيـة         للمعلومات امل 
وهلـذه الغايـة،   . لكفالـة حتليـل األطـر التـشريعية الوطنيـة حتلـيال سـليما        حتديث املعلومـات املعنيـة    

أوصى الفريق العامل بدعوة الدول األعـضاء رمسيـا إىل االسـتمرار يف تزويـد األمانـة مبعلومـات                   
  .امللخَّص البياين لتحديث

واســتنادا إىل االســتنتاجات الــواردة يف التقريــر النــهائي للفريــق العامــل، املــشار إليــه يف   -٦
 أعاله، أوصى الفريق العامل بـأن يـشكِّل الـنص الـوارد يف تـذييل هـذا التقريـر أسـاس                    ٤الفقرة  

ــدرج ضــمن مــشروع القــرار      ــة أو أن ُي ــة العام ــرار منفــصل لتعتمــده اجلمعي ــق مــشروع ق  املتعل
الــذي تعتمــده اجلمعيــة  بالتعــاون الــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض العامــة يف كــل عــام، وبــأن ُيعــرض الــنص علــى جلنــة  
  . يف دورهتا اخلامسة واخلمسني للنظر فيه واملوافقة عليهالسلمية

───────────────── 
 A/AC.105/C.2/101.  الوثيقةيفسوف يصدر   )1(  
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  لتذييلا
عات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء التشريتوصيات بشأن     

      اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
  إنَّ اجلمعية العامة،  

 علــى أمهيــة تــوافر الوســائل املناســبة لــضمان اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   دؤكِّــإذ ت  
 األغراض السلمية وعلـى ضـرورة تنفيـذ االلتزامـات مبوجـب القـانون الـدويل وااللتزامـات الـيت               

  )١(،ترد بصفة خاصة يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي
شأن  بـــ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥٩/١١٥ قرارهـــا وإذ تــستذكر   

 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ املؤرخ   ٦٢/١٠١، وقرارها   "قةطِلالدولة املُ "تطبيق مفهوم   
نظمـات احلكوميـة الدوليـة يف تـسجيل     تعزيـز ممارسـة الـدول وامل   بـشأن  توصـيات   ن  الذي يتضمّ 

  ،األجسام الفضائية
ــا    ــيط علمـ ــين   وإذ حتـ ــل املعـ ــق العامـ ــر الفريـ ــصلة    بتقريـ ــة ذات الـ ــشريعات الوطنيـ بالتـ

 عـن األعمـال املُـضطلع هبـا يف          باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية        
  )٢(دة السنوات،إطار خطة عمله املتعّد

 بـالنظر لتزايـد مـشاركة القطـاع اخلـاص يف األنـشطة الفـضائية، يلـزم                  ،أنَّـه وإذ تالحظ     
اإلذن باألنـشطة الفـضائية     بـ  فيمـا يتعلـق   اختاذ إجراءات مناسبة على الصعيد الـوطين، وال سـيما           

  ،غري احلكومية ومراقبتها
 بـضرورة احملافظـة علـى اسـتدامة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، بطرائـق                 علمـا وإذ حتيط     

صوص التخفيف من احلطام الفضائي، وضـمان أمـن األنـشطة الفـضائية وتقلـيص               منها على اخل  
  ،البيئة إىل أدىن حّد ممكنبالضرر الذي قد يلحق 

───────────────── 
 ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف  )1(  

الع على لالطّ( )٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 
؛ واتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني )، املرفق)٢١-د (٢٢٢٢لنص العريب، انظر القرار ا

، الرقم ٦٧٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، ( األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي يني ورّدالفضائ
جمموعة األمم املتحدة، (؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية )٩٥٧٤
األمم (لقة يف الفضاء اخلارجي ؛ واتفاقية تسجيل األجسام املط)١٣٨١٠، الرقم ٩٦١، اجمللد املعاهدات
؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر )١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة، 

 ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 
  )2(  A/AC.105/C.2/101. 
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ــه وإذ تــستذكر    مــن  معاهــدات األمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي   مــا تــنص علي
ية، التزامــات بتقــدمي املعلومــات، إىل أقــصى حــد ممكــن عمليــا، بــشأن طبيعــة األنــشطة الفــضائ   

  ،وتنفيذها، ومواقعها، ونتائجها، وخباصة عن طريق التسجيل
ساق والـــشفافية فيمـــا يتـــصل بـــاإلذن باألنـــشطة الفـــضائية  ضـــرورة االّتـــالحـــظوإذ ت  

ومراقبتها واحلاجة إىل وجود نظام عملي لتنظيم مشاركة القطاع اخلاص يف األنشطة الفـضائية              
 بعـض الـدول تـدرج    الحظ أنَّتتوى الوطين، وحوافز أخرى لسّن أطر تنظيمية على املس    لتوفري  

  ،يف ذلك اإلطار أيضا األنشطة الفضائية الوطنية ذات الطابع احلكومي أو العمومي
 بتباين النهوج اليت تتخذها الدول يف تناول شىت جوانـب األنـشطة الفـضائية               مسلِّوإذ ت   

 الحـظ أنَّ تنيـة الوطنيـة، و  دة أو توليفـة مـن الـصكوك القانو       الوطنية، أي باستخدام قوانني موحَّ    
ــة وأنَّ     ــة وفقــاً الحتياجاهتــا اخلاصــة واعتباراهتــا العملي ــة الوطني  الــدول اعتمــدت أطرهــا القانوني

ذة وعلـى   بعيـد علـى نطـاق األنـشطة الفـضائية املنفَّـ       ف إىل حـدٍّ   املتطلبات القانونية الوطنية تتوقّـ    
  ،مستوى مشاركة القطاع اخلاص فيها

سـّنها لألطـر التنظيميـة اخلاصـة     عند املذكورة أدناه يف العناصر  توصي بأن تنظر الدول       
حتياجـات  مـع مراعـاة اال    حسب االقتضاء،   و ، وفقا لقوانينها الوطنية   باألنشطة الفضائية الوطنية  

  :اخلاصة للدولة املعنية
ــة        -١   ــستهدفها األطــر التنظيمي ــيت ت ــضائية ال ــشطة الف ــشمل نطــاق األن جيــوز أن ي

ضاء، إطــالق األجــسام يف الفــضاء اخلــارجي وعودهتــا منــه،       الوطنيــة، حــسب االقتــ  
م فيهـــا يف  وتـــشغيل األجـــسام الفـــضائية والـــتحكّإعـــادة أو إطـــالققـــع اوتـــشغيل مو

 وميكن أن تشمل املسائل األخرى اليت سُينظر فيها تصميم وصـنع املركبـات         ؛املدارات
  ؛حثالفضائية، وتطبيق علم وتكنولوجيا الفضاء، وأنشطة االستكشاف والب

بوصـفها دولـة    األطر التنظيمية الوطنية أن تراعـي دورهـا        للدولة عند سنّ  ينبغي    - ٢  
اإلطالق ودولة مسؤولة مبوجب معاهدات األمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء اخلـارجي وأن                

ّدد نطاق الوالية القضائية الوطنية على األنشطة الفضائية املنفّذة انطالقاً مـن األراضـي             حت
ذ يف مواقـع أخـرى، والـيت يـشارك فيهـا مواطنوهـا،               الفضائية الـيت تنفَّـ     الوطنية واألنشطة 
 طبيعيني أو اعتباريني، شريطة أن متتنع تلك الدولة عـن فـرض شـروط    ابصفتهم أشخاص 

ب فرض أعباء ال لزوم هلا على مشغِّلي األجسام الفـضائية إذا كانـت              مزدوجة وأن تتجنّ  
  ؛ األنشطةدولة أخرى متارس واليتها القضائية على تلك

 مــن الــسلطات الوطنيــة املختــصة مــن أجــل إذنينبغــي اإللــزام باحلــصول علــى   -٣  
 عــن ينبغــي حتديــد الــسلطات واإلجــراءات بوضــوح، فــضالً و ؛القيــام بأنــشطة فــضائية
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شــروط مــنح األذون وتعديلــها وتعليقهــا وإلغائهــا، وذلــك مــن أجــل ضــمان موثوقيــة   
وجيوز للـدول تطبيـق إجـراءات منفـصلة         ؛  ؤ به اإلطار التنظيمي املوضوع وإمكانية التنبّ    

ــذين ينفّــ   ــراخيص للمــشغِّلني ال ــذ مــشاريع   إلصــدار ت ــشطة فــضائية وأذون لتنفي ذون أن
  ؛دةوبرامج حمّد

سقة مـع االلتزامـات الدوليـة الـيت         ينبغي لـشروط إصـدار األذون أن تكـون متّـ            -٤  
ن الفـضاء اخلـارجي   د هبا الدول، ال سـيما مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة بـشأ           تتعّه

وسائر الصكوك ذات الصلة، وجيوز أن يراَعى يف ذلك األمن الـوطين للـدول ومـصاحل                
ينبغـي لـشروط إصـدار األذون أن تـساعد علـى        ؛ و سياساهتا اخلارجيـة املراعـاة الواجبـة      

ض هلـا    األنشطة الفضائية بأسلوب آمن مع تقليص املخاطر اليت يتعـرّ          تنفيذالتحقق من   
ــة إىل أدىن حــّد ممكــن، والتأكّــ   الب وأاألشــخاص  ــة أو امللكي ــن أنَّ يئ ــك د كــذلك م  تل

 ؛ر عليهـا سـلبا  األنشطة ال تؤدي إىل التشويش على األنشطة الفضائية األخرى مبـا يـؤثّ          
ــة لطالــب ا     ــاملؤهالت التكنولوجي ــضا ب ــشروط أي ــرتبط تلــك ال أن ، وإلذنوميكــن أن ت

ع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام         تشمل معايري األمان واملعايري التقنيـة املتطابقـة مـ         
الفضائي، وبصفة خاصة مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الـصادرة عـن             

  )٣(؛جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة تضمن اإلشراف على األنشطة الفـضائية املـأذون           -٥  
املوقعي أو فرض شـرط      بتطبيق نظام للتفتيش     وذلك مثال  ،مستمرهبا ورصدها بشكل    

ــاإلبالغ  ــضمّ  . أعــم ب ــاذ أن تت ــات اإلنف ــا،   وميكــن آللي ــا جزائي ــة أو نظام ــدابري إداري ن ت
  ؛حسب االقتضاء

ينبغــي االحتفــاظ بــسجل وطــين لألجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي لــدى    -٦  
لني تقـدمي املعلومـات إىل تلـك      طلـب مـن املـشغِّ      وينبغـي أن يُ    ؛السلطة الوطنيـة املختـصة    

الــسلطة بغيــة متكــني الدولــة مــن تقــدمي املعلومــات ذات الــصلة إىل األمــني العــام لألمــم 
املتحدة طبقا ألحكام الصكوك الدولية، مبا يف ذلـك اتفاقيـة تـسجيل األجـسام املطلقـة             

  كـانون  ٢٠ املـؤرخ    بـاء ) ١٦-د (١٧٢١ وقرار اجلمعية العامة     )٤(يف الفضاء اخلارجي  
ديــــسمرب / كــــانون األول١٧ املــــؤرخ ٦٢/١٠١، وقرارهــــا ١٩٦١ديــــسمرب /األول
ميكن أن ُيطلب أيضا من مـشغِّلي األجـسام الفـضائية تقـدمي معلومـات عـن                 ؛ و ٢٠٠٧

───────────────── 
 .، املرفق)A/62/20 (٢٠للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية   )3(  
 .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣ اجمللد  جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  )4(  
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 تغــيري يف اخلــصائص الرئيــسية لألجــسام الفــضائية، وبــصفة خاصــة األجــسام الــيت    أيِّ
  ؛فت عن العملتوقّ

ــدول أن تنظــر يف ســبل     -٧   ــى    ميكــن لل ــع عل ــدما تق ــشغِّلني عن ــصاف مــن امل االنت
 وبغية ضمان تغطيـة مناسـبة ملطالبـات تعـويض الـضرر، ميكـن              ؛عاتقهم مسؤولية دولية  

  ؛للدولة أن تضع شروطا للتأمني وإجراءات للتعويض، حسب االقتضاء

ينبغــي ضــمان اإلشــراف املتواصــل علــى األنــشطة الفــضائية غــري احلكوميــة يف   -٨  
 ؛ألجــسام الفــضائية املوجــودة يف املــدارات أو نقــل الــسيطرة عليهــاحالــة نقــل ملكيــة ا

 أو واجبــات اإلبــالغ األذونوجيــوز الــنص يف األنظمــة الوطنيــة علــى شــروط إصــدار   
  .بتغّير الوضع التشغيلي لألجسام الفضائية

  


