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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤-مارس/ آذار٢٤فيينا، 
  من جدول األعمال٤البند 

 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس
   املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

   
 عية العامة إصدارهقرار ُمقترح على اجلم

 القانوين" املُطِلقةالدولة "تطبيق مفهوم 
 

ورقة عمل مقدمة من أملانيا نيابة عن أوكرانيا واجلمهورية التشيكية والسويد وفرنسا 
   *واملغرب والنمسا وهنغاريا وهولندا

 إن اجلمعية العامة، 
ــد نظــرت   ــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســل    وق مية عــن  يف تقري

 دورهتا الثانية واألربعني وتقرير جلنتها الفرعية القانونية عن دورهتا احلادية واألربعني،

وهو . مفهـوم هـام يف قانون الفضاء      " الدولـة املطلقـة   " أن تعـبري     وإذ تضـع يف اعتـبارها       
يســتند إىل املــادة الســابعة مــن معــاهدة املــبادئ املــنظمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان استكشــاف    

معاهدة الفضاء  ("تخدام الفضـاء اخلـارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى             واسـ 
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، وصــيغ بصــورة مطابقــة يف املــادة  ))٢١-د (٢٢٢٢، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  "اخلــارجي
اتفاقية ("مـن اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية             ) ج(األوىل  

من اتفاقية تسجيل   ) أ(واملادة األوىل   )) ٢٦-د (٢٧٧٧، مـرفق قرار اجلمعية العامة       "املسـؤولية 
 ٣٢٣٥، مرفق قرار اجلمعية العامة      "اتفاقـية التسـجيل   ("األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي          

 :، كما يلي))٢٩-د(

 :ما يلي   " الدولة املُطلقة    "ُيقصد بتعبري        )ج"(

 بأمر إطالق جسم فضائي؛              الدولة اليت ُتطلق أو تتكفل             ‘١‘" 

 "الدولة اليت ُيطلق من إقليمها أو من منشآهتا جسم فضائي؛                           ‘٢’" 

وحيـدد، يف مجلـة أمـور، الـدول الـيت قـد تكـون مسؤولة عن األضرار اليت حيدثها جسم فضائي                    
وعـالوة عـلى ذلـك، فإن الدولة املطلِِقة مسؤولة          . ويترتـب علـيها دفـع تعويـض يف تلـك احلالـة            

 سم الفضائي طبقا ملعاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية التسجيل، عن تسجيل اجل

ــنفاذ يف عــام    وإذ تشــري   ــية املســؤولية دخلــت حــيز ال ــية ١٩٧٢ إىل أن اتفاق  وأن اتفاق
وتشــتمل الــتغريات الــيت حدثــت يف األنشــطة . ١٩٧٦التســجيل دخلــت حــيز الــنفاذ يف عـــــام 

تكنولوجيات جديدة وازدياد عدد الدول اليت     الفضـائية منذ ذلك الوقت على التطوير املستمر ل        
تضــطلع بأنشــطة فضــائية وازديــاد الــتعاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض 

 السلمية وازدياد األنشطة الفضائية اليت تضطلع هبا هيئات غري حكومية، 

وتطبــيقهما  يف زيــادة اإلنضــمام إىل اتفاقــية املســؤولية واتفاقــية التســجيل  ورغــبة مــنها 
 تطبيقا كامال،

 . التوصيات التاليةتعتمد 

ــدول الــيت تضــطلع بأنشــطة فضــائية يف خطــوات لتنفــيذ القوانــني      -١  ــنظر ال أن ت
الوطنـية املـتعلقة بإعطـاء اإلذن لألنشـطة الـيت يضـطلع هبا مواطنوها يف الفضاء اخلارجي وتوفري                   

تضى اتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل     اإلشـراف املسـتمر علـيها ولتنفـيذ الـتزاماهتا الدولـية مبق            
وتنفـيذ األحكـام القانونـية الوطنـية املـتعلقة بالفضـاء ميكـن أن يفيد                . وسـائر االتفاقـات الدولـية     

انفاذ الوالية القضائية للبلد ورقابته على اجلسم الفضائي؛        ) أ: (الـبلد املعـين بطـرق مـثل مـا يلي          
ا مــن األضــرار نتــيجة لألنشــطة الفضــائية؛ التقلــيل مــن خطــر حــوادث االطــالق وغريهــ ) ب(و
توفري اآلليات اليت متكن احلكومة     ) د(تقـدمي تعويـض سـريع وفعـال عن تلك األضرار؛ و            )ج(و

املسـؤولة دولـيا مبقتضى اتفاقية املسؤولية من احلصول على التعويض من أي هيئة غري حكومية                
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موردا لتوفري املعلومات   وميكـن أن يكـون مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي             . أحدثـت األضـرار   
القانونــية وتقــدمي املســاعدة إىل الــبلدان الــيت تســعى إىل صــوغ قوانــني فضــاء وطنــية، وال ســيما 

 .البلدان النامية

وعمـال باملمارسة املتبعة، ينبغي للدول أن تنظر يف إبرام اتفاقات، وفقا للفقرة              -٢ 
لة من مراحل الرحلة بالنسبة إىل       مـن املـادة اخلامسـة مـن اتفاقـية املسـؤولية، بشـأن كل مرح                ٢

 .عمليات اإلطالق املشتركة أو برامج التعاون

ومــن شــأن الــنظر يف مواءمــة املمارســات الطوعــية أن يوفــر ارشــادا مفــيدا يف    -٣ 
ــية الــيت تقــوم بتنفــيذ معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء       ــئات الوطن ســياق عمــلي للهي

ــات أو ا  . اخلــارجي ــن شــأن االتفاق ــية الرامــية إىل تبســيط اجــراءات      وم ــري الرمس ملمارســات غ
الترخـيص املنفصـلة لألنشـطة الفضـائية لـدى خمـتلف الـدول املشـتركة يف أي عملـية اطالق أن                      
ختفـض تكالـيف الـتأمني واألعـباء الرقابـية الـيت تتحمـلها الصـناعات اخلاصة والتكاليف الرقابية                

ثال النظر يف طرق لتخفيض عدد البلدان اليت فقد يكون من املفيد م. الـيت تتحمـلها احلكومـات    
تضــع اشــتراطات مــزدوجة للــتأمني جتــاه األطــراف الثالــثة فــيما يــتعلق بعملــية اطــالق معيــنة أو  

وميكـن للـدول أن تـنظر أيضـا يف اتـباع ممارسـات طوعـية مواءمة بشأن                  . مـرحلة اطـالق معيـنة     
ى العموم، ستزيد هذه املمارسات     وعـل . نقـل ملكـية املركـبة الفضـائية أثـناء وجودهـا يف املـدار              

مـن توافـق قوانـني الفضـاء الوطنـية ومن امكانية التكهن مبفعوهلا، وستساعد على جتنب وجود                  
وميكـنه النظر يف مواءمة املمارسات الطوعية على أساس ثنائي أو      . ثغـرات يف تنفـيذ املعـاهدات      

 .متعدد األطراف، أو على أساس عاملي من خالل األمم املتحدة
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