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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثانية واخلمسون

 ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨فيينا، 
   من جدول األعمال املؤقَّت٧البند 

  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
      الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

  توصيات بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة ح ملشروع النص منقَّ  
      باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية    
  التشريعات الوطنية ذات الصلة  ب الفريق العامل املعينةها رئيستمورقة عمل قدَّ    
      باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية    

    مةمقدِّ  - أوالً  
 اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، يف دورهتــا اخلامــسة   جلنــةُفقــت اتَّ  -١

التوصيات اليت وضعها الفريق العامل وأقّرهتا اللجنة الفرعية القانونيـة بـشأن              على أنَّ  واخلمسني،
 باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية            ذات الصلة التشريعات الوطنية   

)A/AC.105/1003مــستقل، متثّــل أساســا ســليما لوضــع مــشروع قــرار )، املرفــق الثالــث، التــذييل 
جلمعية العامة أو مرفق ملشروع قرار يقّدم إىل اجلمعية العامة بشأن التعاون الدويل يف              يصدر عن ا  

  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
───────────────── 
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ذات ح للتوصيات اخلاصة بتشريعات الفـضاء الوطنيـة         بالنص املنقَّ  وأحاطت اللجنة علماً    -٢
تتبــّدى فيــه   الــذي ، باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية     الــصلة

والـوارد يف الوثيقـة      ة واخلمـسني،  دورهتـا اخلامـس    خـالل    ،التنقيحات املقدَّمة من الـدول األعـضاء      
A/AC.105/2012/CRP.21    سـوف تواصـل     ة الفريـق العامـل،    ، رئيس ، والحظت أنَّ إرمغارد ماربو 

  .التشاور مع الدول األعضاء بشأن نص التوصيات يف فترة ما بني الدورتني
فقت اللجنة على أنَّ النص، بصيغته املنقَّحة على أسـاس تلـك املـشاورات، ينبغـي أن                 واتَّ  -٣
ة واخلمـسني يف    قدَّم باللغات الرمسيـة الـست لألمـم املتحـدة إىل اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الثانيـ                   ُي

التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي      "إطــار البنــد الــدائم املعنــون    
 أن تنظـر يف     ، وأنَّـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أيـضاً          لالتفـاق عليـه   "  يف األغـراض الـسلمية     ستخدامهوا

 يف دورهتـا الثامنـة       املتَّفـق عليـه إىل اجلمعيـة العامـة العتمـاده            الـنصُّ  سوف ُيقدَّم فيه  الشكل الذي   
  ).٢٥٢، الفقرة A/67/20الوثيقة  (والستني

 أدنـاه، علـى اللجنـة       ثانيـاً الباب  وُيعرض يف هذه الوثيقة النص املنقَّح، بصيغته الواردة يف            -٤
  .الفرعية القانونية لكي تنظر فيه خالل دورهتا الثانية واخلمسني

    
عات الوطنية ذات الصلة توصيات بشأن التشرينص منقَّح ملشروع ال  - ثانياً  

    باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
توصـيات بـشأن التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة           النص املنقَّح ملـشروع ال    يرد فيما يلي      -٥

  :باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
  

  إنَّ اجلمعية العامة،  
فر الوسـائل املناسـبة لـضمان اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                 علـى أمهيـة تـوا      دؤكِّإذ ت   

 حتديـداً السلمية وعلى ضرورة تنفيذ االلتزامات مبوجب القـانون الـدويل وااللتزامـات الـيت تـرد                 
  )١(،يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي

───────────────── 

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر   )1(  
الع على لالطّ( )٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،(واألجرام السماوية األخرى 

؛ واتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني )، املرفق)٢١-د (٢٢٢٢النص العريب، انظر القرار 
، الرقم ٦٧٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، ( األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الفضائيني ورّد

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

 ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 
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شأن  بـــ٢٠٠٤ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرَّخ ٥٩/١١٥ قرارهـــا وإذ تــستذكر   
 ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ١٧ املؤرَّخ   ٦٢/١٠١، وقرارها   "قةطِلالدولة املُ "تطبيق مفهوم   
تعزيـز ممارسـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة يف تـسجيل        بـشأن  توصـيات   الذي يتضّمن   

  ،األجسام الفضائية
 للجنــة اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة الــذي اضــطلعت بــه   بالعمــل وإذ حتــيط علمــاً  
بالتــشريعات  العامـل املعــين  هــا وبتقريـر فريق ، الفــضاء اخلـارجي يف األغــراض الــسلمية اسـتخدام 

ــسلمية       ــراض ال ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغ ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــن الوطني  ع
  )٢(األعمال املُضطلع هبا يف إطار خطة عمله املتعّددة السنوات،

ل ميثِّـ  مـا ه التوصـيات  تاجات الفريـق العامـل أو يف هـذ   ه ال يوجد يف استن أنَّوإذ تالحظ   
  ،ملعاهدات األمم املتحدة اخلاصة بالفضاء اخلارجيية أو تعديال مقترحا تفسريا ذا حجِّ

 يف األنـشطة الفـضائية،     الكيانات غري احلكومية   بالنظر لتزايد مشاركة     ،أنَّهوإذ تالحظ     
اإلذن باألنــشطة بــ فيمــا يتعلــق خــصوصا ويلــزم اختــاذ إجــراءات مناســبة علــى الــصعيد الــوطين، 

  ،واإلشراف عليهاالفضائية غري احلكومية 
 علـى اســتدامة اسـتخدام الفــضاء اخلـارجي، بطرائــق    احلفــاظ بـضرورة  علمــاًوإذ حتـيط    

التقليـل  منها على اخلصوص التخفيف من احلطام الفـضائي، وضـمان أمـن األنـشطة الفـضائية و                
  ،البيئةبيلحق ُيحتَمل أن  الضرر الذي من إىل أدىن حّد ممكن

الفـضاء اخلـارجي    اخلاصـة ب   معاهدات األمـم املتحـدة       األحكام الواردة يف  وإذ تستذكر     
املــضطلع هبــا يف الفــضاء األنــشطة عــن  ممكــن عمليــا، تقــدمي املعلومــات، إىل أقــصى حــدٍّبــشأن 
  ، األجسام املطلَقة إىل الفضاء اخلارجيعن طريق تسجيلوذلك خصوصا ، اخلارجي
 فيمـا يتـصل بـاإلذن باألنـشطة الفـضائية           لتنّبـؤ والقابليـة ل  ساق   ضـرورة االتّـ    الحظإذ ت و  

ــايب واحلاجــة إىل وجــود نظــام  اإلشــراف عليهــا،  و ــات غــري  عملــي لتنظــيم مــشاركة  رق الكيان
تنظيميـة علـى    رقابيـة    أطـر    وافز لـسنِّ  املزيد من احلـ   لتوفري    وذلك يف األنشطة الفضائية  احلكومية  

ائية  األنـشطة الفـض     بعض الدول تـدرج يف ذلـك اإلطـار أيـضاً           الحظ أنَّ توإذ   املستوى الوطين، 
  ،الوطنية ذات الطابع احلكومي

 شىت جوانب األنشطة الفـضائية      معاجلة يف   خذها الدولُ  بتباين النهوج اليت تتّ    مسلِّوإذ ت   
الحـظ  تإذ ودة أو توليفـة مـن الـصكوك القانونيـة الوطنيـة،       باستخدام قوانني موحَّـ    الوطنية، أيْ 

  الدول اعتمدت أطرهـا القانونيـة الوطنيـة وفقـاً الحتياجاهتـا اخلاصـة واعتباراهتـا العمليـة وأنَّ             أنَّ
───────────────── 

  )2(  A/AC.105/C.2/101. 
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ذة وعلـى  علـى نطـاق األنـشطة الفـضائية املنفَّـ      بدرجـة عاليـة     ف  املتطلبات القانونية الوطنية تتوقّـ    
  ، فيهاالكيانات غري احلكوميةمستوى مشاركة 

قيامهــا عنــد املــذكورة أدنــاه  يف العناصــر  االقتــضاء،، حــسب بــأن تنظــر الــدولتوصــي  
مـع مراعـاة    ،  ، وفقا لقوانينها الوطنية    باألنشطة الفضائية الوطنية   خاصٍة تنظيمية رقابية    أُطرٍبسنِّ  

  : هبااخلاصةواملتطلّبات احملدَّدة االحتياجات 
الرقابيـة  جيوز أن يشمل نطاق األنشطة الفضائية اليت تستهدفها األطر التنظيميـة              -١  

 األجسام يف الفضاء اخلارجي وعودهتـا منـه، وتـشغيل           الوطنية، حسب االقتضاء، إطالقَ   
م فيهــا يف والــتحكّوتــشغيل هــذه األجــسام  األجــسام الفــضائية إعــادة أو إطــالققــع امو

 فيهـا تـصميم وصـنع املركبـات     املزمع النظر وميكن أن تشمل املسائل األخرى       ؛املدارات
  ؛الفضائية، وتطبيق علم وتكنولوجيا الفضاء، وأنشطة االستكشاف والبحث

 أن تراعـي التزاماهتـا      ،سـّن األطـر التنظيميـة الرقابيـة الوطنيـة          عنـد    ،للدولةينبغي    - ٢  
مبوجـب  بوصفها دولة إطالق ودولة مسؤولة عن أنشطتها الوطنية يف الفـضاء اخلـارجي              

مــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي، وأن تؤكِّــد نطــاق الواليــة القــضائية  معاهــدات األ
الوطنية على األنشطة الفضائية املنفَّذة انطالقاً من أراضيها؛ وكذلك ينبغي هلا أن تؤكِّـد              

بواسطة مواطنيهـا    ذ يف مواقع أخرى   نفَّاليت تُ  الفضائيةاألنشطة   والسيطرة على    اإلشراف
سجَّلة أو يوجـد مقّرهـا يف أراضـيها أو يف    أو مُـ نشأة ُمعة هلا  أو شخصيات اعتبارية تاب   /و

تلـك الدولـة عـن فـرض        أو سيطرهتا، شـريطة أن متتنـع        / ختضع لواليتها القضائية و    أراضٍ
 أخـرى متـارس     إذا كانـت دولـةٌ    ،  ب فـرض أعبـاء ال لـزوم هلـا         شروط مزدوجة وأن تتجنّـ    

  ؛واليتها القضائية على تلك األنشطة
 وطنيــة خمتــصة مــن أجــل القيــام ة مــن ســلطإذن احلــصول علــى اشــتراطينبغــي   -٣  

أن ُتحدَّد بوضـوح يف اإلطـار التنظيمـي الرقـايب تلـك الـسلطة               ينبغي  و ؛بأنشطة فضائية 
ذون وتعديلـها وتعليقهـا     األاخلاصـة مبـنح     اإلجـراءات   أو السلطات وكذلك الـشروط و     

أو مـنح أذون بـشأن       إلصدار تـراخيص  حمدَّدة  وجيوز للدول تطبيق إجراءات     ؛  وإلغائها
  أنواع خمتلفة من األنشطة الفضائية؛

ــمــنحينبغــي لــشروط   -٤   علــى سقة مــع االلتزامــات الدوليــة   األذون أن تكــون مّت
مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء اخلـارجي وسـائر                وخصوصاً  الدول،  

للـدول   األمـن الـوطين   تعبِّر تلك الشروط عن مـصاحل       الصكوك ذات الصلة، وجيوز أن      
ق مـن  األذون أن تساعد علـى التحقّـ     منح  ينبغي لشروط   ؛ و ومصاحل سياساهتا اخلارجية  

املخـاطر الـيت    وعلـى التقليـل إىل أدىن حـدٍّ مـن            األنشطة الفـضائية بأسـلوب آمـن         تنفيذ
ي إىل  تلــك األنــشطة ال تــؤّدمــن أنَّو ،املمتلكــاتالبيئــة أو  وأض هلــا األشــخاص يتعــّر
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 وميكـن أن تـرتبط تلـك        ؛ر عليها سلبا  فضائية األخرى مبا يؤثّ   التشويش على األنشطة ال   
ــ أيــضاًالــشروط لــدى الت التكنولوجيــة املــؤّهاخلربة العمليــة واخلــربة االختــصاصية و  ب
علـى وجـه اخلـصوص    أن تشمل معايري األمان واملعايري التقنية املتطابقـة  ، و إلذنطالب ا 

رة عـن جلنـة اسـتخدام الفـضاء         مع املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصاد          
  )٣(؛اخلارجي يف األغراض السلمية

ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة تضمن اإلشراف على األنشطة الفـضائية املـأذون           -٥  
املـوقعي   بتطبيق نظام للتفتـيش    على سبيل املثال  على حنو متواصل، وذلك     هبا ورصدها   

، ن تـدابري إداريـة    فاذ أن تتضمّ   وميكن آلليات اإلن   ؛اإلبالغ بشأن   ط أعمّ ارتشاأو فرض   
  ؛حسب االقتضاءأو فرض جزاءات، /لغاؤه وإومنها مثالً تعليق اإلذن أو 

قة يف الفضاء اخلارجي لدى سلطة      ينبغي االحتفاظ بسجل وطين لألجسام املطلَ       -٦  
 أو مـالكي األجـسام الفـضائية الـيت ُتعتَبـر            طلـب مـن مـشغِّلي      وينبغـي أن يُ    ؛وطنية خمتـصة  

  تلـك تقـدمي املعلومـات إىل تلـك الـسلطة بغيـة متكـني      عنية هي الدولة املطِلقة هلا       امل الدولةُ
الدولة من تقـدمي املعلومـات ذات الـصلة إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة طبقـا ألحكـام                      

ــة ــساريةالــصكوك الدولي ــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء     ال ، مبــا يف ذلــك اتفاقي
 املـؤرَّخ  بـاء ) ١٦-د (١٧٢١قرار اجلمعية العامة عتبار إىل   وبالنظر بعني اال   )٤(،اخلارجي

ــانون األول٢٠ ــسمرب  / كـــ ــا ١٩٦١ديـــ ــؤرَّخ ٦٢/١٠١، وقرارهـــ  كـــــانون ١٧ املـــ
 تغـيري يف  معلومـات عـن أيِّ   تقدميوجيوز للدولة أيضاً أن تطلب     ؛  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

  ؛ت عن العملف األجسام اليت توقّوخصوصاًاخلصائص الرئيسية لألجسام الفضائية، 
مــشغِّلي األجــسام بل انتــصاف مــن ُســاللجــوء إىل ميكــن للــدول أن تنظــر يف    -٧  

عــن وقــوع أضــرار مبقتــضى سؤولية املــ عنــدما تقــع علــى عــاتقهم الفــضائية أو مالكيهــا
ر، اضـر عـن األ تعويض الطالبات  وبغية ضمان تغطية مناسبة مل؛معاهدات األمم املتحدة  

  ؛لتأمني وإجراءات للتعويض، حسب االقتضاء لاشتراطات أن تضع ميكن للدول
ــضائية        -٨   ــشطة الف ــى األن ــي ضــمان اإلشــراف املتواصــل عل ــات ينبغ ــري للكيان غ

احلكومية يف حال نقل ملكيـة أجـسام فـضائية موجـودة يف املـدارات أو نقـل الـسيطرة                   
اشتراطات بشأن منح األذون فيما خيـص        وجيوز النص يف األنظمة الوطنية على        ؛عليها
جلـسم   الوضع التـشغيلي     ل امللكية أو على التزامات بشأن تقدمي املعلومات عن تغيري         نق

  . يف املدارفضائي

───────────────── 
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