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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة التاسعة واألربعون

  ٢٠١٠أبريل /نيسان ١ - مارس /آذار ٢٢فيينا، 
  ∗املؤقت من جدول األعمال ١٢البند 

  تبادل عام للمعلومات عن القوانني الوطنية 
  ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي 

      دامه يف األغراض السلميةواستخ
معلومات عن القوانني الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي     

     واستخدامه يف األغراض السلمية
      رة من األمانةمذكّ   

   مقدمة  - أوال  
يف األغـراض   الفرعية القانونية التابعة للجنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي    اللجنةُ أنشأت  -١

العامــل املعــين بــالقوانني  ، الفريــق٢٠٠٩عــام املعقــودة الثامنــة واألربعــني ــا دورالســلمية، يف 
واتفـق  . الوطنية ذات الصـلة باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية       

الفريق العامل خالل تلـك الـدورة علـى أن تبـادل املعلومـات فيمـا يتصـل باستكشـاف الفضـاء          
اض الســلمية، يــوفر أساســا هامــا لعملــه يف إطــار خطــة العمــل  اخلــارجي واســتخدامه يف األغــر

───────────────── 
  ∗  A/AC.105/C.2/L.277. 
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املتعددة السنوات ويسمح له مبواصلة دراسة التطورات الرئيسـية اجلاريـة علـى الصـعيد الـوطين      
مــن املرفــق الثالــث للوثيقــة  ١٦الفقــرة (مـن أجــل حتديــد مبــادئ ومعــايري وإجــراءات مشـتركة   

A/AC.105/935.( 

ريــق العامــل علــى أن تــدعى الــدول األعضــاء إىل الــرد علــى   ويف هــذا الصــدد، اتفــق الف  -٢
  :األسئلة التالية اليت أعدها الرئيس

  ملاذا سنت حكومتكم قوانني وطنية يف جمال الفضاء؟  -١  
  ٢-  عدم حكومتكم بعد قوانني وطنية يف جمال الفضاء، فما هي أسباب  إذا مل تسن

  ؟سنها
مثل إطالق األجسام الفضـائية وتشـغيلها،   ( ما نوع األنشطة املشمولة بالقوانني  -٣  

  ؟)حبوث الفضاء ، تطبيق تكنولوجيا الفضاء، االستشعار عن بعد
الوالية الشخصية أو اإلقليمية، أي األنشطة اليت " (االشتراطات الوطنية"ما هي   -٤  

يضطلع ا أشخاص طبيعيون أو اعتباريون من رعايا الدولة، أو على أراضي الدولة، أو 
  ؟)قة خمتلفةبطري

ــة املختصــة بالتســجيل ومــنح التــراخيص واإلشــراف     مــا  -٥   هــي الســلطات الوطني
  ؟)قائمة بني هذه اجلهاتالعالقة الفضائية، الكالة والاحلكومة، الوزارة، (
أي (مـا هـي الشـروط الواجـب اســتيفاؤها للتسـجيل واحلصـول علـى تــرخيص          -٦  

ة البيئــة، ختفيــف أخطــار احلطــام ســالمة األشــخاص، املمتلكــات، الصــحة العامــة، محايــ 
الفضــائي، األمــن املــايل، مصــاحل الدولــة االســتراتيجية واالقتصــادية، االلتزامــات الدوليــة  

  ؟)املفروضة على الدولة
نقــل املســؤولية، حتديــد نطاقهــا، حــق  (لــوائح بشــأن املســؤولية   هــل هنــاك أي  -٧  

  ؟)الرجوع، متطلبات التأمني
  ؟)اف، الرقابة، فرض العقوباتاإلشر(كيف يرصد االمتثال   -٨  

واتفق الفريق العامل كذلك على أن من شأن الردود املقدمة على هذه األسـئلة أن تتـيح     -٣
  ).A/AC.105/935من املرفق الثالث للوثيقة  ١٨الفقرة (فرصة استكمال املعلومات املتاحة له 

، احلكومـات إىل  ٢٠٠٩سـبتمرب  /أيلول ٨يف مذكرة شفوية مؤرخة  ،ودعا األمني العام  -٤
  .أعاله ٢تقدمي ردودها على األسئلة الواردة يف الفقرة 
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على الردود الـيت تلقتـها علـى األسـئلة مـن كـل مـن         وقد أعدت األمانة هذه الوثيقة بناًء  -٥
إستونيا وأملانيـا وتايلنـد وصـربيا والعـراق واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وإيرلنـدا الشـمالية           

  .انوالنمسا والياب
    

      الردود الواردة من الدول األعضاء  - ثانيا  
  النمسا

 ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٢[

ليس لـدى النمسـا يف الوقـت احلـايل قـوانني فضـائية وطنيـة، ألـا مل تضـطلع حـىت اآلن             
جي، وذلـك  ومتارس النمسا دورا نشطا يف جمال الفضـاء اخلـار  . هامةبأي أنشطة فضائية مستقلة 

 .١٩٨٧منذ عام ) اإليسا(من خالل عضويتها يف وكالة الفضاء األوروبية  يف املقام األول

تقلة غري أن اجلامعات النمساوية بدأت يف السنوات القليلة املاضية أنشـطة فضـائية مسـ     
. ســاتلني يف املســتقبل القريــبأن تطلــق اجلامعــات ومــن املقــرر  لألغــراض البحثيــة والتعليميــة،

ويف هــذا الصــدد، جيــري . لألجســام الفضــائية ها ستصــبح النمســا إحــدى الــدول املطلقــةوبعــد
ق على األنشطة الفضائيةحاليا النظر يف وضع قواعد قانونية تطب.  

    
  إستونيا

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣[

 

جي واسـتخدامه يف  فيما يتعلق بالقوانني الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـار   
قوانني أو لوائح فضائية وطنية خاصة، ولكنـها تتقيـد    أياألغراض السلمية، ليس لدى إستونيا 

املتعلقـة   باملبادئ والقواعـد الـواردة يف معاهـدات الفضـاء األوروبيـة ومعاهـدات األمـم املتحـدة        
 .بالفضاء

ــة يف جمــال الفضــاء   ختضــع حــىت اآلن مســألة  ومل    ــوانني وطني . ث جــديلبحــ وضــع ق
علـى أسـاس معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة       وسوف توضع أي قوانني وطنية من هذا القبيل 

الــدول يف ميـــدان استكشــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبـــا يف ذلــك القمـــر واألجـــرام     
ــة فضــائية    ــة إنشــاء وكال ــة الســماوية األخــرى، واتفاقي الســتكمال االلتزامــات   وذلــك ،أوروبي

 .لقانون الدويلمبوجب ااملفروضة 
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ولكن نظرا ألن إستونيا ال تعترب نفسها من البلـدان املرتـادة للفضـاء، فـإن مسـألة سـن         
قانون وطين يف جمال الفضاء مل تثر على حنو جدي ال بل ومل تناقش أيضـا، ألنـه ال داعـي هلـذا     

ألوروبيـة  مـع وكالـة الفضـاء ا    ٢٠٠٩نـوفمرب  /تشـرين الثـاين   ١٠يف وسـتوقِّع إسـتونيا   . القانون
على اتفاق الدول املتعاونة األوروبيـة، وستصـبح إسـتونيا بالتـايل مـن البلـدان املشـاركة بفعاليـة         

أمـا اخلطـوة املنطقيـة التاليـة الـيت سـتخطوها إسـتونيا        . أكرب يف تطوير صناعة الفضـاء األوروبيـة  
اء اخلــارجي، فهـي االنضـمام يف املسـتقبل القريـب إىل معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفضـ         
ومـن املؤكـد   . واليت من املرجح أن تفضي إىل اختاذ مبادرات وطنية، تشمل مبـادرات تشـريعية  

أوضــح يف املســتقبل مــن أجــل مواكبــة التطــور الســريع ستصــبح أن احلاجــة إىل قــوانني الفضــاء 
ونـة  لتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا، وكذلك لتنفيذ التزامات معينـة مبوجـب اتفـاق الدولـة املتعا    

  .األوروبية أو غريه من املعاهدات ذات الصلة
    

  أملانيا
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٦[
 

فيما خيص تنظيم األنشطة الفضائية احلكومية وغري احلكومية ذات الصلة باستكشـاف    
 ات الالزمـة  ملانيـا أن تبـدأ التحضـري   أرت الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، قـر

لســن قــوانني وطنيــة يف جمــال الفضــاء، نظــرا لزيــادة عــدد األنشــطة الفضــائية الــيت يضــطلع ــا    
  .لألغراض التجارية والعلميةاملوجهة القطاع اخلاص وبعثات السواتل الصغرية 

    
  العراق

  ]بالعربية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١١[

 

  .شأن الفضاءوجد يف العراق قوانني وطنية بتال   
وتقتصـر األنشـطة   . وليست هناك أنشـطة كـبرية يف جمـال الفضـاء اخلـارجي حـىت اآلن        

صد األرض وعلـى اسـتخدام   رسواتل االستفادة من الصور امللتقطة من املُضطلع ا حاليا على 
  ).الفضائيات(السواتل ألغراض االتصاالت والبث التلفزيوين 
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  اليابان
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ٣[
 

، فــإن حكومــة اليابــان مســؤولة عــن اإلشــراف علــى  ٣و ٢و ١فيمــا يتصــل باألســئلة   
، علـى النحـو املـبني يف القـانون     )جاكسـا (أنشطة الوكالة اليابانية الستكشـاف الفضـاء اجلـوي    

، )٢٠٠٢ديســمرب /كــانون األول ١٣املــؤرخ  ١٦١القــانون رقــم ( املــذكورةاملتعلــق بالوكالــة 
 .للوفاء بااللتزامات الواردة يف املعاهدات ذات الصلة بالفضاء

أو قبــل عــام (وال يوجــد يف اليابــان جهــة تضــطلع بأنشــطة اإلطــالق ســوى جاكســا      
ــة الفضــائية   ٢٠٠٣ ــة للتنمي ــة الوطني ــوم الفضــا ) ناســدا(، الوكال ــة  ء ومعهــد عل واملالحــة اجلوي

يف جمـال الفضـاء غـري القـانون النـاظم      ن داخلي بشـأ ، ولذلك، ال داعي لوضع قانون ))إيساس(
 .لألنشطة اليت تضطلع ا الوكالة جاكسا

وبعد مراعاة احلالة الراهنة بشأن األنشطة الفضائية التجارية يف اليابان، فإن مـن املقـرر     
وضع القوانني على أساس نتائج دراسة التشريعات املتعلقة باألنشطة الفضـائية، عمـال بأحكـام    

 .قانون الفضاء األساسيمن  ٣٥املادة 

، فإنه ليس بوسع اليابان سوى أن تشرح النظام القانوين احلـايل  ٤وفيما خيص السؤال   
علـى االختصـاص الشخصـي فيمـا يتصـل بأنشـطة        املتعلق باستكشاف الفضاء واستخدامه بنـاءً 

 .اإلطالق

. الوكالـة  تلـك  م قانون جاكسا يف الوقت الراهن غري األنشطة اليت تضطلع اوال ينظّ  
، مبوجـب تـرخيص مـن الـوزارات     وخارجـه  إقلـيم اليابـان  ويتعني إجراء هـذه األنشـطة، داخـل    

كمــا ختضــع يف معظــم األحيــان . املختصــة ويف إطــار إشــراف هــذه الــوزارات عليهــا باســتمرار
األنشــطة الــيت تضــطلع ــا جاكســا خــارج األراضــي اليابانيــة الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي    

صــكوك دوليــة مــن مثـــل االتفاقيــات واالتفاقــات غــري امللزمــة قانونـــا         واســتخدامه ألحكــام  
وألن جاكسـا مسـؤولة عـن ضـمان السـالمة يف مجيـع مراحـل أي عمليــة        . ومـذكرات التفـاهم  

بلـد أجـنيب أو   حلسـاب أي  أنشـطة إطـالق    أي، فـإن  يعهـد ـا إليهـا    إطالق من أراضي اليابـان 
 .طة منظمة مبقتضى قانون جاكساشركة يابانية أو شركة خاصة أجنبية تعترب أنش

تتعاون يف إنشـاء السـجل اخلـاص    ذات الصلة ، فإن الوزارات ٥أما فيما يتعلق بالسؤال   
باألجسام الفضائية واالحتفاظ ذا السجل، بينما تتوىل وزارة اخلارجية يف اليابان تزويـد األمـني   

 .قة يف الفضاء اخلارجيالعام باملعلومات الالزمة مبوجب اتفاقية تسجيل األجسام املطل
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ل وزارة التربيـــة والثقافـــة والرياضـــة والعلـــوم والتكنولوجيـــا ووزارة الداخليـــة  وتتكفّـــ  
بالقـانون  واالتصاالت باملسؤولية عن ترخيص األنشطة الفضائية اليت تضطلع ا جاكسا عمال 

 .، وعن اإلشراف على هذه األنشطة باستمراراخلاص بتلك الوكالة

ــا خيــص الســؤ     ــادة   ٦ال وفيم ــإن     ٢-١٨، وعمــال بأحكــام امل ــانون جاكســا، ف ــن ق م
أنشطة اإلطالق املبادئ التوجيهيـة املوحـدة بشـأن أنشـطة اإلطـالق الـيت       تنفيذ جاكسا تتبع يف 

يتعني عند إطـالق  ووفقا هلذه املبادئ التوجيهية املوحدة، . من الوزراء املختصنيبإذن وضعتها 
جلنــة األنشــطة الفضــائية ، أن تقـوم  ق اخلاصــة ــاســواتل باســتخدام مركبـات اإلطــال لجاكسـا  

ــا     ــوم والتكنولوجي ــة والرياضــة والعل ــة والثقاف ــوزارة التربي ــة ل باســتعراض خطــة اإلطــالق   التابع
أمـا فيمـا   . أمـالك الغـري  ، وذلـك لضـمان سـالمة األشـخاص واملمتلكـات، وخصوصـا       وإقرارها

فســها تقييمـا ملــدى صــالحية  يتعلـق بتخفيــف أخطـار احلطــام الفضـائي، فــإن جاكســا جتـري بن    
 .طالق والسواتل وفقا ملبادئها التوجيهيةإلتشغيل مركبات ا

من قانون جاكسا تنصان علـى التـأمني    ٢٢و ٢١، فإن املادتني ٧وفيما خيص السؤال   
مــن جــراء أنشــطة  بــالغري اإللزامــي وترتيبــات خاصــة بشــأن املســؤولية عــن أي أضــرار تلحــق    

  .ااإلطالق اليت تضطلع ا جاكس
من قانون جاكسا تنص علـى حكـم خـاص ميكّـن      ٢٤، فإن املادة ٨وبالنسبة للسؤال   

الــوزراء املختصــني مــن مطالبــة جاكســا باختــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضــمان تنفيــذ املعاهــدات    
  .املتعلقة بالفضاء تنفيذا سليما

    
  صربيا

  ]باإلنكليزية: األصل[
  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١٧[

 

  :لردود اليت تود حكومة صربيا تقدميها على األسئلة املطروحةفيما يلي ا  
  ١-  د خطة االتصاالت الالسـلكية نطـاق التـرددات الـيت ميكـن اسـتخدامها يف       حتد

  ؛الساتليةاالتصاالت الالسلكية 
  إجابة؛ال   -٢  
  ؛الساتليةاالتصاالت الالسلكية   -٣  
  اشتراطات وطنية؛ال توجد   -٤  
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  ؛جبمهورية صربيا تصاالتاالوهيئة  تمع املعلوماتوجم وزارة االتصاالت  -٥  
د وحيـد . تصدر هيئة االتصاالت تراخيص تشغيل احملطات الالسـلكية السـاتلية    -٦  

  املتطلبات اليت ينبغي استيفاؤها؛باهليئة كتاب القواعد اخلاص 
  نعم؛  -٧  
 ســـؤولة عـــن عمليـــات اإلشـــراف والرقابـــة هيئـــة االتصـــاالت هـــي اجلهـــة امل   -٨  

  .اءاتواجلز
    

  تايلند
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠٠٩نوفمرب /تشرين الثاين ١١[
 

أجـــازت ســـعيا إىل مواكبـــة التطـــورات الســـريعة يف تكنولوجيـــا الفضـــاء وتطبيقاـــا،   
)) ٢٠٠٩( ٢٥٥٢-هـاء -بـاء (عن مكتب رئيس الـوزراء   الئحة صادرةحكومة تايلند مؤخرا 

 .بشأن إدارة األنشطة الفضائية

إىل إعطـاء توجيهـات خبصـوص السياسـة الوطنيـة الـيت        ةالراميـ  الئحـة الومبوجب هـذه    
جلنـة معنيـة بالسياسـة الوطنيـة يف      تتتبعها تايلند يف جمال الفضاء وإىل تعزيز هذه السياسة، عين

والتحضـري ألعمـال التطـوير    جمال الفضاء لدراسة جوانب تطـوير التطبيقـات الفضـائية يف البلـد     
 .وتعزيزهاوالترويج هلا 

   عت تايلنــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وتســجيل       كمــا شــج
ــدفاع بإجــازة الئحــة  األجســام الفضــائية   ــرخيص األســلحة  وزارة ال ــيت تشــترط ت ، وإصــدار ال

مهــا و. علــى التــوايل ٢٠٠٩و ٢٠٠٨مرسـوم ملكــي بشــأن مراقبـة تصــدير األســلحة يف عـامي    
ــترياد الســـواتل العســـكرية وصـــنعها و  انحيظـــر ــا وتصـــديرها، ولكنـــهما يســـمحان  اسـ حيازـ

أو األغـراض التجاريـة واملسـجلة لـدى     أو التعلـيم  باستخدام السواتل املعدة ألغـراض البحـوث   
متاما هدف تايلند يف االمتثال للقـوانني واملعـايري    انجيسدمها و. مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

  .الدولية
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  الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا
  ]باإلنكليزية: األصل[

  ]٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ١٨[
 

ــام       ــانون الفضــاء اخلــارجي لع ــيت      ١٩٨٦ق ــانوين لتنظــيم األنشــطة ال ــو األســاس الق ه
األفــراد يف الفضـاء اخلـارجي، وهـو القـانون املعمـول بــه يف      يقـوم ـا   تضـطلع ـا املنظمـات أو    

 .وراء البحار أو األقاليم التابعة للتاجأقاليمها فيما  أحداململكة املتحدة أو يف 

لـوزير  أخـرى  وتمنح مبوجب هذا القانون صالحيات إصـدار التـراخيص وصـالحيات      
املركـز الـوطين   مـن خـالل   واجلامعـات واملهـارات الـذي يـؤدي مهامـه      املعين باملبتكرات الدولة 

ــة امل    . الربيطــاين لشــؤون الفضــاء   ــال اململك ــانون إىل ضــمان امتث ــا  ويســعى الق تحــدة اللتزاما
الشـاملة السـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا فيهـا املسـؤولية        الدوليـة  مبوجب املعاهدات واملبـادئ  

الفضـاء اخلـارجي   يف عن األضـرار الـيت تسـببها األجسـام الفضـائية وتسـجيل األجسـام املطلقـة         
 .واملبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد

مـن  املـذكور  وجب قانون الفضاء اخلارجي وزيـر الدولـة   ويتوىل إدارة األنشطة املرخصة مب  
وقـد جـرى تعـديل القـانون     . خالل أدائه لدوره يف شراكة املركز الوطين الربيطاين لشـؤون الفضـاء  

عــدة مــرات بــأوامر مــن الــس لتوســيع نطــاق الصــالحيات املمنوحــة    ١٩٨٦املــذكور منــذ عــام 
 .رسومالقاليم الواقعة فيما وراء البحار، أو لتعديل مبقتضاه لتمتد إىل األقاليم التابعة للتاج واأل

مـن يعتـزم مـن رعايـا اململكـة املتحـدة وشـركاا إطـالق جسـم فضـائي أو           وعلى كل   
أحكـام  يلـم ب تأمني إطالقه أو تشغيله أو االضـطالع بـأي نشـاط آخـر يف الفضـاء اخلـارجي أن       

رى أو وكـيال هلـا ويـؤدي ذلـك     وإذا مل يكن الشخص القائم بـذلك موظفـا جبهـة أخـ    القانون، 
بتلك الصفة، فعليه أن يطلب ترخيصا قبل سـتة أشـهر علـى األقـل مـن تنفيـذ أي نشـاط مقيـد         

ملحوظــات وميكــن االطــالع علــى املعلومــات الالزمــة ملقــدمي الطلبــات، مبــا فيهــا     .بتــرخيص
لشـؤون  على استكمال استمارة الطلـب، يف املوقـع الشـبكي للمركـز الـوطين الربيطـاين       تساعد 

ــة اململكــة   ). http://www.bnsc.gov.uk/OSA+Licensing/11936.aspx(الفضــاء،  وتســمح حكوم
وجيـري يف الوقـت احلـايل    . سـجالا اخلاصـة باألجسـام الفضـائية    باالطالع العـام علـى   املتحدة 

مـن  صـالحيته لالسـتفادة   استعراض قانون الفضاء اخلارجي املطبق يف اململكـة املتحـدة لضـمان    
املثرية واملنطوية على التحدي الـيت سـتتبلور خـالل السـنوات املقبلـة يف سـوق األنشـطة        الفرص 
  .الفضائية

  


