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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

معلومات عن القوانني الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   
      واستخدامه يف األغراض السلمية

      مذكّرة من األمانة  
    مةمقّد -أوال 

 يف األغــراض أنــشأت اللجنــةُ الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي    -١
ــاَم     ــودة ع ــة واألربعــني املعق ــا الثامن ــسلمية، يف دورهت ــشريعات   ٢٠٠٩ال ــَق العامــل املعــين بالت ، الفري

واتفـق الفريـق     .الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية          
اء اخلــارجي العامــل خــالل تلــك الــدورة علــى أن تبــادل املعلومــات ذات الــصلة باستكــشاف الفــض

واستخدامه يف األغراض السلمية، يوفّر أساسا هاما لعمله يف إطـار خطـة العمـل املتعـددة الـسنوات                   
ويسمح له مبواصلة دراسة التطورات الرئيسية اجلارية على الصعيد الـوطين مـن أجـل حتديـد مبـادئ       

 ).لث من املرفق الثا١٦، الفقرة A/AC.105/935الوثيقة (ومعايري وإجراءات مشتركة 
ويف هذا الـصدد، اتفـق الفريـق العامـل علـى أن ُتـدعى الـدول األعـضاء إىل الـرد علـى                          -٢

 :األسئلة التالية اليت أعدها الرئيس
 ملاذا سّنت حكومتكم تشريعات وطنية يف جمال الفضاء؟  -١ 
ــي          -٢  ــا ه ــضاء، فم ــة يف جمــال الف ــشريعات وطني ــد ت ــسّن حكــومتكم بع إذا مل ت

 أسباب عدم سّنها؟
ــالقوانني     -٣  ــا نـــوع األنـــشطة املـــشمولة بـ ــضائية  (مـ ــسام الفـ مثـــل إطـــالق األجـ

 ؟)وتشغيلها، حبوث الفضاء، تطبيق تكنولوجيا الفضاء، االستشعار عن بعد
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الواليـة الشخـصية أو اإلقليميـة، أي األنـشطة          " (االشتراطات الوطنيـة   "يما ه   -٤ 
لـة، أو علـى أراضـي       اليت يـضطلع هبـا أشـخاص طبيعيـون أو اعتبـاريون مـن رعايـا الدو                

 ؟)الدولة، أو بطريقة خمتلفة
مــا هــي الــسلطات الوطنيــة املختــصة بالتــسجيل ومــنح التــراخيص واإلشــراف    -٥ 

 ؟)احلكومة، الوزارة، الوكالة الفضائية، العالقة القائمة بني هذه اجلهات(
أي (ما هي الشروط الواجـب اسـتيفاؤها للتـسجيل واحلـصول علـى تـرخيص                -٦ 

ص، املمتلكـات، الـصحة العامـة، محايـة البيئـة، ختفيـف أخطـار احلطـام                 سالمة األشـخا  
الفضائي، األمن املـايل، مـصاحل الدولـة االسـتراتيجية واالقتـصادية، االلتزامـات الدوليـة          

 ؟)املفروضة على الدولة
نقل املـسؤولية، حتديـد نطاقهـا،       (هل هناك أي لوائح تنظيمية بشأن املسؤولية          -٧ 

  ؟) التأمنيحق الرجوع، متطلبات
 ؟)اإلشراف، الرقابة، فرض العقوبات(كيف ُيرصد االمتثال   -٨ 

واتفق الفريق العامل كذلك على أن من شأن الردود املقّدمة على هذه األسـئلة أن تتـيح          -٣
 ). من املرفق الثالث١٨، الفقرة A/AC.105/935الوثيقة (فرصة استكمال املعلومات املتاحة له 

    
      واردة من الدول األعضاءالردود ال -ثانيا 

   اجلمهورية التشيكية  
 ]باإلنكليزية :األصل[

    ]٢٠١٠فرباير / شباط٧[
 أّي قـانون    )١(ليس لدى اجلمهوريـة التـشيكية حـىت اآلن، كمـا أبلـغ عـن ذلـك سـابقا،                    

ويف سـياق هـذه    .وطين خاص أو أي لوائح خاصة أخرى ميكن تطبيقها علـى أنـشطتها الفـضائية   
 اجلمهورية التشيكية باملبادئ والقواعد الواردة يف معاهدات األمم املتحـدة املتعلقـة             اجلهود، تلتزم 

وطبقـا للنظـام الدسـتوري      . بالفضاء اخلارجي وغريها مـن االتفاقـات الـيت هـي دولـة طـرف فيهـا                
الــوطين، تــشكّل املعاهــدات الدوليــة الــيت تــصّدق عليهــا اجلمهوريــة التــشيكية جــزءا مــن النظــام    

وحتترم اجلمهورية التشيكية أيضا القـرارات   .شيكي وهلا األولوية على القوانني الوطنيةالقانوين الت 
الصادرة عن اجلمعية العامة أو عن املنظمات الدوليـة األخـرى الـيت تـشارك اجلمهوريـة التـشيكية                   

───────────────── 
  )1( A/AC.105/932.  
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وفيمــا يتعلــق بالعالقــات الداخليــة، ختــضع األنــشطة الفــضائية التــشيكية للمبــادئ    .يف عــضويتها
 .عد القانونية العامة اليت حتّددها التشريعات الوطنية والسلطات اإلدارية املختصةوالقوا

أو لـوائح تنظيميـة تتعلـق بالفـضاء نظـرا           /ومل تُسنَّ اجلمهورية التشيكية بعُد أيَّ تـشريعات و         
ــل يف معظمهــ      ــشطة تتمث ــذه األن ــضائية؛ وه ــشطتها الف ــة أن ــة   احملدودي ــة، واملالح  يف البحــوث العلمي

وُينفَّــذ كــثري مــن األنــشطة الفــضائية التــشيكية  .الت، وتطــوير التكنولوجيــا، ورصــد األرضواالتــصا
وقد أصـبحت    .بالتعاون مع املنظمات الفضائية األجنبية والدولية، وال سيما وكالة الفضاء األوروبية          

 .٢٠٠٨نوفمرب /اجلمهورية التشيكية دولةً عضوا يف وكالة الفضاء األوروبية يف تشرين الثاين

وقـد أطلقـت    .وليس لدى اجلمهورية التشيكية أّي منصات إطالق أو معدات فـضائية         
بلدان أخرى إىل املدار عددا من السواتل الـصغرية الـيت ُصـنعت يف تـشيكوسلوفاكيا سـابقا ثُـم                    

 .يف اجلمهورية التشيكية منذ عهد أقرب

ائية وتقـوم، إىل   والرياضة املسؤولية عـن البحـوث الفـض   والشبابوتتوىل وزارة التعليم     
وتــشارك وزارة  .جانــب وزارة النقــل، بتنفيــذ االتفاقــات املربمــة مــع وكالــة الفــضاء األوروبيــة 

ــة     ــة واألمني ــاملي لألغــراض البيئي ــادرة الرصــد الع ــة يف مب ــد يف املنظمــة  ) غمــيس(البيئ ومتثِّــل البل
فـضاء التـشيكي،    وأنشأت وزارة التعليم مكتـب ال      .األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية    

وهو املركز الوطين للمعلومات واالستشارة يف جمال األنـشطة الفـضائية وهـو أيـضا مبثابـة جهـة            
وحيتفظ املكتـب بـسجلّ الفـضاء التـشيكي ويتـوىل            .االتصال املركزية بوكالة الفضاء األوروبية    

ة مــن اتفاقيــة مــسؤولية تقــدمي املعلومــات إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة، وفقــا للمــادة الرابعــ  
 .تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

ومل تنــشئ اجلمهوريــة التــشيكية بعــُد أّي هيئــة أو وكالــة واحــدة تتــوىل املــسؤولية عــن  
غري أن اجلمهورية التشيكية تعتزم البتَّ يف املـستقبل القريـب يف    .مجيع أنشطتها الفضائية املدنية

ة تشريعية تفضي إىل اعتماد قـانون وطـين للفـضاء أو أّي             ما إذا كان الوقت قد حان لبدء عملي       
وسـُيوىل االعتبـار الواجـب لـدى إعـداد       .إطار تنظيمـي آخـر بـشأن األنـشطة الفـضائية الوطنيـة      

 .تشريع وطين من هذا القبيل للمسائل اليت حددت يف أسئلة الفريق العامل
    

 إسبانيا  
 ]باإلسبانية :األصل[

    ]٢٠١٠مايو / أيار٢٥[
 ال تــرى إســبانيا حــىت اآلن أن مــن الــضروري ســّن قــانون   ٢ و١ا علــى الــسؤالني رد ،

 :واسع النطاق يف جمال الفضاء اخلارجي ألسباب ثالثة
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وقـد أظهـر التحليـل األويل الـذي أجـراه            .مل تطلق إسبانيا أّي أجـسام فـضائية        )أ( 
 الفرعية القانونيـة أن أشـيَع       الفريق العامل بشأن هذا املوضوع يف دورته الثامنة واألربعني للجنة         

 األنشطة الفضائية اخلاضعة للتنظيم هي أنشطة اإلطالق؛
ونظـرا ألن   .ليس هناك قطاع خاص ضـخم يـستدعي سـّن مثـل هـذا القـانون       )ب( 

مجيع األنشطة الفضائية الوطنية حىت اآلن ُتعزى إىل القطاع العام أو يشارك فيها القطـاع العـام                 
 ناك حافز قوي لسّن القانون املذكور؛مشاركة كبرية، فلم يكن ه

وفقــاً للدســتور اإلســباين، فــإن املعاهــدات الدوليــة الــيت تــصدِّق عليهــا إســبانيا   )ج( 
 .حاملا تنشر يف اجلريدة الرمسية) أي أهنا تصبح جزءا من النظام القانوين الوطين(تصبح قانونا 

ــاك معاهــدة واحــدة علــى األقــل مــن املعاهــدات الــيت          صــّدقت عليهــا  ومــع ذلــك فهن
ورغم أن إسـبانيا نفـسها مل       .  تستوجب صراحة سّن تشريع تنفيذي     -اتفاقية التسجيل –إسبانيا  

ومـن  . تطلق أّي أجسام فضائية فقد دعمت حىت اآلن إطـالق جمموعـة مـن األجـسام الفـضائية                 
نــشئ الــّسجل وقـد أ  .ثَـم كــان ال بـد إلســبانيا مـن إنــشاء سـجلها اخلــاص باألجــسام الفـضائية     

املرسـوم امللكـي رقـم      ( مبوجـب الئحـة إداريـة        ١٩٩٥الوطين لألجسام الفضائية يف إسبانيا عام       
. ، صـدرت مببـادرة وزارة الـشؤون اخلارجيـة     )١٩٩٥فربايـر   / شـباط  ٢٤ املؤرخ   ٢٧٨/١٩٩٥

ــوزارة      ــة التابعــة ل ــة العامــة للــشؤون االقتــصادية الدولي وُيحــتفظ بالــسجل الــوطين لــدى املديري
 .ن اخلارجية والتعاونالشؤو

ويف إطار حتليل تسجيل الدول لألجسام الفضائية الذي جتريه اللجنة الفرعيـة القانونيـة               
الـسلمية، قـّدمت إسـبانيا معلومـات إىل      األغـراض  يف اخلـارجي  الفـضاء  اسـتخدام  التابعـة للجنـة  

تعلـــق  بـــشأن قانوهنـــا وممارســـتها الوطنيـــة فيمـــا ي ٢٠٠٥ و٢٠٠٤اللجنـــة الفرعيـــة يف عـــامي 
 .بالتسجيل املذكور

 فإن التشريع اإلسـباين القـائم يف جمـال الفـضاء ظهـر أساسـا إىل حيـز الوجـود                     هكذا،و 
ومــع ذلــك، جتــدر اإلشــارة إىل أن  .اســتجابةً لاللتزامــات الدوليــة الــيت تقــع علــى عــاتق إســبانيا

انون النقاش قد بدأ حاليا يف إسبانيا حول احلاجة إىل وضع تشريع وحول استـصواب صـوغ قـ                 
وطين يتعلق بالفضاء بغية متكـني إسـبانيا مـن الوفـاء بالتزاماهتـا الدوليـة بقـدر أكـرب مـن الفعاليـة                        

وقـد   .وأيضا بسبب تنامي وجود مشّغلي التكنولوجيات الفضائية من القطاع اخلـاص يف البلـد             
 يف لـدول ا ألنـشطة  املنظِّمة املبادئ اسُتهلت هذه املناقشات يف ضوء املادة السادسة من معاهدة        

ــدان ــا اخلــارجي، الفــضاء واســتخدام استكــشاف مي ــسماويـة واألجـــرام القمـــر ذلــك يف مب  ال
 ، وهـو سـاتل    ٢٠٠٩يوليـه   / متوز ٢٩ يف   األخرى، على إثر إطالق أول ساتل اصطناعي إسباين       

 .١- كامال من رؤوس أموال خاصة، وهو ساتل رصد األرض داميوس متويالُمموَّال
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مـم املتحــدة األربــع املتعلقـة بالفــضاء اخلــارجي والــصكوك   وعـالوة علــى معاهــدات األ  
الدولية املتعددة األطراف ذات الصلة اليت أصبحت إسبانيا طرفا فيها، أبرم هذا البلد عددا مـن                

اتفاق التعـاون يف استكـشاف    :االتفاقات الثنائية بشأن التعاون يف ميدان الفضاء، ومنها ما يلي
األغراض الـسلمية، املـربم مـع االحتـاد الروسـي، الـذي وقـع يف        الفضاء اخلارجي واستخدامه يف  

ــر / شــباط٩مدريــد يف  ــز النفــاذ يف  ٢٠٠٦فرباي ؛ واتفــاق ٢٠١٠مــارس / آذار١٧ ودخــل حي
، الـذي   ٢٠٠٣ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٨التعاون العلمي والـتقين مـع الواليـات املتحـدة املـؤرخ             

نيا؛ واتفـاق التعـاون الفـضائي املوقـع مـع           فـضائي يف أراضـي إسـبا       تتبُّـع ينص علـى إنـشاء حمطـة        
، الذي يـنص علـى هبـوط املكـوك الفـضائي التـابع              ١٩٩١يوليه  / متوز ١١الواليات املتحدة يف    

 .للواليات املتحدة يف مطارات إسبانية يف حاالت الطوارئ

كما أبرمت إسبانيا اتفاقات مع وكالـة الفـضاء األوروبيـة مـن أجـل إنـشاء واسـتخدام             
ومــن ) ١٩٧٥أغــسطس / آب٢ يف(افرانكــا ديــل كاســتيو بيع الــسواتل التزامنيــة يف حمطــة لتتبُّــ

أجل إنشاء مرافق للتتبع األرضي واحلصول علـى البيانـات، مبـا يف ذلـك هـوائي لرصـد الفـضاء                     
 ). ٢٠٠٣ يوليه/متوز ٢٢يف (السحيق يف موقع سيربيروس يف أفيال 

لني حاليـا بقـانون الفـضاء اإلسـباين     ، فـإن النـشاطني املـشمو   ٣أما فيما يتعلـق بالـسؤال        
مها تسجيل األجسام الفضائية على الـصعيد الـوطين والربنـامج الـوطين اإلسـباين الـذي يـشرف                   

 .عليه املعهد الوطين لتكنولوجيا الفضاء اجلوي ومركز تطوير التكنولوجيا الصناعية

بانيا  فــإن االشــتراطات الوطنيــة لتــسجيل جــسم فــضائي يف إســ ،٤ورّدا علــى الــسؤال  
شخصي وإقليمي، ألهنا تشمل السواتل الـيت ُتطلـق مـن أراضـي إسـبانيا والـسواتل الـيت              : نوعان

 .تدعم إسبانيا إطالقها

، ُيــذكر مــن الوجهــة املؤســسية أن األنــشطة الفــضائية العامــة يف  ٥ورّدا علــى الــسؤال  
 :إسبانيا تنفَّذ من خالل هيئتني حكوميتني مها

جيا الفضاء اجلوي، وهو هيئة حبثيـة عامـة تابعـة لـوزارة             املعهد الوطين لتكنولو   )أ( 
وقد أنـشئ يف األصـل حتـت     .الدفاع متخصِّصة يف حبوث الفضاء اجلوي والتطوير التكنولوجي

 ؛١٩٤٢مايو / أيار٧اسم املعهد الوطين لتكنولوجيا الطريان مبوجب مرسوم 

لــوزارة العلــوم مركــز تطــوير التكنولوجيــا الــصناعية، وهــو هيئــة عامــة تابعــة    )ب( 
واالبتكار، تتوىل إدارة وتشجيع مشاركة إسبانيا يف املنظمات الدولية املعنيـة بالتعـاون يف جمـال                

. الفضاء، وخصوصا وكالة الفضاء األوربية ومبـادرة الرصـد العـاملي لألغـراض البيئيـة واألمنيـة                
 .١٩٨٤يناير / كانون الثاين٤ املؤرخ ٢/٨٤وقد أنشئ املركز مبوجب املرسوم امللكي رقم 
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وتتـوىل املديريــة العامـة للــشؤون االقتــصادية الدوليـة التابعــة لـوزارة الــشؤون اخلارجيــة      
 .والتعاون املسؤولية عن السجل الوطين ألجسام الفضائية

، فيخــضع )٦الــسؤال (أمــا مــنح التــراخيص الالزمــة ألنــشطة االتــصاالت الالســلكية    
فإصـدار األذون والتـراخيص الالزمـة خلـدمات      .ةلقانون إداري يف جمـال االتـصاالت الالسـلكي   

ــام       ــصاالت العـ ــانون االتـ ــضع لقـ ــا خيـ ــع أنواعهـ ــلكية جبميـ ــصاالت الالسـ ــم  (االتـ ــانون رقـ القـ
 ). ٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين٣ املؤرخ ٣٢/٢٠٠٣

ــساتلية        ــصاالت الـ ــانون االتـ ــا قـ ــساتلية فيحكمهـ ــصاالت الـ ــا االتـ ــم  (أمـ ــانون رقـ القـ
، الــذي ألغــي جزئيــا وعــّدل بقــانون  )١٩٩٥ديــسمرب /األول كــانون ١٢ املــؤرخ ٣٧/١٩٩٥

 ).٢٠١٠مارس / آذار٣١ املؤرخ ٧/٢٠١٠القانون رقم (االتصاالت السميعة البصرية العاّم 

وترد املعايري اليت تنظِّم االتصاالت البحرية، مبا يف ذلك االتـصاالت الـساتلية البحريـة،                
لالسلكية اليت جرى إقرارها مبوجب املرسـوم امللكـي      يف الالئحة التنظيمية املتعلقة باالتصاالت ا     

 .٢٠٠٦أكتوبر / تشرين األول١٦ املؤرخ ١١٨٥/٢٠٠٦رقم 

وجيب أن تكون مجيع االتـصاالت الـساتلية يف إسـبانيا مطابقـة للخطـة املتعلقـة بنطـاق                     
دات، والــيت التــرددات الالســلكية والكهربائيــة، الــيت تــسمَّى باجلــدول الــوطين لتخــصيص التــردّ 

وهذا اجلـدول الـذي جيـري     .لالتصاالت الدويل الراديو الصادرة عن االحتاد تنفَّذ مبوجبها لوائُح
 .٢٠١٠فرباير / شباط١٢حتديثه دوريا صدرت أحدث نسخة منه يف 

 ليس هناك حاليا الئحة يف إسبانيا تتعلق حتديدا باملسؤولية٧ا على السؤال ورد ،. 

 بـشأن تـسجيل األجـسام       ٢٧٨/١٩٩٥لكي رقـم    ، فإن املرسوم امل   ٨وخبصوص السؤال    
القــانون رقــم (غــري أن قــانون االتــصاالت العــام  .الفــضائية ال يتــضمن تــدابري رقابيــة أو عقوبــات

وخيضع رصـد ومراقبـة      . عن عمليات التفتيش ونظاما للعقوبات      كامالً ن باباً يتضّم) ٣٢/٢٠٠٣
  .ة العامة تبعا للنشاط احملّدد املعينالقواعد املتعلقة باألنشطة الفضائية للمعايري القانوني

 


