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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

        اللجنة الفرعية القانونية
  تقرير الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة     

   باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
      عن األعمال املضطلع هبا يف إطار خطة عمله املتعددة السنوات

يف إطار خطة عمله  ملّخص األعمال اليت اضطلع هبا الفريق العامل  -أوال  
      دة السنواتاملتعّد

، أنــشأت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة  ٦٣/٩٠ بقــرار اجلمعيــة العامــة عمــالً  -١
، ٢٠٠٩استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني، يف عـام                  

تبادل عام للمعلومـات عـن التـشريعات الوطنيـة          " عامال معنيا ببند جدول األعمال املعنون       فريقا  
وترأسـت إرمغـارد    ". ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية        

ــاربو  ــَق) النمــسا(م ــضاء     الفري ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــين بالت ــل املع  العام
  .دامه يف األغراض السلميةاخلارجي واستخ

أعماله وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات التالية، اليت اعتمـدهتا  ب الفريق العامل   واضطلع  -٢
ــام        ــا اخلمــسني، يف ع ــسلمية يف دورهت ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة اســتخدام الف  ٢٠٠٧جلن

)A/62/20 ــرة ــام   ) ٢١٩، الفق ــسني، يف ع ــة واخلم ــا الرابع ــها يف دورهت ، A/66/20( ٢٠١١ وعّدلت
  ):٢١٢الفقرة 
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ُيطلب إىل الدول األعـضاء اإلبـالغ عـن تـشريعاهتا الوطنيـة املتـصلة باألنـشطة                     ٢٠٠٨
تقدمها الـدول األعـضاء     إيضاحية  عروض  . الفضائية احلكومية وغري احلكومية   
  للتقارير املتعلقة بتشريعاهتا الوطنية

 الـيت تـنظم   تفهم الطريقة من أجل ةاملتلقّاُتدرس، يف إطار فريق عامل، الردود         ٢٠٠٩
  هبا الدول األعضاء األنشطة الفضائية احلكومية وغري احلكومية

 ويبـدأ يف وضــع تقريــره، مبــا يف  املتلقّــاة الــردود فحـص يواصـل الفريــق العامــل      ٢٠١٠
  ذلك استنتاجاته

   إىل اللجنة الفرعية القانونيةاملوّجه تقريره من وضع الفريق العامل ينتهي    ٢٠١١
   النهائيةالتقرير يف صيغتهمتديد والية الفريق العامل لوضع     ٢٠١٢

 علــى األســئلة الــسبعة ىل الــرّدإ، دعــا الفريــق العامــل الــدول األعــضاء ٢٠٠٩ويف عــام   -٣
 الــذي نظــرت فيــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا  تقريرهــانها  وتــضّمرئيــستههتا الرئيــسية الــيت أعــّد

ــام    ــني، يف ع ــة واألربع ــة ال (٢٠٠٩الثامن ــث A/AC.105/935وثيق ــق الثال ، باإلضــافة إىل )، املرف
واتفق الفريق العامـل أيـضا علـى أن    . سؤال يتعلق بعدم وجود تشريعات وطنية خاصة بالفضاء     

 استعراضـاً  األمانـة، بالتـشاور مـع الرئيـسة، ورقـة لكـي ينظـر فيهـا يف دورتـه القادمـة تـوفّر                         تعّد
وورد . بناء علـى املعلومـات الـواردة مـن الـدول األعـضاء            بيانيا لألطر التنظيمية الوطنية القائمة      

  .A/AC.105/C.2/2010/CRP.12 البياين يف ورقة غرفة االجتماعات االستعراض
 مـن الـدول األعـضاء علـى     املتلقّـاة  الردود فحص، واصل الفريق العامل ٢٠١٠ويف عام    - ٤

الفـــضائية، واســـتعرض املعلومـــات الـــيت طلبـــها بـــشأن التـــشريعات الوطنيـــة اخلاصـــة باألنـــشطة  
ــة       اإلجنــازات احملقّ ــدول لنقــل ملكي ــل تنظــيم ال ــسائل مث ــسابقة ونظــر يف بعــض امل ــسنة ال ــة يف ال ق

ــراد          ــشاركة أف ــة، وم ــا إىل أطــراف ثالث ــأذون هب ــضائية امل ــشطة الف ــل األن ــضائية ونق األجــسام الف
ؤولية عـن تـصادم    واملـس املـسائل املتعلقـة بالتبعـة   بصفتهم اخلاصة يف الرحالت الفضائية، ومعاملـة     

ونـاقش الفريـق العامـل البنيـة األساسـية          . مي اخلدمات السواتل يف الفضاء اخلارجي يف عقود مقدِّ      
 األمانـة، بالتـشاور مـع الرئيـسة، مـشروع           لتقريره اخلتامي ومنهجية إعداده، واتفـق علـى أن تعـدّ          

واتفـق  . ٢٠١١ عـام    تقرير عن أعمال الفريق العامل لكي ينظر فيه ويضعه يف صـيغته النهائيـة يف              
 البياين لألطر التنظيمية الوطنية لألنـشطة الفـضائية، وذلـك باسـتخدام         إمتام االستعراض أيضا على   
  .٢٠١١- ٢٠١٠ من الدول األعضاء خالل الفترة الفاصلة بني الدورات املتلقّاةاملعلومات 
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 االسـتعراض ثـة مـن      لصيغة حمدّ  مفّصالً ، أجرى الفريق العامل استعراضاً    ٢٠١١ويف عام     -٥
ــضائية     ــشطة الفـ ــة لألنـ ــة الوطنيـ ــر التنظيميـ ــاين لألطـ ــة (البيـ ) A/AC.105/C.2/2011/CRP.9الوثيقـ

ــر  ــة وصـــالحية   ) A/AC.105/C.2/2011/CRP.4(ومـــشروع التقريـ ــيم بنيـ وذلـــك مـــن خـــالل تقيـ
، وإجـراء حتليـل دقيـق ملـشروع جمموعـة        املتعلقـة بالفـضاء     الوطنيـة  للتـشريعات  البيـاين    االستعراض

  .عملية وضع الصيغة النهائية لتقرير الفريق العاملأبعاد تنتاجات وحتديد االس
، رئيـسته متـها  ، ورقـة عمـل قدّ    ٢٠١٢ على الفريق العامـل، يف اجتماعـه يف عـام            وُعرضت  -٦

مـشروع مـنقّح جملموعـة اسـتنتاجات الفريـق العامـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة ذات                   "حتمل عنوان   
، )A/AC.105/C.2/L.286( "خلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية        الصلة باستكشاف الفضاء ا   

ح بعـدها مـشروع     وُنقِّـ ). A/AC.105/C.2/2012/CRP.9(باإلضافة إىل مشروع تقرير الفريـق العامـل         
ــر  ــق العامــل    ). A/AC.105/C.2/2012/CRP.9/Rev.2(التقري ــائق، اعتمــد الفري واســتنادا إىل هــذه الوث

 البيــاين لألطــر االســتعراضحــة مــن لــى الفريــق العامــل أيــضا صــيغة منقّ عوُعرضــت. التقريــر احلــايل
ــة لألنــشطة الفــضائية   ــة الوطني ــة  باالســتناد إىل املعلومــات احملّدأُعــّدتالتنظيمي ــاةث ــدول املتلقّ  مــن ال

). Add.1 وA/AC.105/C.2/2012/CRP.8(لألطــر التــشريعية الوطنيــة اســتهاليل األعــضاء مــع مــوجز 
  . البياين على حنو منتظم لكي تنظر فيه اللجنة الفرعيةاالستعراضل بتحديث وأوصى الفريق العام

 للجنـة الفرعيـة     الـسابقة يف األعمـال    واستنادا إىل خطة عمله،     ،  نظر الفريق العامل أيضا     -٧
" ‘الدولـة املُطِلقـة   ‘مراجعـة مفهـوم     "القانونية وفريقيها العاملني يف إطـار بنـدي جـدول األعمـال             

وأحـاط الفريـق العامـل    ". واملنظمات الدوليـة يف تـسجيل األجـسام الفـضائية     ممارسات الدول   "و
ــا  ــرارعلمـ ــة  بقـ ــة العامـ ــوم  ٥٩/١١٥ اجلمعيـ ــق مفهـ ــشأن تطبيـ ــة "، بـ ــة املُطِلقـ ــا و" الدولـ قرارهـ
ــون، ٦٢/١٠١ ــة يف       املعن ــة الدولي ــات احلكومي ــدول واملنظم ــز ممارســة ال ــشأن تعزي  توصــيات ب

  .تسجيل األجسام الفضائية
  :لوثائق التالية على الفريق العامل يف إطار خطة عمله املتعددة السنوات اوُعرضت  -٨

معلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة  "نواهنــاعمــذكّرة مــن األمانــة   )أ(  
 مـن   املتلقّـاة تتـضّمن الـردود     " باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية          

  ؛)A/AC.105/912(لتشيكية واملغرب ونيكاراغوا أملانيا وأوكرانيا وتركيا واجلمهورية ا
معلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة "مــذكّرة مــن األمانــة عنواهنــا   )ب(  

 املتلقّـاة ، حتتـوي علـى الـردود        "باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية       
  ؛)A/AC.105/932 (ومنغولياأملانيا وتركيا واجلمهورية التشيكية ومجهورية كوريا والصني من 
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معلومــات عــن التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة "مــذكّرة مــن األمانــة عنواهنــا   )ج(  
 املتلقّـاة ، حتتـوي علـى الـردود        "باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية       

كـة املتحـدة    واململوالعـراق     وأملانيـا وتايلنـد واجلمهوريـة التـشيكية وصـربيا          اإسبانيا وإستوني من  
  ؛)Add.1، وA/AC.105/957(والنمسا واليابان يرلندا الشمالية إلربيطانيا العظمى و

تقريــر عــن حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وتايلنــد بــشأن قــانون      )د(  
الوفـاء  : أنشطة الدول يف الفـضاء اخلـارجي يف ضـوء التطـورات اجلديـدة             "الفضاء عن موضوع    
الـيت عقـدت يف     "  وإنـشاء أطـر وطنيـة قانونيـة ومتعلقـة بالـسياسات العامـة              باملسؤوليات الدولية 

  ).A/AC.105/989 (٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل ١٦بانكوك من 
  : من الدول األعضاء على الفريق العاملاملتلقّاة أوراق غرفة االجتماعات التالية وُعرضت  -٩

ــة اجتماعـــات تتـــضّمن معلومـــات وردت    )أ(   ــة غرفـ ــدة  ورقـ مـــن الواليـــات املتحـ
األمريكيــة عــن التــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف    

  ؛)A/AC.105/C.2/2008/CRP.9(األغراض السلمية 
ورقة غرفة اجتماعات تتضّمن معلومات وردت من أملانيا والربازيل وكولومبيـا             )ب(  

ــصلة ب    ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــدا عــن الت ــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف   وهولن استكــشاف الف
  ؛)A/AC.105/C.2/2008/CRP.14(األغراض السلمية 

ورقة غرفـة اجتماعـات تتـضّمن معلومـات وردت مـن بولنـدا واململكـة العربيـة                   )ج(  
ــة ذات الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف      الــسعودية عــن التــشريعات الوطني

  ؛)A/AC.105/C.2/2009/CRP.9(األغراض السلمية 
ــن          )د(   ــا ع ــوب أفريقي ــن جن ــات وردت م ــضّمن معلوم ــات تت ــة اجتماع ــة غرف ورق

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية               
)A/AC.105/C.2/2009/CRP.13(؛  

ــة  )ه(   ــا عــن    ورق ــة كوري ــة اجتماعــات تتــضّمن معلومــات وردت مــن مجهوري  غرف
يعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية               التشر

)A/AC.105/C.2/2009/CRP.14(؛  
التـشريعات  "ن رد املكسيك على الـسؤال بـشأن         ورقة غرفة اجتماعات تتضمّ     )و(  

ــدوده     ــيني حـــــ ــارجي وتعـــــ ــضاء اخلـــــ ــة بتعريـــــــف الفـــــ ــة املتعلقـــــ ــات الوطنيـــــ واملمارســـــ
)A/AC.105/C.2/2009/CRP.15(؛  
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ورقة غرفة اجتماعات تتضّمن معلومـات وردت مـن اليابـان عـن التـشريعات                 )ز(  
الوطنيــــة ذات الــــصلة باستكــــشاف الفــــضاء اخلــــارجي واســــتخدامه يف األغــــراض الــــسلمية 

)A/AC.105/C.2/2009/CRP.17(؛  
ورقة غرفة اجتماعات تتـضّمن معلومـات وردت مـن فرنـسا عـن التـشريعات                  )ح(  

لة باستكــــشاف الفــــضاء اخلــــارجي واســــتخدامه يف األغــــراض الــــسلمية الوطنيــــة ذات الــــص
)A/AC.105/C.2/2009/CRP.18(؛  

ورقة غرفة اجتماعات تتضّمن معلومـات وردت مـن هولنـدا عـن التـشريعات            )ط(  
الوطنيــــة ذات الــــصلة باستكــــشاف الفــــضاء اخلــــارجي واســــتخدامه يف األغــــراض الــــسلمية 

)A/AC.105/C.2/2010/CRP.11(؛  
رقة غرفة اجتماعات تتـضّمن معلومـات وردت مـن تـونس عـن التـشريعات                و  )ي(  

الوطنيــــة ذات الــــصلة باستكــــشاف الفــــضاء اخلــــارجي واســــتخدامه يف األغــــراض الــــسلمية 
)A/AC.105/C.2/2010/CRP.14(؛  

ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضّمن معلومــات وردت مــن أوكرانيــا وإيطاليــا عــن     )ك(  
ستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية           التشريعات الوطنية ذات الصلة با    

)A/AC.105/C.2/2011/CRP.7(؛  
ورقة غرفة اجتماعات تتضّمن معلومات وردت من السلفادور عن التشريعات            )ل(  

ــسلمية     ــراض الــ ــتخدامه يف األغــ ــارجي واســ ــضاء اخلــ ــصلة باستكــــشاف الفــ ــة ذات الــ الوطنيــ
)A/AC.105/C.2/2011/CRP.13.(  

  : لعمل الفريق العامل، أُتيحت أيضا الوثيقتان التاليتاناًوتيسري  -١٠
يتــضّمن دراســة " ‘طلقــةالدولــة املُ‘مراجعــة مفهــوم  "نوانــهعتقريــر مــن األمانــة   )أ(  

؛ "األنشطة الفضائية " تعريف ويشمل،  "طلقةالدولة املُ "جتميعية ملمارسات الدول يف تطبيق مفهوم       
ة األنــشطة الفــضائية؛ واملــسؤولية، مبــا فيهــا متطلبــات  والواليــة علــى األنــشطة الفــضائية؛ وســالم 

ــويض؛ وتـــسجيل عمليـــات اإلطـــالق      ــراءات التعـ ــة؛ وإجـ ــسؤولية املاليـ ــاه الغـــري واملـ ــأمني جتـ التـ
)A/AC.105/768(؛  

اســتعراض للتــشريعات الفــضائية الوطنيــة احلاليــة  "نوانــهعمــذكّرة مــن األمانــة   )ب(  
ل، حبسب االقتضاء، مبسؤولياهتا عن اإلذن مبمارسـة        يستهدف بيان الكيفية اليت تنهض هبا الدو      

، "األنشطة الفضائية وعن اإلشراف املستمر على الكيانات غري احلكوميـة يف الفـضاء اخلـارجي              
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وتتــضّمن استعراضــا للتــشريعات الفــضائية الوطنيــة يف االحتــاد الروســي واألرجنــتني وأســتراليا    
ــا والــسويد واململكــة امل   ــا العظمــى وإيرلنــدا الــشمالية   وأوكرانيــا وجنــوب أفريقي تحــدة لربيطاني

  ).A/AC.105/C.2/L.224(والواليات املتحدة واليابان 
    

    النتائج اليت توّصل إليها الفريق العامل  -ثانيا  
 ضـمان اسـتخدام الفـضاء    عنالحظ الفريق العامل األمهية اليت تتسم هبا مسؤولية الدول    - ١١

ر االلتزامات الواردة يف معاهـدات األمـم املتحـدة بـشأن            واستذك. اخلارجي يف األغراض السلمية   
ــذها، ومواقعهــا،      ــادل املعلومــات عــن طبيعــة األنــشطة الفــضائية، وتنفي الفــضاء اخلــارجي إزاء تب

. ونتائجها، وخباصـة عـن طريـق وضـع سـجالت وطنيـة وتزويـد األمـني العـام ببيانـات التـسجيل                      
 التوّصــل إليــه الــذي ينبغــي للــدول أن تنظــر يف  املــشتركالتفــاهموأشــار الفريــق العامــل أيــضا إىل 

  .وتنفيذ معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي
 تعمـل    األطر التنظيمية الوطنية متثـل نظمـا قانونيـة خمتلفـة           والحظ الفريق العامل أيضا أنَّ      - ١٢

داريــة إىل  مـن الـصكوك القانونيــة الوطنيـة، تتـراوح مــن اللـوائح اإل     مبجموعــةدة أو  موحَّـ بقـوانني 
 الــدول قــد كيَّفــت أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وفقــا الحتياجاهتــا اخلاصــة   املراســيم والقــوانني؛ وأنَّ
 املتطلبــات القانونيــة الوطنيــة تعتمــد إىل حــد كــبري علــى مــدى األنــشطة واعتباراهتــا العمليــة؛ وأنَّ
  .مشاركة القطاع اخلاص فيهاحجم الفضائية املضطلع هبا و

 األطـر التنظيميـة الوطنيـة تـشمل، بـصفة عامـة، اجملـاالت               لفريـق العامـل أنَّ    كما الحـظ ا     -١٣
 تنظيم األنشطة الفضائية الـيت تـضطلع هبـا اهليئـات احلكوميـة              علىالوالية الوطنية   : الرئيسية التالية 

وغري احلكومية؛ وإجراءات اإلذن والترخيص باألنـشطة الفـضائية الوطنيـة؛ وإجـراءات املـسؤولية           
وإجراءات تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي وإنشاء السجالت الوطنيـة؛           والتعويض؛  

واألطر التنظيمية لوكاالت الفضاء الوطنية أو غريها من اهليئات الوطنيـة املكلَّفـة بتنفيـذ األنـشطة                 
  .الفضائية واإلشراف عليها

  .نتائج املتصلة هباونظر الفريق العامل يف املسائل التسع املعروضة فيما يلي، ويف ال  -١٤
    

األسباب اليت تدعو الدول إىل سّن تشريعات فضائية وطنية، أو أسباب عدم     
    وجود تشريعات من هذا القبيل

لدى النظر يف األسباب الـيت حتـدو بالـدول إىل سـّن تـشريعات وطنيـة فـضائية، الحـظ            -١٥
اجـة إىل الوفـاء بالتزامـات      األسباب املـشتركة لـسّن تـشريعات وطنيـة هـي احل            الفريق العامل أنَّ  
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 الدولـة طرفـا فيهـا، واحلاجـة إىل حتقيـق االتـساق والقـدرة علـى                  تـصبح مبوجب املعاهدات اليت    
التنبؤ يف تنفيذ األنشطة الفضائية اخلاضعة لوالية الدولة، واحلاجة إىل توفري نظام عملـي لتنظـيم                

 بـني   علـى الـصعيد الـوطين       ضرورة حتسني التنسيق والتكامـل     أنَّكما  . مشاركة القطاع اخلاص  
  .حوافز لصوغ أطر تنظيمية على الصعيد الوطينتوفّر طائفة واسعة من األنشطة الوطنية 

والحـظ الفريـق العامـل، أنـه يـصعب يف بعـض احلـاالت متييـز األنـشطة احلكوميـة عــن             -١٦
 عـن سـّن      هـذا ميكـن أن يكـون سـبباً المتنـاع الـدول             األنشطة غري احلكوميـة متييـزاً دقيقـاً، وأنَّ        

تشريعات فضائية وطنية، علـى الـرغم مـن اخنراطهـا يف أنـشطة فـضائية ميكـن أن تترتـب عليهـا                       
 بعض الدول ارتـأت ضـرورة تنظـيم    والحظ الفريق العامل أيضاً أنَّ.  وتبعات دولية  مسؤوليات

األنــشطة الفــضائية ذات الطــابع احلكــومي أو العمــومي مــن أجــل إنــشاء إطــار قــانوين موثــوق   
  .ألنشطة الفضائية الوطنيةومنظّم ل

 هنــاك دوالً عـــدة ال تعتــرب نفـــسها دوالً مرتـــادة    أنَّكـــذلكوالحــظ الفريـــق العامــل     -١٧
 تزايـد   بيـد أنـه لـوحظ أنَّ      . للفضاء، ومن مث مل تنظر حىت اآلن يف سّن تشريعات فـضائية وطنيـة             

خنـراط تلـك   عدد اجلهات من القطاع اخلـاص الـيت تقـوم بأنـشطة فـضائية ميكـن أن يـؤدي إىل ا                    
 على الـدول الـيت تـشارك يف أنـشطة فـضائية ملنظمـات دوليـة أن تأخـذ                    كما أنَّ . الدول كذلك 

وحـىت لـو كـان لكـل دولـة أن تقـرر             .  القانوين الدويل لألنـشطة الفـضائية بعـني االعتبـار          اإلطار
يميـة معّينـة    وجود لوائح تنظكيفية حتمُّلها املسؤولية الدولية عن األنشطة الفضائية الوطنية، فإنَّ     

  .على الصعيد الوطين ميكن أن يكون يف مصلحة الدولة نفسها
    

    نطاق األنشطة الفضائية اليت تستهدفها األطر التنظيمية الوطنية    
الحظ الفريق العامل جمموعة األنشطة الواسعة اليت تـستهدفها األطـر التنظيميـة الوطنيـة،                 -١٨

 إىل الغــالف شغيل مواقــع اإلطــالق أو العــودة مثــل إطــالق األجــسام إىل الفــضاء اخلــارجي، وتــ  
؛ وتشغيل وتوجيه األجسام الفضائية، ويف بعض احلاالت أيضا تصميم وتـصنيع املركبـات             اجلوي

الفضائية، وتطبيقات العلوم والتكنولوجيات الفضائية مثـل رصـد األرض واالتـصاالت، وأنـشطة              
  .االستكشاف والبحث

فــات يف أســلوب تنظــيم الــدول ألنــشطتها الفــضائية كمــا الحــظ الفريــق العامــل االختال  -١٩
 أجـسام فـضائية   والقيـام أساسـاً بتـشغيل    بني تنفيذ عمليات اإلطـالق   االختالفاتالوطنية إلظهار   

عنــد " تــشغيل" صــعوبة تعريــف مــصطلح كــذلكوالحــظ الفريــق العامــل . يف الفــضاء اخلــارجي
 األنـشطة الفـضائية مـن تعقُّـد، الحـظ        ونظراً ملا تتـسم بـه     . استخدامه يف سياق األجسام الفضائية    
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إىل إذن كـثرياً مــا حيتــاج  مـشغِّل اجلــسم الفــضائي   ألن الفريـق العامــل تعـدد التــراخيص املوجــودة  
  .وترخيص من أكثر من دولة واحدة

    
     األنشطة الفضائيةعلىنطاق الوالية الوطنية     

تـشترط احلـصول علـى إذن        معظـم اللـوائح التنظيميـة الوطنيـة          الحظ الفريق العامل أنَّ     -٢٠
كمـا تـشترط معظـم الـنظم احلـصول          . من أجل ممارسـة األنـشطة الفـضائية مـن اإلقلـيم الـوطين             

على إذن من أجل بعض عمليات اإلطالق من خارج اإلقلـيم الـوطين الـيت يـشارك فيهـا بعـض                     
ــة املؤســسة أو املــسّجلة مبق     ــة، مثــل املــواطنني واجلهــات غــري احلكومي ــة املعني ــا الدول تــضى رعاي

 وسيلة هامة لـضمان امتثـال األنـشطة الفـضائية للمعـايري       الشرطواعتربت الدول ذلك    . قوانينها
. أياً كان املكان الذي جتري فيه تلك األنشطة، مبا يف ذلك أعـايل البحـار    ذات الصلة   والقواعد  

ب االزدواجيـة،   جتنّـ مـن شـأنه    التنسيق بني الدول أو اجلهات الفاعلة املشاركة يف األنشطة           وإنَّ
 كاهـل  وحتاشـي إثقـال  وذلك مثال مـن حيـث تـسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي،          

 املوازنـة   احلرص علـى أنَّوالحظ الفريق العامل .  بأعباء غري ضرورية  مشّغلي األجسام الفضائية  
 مـن   تطبيـق نظـام واليـة أكثـر تعقيـدا     إىلبعـض احلـاالت      يـؤدي يف     بني املصاحل العامة واخلاصـة    

  .أجل تنظيم مشاركة القطاع اخلاص
    

   باألنشطة الفضائية وتسجيلها باإلذناختصاص السلطات الوطنية     
    واإلشراف عليها

الحظ الفريق العامـل، يف معظـم الـدول، مـشاركة سـلطات وطنيـة خمتلفـة يف إجـراءات                      - ٢١
ــراوح بــني وكــا     ــسجيلها واإلشــراف عليهــا، وهــي تت الت الفــضاء اإلذن باألنــشطة الفــضائية وت

والــسلطات األخــرى املماثلــة الــيت قــد تــصل إىل مرتبــة الــسلطات الوزاريــة، مبــا يــشمل يف بعــض  
ولـوحظ يف بعـض     . األحيان جهات حكومية ختتلف باختالف النـشاط الـذي يتطلـب التـرخيص            

احلاالت وجـود إجـراءات مـستقلة للتـرخيص جلهـات تـشغيل األنـشطة الفـضائية ولـإلذن بتنفيـذ                     
والحظ الفريق العامل وجود تنوع كبري يف الوسائل الوطنيـة املـستخدمة            . مج حمّددة مشاريع وبرا 

 مبـا يـشمل التـسجيل مـن خـالل جهـة وزاريـة أو       لتسجيل األجسام الفضائية يف السجل الـوطين،   
  .هيئة فضائية أو سلطة مماثلة

ثر مـن    لدى بعض الدول أك    وفيما يتعلق بإنشاء سجل وطين، الحظ الفريق العامل أنَّ          -٢٢
كمـا الحـظ الفريـق      .  هناك دوالً تقوم حالياً بإعادة تنظيم سـجالهتا الوطنيـة          سجل واحد، وأنَّ  
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 السلطة املسؤولة عن إرسال املعلومـات ذات الـصلة إىل األمـني ختتلـف يف كـثري مـن                    العامل أنَّ 
  .األحيان عن السلطة املسؤولة عن حفظ السجل الوطين

    
     ألغراض التسجيل واإلذنالشروط اليت ينبغي الوفاء هبا    

 ضمان أمان األنشطة الفضائية هو من الـسياسات العامـة اهلامـة             الحظ الفريق العامل أنَّ     - ٢٣
اليت تستند إليها معظم قوانني الفضاء الوطنية، وال سيما القوانني اليت تـنظِّم إطـالق األجـسام إىل                  

ــضاء اخلــارجي  ــات ا    . الف ــرخيص عملي ــنظم اخلاصــة بت ــشمل معظــم ال ــل   وت ــدابري تكف   إلطــالق ت
ــالف        أالَّ ــة أو إت ــار بالبيئ ــرد أو إحلــاق دم ــسّبب يف إصــابة ف ــؤّدي اإلطــالق إىل خطــر كــبري يت  ي

كما ترتبط شروط األمان واملعايري التكنولوجيـة ارتباطـا وثيقـا باهتمـام الـدول بالوفـاء                 . ممتلكات
ــضائي    ــام الف ــن احلط ــف م ــات التخفي ــشارك خــرب   . مبتطلب ــدول، ي ــن ال اء خــارجيون ويف كــثري م

كمـا تـؤدي تـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي            . مستقلون يف عملية تقييم سالمة األنشطة الفضائية      
املــستحدثة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل دوراً هامــاً يف اإلجــراءات الوطنيــة اخلاصــة بإصــدار  

ــة مقدّ      . األذون ــة للجه ــدرات املالي ــة والق ــاملؤهالت الفني ــشروط ب ــن ال ــوع آخــر م ــصل ن ــة ويت م
واملــصاحل  إجــراءات اإلذن والتــرخيص عــادة األمــن الــوطين تراعــيوعــالوة علــى ذلــك، . الطلــب
  . اخلارجيةالسياسية

    
    االمتثال والرصد    

ــق العامــل أنَّ   -٢٤ ــدول  الحــظ الفري ــق معظــم ال ــى   تطبِّ  إجــراءات مــن أجــل اإلشــراف عل
 للتفتـيش املـوقعي أو       نظـام  مـن خـالل تطبيـق     األنشطة الفـضائية املـرّخص هبـا ورصـدها، سـواء            

طبَّـق معظـم    وت. مات احملّددة مبوجب ترخيص مـا      أعم باإلبالغ عن الوفاء بااللتزا     فرض اشتراط 
 املخالفــات البــسيطة وبنظــام ملعاجلــةالقواعــد التنظيميــة الوطنيــة مبجموعــة مــن التــدابري اإلداريــة 

  . يف بعض احلاالت، ملواجهة اجلرائم اجلسيمةعقوباتللجزاءات، يشمل 
    

    تنظيم التبعة    
 اتفاقيــة املـسؤولية الدوليــة عـن األضــرار الـيت حتــدثها األجــسام    الحـظ الفريــق العامـل أنَّ    - ٢٥

 عدة دول حـّددت سـبال لالنتـصاف         غري أنَّ . الفضائية تتضّمن نظاما للمسؤولية دون حّد أقصى      
عمليـات   ال لتبعـات من جهات التشغيل، وحيدث ذلك يف معظم احلاالت باستحداث نظام وطـين             

والحـظ  . التبعـات البيئيـة   الفضائية، عند االقتضاء، إىل جانب قانون عام للمسؤولية التقصريية أو           



 

10 V.12-52240 

 

A/AC.105/C.2/101

ــن املــسؤولية            ــئة ع ــات الناش ــول ملعاجلــة االلتزام ــن احلل ــعة م ــود طائفــة واس ــل وج ــق العام الفري
  .بالتعويض وإجراءات التعويض إىل جانب متطلبات التأمني

 يف قـوانني ُتكمَّـل   والتـأمني تطلبـات العامـة املتعلقـة باملـسؤولية      امل ُيـنص علـى   وكثرياً مـا      -٢٦
الـيت  املختلفـة   هج  والحظ الفريق العامـل الـنُ     . شديدة التفصيل التنظيمية  ال بصٍف ثاٍن من اللوائح   

تتبعها الدول يف تنظيم التعويض عـن األضـرار الـيت تتحمـل الـدول تبعتـها، وذلـك يف احلـاالت                      
 قد أدرجت يف تشريعاهتا الوطنية حدوداً قصوى ملـسؤولية مـشّغلي            اليت تكون فيها تلك الدول    

 مــن مــصلحة مجيــع الــدول الــيت تقــوم بأنــشطة  والحــظ الفريــق العامــل أنَّ. األجــسام الفــضائية
 يف هـذا  املتطلبـات الوطنيـة    أنَّولـذا فـال ريـب   . فضائية أن حتمي نفـسها مـن املـسؤولية الدوليـة       

  .شاء اللوائح التنظيمية الوطنية ذات الصلةحافزاً للدول على إن ستمثل الشأن
    

  تنظيم الدول لنقل ملكية األجسام الفضائية ونقل األنشطة الفضائية املأذون     
    هبا إىل أطراف ثالثة

سام الفـضائية   نظر الفريق العامل، علـى وجـه اخلـصوص، يف مـسائل نقـل ملكيـة األجـ                   -٢٧
 وانصب اهتمـام  . نقل تراخيص األنشطة الفضائية    والسيطرة عليها، ومسائل     املوجودة يف املدار  

 ما تستتبعه تلـك التغيُّـرات يف تـشغيل األجـسام الفـضائية مـن       علىالفريق العامل يف هذا الشأن      
أثر يف القـانون الـدويل، ولـيس جوانـب القـانون اخلـاص أو التجـاري الـيت تنطـوي عليهـا تلـك                         

 مبلكيــة اجلــسم الفــضائي أو الــسيطرة عليــه   مــسألة تغيُّــر الوضــعية اخلاصــةوذُكــر أنَّ. الــتغريات
ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالوالية القضائية للدول املعنية، وخصوصاً يف احلاالت اليت تـشمل جهـات              

  .غري حكومية
    

مشاركة األفراد بصفتهم الشخصية يف الرحالت الفضائية، ومعاملة مسأليت     
  يف الفضاء اخلارجي املسؤولية بالتعويض واملسؤولية عن تصادم السواتل 

    مي اخلدماتيف عقود مقدِّ
 يف العــاديني لـدى بعــض الـدول لــوائح تـنظم أنــشطة األفـراد     الحـظ الفريـق العامــل أنَّ    -٢٨

 حاليـاً لـوائح تنظيميـة     تعـد  بعـض الـدول      والحـظ الفريـق العامـل أيـضاً أنَّ        .  الفـضائية  الرحالت
 فيمـا يتـصل باخلـدمات العامليـة يف          يف عقـود مقـدِّمي اخلـدمات، وخـصوصاً         التبعةتتعلق مبسائل   

  .جمايل حتديد املواقع واملالحة
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    االستنتاجات  -ثالثا  
ــضمان اســتخدام الفــضاء         -٢٩ ــوافر الوســائل املناســبة ل ــة ت ــى أمهي ــق العامــل عل شــّدد الفري

ــدويل          ــانون ال ــات مبوجــب الق ــذ االلتزام ــى ضــرورة تنفي ــسلمية وعل ــراض ال اخلــارجي يف األغ
  .ترد بصفة خاصة يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجيوااللتزامات اليت 

قتـضي  ي  مشاركة القطاع اخلاص يف األنشطة الفـضائية        تزايد أنَّالحظ الفريق العامل    و  -٣٠
اختاذ إجراءات مناسبة على الصعيد الوطين، وال سيما عن طريق اإلذن باألنشطة الفضائية غـري               

  .واإلشراف عليهااحلكومية 
اط الفريـــق العامـــل علمـــا بـــضرورة احملافظـــة علـــى اســـتدامة اســـتخدام الفـــضاء   أحـــو  -٣١

من احلطام الفضائي، وضمان أمن األنـشطة الفـضائية وتقلـيص           ، وال سيما بالتخفيف     اخلارجي
  .الضرر الذي قد يلحق باألرض والبيئة الفضائية إىل أدىن حّد ممكن

 تلــزمدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي  معاهــدات األمــم املتحــأنَّاســتذكر الفريــق العامــل و  -٣٢
ــاً    ــصى حــد ممكــن عملي ــدمي أق ــات بتق ــن املعلوم ــذها     م ــضائية وتنفي ــشطة الف ــة األن ــشأن طبيع  ب

  .ومواقعها ونتائجها، وخباصة عن طريق التسجيل
ــشطة        و  -٣٣ ــاإلذن باألن ــصل ب ــا يت ــشفافية فيم ــساق وال ــل أنَّ ضــرورة االت ــق العام الحــظ الفري

ة إىل وجــود نظــام عملــي لتنظــيم مــشاركة القطــاع اخلــاص يف   واحلاجــواإلشــراف عليهــاالفــضائية 
والحـظ كـذلك أنَّ     . األنشطة الفضائية هي حوافز أخرى لسّن أطر تنظيمية علـى املـستوى الـوطين             

بعــض الــدول تــدرج يف ذلــك اإلطــار أيــضا األنــشطة الفــضائية الوطنيــة ذات الطــابع احلكــومي أو    
  .العمومي

 شىت جوانب األنـشطة     معاجلةهج اليت تتخذها الدول يف      الُنم الفريق العامل بتباين     سلَّو  -٣٤
 باســتخدام قــوانني موحَّــدة أو توليفــة مــن الــصكوك القانونيــة   أي معاجلتــهاالفــضائية الوطنيــة، 

الوطنيــة، والحــظ أنَّ الــدول اعتمــدت أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وفقــاً الحتياجاهتــا اخلاصــة          
لقانونية الوطنيـة توقّفـت إىل حـدٍّ بعيـد علـى نطـاق األنـشطة                واعتباراهتا العملية وأنَّ املتطلبات ا    

  .الفضائية املنفَّذة وعلى مستوى مشاركة القطاع اخلاص فيها
فــق الفريــق العامــل علــى أنَّ بإمكــان الــدول النظــر، حــسب االقتــضاء، يف العناصــر  اتَّو  -٣٥
ظيميـة اخلاصـة باألنـشطة      لـدى سـّنها لألطـر التن      ، بصيغتها الواردة يف مرفق هـذا التقريـر،          التالية

  :الفضائية الوطنية، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة للدول املعنية
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    نطاق التطبيق    
جيوز أن يشمل نطاق األنشطة الفضائية اليت تستهدفها األطر التنظيمية الوطنية،         -١  

حسب االقتـضاء، إطـالق األجـسام يف الفـضاء اخلـارجي وعودهتـا منـه، وتـشغيل موقـع                    
. ملوجــودة يف املــدار والــسيطرة عليهــا ا وتــشغيل األجــسام الفــضائية العــودةق أو طــالاإل

وميكن أن تشمل املسائل األخرى اليت سـُينظر فيهـا تـصميم وصـنع املركبـات الفـضائية،          
  . وتكنولوجيا الفضاء، وأنشطة االستكشاف والبحثوتطبيقات علوم

ــة اإلطــ     -٢   ــة بوصــفها دول ــة ينبغــي لنطــاق التطبيــق أن يراعــي دور الدول الق ودول
مــسؤولة مبوجــب معاهــدات األمــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي وأن حيــّدد نطــاق    

 الــوطين اإلقلــيمالواليــة القــضائية الوطنيــة علــى األنــشطة الفــضائية املنفّــذة انطالقــاً مــن    
ســواء واألنــشطة الفــضائية الــيت تنفــذ يف مواقــع أخــرى، والــيت يــشارك فيهــا مواطنوهــا،  

 مــشغِّلي علــى أن تراعــي االمتنــاع عــن حتميــل ني أو اعتبــاريني،  أشخاصــا طبيعــيأكــانوا
إذا كانـت   مبتطلبات مزدوجة وجتّنب فرض أعباء غري ضـرورة علـيهم           األجسام الفضائية   

  .دولة أخرى متارس واليتها القضائية على تلك األنشطة
    

    إصدار األذون والتراخيص    
ــي   -٣   ــسلطات الوط  اشــتراط احلــصول ينبغ ــن ال ــى إذن م ــصة   عل ــة املخت ــامني  للقي

وجيوز للدول تطبيق إجـراءات منفـصلة إلصـدار تـراخيص للمـشغِّلني             . بأنشطة فضائية 
  .الذين ينفّذون أنشطة فضائية وأذون لتنفيذ مشاريع وبرامج حمّددة

  والتعهــداتينبغــي لــشروط إصــدار األذون أن تكــون مّتــسقة مــع االلتزامــات   -٤  
، ال سـيما مبوجـب معاهـدات األمـم املتحـدة            ا علـى نفـسه     الـدول  قطعتـها الدولية الـيت    

بشأن الفضاء اخلارجي وسائر الصكوك ذات الصلة، وجيوز أن يراَعى يف ذلـك األمـن               
  . اخلارجية املراعاة الواجبةالسياسيةصاحل املالوطين للدول و

 األذون وتعديلـها  والـشروط املتعلقـة مبـنح   ينبغي حتديد السلطات واإلجراءات     -٥  
  . التنّبؤ بهحتديداً واضحاً إلرساء إطار تنظيمي موثوق وميكنائها، وتعليقها وإلغ

    
    األمان    

ينبغــي لــشروط إصــدار األذون أن تــساعد علــى التحقــق مــن تنفيــذ األنــشطة     -٦  
 إىل  املمتلكـات  األشخاص أو البيئة أو      علىالفضائية بأسلوب آمن مع تقليص املخاطر       

 تـداخل ضـار مـع     لك األنـشطة ال تـؤدي إىل        أدىن حّد ممكن، والتأكّد كذلك من أنَّ ت       
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ــاملؤهالت     ــرتبط تلـــك الـــشروط أيـــضا بـ األنـــشطة الفـــضائية األخـــرى؛ وميكـــن أن تـ
  .التكنولوجية لطالب اإلذن

 مـع   تتطـابق ألمـان ومعـايري تقنيـة       لجيوز لشروط إصدار األذون أن تـشمل معـايري            -٧  
املبادئ التوجيهية لتخفيـف  املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي، وبصفة خاصة مع        

  .احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
    

    اإلشراف املستمر على أنشطة الكيانات غري احلكومية     
ينبغي اختاذ إجراءات مناسبة تضمن اإلشراف علـى األنـشطة الفـضائية املـأذون هبـا                  -٨  

ال بتطبيـق نظـام للتفتـيش املـوقعي أو فـرض شـرط أعـم                ورصدها بشكل مستمر، وذلك مـث     
  .وميكن آلليات اإلنفاذ أن تتضّمن تدابري إدارية أو نظاما جزائيا، حسب االقتضاء. باإلبالغ

    
    التسجيل    

ينبغي االحتفاظ بسجل وطين لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي لدى سلطة             -٩  
 بغية متكني الدولة مـن      تزويدها باملعلومات ني  وينبغي أن يطلب من املشغِّل    . وطنية خمتصة 

تقــدمي املعلومــات ذات الــصلة إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة طبقــا ألحكــام الــصكوك  
الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي وقـرار اجلمعيـة               

  .٦٢/١٠١باء، وقرارها ) ١٦-د (١٧٢١العامة 
طلب أيضا من مشغِّلي األجسام الفضائية تقدمي معلومات عـن أيِّ تغـيري      ميكن أن يُ    -١٠  

  .يف اخلصائص الرئيسية لألجسام الفضائية، وبصفة خاصة األجسام اليت توقّفت عن العمل
    

    املسؤولية والتأمني    
ــى         -١١   ــع عل ــدما تق ــشغِّلني عن ــصاف مــن امل ــدول أن تنظــر يف ســبل االنت ميكــن لل

؛ وبغية ضمان تغطيـة مناسـبة ملطالبـات تعـويض الـضرر، ميكـن               عاتقهم مسؤولية دولية  
  .للدولة أن تضع شروطا للتأمني وإجراءات للتعويض، حسب االقتضاء

    
    لسيطرة عليهاا املوجودة يف املدار أو نقل الفضائيةنقل ملكية األجسام     

يــة يف ينبغــي ضــمان اإلشــراف املتواصــل علــى األنــشطة الفــضائية غــري احلكوم  -١٢  
وجيـوز  . لـسيطرة عليهـا  ا أو نقـل  ام الفضائية املوجودة يف املدار   حالة نقل ملكية األجس   

ــر       ــالغ بتغّي ــات اإلب ــى شــروط إصــدار األذون أو واجب ــة عل ــنص يف األنظمــة الوطني ال
 .الوضع التشغيلي لألجسام الفضائية
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    رفقامل
 جمموعة العناصر -مية الفئات التنظي: التشريعات الوطنية املتعلقة بالفضاء    

      اليت على الدول مراعاهتا عند سنِّ تشريعات وطنية متعلقة بالفضاء

 الفئة التنظيمية

أمثلة على معاهدات األمم املتحدة ومبادئها 
، وقرارات اجلمعية العامة الفضاء اخلارجيشأن ب

 العناصر  املوازيةذات الصلة واملبادئ التوجيهية األخرى

جزئيا، املادة السادسة من معاهدة املبادئ   نطاق التطبيق
املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف 

واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك 
  )أ(القمر واألجرام السماوية األخرى

  ؛)االختصاص املوضوعي(األنشطة 
االختصاص (الوالية القضائية 

  )الشخصي/املكاين

 معاهدة الفضاء اخلارجي؛ املادة السادسة من  األذون والتراخيصإصدار 
  ٥٩/١١٥قرار اجلمعية العامة 

إجراء إصدار التراخيص؛ تغّير الوضع 
 )إلغائه أو ه أو تعليق الترخيصتعديل(

شروط منح التراخيص؛ الصلة بالفئات 
التسجيل، املسؤولية، (املعنية األخرى 

  )األمان
املادة التاسعة من معاهدة الفضاء اخلارجي؛   األمان

ات الصلة باستخدام مصادر القدرة املبادئ ذ
 املبادئ )ب(النووية يف الفضاء اخلارجي؛

التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة 
عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

  )ج( األغراض السلمية

 األنشطة املضطلع التداخل الضار معتفادي 
هبا يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 

ض السلمية، حسب واستخدامه يف األغرا
ما تنص عليه املادة التاسعة من معاهدة 

الفضاء اخلارجي؛ متطلبات التصميم 
واملتطلبات التقنية؛ تقييم مدى األمان 

  وحتليل املخاطر؛ تدابري مواجهة الطوارئ
اإلشراف املستمر على أنشطة 

  الكيانات غري احلكومية
ات اختصاصاخلاصة بدور واآلليات   املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي

أثناء التشغيل االعتيادي (سلطات اإلشراف 
  )ويف حالة احلوادث

املادتان الثامنة واحلادية عشرة من معاهدة   التسجيل
الفضاء اخلارجي؛ املادتان الثانية والرابعة من 

اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء 
 ١٧٢١ قرارا اجلمعية العامة )د(اخلارجي؛

  ٦٢/١٠١باء، و) ١٦- د(

وضع سجل مناسب على املستوى الوطين؛ 
اإللزام بتقدمي املعلومات إىل السلطة 

   إىل األمني العاماملختصة؛ تقدمي البيانات
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 الفئة التنظيمية

أمثلة على معاهدات األمم املتحدة ومبادئها 
، وقرارات اجلمعية العامة الفضاء اخلارجيشأن ب

 العناصر  املوازيةذات الصلة واملبادئ التوجيهية األخرى

املادتان السادسة والسابعة من معاهدة   املسؤولية والتأمني
الفضاء اخلارجي؛ املادتان الثانية والثالثة من 

 األضرار اليت اتفاقية املسؤولية الدولية عن
  )ه(حتدثها األجسام الفضائية

اإللزام بالتأمني واملسؤولية املالية؛ مبلغ 
؛ )املتطلبات الدنيا(التغطية بالتأمني 
  تعويضات الدول

  نقل ملكية األجسام الفضائية 
 املوجودة يف املدار أو نقل

  لسيطرة عليهاا

ية املواد السادسة والسابعة والثامنة من اتفاق
الفضاء اخلارجي؛ اتفاقية تسجيل األجسام 

املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛ اتفاقية املسؤولية 
الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام 

  ٦٢/١٠١الفضائية؛ قرار اجلمعية العامة 

   السواتلإلحالةاملتطلبات الكافية 

  
  .٨٨٤٣ ، الرقم٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )أ(  
  .٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة   )ب(  
  .، املرفق)A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   )ج(  
  .١٥٠٢٠، الرقم١٠٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )د(  
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، اجمللد   )ه(  

  


