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معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء               -ألف  
 )١(واألجرام السماوية األخرىاخلارجي، مبا يف ذلك القمر 

    
  إن الدول األطراف يف هذه املعاهدة،  

  اآلفاق الواسعة اليت فتحها أمام اإلنسانية ولوج اإلنسان الفضاء اخلارجي،إذ تستلهم   
املــصلحة املــشتركة الــيت تعــود علــى مجيــع اإلنــسانية مــن التقــدم يف ميــدان   وإذ تــدرك   

  غراض السلمية،استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لأل
أن استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه جيب أن يباشـرا لتحقيـق فائـدة             وإذ تعتقد     

  مجيع الشعوب أيا كانت درجة منائها االقتصادي أو العلمي،
اإلسـهام يف تعـاون دويل واسـع يتنـاول النـواحي العلميـة إىل جانـب النـواحي                   وإذ تود     

  استخدامه لألغراض السلمية،القانونية من استكشاف الفضاء اخلارجي و
أن هذا التعاون سيسهم يف إمناء التفاهم املتبادل ويف توثيق العالقات الوديـة             وإذ تعتقد     

  بني األمم والشعوب،
ــشري    ــرار وإذ ت ــايل  ) ١٨-د (١٩٦٢إىل الق ــوان الت ــة   "ذي العن ــادئ القانوني إعــالن املب

، وهـو القـرار الـذي    "ي واستخدامهاملنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارج   
  ،١٩٦٣ديسمرب / كانون األول١٣اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجاع يف 

الذي يـدعو الـدول إىل االمتنـاع عـن وضـع أيـة              ) ١٨-د (١٨٨٤إىل القرار   وإذ تشري     
 أجسام، حتمـل أيـة أسـلحة نوويـة أو أي نـوع آخـر مـن أسـلحة التـدمري الـشامل، يف أي مـدار                    
حــول األرض، أو عــن وضــع مثــل هــذه األســلحة علــى أيــة أجــرام مساويــة، وهــو القــرار الــذي  

  ،١٩٦٣أكتوبر / تشرين األول١٧اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلمجاع يف 
الــذي اختذتــــه اجلمعيــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة يف          ) ٢-د (١١٠القــرار  وإذ تراعي     

، وشـجبت فيـه الدعايـة الراميـة أو املؤديـة إىل إثـارة أو تـشجيع           ١٩٤٧وفمرب  ن/ تشرين الثاين  ٣
أي هتديــد أو خــرق للــسلم أو أي عمــل عــدواين، وإذ تــرى أن القــرار الــسالف الــذكر يــسري  

  على الفضاء اخلارجي،

───────────────── 
  .١٩٦٦ديسمرب / كانون األول١٩املؤرخ ) ٢١-د (٢٢٢٢اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها   )1(  
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بــأن عقــد معاهــدة تتــضمن املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف ميــدان    واقتناعــا منــها   
لفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، مـن       استكشاف واستخدام ا  

  شأنه تعزيز مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،
  :قد اتفقت على ما يلي  

    
    املادة األوىل    

يباشر استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام الـسماوية                
البلدان، أيا كانت درجـة منائهـا االقتـصادي أو العلمـي،            األخرى، لتحقيق فائدة ومصاحل مجيع      

  .ويكونان ميدانا للبشرية قاطبة
وتكــون جلميــع الــدول حريــة استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك     

القمر واألجرام السماوية األخرى دون متييز وعلى قدم املساواة وفقا للقانون الـدويل، ويكـون               
  .ناطق األجرام السماويةحرا الوصول إىل مجيع م

ويكون حرا إجراء األحباث العلمية يف الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام                   
  .السماوية األخرى، وتراعي الدول تيسري وتشجيع التعاون الدويل يف مثل هذه األحباث

    
    املادة الثانية    

األجــرام الــسماوية ال جيــوز التملــك القــومي للفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر و    
  .األخرى، بدعوى السيادة أو بطريق االستخدام أو االحتالل أو بأية وسيلة أخرى

    
    املادة الثالثة    

ــشاف        ــدان استكـ ــشطتها يف ميـ ــرة أنـ ــدة، يف مباشـ ــراف يف املعاهـ ــدول األطـ ــزم الـ تلتـ
قـانون  واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، مراعـاة ال       

الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، بغيـة صـيانة الـسلم واألمـن الـدوليني وتعزيـز التعـاون                     
      .والتفاهم الدوليني

    املادة الرابعة    
تتعهد الدول األطراف يف املعاهدة بعدم وضع أية أجـسام حتمـل أيـة أسـلحة نوويـة أو                     

ول األرض، أو وضــع مثــل هــذه  أي نــوع آخــر مــن أســلحة التــدمري الــشامل يف أي مــدار حــ   
  .األسلحة على أية أجرام مساوية أو يف الفضاء اخلارجي بأية طريقة أخرى
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وتراعي مجيع الدول األطراف يف املعاهدة قصر استخدامها للقمر واألجـرام الـسماوية               
وحيظـر إنـشاء أيـة قواعـد أو منـشآت أو حتـصينات عـسكرية           . األخرى على األغراض الـسلمية    

وال حيظـر   . نوع من األسلحة وإجراء أية مناورات عسكرية يف األجرام الـسماوية          وجتريب أي   
. اســتخدام املالكــات العــسكرية ألغــراض البحــث العلمــي أو أليــة أغــراض ســلمية أخــرى         

وكذلك ال حيظـر اسـتخدام أيـة معـدات أو مرافـق تكـون الزمـة لالستكـشاف الـسلمي للقمـر                 
  .ولألجرام السماوية األخرى

    
    خلامسةاملادة ا    

تراعي الدول األطراف يف املعاهدة اعتبار املالحني الفـضائيني مبثابـة مبعـوثي اإلنـسانية                 
يف الفضاء اخلارجي وتزويدهم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حـادث أو حمنـة أو هبـوط           

ويبـادر، يف حالـة هبـوط       . اضطراري يف إقليم أية دولة من الدول األطراف أو يف أعايل البحـار            
  .حني الفضائيني اضطرارا، إىل إعادهتم ساملني إىل الدولة املسجلة فيها مركبتهم الفضائيةاملال

ــة مــن الــدول األطــراف تقــدمي كــل        ــة دول ــابعون ألي ويراعــي املالحــون الفــضائيون الت
ــة نــشاطات يف الفــضاء اخلــارجي أو األجــرام الــسماوية، إىل      مــساعدة ممكنــة، عنــد مباشــرة أي

  .لتابعني للدول األطراف األخرىاملالحني الفضائيني ا
وتلتزم الدول املعنية األطراف يف املعاهدة القيام فورا بإعالم الدول األخـرى األطـراف                

يف املعاهدة أو األمـني العـام لألمـم املتحـدة بأيـة ظـاهرة تكتـشفها يف الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف                         
حيـاة املالحـني الفـضائيني      ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، ويكون مـن شـأهنا تعـريض             

  .أو صحتهم للخطر
    

    املادة السادسة    
تترتب على الدول األطراف يف املعاهدة مسؤولية دولية عن األنشطة القوميـة املباشـرة                

يف الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، سـواء باشـرهتا اهليئـات                      
 مباشرة األنشطة القومية وفقا للمبادئ املقـررة يف هـذه           احلكومية أو غري احلكومية، وعن تأمني     

وتراعـي الدولـة املعنيـة الطـرف يف املعاهـدة فـرض اإلجـازة واإلشـراف املـستمر علـى                 . املعاهدة
أنــشطة اهليئــات غــري احلكوميــة يف الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية    

يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام           األخرى، ويف حالة صدور األنشطة املباشرة       
السماوية األخرى، عن إحدى املنظمات الدولية، تكون هـذه املنظمـة، مـع الـدول الـيت تكـون                   

  .مشتركة فيها وأطرافا يف املعاهدة، هي صاحبة املسؤولية عن التزام أحكام املعاهدة
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    املادة السابعة    
 يف املعاهــدة تطلــق أو تتــيح إطــالق أي  تترتــب علــى كــل دولــة مــن الــدول األطــراف   

جسم يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، وعلـى كـل دولـة                     
ــة عــن       ــدول األطــراف يطلــق أي جــسم مــن إقليمهــا أو مــن منــشآهتا، املــسؤولية الدولي مــن ال

ص مــن األضــرار الــيت تلحــق أيــة دولــة أخــرى مــن الــدول األطــراف يف املعاهــدة أي شــخ          
أجزائـه فـوق األرض أو يف الفـضاء         أو  أشخاصها الطبيعـيني أو القـانونيني بـسبب ذلـك اجلـسم             

  .اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
    

    املادة الثامنة    
ــق يف الفــضاء         ــد يف ســجلها أي جــسم مطل ــة الطــرف يف املعاهــدة واملقّي حتــتفظ الدول

ــى ذلــك اجلــسم وعلــى أي أشــخاص حيملــهم أثنــاء وجــوده         اخلــارجي  بالواليــة واملراقبــة عل
ووجودهم يف الفضاء اخلارجي أو على أي جرم مساوي، وال تتأثر ملكيـة األجـسام املطلقـة يف                  
الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك األجـسام اهلابطـة أو املنـشأة علـى أي جـرم مسـاوي، وال ملكيـة                 

وتـرد إىل   .  اخلارجي أو على جرم مسـاوي أو بعودهتـا إىل األرض           أجزائها، بوجودها يف الفضاء   
دولة السجل اليت تكون طرفا يف املعاهدة أية أجسام مقيدة يف سجلها أو أيـة أجـزاء منـها يعثـر         

عنـد   عليها خارج حدودها، على أن تقوم تلك الدولة قبل الرد بتقدمي البيانات الثبوتية الالزمة             
  .طلبها

    
    املادة التاسعة    

تلتـزم الـدول األطـراف يف املعاهـدة، يف استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبــا           
ــادل،    واألجــراميف ذلــك القمــر   ــساعد املتب ــدأ التعــاون والت ــسماوية األخــرى، االسترشــاد مبب  ال

واملراعاة احلقة يف مباشرة أنشطتها يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام الـسماوية              
وتلتــزم . مــصاحل املقابلــة الــيت تكــون جلميــع الــدول األخــرى األطــراف يف املعاهــدةاألخــرى، لل

الــدول األطــراف يف املعاهــدة، يف دراســة واستكــشاف الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر   
واألجرام السماوية األخرى، تفادي إحداث أي تلويث ضار هلـا وكـذلك أيـة تغـيريات ضـارة                  

ال أيـة مــواد غــري أرضــية، والقيـام عنــد االقتــضاء باختــاذ التــدابري   يف البيئـة األرضــية يــسببها إدخــ 
وجيب على كل دولة من الدول األطراف يف املعاهـدة، يكـون لـديها مـن                . املناسبة هلذا الغرض  

األسباب ما حيملها على االعتقاد بأن مثة نشاطا جتريبيا مزمعا منها أو من مواطنيهـا يف الفـضاء                  
ــا يف ذلــك القمــر   ــة    اخلــارجي، مب ــة، حمتمل ــد يتــسبب يف عرقل ــسماوية األخــرى، ق  واألجــرام ال
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ــضاء      ــتخدام الفـ ــشاف واسـ ــدان استكـ ــرى يف ميـ ــراف األخـ ــدول األطـ ــشطة الـ ــرار، ألنـ اإلضـ
اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوية األخـــرى، لألغـــراض الـــسلمية، إجـــراء   

وجيـوز لكـل دولـة مـن        . جريـب املشاورات الدولية املناسبة قبل الشروع يف ذلك النـشاط أو الت          
الدول األطراف يف املعاهدة يكون لديها من األسباب ما حيملها على االعتقـاد بـأن مثـة نـشاطا                  
أو جتريبا مزمعـا مـن أيـة دولـة أخـرى مـن الـدول األطـراف يف الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك                      

لألنـشطة املباشـرة    القمر واألجرام السماوية األخرى، قد يتـسبب يف عرقلـة، حمتملـة اإلضـرار،               
يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية     

  .األخرى، لألغراض السلمية، طلب إجراء املشاورات الالزمة بشأن ذلك النشاط التجريبـي
    

    املادة العاشرة    
عزيــزا للتعــاون تراعــي الــدول األطــراف يف املعاهــدة واملطلقــة أليــة أجــسام فــضائية، ت     

الــدويل يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام          
السماوية األخرى، ووفقا ملقاصد هذه املعاهـدة، النظـر علـى قـدم املـساواة يف أيـة طلبـات مـن                      
 الـدول األخـرى األطــراف يف املعاهـدة تطلـب إليهــا فيهـا تـوفري التــسهيالت الالزمـة هلـا ملراقبــة        

  .طريان األجسام الفضائية املطلقة منها
وجيري، باالتفاق بني الـدول املعنيـة، حتديـد طبيعـة تلـك التـسهيالت الالزمـة للمراقبـة                     

  .وتعيني الشروط املناسبة لتوفريها
    

    املادة احلادية عشرة    
توافق الدول األطراف يف املعاهدة واملباشـرة أليـة أنـشطة يف الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف                   

لك القمر واألجرام السماوية األخرى، تعزيزا للتعـاون الـدويل يف ميـدان استكـشاف الفـضاء                 ذ
اخلارجي واستخدامه، علـى القيـام، يف أوسـع نطـاق عملـي ممكـن، مبوافـاة األمـني العـام لألمـم                   
ــدويل، باملعلومــات الالزمــة عــن طبيعــة تلــك       املتحــدة، وكــذلك اجلمهــور واجملتمــع العلمــي ال

هتا وأماكنــها ونتائجهــا، وجيــب علــى األمــني العــام لألمــم املتحــدة أن يكــون   األنــشطة ومباشــر
  .مستعدا، عند تلقي املعلومات املذكورة، إلذاعتها ونشرها فورا بالطريقة الفعالة

    
    املادة الثانية عشرة    

تتاح ملمثلي الدول األخرى األطراف يف املعاهدة، وعلـى أسـاس التبـادل، زيـارة مجيـع          
نــشآت واملعــدات واملركبــات الفــضائية الــيت تكــون موجــودة علــى القمــر أو علــى  احملطــات وامل
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ويراعي املمثلون املذكورون إرسال إعالن مـسبق بزيـارهتم املزمعـة           . األجرام السماوية األخرى  
إلتاحة إجراء املشاورات املناسبة وتيسري اختـاذ االحتياطـات القـصوى الالزمـة لكفالـة الـسالمة                 

  . زيارتهمليات املعتادة يف املرفق املزمعري الطبيعي للعولتفادي عرقلة الس
    

    املادة الثالثة عشرة    
تــسري أحكــام هــذه املعاهــدة علــى األنــشطة الــيت تباشــرها الــدول األطــراف فيهــا يف     

ميـــدان استكـــشاف واســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوية 
باشـرة مـن إحـدى الـدول األطـراف يف املعاهـدة علـى               األخرى، سـواء كانـت تلـك األنـشطة م         

سبيل االنفراد أو باالشتراك مـع الـدول األخـرى، مبـا يف ذلـك احلـاالت الـيت تكـون فيهـا تلـك                         
  .األنشطة مباشرة ضمن إطار املنظمات احلكومية الدولية

ــصدد           ــشأ ب ــة تن ــسائل عملي ــة م ــسبة إىل أي ــدة، بالن ــراف يف املعاه ــدول األط ــوىل ال وتت
ة املباشــرة مــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء   األنــشط

ــول الالزمــة لتلــك       ــسماوية األخــرى، التمــاس احلل اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام ال
املسائل إما مع املنظمة الدولية املختصة وإما مع واحـدة أو أكثـر مـن الـدول األعـضاء يف تلـك                      

  .أطرافا يف هذه املعاهدةاملنظمة واليت تكون 
    

    املادة الرابعة عشرة    
وجيـوز االنـضمام إىل هـذه املعاهـدة يف أي           . تعرض هذه املعاهـدة لتوقيـع مجيـع الـدول           -١

  . من هذه املادة٣وقت ألية دولة مل توقعها قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 
ــائق التــ         -٢ ــودع وث ــا وت ــة هل ــدول املوقع ــصديق ال ــدة لت ــذه املعاه ــائق ختــضع ه صديق ووث

االنضمام لدى حكومات احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية واململكـة املتحـدة لربيطانيـا             
العظمى وإيرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية، املعنيـة حبكـم هـذه املعاهـدة باعتبارهـا                

  .احلكومات الوديعة
ــائق تــصديق مخــس ح     -٣ ــدأ نفــاذ هــذه املعاهــدة بإيــداع وث ــها  يب كومــات تكــون مــن بين

  .احلكومات املعنية حبكم هذه املعاهدة باعتبارها احلكومات الوديعة
يبدأ نفاذ هـذه املعاهـدة، بالنـسبة إىل الـدول الـيت تكـون قـد أودعـت وثـائق تـصديقها                         -٤

عليها أو انضمامها إليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ إيداع تلك الـدول لوثـائق تـصديقها                  
  .مهاأو انضما
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عة هلذه املعاهـدة أو     تنهي احلكومات الوديعة، على وجه السرعة، إىل مجيع الدول املوقّ           -٥
املنضمة إليها، تاريخ كل توقيع هلا، وتاريخ إيداع كل وثيقـة تـصديق عليهـا أو انـضمام إليهـا،       

  .وتاريخ بدء نفاذها، وأية إعالنات أخرى تتصل هبا
 مـن ميثـاق األمـم       ١٠٢ املعاهـدة وفقـا للمـادة        تقوم احلكومات الوديعة بتـسجيل هـذه        -٦

  .املتحدة
    

    املادة اخلامسة عشرة    
جيــوز أليــة دولــة مــن الــدول األطــراف يف املعاهــدة اقتــراح إدخــال التعــديالت عليهــا      

وتصبح التعديالت نافذة، بالنسبة إىل كل دولة تقبلـها مـن الـدول األطـراف يف املعاهـدة، فـور                    
 األطراف يف املعاهدة، وتنفذ بعـد ذلـك بالنـسبة إىل كـل دولـة أخـرى                  نيلها قبول أغلبية الدول   

  .من الدول األطراف يف املعاهدة، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلا
    

    املادة السادسة عشرة    
ختطــر أن جيــوز لكــل دولــة مــن الــدول األطــراف يف املعاهــدة، بعــد ســنة مــن نفاذهــا،    

له إىل احلكومات الوديعة، ويسري االنسحاب بعد سـنة مـن           بانسحاهبا منها بإعالن كتايب ترس    
  .ورود هذا اإلعالن

    
    املادة السابعة عشرة    

حــررت هــذه املعاهــدة خبمــس لغــات رمسيــة متــساوية احلجيــة هــي اإلســبانية واإلنكليزيــة      
وتقوم احلكومات الوديعـة    . والروسية والصينية والفرنسية، وتودع يف حمفوظات احلكومات الوديعة       

  .بإرسال نسخ مصدقة من هذه املعاهدة إىل حكومات الدول املوقعة هلا أو املنضمة إليها
، قــام املوقّعــون أدنــاه، املفّوضــون بــذلك حــسب األصــول، بتوقيــع هــذه    وإثباتــا ملــا تقــّدم   
  .املعاهدة

بــثالث نــسخ يف مــدن لنــدن وموســكو وواشــنطن العاصــمة يف اليــوم الــسابع  ّررت ُحــ  
  .يناير عام ألف وتسعمائة وسبعة وستني/نون الثاينوالعشرين من شهر كا
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اتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفـضائيني ورد األجـسام املطلقـة        -باء  
  )٢(إىل الفضاء اخلارجي

  
  إن األطراف املتعاقدة،  

األمهيــة الكــبرية الــيت تتــسم هبــا معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف إذ تالحــظ   
ميـــدان استكـــشاف واســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوية 

الـيت تـدعو إىل تزويـد املالحـني الفـضائيني بكـل مـساعدة ممكنـة عنـد حـصول أي                       )٣(األخرى،
حادث أو حمنة أو هبوط اضطراري، وإىل املبـادرة إىل إعـادة املالحـني الفـضائيني سـاملني، وإىل                   

  ة يف الفضاء اخلارجي،رد األجسام املطلق
  إجراء تفصيل أوىف وحتديد ملموس أوضح هلذه الواجبات،وإذ تود   
يف تعزيــــز التعــــاون الــــدويل يف ميــــدان استكــــشاف الفــــضاء اخلــــارجي وإذ ترغــــب   

  واستخدامه لألغراض السلمية،
  إىل ذلك املشاعر اإلنسانية،وإذ حتدوها   
  :على ما يليقد اتفقت   

    
    ١املادة     

كتـشف أن أفـراد طـاقم أي سـفينة فـضائية قـد وقـع              ي أو   ل طرف متعاقد يعلـم    يلتزم ك   
هلم حادث أو أملت هبم حمنة أو هبطوا هبوطا اضطراريا أو غري مقـصود يف أي إقلـيم يف داخـل                     
واليتها أو يف أعايل البحار أو يف أي مكان آخر غري داخل يف والية أيـة دولـة، القيـام فـورا مبـا               

  :يلي
طة املطلقة، أو إذاعة اإلعالن الالزم فورا على املأل جبميـع وسـائل    إخطار السل   )أ(  

  االتصال املتوفرة هلا إن تعذر عليها تعيني هوية السلطة املطلقة واالتصال هبا فورا،
إخطار األمني العام لألمم املتحدة ويتعني علـى األمـني العـام إذاعـة املعلومـات                )ب(  

  .االتصال املناسبة املتوفرة لهالواردة، دون أي تأخري وجبميع وسائل 
    

───────────────── 
  .١٩٦٧ديسمرب / األول كانون١٩املؤرخ ) ٢٢-د (٢٣٤٥اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها   )2(  
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠ اجمللد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،   )3(  
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    ٢املادة     
 يهبط يف إقليم داخل يف واليته أفراد طـاقم أيـة سـفينة فـضائية                يلتزم كل طرف متعاقد     

بسبب حادث أو حمنة أو هبـوط اضـطراري أو غـري مقـصود، القيـام فـورا باختـاذ مجيـع التـدابري                 
م الــسلطة املطلقــة، وكــذلك قــوم بــإعالياملمكنــة إلنقــاذهم وتزويــدهم بكــل مــساعدة الزمــة و 

وتلتـزم الـسلطة املطلقـة      . تخذها وبالتقدم احملـرز فيهـا     ياألمني العام لألمم املتحدة، بالتدابري اليت       
ن كــان تــوفريه إالتعــاون مــع الطــرف املتعاقــد لتــأمني التنفيــذ الفعــال لعملــييت البحــث واإلنقــاذ  

ملموسـة يف تـأمني التنفيـذ الفعـال     ل عمليـة اإلنقـاذ الـسريع أو يـساهم مـسامهة        للمساعدة يـسهّ  
لعملييت البحث واإلنقـاذ وتكـون هاتـان العمليتـان خاضـعتني لتوجيـه ومراقبـة الطـرف املتعاقـد                    

  .املستمر مع السلطة املطلقةوالوثيق بالتشاور الذي يعمل 
    

    ٣املادة     
ة القـادرة علـى ذلـك، إن علـم أو اكتـشف أن أفـراد طـاقم أيـ                  املتعاقـدة   تلتزم األطراف     

سفينة فـضائية قـد هبطـوا يف أعـايل البحـار يف أي مكـان آخـر غـري داخـل يف واليـة أيـة دولـة،                             
تقدمي املساعدة الالزمة يف عملييت البحـث واإلنقـاذ تأمينـا لـسرعة إنقـاذ الطـاقم وتقـوم وجوبـا                      

  . فيهابإعالم السلطة املطلقة واألمني العام لألمم املتحدة بالتدابري اليت تتخذها وبالتقدم احملرز
    

    ٤املادة     
يعاد سريعا إىل ممثلي السلطة املطلقة، ساملني، أفـراد طـاقم أيـة سـفينة فـضائية يهبطـون                     

يف أي إقليم داخل يف والية إحدى األطـراف املتعاقـدة، أو يعثـر علـيهم يف أعـايل البحـار أو يف                
طراري أو  أي مكان آخر غري داخل يف والية أيـة دولـة، بـسبب حـادث أو حمنـة أو هبـوط اضـ                      

  .غري مقصود
    

    ٥املادة     
 أن أي جــسم فــضائي أو أي جــزء مــن يكتــشف أو يلتــزم كــل طــرف متعاقــد يعلــم  - ١

أجزائــه قــد عــاد إىل األرض يف إقلــيم داخــل يف واليتــه أو يف أعــايل البحــار أو يف أي مكــان   
ــة وإىل األمــني ال       ــسلطة املطلق ــة، إعــالن ذلــك إىل ال ــة دول ــة أي ــام آخــر غــري داخــل يف والي   ع

  .لألمم املتحدة



 

 12 
 

 الواليــة علــى اإلقلــيم الــذي اكتــشف عليــه أي جــسم يلتــزم كــل طــرف متعاقــد ميلــك  -٢
فضائي أو أي جزء من أجزائه، القيام، بناء على طلب السلطة املطلقة ومبـساعدة تلـك الـسلطة          

  .ءعند طلبها منها، باختاذ التدابري العملية الالزمة يف رأيه السترجاع ذلك اجلسم أو اجلز
ــة يف        -٣ ــسبة إىل األجــسام املطلق ــسلطة املطلقــة، بالن ــاء علــى طلــب ال ــا، بن ــصار، وجوب ي

الفـضاء اخلــارجي أو أجزائهــا والـيت يعثــر عليهــا خــارج احلـدود اإلقليميــة للــسلطة املطلقــة، إىل    
ردها إىل ممثلي تلك السلطة أو وضعها حتت تـصرفهم، علـى أن تقـوم الـسلطة املـذكورة، قبـل                     

  . البيانات الثبوتية الالزمة عند طلبهاالرد، بتقدمي
 يكـون  ألي طـرف متعاقـد   مـن هـذه املـادة،    ٣ و٢جيوز، مع عدم اإلخـالل بـالفقرتني          -٤

لديه من األسباب ما حيمله على االعتقاد خبطـورة ومـضرة أي جـسم فـضائي أو أي جـزء مـن                      
 أي مكـان آخـر،      أجزائه صار اكتشافه يف أي إقليم داخل يف واليتـه أو صـار اسـترجاعه لـه يف                 

ويـتعني علـى هـذه الـسلطة القيـام فـورا، بتوجيـه مـن الطـرف          . إعالن ذلك إىل الـسلطة املطلقـة    
املتعاقد املـذكور وحتـت مراقبتـه، باختـاذ التـدابري الفعالـة الالزمـة إلزالـة أي خطـر حمتمـل يهـدد                        

  .بالضرر
تعلقـة باسـترجاع ورد أي     تتحمل السلطة املطلقة النفقات املترتبة على تنفيذ االلتزامـات امل           -٥

  . من هذه املادة٣ و٢جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه مبوجب الفقرتني 
    

    ٦املادة     
، الدولــة املــسؤولة عــن اإلطــالق، أو "الــسلطة املطلقــة"يقــصد يف هــذا االتفــاق بتعــبري   

، املنظمــة املعنيــة، عنــد كــون إحــدى املنظمــات احلكوميــة الدوليــة هــي املــسؤولة عــن اإلطــالق 
شرط إعالن تلك املنظمة قبوهلا للحقوق وااللتزامات املنصوص عليهـا يف هـذا االتفـاق وكـون         

يف معاهـدة   مـن األطـراف     يف هـذا االتفـاق و     املتعاقـدة   أغلبية الدول األعضاء فيها من األطـراف        
املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي مبـا يف ذلـك                   

  .األجرام السماوية األخرىالقمر و
    

    ٧املادة     
وجيــوز االنــضمام إىل هــذا االتفــاق يف أي . يعــرض هــذا االتفــاق لتوقيــع مجيــع الــدول   -١

  . من هذه املادة٣وقت ألية دولة توقعه قبل بدء نفاذه وفقا للفقرة 
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وتــودع وثــائق التــصديق ووثــائق  . عليــهخيــضع هــذا االتفــاق لتــصديق الــدول املوقعــة     -٢
ضمام لدى حكومة احتاد اجلمهوريـات االشـتراكية الـسوفياتية، واململكـة املتحـدة لربيطانيـا               االن

العظمى وإيرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية، املعينـة حبكـم هـذا االتفـاق باعتبارهـا                
  .احلكومات الوديعة

نــها يــصبح هــذا االتفــاق نافــذا بإيــداع وثــائق تــصديق مخــس حكومــات تكــون مــن بي    -٣
  .احلكومات املعينة حبكم هذا االتفاق باعتبارها احلكومات الوديعة

يصبح هذا االتفاق نافذا، بالنسبة إىل الدول الـيت تكـون قـد أودعـت وثـائق تـصديقها                      -٤
عليه أو انضمامها إليه بعد بدء نفاذه، ابتداء من تاريخ إيداع تلـك الـدول لوثـائق تـصديقها أو              

  .انضمامها
ت الوديعة، على وجه السرعة، إىل مجيع الدول املوقعـة هلـذا االتفـاق أو               تنهي احلكوما   -٥

املنــضمة إليــه، تــاريخ كــل توقيــع، وتــاريخ إيــداع كــل وثيقــة تــصديق عليهــا أو انــضمام إليــه،   
  .وتاريخ نفاذه، وأية إعالنات أخرى تتصل به

األمـم   مـن ميثـاق   ١٠٢تقوم احلكومـات الوديعـة بتـسجيل هـذا االتفـاق وفقـا للمـادة                  -٦
  .املتحدة

    
    ٨املادة     

جيوز ألية دولة من الـدول األطـراف يف االتفـاق اقتـراح إدخـال تعـديالت عليـه ويبـدأ                    
نفاذ التعديالت، بالنسبة إىل كل دولة تقبلها من الدول األطراف يف االتفاق، فـور نيلـها قبـول               

 كـل دولـة أخـرى مـن         أغلبية الدول األطراف يف االتفاق، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إىل          
  .الدول األطراف يف االتفاق، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلا

    
  ٩املادة     

جيوز لكل دولة من الدول األطراف يف االتفاق، بعد سـنة مـن بـدء نفـاذه، إهنـاء نيتـها                  
يف االنسحاب منه بإعالن كتايب ترسله إىل احلكومـات الوديعـة ويـسري االنـسحاب بعـد سـنة             

  .ود هذا اإلعالنمن ور
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    ١٠املادة     
حــّرر هــذا االتفــاق خبمــس لغــات رمسيــة متــساوية احلجيــة هــي اإلســبانية واإلنكليزيــة     

والروسية والصينية والفرنسية، ويودع يف حمفوظات احلكومات الوديعة بإرسـال نـسخ مـصّدقة              
  . أو املنضمة إليهعليهعنه إىل حكومات الدول املوقّعة 

 قام املوقّعـون أدنـاه، املفّوضـون بـذلك حـسب األصـول، بتوقيـع هـذا                  ،وإثباتا ملا تقّدم    
  .االتفاق

ــ   ــاين        ّرر ُح ــوم الث ــنطن العاصــمة يف الي ــدن وموســكو وواش ــدن لن ــسخ، يف م ــثالث ن ب
  .أبريل عام ألف وتسعمائة ومثانية وستني/والعشرين من شهر نيسان
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      )٤(ألجسام الفضائيةاتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها ا  - جيم  
  إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،  

مبـا لإلنـسانية مجعـاء مـن مـصلحة مـشتركة يف تـشجيع استكـشاف الفـضاء                   إذ تعترف     
  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

ــشري    ــشاف      وإذ تـ ــدان استكـ ــدول يف ميـ ــشاطات الـ ــة لنـ ــادئ املنظمـ ــدة املبـ إىل معاهـ
   مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،واستخدام الفضاء اخلارجي

ــار     ــدول     وإذ تأخــذ بعــني االعتب ــتعني أن تتخــذها ال ــيت ي ــة ال ــدابري الوقائي ــه، رغــم الت أن
ن األجـسام املـذكورة     إواملنظمات احلكومية الدولية املشتركة يف إطـالق األجـسام الفـضائية، فـ            

  ميكن أن حتدث األضرار أحيانا،
 قواعد وإجراءات دولية فعالة بشأن املسؤولية عن األضـرار          بضرورة وضع وإذ تعترف     

اليت حتدثها األجسام الفـضائية، وخاصـة ضـرورة كفالـة دفـع تعـويض كامـل وعـادل، مبوجـب            
  أحكام هذه االتفاقية لضحايا هذه األضرار،

بأن تقرير مثل هذه القواعد واإلجراءات سيسهم يف توطيد التعـاون الـدويل         وإذ تعتقد     
   استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،يف ميدان
  :على ما يليقد اتفقت   

  
    املادة األوىل    

  :ألغراض هذه االتفاقية  
، اخلــسارة يف األرواح أو اإلصــابة الشخــصية أو أي "اإلضــرار"يقــصد بتعــبري   )أ(  

ــة أو         ــذي يلحــق مبمتلكــات الدول ــصحة، أو اخلــسارة أو الــضرر ال ــر بال ممتلكــات إضــرار آخ
  األشخاص الطبيعيني أو املعنويني، أو ممتلكات املنظمات احلكومية الدولية؛

  ، حماولة اإلطالق؛"اإلطالق"ويقصد أيضا بتعبري   )ب(  
  :ما يلي" الدولة املطلقة"ويقصد بتعبري   )ج(  
  الدولة اليت تطلق أو تدبر أمر إطالق جسم فضائي؛  ‘١‘  

───────────────── 
  .١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩املؤرخ ) ٢٦-د (٢٧٧٧اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها   )4(  
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   تستخدم منشآهتا يف إطالق جسم فضائي؛الدولة اليت يستخدم إقليمها أو  ‘٢‘  
، األجـزاء املكونـة للجـسم الفـضائي، فـضال           "اجلـسم الفـضائي   "ويشمل تعـبري      )د(  

  .عن مركبة اإلطالق وأجزائها
    

    املادة الثانية    
تكــون مــسؤولية الدولــة املطلقــة مطلقــة فيمــا يتعلــق بــدفع تعــويض عــن األضــرار الــيت     

  .ألرض أو يف الطائرات أثناء طرياهناحيدثها جسمها الفضائي على سطح ا
    

    املادة الثالثة    
يف حــال إصــابة جــسم فــضائي تــابع لدولــة مطلقــة أو إصــابة أشــخاص أو أمــوال علــى   

متنــه، يف مكــان آخــر غــري ســطح األرض، بأضــرار أحــدثها جــسم فــضائي تــابع لدولــة مطلقــة  
ار ناشـئة عـن خطئهـا أو    أخرى، ال تكـون هـذه الدولـة األخـرية مـسؤولة إال إذا كانـت األضـر                 

  .خطأ أشخاص تكون مسؤولة عنهم
    

    املادة الرابعة    
يف حــال إصــابة جــسم فــضائي تــابع لدولــة مطلقــة أو إصــابة أشــخاص أو أمــوال علــى   -١

متنــه، يف مكــان آخــر غــري ســطح األرض، بأضــرار أحــدثها جــسم فــضائي تــابع لدولــة مطلقــة  
ة أو بأشخاصـها الطبيعـيني أو املعنـويني، فـإن     أخرى وتأديـة ذلـك إىل إحلـاق أضـرار بدولـة ثالثـ       

الدولتني األوليني تكونان مسؤولتني، بالتكافـل والتـضامن، إزاء الدولـة الثالثـة إىل املـدى املـبني                  
  :فيما يلي
إذا كانت األضرار الالحقة بالدولة الثالثة قـد حـدثت علـى سـطح األرض أو                  )أ(  

   تلك الدولة مطلقة؛لطائرة أثناء طرياهنا، تكون مسؤوليتهما إزاء
إذا كانت األضرار الالحقة جبسم فضائي تابع للدولـة الثالثـة أو بأشـخاص أو                 )ب(  

أموال على متنه قد حدثت يف مكان آخر غري سـطح األرض، تكـون مـسؤوليتهما إزاء الدولـة                
الثالثة مبنية على أساس وجود خطأ من جانـب أي منـهما أو مـن جانـب أشـخاص تكـون أي                      

  .ة عنهممنهما مسؤول
 مــن هــذه ١يف مجيــع حــاالت املــسؤولية بالتكافــل والتــضامن، املــشار إليهــا يف الفقــرة    -٢

املادة، يوّزع عبء التعويض عن الضرر بني الدولتني األوليني بنسبة خطـأ كـل منـهما، فـإذا مل                   
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ويكـون هـذا    . يتيّسر حتديد مـدى خطـأ كـل منـهما، وّزع عـبء التعـويض عليهمـا بالتـساوي                  
ن إخــالل حبــق الدولــة الثالثــة يف طلــب احلــصول علــى كامـــل التعــويض املــستحــق   التوزيــع دو

مبوجب هذه االتفاقيـة مـن أي مـن الـدول املطلقـة، الـيت هـي مـسؤولة بالتكافـل والتـضامن، أو                
  .منها مجيعا

    
    املادة اخلامسة    

إذا اشــتركت دولتــان أو أكثــر يف إطــالق جــسم فــضائي تكــون هــذه الــدول مــسؤولة    -١
  .ضامن والتكافل عن أي أضرار تنشأ عن ذلكبالت
ألية دولة مطلقة تـدفع تعويـضا عـن األضـرار حـق الرجـوع علـى سـائر املـشتركني يف                        -٢

وميكـن للمـشتركني يف عمليـة إطـالق مـشتركة عقـد اتفاقـات بـشأن توزيـع االلتـزام                  . اإلطالق
فاقـات حبـق أيـة دولـة        وال ختـلّ هـذه االت     . املايل الذي تكـون مـسؤولة عنـه بالتكافـل والتـضامن           

حلقتها أضرار يف طلب احلصول على كامل التعويض املـستحق مبوجـب هـذه االتفاقيـة مـن أي          
  .من الدول املطلقة، اليت هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها مجيعا

ــضائي        -٣ ــشآهتا يف إطــالق جــسم ف ــستخدم من ــا أو ت ــستخدم إقليمه ــيت ي ــة ال ــرب الدول تعت
  .طالق املشتركةمشتركة يف عملية اإل

    
    املادة السادسة    

 من هذه املادة، يكون اإلبـراء مـن املـسؤولية املطلقـة بقـدر        ٢مع مراعاة أحكام الفقرة       -١
ما تثبت الدولة املطلقـة أن األضـرار نـشأت إمـا كليـا أو جزئيـا عـــن إمهـــال جـســيم أو عــــن                          

شخـــاص الطبيعيـــني أو املعنويـــني الذيـــن         فعــل أو تقصـــري من جانــب الدولـــة املّدعيـــة أو األ          
  .متثــلهم حــدث بنّيــة التسّبب يف أضرار

ال يكــون مثــة إبــراء إذا كانــت األضــرار ناشــئة عــن نــشاطات باشــرهتا الــدول املطلقــة      -٢
وكانت غري متفقة مع القـانون الـدويل، وال سـيما مـع ميثـاق األمـم املتحـدة ومعاهـدة املبـادئ                       

ات الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفـضاء اخلـارجي مبـا يف ذلـك القمـر                 املنظمة لنشاط 
  .واألجرام السماوية األخرى
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    املادة السابعة    
ال تطبـق أحكــام هــذه االتفاقيــة علــى األضــرار الـيت حيــدثها جــسم فــضائي تــابع لدولــة     

  :مطلقة واليت تلحق باألشخاص التايل بياهنم
  قة؛مواطنو هذه الدولة املطل  )أ(  
املواطنون األجانب أثناء اشتراكهم يف تسيري هـذا اجلـسم الفـضائي مـن وقـت                  )ب(  

إطالقــه أو يف أيــة مرحلــة الحقــة حــىت هبوطــه، أو أثنــاء وجــودهم، بنــاء علــى دعــوة مــن تلــك  
  .الدولة املطلقة، يف اجلوار املباشر ملنطقة ينتوي إجراء اإلطالق أو االسترداد فيها

    
    املادة الثامنة    

جيوز للدولة اليت تلحقهـا أو تلحـق أشخاصـها الطبيعـيني أو املعنـويني أضـرار،                -١  
  .مطالبة الدولة املطلقة بالتعويض عن تلك األضرار

إذا مل تقــدم دولــة اجلنــسية أيــة مطالبــة، جــاز لدولــة أخــرى أن تقــدم مطالبــة      -٢  
ــا أي أشــخاص طب       ــدها يف إقليمه ــد تكب ــة وذلــك عــن أضــرار يكــون ق ــة املطلق يعــيني أو للدول

  .معنويني
إذا مل تتقدم دولة اجلنسية، ال هي وال الدولة اليت وقعت يف إقليمها األضـرار،             -٣  

بأية مطالبة أو مل تعلن أيهما انتواءها التقدم مبطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبـة للدولـة                  
  .املطلقة، وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها أشخاص مقيمون فيها بصورة دائمة

    
    املادة التاسعة    

تقدم املطالبـة بـالتعويض عـن األضـرار إىل الدولـة املطلقـة بـالطرق الدبلوماسـية وجيـوز                      
ألية دولة ال حتتفظ بعالقات دبلوماسية مـع هـذه الدولـة املطلقـة أن ترجـو دولـة أخـرى تقـدمي                        

كمـا  . تفاقيـة مطالبتها إىل هذه الدولة املطلقة أو متثيل مصاحلها على حنو آخـر مبوجـب هـذه اال            
جيــوز هلــا أيــضا تقــدمي مطالبتــها بواســطة األمــني العــام لألمــم املتحــدة، شــرط أن تكــون الدولــة 

  .املطالبة والدول املطلقة، كالمها، من أعضاء األمم املتحدة
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    املادة العاشرة    
ــة ال         -١ ــة خــالل مهل ــة املطلق ــالتعويض عــن األضــرار إىل الدول ــة ب ــدم املطالب ميكــن أن تق

  .السنة الواحدة من تاريخ حدوث األضرار أو تاريخ حتديد الدولة املطلقة املسؤولةتتجاوز 
غـري أنــه، يف حـال عــدم علـم الدولــة بوقــوع األضـرار أو يف حــال عجزهـا عــن حتديــد        -٢

الدولــة املطلقــة املــسؤولة، جيــوز هلــا تقــدمي مطالبــة خــالل مهلــة قــدرها ســنة واحــدة مــن تــاريخ 
ر إليها؛ إال أنه ال جيوز، على كل حال، أن تتجـاوز هـذه املهلـة فتـرة                 علمها فعال بالوقائع املشا   

سنة واحدة من التاريخ الذي يكون من املعقول أن يفتـرض فيـه علـم تلـك الدولـة بالوقـائع لـو               
  .حرصت احلرص املنتظر على العلم هبا

امـل   مـن هـذه املـادة حـىت إذا كـان املـدى الك      ٢ و١تنطبق اآلجال احملددة يف الفقرتني      -٣
لألضرار غري معروف، إال أنه حيق للدولة املطالبـة، يف هـذه احلالـة، أن تعـدل طلبـها وأن تقـدم                      
وثائق إضافية بعد انقضاء اآلجال املـذكورة وذلـك حـىت مـرور سـنة واحـدة مـن تـاريخ معرفـة                       

  .املدى الكامل لألضرار
    

    املادة احلادية عشرة    
ة املطلقـة بـالتعويض عـن أضـرار مبوجـب هـذه             ال يشترط جلواز تقدمي مطالبة إىل الدول        -١

االتفاقية سبق اسـتنفاد طـرق الرجـوع احملليـة الـيت تكـون متاحـة للـدول املطالبـة أو لألشـخاص                      
  .الطبيعيني أو املعنويني الذين متثلهم

ليس يف هذه االتفاقية ما مينع أية دولـة، أو أشـخاص طبيعـيني أو معنـويني متثلـهم، مـن                   -٢
ــدعوى لــدى احملــ  ــة   رفــع ال ــة املطلقــة أو لــدى حماكمهــا أو هيئاهتــا اإلداري . اكم القــضائية للدول

أنه ال حيق ألية دولة أن تقدم، مبوجب هذه االتفاقية أو مبوجب أي اتفاق دويل آخر ملـزم                   بيد
للدول املعنية، مطالبة بالتعويض عن أضرار رفعت بشأهنا دعوى لدى احملاكم القـضائية للدولـة               

  .مها أو هيئاهتا اإلداريةاملطلقة أو لدى حماك
    

    املادة الثانية عشرة    
حيدد مقدار التعويض الذي تكون الدولة املطلقـة ملزمـة بدفعـه مبوجـب هـذه االتفاقيـة           

تعويضا عن األضرار وفقا للقانون الدويل ومبادئ العـدل واإلنـصاف، حبيـث يكـون مـن شـأن                   
ان شخصا طبيعيـا أو معنويـا أو دولـة أو           التعويض أن يعيد من تقدم املطالبة نيابة عنه، سواء أك         

  .منظمة دولية، إىل احلالة اليت كان ميكن أن توجد لو مل تقع األضرار
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    املادة الثالثة عشرة    
يدفع التعويض بعملـة الدولـة املطالبـة أو، إذا طلبـت هـذه الدولـة ذلـك، بعملـة الدولـة               

ــة والدولــ     ــة املطالب ــالتعويض، إال إذا اتفقــت الدول ــة ب ــذه    امللزم ــالتعويض مبوجــب ه ــة ب ة امللزم
  .االتفاقية على شكل آخر للتعويض

    
    املادة الرابعة عشرة    

إذا مل يتم، خالل مهلة سنة من تاريخ قيام الدولة املطالبة بإشـعار الدولـة املطلقـة بأهنـا                     
قــدمت مــستندات املطالبــة، الوصــول إىل تــسوية للمطالبــة عــن طريــق املفاوضــات الدبلوماســية  

مادة التاسعة، يشكل الطرفان املعنيان جلنة لتسوية املطالبات وذلك بناء علـى طلـب أي               وفقا لل 
  .منهما

    
    املادة اخلامسة عشرة    

تشكل جلنة تـسوية املطالبـات مـن ثالثـة أعـضاء تعـني أحـدهم الدولـة املطالبـة، وتعـني                        -١
اره ويقـوم كـل طـرف       الثاين الدولة املطلقة، أما الثالث وهو الـرئيس فيـشترك الطرفـان يف اختيـ              

  .هبذا التعيني خالل مهلة شهرين من تاريخ طلب إنشاء جلنة تسوية املطالبات
إذا مل يــتم التوصــل إىل أي اتفــاق علــى اختيــار الــرئيس خــالل مهلــة أربعــة أشــهر مــن    -٢

تاريخ طلب إنشاء جلنة تسوية املطالبات، جيوز ألي من الطرفني أن يرجـو األمـني العـام لألمـم                   
  .تعيني الرئيس خالل مهلة إضافية قدرها شهراناملتحدة 

    
    املادة السادسة عشرة    

إذا ختلـف أحــد الطــرفني عــن إجــراء التعــيني الــذي يترتــب عليــه إجــراؤه خــالل الفتــرة    -١
املنــصوص عليهــا، يــشكل الــرئيس، بنــاء علــى طلــب الطــرف اآلخــر، جلنــة لتــسوية املطالبــات    

  .وحيدة العضو مؤلفة من شخصه وحده
تبع يف ملء أي شـغور حيـدث، ألي سـبب مـن األسـباب، يف اللجنـة، نفـس اإلجـراء                      ي  -٢

  .املتبع يف التعيني األصلي
  .ر اللجنة إجراءاهتا اخلاصةتقّر  -٣
  .ر اللجنة مكان أو أمكنة اجتماعها وسائر الشؤون اإلداريةتقّر  -٤
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يـع القـرارات    باستثناء القرارات واألحكام الصادرة عن جلنة وحيدة العضو، تـصدر مج            -٥
  .واألحكام بأغلبية األصوات

    
    املادة السابعة عشرة    

ال يزاد عدد أعضاء جلنة تسوية املطالبات بسبب انضمام دولتني مطـالبتني أو أكثـر أو                  
دولتني مطلقتني أو أكثر يف مطالبة معروضة على اللجنة بـل تقـوم الـدول املطالبـة املـشتركة يف                    

حد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاهتا ووفقا للشروط ذاهتـا الـيت   الدعوى جمتمعة، بتعيني عضو وا   
وإذا ضـمت دولتـان مطلقتـان أو أكثـر يف           . كانت تطبـق يف حـال وجـود دولـة مطالبـة واحـدة             

إجـراء املطالبــة قامـت هــذه الـدول، جمتمعــة، بتعـيني عــضو واحـد مــن أعـضاء اللجنــة بالطريقــة       
املطلقـة عـن إجـراء التعـيني خـالل الفتـرة املنـصوص              ذا ختلفت الدول املطالبة أو الدول       إو. ذاهتا

  .عليها، شكّل الرئيس جلنة وحيدة العضو مؤلفة من شخصه وحده
    

    املادة الثامنة عشرة    
  تبــت جلنــة تــسوية املطالبــات يف صــحة طلــب التعــويض، وحتــدد مقــدار التعــويض إن      

  .كان واجبا
    

    املادة التاسعة عشرة    
  .لبات بعملها وفقا ألحكام املادة الثانية عشرةتقوم جلنة تسوية املطا  -١
يكون قـرار اللجنـة هنائيـا وملزمـا إذا كـان األطـراف قـد وافقـوا علـى ذلـك؛ ويف غـري                           -٢

ذلك من احلاالت تصدر اللجنة حكما هنائيا له طابع التوصية يكون علـى األطـراف النظـر فيـه                   
  . أو حكمهاحبسن نية وعلى اللجنة أن تذكر األسباب املوجبة لقرارها

تــصدر اللجنــة قرارهــا أو حكمهــا يف أســرع وقــت ممكــن وخــالل مهلــة أقــصاها ســنة    -٣
  .واحدة من تاريخ إنشائها إال إذا رأت اللجنة ضرورة لتمديد هذه املهلة

تنــشر اللجنــة قرارهــا أو حكمهــا، وتــسلم نــسخة مــصدقة منــه إىل كــل مــن األطــراف   -٤
  .وإىل األمني العام لألمم املتحدة
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    املادة العشرون    
ــة تــسوية املطالبــات بالتــساوي بــني األطــراف، إال إذا       تــوزع املــصاريف املتعلقــة بلجن

  .قررت اللجنة خالف ذلك
    املادة احلادية والعشرون    

إذا كانــت األضــرار الــيت أحــدثها جــسم فــضائي تــشكل خطــرا واســع النطــاق علــى        
شة الـسكان أو سـري عمـل مراكـز          األرواح البشرية أو كانـت ختـل بـصورة جديـة بـأحوال معيـ              

ــة إســداء        ــدرس إمكاني ــدول املطلقــة، أن ت ــدول األطــراف، وال ســيما ال ــة، صــار علــى ال حيوي
املساعدة املناسبة العاجلة إىل الدولة الـيت تكبـدت األضـرار، إذا مـا طلبـت هـي ذلـك، غـري أنـه                  

  .فاقيةليس هبذه املادة ما ميس حقوق أو التزامات الدول األطراف مبوجب هذه االت
    

    املادة الثانية والعشرون    
يف هذه االتفاقيـة، باسـتثناء املـواد مـن الرابعـة والعـشرين إىل الـسابعة والعـشرين منـها،                  -١

يفترض يف اإلشارات إىل الدول أهنـا تنطبـق علـى أي منظمـة حكوميـة دوليـة متـارس نـشاطات                      
ــل احلقــوق وااللتزامــات     ــضائية، إذا أعلنــت هــذه املنظمــة أهنــا تقب ــا يف هــذه  ف  املنــصوص عليه

ــة ويف معاهــدة        ــا يف هــذه االتفاقي ــا دوال أطراف ــدول األعــضاء فيه ــة ال ــة، وكانــت أغلبي االتفاقي
املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مبـا يف ذلـك               

  .القمر واألجرام السماوية األخرى
 هـذا القبيـل الـيت تكـون دوال أطرافـا يف هـذه            تتخذ الدول األعضاء يف أيـة منظمـة مـن           -٢

  .االتفاقية مجيع اخلطوات املناسبة كيما تضمن قيام املنظمة بإصدار إعالن وفقا للفقرة السابقة
إذا أصبحت منظمة حكومية دولية مسؤولة عن أضرار مبوجب أحكـام هـذه االتفاقيـة                 -٣

ؤها الـذين يكونـون مـن الـدول         صارت هذه املنظمة مسؤولة، بالتكافل والتضامن، هي وأعـضا        
  :األطراف يف هذه االتفاقية، وذلك بالشروط التالية

  أن تقدم كل مطالبة بالتعويض عن هذه األضرار إىل املنظمة أوال؛  )أ(  
ال جيوز للدولة املطالبة الرجوع على األعضاء الـذين يكونـون دوال أطرافـا يف                 )ب(  

ق عليـه أو تقـرر اسـتحقاقه كتعـويض عـن هـذه              هذه االتفاقية للحصول منهم على أي مبلغ اتف       
  .األضرار، إال إذا ختلفت املنظمة عن دفع املبلغ املذكور خالل فترة ستة أشهر
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جيــرى تقــدمي كــل مطالبــة بــالتعويض، بنــاء علــى أحكــام هــذه االتفاقيــة، عــن أضــرار       -٤
عـضوا يف   مـن هـذه املـادة بواسـطة دولـة تكـون        ١تكبدهتا منظمة أصدرت إعالنا وفقا للفقـرة        

  .املنظمة وطرفا يف هذه االتفاقية
    

    املادة الثالثة والعشرون    
ال متس أحكام هذه االتفاقية أيـة اتفاقـات دوليـة أخـرى نافـذة فيمـا يتـصل بالعالقـات                       -١

  .بني الدول األطراف يف تلك االتفاقات
ددا لـيس يف أحكــام هــذه االتفاقيـة مــا مينــع الـدول مــن عقــد اتفاقـات دوليــة تؤكــد جمــ      -٢

  .أحكامها وتكمل هذه األحكام وتوسعها
    

    املادة الرابعة والعشرون    
تعـرض هـذه االتفاقيـة لتوقيـع مجيـع الـدول وجيـوز االنـضمام إىل هـذه االتفاقيـة يف أي             -١

  . من هذه املادة٣وقت ألية دولة مل توقع عليها قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة 
وقعــة عليهــا وتــودع وثــائق التــصديق ووثــائق ختــضع هــذه االتفاقيــة لتــصديق الــدول امل  -٢

االنضمام لدى حكومات احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية واململكـة املتحـدة لربيطانيـا             
العظمـــى وإيرلنـــدا الـــشمالية والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة، املعينـــة مبوجـــب هـــذه االتفاقيـــة 

  .حكومات وديعة
  .اع وثيقة التصديق اخلامسةتصبح هذه االتفاقية نافذة لدى إيد  -٣
ــائق        -٤ ــائق تــصديقها عليهــا أو وث وتــصبح نافــذة، بالنــسبة للــدول الــيت تقــوم بإيــداع وث

انــضمامها إليهــا بعــد بــدء نفاذهــا، ابتــداء مــن تــاريخ إيــداع تلــك الــدول وثــائق تــصديقها أو     
  .انضمامها

 علــى هــذه تنــهي احلكومــات الوديعــة، علــى وجــه الــسرعة، إىل مجيــع الــدول املوقعــة     -٥
االتفاقية واملنضمة إليها، تاريخ كل توقيع عليهـا، وتـاريخ إيـداع كـل وثيقـة تـصديق عليهـا أو                     

  .انضمام إليها، وتاريخ نفاذها، وأية إشعارات أخرى
 مـن ميثـاق األمـم    ١٠٢تقوم احلكومات الوديعة بتـسجيل هـذه االتفاقيـة وفقـا للمـادة         -٦

  .املتحدة
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    املادة اخلامسة والعشرون    
أليــة دولــة مــن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة أن تقتــرح إدخــال تعــديالت عليهــا   

وتصبح التعديالت نافذة، بالنسبة إىل كل دولة تقبلـها مـن الـدول األطـراف، مـىت نالـت قبـول          
أغلبية الدول األطراف يف االتفاقية، وبعد ذلك تـصبح نافـذة، بالنـسبة إىل كـل دولـة باقيـة مـن                   

  . ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلاالدول األطراف،
    

    املادة السادسة والعشرون    
بعد مرور عشر سنوات علـى بـدء نفـاذ هـذه االتفاقيـة، تـدرج مـسألة إعـادة النظـر يف             

هــذه االتفاقيــة يف جــدول األعمــال املؤقــت للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، لكــي تبحــث، يف  
نصرمة، فيما إذا كان من الالزم إعادة النظـر فيهـا غـري أنـه     ضوء تطبيق االتفاقية خالل الفترة امل 

يــصح يف أي وقــت بعــد انقــضاء مخــس ســنوات علــى نفــاذ هــذه االتفاقيــة عقــد مــؤمتر للــدول   
األطراف من أجل إعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الـدول األطـراف يف االتفاقيـة                  

  .وموافقة أغلبية الدول األطراف
    

    بعة والعشروناملادة السا    
ألية دولة من الدول األطـراف يف هـذه االتفاقيـة، بعـد سـنة مـن نفاذهـا، إعـالن نيتـها                         

االنسحاب منها بإشـعار كتـايب ترسـله إىل احلكومـات الوديعـة ويـصبح االنـسحاب نافـذا بعـد                     
  .سنة من ورود هذا اإلشعار

    
    املادة الثامنة والعشرون    

ــة، احملــررة خبمــ     ــة   تــودع هــذه االتفاقي ــة متــساوية هــي اإلســبانية واإلنكليزي س لغــات رمسي
وتقوم احلكومات الوديعة بإرسال    . والروسية والصينية والفرنسية، يف حمفوظات احلكومات الوديعة      

  .صور عنها، مصدقة حسب األصول، إىل حكومات الدول املوقّعة عليها واملنضمة إليها
ضـون بـذلك حـسب األصـول، بتوقيـع هـذه            ، قام املوقّعون أدنـاه، املفوّ     وإثباتا ملا تقّدم    
  .االتفاقية
 من ثالث نسخ يف مدن لندن وموسـكو وواشـنطن العاصـمة يف اليـوم التاسـع                  ّررتُح  

  .مارس عام ألف وتسعمائة واثنني وسبعني/والعشرين من شهر آذار
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      )٥(اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي  -دال  
  ه االتفاقية،إن الدول األطراف يف هذ  

مبـا لإلنـسانية مجعـاء مـن مـصلحة مـشتركة يف تـشجيع استكـشاف الفـضاء                   إذ تعترف     
  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

ــذكر    ــشاف     وإذ تـ ــدان استكـ ــدول يف ميـ ــشاطات الـ ــة لنـ ــادئ املنظمـ ــدة املبـ أن معاهـ
ــسماوية،      ــك القمــر واألجــرام ال ــا يف ذل ــضاء اخلــارجي، مب  ٢٧ؤرخــة يف وامل )٣(واســتخدام الف

ــاين  ــاير /كــانون الث ــشاطاهتا     ١٩٦٧ين ــة عــن ن ــدول تترتــب عليهــا مــسؤولية دولي ، تؤكــد أن ال
القومية يف الفضاء اخلارجي وتـشري إىل الدولـة الـيت يكـون اجلـسم املطلـق يف الفـضاء اخلـارجي                      

  مسجال لديها،
فـضائيني  إىل أن اتفـاق إنقـاذ املالحـني الفـضائيني وإعـادة املالحـني ال       وإذ تشري كـذلك       

 يـنص علـى   ١٩٦٨أبريـل  / نيـسان ٢٢املـؤرخ يف    )٦(ورد األجسام املطلقة يف الفـضاء اخلـارجي       
وجوب قيام السلطة املطلقة، عند الطلب، بتقـدمي البيانـات االسـتداللية الالزمـة قبـل إعـادة أي               

  جسم تكون قد أطلقته إىل الفضاء اخلارجي ووجد خارج احلدود اإلقليمية للسلطة املطلقة،
ــضا  و   ــذكر أي ــدثها األجــسام       إذ ت ــيت حت ــن األضــرار ال ــة ع ــسؤولية الدولي ــة امل أن اتفاقي
 تقرر قواعد وإجـراءات دوليـة بـشأن مـسؤولية           ١٩٧٢مارس  / آذار ٢٩املؤرخة يف    )٧(الفضائية

  الدول املطلقة عن األضرار اليت حتدثها أجسامها الفضائية،
 الـدول يف ميـدان استكـشاف        ، يف ضوء معاهدة املبـادئ املنظمـة لنـشاطات         وإذ ترغب   

واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية، يف ترتيب أمـر قيـام الـدول                 
  املطلقة حبفظ سجالت قومية لألجسام الفضائية اليت تطلقها يف الفضاء اخلارجي،

ــوفر ســجل مركــزي لألجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي    وإذ ترغــب كــذلك    يف ت
  فظ على أساس إلزامي، من قبل األمني العام لألمم املتحدة،يوضع وحي
يف مــد الــدول األطــراف بوســائل وإجــراءات إضــافية تــساعد علــى    وإذ ترغــب أيــضا   

  االستدالل على األجسام الفضائية،

───────────────── 
  .١٩٧٤نوفمرب / تشرين الثاين١٢املؤرخ ) ٢٩-د (٣٢٣٥اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها   )5(  
  .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )6(  
  .١٣٨١٠، الرقم ٩٦١املرجع نفسه، اجمللد   )7(  
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أن وجود نظام إلزامي لتـسجيل األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي أمـر                 وإذ تعتقد     
ساعد علـى االسـتدالل عليهـا ويـساهم يف تطبيـق وإمنـاء القـانون                من شأنه، بصفة خاصة، أن يـ      

  الدويل املنظم الستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،
  :قد اتفقت على ما يلي  

    
    املادة األوىل    

  :ألغراض هذه االتفاقية  
  ":الدولة املطلقة"يقصد بتعبري   )أ(  
  الدولة اليت تطلق أو تتكفل بأمر إطالق جسم فضائي؛  ‘١‘  
  الدولة اليت يطلق من إقليمها أو من منشآهتا جسم فضائي؛  ‘٢‘  
ــة جلــسم فــضائي فــضال عــن    " جــسم فــضائي "ويــشمل تعــبري    )ب(   األجــزاء املكون

  مركبة إطالقه وأجزائها؛
ــسجيل "ويقــصد بتعــبري    )ج(   ــة الت ــد اجلــسم الفــضائي يف   " دول ــة املقي ــة املطلق الدول

  .سجلها وفقا للمادة الثانية
    

    لثانيةاملادة ا    
لدى إطالق جسم فضائي على مدار أرضي أو ما وراءه، يكـون علـى الدولـة املطلقـة                    -١

وعلـى كـل دولـة مطلقـة        . أن تسجل اجلسم الفـضائي بقيـده يف سـجل مناسـب تتكفـل حبفظـه               
  .إبالغ األمني العام لألمم املتحدة بإنشائها مثل هذا السجل

ــسبة إ     -٢ ــر بالن ــان أو أكث ــان مطلقت ــذا، كــان   إذا وجــدت دولت ــضائي كه ىل أي جــسم ف
 مـن هـذه     ١عليهما أو عليها البـت معـا يف أمـر أي منـهما تتـوىل تـسجيل اجلـسم وفقـا للفقـرة                        

املادة مع مراعاة أحكام املـادة الثامنـة مـن معاهـدة املبـادئ املنظمـة لنـشاطات الـدول يف ميـدان                    
اوية األخـرى، ومـع     استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام الـسم          

عدم اإلخالل بأيـة اتفاقـات مناسـبة عقـدت أو يـراد عقـدها بـني الـدول املطلقـة بـشأن الواليـة                         
  .والرقابة على اجلسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعني له

  .حتدد حمتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل املعنية  -٣
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    ادة الثالثةامل    
لألمم املتحدة سجال تدون فيه املعلومات اليت تقدم إليـه وفـق املـادة         حيفظ األمني العام      -١

  .الرابعة
  .يباح االطالع التام على املعلومات املدونة يف هذا السجل  -٢

    
    ادة الرابعةامل    

على كل دولة تسجيل أن تزود األمني العـام لألمـم املتحـدة بأسـرع مـا ميكـن عمليـا،                        -١
  :فضائي مقيد يف سجلهااملعلومات التالية عن كل جسم 

  اسم الدولة أو الدول املطلقة؛  )أ(  
  تسمية دالة على اجلسم الفضائي، رقم تسجيله؛  )ب(  
  :تاريخ إطالقه واإلقليم أو املكان الذي أطلق منه  )ج(  
  :معامل مداره األساسية، مبا فيها  )د(  
  الفترة العقدية،  ‘١‘  
  امليل،  ‘٢‘  
  األوج،  ‘٣‘  
  احلضيض،  ‘٤‘  
  .وظيفة العامة للجسم الفضائيال  )ه(  

ــزود األمــني العــام لألمــم املتحــدة مــن آن إىل آن مبعلومــات       -٢ ــة تــسجيل أن ت لكــل دول
  .يف سجلهاإضافية عن أي جسم فضائي مقيد 

على كل دولة تسجيل أن ختطر األمني العام لألمم املتحدة إىل أقـصى مـدى مـستطاع                   -٣
ئية سـبق هلـا أن أرسـلت إليـه معلومـات عنـها              وبأسرع وقت ممكن عمليا، عن أية أجـسام فـضا         

  .وكانت يف مدار أرضي ولكنها مل تعد فيه
  

    املادة اخلامسة    
إذا أطلــق جــسم فــضائي علــى مــدار أرضــي أو إىل مــا وراءه وكــان حيمــل التــسمية أو   

ــة   ) ب (١رقــم التــسجيل املــشار إليهمــا يف الفقــرة    مــن املــادة الرابعــة، أو كليهمــا، فعلــى دول
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 إخطار األمني العام بذلك عند تقدميها املعلومات املتعلقة باجلسم الفضائي وفق املـادة              التسجيل
  .ويف هذه احلالة، يقوم األمني العام لألمم املتحدة بقيد هذا اإلخطار يف السجل. الرابعة

    
    املادة السادسة    

 علـى   إذا مل ميكن تطبيق أحكام هذه االتفاقية إحدى الـدول األطـراف مـن االسـتدالل                 
جــسم فــضائي يكــون قــد تــسبب يف إحلــاق الــضرر هبــا أو بــأي مــن أشخاصــها الطبيعــيني أو      
االعتباريني أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، كـان علـى الـدول األطـراف األخـرى، وال                    

يهــا، أن تــستجيب إىل أقــصى ســيما الــدول الــيت متلــك وســائل رصــد األحــداث الفــضائية وتقفّ 
ن تلك الدولة العضو، أو يرسله األمـني العـام نيابـة عنـها، ملـساعدهتا        مدى ممكن لطلب مقدم م    

وعلـى الدولـة العـضو الـيت تقـدم مثـل هـذا              . بشروط عادلة معقولـة يف االسـتدالل علـى اجلـسم          
الطلب أن تتيح، إىل أقصى حد ممكن معلومات عن وقت وقوع األحداث الـيت حـدت هبـا إىل               

وتكون الترتيبـات الـيت تقـدم مبوجبـها مثـل هـذه        . هاتقدمي طلبها وطبيعة تلك األحداث وظروف     
  .املساعدة موضع اتفاق بني األطراف املعنيني

    
    املادة السابعة    

يف هذه االتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من املادة الثامنة حىت املادة الثانية عـشرة تعتـرب            -١
رس نــشاطات فــضائية إذا كــل إشــارة إىل الــدول منطبقــة علــى أيــة منظمــة حكوميــة دوليــة متــا  

أعلنت املنظمـة قبوهلـا احلقـوق وااللتزامـات املنـصوص عليهـا يف هـذه االتفاقيـة وكانـت أغلبيـة                     
ــادئ املنظمــة لنــشاطات      ــة ويف معاهــدة املب ــا يف هــذه االتفاقي الــدول األعــضاء فيهــا دوال أطراف

جـــرام الــدول يف ميـــدان استكـــشاف واســتخدام الفـــضاء اخلـــارجي، مبــا يف ذلـــك القمـــر واأل   
  .السماوية األخرى

تتخذ الدول األعضاء يف أية منظمة كهذه وتكون دوال أطرافا يف هذه االتفاقيـة مجيـع                  -٢
  . من هذه املادة١اخلطوات املناسبة لتضمن قيام املنظمة بإصدار إعالن وفقا للفقرة 

    
    املادة الثامنة    

وأليـة دولـة    . تحـدة بنيويـورك   تعرض هذه االتفاقية لتوقيع مجيع الدول يف مقر األمم امل           -١
 مـن هـذه املـادة أن تنـضم إليهـا يف أي              ٣مل توقع هـذه االتفاقيـة قبـل بـدء نفاذهـا وفقـا للفقـرة                 

  .وقت تشاء
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وتـودع وثـائق التـصديق ووثـائق        . ختضع هـذه االتفاقيـة لتـصديق الـدول املوقعـة عليهـا              -٢
  .االنضمام إىل األمني العام لألمم املتحدة

 االتفاقية بني الدول اليت تودع وثائق التصديق عليهـا اعتبـارا مـن إيـداع                يبدأ نفاذ هذه    -٣
  .وثيقة التصديق اخلامسة لدى األمني العام لألمم املتحدة

أما بالنسبة للدول اليت تودع وثائق تصديقها علـى هـذه االتفاقيـة أو وثـائق انـضمامها                    -٤
خ إيداع تلك الدول وثـائق تـصديقها أو         إليها بعد بدء نفاذها فإهنا تصبح نافذة اعتبارا من تاري         

  .انضمامها
يبادر األمني العـام إىل إعـالم مجيـع الـدول املوقعـة علـى هـذه االتفاقيـة واملنـضمة إليهـا                         -٥

بتــاريخ كــل توقيــع عليهــا وتــاريخ إيــداع كــل وثيقــة تــصديق عليهــا أو انــضمام إليهــا وتــاريخ   
  .نفاذها، وبغري ذلك من املعلومات

    
    عةاملادة التاس    

أليــة دولــة مــن الــدول األطــراف يف هــذه االتفاقيــة أن تقتــرح مــا تــشاء مــن تعــديالت    
وتصبح التعديالت نافذة بالنسبة لكل دولة تقبلها من الدول األطراف يف االتفاقيـة مـىت               . عليها

نالت قبول أغلبية الدول األطراف يف االتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إىل كـل دولـة         
  .ن الدول األطراف يف االتفاقية، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلاأخرى م

    
    املادة العاشرة    

بعد مرور عشر سنوات علـى بـدء نفـاذ هـذه االتفاقيـة، تـدرج مـسألة إعـادة النظـر يف             
هذه االتفاقية يف جدول األعمال املؤقت للجمعية العامة لألمم املتحدة لكـي تبحـث، يف ضـوء                 

قية خالل الفترة املنصرمة، فيما  إذا كانت حباجة إىل تنقيح، غـري أنـه يـصح يف أي              تطبيق االتفا 
وقــت بعــد انقــضاء مخــس ســنوات علــى نفــاذ هــذه االتفاقيــة، عقــد مــؤمتر للــدول األطــراف يف 
االتفاقية من أجل إعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلـب ثلـث الـدول األطـراف يف االتفاقيـة                    

وتؤخــذ يف االعتبــار يف إعــادة النظــر هــذه، علــى وجــه .  األطــراف فيهــاوموافقــة أغلبيــة الــدول
التخـــصيص، أيـــة تطـــورات تكنولوجيـــة هلـــا صـــلة باملوضـــوع، مبـــا فيهـــا التطـــورات املتـــصلة   

  .باالستدالل على األجسام الفضائية
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    املادة احلادية عشرة    
نـسحاب منـها بعـد      ألية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية إعـالن نيتـها يف اال               

ويصبح االنسحاب نافـذا    . سنة من نفاذها  بإشعار كتايب ترسله إىل األمني العام لألمم املتحدة           
  .بعد سنة من ورود هذا اإلشعار

    
    املادة الثانية عشرة    

ــة           ــبانية واإلنكليزي ــصوصها اإلس ــساوى صــحة ن ــيت تت ــة، ال ــذه االتفاقي ــودع أصــل ه ي
فرنسية، لدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة، ويقـوم األمـني العـام         والروسية والصينية والعربية وال 

  .عة عليها املنضمة إليهاق عليها إىل مجيع الدول املوقّبإرسال نسخ منها مصّد
ضـون بـذلك مـن حكومـاهتم حـسب األصـول،       عون أدنـاه، املفوّ   قام املوقّ  وإثباتا لذلك   

ينـاير  /ك يف الرابـع عـشر مـن كـانون الثـاين     بتوقيع هذه االتفاقية، اليت عرضت للتوقيع يف نيويور  
  .عام ألف وتسعمائة ومخسة وسبعني
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      )٨(االتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى  - هاء  
  إن الدول األطراف يف هذا االتفاق،  

إجنـــازات الـــدول يف استكـــشاف واســـتخدام القمـــر واألجـــرام الـــسماوية  إذ تالحـــظ   
  ،األخرى
بأن للقمـر، بوصـفه تابعـا طبيعيـا لـألرض، دورا هامـا يؤديـه يف استكـشاف             وإذ تسلّم     

  الفضاء اخلارجي،
على أن تنهض، على أسـاس املـساواة، باملزيـد مـن تنميـة التعـاون فيمـا                  وتصميما منها     

  بني الدول يف استكشاف واستخدام القمر وغريه من األجرام السماوية،
  ون أن يصبح القمر منطقة نـزاع دويل،يف أن حتول دورغبة منها   
الفوائـد الـيت ميكـن جنيهـا مـن اسـتغالل املـوارد الطبيعيـة للقمـر                  وإذ ال تغيب عن باهلـا         

  وغريه من األجرام السماوية،
إىل معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام             وإذ تشري     

 وإىل اتفـــاق إنقـــاذ املالحـــني )٣(،ام الـــسماويةالفـــضاء اخلـــارجي مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــر 
ــارجي،       ــضاء اخل ــة يف الف ــضائيني ورد األجــسام املطلق ــادة املالحــني الف ــضائيني وإع  وإىل )٦(الف

 )٧(اتفاقيـة املــسؤولية الدوليــة عـن األضــرار الــيت حتــدثها األجـسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي،   
  )٩(. اخلارجيوإىل اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء

احلاجـة إىل حتديـد وتطـوير أحكـام هـذه الـصكوك الدوليـة فيمـا                 وإذ تضع يف اعتبارها       
يتعلق بالقمر واألجـرام الـسماوية األخـرى، وإذ تأخـذ يف االعتبـار املزيـد مـن التقـدم احملـرز يف                       

  ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،
  :على ما يليقد اتفقت   

    

───────────────── 
  .١٩٧٩ديسمرب / كانون األول٥املؤرخ ) ٢١-د (٣٤/٦٨اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها   )8(  
  .١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )9(  
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    ١املادة     
ام هذا االتفاق املتعلقة بالقمر تنطبق أيضا على األجرام السماوية األخـرى داخـل              أحك  -١

املنظومة الشمسية، غري األرض، إال إذا بدأ نفـاذ معـايري قانونيـة حمـددة بـشأن أي مـن األجـرام                       
  .السماوية

 إىل القمـر املـدارات حـول القمـر وغريهـا مـن         اإلشـارة ألغراض هذا االتفاق، تتـضمن        -٢
  .املتجهة إليه أو املارة حولهاملسارات 

ال ينطبــق هــذا االتفــاق علــى املــواد الالأرضــية الــيت تــصل إىل ســطح األرض بوســائل      -٣
  .طبيعية

    
    ٢املادة     

ــه استكــشافه واســتخدامه، وفقــا         ــع األنــشطة علــى ســطح القمــر، مبــا في يــضطلع جبمي
الن اخلــاص مببــادئ للقــانون الــدويل، وبوجــه خــاص ميثــاق األمــم املتحــدة ومــع مراعــاة اإلعــ   

القـــانون الـــدويل املتعلقـــة بالعالقـــات الوديـــة والتعـــاون فيمـــا بـــني الـــدول وفقـــا مليثـــاق األمـــم 
، ١٩٧٠أكتـوبر  / تـشرين األول  ٢٤وهو اإلعالن الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف         )١٠(املتحدة،

ل، ومـع إيـالء مـا       من أجل صيانة السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون الدويل والتفاهم املتباد          
  .هو واجب من مراعاة للمصاحل املقابلة جلميع الدول األخرى األطراف يف االتفاق

    
    ٣املادة     

  .يقتصر استخدام مجيع الدول األطراف للقمر على األغراض السلمية  -١
حيظر أي هتديد بالقوة أو استخدامها أو اإلتيان بأي عمل عـدائي أو التهديـد بـه علـى                     -٢

وحيظر باملثل استخدام القمر الرتكاب مثل هـذا العمـل أو توجيـه أي هتديـد مـن                 . سطح القمر 
هذا النوع فيما يتعلق بـاألرض، والقمـر، والـسفن الفـضائية، والعـاملني يف الـسفن الفـضائية أو                   

  .األجسام الفضائية اليت هي من صنع اإلنسان
 القمـر، أو يف مـسار   ال جيوز للدول األطراف يف هذا االتفاق أن تـضع يف مـدار حـول           -٣

آخــر متجــه إىل القمــر أو دائــر حولــه، أجــساما حتمــل أســلحة نوويــة أو أي أنــواع أخــرى مــن  
  .أسلحة التدمري الشامل أو أن تضع مثل هذه األسلحة أو أن تستخدمها على القمر أو فيه

───────────────── 
  .، املرفق)٢٥-د (٢٦٢٥القرار  )10(  
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حيظر إنـشاء قواعـد ومنـشآت وحتـصينات عـسكرية، وجتريـب أي نـوع مـن األسـلحة                      -٤
ــاو إو رات عــسكرية علــى القمــر، وال حيظــر اســتخدام العــسكريني ألغــراض البحــث     جــراء من

وال حيظر كذلك استخدام أية معـدات أو مرافـق تكـون            . العلمي أو ألية أغراض سلمية أخرى     
  .الزمة لالستكشاف واالستخدام السلميني للقمر

    
    ٤املادة     

الضــطالع هبمــا يكــون استكــشاف واســتخدام القمــر جمــاال للبــشرية قاطبــة ويكــون ا     -١
وينبغـي أن   . لفائدة ومصاحل مجيع البلدان بغض النظر عـن درجـة منائهـا االقتـصادي أو العلمـي                

ــة وكــذلك احلاجــة إىل النــهوض       ــة واملقبل ــال احلالي تراعــى علــى النحــو الواجــب مــصاحل األجي
 مبستويات أعلى للمعيشة وظروف التقدم االقتصادي واالجتمـاعي والتنميـة وفقـا مليثـاق األمـم               

  .املتحدة
ــا        -٢ ــدأ التعــاون والتعاضــد يف كــل م ــسترشد مبب ــدول األطــراف يف االتفــاق أن ت علــى ال

وينبغـي أن يكـون التعـاون الـدويل         . تضطلع به من أنشطة تتعلق باستكشاف القمر واستخدامه       
املضطلع به تنفيذا هلذا االتفاق علـى أوسـع نطـاق ممكـن وجيـوز أن حيـدث علـى أسـاس متعـدد                      

  .لى أساس ثنائي، أو بواسطة منظمات حكومية دوليةاألطراف، أو ع
    

    ٥املادة     
على الدول األطراف أن تعلم األمني العام لألمـم املتحـدة وكـذلك اجلمهـور واجملتمـع                   -١

ــر        ــشاف القمـ ــة باستكـ ــشطتها املتعلقـ ــي، بأنـ ــن وعملـ ــدى ممكـ ــد مـ ــي، إىل أبعـ ــدويل العلمـ الـ
واملقاصد، واملواقـع، واملعـامل املداريـة، واملـدة،         وتعطى املعلومات املتعلقة بالوقت،     . واستخدامه

فيما يتصل بكل بعثـة إىل القمـر يف أقـرب وقـت ممكـن عقـب عمليـة اإلطـالق، أمـا املعلومـات               
ويف حالة دوام بعثـة مـا       . املتعلقة بنتائج كل بعثة، مبا فيها النتائج العلمية، فتقدم عند إمتام البعثة           

مات املتعلقة بسري البعثة، مبا فيها أي نتـائج علميـة، بـصفة     مدة تتجاوز ستني يوما، تعطى املعلو     
أما بالنسبة للبعثـات الـيت تـدوم أكثـر مـن سـتة              . دورية، على فترات مدة كل منها ثالثون يوما       

  .أشهر، فال يلزم اإلبالغ فيما بعد إال عن اإلضافات اهلامة اليت جتد على هذه املعلومات
ــا أخــرى تنــوي العمــل يف   إذا انتــهى إىل علــم إحــدى الــدول ا   -٢ ــة طرف ألطــراف أن دول

الوقت نفسه يف املنطقة نفسها أو يف املـدار نفـسه حـول القمـر أو يف مـسار متجـه إليـه أو مـار                          
حوله، يتعني على هذه الدولـة أن تقـوم، علـى وجـه الـسرعة، بـإعالم الدولـة األخـرى بتوقيـت              

  .وخطط عملياهتا
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ألنشطة اليت تضطلع هبـا مبوجـب هـذا االتفـاق،          يتعني على الدول األطراف، يف تنفيذ ا        -٣
أن تقوم، يف احلال، بإفادة األمني العام، وكذلك اجلمهور واجملتمع الدويل العلمـي بـأي ظـاهرة     
تكتشفها يف الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر، ميكـن أن تعـرض حيـاة البـشر أو صـحتهم                    

  .للخطر، وكذلك بأي داللة على وجود حياة عضوية
    

    ٦ادة امل    
تكون جلميع الدول األطراف حرية إجراء الدراسات العلميـة علـى سـطح القمـر دون                  -١

  .متييز من أي نوع، على أساس املساواة ووفقا للقانون الدويل
حيق للدول األطراف، يف إجرائها للدراسات العلمية تعزيزا ألحكـام هـذا االتفـاق، أن               -٢

وتبقـى هـذه   .  مـن معادنـه ومـن غريهـا مـن املـواد         جتمع فوق سطح القمر وأن تنقل منه عينـات        
ــدول أن           ــذه ال ــوز هل ــا، وجي ــت وراء مجعه ــيت كان ــراف ال ــدول األط ــصرف ال ــات حتــت ت العين

ــة  ــستخدمها يف أغــراض علمي ــصواب جعــل جــزء مــن هــذه      . ت ــدول األطــراف است وتراعــى ال
 البحـث   العينات متاحا للـدول األطـراف األخـرى املعنيـة وللمجتمـع الـدويل العلمـي مـن أجـل                   

وجيوز للدول األعضاء، يف سياق الدراسات العلمية، أن تستخدم أيـضا معـادن القمـر               . العلمي
  .وغريها من املواد القمرية بكميات مناسبة لدعم بعثاهتا

تتفق الدول األطراف على استـصواب تبـادل العـاملني العلمـيني وغريهـم مـن العـاملني                    -٣
قامة فوق سطح القمـر وذلـك علـى أوسـع نطـاق ممكـن             يف البعثات إىل القمر أو يف املنشآت امل       

  .وعملي
    

    ٧املادة     
على الدول األطراف، يف استكشافها للقمر واستخدامه، أن تتخذ تدابري ملنـع اخـتالل                -١

توازن بيئته القائم، سـواء بإحـداث تغـيريات ضـارة يف هـذه البيئـة، أو بتلويثهـا علـى حنـو ضـار                         
وعلـى الـدول األطـراف أيـضا أن تتخـذ تـدابري             . و بطريقة أخرى  بإدخال مادة غريبة عن بيئته أ     

لتجنب التأثري علـى حنـو ضـار يف بيئـة األرض عـن طريـق إدخـال مـادة ال أرضـية فيهـا بطريقـة                           
  .أخرى

على الدول األطراف أن تفيد األمني العام لألمم املتحـدة بالتـدابري الـيت تعتمـدها وفقـا                    -٢
، بكل مـا تـضعه علـى القمـر          عمليمقدما، إىل أقصى مدى      من هذه املادة وبإخطاره      ١للفقرة  

  .من مواد مشعة وبأغراض هذه العمليات



 

 35 
 

تقــدم الــدول األطــراف إىل الــدول األطــراف األخــرى وإىل األمــني العــام تقــارير عــن      -٣
مناطق القمر اليت هلا أمهية علمية خاصة من أجل النظر، دون املساس حبقـوق الـدول األطـراف                  

د هذه املناطق بوصـفها منـاطق دوليـة علميـة حمتفظـا هبـا ينبغـي االتفـاق علـى                     األخرى، يف حتدي  
  .اختاذ ترتيبات خاصة حلمايتها بالتشاور مع اهليئات املختصة لألمم املتحدة

    
    ٨املادة     

للدول األطراف أن تضطلع بأنشطتها يف استكشاف القمـر واسـتخدامه يف أي مكـان                 -١
  . أحكام هذا االتفاقعلى سطحه أو حتت سطحه مع مراعاة

  :وهلذه األغراض، جيوز للدول األطراف، بوجه خاص  -٢
  أن تنـزل أجسامها الفضائية على القمر وأن تطلقها من القمر؛  )أ(  
ــا،      )ب(   ــا، وحمطاهتـ ــداهتا، ومرافقهـ ــضائية، ومعـ ــا الفـ ــا، ومركباهتـ أن تـــضع عامليهـ

  .ومنشآهتا يف أي مكان على سطح القمر أو حتت سطحه
ــوز ان ــات،     وجيـ ــق، واحملطـ ــدات، واملرافـ ــضائية، واملعـ ــات الفـ ــاملني، واملركبـ ــل العـ ــال أو نقـ تقـ

  .واملنشآت حبرية فوق سطح القمر أو حتته
 مـن   ٢  و ١ال جيوز أن تعترض أنشطة الـدول األطـراف، املـضطلع هبـا وفقـا للفقـرتني                    -٣

ملعنيـة، حيثمـا    وعلى الدول األطراف ا   . هذه املادة، أنشطة الدول األطراف األخرى على القمر       
 مـن هـذا   ١٥ مـن املـادة   ٣ و٢ مشاورات وفقـا للفقـرتني   ىحيدث مثل هذا االعتراض، أن جتر    

  .االتفاق
    

    ٩املادة     
وال جيــوز . جيـوز للـدول األطـراف إنـشاء حمطـات مأهولـة أو غـري مأهولـة علـى القمـر            -١

تتطلبـها احتياجـات    للدولة الطرف اليت تنشئ حمطـة مـن احملطـات أن تـستخدم إال املنطقـة الـيت                   
. احملطة، وعليها أن تعلم على الفور األمـني العـام لألمـم املتحـدة مبكـان هـذه احملطـة وأغراضـها                     

وتقــوم هــذه الدولــة فيمــا بعــد علــى فتــرات ســنوية، بإفــادة األمــني العــام كــذلك مبــا إذا كــان     
  .استخدام احملطة مستمرا أو إذا كانت أغراضها قد تغريت أم ال

ت على حنو ال يعوق عاملي ومركبات ومعدات الـدول األطـراف األخـرى              تقام احملطا   -٢
الــيت تــضطلع بأنــشطة علــى القمــر وفقــا ألحكــام هــذا االتفــاق أو للمــادة األوىل مــن معاهــدة     
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املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واسـتخدم الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك                  
  .لوصول حبرية إىل مجيع مناطق القمرالقمر واألجرام السماوية األخرى، عن ا

    
    ١٠املادة     

تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري العمليــة حلمايــة حيــاة وصــحة األشــخاص علــى    -١
وهلذا الغرض، عليها أن تعترب أي شخص موجود على القمـر مالحـا فـضائيا يف حـدود                  . القمر

ــه املــادة اخلامــسة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشط    ة الــدول يف ميــدان استكــشاف  مــا تعني
واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى، وجــزءا مــن     
ــه اتفــاق إنقــاذ املالحــني الفــضائيني وإعــادة       ــة ســفينة فــضائية يف حــدود مــا يعني العــاملني يف أي

  .املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
 األطــراف أن تقــدم املــأوى يف حمطاهتــا ومنــشآهتا ومركباهتــا وغريهــا مــن   علــى الــدول  -٢

  .املرافق إىل األشخاص الذين يعانون ضيقا على القمر
    

    ١١املادة     
يعترب القمر وموارده الطبيعية تراثا مـشتركا للبـشرية علـى النحـو املعـرب عنـه يف أحكـام                   -١

  . من هذه املادة٥هذا االتفاق، وال سيما الفقرة 
ال جيوز إخضاع القمر للتملـك الـوطين بـدعوى الـسيادة أو عـن طريـق االسـتخدام أو                 -٢

  .االحتالل، أو بأية وسائل أخرى
ال جيــوز أن يــصبح ســطح القمــر أو مــا حتــت ســطحه أو أي جــزء منــه أو أيــة مــوارد      -٣

ي طبيعية موجودة فيه ملكا ألي دولة، أو ألي منظمة حكومية دوليـة أو غـري حكوميـة، أو أل                   
وال ينشأ عن وضع العـاملني      . منظمة وطنية أو ألي كيان غري حكومي أو ألي شخص طبيعي          

واملركبات الفضائية واملعدات واملرافق وإقامـة احملطـات واملنـشآت فـوق سـطح القمـر أو حتتـه،                   
مبا يف ذلك اهلياكـل املتـصلة بـسطحه أو مـا حتـت سـطحه، حـق يف ملكيـة سـطح القمـر أو مـا                            

وال متس األحكام السابقة النظام الدويل املـشار إليـه يف الفقـرة         . ناطق منه حتت سطحه أو أي م    
  . من هذه املادة٥
ــوع،        -٤ ــز مــن أي ن ــدول األطــراف احلــق يف استكــشاف القمــر واســتخدامه دون متيي لل

  .وذلك على أساس من املساواة وفقا للقانون الدويل وألحكام هذا االتفاق
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ــدول األطــراف يف هــذا اال    -٥ ــضمن     تتعهــد ال ــا، يت ــا دولي ــه نظام ــشئ مبوجب ــأن تن تفــاق ب
إجراءات مناسبة، لتنظيم استغالل موارد القمـر الطبيعيـة نظـرا ألن هـذا االسـتغالل يوشـك أن                   

  . من هذا االتفاق١٨وينفذ هذا احلكم وفقا للمادة . يصبح ممكن التحقيق
 مـن   ٥ يف الفقـرة     على الدول األطراف، من أجل تيسري إقامة النظام الدويل املشار إليه            -٦

هذه املادة، أن تعلم األمـني العـام لألمـم املتحـدة وأن تعلـم اجلمهـور واجملتمـع الـدويل العلمـي،                       
  .على أوسع نطاق ممكن وعملي، عن أية موارد طبيعية قد تكتشفها على القمر

  :تتضمن املقاصد الرئيسية للنظام الدويل املزمعة إقامته ما يلي  -٧
  ر الطبيعية على حنو منظم ومأمون؛تنمية موارد القم  )أ(  
  إدارة هذه املوارد إدارة رشيدة؛  )ب(  
  توسيع فرص استخدام هذه املوارد؛  )ج(  
تقاســم مجيــع الــدول األطــراف، علــى حنــو منــصف، للفوائــد اجملتنــاة مــن هــذه   )د(  

 املوارد، حبيث يوىل اعتبار خاص ملصاحل واحتياجـات البلـدان الناميـة، وكـذلك جلهـود البلـدان                 
  .اليت أسهمت على حنو مباشر أو غري مباشر يف استكشاف القمر

جيري االضطالع جبميع األنشطة فيمـا يتعلـق مبـوارد القمـر الطبيعيـة بطريقـة تتفـق مـع                      -٨
ــادة ومــع أحكــام الفقــرة    ٧املقاصــد احملــددة يف الفقــرة   ــادة  ٢ مــن هــذه امل  مــن هــذا  ٦ مــن امل

  .االتفاق
    

    ١٢املادة     
ألطراف بالوالية والسيطرة علـى عامليهـا ومركباهتـا الفـضائية ومعـداهتا             حتتفظ الدول ا    -١

وال تتأثر ملكية املركبات الفضائية واملعـدات واملرافـق         . ومرافقها وحمطاهتا ومنشآهتا على القمر    
  .واحملطات واملنشآت بوجودها على القمر

بــة الــيت يعثــر  يكــون التــصرف يف املركبــات واملنــشآت واملعــدات أو يف أجزائهــا املرك    -٢
 مـن اتفـاق إنقـاذ املالحـني الفـضائيني          ٥عليها يف أماكن غـري املكـان املقـصود هلـا وفقـا للمـادة                

  .وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
جيوز للدول األطراف، يف حالة حـدوث طـارئ ينطـوي علـى هتديـد للحيـاة البـشرية،                     -٣

مركبات أو منشآت أو مرافـق أو إمـدادات دول أطـراف أخـرى علـى                أن تستخدم معدات أو     
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وخيطــر األمــني العــام لألمــم املتحــدة أو الدولــة الطــرف املعنيــة، علــى الفــور، مبثــل هــذا  . القمــر
  .االستخدام

    
    ١٣املادة     

على أي دولـة مـن الـدول األطـراف تعلـم هببـوط حتطـم أو هببـوط اضـطراري أو بـأي                          
لى القمر جلسم فضائي أو ألجزاء مركبة لـه مل تقـم هـي بإطالقـه أو                 هبوط آخر غري مقصود ع    

  .بإطالقها أن تقوم على الفور بإعالم الدولة الطرف املطلقة واألمني العام لألمم املتحدة
    

    ١٤املادة     
تتحمل الدول األطراف يف هذا االتفاق مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية املـضطلع               -١

 اضطلعت هبا وكاالت حكومية أو كيانات غري حكومية، وعـن كفالـة أن      هبا على القمر سواء   
وعلــى الــدول األطــراف أن . جيــري االضــطالع باألنــشطة الوطنيــة وفقــا ألحكــام هــذا االتفــاق

تكفل عدم قيام الكيانات غري احلكومية اخلاضعة لواليتها بأنـشطة علـى القمـر إال حتـت سـلطة                   
  .ستمرةالدولة الطرف املناسبة ومراقبتها امل

تسلم الدول األطراف بأنه ميكن أن يصبح من الضروري اختاذ ترتيبات مفـصلة بـشأن                 -٢
املسؤولية عن األضرار الـيت حتـدث علـى القمـر، باإلضـافة إىل أحكـام معاهـدة املبـادئ املنظمـة                      
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام            

ة األخــرى واتفاقيــة املــسؤولية الدوليــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية،   الــسماوي
ويكـون إعـداد أي ترتيبـات مثـل         . وذلك نتيجة للقيام بأنشطة أكثر اتـساعا علـى سـطح القمـر            

  . من هذا االتفاق١٨هذه وفقا لإلجراء املنصوص عليه يف املادة 
    

    ١٥املادة     
ن أن أنشطة غريها مـن الـدول األطـراف يف استكـشاف            لكل دولة طرف أن تتحقق م       -١

وهلذه الغاية، يكون بـاب زيـارة مجيـع املركبـات           . القمر واستخدامه تتفق وأحكام هذا االتفاق     
الفضائية واملعدات واملرافق واحملطات واملنشآت املوجودة على القمر مفتوحا للـدول األطـراف             

ارا مــسبقا قبــل زيارهتــا املزمعــة بوقــت وعلــى هــذه الــدول األطــراف أن ترســل إخطــ. األخــرى
معقــول كــي يتــسىن إجــراء املــشاورات املناســبة واختــاذ االحتياطــات القــصوى لكفالــة الــسالمة 

وعمال هبذه املـادة، جيـوز ألي       . ولتفادي عرقلة السري الطبيعي للعمليات يف املرفق املزمع زيارته        
اعدة الكاملة أو اجلزئية املقدمة هلـا       دولة طرف أن تستخدم وسائلها اخلاصة، أو أن تعمل باملس         
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من أي دولة طرف أخرى أو عـن طريـق اإلجـراءات الدوليـة املناسـبة، يف إطـار األمـم املتحـدة                    
  .وفقا للميثاق

جيوز لكل دولة طرف، يكون لـديها مـن األسـباب مـا حيملـها علـى االعتقـاد                     -٢  
 هـذه االتفاقيـة أو أن دولـة    أن دولة طرفا أخـرى ال تفـي بااللتزامـات املفروضـة عليهـا مبوجـب              

طرفــا أخــرى تعتــرض مــا للدولــة األوىل مــن حقــوق مبوجــب هــذا االتفــاق، أن تطلــب إجــراء   
وعلــى الدولــة الطــرف الــيت تتلقــى مثــل هــذا الطلــب أن  . مــشاورات مــع هــذه الدولــة الطــرف

وحيــق ألي دولــة طــرف أخــرى تطلــب االشــتراك يف  . تــدخل يف هــذه املــشاورات دون تــأخري 
وعلى كل دولة طرف تشترك يف مثـل هـذه املـشاورات أن تـسعى              . ت أن تشترك فيها   املشاورا

إىل التوصل إىل حل مقبول لدى كل األطراف ألي موضوع نــزاع وعليهـا أن تراعـي حقـوق                   
وجيـب إبـالغ األمـني العـام لألمـم املتحـدة بنتـائج املـشاورات              . ومصاحل مجيع الـدول األطـراف     
  .يتلقاها إىل مجيع الدول األطراف املعنيةوعليه أن حييل املعلومات اليت 

إذا مل تفــض املــشاورات إىل تــسوية مقبولــة لــدى مجيــع األطــراف تكــون قــد     -٣  
روعيت فيهـا املراعـاة الواجبـة حقـوق ومـصاحل مجيـع الـدول األطـراف، يـتعني علـى األطـراف                       

رهـا تكـون مناسـبة      املعنية أن تتخذ مجيع التدابري لتسوية النـزاع بوسائل سلمية أخرى من اختيا           
وإذا نــشأت صــعوبات فيمــا يتعلــق بافتتــاح املــشاورات إذا مل تفــض . لظــروف وطبيعــة النـــزاع

املشاورات إىل تسوية مقبولـة لـدى مجيـع األطـراف، جـاز ألي دولـة مـن الـدول األطـراف أن                       
تــسعى إىل احلــصول علــى مــساعدة األمــني العــام، دون احلــصول علــى موافقــة أي مــن الــدول   

وعلى كل دولة طـرف ال تقـيم        . األخرى املعنية، من أجل إجياد حل ملوضوع النـزاع       األطراف  
عالقات دبلوماسية مع دولة أخرى من الدول األطراف املعنية أن تشترك يف هـذه املـشاورات،                
ــام         ــة طــرف أخــرى أو بواســطة األمــني الع ــسها أو بواســطة دول ــا، ســواء بنف   حــسب اختياره

  .بوصفه وسيطا
    

    ١٦املادة     
، تعترب مجيع اإلشـارات الـواردة يف هـذا االتفـاق إىل الـدول       ٢١ إىل   ١٧باستثناء املواد     

منطبقة على أي منظمة حكومية دولية تباشر أنشطة فضائية إذا أعلنت املنظمة قبوهلـا للحقـوق             
والواجبات الـيت يـنص عليهـا هـذا االتفـاق وإذا كانـت غالبيـة الـدول األعـضاء يف املنظمـة مـن                         

طـــراف يف هــذا االتفـــاق ويف معاهــدة املبـــادئ املنظمــة ألنـــشطة الــدول يف ميـــدان     الــدول األ 
. استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى   
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وعلى الدول األعـضاء يف أي منظمـة مـن هـذا القبيـل والـيت تكـون أطرافـا يف هـذا االتفـاق أن                          
  .يام املنظمة بإصدار إعالن وفقا ألحكام هذه املادةتتخذ اخلطوات املناسبة لضمان ق

    
    ١٧املادة     

ويبـدأ نفـاذ   . ألي دولة طرف يف هذا االتفاق أن تقترح إدخال تعديالت على االتفاق      
التعديالت بالنسبة لكل دولة من الدول األطراف يف هذا االتفـاق تقبـل التعـديالت مـىت قبلـت                 

ذه التعديالت، وبعـد ذلـك يبـدأ نفاذهـا بالنـسبة لكـل مـن                غالبية الدول األطراف يف االتفاق هل     
  .بقية الدول األطراف يف االتفاق يف تاريخ قبوهلا للتعديالت

    
    ١٨املادة     

بعد مرور عـشر سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا االتفـاق، تـدرج مـسألة إعـادة النظـر يف                      
غية القيام، يف ضـوء التطبيـق       االتفاق يف جدول األعمال املؤقت للجمعية العامة لألمم املتحدة ب         

غـري أنـه، يف أي وقـت بعـد أن      . املاضي لالتفـاق، بـالنظر فيمـا إذا كـان حيتـاج إىل تنقـيح أم ال                
يكون االتفاق قد سرى ملدة مخس سـنوات، يـتعني علـى األمـني العـام لألمـم املتحـدة، بوصـفه                      

التفــاق ومبوافقــة وديعــا، أن يــدعو لالنعقــاد، بنــاء علــى طلــب ثلــث الــدول األطــراف يف هــذا ا 
ويـتعني أيـضا أن     . غالبية الدول األطراف، مؤمترا للدول األطراف إلعادة النظر يف هذا االتفاق          

، علـى أسـاس املبـدأ       ١١ من املادة    ٥يقوم مؤمتر استعراضي بدراسة مسألة تنفيذ أحكام الفقرة         
طورات تكنولوجيـة    من هذه املادة آخذا يف االعتبار بوجه خاص، أي ت          ١املشار إليه يف الفقرة     
  .ذات صلة باملوضوع

    
    ١٩املادة     

  .يفتح باب التوقيع على هذا االتفاق جلميع الدول يف مقر األمم املتحدة بنيويورك  -١
وألية دولة مل توقّع على هـذا االتفـاق         . خيضع هذا االتفاق لتصديق الدول املوقّعة عليه        -٢

وتــودع وثــائق . أن تنــضم إليــه يف أي وقــت مــن هــذه املــادة، ٣قبــل بــدء نفــاذه، وفقــا للفقــرة 
  .املتحدةالتصديق أو وثائق االنضمام لدى األمني العام لألمم 

يبدأ نفاذ هذا االتفاق اعتبارا مـن اليـوم الـثالثني الالحـق لتـاريخ إيـداع خـامس وثيقـة                       -٣
  .من وثائق التصديق
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وثـائق تـصديقها أو     يبدأ نفاذ هذا االتفاق بالنـسبة إىل الـدول الـيت تكـون قـد أودعـت                    -٤
انضمامها بعد بدء نفاذه اعتبارا مـن اليـوم الـثالثني الالحـق لتـاريخ إيـداع تلـك الـدول لوثـائق                       

  .التصديق أو االنضمام
يبلّــغ األمــني العــام علــى الفــور مجيــع الــدول املوقّعــة علــى هــذا االتفــاق واملنــضمة إليــه    -٥

عليـه أو انـضمام إليـه، وتـاريخ بـدء           بتاريخ كل توقيع عليه، وتاريخ إيداع كـل وثيقـة تـصديق             
  .نفاذه وغري ذلك من اإلخطارات

    
    ٢٠املادة     

ألي دولة من الدول األطراف يف هـذا االتفـاق أن ختطـر بانـسحاهبا مـن هـذا االتفـاق                        
. بعد مرور سنة على بدء نفاذه وذلـك بإرسـال إخطـار كتـايب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة                     

  . نافذ املفعول بعد سنة من تاريخ تسلم هذا اإلخطارويصبح مثل هذا االنسحاب
    

    ٢١املادة     
يــودع أصــل هــذا االتفــاق، الــذي تتــساوى يف احلجيــة نــصوصه اإلســبانية واإلنكليزيــة   

والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني العـام لألمـم املتحـدة الـذي يـتعني عليـه أن                   
  .لدول املوقّعة عليه واملنضمة إليهيرسل نسخا معتمدة منه إىل مجيع ا

 قام املوقّعون أدناه، املفّوضون من حكوماهتم حسب األصول، بـالتوقيع      وإثباتا لذلك،   
ديـسمرب  /على هذا االتفاق املعروض للتوقيع يف نيويورك يف اليوم الثامن عشر من كانون األول             

  .عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعني

  



 

 



 

 

  
  

      اجلزء الثاين
   اليت اعتمدهتا اجلمعية العامةاملبادئ
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إعالن املبادئ القانونية املنظّمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء   - ألف  
      )١١(اخلارجي واستخدامه

  إن اجلمعية العامة،  

  اآلفاق الواسعة اليت فتحها أمام اإلنسانية ولوج اإلنسان الفضاء اخلارجي،إذ تستلهم   
تركة الــيت تعــود علــى اإلنــسانية كلــها مــن التقــدم يف ميــدان   املــصلحة املــشوإذ تــدرك   

  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
أن استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه جيـب أن يباشـرا لتحقيـق خـري            وإذ تعتقد     

  اإلنسانية وفائدة الدول أيا كانت درجة منائها االقتصادي أو العلمي،
هام يف تعـاون دويل واسـع يتنـاول النـواحي العلميـة إىل جانـب النـواحي                  اإلسـ وإذ تود     

  القانونية من استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
أن هذا التعاون سيسهم يف إمناء التفاهم املتبادل ويف توثيق العالقات الوديـة             وإذ تعتقد     

  بني األمم والشعوب،
، الـذي   ١٩٤٧نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٣املتخذ يف   ) ٢-د (١١٠إىل قرارها   وإذ تشري     

شجبت فيـه الدعايـة الراميـة أو املؤديـة إىل إثـارة أو تـشجيع أي هتديـد أو خـرق للـسلم أو أي                          
  عمل عدواين، وإذ ترى أن القرار السالف الذكر يسري على الفضاء اخلارجي،

ــار     ــني االعتبـ ــذ بعـ ــا وإذ تأخـ ــذ يف ) ١٦-د (١٧٢١قرارهـ ــانون األول٢٠املتخـ /  كـ
، ١٩٦٢ديـــسمرب / كـــانون األول١٤املتخـــذ يف ) ١٧-د (١٨٠٢ وقرارهـــا ١٩٦١ديـــسمرب 

  وقد اختذا بإمجاع الدول األعضاء يف األمم املتحدة،
أن على الدول االسترشـاد، يف استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه،      تعلن رمسيا     

  :باملبادئ التالية
ــها ولتحقيــق   يباشــر استكــشاف الفــضاء اخلــارجي    -١ ــسانية كل ــادة اإلن واســتخدامه، إلف

  .مصاحلها
تكون جلميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي واألجرام الـسماوية             -٢

  .على قدم املساواة ووفقا للقانون الدويل

───────────────── 
  .١٩٦٣ديسمرب / كانون األول١٣املؤرخ ) ١٨-د (١٩٦٢اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها  )11(  
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ال جيوز التملك القومي للفضاء اخلارجي واألجرام الـسماوية بـدعوى الـسيادة بطريـق              -٣
  . اليد أو االحتالل أو بأية وسيلة أخرىاالستخدام، وضع

تلتزم الدول، يف مباشرة نـشاطاهتا يف ميـدان استكـشاف الفـضاء واسـتخدامه، مراعـاة                   -٤
القــانون الــدويل، مبــا يف ذلــك ميثــاق األمــم املتحــدة، وحتــري صــيانة الــسلم واألمــن الــدوليني     

  .وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليني
ة دوليـــة عـــن النـــشاطات القوميـــة املباشـــرة يف الفـــضاء تترتـــب علـــى الـــدول مـــسؤولي  -٥

اخلارجي، سواء باشرهتا اهليئـات احلكوميـة أو غـري احلكوميـة، وعـن تـأمني مباشـرة النـشاطات                    
وتراعي الدولة املعنية فرض اإلجـازة واإلشـراف     . القومية وفقا للمبادئ املقررة يف هذا اإلعالن      

ويف حالـــة صـــدور .  يف الفـــضاء اخلـــارجياملـــستمر علـــى نـــشاطات اهليئـــات غـــري احلكوميـــة 
النــشاطات املباشــرة يف الفــضاء اخلــارجي عــن إحــدى املنظمــات الدوليــة، تكــون هــذه املنظمــة  

  .والدول املشتركة فيها هي صاحبة املسؤولية عن التزام املبادئ املقررة يف هذا اإلعالن
 مببــدأ التعــاون تلتــزم الــدول، يف اكتــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه، االسترشــاد   -٦

والتعاضد، واملراعاة احلقّة يف مباشرة نشاطاهتا يف الفضاء اخلارجي للمصاحل املقابلة الـيت تكـون               
وجيب على كل دولة يكون لديها من األسباب ما حيملها علـى االعتقـاد بـأن                . للدول األخرى 

ت الـدول األخـرى      يف عرقلة نشاطا   يتسّببمثة نشاطا أو جتريبا مزمعا منها أو من مواطنيها قد           
  املــشاوراتيف ميــدان استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه لألغــراض الــسلمية أن جتــري

وجيوز لكل دولة يكـون لـديها مـن         . الدولية املناسبة قبل الشروع يف ذلك النشاط أو التجريب        
دولـة  األسباب ما حيملها على االعتقاد بأن مثة نشاطا أو جتريبا يف الفضاء اخلارجي مزمعـا مـن                  

 يف عرقلــة النــشاطات املباشــرة يف ميــدان استكــشاف الفــضاء اخلــارجي       يتــسّببأخــرى قــد  
  واســتخدامه لألغــراض الــسلمية أن تطلــب إجــراء املــشاورات الالزمــة بــشأن هــذا النــشاط          

  .أو التجريب
د يف سجلها أي جسم مطلق يف الفضاء اخلـارجي بالواليـة واملراقبـة              حتتفظ الدولة املقيّ    -٧

. اجلسم وعلى أي أشـخاص حيملـهم أثنـاء وجـوده ووجـودهم يف الفـضاء اخلـارجي                 على ذلك   
وال تتأثر ملكيـة األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي وملكيـة أجزائهـا مبرورهـا عـرب الفـضاء                       

عثـر عليهـا     إىل دولة السجل أية أجـسام أو أجـزاء منـها يُ            ردُّوُت. اخلارجي أو بعودهتا إىل األرض    
  .أن تقوم قبل الرد بتقدمي البيانات الثبوتية الالزمة عند طلبهاخارج حدودها، على 

تترتب على كل دولة تطلق أو تتيح إطالق أي جسم يف الفضاء اخلارجي وعلـى كـل                   -٨
دولة يطلق أي جسم من إقليمها أو من منشآهتا مسؤولية دوليـة عـن األضـرار الـيت تلحـق بأيـة                      
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يني أو القــانونيني بــسبب ذلــك اجلــسم أو دولــة أجنبيــة أو بــأي شــخص مــن أشخاصــها الطبيعــ 
  .أجزائه فوق األرض أو يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي

تراعي الدول اعتبار املالحـني الفـضائيني مبثابـة مبعـوثي اإلنـسانية يف الفـضاء اخلـارجي                 -٩
وتزويدهم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث أو حمنـة أو هبـوط اضـطراري يف إقلـيم                   

ويبــادر، يف حالــة هبــوط املالحــني الفــضائيني اضــطرارا، إىل . ة أجنبيــة أو يف أعــايل البحــاردولــ
  .إعادهتم ساملني إىل الدولة املسجلة فيها مركبتهم الفضائية
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املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية يف اإلرسال   - باء  
      )١٢(التلفزي الدويل املباشر

  لعامة،إن اجلمعية ا  

 ١٩٧٢نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٩املـــؤرخ يف ) ٢٧-د (٢٩١٦إىل قرارهـــا إذ تـــشري   
ــذي أكّــ  ــع األرضــية         وال ــدول للتواب ــتخدام ال ــنظم اس ــادئ ت ــداد املب ــى ضــرورة إع ــه عل دت في

االصطناعية يف اإلرسال التلفزي الدويل املباشر، وإدراكا منـها ألمهيـة عقـد اتفـاق دويل واحـد                  
  أو أكثر،
ديـسمرب  / كـانون األول ١٨املـؤرخ يف  ) ٢٨-د (٣١٨٢إىل قراراهتـا    كذلك  وإذ تشري     
) ٣٠-د (٣٣٨٨، و١٩٧٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢املــؤرخ يف ) ٢٩-د (٣٢٣٤ و١٩٧٣

ــؤرخ يف  ــاين ١٨امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ يف ٣١/٨، و١٩٧٥ن ــاين ٨ امل ــشرين الث ـــر / ت نوفمب
ــؤرخ يف ٢٣/١٩٦، و١٩٧٦ ــانون األول٢٠ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ يف ٢٣/٦١، و١٩٧٧ديـ  املـ

ــاين ١٠ ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ يف ٣٤/٦٦، و١٩٧٨ن ــسمرب / كــانون األول٥ امل ، ١٩٧٩دي
ــؤرخ يف ٣٥/١٤و ــاين ٣ املـ ــشرين الثـ ــوفمرب / تـ ــا ١٩٨٠نـ ــؤرخ يف ٣٦/٣٥، وقرارهـ  ١٨ املـ

م رت فيه أن تنظر يف اعتماد مـشروع جمموعـة مبـادئ تـنظّ         اليت قرّ  ١٩٨١نوفمرب  /تشرين الثاين 
ام الدول للتوابع األرضـية االصـطناعية يف اإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشـر، يف دورهتـا                    استخد

  السابعة والثالثني،
مـــع التقـــدير اجلهـــود املبذولـــة يف جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف  وإذ تالحـــظ   

يـة  للتوجيهـات الـصادرة يف قـرارات اجلمع       األغراض السلمية وجلنتها الفرعية القانونية لالمتثـال        
  املذكورة أعاله،

أنه جرت عدة جتارب لإلرسال التلفزي املباشر بواسـطة التوابـع           وإذ تضع يف اعتبارها       
االصطناعية وأن هناك عددا من شبكات اإلرسال التلفزي املباشر بواسطة التوابـع االصـطناعية              

  ريب جدا،يعمل بالفعل يف بعض البلدان ورمبا ميكن تعميمه على نطاق جتاري يف املستقبل الق
أن تـشغيل توابـع اإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشـر سـتكون لـه             وإذ تأخذ يف اعتبارهـا        

  آثار دولية هامة من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
أن وضـع املبـادئ لإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشـر سـوف يـسهم يف دعـم                    وإذ تعتقد     

  دان وتعزيز أهداف ومبادئ ميثاق األمم املتحدة،التعاون الدويل يف هذا املي
───────────────── 

  .١٩٨٢ديسمرب /  كانون األول١٠ املؤرخ ٣٧/٩٢اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  )12(  



 

 49 
 

املبــادئ املنظمــة الســتخدام الــدول للتوابــع األرضــية االصــطناعية يف اإلرســال    تعتمــد   
  .التلفزي الدويل املباشر، املنصوص عليها يف مرفق هذا القرار

    
    املبادئ املنظمة الستخدام الدول التوابع األرضية االصطناعية -املرفق

  سال التلفزي الدويل املباشريف اإلر
    

    املقاصد واألهداف‐ ألف

ينبغي االضطالع باألنشطة يف ميدان اإلرسال التلفزي الدويل املباشـر بواسـطة التوابـع                -١
ــدخل         ــدأ عــدم الت ــا يف ذلــك مب ــسيادة، مب ــدول يف ال ــة تتفــق مــع حقــوق ال االصــطناعية بطريق

 وأن يتلقاهــا وأن ينقلــها علــى وكــذلك حــق كــل شــخص يف أن يلــتمس املعلومــات واألفكــار 
  .النحو املنصوص عليه يف صكوك األمم املتحدة ذات الصلة

ــشجّ    -٢ ــشطة أن ت ــذه األن ــة     ينبغــي هل ــادين الثقافي ــة يف املي ــات واملعرف ــشر املعلوم ــى ن ع عل
ــا حبرّ  ــة وتبادهل ــصادية      والعلمي ــة واالقت ــة واالجتماعي ــة التعليمي ــق التنمي ــساعد يف حتقي ــة، وأن ت ي

 الترفيـه مـع     تـوفّر عيـات احليـاة جلميـع الـشعوب وأن          ن نو  البلدان الناميـة، وأن حتـسّ      والسيما يف 
  .املراعاة الواجبة للسالمة السياسية والثقافية للدول

وينبغي طبقا لذلك االضطالع هبذه األنشطة بطريقة تتفق مع تطوير التفاهم املتبادل وتعزيـز              -٣
  .لشعوب من أجل صيانة السلم واألمن الدولينيالعالقات الودية والتعاون بني مجيع الدول وا

    
    انطباق القانون الدويل‐ باء

ينبغـي القيـام باألنـشطة يف ميـدان اإلرســال التلفـزي الـدويل املباشـر باسـتخدام التوابــع           -٤
االصطناعية وفقا للقانون الدويل، مبـا يف ذلـك ميثـاق األمـم املتحـدة ومعاهـدة املبـادئ املنظمـة                     

 ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلـارجي مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام                ألنشطة الدول يف  
، واألحكـام ذات الـصلة مـن        ١٩٦٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٧املؤرخـة يف     )١(السماوية األخرى 

ــة لالتــصاالت الــسلكية والالســلكية ولوائحهــا املنظمــة الســتخدام الالســلكي      ــة الدولي االتفاقي
  .القات الودية والتعاون بني الدول وحبقوق اإلنسانوالصكوك الدولية املتعلقة بالع

    
    احلقوق والفوائد‐ جيم

لكل دولـة حـق متـساو يف القيـام بأنـشطة يف ميـدان اإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشـر                         -٥
بواسطة التوابع االصـطناعية، وكـذلك يف أن تـأذن لألشـخاص والكيانـات اخلاضـعني لواليتـها                  
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وحيق بل ينبغي جلميع الدول والشعوب أن تتمتـع بالفوائـد          . األنشطةالقضائية بالقيام مبثل هذه     
وجيب أن تتاح جلميع الدول، دون متييـز وبـشروط يتفـق عليهـا بـني                . العائدة من هذه األنشطة   

  .كل األطراف، فرصة الوصول إىل التكنولوجيا املستخدمة يف هذا امليدان
    

    التعاون الدويل‐ دال

 يف ميــدان اإلرســال التلفــزي الــدويل املباشــر بواســطة التوابــع ينبغــي أن تقــوم األنــشطة  -٦
وينبغـي أن يـصبح هـذا التعـاون موضـوعا           . ع عليـه  االصطناعية على التعـاون الـدويل وأن تـشجّ        

ــات املناســبة  ــة يف اســتخدام     . للترتيب ــدان النامي ــار خــاص إىل احتياجــات البل ــالء اعتب وينبغــي إي
  .ة التوابع االصطناعية لغرض التعجيل بتنميتها القوميةاإلرسال التلفزي الدويل املباشر بواسط

    
    تسوية املنازعات بالطرق السلمية‐ هاء

ينبغــي تــسوية أي نـــزاع دويل قــد ينــشأ مــن األنــشطة الــيت تــشملها هــذه املبــادئ عــن     -٧
ــا مــن        ــسلمية واملتفــق عليه ــالطرق ال ــسوية املنازعــات ب ــة بت ــستقرة املتعلق ــق اإلجــراءات امل طري

  .نـزاع عمال بأحكام ميثاق األمم املتحدةأطراف ال
    

    مسؤولية الدولة‐ واو

ــ  -٨ ل الــدول املــسؤولية الدوليــة عــن مــا تقــوم بــه أو مــا يــضطلع بــه حتــت واليتــها     تتحّم
القـضائية مـن أنـشطة يف ميــدان اإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشــر بواسـطة التوابـع االصــطناعية         

  .بادئ املنصوص عليها يف هذه الوثيقةوكذلك عن خضوع كل من هذه األنشطة للم
وعندما تقوم منظمة دولية مشتركة بني احلكومات باإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشـر                 -٩

ل بواسطة التوابع االصطناعية، فإنه ينبغـي علـى تلـك املنظمـة والـدول املـشتركة فيهـا أن تتحمّـ              
  . أعاله٨املسؤولية املشار إليها يف الفقرة 

    
  واحلق يف التشاور  الواجب ‐ زاي

على كـل دولـة مرسـلة أو مـستقبلة يف إطـار خدمـة لإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشـر                         -١٠
بواسطة التوابع االصطناعية تطلب إليها ذلك دولة أخرى مرسـلة أو مـستقبلة يف إطـار اخلدمـة                   

اشـر  نفسها أن تدخل فورا يف مشاورات بشأن أنشطتها يف ميدان اإلرسال التلفـزي الـدويل املب             
بواســطة التوابــع االصــطناعية مــع الدولــة الــيت طلبــت املــشاورات، وذلــك دون اإلخــالل بأيــة     

  .مشاورات أخرى قد جتريها هاتان الدولتان مع أية دولة أخرى يف هذا املوضوع
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    حقوق امللكية الفنية وحقوق اجلوار‐ حاء

ن تتعــاون بــصفة دون املــساس بأحكــام القــانون الــدويل ذات الــصلة، ينبغــي للــدول أ     -١١
ثنائية ومتعددة األطراف من أجل محاية حقوق امللكية الفنية وحقوق اجلوار وذلك عـن طريـق                
اتفاقات مناسبة تعقـد بـني الـدول املهتمـة بـاألمر أو بـني الكيانـات القانونيـة املختـصة اخلاضـعة               

التعـاون ملـصاحل   وينبغي هلذه الدول أو الكيانات إيالء اعتبـار خـاص يف هـذا        . لواليتها القضائية 
  .البلدان النامية يف ميدان استخدام اإلرسال التلفزي املباشر بغرض التعجيل بتنميتها القومية

    
    إبالغ األمم املتحدة‐ طاء

بغية تشجيع التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض          -١٢
أنـشطة يف ميـدان اإلرسـال التلفـزي الـدويل           السلمية، ينبغي للدول اليت تقـوم أو تـأذن بالقيـام ب           

املباشــر بواســطة التوابــع االصــطناعية، أن تبلّــغ األمــني العــام لألمــم املتحــدة، قــدر املــستطاع،     
وعلى األمني العام عند استالمه هذه املعلومات، أن ينـشرها علـى الفـور              . بطبيعة هذه األنشطة  

وكذلك على اجلمهور وعلى األوسـاط      الة على الوكاالت املتخصصة ذات الصلة،       وبصورة فعّ 
  .العلمية الدولية

    
    املشاورات واالتفاقات بني الدول‐ ياء

على أي دولـة تعتـزم إنـشاء أو اإلذن بإنـشاء خدمـة لإلرسـال التلفـزي الـدويل املباشـر                -١٣
بواسطة التوابع االصطناعية أن تقوم، دون إبطـاء، بـإبالغ الدولـة أو الـدول املـستقبلة املقترحـة                   

  .ة وأن تدخل على الفور يف مشاورات مع أية دولة من تلك الدول تطلب ذلكذه النّيهب
ال ميكن إنشاء أية خدمة لإلرسال التلفزي الدويل املباشر بواسطة التوابـع االصـطناعية                -١٤

أو ترتيبـات تتفـق   / أعاله وعلى أساس اتفاقـات و      ١٣إال بعد الوفاء بالشروط احملددة يف الفقرة        
  .اد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية ذات الصلة ووفقا هلذه املبادئوصكوك االحت

وفيمــا يتعلــق باالنتــشار الزائــد إلشــعاع إشــارة التــابع االصــطناعي، الــذي ال مفــر مــن    -١٥
حدوثه، فإن صكوك االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية ذات الصلة هـي وحـدها        

  .اليت تطبق
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      )١٣(تعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجياملبادئ امل  -جيم  
  إن اجلمعية العامة،  

، ١٩٧٤نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٢املــؤرخ يف ) ٢٩-د (٣٢٣٤إىل قرارهــا إذ تــشري   
الذي رجـت فيـه مـن جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية واللجنـة الفرعيـة              

مـسألة اآلثـار القانونيـة املترتبـة علـى استـشعار األرض عـن بعـد            القانونية التابعة هلا أن تنظرا يف       
نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٨املــؤرخ يف  ) ٣٠-د (٣٣٨٨مــن الفـــضاء، وكـــذلك إىل قراراهتـــا  

ــؤرخ يف ٣١/٨، و١٩٧٥ ــاين ٨ امل ــشرين الث ــوفمرب / ت ــؤرخ يف  ٣٢/١٩٦، و١٩٧٦ن ــف امل  أل
، ١٩٧٨نـوفمرب  /ن الثـاين  تـشري ١٠ املـؤرخ يف  ٣٣/١٦، و١٩٧٧ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠
 تــــشرين ٣ املــــؤرخ يف ٣٥/١٤، و١٩٧٩ديــــسمرب / كــــانون األول٥ املــــؤرخ يف ٣٤/٦٦و

 ٣٧/٨٩، و١٩٨١نــوفمرب  / تــشرين الثــاين ١٨ املــؤرخ يف ٣٦/٣٥، و١٩٨٠نــوفمرب /الثــاين
ــؤرخ يف  ـــون األول١٠املــــ ــسمبـر / كانــــ ـــؤرخ يف ٣٨/٨٠، و١٩٨٢ديــــ ــانون ١٥ املــــ  كــــ

ــؤرخ يف ٣٩/٩٦، و١٩٨٣ديـــــــسمبـر /األول ــانون األول١٤ املـــــ ، ١٩٨٤ديـــــــسمرب / كـــــ
، الـيت دعـت فيهـا إىل النظـر بـصورة            ١٩٨٥ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ يف    ٤٠/١٦٢و

لة يف اآلثـار القانونيـة املترتبـة علـى استـشعار األرض عـن بعـد مـن الفـضاء، بقـصد وضـع                         مفّص
  مشروع املبادئ تتعلق باالستشعار عن بعد،

نة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية عـن أعمـال          يف تقرير جل  وإذ نظرت     
 ويف نص مشروع املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد مـن            )١٤(دورهتا التاسعة والعشرين،  

  الفضاء املرفق به،
أن جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،              وإذ تالحظ مـع االرتيـاح         

ت نــص مــشروع املبــادئ  الفرعيــة القانونيــة التابعــة هلــا، قــد أقــرّ اســتنادا إىل مــداوالت اللجنــة
  املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء،

بأن اعتماد املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عـن بعـد مـن الفـضاء سيـسهم                وإذ تؤمن     
  يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

───────────────── 
  .١٩٨٦ديسمرب / األول كانون٣ املؤرخ ٤١/٦٥اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  )13(  
 A/41/20(والتصويب  ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واألربعون، امللحـق رقم  )14(  

  .)Corr.1و
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ن بعـد مـن الفـضاء الـواردة يف مرفـق هـذا              املبـادئ املتعلقـة باستـشعار األرض مـ        تعتمد    
  .القرار

    
    املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي-املرفق

    
  املبدأ األول

  :ألغراض هذه املبادئ فيما يتصل بأنشطة االستشعار عن بعد  
استــشعار ســطح األرض مــن الفــضاء  " االستــشعار عــن بعــد "يعــين مــصطلح   )أ(  

اص املوجــات الكهرمغناطيــسية الــيت تــصدرها أو تعكــسها أو حتيــدها األجــسام  باســتخدام خــو
  املستشعرة، من أجل حتسني إدارة املوارد الطبيعية واستغالل األراضي ومحاية البيئة؛

البيانات اخلام اليت تلتقطهـا أجهـزة استـشعار         " البيانات األولية "يعين اصطالح     )ب(  
و تنقل إىل األرض من الفضاء عن طريـق أجهـزة القيـاس       املركبة يف جسم فضائي واليت ترسل أ      

مــن بعــد يف شــكل إشــارات كهرمغناطيــسية أو عــن طريــق األفــالم الفوتوغرافيــة، أو األشــرطة  
  املغناطيسية، أو بأية وسيلة أخرى؛

النـواتج النامجـة عـن جتهيـز البيانـات األوليـة،            " زةالبيانات اجملهّـ  "يعين مصطلح     )ج(  
  لبيانات صاحلة لالستعمال؛الالزمة جلعل هذه ا

زة املعلومات الناجتة عن تفسري البيانـات اجملهّـ       " لةاملعلومات احمللّ "يعين مصطلح     )د(  
  ومدخالت البيانات واملعرفة املستمدة من مصادر أخرى؛

ــد  "يعــين مــصطلح    )ه(   ــشعار عــن بع ــشطة االست ــضائية  " أن ــشغيل املنظومــات الف ت
ــد، وحمطــات مجــع البي     ــن بع ــشعار ع ــز البيانــات      لالست ــشطة جتهي ــة وختزينــها، وأن ــات األولي ان

  .وتفسريها ونشر البيانات اجملهزة
    

  املبدأ الثاين

 ضطلع بأنــشطة االستــشعار عـن بعــد لفائــدة مجيــع البلـدان وخدمــة مــصاحلها، بغــضّ  يُـ   
النظر عن مستوى منوها االقتصادي أو االجتماعي أو العلمي والتكنولوجي، مع إيالء االعتبـار              

  .اص الحتياجات البلدان الناميةبوجه خ
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  املبدأ الثالث

ضطلع بأنشطة االستشعار عـن بعـد وفقـا للقـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك ميثـاق األمـم                   ُي  
املتحــدة ومعاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف ميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضاء     

وك االحتـــاد الـــدويل  وصـــك)١(اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوية األخـــرى،
  .للمواصالت السلكية والالسلكية ذات الصلة

    
  املبدأ الرابع

ضطلع بأنشطة االستشعار عن بعد وفقا للمبادئ الواردة يف املادة األوىل من معاهـدة              ُي  
املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك                 

وية األخـرى، الـيت تـنص، بوجـه خـاص، علـى أن يـضطلع باستكـشاف              القمر واألجـرام الـسما    
واستخدام الفضاء اخلارجي لفائدة مجيع البلـدان ومـصلحتها، بغـض النظـر عـن مـستوى منوهـا              
االقتصادي أو العلمي، وتنص على مبـدأ حريـة استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي علـى         

 أسـاس احتـرام مبـدأ الـسيادة الكاملـة           ويـتعني االضـطالع هبـذه األنـشطة علـى         . أساس املـساواة  
والدائمة جلميع الدول والشعوب على ثرواهتا ومواردهـا الطبيعيـة، مـع إيـالء االعتبـار الواجـب        

. ملا للدول األخرى والكيانات الواقعة حتت واليتها من حقـوق ومـصاحل وفقـا للقـانون الـدويل               
ــذ   ــدم االضــطالع هب ــي ع ــصاحل      وينبغ ــاحلقوق وامل ــى األضــرار ب ــة تنطــوي عل ــشطة بطريق ه األن

  .املشروعة للدولة املستشعرة
    

  املبدأ اخلامس

تقوم الدول اليت تباشر أنـشطة االستـشعار عـن بعـد بتـشجيع التعـاون الـدويل يف هـذه                        
وينبغـي أن   . ر للدول األخرى فرص املشاركة فيها     وحتقيقا هلذا اهلدف، ينبغي أن توفّ     . األنشطة

تقــوم هــذه املــشاركة يف كــل حالــة مــن احلــاالت علــى أســاس شــروط منــصفة ومقبولــة لــدى    
  .الطرفني

    
  املبدأ السادس

بغية إتاحة االستفادة إىل أقصى حـد مـن أنـشطة االستـشعار عـن بعـد، يـتعني تـشجيع                       
الدول، عن طريق إبرام اتفاقات أو الدخول يف ترتيبات أخـرى، علـى إنـشاء وتـشغيل حمطـات                   

بيانات وختزينـها ومرافـق لتجهيزهـا وتفـسريها، ال سـيما يف إطـار اتفاقـات أو ترتيبـات                    جلمع ال 
  .إقليمية، حيثما يتسىن ذلك من الناحية العملية
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  املبدأ السابع

تقوم الدول املـشاركة يف أنـشطة االستـشعار عـن بعـد بتـوفري املـساعدة التقنيـة للـدول                       
  .األخرى املهتمة، بشروط متفق عليها فيما بينها

    
  املبدأ الثامن

ــشّج   ــاون       ت ــم املتحــدة التع ــة األم ــصلة يف منظوم ــم املتحــدة والوكــاالت ذات ال ع األم
  .الدويل، مبا يف ذلك املساعدة التقنية والتنسيق يف جمال االستشعار عن بعد

    
  املبدأ التاسع

ــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي،         )٩(وفقــا للمــادة الرابعــة مــن اتفاقي
ــشر  وا ــة ع ــادة احلادي ــدان استكــشاف       ةمل ــدول يف مي ــشطة ال ــة ألن ــادئ املنظم ــدة املب ــن معاه  م

واستخدام الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، تقـوم أيـة دولـة           
وعالوة علـى ذلـك،     . ذ برناجما لالستشعار عن بعد بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك          تنفّ

ولة، عند الطلب، ألية دولـة أخـرى، وال سـيما أي بلـد نـام يتـأثر بالربنـامج، أيـة                      تتيح تلك الد  
  .معلومات أخرى ذات صلة، وذلك بأقصى قدر ممكن وعملي

    
  املبدأ العاشر

  .ز االستشعار عن بعد محاية البيئة الطبيعية لألرضيعّز  
 تتعـرف علـى    أنشطة االستـشعار عـن بعـد، الـيت         يفوهلذه الغاية، على الدول املشاركة        

ــة       ــة الطبيعي ــة ظــاهرة ضــارة بالبيئ ــيح تفــادي أي وجــود معلومــات يف حوزهتــا، مــن شــأهنا أن تت
  .لألرض، أن تكشف هذه املعلومات للدول املعنية

    
  املبدأ احلادي عشر

  .ز االستشعار عن بعد محاية البشرية من الكوارث الطبيعيةيعّز  
ف علـى  االستـشعار عـن بعـد، الـيت تتعـرّ        وهلذه الغاية، على الدول املشاركة يف أنشطة          

، يف حوزهتا قـد تفيـد الـدول املتـأثرة بكـوارث طبيعيـة أو           حملّلةزة ومعلومات   وجود بيانات جمهّ  
الــيت حيتمــل أن تتــأثر بكــوارث طبيعيــة وشــيكة، أن ترســل هــذه البيانــات إىل الــدول املعنيــة يف  

  .أسرع وقت ممكن
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  املبدأ الثاين عشر

ة، دون أي متييـز وبـشروط معقولـة مـن حيـث التكلفـة، علـى                 حتصل الـدول املستـشعر      
زة املتعلقـة بـاإلقليم اخلاضـع لواليتـها، وذلـك فـور إنتـاج تلـك                 البيانات األوليـة والبيانـات اجملهّـ      

 املتاحـة عـن اإلقلـيم الواقـع حتـت      احمللّلـة كما حتصل الدولة املستشعرة على املعلومات      . البيانات
يــة دولــة مــشتركة يف أنــشطة االستــشعار عــن بعــد، علــى نفــس واليتــها الــيت تكــون يف حــوزة أ

األساس وبنفس الشروط، على أن تؤخذ يف احلسبان بوجه خاص احتياجات ومـصاحل البلـدان               
  .النامية

    
  املبدأ الثالث عشر

تعزيزا وتكثيفا للتعاون الدويل، ال سيما فيما يتعلق باحتياجات البلدان النامية، تـدخل               
استشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي يف مشاورات مـع الدولـة الـيت               الدول اليت تباشر    

يستشعر إقليمها، بناء على طلبها، إلتاحة فرص للمـشاركة وزيـادة الفوائـد املتبادلـة اجملنيـة مـن                 
  .ذلك

    
  املبدأ الرابع عشر

امتثـــاال للمـــادة الـــسادسة مـــن معاهـــدة املبـــادئ املنظمـــة ألنـــشطة الـــدول يف ميـــدان     
ف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى،    استكــشا
ل الدول اليت تقوم بتـشغيل توابـع اصـطناعية لالستـشعار عـن بعـد املـسؤولية الدوليـة عـن               تتحّم

مباشرة أنشطتها، وتكفل أن تلك األنشطة متارس وفقا هلذه املبادئ ولقواعـد القـانون الـدويل،                
كانــت اجلهــات الــيت تــضطلع هبــا كيانــات حكوميــة أو غــري حكوميــة أو بغــض النظــر عمــا إذا 

 هـذا املبـدأ بانطبـاق قواعـد القـانون           وال خيـلّ  . منظمات دوليـة تكـون هـذه الـدول أطرافـا فيهـا            
  .الدويل بشأن مسؤولية الدول عن أنشطة االستشعار عن بعد

    
  املبدأ اخلامس عشر

رة لتـسوية  عـن طريـق اإلجـراءات املقـرّ     نــزاع ينـشأ عـن تطبيـق هـذه املبـادئ            حل أيّ ُي  
  .املنازعات بالوسائل السلمية
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      )١٥(املبادئ املتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي  - دال  
  إن اجلمعية العامة،  

تقرير جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية عـن أعمـال                وقد درست     
ــثالثني،  ــا اخلامــسة وال ــة يف      )١٦(دورهت ــة النووي ــصلة باســتخدام مــصادر الطاق ــادئ املت ونــص املب

  )١٧(الفضاء اخلارجي بالصيغة اليت اعتمدهتا اللجنة والواردة يف مرفق تقريرها،

بأن مصادر الطاقة النووية مناسبة بصفة خاصـة بـل وضـرورية لـبعض املهـام             م  وإذ تسلّ   
  غري ذلك من اخلواص،يف الفضاء اخلارجي وذلك بسبب صغر حجمها وطول عمرها و

بأنه جيب تركيز استخدام مصادر الطاقـة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي              م أيضا   وإذ تسلّ   
  نة،على التطبيقات اليت يستفاد فيها مبا ملصادر الطاقة النووية من خواص معّي

بأن استخدام مصادر الطاقـة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي ينبغـي أن               م كذلك   وإذ تسلّ   
تقيـيم شـامل لألمـان، مبـا يف ذلـك حتليـل املخـاطر احملتملـة، مـع تـشديد خـاص علـى             يستند إىل  

  ،ض الناس يف احلوادث خلطر اإلشعاع الضار أو املواد املشعةتقليل احتمال تعّر
ن أهـدافا ومبـادئ     باحلاجة، يف هـذا الـشأن، إىل جمموعـة مـن املبـادئ تتـضمّ              م  وإذ تسلّ   

  ادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي،توجيهية لضمان االستخدام املأمون ملص
أن هذه اجملموعة من املبادئ تنطبق على مصادر الطاقة النووية املوجـودة يف             د  وإذ تؤكّ   

الفضاء اخلارجي واملخصـصة لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة علـى مـنت األجـسام الفـضائية ألغـراض                
ستخدمة واملهـام املـضطلع هبـا       غري دسرية، واليت هلا خصائص مماثلة عموما خلـصائص الـنظم املـ            

  يف وقت اعتماد املبادئ،
بــأن جمموعــة املبــادئ هــذه ســتتطلب إدخــال تنقيحــات عليهــا مــستقبال يف   م وإذ تــسلّ  

  ر التوصيات الدولية بشأن احلماية من اإلشعاع،ضوء التطبيقات الناشئة للطاقة النووية وتطّو
وويـة يف الفـضاء اخلـارجي بـصيغتها     املبادئ املتصلة باستخدام مـصادر الطاقـة الن       تعتمد    

  .الواردة أدناه
    

───────────────── 
  .١٩٩٢ديسمرب /  كانون األول١٤ املؤرخ ٤٧/٦٨اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها  )15(  
  .)A/47/20( ٢٠عة واألربعون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الساب )16(  
  .املرجع نفسه، املرفق )17(  
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      انطباق القانون الدويل- ١املبدأ     
جيــري االضــطالع باألنــشطة الــيت تنطــوي علــى اســتخدام مــصادر الطاقــة النوويــة يف       

ــم املتحــدة،          ــاق األم ــك بوجــه خــاص ميث ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون ال ــا للق ــضاء اخلــارجي وفق الف
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلـارجي، مبـا           ومعاهدة املبادئ املنظمة    

  )٣(.يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

    
     املصطلحات املستخدمة- ٢املبدأ     

ــادئ، يعــين مــصطلحا     -١ ــاإلطالق "ألغــراض هــذه املب ــة القائمــة ب ــة الــيت  "و " الدول الدول
 اجلسم الفضائي الذي يوجد على متنـه مـصدر          الدولة اليت متارس الوالية والسيطرة على     " تطلق

  .للطاقة النووية يف نقطة زمنية معينة، تبعا للمبدأ املعين
بـصيغته الـواردة    " الدولة القائمـة بـاإلطالق    "، ينطبق تعريف مصطلح     ٩ألغراض املبدأ     -٢

  .يف ذلك املبدأ
فئـة مـن    " كـل مـا ميكـن     "و  " اليت ميكـن التنبـؤ هبـا      "، يصف مصطلحا    ٣ألغراض املبدأ     -٣

األحداث أو الظروف اليت يبلغ االحتمال الكلي حلدوثها حـدا تعتـرب معـه شـاملة لالحتمـاالت                  
، عنـد تطبيقـه     "املفهوم العام للـدفاع املتعمـق     "أما مصطلح   . املعقولة فقط ألغراض حتليل األمان    

ــصميم       ــة يف الفــضاء اخلــارجي، فيــشري إىل اســتخدام خــصائص الت ــة النووي علــى مــصادر الطاق
مليات الرحالت بدال من النظم الفاعلة أو باإلضافة إليها، ملنع أو ختفيـف نتـائج اخـتالالت                 وع

وحتقيــق هــذا الغــرض ال يقتــضي بالــضرورة تــوفري نظــم أمــان زائــدة عــن احلاجــة لكــل   . الــنظم
 ونظرا إىل املتطلبات اخلاصة لالستخدام الفضائي والـرحالت املتنوعـة، ال ميكـن              .ن مبفرده مكّو

وعــة معينــة مــن الــنظم أو اخلــصائص كــنظم أو خــصائص ال بــد منــها لتحقيــق هــذا   حتديــد جمم
أعمـاال مثـل    " تصبح حرجـة  "، ال يشمل مصطلح     ٣من املبدأ   ) د (٢وألغراض الفقرة   . الغرض

  .اختبار الطاقة الصفرية اليت تعترب أساسية لضمان أمان النظم
    

     مبادئ توجيهية ومعايري لالستخدام املأمون- ٣املبدأ     
بغية اإلقالل إىل أدىن حد ممكن مـن كميـة املـواد املـشعة يف الفـضاء ومـا تنطـوي عليـه                        

ــى          ــضاء اخلــارجي عل ــة يف الف ــة النووي ــصادر الطاق ــصر اســتخدام م ــار، جيــب أن يقت ــن أخط م
ــة بــصورة        ــة غــري النووي ــام هبــا باســتخدام مــصادر الطاق الــرحالت الفــضائية الــيت ال ميكــن القي

  .معقولة
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    لعامة للحماية من اإلشعاع والسالمة النوويةاألهداف ا  ‐ ١  
جيب على الدول اليت تطلق أجساما فضائية حتمـل علـى متنـها مـصادر للطاقـة           )أ(  

. النوويــة أن تــسعى إىل محايــة األفــراد واجملتمعــات والغــالف احليــوي مــن األخطــار اإلشــعاعية  
نــها مــصادر للطاقــة م وتــستخدم األجــسام الفــضائية الــيت حتمــل علــى متولــذلك جيــب أن تــصّم

النووية على حنو يكفل، بدرجة عالية مـن الثقـة، أن تظـل األخطـار، يف الظـروف التـشغيلية أو                     
  ).ج(و) ب (١العارضة اليت ميكن التنبؤ هبا، أدىن من املستويات املقبولة احملددة يف الفقرتني 

ىل حـد   وجيب أيضا أن يكفل هذا التصميم وهـذا االسـتخدام، علـى حنـو يعـّول عليـه إ                    
  ؛ث الفضاء اخلارجي بدرجة كبريةة تلّوب املواد املشّعكبري، أال تسّب

ــها مــصادر       )ب(   خــالل التــشغيل العــادي لألجــسام الفــضائية الــيت حتمــل علــى متن
للطاقة النووية، مبا يف ذلك العودة إىل الغالف اجلوي من املـدار املرتفـع بدرجـة كافيـة حـسب                    

جيب مراعاة هدف احلماية املناسبة للجمهور مـن اإلشـعاع          ،  )ب (٢التعريف الوارد يف الفقرة     
ض وجيب احلرص على عدم وجـود تعـرّ       . الذي أوصت به اللجنة الدولية للحماية من اإلشعاع       

  ؛ملموس لإلشعاع خالل هذا التشغيل العادي
ض لإلشعاع عند وقوع احلوادث، جيـب أن يراعـى يف تـصميم    للحد من التعرّ   )ج(  

ــاء نظــم مــصادر الط  ــا     وبن ــة عموم ــصلة واملقبول ــة ذات ال ــة الدولي ــادئ التوجيهي ــة املب ــة النووي اق
  .للحماية من اإلشعاع

وباستثناء احلاالت الـيت يقـل فيهـا احتمـال احلـوادث الـيت ميكـن أن تكـون هلـا عواقـب                    
م نظم مصادر الطاقـة النوويـة حبيـث تكفـل، بدرجـة عاليـة مـن                 إشعاعية خطرية، جيب أن تصمّ    

ض األفـراد علـى احلـد       لإلشـعاع علـى منطقـة جغرافيـة حمـدودة وقـصر تعـرّ              الثقة، قصر التعرض  
ومن املسموح بـه اسـتخدام حـد ثـانوي للجرعـة يبلـغ              . يسفرت يف السنة   ميلّ ١األساسي البالغ   

ــة الفعّ       ميل٥ّ ــافئ اجلرع ــضع ســنني، شــريطة أال يتجــاوز متوســط مك ــسنة لب ــسفرت يف ال ــة ي ال
  .يسفرت يف السنة ميل١ّلبالغ السنوية على مدى العمر احلد األساسي ا

وجيــب أن يظــل احتمــال احلــوادث الــيت ميكــن أن تكــون هلــا عواقــب إشــعاعية خطــرية   
  .املشار إليها أعاله ضئيال للغاية بفضل تصميم النظام

وينبغــي تطبيــق التعــديالت املقبلــة للمبــادئ التوجيهيــة املــشار إليهــا يف هــذه الفقــرة يف    
  .أقرب وقت ممكن عمليا
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ل وفقـا للمفهـوم العـام للـدفاع         م النظم اهلامة لتحقيق األمان وتبىن وتشغّ      صّمت  )د(  
وعمال هبذا املفهوم، فان أي عطـل أو خلـل متعلـق باألمـان ميكـن التنبـؤ بـه، جيـب أن                      . املتعمق

  .يكون من املمكن تصحيحه أو إبطال مفعوله بفعل أو بإجراء، يكون ذايت التشغيل إن أمكن
عويل على النظم اهلامة بالنسبة لألمان وذلك جبملة أمـور منـها            وجيب ضمان إمكان الت     

  .نات وفصلها ماديا وعزهلا وظيفيا وكفالة استقالهلا بالقدر الكايفزيادة عدد املكّو
  .تتخذ تدابري أخرى أيضا لرفع مستوى األمان  

    
    املفاعالت النووية  ‐ ٢  

  :ميكن تشغيل املفاعالت النووية  )أ(  
  ني الكواكب؛يف الرحالت ب  ‘١‘  
  ؛)ب (٢ يف املدارات املرتفعة بدرجة كافية حسب التعريف الوارد يف الفقرة  ‘٢‘  
ن يف مــدارات علــى ارتفــاع  يف املــدارات األرضــية املنخفــضة إذا كانــت ختــزّ    ‘٣‘  

  .كاف بعد انتهاء اجلزء التشغيلي من مهمتها
مـر املـداري طـويال      املدار املرتفع بدرجة كافية هو املـدار الـذي يكـون فيـه الع               )ب(  

ــشاط        ــا إىل مــستوى ن ــشطار بقــدر كــاف حــىت تــصل تقريب ــواتج ان ــاحنالل ن ــسمح ب بدرجــة ت
د رحـالت   وجيب أن يكفل املدار املرتفـع بدرجـة كافيـة إبقـاء األخطـار الـيت هتـدّ                 . االكتينيدات

الفضاء اخلارجي احلالية واملقبلة وأخطار حدوث تـصادم مـع األجـسام الفـضائية األخـرى عنـد                
وتؤخذ يف االعتبار عند حتديـد ارتفـاع املـدار املرتفـع بدرجـة كافيـة، ضـرورة بلـوغ              .  حد أدىن

  ؛أجزاء املفاعل احملطم أيضا مدة االحنالل املطلوبة قبل العودة إىل الغالف اجلوي لألرض
.  العـايل اإلثـراء  ٢٣٥ال يستخدم كوقود للمفاعالت النووية سوى اليورانيوم         )ج(  

  ؛م يف االعتبار احنالل النشاط اإلشعاعي لنواتج االنشطار والتنشيطوجيب أن يأخذ التصمي
جيب أال تصبح املفاعالت النوويـة حرجـة قبـل وصـوهلا إىل مـدارها التـشغيلي                   )د(  

  ؛أو مسارها فيما بني الكواكب
ــووي اســتحالة أن يــصبح املفاعــل       )ه(   ــاء املفاعــل الن ــصميم وبن جيــب أن يكفــل ت

 التشغيلي وخالل مجيع ما ميكن أن يقع مـن أحـداث مثـل انفجـار         حرجا قبل وصوله إىل املدار    
ــاه، أو       ــار يف املي ــاه، أو االنغم ــسة أو باملي ــام بالياب ــودة إىل األرض، أو االرتط ــصاروخ، أو الع ال

  ؛تسرب املياه إىل قلب املفاعل
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بغية التقليـل بقـدر كـبري مـن إمكانيـة حـدوث أعطـال يف الـسواتل الـيت حتمـل              )و(  
فـاعالت نوويـة أثنـاء العمليـات املـضطلع هبـا يف مـدار ذي عمـر أقـل ممـا يف املـدار                         على متنها م  

، جيـب أن    )مبا يف ذلك عمليات االنتقال إىل املدار املرتفع بدرجـة كافيـة           (املرتفع بدرجة كافية    
ر نظام تشغيلي ميكن التعويل عليـه بدرجـة كـبرية لـضمان الـتخلص مـن املفاعـل علـى حنـو                       يتوفّ
  .تحكمال وخاضع للفّع

    
    مولدات النظائر املشعة  ‐ ٣  

ــرحالت فيمــا بــني الكواكــب       )أ(   ــدات النظــائر املــشعة يف ال جيــوز اســتخدام مول
وجيـوز أيـضا اسـتخدامها يف املـدارات         . وغريها مـن الـرحالت املغـادرة جملـال اجلاذبيـة األرضـية            

وعلـى أي  . متـها األرضية يف حالة ختزينها يف مـدار مرتفـع بعـد اختتـام اجلـزء التـشغيلي مـن مه             
  ؛حال من الضروري التخلص منها يف النهاية

م ومـبين حبيـث     تتم محاية مولدات النظائر املشعة عن طريق نظام احتواء مصمّ           )ب(  
ل احلــرارة والقــوى الديناميــة اهلوائيــة النامجــة عــن العــودة إىل الغــالف اجلــوي    يقــدر علــى حتمـّـ 

ة مـن    ذلك املـدارات الـيت يقـرب شـكلها بـشدّ           العلوي يف ظل األحوال املدارية املنظورة، مبا يف       
وعنــد االرتطــام، . شــكل القطــع النــاقص أو القطــع الزائــد يف احلــاالت الــيت ينطبــق عليهــا ذلــك

ت أي مـادة مـشعة إىل       جيب أن يكفل نظـام احتـواء النظـائر املـشعة وشـكلها املـادي عـدم تـشتّ                  
شاط اإلشـــعاعي بعمليـــة البيئـــة كـــي ميكـــن تطهـــري منطقـــة االرتطـــام تطهـــريا كـــامال مـــن النـــ 

  .استخالص
    

      تقدير األمان- ٤املبدأ     
 مـن   ١ وقت اإلطالق، تقوم الدولة القائمـة بـاإلطالق، حـسبما هـي معرفـة يف الفقـرة                  -١

وذلــك عــن طريــق . ، بــضمان إجــراء تقــدير مــستفيض وشــامل لألمــان قبــل اإلطــالق  ٢املبــدأ 
موا بتـصميم أو بنـاء أو صـنع مـصدر           ترتيبات تعاونية، حيثمـا يكـون ذلـك مناسـبا، مـع مـن قـا               

الطاقــة النوويــة، أو مــن ســيتولون تــشغيل اجلــسم الفــضائي، أو مــن ســيطلق هــذا اجلــسم مــن     
ويغطي هـذا التقـدير كـذلك مجيـع مراحـل الرحلـة ذات الـصلة، ويتنـاول                  . إقليمهم أو مرفقهم  

الطاقـة النوويـة   مجيـع الـنظم املعنيـة، مبـا يف ذلـك وسـيلة اإلطـالق، واملنـصة الفـضائية، ومـصدر           
  .ومعداته، ووسائل التحكم واالتصال بني األرض والفضاء

يراعي هذا التقدير املبادئ التوجيهية واملعايري املوضـوعة مـن أجـل االسـتخدام املـأمون                  -٢
  .٣الواردة يف املبدأ 
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عمــال باملــادة احلاديــة عــشرة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف ميــدان       -٣
استخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى، ُتعلـن             استكشاف و 

قبل كل إطالق نتائج تقدير األمـان هـذا، مـشفوعة قـدر اإلمكـان ببيـان اإلطـار الـزمين املعتـزم                       
لإلطالق على وجه التقريب، وُيبلّغ األمني العام لألمم املتحـدة بالكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للـدول                    

  .ى نتائج تقدير األمان يف أقرب وقت ممكن قبل كل إطالقأن حتصل عل
    

      اإلبالغ بالعودة إىل األرض- ٥املبدأ     
على أي دولة تطلق جـسما فـضائيا علـى متنـه مـصادر للطاقـة النوويـة أن تبلـغ الـدول                         -١

املعنية، يف الوقت املناسب، عند حدوث خلل يف هـذا اجلـسم الفـضائي ينـشأ عنـه خطـر عـودة          
  :وتكون املعلومات بالشكل التايل. عة إىل األرضمواد مش
  :بارامترات النظام  )أ(  
اسم الدولة أو الدول املطلقة للجسم، مبـا يف ذلـك عنـوان الـسلطة الـيت ميكـن                     ‘١‘  

  االتصال هبا اللتماس معلومات إضافية أو مساعدة يف حالة وقوع حادث؛
  التسمية الدولية؛  ‘٢‘  
  أو املكان الذي مت فيه اإلطالق؛تاريخ اإلطالق واإلقليم   ‘٣‘  
املعلومات الالزمة للتنبؤ على أفضل حنو بعمر املدار، ومسار اجلسم، ومنطقـة              ‘٤‘  

  االرتطام؛
  الوظيفة العامة للمركبة الفضائية ؛  ‘٥‘  
  :الطاقة النووية) أو مصادر(معلومات عن اخلطر اإلشعاعي احملتمل ملصدر   )ب(  
  مفاعل؛/نظائر مشعة: نوع مصدر الطاقة النووية  ‘١‘  
الشكل املادي احملتمل، وكمية الوقود وخصائصه اإلشعاعية العامة، واألجـزاء            ‘٢‘  

إىل " الوقــود"ويــشري مــصطلح . أو املنــشطة الــيت يــرجح أن تــصل إىل األرض/امللوثــة و
  .املادة النووية املستخدمة كمصدر للحرارة أو الطاقة

  .العام لألمم املتحدةوحتال هذه املعلومات أيضا إىل األمني   
تقدم الدولة القائمـة بـاإلطالق املعلومـات وفقـا للـشكل املـذكور أعـاله مبجـرد معرفـة                  -٢

ويتعني تكملة هذه املعلومات مبـا جيـد مـن معلومـات كلمـا أمكـن ذلـك ويـتعني                    . وجود اخللل 
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الطبقـات  نشر املعلومات املستكملة بتواتر يـزداد مـع اقتـراب الوقـت املتوقـع لعـودة اجلـسم إىل                    
الكثيفة من الغالف اجلوي لألرض، حىت يكون اجملتمع الدويل علـى علـم باحلالـة ويكـون لديـه       

  .الوقت الكايف لتخطيط أنشطة االستجابة اليت قد تلزم على الصعيد الوطين
  . املعلومات املستكملة إىل األمني العام لألمم املتحدة أيضا بنفس التواترلحتا  -٣

    
    ورات  املشا- ٦املبدأ     

 أن تقـوم، بالقـدر املمكـن واملعقـول،          ٥على الدول اليت تقـدم معلومـات وفقـا للمبـدأ              
باالستجابة على وجه السرعة لطلبات الـدول األخـرى اخلاصـة بتلقـي مزيـد مـن املعلومـات أو                    

  .إجراء مزيد من املشاورات
    

      تقدمي املساعدة إىل الدول- ٧املبدأ     
قعـة جلـسم فـضائي حيمـل علـى متنـه مـصدرا للطاقـة النوويـة                  لدى اإلبالغ بالعودة املتو     -١

ب ناته إىل الغالف اجلوي لألرض، جيب على كل الدول اليت متلك مرافق للرصـد والتعقّـ   وملكّو
الفضائيني أن تقوم، بروح من التعـاون الـدويل، بـإبالغ املعلومـات ذات الـصلة باملوضـوع الـيت               

 باخللـل والـذي حيمـل علـى متنـه مـصدرا للطاقـة              قد تتوافر لديها عن اجلـسم الفـضائي املـصاب         
النوويــة، إىل األمــني العــام لألمــم املتحــدة وإىل الدولــة املعنيــة بأســرع مــا ميكــن، كيمــا يتــسىن    

  .للدول اليت حيتمل تأثرها أن تقّيم الوضع وأن تتخذ ما تراه ضروريا من تدابري وقائية
ناتـه إىل الغـالف    النوويـة ومكوّ بعد عودة جسم فضائي حيمل على متنه مصدرا للطاقة     -٢

  :اجلوي لألرض
تعرض الدولة املُطلقة وتقدم فورا، إذا طلبـت ذلـك الدولـة املتـأثرة، املـساعدة                  )أ(  

الالزمة إلزالة اآلثار الـضارة الفعليـة واحملتملـة مبـا يف ذلـك املـساعدة علـى حتديـد موقـع منطقـة                        
اف املادة العائدة، وعلـى االضـطالع       ارتطام مصدر الطاقة النووية بسطح األرض، وعلى اكتش       

  بعمليات االسترجاع أو التطهري؛
تقوم مجيع الدول غري الدولة املطلقة، الـيت تتـوفر لـديها القـدرات التقنيـة ذات               )ب(  

الصلة، واملنظمات الدولية الـيت تتـوفر لـديها هـذه القـدرات التقنيـة، بتقـدمي املـساعدة الالزمـة،                     
  .ة، بالقدر املمكنبناء على طلب الدولة املتأثر

أعاله، تؤخذ بعـني االعتبـار،      ) ب(و) أ(وعند تقدمي املساعدة وفقا للفقرتني الفرعيتني         
  .االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية
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      املسؤولية- ٨املبدأ     
وفقا للمادة السادسة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميـدان استكـشاف         

جي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، تتحمـل الـدول          واستخدام الفضاء اخلار  
مــسؤولية دوليــة عــن األنــشطة الوطنيــة الــيت تنطــوي علــى اســتخدام مــصادر الطاقــة النوويــة يف  
الفضاء اخلارجي، سواء اضطلعت هبذه األنشطة وكاالت حكومية أو كيانـات غـري حكوميـة،               

تفـق مـع تلـك املعاهـدة والتوصـيات الـواردة يف             وعن ضمان تنفيـذ تلـك األنـشطة الوطنيـة مبـا ي            
وعندما تضطلع منظمة دولية بأنشطة يف الفضاء اخلارجي تنطوي علـى اسـتخدام           . هذه املبادئ 

ــة املــذكورة أعــاله والتوصــيات      مــصادر للطاقــة النوويــة، تقــع املــسؤولية عــن االمتثــال لالتفاقي
  .لدول املشاركة فيهاالواردة يف هذه املبادئ على كل من املنظمة الدولية وا

    
      التبعة والتعويض- ٩املبدأ     

وفقا للمادة السابعة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف                  -١
واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجـرام الـسماوية األخـرى، وأحكـام اتفاقيـة                 

تكون كل دولة تطلـق جـسما        )٧(ألجسام الفضائية، املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها ا      
فــضائيا أو تبتــاع إطالقــه، وكــل دولــة ُيطلــق مــن إقليمهــا أو مرافقهــا جــسم فــضائي، مــسؤولة  

وينطبـق هـذا متامـا    . دوليا عن الضرر الذي تسببه هـذه األجـسام الفـضائية أو أجزاؤهـا املكونـة            
وإذا اشـتركت دولتـان    . اقـة النوويـة   يف حالة اجلسم الفضائي الذي حيمل على متنه مـصدرا للط          

أو أكثر يف إطالق جسم فضائي، تكون هذه الـدول مـسؤولة تـضامنيا وفرديـا عـن أي أضـرار                     
  .تنشأ، وذلك وفقا للمادة اخلامسة من االتفاقية املذكورة أعاله

د التعويض الذي تكون هذه الـدول مـسؤولة عـن دفعـه مبوجـب االتفاقيـة الـسالفة                   حيّد  -٢
الضرر وفقا للقانون الدويل ومبادئ العدل واإلنـصاف، مـن أجـل تـوفري مـا يكفـي                  الذكر لقاء   

من اجلرب فيما يتعلق بالـضرر إلعـادة الـشخص، طبيعيـا كـان أم اعتباريـا، أو الدولـة أو املنظمـة                   
الدولية، الذي تقدم بامسه أو اليت تقدم بامسها املطالبة، إىل احلالة اليت كان ُيفترض وجودهـا لـو         

  .ذا الضررمل يقع ه
ألغــراض هــذا املبــدأ، يــشمل التعــويض أيــضا رد املــصروفات املثبتــة باملــستندات علــى     -٣

دة يف عمليـات البحـث واالسـترداد والـتطهري، مبـا يف ذلـك املـصروفات        النحو الواجـب واملتكبّـ    
  .املتعلقة باملساعدة الواردة من أطراف ثالثة
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        تسوية املنازعات- ١٠املبدأ     
ـزاع ينشأ عن تطبيـق هـذه املبـادئ عـن طريـق املفاوضـات أو اإلجـراءات                  ى أي ن  يسّو  

  .األخرى املقررة لتسوية املنازعات بالوسائل السلمية، وفقا مليثاق األمم املتحدة
    

      املراجعة والتنقيح- ١١املبدأ     
يعــاد فــتح البــاب لتنقــيح هــذه املبــادئ مــن قبــل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف       

  .لسلمية يف موعد ال يتجاوز سنتني من بعد اعتمادهااألغراض ا
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اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   -هاء  
  لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

      )١٨(البلدان النامية
  إن اجلمعية العامة،  

م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عـن أعمـال       يف تقرير جلنة استخدا   وقد نظرت     
ــثالثني   ــا التاســعة وال ــدويل يف جمــال استكــشاف      )١٩(دورهت ــاون ال ونــص اإلعــالن اخلــاص بالتع

الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه لفائـــدة مجيـــع الـــدول ومـــصلحتها، مـــع إيـــالء اعتبـــار خـــاص 
  ) ٢٠(،رفقتها بتقريرهاالحتياجات البلدان النامية، بصيغته اليت وافقت عليها اللجنة وأ

  األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة،وإذ تضع يف اعتبارها   
بوجه خـاص إىل أحكـام معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان                   وإذ تشري     

  )٣(استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،
راراهتـا ذات الـصلة املتـصلة باألنـشطة الـيت ُيـضطلع هبـا يف الفـضاء         إىل قوإذ تشري أيضا    
  اخلارجي،
توصيات مؤمتر األمـم املتحـدة الثـاين املعـين باستكـشاف الفـضاء              وإذ تضع يف اعتبارها       

واملــؤمترات الدوليــة األخــرى ذات الــصلة يف   )٢١(اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، 
  هذا امليدان،

ظم نطـــاق وأمهيـــة التعـــاون الـــدويل فيمـــا بـــني الـــدول وبـــني الـــدول   بتعـــام وإذ تـــسلّ  
  واملنظمات الدولية يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

  اخلربات املكتسبة يف املشاريع التعاونية الدولية،وإذ تضع يف اعتبارها   
ويل من أجـل التوصـل إىل تعـاون         بضرورة وأمهية زيادة تعزيز التعاون الد     واقتناعا منها     

  واسع النطاق ويتسم بالكفاءة يف هذا امليدان ملا فيه فائدة مجيع األطراف املعنية ومصلحتها،

───────────────── 
  .١٩٩٦ديسمرب /  كانون األول١٣ املؤرخ ٥١/١٢٢اعتمدته اجلمعية العامة يف قرارها  )18(  
  .)(A/51/20 ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم  )19(  
  .ق الرابعاملرجع نفسه، املرف )20(  
 تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، نظرا )21(  

  .)Corr.2 وCorr.1و A/CONF.101/10( ني، والتصويب١٩٨٢ أغسطس/ آب٢١‐٩فيينا، 
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يف تيسري تطبيق املبدأ القائـل بـأن يـتم االضـطالع باستكـشاف واسـتخدام                ورغبة منها     
ــدة       ــسماوية األخــرى، لفائ ــر واألجــرام ال ــك القم ــا يف ذل ــضاء اخلــارجي، مب ــدان  الف ــع البل  مجي

ومصلحتها، بغض النظر عن درجة تطورها االقتصادي أو العلمي، وأن يكـون ميـدانا للبـشرية                
  قاطبة،

اإلعـــالن اخلـــاص بالتعـــاون الـــدويل يف جمـــال استكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي   تعتمـــد   
ــدان       ــار خــاص الحتياجــات البل ــالء اعتب ــدول ومــصلحتها، مــع إي ــع ال ــدة مجي واســتخدامه لفائ

  .وارد يف مرفق هذا القرارالنامية، ال
    

   اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي-املرفق
  واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء 

  اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية
    

ض جيري التعاون الدويل يف جمال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـرا                 -١
وفقـا ألحكـام القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك       ") التعاون الدويل"املشار إليه فيما يلي بـ      (السلمية  

ميثاق األمم املتحدة ومعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام                
ــسماوية األخــرى     ــتم االضــطالع هبــذا  . الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام ال وي

ــصلحتها، بغــضّ    الت ــدول وم ــع ال ــدة مجي ــاون لفائ ــصادي أو   النظــر عــن درجــة تطوّ  ع ــا االقت ره
وينبغي إيالء اعتبار خـاص     . االجتماعي أو العلمي والتكنولوجي، ويكون ميدانا للبشرية قاطبة       

  .الحتياجات البلدان النامية
ــال         -٢ ــدويل يف جمـ ــاون الـ ــشاركتها يف التعـ ــب مـ ــع جوانـ ــر مجيـ ــة يف تقريـ ــدول احلريـ للـ

استكشاف واستخدام الفـضاء اخلـارجي علـى أسـاس عـادل ومقبـول جلميـع األطـراف املعنيـة،                
وينبغي أن تكون الـشروط التعاقديـة يف هـذه املـشاريع التعاونيـة منـصفة ومعقولـة، وأن تراعـي                     

  .مراعاة تامة احلقوق واملصاحل املشروعة لألطراف املعنية مثل حقوق امللكية الفكرية
ول، وخــصوصا الــدول الــيت لــديها القــدرات الفــضائية ذات الــصلة   ينبغــي جلميــع الــد   -٣

ولديها برامج الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، أن تسهم يف تشجيع وتعزيـز التعـاون           
وينبغي يف هـذا اإلطـار إيـالء اهتمـام          . الدويل على أساس عادل ومقبول جلميع األطراف املعنية       

لبلدان النامية والبلـدان ذات الـربامج الفـضائية الناشـئة           خاص للفائدة واملصلحة اليت تعود على ا      
  .من هذا التعاون الدويل مع البلدان ذات القدرات الفضائية األكثر تقدما
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ينبغي أن جيري التعاون الدويل بأجنع وأنسب األساليب يف نظـر البلـدان املعنيـة، مبـا يف                    -٤
ــة     ــة وغــري احلكومي ــة؛  ذلــك أســاليب التعــاون علــى الــصعد احلكومي ــة وغــري التجاري ؛ والتجاري

والعاملية أو املتعددة األطراف أو اإلقليميـة أو الثنائيـة؛ والتعـاون الـدويل بـني البلـدان أيـا كانـت          
  .مستويات التنمية فيها

ينبغـــي أن يـــستهدف التعـــاون الـــدويل، يف مجلـــة أمـــور، ومـــع إيـــالء اعتبـــار خـــاص      -٥
املــساعدة التقنيــة وإىل ختــصيص املــوارد املاليــة  الحتياجــات البلــدان الناميــة، نظــرا حلاجتــها إىل  

  :الة، الغايات التاليةوالتقنية بصورة رشيدة وفّع
  ر علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛تشجيع تطّو  )أ(  
  تعزيز تنمية القدرات الفضائية ذات الصلة واملالئمة يف الدول املهتمة؛  )ب(  
يـا بـني الـدول علـى أسـاس مقبـول لكـل        تيسري تبادل اخلربة الفنيـة والتكنولوج     )ج(  

  .األطراف املعنية
ينبغـــي للـــهيئات ومؤســـسات البحـــوث ومنظمـــات املعونـــة اإلمنائيـــة، الوطنيـــة منـــها     -٦

والدوليـــة، وللبلـــدان املتقدمـــة النمـــو والبلـــدان الناميـــة علـــى الـــسواء، أن تنظـــر يف اســـتخدام   
  .ناسبا لبلوغ أهدافها اإلمنائيةالتطبيقات الفضائية وإمكانات التعاون الدويل استخداما م

ينبغي تعزيز الدور الذي تؤديه جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                   -٧
باعتبارها، ضمن أمور أخرى، حمفال لتبادل املعلومات عن األنشطة الوطنية والدولية يف ميـدان              

  .التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه
 تشجيع مجيع الدول على اإلسهام يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية              ينبغي  -٨

ويف ســائر مبــادرات التعــاون الــدويل تبعــا لقــدراهتا الفــضائية ومــدى مــشاركتها يف استكــشاف 
  .الفضاء اخلارجي واستخدامه

  



 

 

  
  

      اجلزء الثالث
  القرارات ذات الصلة 

  اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة 
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      ١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤّرخ ) ١٦-د( ألف وباء ١٧٢١القرار   -ألف  
      السلميةالتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض     

    ألف
  إن اجلمعية العامة،  

 ما لإلنسانية من مصلحة مشتركة يف تـشجيع اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف              إذ تدرك   
  اسة إىل تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان اهلام،األغراض السلمية، واحلاجة امل

ــد    ــى    وإذ تعتقـ ــصرا علـ ــتخدامه جيـــب أن يقتـ ــارجي واسـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ أن استكـ
  استهداف خري اإلنسانية وفائدة الدول بصرف النظر عن مرحلة منائها االقتصادي أو العلمي،

ــضاء اخلــارجي واســت    توصــي   -١   ــسترشد يف استكــشاف الف ــأن ت ــدول ب خدامه ال
  :باملبادئ التالية

ــضاء          )أ(   ــى الف ــم املتحــدة، عل ــاق األم ــك ميث ــا يف ذل ــدويل، مب ــانون ال ــسري الق ي
  اخلارجي واألجرام السماوية؛

تكون جلميع الدول حريـة استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واألجـرام الـسماوية                 )ب(  
  واستخدامها وفقا للقانون الدويل، وحيظر عليها متلكها القومي؛

ــدعو  -٢   ــسلمية إىل دراســة      وت ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف  جلن
املشاكل القانونية الـيت قـد تنـشأ عـن استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه وإعالمهـا عـن                  

  .ذلك
      

      باء
  إن اجلمعية العامة،  

ــدويل يف استكــشاف    إذ تعتقــد    أن األمــم املتحــدة ينبغــي أن تكــون مركــزا للتعــاون ال
  جي يف األغراض السلمية؛الفضاء اخلار

 إىل الــدول الــيت تطلــق األجــرام املداريــة أو عــرب املداريــة، املبــادرة عــن  تطلــب  -١  
ــسلمية،      ــراض الـ ــارجي يف األغـ ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــد جلنـ ــام إىل تزويـ ــق األمـــني العـ طريـ

  باملعلومات الالزمة لتسجيل اإلطالقات؛
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يل املعلومـات املقدمـة عمـال     إىل األمني العام تنظيم سـجل عـام لتـسج      وتطلب  -٢  
   أعاله؛١بالفقرة 
إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية أن تعمـل                وتطلب    -٣  

  :بالتعاون مع األمني العام ومع االستخدام التام لوظائف األمانة ومواردها على ما يلي
ملعنية بـشؤون   البقاء على اتصال وثيق مع املنظمات احلكومية وغري احلكومية ا           )أ(  

  الفضاء اخلارجي؛
إتاحة تبادل ما قد تتطّوع احلكومات بتقدميه من معلومات، تتعلـق بنـشاطات          )ب(  

  الفضاء اخلارجي، وتكون مكّملة للتبادالت التقنية والعلمية الراهنة ال تكرارا هلا؛
ــشاطات       )ج(   ــدان ن ــز التعــاون يف مي ــة لتعزي ــدابري الالزم املــساعدة علــى دراســة الت

  ضاء اخلارجي؛الف
 إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية   وتطلــب كــذلك  -٤  

إعالم اجلمعية العامة بالترتيبات املتخذة لتأدية هذه الوظـائف ومبـا تعتـربه مهمـاً مـن التطـورات                   
  .املتعلقة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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    ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٨ ؤّرخ امل٥٥/١٢٢ من القرار ٤الفقرة   - باء  
   التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    

  إن اجلمعية العامة،  

  ...  
 االتفــاق الــذي توصــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة   تالحــظ مــع االرتيــاح  -٤  

لجنـة الحقـا بالتـصديق     بشأن مسألة طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، وقيـام ال             
  )٢٢(على هذا االتفاق؛

  ...  
    

      بعض اجلوانب املتعلقة باستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض    
، A/AC.105/738(ورقة اعتمدهتا اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة والثالثني     

  )املرفق الثالث
ا املوضـوع علـى إقـرار توصـيات جلنـة      دأبت اجلمعية العامة يف قراراهتا ذات الـصلة هبـذ       -١

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن تواصـل جلنتـها الفرعيـة القانونيـة دراسـتها                 
لألمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض              

م الرشـيد والعـادل هلـذا املـدار،         وكيفية استغالله، مبا يف ذلـك سـبل ووسـائل ضـمان االسـتخدا             
  ).اآليتيو(دون املساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت 

، قــّدمت كولومبيــا إىل اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا اخلامــسة  ١٩٩٦ويف عــام   -٢
" بعض اجلوانب املتعلقة باستخدام املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض           "والثالثني ورقة عمل عنواهنا     

)A/AC.105/C.2/L.200و Corr.1 (       توصـــي فيهـــا مببـــادئ معينـــة ميكـــن تطبيقهـــا علـــى إدارة
  .الترددات واملواقع املدارية ذات الصلة باملدار الثابت بالنسبة لألرض

 أنـه لـيس بوسـع اللجنـة الفرعيـة           تبـّين وعقب عرض املوضـوع ومـا تبعـه مـن مناقـشة،               -٣
، ١٩٩٩ثالثني للجنـة الفرعيـة القانونيـة يف عـام           ويف الدورة الثامنة والـ    .  الورقة القانونية أن تقرّ  

وبعد عرض قوي األثر قّدمه ممثل كولومبيا، خلـصت املناقـشة إىل أنـه ينبغـي ملوقـف كولومبيـا                    

───────────────── 
، الفقرة )A/55/20 (٢٠لحق رقم املواخلمسون،  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة  نظرا )22(  

  .، املرفق الثالثA/AC.105/738 و١٢٩
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أن يكفل االتفاق علـى نـص يعـاجل مـا أبـدي مـن شـواغل، دون أن يـؤدي ذلـك إىل صـعوبات            
  .تنفيذية مع اآليتيو

ة أن جتــد ســبيال للتوصــل إىل اتفــاق بــشأن هــذه  وجيــب علــى اللجنــة الفرعيــة القانونيــ   -٤
وبوضع هذا يف االعتبار وبأخـذ مجيـع وجهـات النظـر الـيت أبـديت يف احلـسبان،                   . املسألة اهلامة 

  . أدناه٨ اللجنة الفرعية القانونية التوصيات الواردة يف الفقرة تقّر
ة مـن جانـب      من دسـتور اآليتيـو، بـصيغته املعدلـ         ٤٤ من املادة    ٢-١٩٦وتنص الفقرة     -٥

ــة، عــام      ــوليس، الواليــات املتحــدة األمريكي ــا ب   ، علــى ١٩٩٨مــؤمتر املفوضــني املعقــود يف ميني
  :ما يلي

يـــتعني علـــى الـــدول األعـــضاء، لـــدى اســـتخدام النطاقـــات التردديـــة يف االتـــصاالت "  
الالسلكية، أن تضع يف اعتبارهـا أن التـرددات وأي مـدارات مقترنـة هبـا، مبـا يف ذلـك                     

اتلي الثابت بالنسبة لألرض، هي موارد طبيعيـة حمـدودة، وجيـب اسـتخدامها          املدار الس 
بصورة رشيدة وفّعالة واقتصادية، وفقا ألحكام اللوائح الراديويـة، لكـي تتـاح للبلـدان               
أو جملموعات البلدان إمكانية الوصول إىل تلك املدارات والتـرددات علـى حنـو عـادل،                

  ." النامية، واملوقع اجلغرايف لبلدان معينةمع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان
مـن يـأِت    "ويف الوقت احلاضر، خيضع استخدام النطاقات الترددية غـري املخططـة ملبـدأ                -٦

وذلك النهج يناسب البلدان املتقدمـة، ولكنـه قـد ميثـل غبنـا للبلـدان الناميـة،                  ". أوال ُيخدم أوال  
اإلجــراءات التنــسيقية القائمــة املنطبقــة علــى و. وال ســيما البلــدان الــيت مل تــصل بعــد إىل املــدار 

النطاقات غري املخططة تستهدف التغلب على تلك الصعوبة، ولكنها ليـست قـادرة بالـضرورة               
ــل   ــا الكامـ ــوفري الرضـ ــى تـ ــورد    . علـ ــول إىل املـ ــسري الوصـ ــة إىل تيـ ــاك حاجـ ــإن هنـ ــن مث، فـ ومـ

الطيفــي يف /املــورد املــداريالطيفــي للبلــدان الناميــة أو للبلــدان الــيت مل تــصل بعــد إىل   /املــداري
مقابل البلدان اليت تستخدمه بالفعـل، أي ضـمان العـدل يف إمكانيـة الوصـول بـني البلـدان الـيت                      

  .الطيفي والبلدان اليت تلتمس تلك اإلمكانية/تتمتع فعال بإمكانية الوصول إىل املورد املداري
  :وختاما، ترى اللجنة الفرعية القانونية ما يلي  -٧

 مــن دســتور اآليتيــو تعتــرب املــدارات الــساتلية وطيــف التــرددات   ٤٤ادة أن املــ  )أ(  
  الراديوية موارد طبيعية حمدودة جيب استخدامها استخداما رشيدا وكفؤا واقتصاديا وعادال؛

  الطيفي؛/أن من الضروري تيسري الوصول العادل إىل املورد املداري  )ب(  
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ات التردديـة واخلـدمات اخلاصـة       أن اآليتيو قام بتخطيط استخدام بعض النطاق        )ج(  
  باملدار الثابت بالنسبة لألرض؛

أن إمكانية الوصول إىل الترددات واملدارات الساتلية، يف كـثري مـن النطاقـات                )د(  
  ؛"من يأت أوال خيدم أوال"الترددية واخلدمات، تتاح وفقا ملبدأ 

واملدارات الـساتلية،   أن اللوائح احلالية املتعلقة بإمكانية الوصول إىل الترددات           )ه(  
فيمــا يتعلــق بالنطاقــات واخلــدمات، ميكــن أن تــؤدي إىل حــاالت تنطــوي علــى صــعوبة يف          

  .عمليات التنسيق فيما بني البلدان املتقدمة وكذلك البلدان النامية
  :وبناء على ذلك، توصي اللجنة الفرعية القانونية مبا يلي  -٨

سـتغالل املـوارد الـساتلية، مبـا يف ذلـك           حيثما يلزم التنـسيق بـني البلـدان بغيـة ا            )أ(  
املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض، أن تأخذ البلدان املعنيـة بعـني االعتبـار أن تـوفري إمكانيـة         
الوصول إىل ذلك املدار جيب أن حيـدث، ضمـن مجلــة أمــور، علـى حنـو عـادل ووفقـا للوائــح                      

الطيفـي  /تماثلني للوصـول إىل املـورد املـداري     ومن مث، يف حالة وجود طلبني م      . اآليتيو الراديوية 
الطيفـي واآلخـر مـن      /أحدمها من بلد يتمتع بالفعل بإمكانيـة الوصـول إىل ذلـك املـورد املـداري               

بلد نام أو بلد آخر يلتمس تلك اإلمكانية، ينبغـي للبلـد الـذي يتمتـع فعـال بتلـك اإلمكانيـة أن                       
امي أو البلـد اآلخـر مـن امـتالك إمكانيـة      يتخذ كـل اخلطـوات املمكنـة عمليـا لـتمكني البلـد النـ              

  الطيفي املطلوب؛/الوصول العادل إىل املورد املداري
أن تقـدم البلـدان الـيت ترغـب يف اســتخدام التـرددات واملـدارات الـساتلية، مبــا          )ب(  

ــسبة لــألرض، يف احلــاالت املــذكورة أعــاله، تلــك الطلبــات وفقــا       يف ذلــك املــدار الثابــت بالن
 الــصادر عــن مــؤمتر ١٨لة مــن لــوائح اآليتيــو الراديويــة، مــع مراعــاة القــرار لألحكــام ذات الــص

 الـصادر عـن مـؤمتر اآليتيـو العـاملي لالتـصاالت            ٤٩والقـرار   ) ١٩٩٤كيوتـو،   (مفوضي اآليتيو   
  الطيفي؛/، ضمانا لفاعلية استخدام املورد املداري)١٩٩٧جنيف، (الراديوية 
ــد    )ج(   ــن جــدول أعمــال اللجنــ  ٦أن يظــل البن ــة موجــودا يف    م ــة القانوني ة الفرعي

بيد أنه ال ينبغي عقد فريق عامل بـشأن تـوفري إمكانيـة الوصـول               . جدول أعمال اللجنة الفرعية   
وميكــن إعــادة النظــر يف هــذا القــرار يف الوقــت      . العــادل إىل املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض    

  ورات تسّوغ ذلك؛املناسب، وفقا لإلجراءات املعتادة للجنة الفرعية، إذا استجدت تط
  .ينبغي إتاحة هذه الوثيقة لآليتيو  )د(  
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      ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ املؤّرخ ٥٩/١١٥القرار   -جيم  
    "الدولة املطلقة"تطبيق مفهوم     

  إن اجلمعية العامة،  

 )٣( إىل اتفاقية املسؤولية الدولية عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية،                إذ تشري   
  )٤(تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،واتفاقية 
، املــستخدم يف اتفاقيــة املــسؤولية "الدولــة املطلقــة" أن مــصطلح وإذ تــضع يف اعتبارهــا  

ويف اتفاقية التسجيل، هو مفهوم هام يف قانون الفضاء، وأنـه ينبغـي للدولـة املطلقـة أن تـسجل                    
املـسؤولية حتـدد الـدول الـيت جيـوز حتميلـها       اجلسم الفضائي وفقا التفاقية التسجيل، وأن اتفاقية  

املسؤولية عن الـضرر الـذي يـسببه اجلـسم الفـضائي، والـيت يـتعني عليهـا دفـع تعـويض يف هـذه                     
  احلالة،

ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية عــن    وإذ حتــيط علمــا    بتقريــر جلن
 القانونية عن أعمـال دورهتـا احلاديـة         وبتقرير اللجنة الفرعية   )٢٣(أعمال دورهتا الثانية واألربعني،   

مراجعـة  "واألربعني، وخصوصا استنتاجات الفريق العامل بـشأن بنـد جـدول األعمـال املعنـون       
  )٢٤(املرفق بتقرير اللجنة الفرعية القانونية،" ‘الدولة املطلقة’مفهوم 

ــا    وإذ تالحــظ    ــرار م ــق العامــل أو يف هــذا الق ــه ال يوجــد يف اســتنتاجات الفري ــل أن  ميث
  تفسريا ذا حجية أو تعديال مقترحا التفاقية التسجيل أو اتفاقية املسؤولية،

ــة    وإذ تالحــظ أيــضا    ــذ دخــول اتفاقي ــتغريات الــيت شــهدهتا األنــشطة الفــضائية من أن ال
املــسؤولية واتفاقيــة التــسجيل حيــز النفــاذ تــشمل اســتحداثا متواصــال لتكنولوجيــات جديــدة،    

 بأنــشطة فــضائية، وتناميــا للتعــاون الــدويل علــى اســتخدام  وازديــادا يف عــدد الــدول الــيت تقــوم 
الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، وازديـادا يف األنـشطة الفـضائية الـيت تقـوم هبـا كيانـات                
غري حكومية، مبا فيها األنشطة الـيت تـشترك فيهـا وكـاالت حكوميـة وكيانـات غـري حكوميـة،              

  يانات غري حكومية من بلد واحد أو أكثر،واألنشطة املضطلع هبا يف إطار شراكات بني ك
 يف تـــسهيل االنـــضمام إىل معاهـــدات األمـــم املتحـــدة املتعلقـــة بالفـــضاء  ورغبـــة منـــها  

  اخلارجي وتطبيق أحكامها، وخصوصا اتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل،
───────────────── 

   والتصويب٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم  )23(  
)A/54/20و Corr.1.(  

  )24( A/AC.105/787املرفق الرابع، التذييل ،.  
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 الــدول الــيت تــضطلع بأنــشطة فــضائية بالقيــام، عنــد الوفــاء بالتزاماهتــا    توصــي  -١  
سـيما معاهـدة املبـادئ     ة يف إطار معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلـارجي، وال        الدولي

املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر                    
 واتفاقية املـسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام        )٣(واألجرام السماوية األخرى،  

ــة يف الفـــضاء اخلـــارجي،  )٧(ة،الفـــضائي ــائر )٩( واتفاقيـــة تـــسجيل األجـــسام املطلقـ  وكـــذلك سـ
 وتنفيــذ قــوانني وطنيــة جتيــز وتكفــل اإلشــراف االتفاقــات الدوليــة ذات الــصلة، بــالنظر يف ســّن

املــستمر علــى األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا يف الفــضاء اخلــارجي كيانــات غــري حكوميــة خاضــعة  
  ؛للوالية القضائية لتلك الدول

 بأن تنظر الـدول يف إبـرام اتفاقـات وفقـا التفاقيـة املـسؤولية فيمـا                توصي أيضا   -٢  
  يتعلق بعمليات اإلطالق املشتركة أو برامج التعاون؛

جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بــأن   توصــي كــذلك   -٣  
فيما يتعلق بنقـل ملكيـة      تدعو الدول األعضاء إىل تقدمي معلومات، طوعا، عن ممارساهتا احلالية           

  األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار؛
 إىل تلـك املعلومـات، يف إمكانيـة املواءمـة بـني             اسـتنادا  بـأن تنظـر الـدول،        توصي  -٤  

  تلك املمارسات، حسب االقتضاء، بغية تعزيز اتساق قوانني الفضاء الوطنية مع القانون الدويل؛
اء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية أن تواصـل            إىل جلنة اسـتخدام الفـض      تطلب  -٥  

تزويد الدول، بناء على طلبـها، باملعلومـات واملـساعدات ذات الـصلة مـن أجـل صـوغ قـوانني                     
وطنية بشأن الفضاء تستند إىل املعاهدات ذات الصلة، مستفيدة استفادة تامة من مهـام األمانـة                

  .العامة ومواردها
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      ٢٠٠٧ديسمرب /ون األول كان١٧ املؤّرخ ٦٢/١٠١القرار   -دال  
  يف تسجيل توصيات بشأن تعزيز ممارسة الدول واملنظمات احلكومية الدولية     

      األجسام الفضائية
  إن اجلمعية العامة،  

إىل معاهدة املبادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام                إذ تشري     
معاهـــدة الفـــضاء ( )٣(ة األخـــرىالفـــضاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الـــسماوي  

  ، وخباصة املادتان الثامنة واحلادية عشرة،)اخلارجي
  )٩( إىل اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،وإذ تشري أيضا  

ديـسمرب  / كـانون األول   ٢٠املـؤرخ   ) ١٦-د( بـاء    ١٧٢١ إىل قرارها    وإذ تشري كذلك    
١٩٦١،  

  ،١٩٨٦ديسمرب / كانون األول٣خ  املؤر٤١/٦٦ إىل قرارها وإذ تشري  
 بــاألجزاء ذات الــصلة مــن تقريــر جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف وإذ حتــيط علمــا  

ومــن تقريــر اللجنــة الفرعيــة القانونيــة عــن  )٢٥(األغــراض الــسلمية عــن أعمــال دورهتــا اخلمــسني
 العامـل املعـين     أعمال دورهتا السادسة واألربعني، وخباصة االستنتاجات اليت خلص إليها الفريق         

مبمارســات الــدول واملنظمــات الدوليــة يف تــسجيل األجــسام الفــضائية واملرفقــة بتقريــر اللجنــة   
  )٢٦(الفرعية القانونية،

 أنه ليس يف االستنتاجات اليت خلص إليها الفريق العامل أو يف هـذا القـرار       وإذ تالحظ   
  ا،يشكل تفسريا قاطعا التفاقية التسجيل أو تعديال مقترحا هل ما

 الفوائــد الــيت تعــود علــى الــدول الــيت تــصبح أطرافــا يف اتفاقيــة    وإذ تــضع يف اعتبارهــا  
ــا هلــا ســتحقق       ــذ أحكامهــا والعمــل وفق ــة وتنفي التــسجيل، وأهنــا بانــضمامها إىل تلــك االتفاقي

  :يلي ما
تعزيــز اجلــدوى مــن ســجل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي، املنــشأ          )أ(  

مــن اتفاقيــة التــسجيل، الــذي تــسجل فيــه املعلومــات املقدمــة مــن الــدول  مبوجــب املــادة الثالثــة 

───────────────── 
  .٢١٥إىل  ٢٠٩، الفقرات )A/62/20 (٢٠لثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العـامة، الدورة ا )25(  
  .، املرفق الثالث، التذييلA/AC.105/891انظر  )26(  
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واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت تــضطلع بأنــشطة فــضائية والــيت أعلنــت قبوهلــا احلقــوق           
  وااللتزامات الناشئة مبوجب االتفاقية؛

االستفادة من سبل وإجـراءات إضـافية تـساعد يف حتديـد األجـسام الفـضائية،                  )ب(  
  يتماشى مع املادة السادسة من اتفاقية التسجيل، ك، على وجه اخلصوص، مامبا يف ذل
 أنه جيب على الدول األطـراف يف اتفاقيـة التـسجيل واملنظمـات احلكوميـة                وإذ تالحظ   

الدولية اليت تضطلع بأنشطة فضائية والـيت أعلنـت قبوهلـا احلقـوق وااللتزامـات الناشـئة مبوجـب              
 األمـني العـام طبقـا لالتفاقيـة وأن تنـشئ سـجال مناسـبا وختطـر                 االتفاقية أن تقدم معلومـات إىل     

  األمني العام بإنشائه طبقا لالتفاقية،
ــة التــسجيل علــى الــصعيد العــاملي وقبــول أحكامهــا     وإذ تــرى    أن االنــضمام إىل اتفاقي

  :وتنفيذها والعمل وفقا هلا
  يؤدي إىل زيادة إنشاء السجالت املناسبة؛  )أ(  
إجــراءات وآليــات هتــدف إىل حفــظ الــسجالت املناســبة      يــسهم يف تطــوير    )ب(  

  وتوفري املعلومات لإلدراج يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛
يــسهم يف توحيــد اإلجــراءات املتخــذة علــى املــستويني الــوطين والــدويل فيمــا     )ج(  

  يتعلق بتسجيل األجسام الفضائية يف السجل؛
تعلق باملعلومات اليت ينبغي تقـدميها وتـسجيلها   يسهم يف حتقيق االتساق فيما ي     )د(  

  يف السجل بشأن األجسام الفضائية املدرجة يف السجالت املناسبة؛
يسهم يف تلقي معلومات إضافية عـن أجـسام فـضائية مـن الـسجالت املناسـبة                   )ه(  

  وتسجيلها يف السجل ومعلومات عن أجسام مل تعد موجودة يف مدار أرضي،
ريات الــيت طــرأت علــى األنــشطة الفــضائية منــذ بــدء نفــاذ اتفاقيــة  أن التغــيوإذ تالحــظ  

ــضطلع        ــيت ت ــدول ال ــادة عــدد ال ــدة وزي ــات جدي ــشمل تطــويرا مــستمرا لتكنولوجي ــسجيل ت الت
بأنشطة فضائية واتـساع نطـاق التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                     

 حكوميـة، وكـذلك قيـام شـراكات بـني           السلمية وزيادة األنشطة اليت تضطلع هبا كيانـات غـري         
  كيانات غري حكومية تنتمي إىل أكثر من بلد،

   يف تسجيل األجسام الفضائية على أمت وجه،ورغبة منها  
   يف تعزيز االنضمام إىل اتفاقية التسجيل،ورغبة منها أيضا  
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  : مبا يلي)٩(تفاقية التسجيلا، فيما يتعلق باالنضمام إىل توصي  -١  
دول اليت مل تـصدق بعـد علـى اتفاقيـة التـسجيل أو مل تنـضم إليهـا أن               ينبغي لل   )أ(  

تصبح أطرافا فيها وفقا لقوانينها احمللية وأن تقدم، إىل أن تصبح أطرافـا، معلومـات وفقـا لقـرار               
  ؛)١٦-د( باء ١٧٢١اجلمعية العامة 

ن ينبغي للمنظمات احلكومية الدولية اليت تضطلع بأنشطة فضائية واليت مل تعلـ             )ب(  
بعد قبوهلا احلقوق وااللتزامـات الناشـئة مبوجـب اتفاقيـة التـسجيل أن تفعـل ذلـك وفقـا للمـادة                      

  السابعة من االتفاقية؛
  :، فيما يتعلق بتنسيق املمارسات، مبا يليتوصي أيضا  -٢  
ينبغي إيالء االعتبـار لتحقيـق االتـساق يف نـوع املعلومـات املقدمـة إىل األمـني                    )أ(  

  :يلي جسام الفضائية، وميكن أن تشمل تلك املعلومات أمورا منها ماالعام عن تسجيل األ
  التسمية الدولية للجنة أحباث الفضاء، حسب االقتضاء؛  ‘١‘  
 التوقيت الكوين املنسق بوصفه زمنا مرجعيا لتاريخ اإلطالق؛  ‘٢‘  

ــارامترات      ‘٣‘   ــة للب ــدرجات بوصــفها وحــدات معياري ــدقائق وال ــومترات وال الكيل
  ألساسية؛املدارية ا

أي معلومات مفيدة تتعلق مبهمة اجلـسم الفـضائي باإلضـافة إىل املهمـة العامـة                 ‘٤‘  
  اليت تقتضيها اتفاقية التسجيل؛

ينبغي إيالء االعتبـار لتقـدمي معلومـات إضـافية مناسـبة إىل األمـني العـام بـشأن              )ب(  
  :اجملاالت التالية

   االقتضاء؛املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، حسب  ‘١‘  
  ؛)مبا يف ذلك عندما يتوقف جسم فضائي عن العمل(أي تغري يف احلالة أثناء التشغيل   ‘٢‘  
 للتهاوي أو العودة إىل الغالف اجلـوي، عنـدما يكـون بوسـع              التقريـيبالتاريخ    ‘٣‘  

  الدول التحقق من تلك املعلومات؛
  ة لذلك؛تاريخ حتريك جسم فضائي إىل مدار التخلص والشروط املادي  ‘٤‘  
  وصالت إلكترونية على شبكة اإلنترنت تتيح معلومات رمسية عن األجسام الفضائية؛  ‘٥‘  
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ينبغــي للــدول الــيت تقــوم بأنــشطة فــضائية واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت     )ج(  
أعلنــت قبوهلــا احلقــوق وااللتزامــات الناشــئة مبوجــب اتفاقيــة التــسجيل أن تقــدم، عنــد حتديــد    

الهتا املناســبة، عنــاوين االتــصال بتلــك املراكــز إىل مكتــب شــؤون الفــضاء مراكــز اتــصال لــسج
  اخلارجي التابع لألمانة العامة؛

  :، من أجل تسجيل األجسام الفضائية على أمت وجه، مبا يليتوصي كذلك  -٣  
نظـرا لتعقـد هيكـل املـسؤوليات يف املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت تـضطلع            )أ(  

إجيــاد حــل للحــاالت الــيت مل تعلــن فيهــا بعــد منظمــة حكوميــة دوليــة   بأنــشطة فــضائية، ينبغــي 
مضطلعة بأنشطة فـضائية قبوهلـا احلقـوق وااللتزامـات الناشـئة مبوجـب اتفاقيـة التـسجيل، كمـا                    
ــة الــيت        ـــة الدولي ـــات احلكوميـ ــاطي عــام للتــسجيــل مــن جانــب املنظمـ ــوفري حــل احتي ينبغــي ت

يوجد فيها توافق يف اآلراء بني الـدول األعـضاء يف      ال تضطلــع بأنشطة فضائية يف احلاالت اليت     
  تلك املنظمات بشأن التسجيل؛

ينبغي للدولة الـيت أطلـق جـسم فـضائي مـن أراضـيها أو مرافقهـا دون موافقـة                      )ب(  
ــضا         ــا أي ــيت ميكــن اعتباره ــة ال ــة الدولي ــات احلكومي ــدول أو املنظم ــصل بال ــسبقة أن تت دوال "م

  لدولة أو الكيان الذي ينبغي له أن يسجل اجلسم الفضائي؛للقيام معا بتحديد ا" مطلقة
ينبغي تسجيل كـل جـسم فـضائي مبفـرده لـدى االضـطالع بعمليـات إطـالق                    )ج(  

مـــشتركة لألجـــسام الفـــضائية وينبغـــي، دون املـــساس حبقـــوق الـــدول والتزاماهتـــا، أن تـــدرج  
 املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء       األجسام الفضائية، وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك معاهدات األمم         

ــضائي         ــشغيل اجلــسم الف ــسؤولة عــن ت ــة امل ــسجل املناســب للدول ــصلة، يف ال اخلــارجي ذات ال
  )٣(مبقتضى املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي؛

ينبغي للدول أن تشجع مقدمي خدمات اإلطالق اخلاضعني لواليتها علـى أن              )د(  
ــة بــشأن تــسجيل ذلــك   أو مــشغ/خيطــروا مالــك اجلــسم الفــضائي و  له باالتــصال بالــدول املعني

  اجلسم الفضائي؛
، يف أعقاب تغري اجلهة املـشرفة علـى جـسم فـضائي موجـود يف مـدار،                  توصي  -٤  
  :مبا يلي

ميكــن أن تقــدم دولــة التــسجيل، بالتعــاون مــع الدولــة املعنيــة وفقــا للمــادة           )أ(  
  :يلي  األمني العام من قبيل ماالسادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي، معلومات إضافية إىل

  تاريخ تغري اجلهة املشرفة؛  ‘١‘  
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  هوية املالك أو املشغل اجلديد؛  ‘٢‘  
  أي تغري يف املوقع املداري؛  ‘٣‘  
  أي تغري يف مهمة اجلسم الفضائي؛  ‘٤‘  
ــسادسة مــن معاهــدة الفــضاء         )ب(   ــا للمــادة ال ــة، وفق ــة املعني ــدم الدول ميكــن أن تق

  واردة أعاله إىل األمني العام يف حال عدم وجود دولة تسجيل؛اخلارجي، املعلومات ال
  : إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجيتطلب  -٥  
أن يتيح لكل الدول واملنظمات احلكوميـة الدوليـة اسـتمارة تـسجيل منوذجيـة                 )أ(  

تــبني املعلومــات املطلــوب تقــدميها إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي، ملــساعدهتا يف تقــدمي    
  ت املتعلقة بالتسجيل؛املعلوما

  أن ينشر عناوين مراكز االتصال من خالل موقعه على شبكة اإلنترنت؛  )ب(  
ــسجالت        )ج(   ــت لل ــى شــبكة اإلنترن ــه عل ــة يف موقع ــشئ وصــالت إلكتروني أن ين

  املناسبة املتاحة عن طريق اإلنترنت؛
 الـدول واملنظمــات احلكوميـة الدوليـة أن تبلــغ مكتـب شـؤون الفــضاء      توصـي   -٦  

  .ارجي باملستجدات اليت تطرأ على ممارساهتا يف تسجيل األجسام الفضائيةاخل



 

 

  
  

      اجلزء الرابع
  الوثائق األخرى



 

 

  

  

  

  



 

 85 
 

  املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة استخدام   - ألف  
      )٢٧(الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

      اخللفية  - ١  
 ١٩٩٩م الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف عـام             منذ أن نشرت جلنة استخدا      

كان هناك فهم عام بـأن بيئـة احلطـام الفـضائي الراهنـة               )٢٨(تقريرها التقين عن احلطام الفضائي،    
وألغــراض هــذه الوثيقــة، . تــشكل خطــرا علــى املركبــات الفــضائية املوجــودة يف مــدار أرضــي  

ة، مبـــا فيهـــا شـــظايا تلـــك األجـــسام يعـــّرف احلطـــام الفـــضائي بأنـــه مجيـــع األجـــسام املـــصنوع
ومـع  . وعناصرها، املوجودة يف مدار أرضي أو العائدة إىل الغالف اجلوي، غري الصاحلة للعمـل  

استمرار تزايد جمموعات احلطام، سيتزايد تبعا لـذلك احتمـال حـدوث اصـطدامات قـد تـؤدي                
 األرض إذا   وفضال عن ذلك، يوجد أيضا خطر حدوث أضـرار علـى          . إىل وقوع أضرار حمتملة   

ولذلك يعترب التنفيـذ الفـوري لتـدابري مالئمـة          . حتمل احلطام العودة إىل الغالف اجلوي األرضي      
لتخفيف احلطام خطوة حكيمة وضرورية صوب احلفاظ على بيئة الفـضاء اخلـارجي مـن أجـل             

 .األجيال املقبلة

 األرضــية وتارخييــا، كانــت املــصادر الرئيــسية للحطــام الفــضائي املوجــود يف املــدارات    
احلطـام  ) ب(ي العرضية والعمدية اليت ينتج عنها حطـام طويـل العمـر و          حاالت التشظّ ) أ: (هي

. الذي يطلق عمـدا أثنـاء تـشغيل املركبـات الفـضائية واملراحـل املداريـة مـن مركبـات اإلطـالق               
 .ويتوقع أن تكون الشظايا الناجتة من االصطدامات مصدرا هاما للحطام الفضائي يف املستقبل

التدابري الـيت حتـد     : وميكن تقسيم تدابري ختفيف احلطام الفضائي إىل فئتني عريضتني مها           
يف األجل القصري من توليد احلطام الفضائي الذي ميكن أن تنتج عنه أضرار؛ والتدابري اليت حتـد                 

وتتعلـق الفئـة األوىل باحلـد مـن إنتـاج احلطـام الفـضائي        . من توليد ذلك احلطام يف أجـل أطـول   
وتتعلـق الفئـة الثانيـة بـإجراءات هنايـة العمـر            . تصل باملهام الفضائية وتفادي حـاالت التـشظّي       امل

الــيت تزيــل املركبــات الفــضائية واملراحــل املداريــة ملركبــات اإلطــالق املخرجــة مــن اخلدمــة مــن  
 .املناطق املأهولة باملركبات الفضائية العاملة

    

───────────────── 
  مرفقاعتمدهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا اخلمسني؛ وهي ترد يف )27(  

  .A/62/20الوثيقة 
  .A.99.I.17ملبيع منشورات األمم املتحدة، رقم ا )28(  
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    املربر  - ٢  
طــام الفــضائي ألن بعــض احلطــام الفــضائي ميكــن أن  يوصــى بتنفيــذ تــدابري ختفيــف احل  

يلحــق الــضرر باملركبــات الفــضائية فيــؤدي إىل فقــدان املهــام، أو إىل إزهــاق األرواح يف حالــة   
وتدابري ختفيف احلطام الفضائي هامة للغاية بالنسبة ملدارات املهـام املأهولـة،            . املركبات املأهولة 

  .بسبب آثارها على سالمة طواقم املركبات
) اليـادك (وقد أعدت جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي              

جمموعـة مبـادئ توجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي تـبني العناصـر األساسـية لتخفيـف احلطـام            
الفضائي الواردة يف سلسلة من املمارسات واملعايري واملدونات والكتيبات اإلرشـادية املوجـودة             

وتـدرك جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف           . ا عدد من املنظمات الوطنية والدوليـة      اليت وضعه 
األغراض السلمية فائدة وجود جمموعة من املبادئ التوجيهية النوعية الرفيعة، تنال قبوال أوسـع              

مـن جانـب    (ولذلك أنشئ الفريق العامل املعين باحلطـام الفـضائي          . لدى أوساط الفضاء العاملية   
) عية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية              اللجنة الفر 

ــاريف           ــتقين والتع ــضمون ال ــستندة إىل امل ــة امل ــادئ التوجيهي ــن املب ــا م ــة موصــى هب ــد جمموع ليع
األساسية الواردة يف املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اليادك، مع إيـالء              

  .ملعاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجياالعتبار 
    

    التطبيق  - ٣  
ينبغــي أن تقــوم الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة طوعــا باختــاذ تــدابري، عــن طريــق    

اآلليات الوطنية أو عن طريق آلياهتا اخلاصة املنطبقة، لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهيـة، إىل               
  .خالل ممارسات وإجراءات ختفيف احلطام الفضائيأبعد حد ممكن، من 

وتنطبــق هــذه املبــادئ التوجيهيــة علــى ختطــيط املهــام وتــشغيل املركبــات الفــضائية            
وهـي  . واملراحل املدارية املصّممة حديثا، واملوجود منها حاليا إن أمكن ذلك، وعلـى تـشغيلها             

  .ليست ملزمة قانونا مبقتضى القانون الدويل
أنه ميكن أن تكون هناك مربرات الستثناءات من تنفيذ مبـادئ توجيهيـة             ويسلّم أيضا ب    

منفردة أو عناصر منها، وذلك مثال من خالل أحكام معاهدات األمم املتحدة ومبادئهـا بـشأن                
  .الفضاء اخلارجي
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    املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي  - ٣  
يتعلق بـأطوار ختطـيط مهـام املركبـات الفـضائية         ينبغي أن ينظر يف املبادئ التوجيهية التالية فيما         

ــشغيلها     ــنعها وتـ ــصميمها وصـ ــات اإلطـــالق وتـ ــة ملركبـ ــل املداريـ ــة  (واملراحـ اإلطـــالق واملهمـ
  ).والتخلص

    
    احلد من احلطام املنبعث أثناء العمليات العادية: ١املبدأ التوجيهي     

. ء العمليـات العاديـة  ينبغي أن تصمم النظم الفضائية حبيـث ال ينبعـث منـها حطـام أثنـا                
وإذا كان ذلك غري ممكن فينبغي التقليل إىل احلد األدىن من تأثري أي انبعاث للحطام علـى بيئـة         

  .الفضاء اخلارجي
خالل العقود املبكرة من عصر الفضاء، مسـح مـصممو مركبـات اإلطـالق واملركبـات                  

ىل مدار أرضـي، ومشـل ذلـك،    الفضائية باالنبعاث العمدي للعديد من األجسام املتصلة باملهام إ   
وقـد برهنـت جهـود    . فيما مشل، أغطية أجهزة االستشعار، وآليـات الفـصل، ومتعلقـات النـشر         

التــصميم املكرســة، املدفوعــة بــإدراك التهديــد الــذي تــشكله تلــك األجــسام، علــى فعاليتــها يف  
  .ختفيض هذا املصدر من مصادر احلطام الفضائي

    
ي أثناء إىل احلد األدىن من إمكانية حدوث حاالت التشظّالتقليل : ٢املبدأ التوجيهي     

    األطوار التشغيلية
ينبغي أن تصمم املركبات الفضائية واملراحل املدارية من مركبات اإلطالق حبيـث يـتم              

ويف احلـاالت الـيت     . ي العرضـية  تفادي أمناط األعطـال الـيت ميكـن أن تـؤدي إىل حـاالت التـشظّ               
 مثـل ذلـك العطـل، ينبغـي ختطـيط وتنفيـذ تـدابري للـتخلص                 يكشف فيها عن ظـرف يفـضي إىل       

  .يمن أجل تفادي حدوث التشظّوالتحييد 
ي مــن أعطــال الــنظم الفــضائية، مثــل األعطــال  تارخييــا، نتجــت بعــض حــاالت التــشظّ   

ــة   ــنظم الدســر والقــدرة الكهربائي ــة ل وميكــن ختفــيض احتمــال وقــوع هــذه األحــداث   . الكارثي
  .ي املمكنة يف حتليل أمناط األعطالت التشظّالكارثية بإدراج سيناريوها

    
    احلد من احتمال االصطدام العرضي يف املدار: ٣املبدأ التوجيهي     

لدى تطـوير تـصميم املركبـات الفـضائية ومراحـل مركبـات اإلطـالق وحتديـد مالمـح                     
ــاء طــور اإلطــالق       مهامهــا، ينبغــي تقــدير احتمــال االصــطدام العرضــي باألجــسام املعروفــة أثن
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وإذا كانـت البيانـات املداريـة املتاحـة تـشري           . والعمر املداري للنظام واحلد مـن ذلـك االحتمـال         
إىل اصطدام حمتمل فينبغي النظر يف تعديل توقيت اإلطالق أو يف القيام مبناورة مداريـة لتفـادي                 

  .االصطدام
وتـشري دراسـات عديـدة إىل       . متت بالفعـل اسـتبانة بعـض حـاالت االصـطدام العرضـية              

نه، مع تزايد عدد جمموعـات احلطـام الفـضائي وحجمهـا، يـرجح أن يـصبح املـصدر الرئيـسي                     أ
ــن االصــطدامات     ــا م ــد ناجت ــضائي اجلدي ــام الف ــضاء    . للحط ــدول األع ــد اعتمــدت بعــض ال وق

  .الدولية بالفعل إجراءات لتفادي االصطداماتواملنظمات 
  

     الضارةتفادي التدمري العمدي وسائر األنشطة: ٤املبدأ التوجيهي     
تــسليما بــأن ازديــاد احتمــال االصــطدام ميكــن أن يــشكل هتديــدا للعمليــات الفــضائية،   

ينبغي تفادي التـدمري العمـدي ألي مركبـات فـضائية ومراحـل مداريـة مـن مركبـات اإلطـالق                     
  .موجودة يف املدار أو أي أنشطة ضارة أخرى تولّد احلطام الطويل العمر

دي ضــرورية فينبغــي القيــام هبــا علــى ارتفاعــات  ي العمــعنــدما تكــون حــاالت التــشظّ  
  .منخفضة مبا يكفي للحد من العمر املداري للشظايا النامجة

    
  ي الالحق للمهمة الناجم التقليل إىل احلد األدىن من إمكانية التشظّ: ٥املبدأ التوجيهي     

    عن الطاقة املخزونة
 علـى املركبـات الفـضائية       ي العرضي من أجل احلد من اخلطر الناتج من حاالت التشظّ          

األخرى واملراحل املدارية األخرى من مركبات اإلطالق، ينبغي اسـتنفاد مجيـع مـصادر الطاقـة                
ــات املهمــة أو           ــود الزمــة لعملي ــدما ال تع ــها مأمونــة عن ــنت أو جعل ــة علــى امل ــة احملمول املخزون

  .للتخلص بعد انتهاء املهمة
ي ضائي املــسجلة نــشأت مــن تــشظّالنــسبة األضــخم بكــثري مــن جمموعــات احلطــام الفــ  

ي وكانـت غالبيـة حـاالت التـشظّ       . املركبات الفضائية واملراحل املدارية مـن مركبـات اإلطـالق         
تلك غري متعمدة، ونشأ العديد منها من التخلي عن املركبات الفـضائية واملراحـل املداريـة مـن                  

 تـدابري التخفيـف مـن       وكانت أكثـر  . مركبات اإلطالق وهبا كميات كبرية من الطاقة املخزونة       
احلطام الفضائي فعالية هي حتييد املركبـات الفـضائية واملراحـل املداريـة مـن مركبـات اإلطـالق                   

الوقــود ب التحييــد إزالــة مجيــع أشــكال الطاقــة املخزونــة، مبــا فيهــا  ويتطلّــ. عنــد انتــهاء مهامهــا
  . والسوائل املضغوطة املتبقية وتفريغ أجهزة التخزين الكهربائيةالداسر

    



 

 89 
 

احلد من الوجود الطويل األجل للمركبات الفضائية واملراحل املدارية : ٦املبدأ التوجيهي     
      من مركبات اإلطالق يف منطقة املدار األرضي املنخفض بعد انتهاء مهامها

ــا            ــيت أهنــت أطواره ــات اإلطــالق ال ــن مركب ــة م ــضائية واملراحــل املداري ــات الف املركب
عــرب منطقــة املــدار األرضــي املــنخفض ينبغــي أن تــزال مــن املــدار    التــشغيلية يف املــدارات ومتــر  

وإذا كــان ذلــك غــري ممكــن فينبغــي الــتخلص منــها يف مــدارات يتفــادى هبــا    . بطريقــة حمكومــة
  .وجودها الطويل األجل يف منطقة املدار األرضي املنخفض

ينبغـي  لدى البت بشأن احللول املمكنة إلزالة األجسام من املـدار األرضـي املـنخفض،                 
إيالء االعتبار الواجب لضمان أن احلطام الـذي يبقـى حـىت يـصل إىل سـطح األرض ال يـشكل                    
خطرا غري ضروري على النـاس أو املمتلكـات، مبـا يف ذلـك خطـر التلـوث البيئـي الـذي تـسببه                   

  .املواد اخلطرة
    

 املدارية احلد من التداخل الطويل األجل للمركبات الفضائية واملراحل: ٧املبدأ التوجيهي     
       بعد انتهاء مهامها مع منطقة املدار األرضي التزامينمن مركبات اإلطالق

ــا            ــيت أهنــت أطواره ــات اإلطــالق ال ــن مركب ــة م ــضائية واملراحــل املداري ــات الف املركب
التشغيلية يف مدارات متر عرب منطقة املدار األرضـي التـزامين ينبغـي تركهـا يف مـدارات يتفـادى                    

  .ل األجل مع منطقة املدار األرضي التزامينهبا تداخلها الطوي
ــالقرب        بالنــسبة لألجــسام الفــضائية املوجــودة يف منطقــة املــدار األرضــي التــزامين أو ب

منــها، ميكــن ختفــيض إمكانيــة حــدوث االصــطدامات يف املــستقبل بتــرك األجــسام عنــد انتــهاء   
ــدا     ــزامين، حبيــث ال تت خل مــع منطقــة املــدار  مهامهــا يف مــدار فــوق منطقــة املــدار األرضــي الت

  .األرضي التزامين أو تعود إليها
    

    التحديثات  - ٥  
ينبغــي أن تــستمر األحبــاث الــيت جتريهــا الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة يف ميــدان   

. احلطام الفضائي بروح التعـاون الـدويل بغيـة تعظـيم فوائـد مبـادرات ختفيـف احلطـام الفـضائي                    
نقح، حــسب االقتــضاء، علــى ضــوء االســتنتاجات     وســوف ُتــستعرض هــذه الوثيقــة وقــد تــ     

  .اجلديدة
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    املرجع  - ٦  
ترد الصيغة املرجعية ملبادئ اليادك التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي عنـد نـشر هـذه                 

  .A/AC.105/C.1/L.260الوثيقة يف مرفق الوثيقة 
طــام ولالطــالع علــى املزيــد مــن املعلومــات املتعمقــة والتوصــيات املتعلقــة بتخفيــف احل  

الفضائي، ميكن للدول األعضاء واملنظمات الدوليـة الرجـوع إىل أحـدث صـيغة ملبـادئ اليـادك                  
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي والوثائق الداعمة األخرى، اليت ميكـن الوصـول إليهـا علـى                

  )..(www.iadc-online.orgاملوقع الشبكي لليادك 
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    )٢٩(القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيإطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر   -باء  
    تصدير    

ــارجي،       ــتخدامها يف الفــــضاء اخلــ ــة ألغــــراض اســ ــدرة النوويــ طُــــوِّرت مــــصادر القــ
واستخدمت يف التطبيقات الفضائية حيث حالت املتطلبات والقيود اخلاصة باملهـام فيمـا يتعلـق             

وهـذه  .  القـدرة غـري النوويـة   بتوفري القدرة الكهربائيـة واإلدارة احلراريـة دون اسـتخدام مـصادر      
املهام مشلت مهام فضائية بني الكواكب إىل احلدود اخلارجية للمنظومة الشمـسية، وهـي مهـام                
مل تكن األلواح الشمسية مالئمة هلا كمصدر للقدرة الكهربائية بسبب طـول مـدة هـذه املهـام                  

  .على مسافات بعيدة عن الشمس
، تعّد مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء خيـار             واستنادا إىل املعارف والقدرات احلالية      

الطاقة الوحيد اجملـدي مـن حيـث تزويـد بعـض املهـام الفـضائية بالقـدرة وتعزيـز بعـضها اآلخـر                        
وسـوف يتعـذّر القيـام بعـدة مهـام، جاريـة أو مرتقبـة، مـن دون اسـتخدام مـصادر                      . بقدر كبري 

النوويـة الـسابقة واحلاليـة واملرتقبـة        وتشمل تطبيقات مصادر القـدرة      . القدرة النووية يف الفضاء   
مثــل املولّــدات الكهربائيــة احلراريــة الــيت تعمــل  (يف الفــضاء نظــم قــدرة تعمــل بالنظــائر املــشّعة  

ونظمـا ذات مفـاعالت نوويـة       ) بالنظائر املشّعة، ووحدات التسخني اليت تعمل بالنظـائر املـشّعة         
ود نـووي يف مـصادر القـدرة النوويـة     ويقتضي وجود مـواد مـشّعة أو وقـ        . لتوفري القدرة والدفع  

الفضائية وما حيتمل أن ينتج عنه من عواقب مضّرة بالناس والبيئة يف حميط األرض احليـوي مـن       
جراء وقوع حادث ضرورة اعتبـار مـسألة األمـان علـى الـدوام جـزءا أصـيال مـن تـصميم هـذه                        

  .املصادر وتطبيقها
اء اخلـارجي اعتبـارات أمـان فريـدة     وتتطلّب تطبيقات مصادر القـدرة النوويـة يف الفـض           

فــبخالف كــثري مــن التطبيقــات النوويــة األرضــية، ال . مــن نوعهــا مقارنــةً بالتطبيقــات األرضــية
ُتستخدم التطبيقات الفضائية استخداما متواترا يف الغالب، وميكن أن ختتلـف متطلباهتـا اختالفـا        

 ومتطلبــات التــشغيل يف الفــضاء كمــا إن متطلبــات إطــالق املهــام. كــبريا حــسب املهمــة املعيَّنــة
اخلارجي تفرض قيودا من حيث احلجم والكتلة وغريها من القيـود اخلاصـة بالبيئـة الفـضائية ال                  

فبعض التطبيقات يقتضي أن تعمـل مـصادر القـدرة          . تتوافر يف كثري من املرافق النووية األرضية      
وميكـن أن  .  بيئات قاسـية النووية الفضائية على حنو مستقل على مسافات بعيدة عن األرض يف        

تتعــّرض مــصادر القــدرة النوويــة ألوضــاع فيزيائيــة قــصوى بــسبب ظــروف احلــوادث احملتمــل    
───────────────── 

أقرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثانية واخلمسني؛ وهو يرد يف الوثيقة  )29(  
A/AC.105/934.  
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وهــذه االعتبــارات . وقوعهــا نتيجــة أعطــال إطــالق املركبــة الفــضائية أو عودهتــا غــري املقــصودة
القـدرة  وغريها من اعتبارات األمان الفريدة من نوعها الواجـب مراعاهتـا يف اسـتخدام مـصادر                 

النووية يف الفضاء ختتلف اختالفا كبريا عن تلك االعتبارات اخلاصـة بـالنظم النوويـة األرضـية،                  
  .وال تتناوهلا إرشادات األمان اخلاصة بالتطبيقات النووية األرضية

وبعد فترة من املناقشات األولية والتحضري التمهيـدي، اتفقـت اللجنـةُ الفرعيـة العلميـة         
ــة   ــة، التابع ــراض ا    والتقني ــضاء اخلــارجي يف األغ ــم املتحــدة الســتخدام الف ــة األم ــللجن سلمية، ل

 علـى التـشارك يف صـياغة مـشروع إطـار خـاص       ٢٠٠٧والوكالةُ الدولية للطاقة الذرية يف عام  
وتدمج هذه الشراكة ما بني خـربة       . بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       

ــة والتق  ــة العلميـ ــة الفرعيـ ــضاء،    اللجنـ ــة يف الفـ ــدرة النوويـ ــصادر القـ ــتخدام مـ ــال اسـ ــة يف جمـ نيـ
واإلجــراءات الراســخة لــدى الوكالــة بــشأن وضــع معــايري األمــان اخلاصــة باألمــان النــووي يف   

وميثـل اإلطـار اخلـاص بأمـان تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                   . التطبيقات األرضية 
  .ين بني اهليئتنياخلارجي توافقاً يف اآلراء على املستوى التق

والقــصد مــن إطــار األمــان أن يكــون دلــيال ُيــسترَشد بــه يف األغــراض الوطنيــة يف هــذا   
  .وهو بذلك يوفّر إرشادات طوعية وليس ملزما قانونا يف إطار القانون الدويل. الصدد

هذا، وليس إطار األمـان منـشورا ضـمن سلـسلة معـايري األمـان الـصادرة عـن الوكالـة                       
ة الذرية، بل املقصود منـه أن يكـون تكملـة لسلـسلة معـايري األمـان وذلـك بتـوفري            الدولية للطاق 

إرشادات رفيعة املستوى تعاجل اعتبارات األمان النووي الفريدة من نوعها بشأن مراحل املهـام               
وهـو يكمـل    . فيما يتعلق بإطالق مـصادر القـدرة النوويـة الفـضائية وتـشغيلها وانتـهاء خدمتـها                

ــايري   ــشمل      إرشــادات ومع ــيت ت ــشطة األرضــية ال ــة اخلاصــة باألن ــة احلالي ــة والدولي األمــان الوطني
وقد ُوضع إطار األمان مـع      . تصميم مصادر القدرة النووية الفضائية وصنعها واختبارها ونقلها       

وال يكمِّـل إطـار األمـان هـذا أّيـا مـن            . إيالء االعتبار الواجب للمبادئ واملعاهدات ذات الصلة      
  .عاهدات، أو يغّيرها أو يفسرهاتلك املبادئ أو امل

وينــصّب تركيــز إطــار األمــان علــى محايــة النــاس والبيئــة يف حمــيط األرض احليــوي مــن   
املخاطر احملتملة املرتبطة مبراحل املهام ذات الصلة بإطالق تطبيقات مـصادر القـدرة النوويـة يف                 

جماال ال يـزال البحـث فيـه        وتعترب محايةُ األشخاص يف الفضاء      . الفضاء وتشغيلها وإهناء خدمتها   
وعلى حنو مماثـل، تظـل محايـة بيئـات األجـرام الـسماوية              . متواصال ويتجاوز نطاق إطار األمان    

  .األخرى جماال يتجاوز نطاق إطار األمان أيضا
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ويرد تعريف مصطلحات األمان املستعملة يف إطار األمان هذا يف مـسرد مـصطلحات                
، مبدلولــه   "األمـان النـووي   "ويشمل مصطلح   . لطاقة الذرية األمان الصادر عن الوكالة الدولية ل     

ويـرد تعريـف مـصطلحات إضـافية       . املستعمل هنا، األمان من اإلشـعاع والوقايـة مـن اإلشـعاع           
مــسرد املــصطلحات " خاصــة بتطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء يف القــسم املعنــون 

  .من إطار األمان هذا" املستعملة
لغــرض مــن إطــار األمــان هــو تعزيــز أمــان تطبيقــات مــصادر القــدرة  واختــصارا، فــإن ا  

وبذلك فإنه يـسري علـى مجيـع تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة                 النووية يف الفضاء اخلارجي؛   
  .دون مساس بأّي منها

وتــوّد اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة أن تعربــا عــن     
عد يف صياغة نص إطار األمان ومراجعته وكذلك يف عمليـة التوصـل إىل              تقديرمها لكل من سا   

  .توافق اآلراء
    

      مقدمة    
    خلفية املوضوع    

ــارجي         ــضاء اخلـ ــتخدامها يف الفـ ــراض اسـ ــة ألغـ ــدرة النوويـ ــصادر القـ ــوِّرت مـ  )٣٠(طُـ
ــدة مــن نوعهــا،       ــود، الفري واســُتخدمت يف املركبــات الفــضائية حيــث حالــت املتطلبــات والقي

 باملهـام فيمـا يتعلـق بتـوفري القـدرة الكهربائيـة واإلدارة احلراريـة دون اسـتخدام مـصادر                     اخلاصة
وهــذه املهــام مشلــت مهــام فــضائية بــني الكواكــب إىل احلــدود اخلارجيــة   . القــدرة غــري النوويــة

ــة       ــدرة الكهربائي ــواح الشمــسية مالئمــة كمــصدر للق ــة الشمــسية حيــث مل تكــن األل للمنظوم
  .ذه املهام على مسافات بعيدة عن الشمسبسبب طول مدة بقاء ه

وتــشمل تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة الــسابقة واحلاليــة واملرتقبــة يف الفــضاء نظــم   
مبــا يف ذلــك املولّــدات الكهربائيــة احلراريــة الــيت تعمــل بالنظــائر   (قــدرة تعمــل بالنظــائر املــشّعة  

ظمـا ذات مفـاعالت نوويـة لتـوفري         ون) املشّعة، ووحدات التـسخني الـيت تعمـل بالنظـائر املـشّعة           
. وقـد مكّنـت مـصادر القـدرة النوويـة الفـضائية مـن القيـام بعـّدة مهـام جاريـة           . القـدرة والـدفع  

واستنادا إىل املعارف والقـدرات احلاليـة، تعـّد مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء خيـار الطاقـة                      

───────────────── 
  ".الفضاء" ملصطلح اً مرادفهنا"  اخلارجيالفضاء" تعبري ُيستخدم )30(  
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القـدرة وتعزيـز بعـضها اآلخـر        الوحيد اجملدي من حيث تزويـد بعـض املهـام الفـضائية املرتقبـة ب              
  .بقدر كبري
وختتلــف أحــوال اســتخدام تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة الفــضائية يف ظــروف           

التشغيل العادية وكذلك عند وقوع حوادث حمتملة، طوال مراحل اإلطالق والتـشغيل وانتـهاء              
لفـضاء اخلـارجي    فبيئة اإلطالق وبيئة ا   . اخلدمة، اختالفا جذريا عن ظروف التطبيقات األرضية      

تقتــضيان إجيــاد معــايري خمتلفــة جــدا مــن حيــث أمــان تــصميم وتــشغيل مــصادر القــدرة النوويــة   
وعالوة على ذلك، تستلزم متطلبات املهام الفـضائية وضـع تـصميمات خاصـة بكـل                . الفضائية

ــات الفــضائية ونظــم        ــة الفــضائية واملركب ــسبة إىل مــصادر القــدرة النووي مهمــة علــى حــدة بالن
  . وعمليات املهاماإلطالق
ويقتضي وجود مواد مشّعة أو وقود نووي يف مـصادر القـدرة النوويـة الفـضائية، ومـا                    

ُيحتمل أن ينتج عنه من عواقـب مـضرة بالنـاس والبيئـة يف الغـالف احليـوي لـألرض مـن جـراء                        
وقوع حادث، ضرورة اعتبار مسألة األمان على الدوام جزءا أصيال من تـصميم هـذه املـصادر                 

علــى مجيــع عناصــر التطبيــق ) )٣١(أي محايــة النــاس والبيئــة(وينبغــي أن يركــز األمــان . قهــاوتطبي
فكـل عناصـر التطبيـق ميكـن أن         . وليس على عنـصر مـصادر القـدرة النوويـة الفـضائية فحـسبُ             

ولذلك فـإن مـن الـضروري معاجلـة مـسألة األمـان يف سـياق          . تؤثر على جوانب األمان النووية    
ــة    مجيــع عناصــر تطبيــق مــصاد  ــة الفــضائية، الــيت تــشمل مــصادر القــدرة النووي ر القــدرة النووي

  .الفضائية واملركبة الفضائية ونظام اإلطالق وتصميم املهمة وقواعد الطريان
    

    الغرض    
الغــرض مــن هــذا املنــشور تقــدمي إرشــادات رفيعــة املــستوى يف شــكل إطــار منــوذجي      

حكوميــة دوليــة خاصــة باألمــان علــى ويــوفّر هــذا اإلطــار أساســا لوضــع أُطــر . خــاص باألمــان
الصعيدين الوطين والدويل، ويتيح يف الوقت نفسه املرونة يف تكييف هـذه اُألطـر مـع تطبيقـات                  

وينبغــي أن تــشمل هــذه األطــر . معيَّنــة ملــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء وُبــىن تنظيميــة معيَّنــة
ية وبرناجمية علـى الـسواء مـن أجـل     احلكومية الدولية على الصعيدين الوطين والدويل عناصر تقن     

وتنفيـذ هـذه اُألطـر ال       . ختفيف املخاطر الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفـضاء          
يؤدي فقط إىل طمأنة عموم الناس يف العـامل بـأن تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                      

أن ييـسِّر التعـاون الثنـائي       سوف جيري إطالقهـا واسـتخدامها بطريقـة مأمونـة، بـل ميكـن أيـضا                 
───────────────── 

  ".احليوي األرض غالف والبيئة يف لناسا" مرادفة لعبارة هنا"  والبيئةالناس" عبارة ُتستخدم )31(  
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وجتـّسد اإلرشـادات    . واملتعدد األطراف بشأن املهام الفضائية اليت تستخدم مصادر قدرة نووية         
املقّدمــة هنــا توافقــا دوليــا لــآلراء بــشأن التــدابري الالزمــة لتحقيــق األمــان وتنطبــق علــى مجيــع      

  .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء دون حتّيز
    

    النطاق    
يركّز إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي علـى                  

األمــان خــالل املراحــل ذات الــصلة بــإطالق نظــم تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة الفــضائية    
وتقدَّم اإلرشادات الرفيعة املستوى بشأن اجلانبني الـتقين والربنـاجمي          . وتشغيلها وانتهاء خدمتها  

. جوانب األمان، مبا يف ذلك تـصميم وتطبيـق نظـم مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                   معا من   
ولكن اتباع تلك اإلرشادات بالتفصيل يتوقّف على التصميم والتطبيـق املعّيـنني اخلاصـني بـنظم                

ومــن مث فــإن تنفيــذ اإلرشــادات املقّدمــة يف إطــار األمــان ســيكمل    . هــذه املــصادر املــستخدمة 
 حاليا اليت تـشمل اجلوانـب األخـرى مـن تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف                    املعايري املوجودة 

فعلى سبيل املثال، ُتعالَج األنشطة املـضطلع هبـا خـالل املرحلـة األرضـية مـن تطبيقـات                   . الفضاء
مصادر القدرة النووية يف الفضاء، مثـل عمليـات التطـوير واالختبـار والـصنع واملناولـة والنقـل،                   

ــة والدوليــة ذات الــصلة باملنــشآت واألنــشطة النوويــة األرضــية  يف املعــايري الوطن كمــا ُتعــالَج . ي
ــضعه          ــا ت ــضاء فيم ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــات م ــن تطبيق ــة م ــان غــري النووي جوانــب األم

ــة    ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي ــة (احلكومــات الوطني مــن ) مثــل الوكــاالت الفــضائية اإلقليمي
  .بمعايري أمان متصلة بتلك اجلوان

وتوجد جمموعة وافرة من املعارف الالزمة لوضع إطار خاص بأمان تطبيقـات مـصادر               
ــة يف حمــيط األرض احليــوي    ــة يف الفــضاء بالنــسبة لألشــخاص والبيئ ــه ال . القــدرة النووي غــري أن

تتــوافر حــىت اآلن قاعــدة بيانــات علميــة قابلــة للمقارنــة مــن شــأهنا أن تــوفّر أساســا ســليما مــن   
 لوضـــع إطـــار لتطبيقـــات مـــصادر القـــدرة النوويـــة يف الفـــضاء لغـــرض محايـــة  الناحيـــة التقنيـــة

األشــخاص يف الظــروف الفريــدة مــن نوعهــا الــيت تــسود يف الفــضاء وخــارج الغــالف احليــوي   
ولـذلك فـإن محايـة األشـخاص يف الفـضاء، الـذين يـشاركون يف املهـام الـيت تـستخدم                . لألرض

وكـذلك فـإن محايـة    . تجـاوز نطـاق إطـار األمـان    تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفـضاء، ت   
  .بيئات األجرام السماوية األخرى ما زالت تتجاوز نطاق إطار األمان
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    هدف األمان    
اهلدف األساسي من األمان هو محاية الناس والبيئة يف الغالف احليوي لألرض من     

ادر القدرة النووية املخاطر احملتملة املرتبطة باملراحل ذات الصلة بإطالق تطبيقات مص
    .يف الفضاء وتشغيلها وانتهاء خدمتها

ينبغـــي للحكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة واهليئـــات غـــري احلكوميـــة املعنيـــة   
ــة النــاس      ــدابري تــضمن محاي ــة يف الفــضاء أن تتخــذ ت ــرادى (بتطبيقــات مــصادر القــدرة النووي ف

مـن اسـتخدام تطبيقـات مـصادر القـدرة          والبيئة من دون احلد على حنو ال داعي لـه          ) ومجاعات
  .النووية يف الفضاء

: وُتجمَّــع اإلرشــادات املتعلقــة بتحقيــق اهلــدف األساســي مــن األمــان يف ثــالث فئــات    
تـــسري علـــى احلكومـــات واملنظمـــات )  أدنـــاه٣القـــسم (إرشـــادات موجَّهـــة إىل احلكومـــات 

طبيقــات مــصادر القــدرة  احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة الــيت تــرّخص للمهــام الــيت تــستخدم ت   
 ٤القـسم   (النووية يف الفـضاء أو توافـق عليهـا أو تـضطلع هبـا؛ وإرشـادات موّجهـة إىل اإلدارة                     

تــسري علــى إدارة املنظمــة الــيت تــضطلع باملهــام املــستخدمة ملــصادر القــدرة النوويــة يف   ) أدنــاه
مــصادر تــسري علــى مراحــل تــصميم تطبيقــات  )  أدنــاه٥القــسم (الفــضاء؛ وإرشــادات تقنيــة 

  .القدرة النووية يف الفضاء وتطويرها واستخدامها يف املهام
    

    اإلرشادات املوّجهة إىل احلكومات    
يقّدم هذا القسم إرشـادات إىل احلكومـات واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة                   

الــيت تــرّخص ملهــام تــستخدم تطبيقــات مــصادر القــدرة   ) مثــل الوكــاالت الفــضائية اإلقليميــة (
ــا    الن ــضطلع هب ــا أو ت ــق عليه ــضاء أو تواف ــة يف الف ــد    . ووي ــة حتدي ــسؤوليات احلكومي ــشمل امل وت

السياسات العامة واملتطلبات والعمليـات اخلاصـة باألمـان؛ وضـمان االمتثـال لتلـك الـسياسات                 
العامة واملتطلبات والعمليات؛ وضمان وجود مسّوغات مقبولة الستخدام مـصدر مـن مـصادر              

فــضاء عنــد مقارنتــه بالبــدائل األخــرى؛ وإرســاء إجــراءات تــرخيص رمسيــة القــدرة النوويــة يف ال
وفيما يتعلـق باملهـام املـشتركة بـني         . إلطالق املهمة؛ والتأهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا      

دول متعددة أو منظمات متعددة، ينبغي أن حتدد الصكوك اليت تـنظم هـذه املهـام توزيـع تلـك                    
  .املسؤوليات بوضوح
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    سات العامة واملتطلبات والعمليات اخلاصة باألمانالسيا    
  ينبغي للحكومات اليت ترّخص للمهام اليت تستخِدم تطبيقات مصادر القدرة النووية     

يف الفضاء أو توافق عليها أن حتدد السياسات العامة واملتطلبات والعمليات اخلاصة 
  .باألمان

ات الـصلة الـيت تـرّخص للمهـام الـيت           ينبغي للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذ       
ــام        ــا، ســواء اضــطلعت هبــذه امله ــق عليه ــة يف الفــضاء أو تواف ــدرة النووي ــستخدم مــصادر الق ت
وكــاالت حكوميــة أو هيئــات غــري حكوميــة، أن حتــدد كــل منــها سياســاهتا العامــة ومتطلباهتــا   

ساســي مــن تــوفري وعملياهتــا اخلاصــة باألمــان، وأن تكفــل االمتثــال هلــا بغيــة حتقيــق اهلــدف األ  
  .األمان والوفاء مبتطلباهتا اخلاصة باألمان

    
    تربير تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء    
ينبغي أن تتحقّق عملية املوافقة احلكومية على املهام من وجود تربير مناسب الستخدام     

    .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء
ر القـدرة النوويـة يف الفـضاء علـى خمـاطر هتـدد النـاس                ميكن أن تنطوي تطبيقات مصاد      
وهلذا السبب ينبغي للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية ذات الصلة الـيت تـرّخص              . والبيئة

ملهــام تــستخدم مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء أو توافــق عليهــا أو تــضطلع هبــا، أن حتــرص 
نطقــي الــذي ُيــستند إليــه لتطبيــق مــصادر علــى النظــر يف بــدائل أخــرى لــدى حتديــد األســاس امل

وينبغـي أن  . القدرة النووية يف الفضاء وكـذلك علـى تربيـر هـذا األسـاس علـى النحـو املناسـب                  
ُتراعى يف هذه العملية اإلجرائية املنـافع الـيت تعـود علـى النـاس والبيئـة واملخـاطر الـيت تتهـدَّدهم                       

درة النووية يف الفضاء وتشغيلها وإهنـاء       خالل املراحل ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر الق       
  .خدمتها

    
    الترخيص إلطالق املهام    
ينبغي استحداث عملية للترخيص إلطالق املهام اليت ُتستخَدم فيها تطبيقات مصادر     

    .القدرة النووية يف الفضاء والعمل على استمرارها
دم مـصادر القـدرة   ينبغي للحكومة اليت تشرف على عمليات إطالق املهام الـيت تـستخ      

النووية يف الفضاء وترّخص هلا أن تنـشئ عمليـة إجرائيـة للتـرخيص إلطـالق املهـام تركّـز علـى                 
وينبغي أن تشمل تلك العمليـة تقييمـا جلميـع املعلومـات واالعتبـارات              . جوانب األمان النووي  

ــواردة مــن املنظمــات املــشاركة األخــرى    ــصلة ال ــرخي  . ذات ال ــة الت ص وينبغــي أن تكــون عملي
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إلطالق املهام مكّملةً لعمليات الترخيص اليت تشمل اجلوانب األرضية وغـري النوويـة مـن أمـان                 
أي اسـتعراض ملالءمـة وصـحة حالـة         (وينبغي أن يشكِّل إجراء تقييم مـستقل لألمـان          . اإلطالق

ــة       ــه املهم ــيت توّج ــة ال ــة اإلداري ــستقال عــن املنظم ــان يكــون م ــة   ) األم ــن عملي جــزءا أساســيا م
وينبغي أن ُيعىن تقييم األمان املـستقل جبميـع عناصـر تطبيـق مـصادر القـدرة النوويـة                   . الترخيص

 مبا يف ذلك مصادر القدرة النووية يف الفـضاء واملركبـة الفـضائية ونظـام اإلطـالق                  -يف الفضاء   
 وذلـك عنـد تقـدير املخـاطر الـيت يتعـرض هلـا النـاس والبيئـة                   -وتصميم املهمة وقواعد الطـريان      

  .املهمة الفضائية ذات الصلة باإلطالق والتشغيل وإهناء اخلدمةخالل مراحل 
    

    التأّهب حلاالت الطوارئ واالستجابة هلا  -٤-٣    
حلاالت الطوارئ احملتملة املتعلقة مبصدر من مصادر القدرة  ينبغي التأهب لالستجابة    

    .النووية يف الفضاء
صلة الـــيت تـــرّخص ملهـــام ينبغـــي للحكومـــات واملنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة ذات الـــ  

تستخدم تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو توافق عليها أو تضطلع هبـا، أن تتأّهـب                 
لالستجابة على وجه السرعة حلاالت الطوارئ اليت تقع أثناء اإلطالق وخالل املهمة والـيت قـد               

وتـشمل األنـشطة    . تتسّبب يف تعّرض الناس لإلشعاع وتعـّرض بيئـة األرض للتلـوث اإلشـعاعي             
ــع     ــدريب والتمرينـــات ووضـ ــوارئ والتـ ــاالت الطـ ــيط حلـ ــوارئ التخطـ ــة بالتأهـــب للطـ اخلاصـ
اإلجــراءات وبروتوكــوالت االتــصاالت، مبــا يف ذلــك إعــداد إجــراءات إبــالغ عــن احلــوادث     

وينبغــي أن ُتــصمَّم خطــط االســتجابة حلــاالت الطــوارئ حبيــث حتــّد مــن التلــوث          . احملتملــة
  .شعاعاإلشعاعي والتعرض لإل

    
    اإلرشادات املوجَّهة إىل اإلدارة    

ُيقّدم هذا القسم إرشادات إلدارة املنظمـات املعنيـة بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة                   
ويف ســياق إطــار األمــان، ينبغــي أن متتثــل اإلدارة لــسياسات ومتطلبــات وعمليــات . يف الفـضاء 

. قيق اهلدف األساسي من تـوفري األمـان       األمان احلكومية واحلكومية الدولية ذات الصلة بغية حت       
وتشمل مسؤوليات اإلدارة قبول املسؤولية الرئيـسية عـن تـوفري األمـان، وضـمان تـوافر مـوارد                   

  .على مجيع املستويات يف املنظَّمة واحلفاظ عليها" ثقافة أمان"كافية لتحقيق األمان، وترويج 
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    املسؤولية عن األمان    
ن األمان على عاتق املنظمة اليت تضطلع باملهمة اليت تستخِدم تقع املسؤولية الرئيسية ع    

    .مصادر قدرة نووية يف الفضاء
ــضاء           ــة يف الف ــدرة نووي ــستخدم مــصادر ق ــيت ت ــضطلع باملهمــة ال ــيت ت ــوىل املنظمــة ال تت

وينبغي أن تضم تلـك املنظمـة مجيـع املـشاركني يف املهمـة ذوي               . املسؤولية الرئيسية عن األمان   
ة املزوِّدة باملركبة الفضائية واجلهة املزوِّدة مبركبـة اإلطـالق واجلهـة املـزودة مبـصادر                اجله(الصلة  

، أو أن تقيَم ترتيبات رمسية معهم، بغيـة         )القدرة النووية، واجلهة املزوِّدة مبوقع اإلطالق وغريها      
  .استيفاء متطلبات األمان احملدَّدة لتطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء

  : أن تشمل املسؤوليات احملددة اليت تضطلع هبا اإلدارة يف جمال األمان ما يليوينبغي  
  إجياد الكفاءات التقنية الضرورية واحملافظة عليها؛  )أ(  
  توفري التدريب واملعلومات املناسبة جلميع املشاركني املعنيني؛  )ب(  
ــن توقّعهـــا         )ج(   ــروف الـــيت ميكـ ــان يف مجيـــع الظـ ــراءات لتعزيـــز األمـ ــع إجـ    وضـ

  على حنو معقول؛
وضع متطلبات أمان حمـدَّدة للمهـام الـيت تـستخدم مـصادر القـدرة النوويـة يف                    )د(  

  الفضاء، حسب احلاجة؛
إجراء وتوثيـق اختبـارات وحتلـيالت األمـان باعتبـار ذلـك مـسامهة يف العمليـة                    )ه(  

  اإلجرائية احلكومية اخلاصة بالترخيص إلطالق املهمة؛
  تعارضة ذات املصداقية بشأن املسائل اخلاصة باألمان؛النظر يف اآلراء امل  )و(  
  .تزويد اجلمهور باملعلومات الدقيقة ذات الصلة يف الوقت املناسب  )ز(  

    
    القيادة واإلدارة يف جمال األمان    
ينبغي إرساء وتدعيم القيادة واإلدارة الفّعالتني يف جمال األمان يف املنظمة اليت تضطلع     

    .خدم مصادر قدرة نووية يف الفضاءباملهمة اليت تست
ينبغي إثبات توافر قيادة فّعالة يف جماالت األمان على أعلى املـستويات يف املنظمـة الـيت                   

ــا  . تــضطلع باملهمــة  ــدمج إدارة األمــان يف إدارة املهمــة عموم وينبغــي أن ُترســي  . وينبغــي أن ُت
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ــات ال      ــستجيب ملتطلب ــان وت ــوافر األم ــضمن ت ــان ت ــة أم ــة   اإلدارة ثقاف ــة احلكومي ــة اإلجرائي عملي
  .اخلاصة بالترخيص إلطالق املهمة، وأن تطبق تلك الثقافة وتعمل على استمرارها

  :وينبغي أن تشمل ثقافة األمان ما يلي  
  وجود تسلسل واضح للسلطة واملسؤولية وقنوات االتصال؛  )أ(  
  إفادات نشطة وحتسينا مستمرا؛  )ب(  
  ن على مجيع املستويات يف املنظمة؛التزاما فرديا ومجاعيا باألما  )ج(  
  خضوع املنظمة واألفراد على مجيع املستويات للمساءلة عن األمان؛  )د(  
اعتماد موقف قائم على التساؤل والـتعلّم مـن أجـل الـثين عـن الالمبـاالة فيمـا                 )ه(  

  .يتعلق باألمان
    

    اإلرشادات التقنية    
 املعنية بتطبيقات مصادر القـدرة النوويـة   ُيقّدم هذا القسم إرشادات تقنية إىل املنظمات   

وهلذه اإلرشادات صلة بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء خالل مراحلـها            . يف الفضاء 
وهـي تـشمل اجملـاالت الرئيـسية التاليـة فيمـا خيـص وضـع           . املتعلقة بالتـصميم والتطـوير واملهمـة      

خيص واملوافقة وكـذلك التأهـب حلـاالت        وتوفري األساس التقين الذي تستند إليه إجراءات التر       
  :الطوارئ ومواجهتها

إنــشاء القــدرة الالزمــة لتــصميم األمــان واختبــاره وحتليلــه، وضــمان اســتمرار     )أ(  
  تلك القدرة؛

تطبيق تلك القـدرة يف عمليـات تـصميم تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف                    )ب(  
لترخيصِ إلطالق املهام اليت تـستخدم هـذه       الفضاء، والتثّبت من استيفائها الشروط املطلوبة، وا      

أي مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء، واملركبــة الفــضائية، ونظــام اإلطــالق،         (التطبيقــات  
  ؛)وتصميم املهمة، وقواعد الطريان

تقييم خماطر اإلشعاع الناشئة عن وقـوع حـوادث حمتملـة هتـدد النـاس والبيئـة،            )ج(  
  ول وعند أدىن حد ُيعقَل بلوغُه؛والتيقّن من أن مستوى املخاطر مقب

  .اختاذ إجراءات تصد لعواقب احلوادث احملتملة  )د(  
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    ة التقنية يف جمال األمان النوويالكفاء    
ينبغي إرساء الكفاءة التقنية الالزمة لتوفري األمان النووي يف جمال تطبيقات مصادر     

    .القدرة النووية يف الفضاء، واحلفاظ على تلك الكفاءة
يتسم توافر الكفاءة التقنية يف جمال األمان النووي بأمهيـة حيويـة لتحقيـق هـدف تـوفري             
ومنذ أوىل مراحل تطـوير أّي تطبيـق مـن تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                     . األمان

ينبغي للمنظمات أن ترسي، وفقا للمسؤوليات املنوطة هبـا، القـدرات الالزمـة لتـصميم األمـان                 
. اره وحتليله، مبا يف ذلك توفري األفراد املؤهلني واملرافق املؤهلة، حسب االقتـضاء            النووي واختب 

وينبغي احلفاظ على تلك القدرات طوال املراحل ذات الصلة مـن مراحـل املهـام الـيت تـستخدم          
  .مصادر القدرة النووية يف الفضاء

  :وينبغي أن تشمل الكفاءة يف جمال األمان النووي ما يلي  
 سيناريوهات وقوع حوادث يف سياق أي تطبيق من تطبيقـات مـصادر             حتديد  )أ(  

  القدرة النووية يف الفضاء، وتقدير احتماالت حتقّقها بدقّة؛
وصف الظروف الفيزيائيـة الـيت ميكـن أن تتعـرض هلـا مـصادر القـدرة النوويـة                     )ب(  

  الفضائية يف أوضاع التشغيل العادية وعند وقوع حوادث حمتملة؛
  ثار اليت قد ختلّفها احلوادث احملتملة على الناس والبيئة؛تقييم اآل  )ج(  
حتديد وتقييم مسات األمان املتأصـلة واملـصمَّمة لتقليـل خمـاطر وقـوع حـوادث                  )د(  

  .حمتملة تصيب الناس والبيئة
    

    األمان يف جمال التصميم والتطوير    
    .ل بلوغُهينبغي أن توفر عمليات التصميم والتطوير أعلى مستوى أمان ُيعقَ    

ينبغي أن ينحو النهج املـسَتند إليـه يف حتقيـق هـدف األمـان إىل تقليـل املخـاطر الناشـئة                    
عن عمليات التشغيل العادية وعن احلوادث احملتملة إىل أدىن حد ُيعقَل بلوغُه من خالل إرسـاء                

ر عمليات تصميم وتطوير شاملة تدمج اعتبارات األمان يف سياق جمموع عناصر تطبيـق مـصاد          
أي مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء، واملركبـة الفـضائية، ونظـام                (القدرة النووية يف الفـضاء      

وينبغي مراعـاة األمـان النـووي منـذ أُوىل مراحـل           ). اإلطالق، وتصميم املهمة، وقواعد الطريان    
  وينبغــي أن تــشمل عمليــات التــصميم والتطــوير . التــصميم والتطــوير، ويف مجيــع أطــوار املهمــة

  : يليما
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  حتديـــد وتقيـــيم وتنفيـــذ مســـات خاصـــة بالتـــصميم وضـــوابط وتـــدابري وقائيـــة    )أ(  
  :متكِّن من
  تقليل احتمال وقوع احلوادث اليت ميكن أن تطلق مواد مشّعة؛  ‘١‘  
  تقليل حجم االنبعاثات احملتملة وما قد ينجم عنها من عواقب؛  ‘٢‘  
  إدراج الدروس املستفادة من التجارب السابقة؛  )ب(  
التحقّق من مسات وضـوابط أمـان التـصميم والتأكّـد مـن صـحتها مـن خـالل                     )ج(  

  إجراء اختبارات وحتليالت، حسب االقتضاء؛
استخدام حتليل املخاطر لتقييم فعالية مسـات وضـوابط أمـان التـصميم ولتقـدمي                 )د(  

  إفادات بشأن عملية التصميم؛
  .صميماستخدام استعراضات التصميم للتأكّد من أمان الت  )ه(  

    
    تقدير املخاطر    
ينبغي إجراء عمليات تقدير للمخاطر بغية وصف املخاطر اإلشعاعية اليت يتعّرض هلا     

    .الناس والبيئة
ينبغي إجـراء تقـدير للمخـاطر اإلشـعاعية الـيت تـسّببها احلـوادث احملتملـة للنـاس والبيئـة                      

ية يف الفضاء وتشغيلها وإهنـاء      خالل املراحل ذات الصلة بإطالق تطبيقات مصادر القدرة النوو        
فتقـدير املخـاطر أمـر أساسـي     . خدمتها وتقدير جوانب عدم التيقن تقديراً كّميـاً قـدر اإلمكـان        

  .إلجراءات الترخيص بإطالق املهمة
    

    التخفيف من عواقب احلوادث    
    .ينبغي بذل مجيع اجلهود العملية للتخفيف من عواقب احلوادث احملتملة    

ة توفري األمان لتطبيقات مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء، ينبغـي تقيـيم       يف إطار عملي    
التــدابري الالزمــة للتخفيــف مــن عواقــب احلــوادث الــيت ميكــن أن تطلــق مــواد مــشّعة حنــو بيئــة     

وينبغــي إرســاء القــدرات الالزمــة وإتاحتــها، حــسب االقتــضاء، بغيــة تقــدمي الــدعم يف . األرض
  :قة بالتخفيف من عواقب احلوادث، مبا يف ذلكالوقت املناسب لألنشطة املتعل

وضع وتنفيذ خطط طوارئ لكسر حلقات احلوادث املتسلسلة الـيت ميكـن أن               )أ(  
  تنجم عنها خماطر إشعاعية؛
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  حتديد ما إذا كان قد حدث إطالق ملواد مشّعة؛  )ب(  
  إعداد وصف دقيق ملوقع إطالق املواد املشّعة وطبيعتها؛  )ج(  
  قيق للمناطق امللوثة باملواد املشّعة؛إعداد وصف د  )د(  
التوصية باختاذ تدابري محاية من أجل احلد مـن تعـرض الفئـات الـسكانية لتلـك           )ه(  

  املواد يف املناطق املتضررة؛
إعداد معلومات وثيقة الصلة باحلادث لتعميمهـا علـى احلكومـات واملنظمـات            )و(  

  .ة اجلمهورالدولية واهليئات غري احلكومية املعنية وعلى عام
    

    مسرد املصطلحات    
ُيعّرف املسرد الوارد أدنـاه املـصطلحات اخلاصـة بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف                
ــة      . الفــضاء ــرد تعاريفهــا يف طبع ــة املــستعملة يف إطــار األمــان فت ــا مــصطلحات األمــان العام أم
  )٣٢(.ة من مسرد مصطلحات األمان الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذري٢٠٠٧

جمموعة إجراءات ُتَنفَّذ يف موقع اإلطالق وتؤدي إىل إيـصال مركبـة فـضائية           : اإلطالق  
  إىل مدار أو مسار طريان حمدَّدين مسّبقا

مبـا يف ذلـك اجلوانـب       (وتـشغيلها   ) مركبـة فـضائية، مـثال     (إطالق محولـة نافعـة      : املهمة  
   لغرض معّينخارج الغالف احليوي لألرض حتقيقا) املتعلقة بإهناء خدمتها

  مساح سلطة حكومية بإطالق مهمة وتشغيلها: الترخيص بإطالق مهمة  
تصميم مسار مهمة فضائية ومناوراهتا بناء على أهداف املهمة، وعلـى           : تصميم املهمة   

  قدرات مركبة اإلطالق واملركبة الفضائية والقيود املفروضة على املهمة
مـصدر القـدرة النوويـة      (ناصـر النظـام     جممـوع ع  : تطبيق مصدر قدرة نووية يف الفـضاء        

) يف الفضاء، واملركبة الفـضائية، ونظـام اإلطـالق، وتـصميم املهمـة، وقواعـد الطـريان، وغريهـا                  
  املستعمل للقيام مبهمة فضائية تستخدم مصدرا من مصادر القدرة النووية يف الفضاء

 أدىن حـد مـن      جمموعـة مـن القـرارات املخطّـط هلـا مـسبقا للتقليـل إىل              : قواعد الطـريان    
  عدد القرارات الالزم اختاذها آنياً يف األوضاع االعتيادية وغري االعتيادية اليت تؤثّر يف املهمة

───────────────── 
:  الدولية للطاقة الذريةالوكالة  مصطلحات األمان الصادر عنمسرد، الوكالة الدولية للطاقة الذرية )32(  

  ).٢٠٠٧فيينا،  (٢٠٠٧ املستخدمة يف جمايل األمان النووي والوقاية من اإلشعاعات، طبعة املصطلحات
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التحـضري قبـل اإلطـالق يف موقـع         : الفترة الزمنية الـيت تـشمل مـا يلـي         : مرحلة اإلطالق   
لـة النافعـة وأي     ونشر احلمو ) أو املعزِّزة (اإلطالق، واإلقالع والصعود وتشغيل الوحدات العليا       

  إجراء آخر يرتبط بإيصال مركبة فضائية إىل مدار أو مسار طريان حمدَّدين مسبقاً
الفتـرة الزمنيـة الـيت تلـي انقـضاء عمـر صـالحية اسـتعمال املركبـة                  : مرحلة إهناء اخلدمة    
  الفضائية
منشأة لوضـع   ) أو معزِّزة (أي مركبة دافعة حتتوي على وحدات ُعليا        : مركبة اإلطالق   

  ولة نافعة يف الفضاءمح
جهـاز يـستخدم نظـائر مـشّعة أو مفـاعال نوويـا لتوليـد               : مصدر قدرة نووية يف الفضاء      

  قدرة كهربائية أو للتسخني أو الدفع يف تطبيق فضائي
مساح سلطة حكومية بالشروع يف أنشطة التحضري إلطالق مهمـة          : املوافقة على مهمة    
  وتشغيلها
 وبنيــة موقــع اإلطــالق التحتيــة واملرافــق الداعمــة      مركبــة اإلطــالق : نظــام اإلطــالق   

  واملعدات واإلجراءات الالزمة إلطالق محولة نافعة يف الفضاء
  

  




