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ت�ضدير

القانون الدويل للف�ضاء
ومكتب الأمم املتحدة ل�ضوؤون الف�ضاء اخلارجي

مثَّل عام 1967 معلمًا بارزً� يف تاريخ �لف�ضاء، مع بدء نفاذ �ل�ضك �لأ�ضا�ضي للقانون �لدويل للف�ضاء، 
وهو معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف 
ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى. وي�ضرين �لآن �أن �أقدم �لن�ضخة �لأحدث من كتيب �ملعاهد�ت 
�لذي يوثِّق هذه �ملعاهدة �لأوىل وما تلها من تطور�ت رئي�ضية يف جمال �لقانون �لدويل للف�ضاء. فعلى 
مد�ر �أكرث من عقدين، �أ�ضدر مكتب �ضوؤون �لف�ضاء �خلارجي )�ملكتب( �ضل�ضلة كتيبات �ملعاهد�ت، 
�لتي �أثبتت فائدتها و�ضموليتها كم�ضدر معلومات لطائفة و��ضعة من �لخت�ضا�ضيني يف جمال �لف�ضاء، 
ومنهم و��ضعو �لقو�نني ومقررو �ل�ضيا�ضات، و�لخت�ضا�ضيون يف �ملجال �لتقني و�لقت�ضادي، ف�ضًل 

عن �لباحثني و�لد�ر�ضني.

ل �إعد�د كتيبات �ملعاهد�ت د�ئمًا جزءً� �أ�ضا�ضيًّا من جهود �ملكتب �لأو�ضع نطاقًا يف جمال بناء  وقد �ضكَّ
م �ملكتب حلقات عمل دولية ب�ضاأن  �لقدر�ت �ملتعلقة بالقانون �لدويل للف�ضاء. ومنذ عام 2001، نظَّ
رت منربً� مفيدً� للخت�ضا�ضيني لتبادل �ملعلومات �ملتعلقة  بناء �لقدر�ت يف جمال قانون �لف�ضاء وفَّ
بقانون �لف�ضاء، وكيفية تطبيقه وتعزيزه. وعلوة على ذلك، يت�ضمن �ملوقع �ل�ضبكي للمكتب قاعدة 
بيانات للوثائق �ملتعلقة بتنظيم �لأن�ضطة �لف�ضائية �لوطنية. كما يبني ذلك �ملوقع �ل�ضبكي �جلهود �لتي 
�ملتحدة  �لأمم  �ل�ضاملة ملعاهد�ت  �لتح�ضريية  �لأعمال  لتطوير  �ضنو�ت  �ملكتب على مدى عدة  بذلها 

�ملتعلقة بالف�ضاء �خلارجي.

و�إىل جانب جهود �ملكتب �لأ�ضا�ضية �ملذكورة �أعله يف جمال بناء �لقدر�ت، فاإنَّ مهامه �لتقنية �ملتعلقة 
بالقانون �لدويل للف�ضاء جديرة �أي�ضًا بالهتمام. وي�ضطلع �ملكتب، نيابة عن �لأمني �لعام، مب�ضوؤوليات 
يف �إطار معاهد�ت �لأمم �ملتحدة ومبادئها �ملتعلقة بالف�ضاء �خلارجي، مبا فيها حفظ �ضجل �لأمم 
�ملتحدة للأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي، �لذي �أن�ضئ وفقًا لتفاقية ت�ضجيل �لأج�ضام �ملطلقة يف 
خ 20 كانون �لأول/دي�ضمرب 1961. �لف�ضاء �خلارجي وقر�ر �جلمعية �لعامة 1721 باء )د-16( �ملوؤرَّ

ويقوم �ملكتب �أي�ضًا على نحو ن�ضط بجمع ون�ضر معلومات عن حالة معاهد�ت �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة 
ع �لدول و�ملنظمات  بالف�ضاء �خلارجي، و�لرتويج للمعاهد�ت، وتعميم ر�ضائل �لأمني �لعام �لتي ت�ضجِّ

�حلكومية �لدولية �ملعنية على �لن�ضمام �إليها.



وباخت�شار، فمنذ بد�ية م�شاركة �لأمم �ملتحدة يف �مل�شائل �ملتعلقة بالف�شاء، كان �لهدف من �أن�شطة 
ومبتكرة  ��شتباقية  تد�بري  تنفيذ  �أخرى—هو  كثرية  �أن�شطة  جانب  �أعاله—�إىل  �ملذكورة  �ملكتب 
�لدول  فيها  مبا  �لفاعلة،  �جلهات  جميع  ل�شالح  بفعالية  وتطبيقه  للف�شاء  �لدويل  �لقانون  لتعزيز 

و�ملنظمات �حلكومية �لدولية و�ملنظمات غري �حلكومية.

وهذ� �لكتيب عنو�نه �لقانون �لدويل للف�شاء: �شكوك �لأمم �ملتحدة، ذلك �أنه �أحدث و�أ�شمل جملَّد 
ل هذه �ل�شكوك منت القانون  زت حتت رعاية �لأمم �ملتحدة. وت�شكِّ جت وُعزِّ لل�شكوك �لتي ُو�شعت وُروِّ
عة  �ملتو�شِّ للمهام  اًل  فعَّ �إطارً�  و�لع�شرين  �حلادي  �لقرن  خالل  ر  توفِّ �شتظل  وهي  للف�شاء،  �لدويل 
و�ملتز�يدة �لتعقد �لتي تهدف �إىل ��شتك�شاف �لف�شاء �خلارجي و��شتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�شلمية. 

و�أمتنى �أن تو��شل هذه �ل�شكوك تقدمي �لدعم لأن�شطة �لإن�شان يف �لف�شاء خالل �ل�شنو�ت �لقادمة.

�شيمونيتا دي بيبو
مديرة

 مكتب �لأمم �ملتحدة 
ل�شوؤون �لف�شاء �خلارجي
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األف-   معاهدة املبادئ املنظمة لأن�ضطة الدول 
يف ميدان ا�ضتك�ضاف وا�ضتخدام الف�ضاء 
اخلارجي، مبا يف ذلك القمر والأجرام 

ال�ضماوية الأخرى)1(
 

�إنَّ �لدول �لأطر�ف يف هذه �ملعاهدة،

�إذ ت�ضتلهم �لآفاق �لو��ضعة �لتي فتحها �أمام �لإن�ضانية ولوج �لإن�ضان �لف�ضاء �خلارجي،

م يف ميد�ن ��ضتك�ضاف  و�إذ تدرك �مل�ضلحة �مل�ضرتكة �لتي تعود على جميع �لإن�ضانية من �لتقدُّ
�لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه للأغر��ض �ل�ضلمية،

و�إذ تعتقد �أنَّ ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يجب �أن يبا�ضر� لتحقيق فائدة جميع 
�ل�ضعوب �أيا كانت درجة منائها �لقت�ضادي �أو �لعلمي،

و�إذ تود �لإ�ضهام يف تعاون دويل و��ضع يتناول �لنو�حي �لعلمية �إىل جانب �لنو�حي �لقانونية من 
��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه للأغر��ض �ل�ضلمية،

و�إذ تعتقد �أنَّ هذ� �لتعاون �ضي�ضهم يف �إمناء �لتفاهم �ملتبادل ويف توثيق �لعلقات �لودية بني 
�لأمم و�ل�ضعوب،

�ملنظمة  �لقانونية  �ملبادئ  "�إعلن  �لتايل  �لعنو�ن  ذي  )د-18(   1962 �لقر�ر  �إىل  ت�ضري  و�إذ 
�تخذته  �لذي  �لقر�ر  وهو  و��ضتخد�مه"،  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لأن�ضطة 

�جلمعية �لعامة للأمم �ملتحدة بالإجماع يف 13 كانون �لأول/دي�ضمرب 1963،

�أج�ضام،  �أية  و�ضع  �لمتناع عن  �إىل  �لدول  يدعو  �لذي  �لقر�ر 1884 )د-18(  �إىل  ت�ضري  و�إذ 
حتمل �أية �أ�ضلحة نووية �أو �أيَّ نوع �آخر من �أ�ضلحة �لتدمري �ل�ضامل، يف �أيِّ مد�ر حول �لأر�ض، �أو عن 
�لعامة للأمم  �تخذته �جلمعية  �لذي  �لقر�ر  وهو  �ضماوية،  �أجر�م  �أية  �لأ�ضلحة على  و�ضع مثل هذه 

�ملتحدة بالإجماع يف 17 ت�ضرين �لأول/�أكتوبر 1963،

.8843 �لرقم   ،610 �ملجلد  �ملعاهد�ت،  �ملتحدة، جمموعة  )1(�لأمم 
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و�إذ تر�عي �لقــر�ر 110 )د-2( �لــذي �تخذتــــه �جلمعيــة �لعامــة للأمــم �ملتحــدة يف 3 ت�ضرين 
�لثاين/نوفمرب 1947، و�ضجبت فيه �لدعاية �لر�مية �أو �ملوؤدية �إىل �إثارة �أو ت�ضجيع �أيِّ تهديد �أو خرق 

لل�ضلم �أو �أيِّ عمل عدو�ين، و�إذ ترى �أنَّ �لقر�ر �ل�ضالف �لذكر ي�ضري على �لف�ضاء �خلارجي،

ن �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف  و�قتناعا منها باأنَّ عقد معاهدة تت�ضمَّ
و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، من �ضاأنه تعزيز مقا�ضد 

ميثاق �لأمم �ملتحدة ومبادئه،

قد �تفقت على ما يلي:

املادة الأوىل
يبا�ضر ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، 
لتحقيق فائدة وم�ضالح جميع �لبلد�ن، �أيا كانت درجة منائها �لقت�ضادي �أو �لعلمي، ويكونان ميد�نا 

للب�ضرية قاطبة.

�لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  حرية  �لدول  جلميع  وتكون 
و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى دون متييز وعلى قدم �مل�ضاو�ة وفقًا للقانون �لدويل، ويكون حر� �لو�ضول 

�إىل جميع مناطق �لأجر�م �ل�ضماوية.

ويكون حر� �إجر�ء �لأبحاث �لعلمية يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية 
�لأخرى، وتر�عي �لدول تي�ضري وت�ضجيع �لتعاون �لدويل يف مثل هذه �لأبحاث.

الثانية  املادة 
�لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  �خلارجي، مبا يف  للف�ضاء  �لقومي  �لتملك  يجوز  ل 

بدعوى �ل�ضيادة �أو بطريق �ل�ضتخد�م �أو �لحتلل �أو باأية و�ضيلة �أخرى.

الثالثة  املادة 
و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �أن�ضطتها  مبا�ضرة  يف  �ملعاهدة،  يف  �لأطر�ف  �لدول  تلتزم 
�لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، مر�عاة �لقانون �لدويل، مبا يف 

ذلك ميثاق �لأمم �ملتحدة، بغية �ضيانة �ل�ضلم و�لأمن �لدوليني وتعزيز �لتعاون و�لتفاهم �لدوليني.
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 املادة الرابعة
نوع  �أيَّ  �أو  �أ�ضلحة نووية  �أية  �أج�ضام حتمل  �أية  �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة بعدم و�ضع  تتعهد 
�آخر من �أ�ضلحة �لتدمري �ل�ضامل يف �أيِّ مد�ر حول �لأر�ض، �أو و�ضع مثل هذه �لأ�ضلحة على �أية �أجر�م 

�ضماوية �أو يف �لف�ضاء �خلارجي باأية طريقة �أخرى.

وتر�عي جميع �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة ق�ضر ��ضتخد�مها للقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى 
على �لأغر��ض �ل�ضلمية. ويحظر �إن�ضاء �أية قو�عد �أو من�ضاآت �أو حت�ضينات ع�ضكرية وجتريب �أيِّ نوع من 
�لأ�ضلحة و�إجر�ء �أية مناور�ت ع�ضكرية يف �لأجر�م �ل�ضماوية. ول يحظر ��ضتخد�م �مللكات �لع�ضكرية 
لأغر��ض �لبحث �لعلمي �أو لأية �أغر��ض �ضلمية �أخرى. وكذلك ل يحظر ��ضتخد�م �أية معد�ت �أو مر�فق 

تكون لزمة لل�ضتك�ضاف �ل�ضلمي للقمر وللأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى.

 املادة اخلام�ضة
�لإن�ضانية يف  مبعوثي  �لف�ضائيني مبثابة  �مللحني  �عتبار  �ملعاهدة  �لأطر�ف يف  �لدول  تر�عي 
�لف�ضاء �خلارجي وتزويدهم بكل م�ضاعدة ممكنة عند ح�ضول �أيِّ حادث �أو حمنة �أو هبوط ��ضطر�ري 
يف �إقليم �أية دولة من �لدول �لأطر�ف �أو يف �أعايل �لبحار. ويبادر، يف حالة هبوط �مللحني �لف�ضائيني 

��ضطر�رً�، �إىل �إعادتهم �ضاملني �إىل �لدولة �مل�ضجلة فيها مركبتهم �لف�ضائية.

وير�عي �مللحون �لف�ضائيون �لتابعون لأية دولة من �لدول �لأطر�ف تقدمي كل م�ضاعدة ممكنة، 
�لف�ضائيني  �مللحني  �إىل  �ل�ضماوية،  �لأجر�م  �أو  �خلارجي  �لف�ضاء  يف  ن�ضاطات  �أية  مبا�ضرة  عند 

�لتابعني للدول �لأطر�ف �لأخرى.

�لأطر�ف  �لأخرى  �لدول  باإعلم  فورً�  �لقيام  �ملعاهدة  يف  �لأطر�ف  �ملعنية  �لدول  وتلتزم 
يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  يف  تكت�ضفها  ظاهرة  باأية  �ملتحدة  للأمم  �لعام  �لأمني  �أو  �ملعاهدة  يف 
�أو  �لف�ضائيني  �مللحني  حياة  تعري�ض  �ضاأنها  من  ويكون  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر   ذلك 

�ضحتهم للخطر.

ال�ضاد�ضة  املادة 
يف  �ملبا�ضرة  �لقومية  �لأن�ضطة  عن  دولية  م�ضوؤولية  �ملعاهدة  يف  �لأطر�ف  �لدول  على  ترتتب 
�لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، �ضو�ء با�ضرتها �لهيئات �حلكومية 
�ملعاهدة.  هذه  يف  �ملقررة  للمبادئ  وفقًا  �لقومية  �لأن�ضطة  مبا�ضرة  تاأمني  وعن  �حلكومية،  غري  �أو 
�لهيئات  �أن�ضطة  �مل�ضتمر على  و�لإ�ضر�ف  �لإجازة  �ملعاهدة فر�ض  �لطرف يف  �ملعنية  �لدولة  وتر�عي 
غري �حلكومية يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، ويف حالة �ضدور 
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�لأن�ضطة �ملبا�ضرة يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، عن �إحدى 
�ملنظمات �لدولية، تكون هذه �ملنظمة، مع �لدول �لتي تكون م�ضرتكة فيها و�أطر�فا يف �ملعاهدة، هي 

�ضاحبة �مل�ضوؤولية عن �لتز�م �أحكام �ملعاهدة.

ال�ضابعة  املادة 
ترتتب على كل دولة من �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة تطلق �أو تتيح �إطلق �أيِّ ج�ضم يف �لف�ضاء 
�خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، وعلى كل دولة من �لدول �لأطر�ف ُيطَلق 
�أيُّ ج�ضم من �إقليمها �أو من من�ضاآتها، �مل�ضوؤولية �لدولية عن �لأ�ضر�ر �لتي تلحق �أية دولة �أخرى من 
�لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة �أو �أيَّ �ضخ�ض من �أ�ضخا�ضها �لطبيعيني �أو �لقانونيني ب�ضبب ذلك �جل�ضم 
�أو يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م  �أو يف �لف�ضاء �جلوي  �أجز�ئه فوق �لأر�ض  �أو 

�ل�ضماوية �لأخرى.

الثامنة  املادة 
�لف�ضاء �خلارجي  �أيُّ ج�ضم مطلق يف  و�ملقيَّد يف �ضجلها  �ملعاهدة  �لطرف يف  �لدولة  حتتفظ 
�لف�ضاء  �أثناء وجوده ووجودهم يف  �أ�ضخا�ض يحملهم  �أيِّ  و�ملر�قبة على ذلك �جل�ضم وعلى  بالولية 
�خلارجي �أو على �أيِّ جرم �ضماوي، ول تتاأثر ملكية �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك 
�لأج�ضام �لهابطة �أو �ملن�ضاأة على �أيِّ جرم �ضماوي، ول ملكية �أجز�ئها، بوجودها يف �لف�ضاء �خلارجي 
�أو على جرم �ضماوي �أو بعودتها �إىل �لأر�ض. وترد �إىل دولة �ل�ضجل �لتي تكون طرفًا يف �ملعاهدة �أية 
�أج�ضام مقيدة يف �ضجلها �أو �أية �أجز�ء منها يعرث عليها خارج حدودها، على �أن تقوم تلك �لدولة قبل 

�لرد بتقدمي �لبيانات �لثبوتية �للزمة عند طلبها.

التا�ضعة  املادة 
تلتزم �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة، يف ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك 
�لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، �ل�ضرت�ضاد مببد�أ �لتعاون و�لت�ضاعد �ملتبادل، و�ملر�عاة �حلقة يف 
للم�ضالح  �ل�ضماوية �لأخرى،  �لقمر و�لأجر�م  �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك  �أن�ضطتها يف  مبا�ضرة 
�ملقابلة �لتي تكون جلميع �لدول �لأخرى �لأطر�ف يف �ملعاهدة. وتلتزم �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة، يف 
در��ضة و��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، تفادي �إحد�ث 
�أيِّ تلويث �ضار لها وكذلك �أية تغيري�ت �ضارة يف �لبيئة �لأر�ضية ي�ضببها �إدخال �أية مو�د غري �أر�ضية، 
و�لقيام عند �لقت�ضاء باتخاذ �لتد�بري �ملنا�ضبة لهذ� �لغر�ض. ويجب على كل دولة من �لدول �لأطر�ف 
يف �ملعاهدة، يكون لديها من �لأ�ضباب ما يحملها على �لعتقاد باأنَّ ثمة ن�ضاطا جتريبيا مزمعا منها 
�أو من مو�طنيها يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، قد يت�ضبب يف 
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عرقلة، حمتملة �لإ�ضر�ر، لأن�ضطة �لدول �لأطر�ف �لأخرى يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
�مل�ضاور�ت  �إجر�ء  �ل�ضلمية،  للأغر��ض  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي، 
�لدولية �ملنا�ضبة قبل �ل�ضروع يف ذلك �لن�ضاط �أو �لتجريب. ويجوز لكل دولة من �لدول �لأطر�ف يف 
�ملعاهدة يكون لديها من �لأ�ضباب ما يحملها على �لعتقاد باأنَّ ثمة ن�ضاطًا �أو جتريبًا مزمعًا من �أية 
دولة �أخرى من �لدول �لأطر�ف يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، 
قد يت�ضبب يف عرقلة، حمتملة �لإ�ضر�ر، للأن�ضطة �ملبا�ضرة يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
�خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، للأغر��ض �ل�ضلمية، طلب �إجر�ء �مل�ضاور�ت 

�للزمة ب�ضاأن ذلك �لن�ضاط �لتجريبـي.

العا�ضرة  املادة 
تر�عي �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة و�ملطلقة لأية �أج�ضام ف�ضائية، تعزيزً� للتعاون �لدويل يف 
ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، ووفقًا 
ملقا�ضد هذه �ملعاهدة، �لنظر على قدم �مل�ضاو�ة يف �أية طلبات من �لدول �لأخرى �لأطر�ف يف �ملعاهدة 

تطلب �إليها فيها توفري �لت�ضهيلت �للزمة لها ملر�قبة طري�ن �لأج�ضام �لف�ضائية �ملطلقة منها.

ويجري، بالتفاق بني �لدول �ملعنية، حتديد طبيعة تلك �لت�ضهيلت �للزمة للمر�قبة وتعيني 
�ل�ضروط �ملنا�ضبة لتوفريها.

 املادة احلادية ع�ضرة
�أن�ضطة يف �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك  تو�فق �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة و�ملبا�ضرة لأية 
�لف�ضاء �خلارجي  ��ضتك�ضاف  �لدويل يف ميد�ن  للتعاون  تعزيزً�  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر 
و��ضتخد�مه، على �لقيام، يف �أو�ضع نطاق عملي ممكن، مبو�فاة �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة، وكذلك 
�جلمهور و�ملجتمع �لعلمي �لدويل، باملعلومات �للزمة عن طبيعة تلك �لأن�ضطة ومبا�ضرتها و�أماكنها 
�أن يكون م�ضتعد�، عند تلقي �ملعلومات �ملذكورة،  ونتائجها، ويجب على �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة 

لإذ�عتها ون�ضرها فورً� بالطريقة �لفعالة.

 املادة الثانية ع�ضرة
تتاح ملمثلي �لدول �لأخرى �لأطر�ف يف �ملعاهدة، وعلى �أ�ضا�ض �لتبادل، زيارة جميع �ملحطات 
�ل�ضماوية  �لأجر�م  على  �أو  �لقمر  على  موجودة  تكون  �لتي  �لف�ضائية  و�ملركبات  و�ملعد�ت  و�ملن�ضاآت 
�لأخرى. وير�عي �ملمثلون �ملذكورون �إر�ضال �إعلن م�ضبق بزيارتهم �ملزمعة لإتاحة �إجر�ء �مل�ضاور�ت 
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�ملنا�ضبة وتي�ضري �تخاذ �لحتياطات �لق�ضوى �للزمة لكفالة �ل�ضلمة ولتفادي عرقلة �ل�ضري �لطبيعي 
للعمليات �ملعتادة يف �ملرفق �ملزمع زيارته.

 املادة الثالثة ع�ضرة
ميد�ن  يف  فيها  �لأطر�ف  �لدول  تبا�ضرها  �لتي  �لأن�ضطة  على  �ملعاهدة  هذه  �أحكام  ت�ضري 
��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، �ضو�ء كانت 
تلك �لأن�ضطة مبا�ضرة من �إحدى �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة على �ضبيل �لنفر�د �أو بال�ضرت�ك مع 
�ملنظمات  �إطار  مبا�ضرة �ضمن  �لأن�ضطة  تلك  فيها  تكون  �لتي  �لأخرى، مبا يف ذلك �حلالت  �لدول 

�حلكومية �لدولية.

�لأن�ضطة  ب�ضدد  تن�ضاأ  عملية  م�ضائل  �أية  �إىل  بالن�ضبة  �ملعاهدة،  يف  �لأطر�ف  �لدول  وتتوىل 
مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدولية  �حلكومية  �ملنظمات  من  �ملبا�ضرة 
�ملنظمة  مع  �إما  �مل�ضائل  لتلك  �للزمة  �لتما�ض �حللول  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  يف ذلك 
�لدولية �ملخت�ضة و�إما مع و�حدة �أو �أكرث من �لدول �لأع�ضاء يف تلك �ملنظمة و�لتي تكون �أطر�فا يف 

هذه �ملعاهدة.

 املادة الرابعة ع�ضرة
1- تعر�ض هذه �ملعاهدة لتوقيع جميع �لدول. ويجوز �لن�ضمام �إىل هذه �ملعاهدة يف �أيِّ وقت لأية 

دولة مل توقعها قبل بدء نفاذها وفقًا للفقرة 3 من هذه �ملادة.

عة لها وتودع وثائق �لت�ضديق ووثائق �لن�ضمام لدى  2- تخ�ضع هذه �ملعاهدة لت�ضديق �لدول �ملوقِّ
و�إيرلند�  �لعظمى  لربيطانيا  �ملتحدة  و�ململكة  �ل�ضوفياتية  �ل�ضرت�كية  �جلمهوريات  �حتاد  حكومات 

�ل�ضمالية و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية، �ملعنية بحكم هذه �ملعاهدة باعتبارها �حلكومات �لوديعة.

�حلكومات  بينها  من  تكون  حكومات  خم�ض  ت�ضديق  وثائق  باإيد�ع  �ملعاهدة  هذه  نفاذ  3- يبد�أ 
�ملعنية بحكم هذه �ملعاهدة باعتبارها �حلكومات �لوديعة.

4- يبد�أ نفاذ هذه �ملعاهدة، بالن�ضبة �إىل �لدول �لتي تكون قد �أودعت وثائق ت�ضديقها عليها �أو 
�ن�ضمامها �إليها بعد بدء نفاذها، �بتد�ء من تاريخ �إيد�ع تلك �لدول لوثائق ت�ضديقها �أو �ن�ضمامها.

عة لهذه �ملعاهدة �أو �ملن�ضمة  5- تنهي �حلكومات �لوديعة، على وجه �ل�ضرعة، �إىل جميع �لدول �ملوقِّ
�إليها، تاريخ كل توقيع لها، وتاريخ �إيد�ع كل وثيقة ت�ضديق عليها �أو �ن�ضمام �إليها، وتاريخ بدء نفاذها، 

و�أية �إعلنات �أخرى تت�ضل بها.

6- تقوم �حلكومات �لوديعة بت�ضجيل هذه �ملعاهدة وفقًا للمادة 102 من ميثاق �لأمم �ملتحدة.
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 املادة اخلام�ضة ع�ضرة
وت�ضبح  عليها  �لتعديلت  �إدخال  �قرت�ح  �ملعاهدة  يف  �لأطر�ف  �لدول  من  دولة  لأية  يجوز 
�لتعديلت نافذة، بالن�ضبة �إىل كل دولة تقبلها من �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة، فور نيلها قبول �أغلبية 
�لأطر�ف يف  �لدول  �أخرى من  دولة  كل  �إىل  بالن�ضبة  بعد ذلك  وتنفذ  �ملعاهدة،  �لأطر�ف يف  �لدول 

�ملعاهدة، �بتد�ء من تاريخ قبول هذه �لدولة لها.

ال�ضاد�ضة ع�ضرة  املادة 
يجوز لكل دولة من �لدول �لأطر�ف يف �ملعاهدة، بعد �ضنة من نفاذها، �أن تخطر بان�ضحابها 
منها باإعلن كتابي تر�ضله �إىل �حلكومات �لوديعة، وي�ضري �لن�ضحاب بعد �ضنة من ورود هذ� �لإعلن.

ال�ضابعة ع�ضرة  املادة 
حررت هذه �ملعاهدة بخم�ض لغات ر�ضمية مت�ضاوية �حلجية هي �لإ�ضبانية و�لإنكليزية و�لرو�ضية 
و�ل�ضينية و�لفرن�ضية، وتودع يف حمفوظات �حلكومات �لوديعة. وتقوم �حلكومات �لوديعة باإر�ضال ن�ضخ 

عة لها �أو �ملن�ضمة �إليها. م�ضدقة من هذه �ملعاهدة �إىل حكومات �لدول �ملوقِّ

عون �أدناه، �ملفوَّ�ضون بذلك ح�ضب �لأ�ضول، بتوقيع هذه �ملعاهدة. م، قام �ملوقِّ و�إثباتا ملا تقدَّ

رت بثلث ن�ضخ يف مدن لندن ومو�ضكو وو��ضنطن �لعا�ضمة يف �ليوم �ل�ضابع و�لع�ضرين من  ُحرِّ
�ضهر كانون �لثاين/يناير عام �ألف وت�ضعمائة و�ضبعة و�ضتني.
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 باء-  اتفاق اإنقاذ املالحني الف�ضائيني 
 واإعادة املالحني الف�ضائيني 

ورد الأج�ضام املطلقة اإىل الف�ضاء اخلارجي)2(

�إنَّ �لأطر�ف �ملتعاقدة،
�إذ تلحظ �لأهمية �لكبرية �لتي تت�ضم بها معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن 
�لتي  �لأخرى،)1(  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف 
تدعو �إىل تزويد �مللحني �لف�ضائيني بكل م�ضاعدة ممكنة عند ح�ضول �أيِّ حادث �أو حمنة �أو هبوط 
��ضطر�ري، و�إىل �ملبادرة �إىل �إعادة �مللحني �لف�ضائيني �ضاملني، و�إىل رد �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء 

�خلارجي،
و�إذ تود �إجر�ء تف�ضيل �أوفى وحتديد ملمو�ض �أو�ضح لهذه �لو�جبات،

و��ضتخد�مه  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدويل  �لتعاون  تعزيز  يف  ترغب  و�إذ 
للأغر��ض �ل�ضلمية،

و�إذ حتدوها �إىل ذلك �مل�ضاعر �لإن�ضانية،
قد �تفقت على ما يلي:

املادة 1
يلتزم كل طرف متعاقد يعلم �أو يكت�ضف �أنَّ �أفر�د طاقم �أيِّ �ضفينة ف�ضائية قد وقع لهم حادث �أو 
�أملت بهم حمنة �أو هبطو� هبوطا ��ضطر�ريا �أو غري مق�ضود يف �أيِّ �إقليم يف د�خل وليتها �أو يف �أعايل 

�لبحار �أو يف �أيِّ مكان �آخر غري د�خل يف ولية �أية دولة، �لقيام فورً� مبا يلي:

)�أ( �إخطار �ل�ضلطة �ملطلقة، �أو �إذ�عة �لإعلن �للزم فورً� على �مللأ بجميع و�ضائل �لت�ضال 
�ملتوفرة لها �إن تعذر عليها تعيني هوية �ل�ضلطة �ملطلقة و�لت�ضال بها فورً�،

)ب(  �إخطار �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة ويتعني على �لأمني �لعام �إذ�عة �ملعلومات �لو�ردة، 
دون �أيِّ تاأخري وبجميع و�ضائل �لت�ضال �ملنا�ضبة �ملتوفرة له.

.9574 �لرقم   ،672 �ملجلد  �ملعاهد�ت،  �ملتحدة، جمموعة  )2(�لأمم 
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املادة 2
يلتزم كل طرف متعاقد يهبط يف �إقليم د�خل يف وليته �أفر�د طاقم �أية �ضفينة ف�ضائية ب�ضبب 
�ملمكنة  �لتد�بري  جميع  باتخاذ  فورً�  �لقيام  مق�ضود،  غري  �أو  ��ضطر�ري  هبوط  �أو  حمنة  �أو  حادث 
لإنقاذهم وتزويدهم بكل م�ضاعدة لزمة ويقوم باإعلم �ل�ضلطة �ملطلقة، وكذلك �لأمني �لعام للأمم 
م �ملحرز فيها. وتلتزم �ل�ضلطة �ملطلقة �لتعاون مع �لطرف  �ملتحدة، بالتد�بري �لتي يتخذها وبالتقدُّ
ل عملية �لإنقاذ  �ملتعاقد لتاأمني �لتنفيذ �لفعال لعمليتي �لبحث و�لإنقاذ �إن كان توفريه للم�ضاعدة ي�ضهِّ
�ل�ضريع �أو ي�ضاهم م�ضاهمة ملمو�ضة يف تاأمني �لتنفيذ �لفعال لعمليتي �لبحث و�لإنقاذ وتكون هاتان 
مع  و�مل�ضتمر  �لوثيق  بالت�ضاور  يعمل  �لذي  �ملتعاقد  �لطرف  ومر�قبة  لتوجيه  خا�ضعتني   �لعمليتان 

�ل�ضلطة �ملطلقة.

املادة 3
�أية  طاقم  �أفر�د  �أنَّ  �كت�ضف  �أو  علم  �إن  ذلك،  على  �لقادرة  �ملتعاقدة  �لأطر�ف  تلتزم 
دولة،  �أية  ولية  يف  د�خل  غري  �آخر  مكان  �أيِّ  يف  �لبحار  �أعايل  يف  هبطو�  قد  ف�ضائية  �ضفينة 
وجوبًا  وتقوم  �لطاقم  �إنقاذ  ل�ضرعة  تاأمينًا  و�لإنقاذ  �لبحث  عمليتي  يف  �للزمة  �مل�ضاعدة  تقدمي 
�ملحرز  م  وبالتقدُّ تتخذها  �لتي  بالتد�بري  �ملتحدة  للأمم  �لعام  و�لأمني  �ملطلقة  �ل�ضلطة   باإعلم 

فيها.

املادة 4
ف�ضائية  �ضفينة  �أية  طاقم  �أفر�د  �ضاملني،  �ملطلقة،  �ل�ضلطة  ممثلي  �إىل  �ضريعا  يعاد 
�لبحار  �أعايل  يف  عليهم  يعرث  �أو  �ملتعاقدة،  �لأطر�ف  �إحدى  ولية  يف  د�خل  �إقليم  �أيِّ  يف  يهبطون 
�أو  ��ضطر�ري  هبوط  �أو  حمنة  �أو  حادث  ب�ضبب  دولة،  �أية  ولية  يف  د�خل  غري  �آخر  مكان  �أيِّ  يف   �أو 

غري مق�ضود.

املادة 5
1- يلتزم كل طرف متعاقد يعلم �أو يكت�ضف �أنَّ �أيَّ ج�ضم ف�ضائي �أو �أيَّ جزء من �أجز�ئه قد عاد 
�إىل �لأر�ض يف �إقليم د�خل يف وليته �أو يف �أعايل �لبحار �أو يف �أيِّ مكان �آخر غري د�خل يف ولية �أية 

دولة، �إعلن ذلك �إىل �ل�ضلطة �ملطلقة و�إىل �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة.
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2- يلتزم كل طرف متعاقد ميلك �لولية على �لإقليم �لذي �كُت�ضف عليه �أيُّ ج�ضم ف�ضائي �أو �أيُّ 
جزء من �أجز�ئه، �لقيام، بناء على طلب �ل�ضلطة �ملطلقة ومب�ضاعدة تلك �ل�ضلطة عند طلبها منها، 

باتخاذ �لتد�بري �لعملية �للزمة يف ر�أيه ل�ضرتجاع ذلك �جل�ضم �أو �جلزء.

�لف�ضاء  يف  �ملطلقة  �لأج�ضام  �إىل  بالن�ضبة  �ملطلقة،  �ل�ضلطة  طلب  على  بناء  وجوبا،  3- ي�ضار، 
�خلارجي �أو �أجز�ئها و�لتي يعرث عليها خارج �حلدود �لإقليمية لل�ضلطة �ملطلقة، �إىل ردها �إىل ممثلي 
تلك �ل�ضلطة �أو و�ضعها حتت ت�ضرفهم، على �أن تقوم �ل�ضلطة �ملذكورة، قبل �لرد، بتقدمي �لبيانات 

�لثبوتية �للزمة عند طلبها.

لديه من  يكون  متعاقد  لأيِّ طرف  �ملادة،  و3 من هذه   2 بالفقرتني  �لإخلل  مع عدم  4- يجوز، 
�ضار  �أجز�ئه  من  �أيِّ جزء  �أو  ف�ضائي  �أيِّ ج�ضم  وم�ضرة  بخطورة  �لعتقاد  على  يحمله  ما  �لأ�ضباب 
�كت�ضافه يف �أيِّ �إقليم د�خل يف وليته �أو �ضار ��ضرتجاعه له يف �أيِّ مكان �آخر، �إعلن ذلك �إىل �ل�ضلطة 
�ملطلقة. ويتعني على هذه �ل�ضلطة �لقيام فورً�، بتوجيه من �لطرف �ملتعاقد �ملذكور وحتت مر�قبته، 

باتخاذ �لتد�بري �لفعالة �للزمة لإز�لة �أيِّ خطر حمتمل يهدد بال�ضرر.

5- تتحمل �ل�ضلطة �ملطلقة �لنفقات �ملرتتبة على تنفيذ �للتز�مات �ملتعلقة با�ضرتجاع ورد �أيِّ ج�ضم 
ف�ضائي �أو �أيِّ جزء من �أجز�ئه مبوجب �لفقرتني 2 و3 من هذه �ملادة.

املادة 6
�ملنظمة  �أو  �لإطلق،  عن  �مل�ضوؤولة  �لدولة  �ملطلقة"،  "�ل�ضلطة  بتعبري  �لتفاق  هذ�  يف  يق�ضد 
�إعلن  �ضرط  �لإطلق،  عن  �مل�ضوؤولة  هي  �لدولية  �حلكومية  �ملنظمات  �إحدى  كون  عند  �ملعنية، 
�لدول  �أغلبية  وكون  �لتفاق  هذ�  يف  عليها  �ملن�ضو�ض  و�للتز�مات  للحقوق  قبولها  �ملنظمة  تلك 
�ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة  يف  �لأطر�ف  ومن  �لتفاق  هذ�  يف  �ملتعاقدة  �لأطر�ف  من  فيها  �لأع�ضاء 
و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول   لأن�ضطة 

�ل�ضماوية �لأخرى.

املادة 7
1- يعر�ض هذ� �لتفاق لتوقيع جميع �لدول. ويجوز �لن�ضمام �إىل هذ� �لتفاق يف �أيِّ وقت لأية دولة 

توقعه قبل بدء نفاذه وفقًا للفقرة 3 من هذه �ملادة.

�لن�ضمام  ووثائق  �لت�ضديق  وثائق  وتودع  عليه.  عة  �ملوقِّ �لدول  لت�ضديق  �لتفاق  هذ�  2- يخ�ضع 
�لعظمى  لربيطانيا  �ملتحدة  و�ململكة  �ل�ضوفياتية،  �ل�ضرت�كية  �جلمهوريات  �حتاد  حكومة  لدى 
�حلكومات باعتبارها  �لتفاق  هذ�  بحكم  �ملعيَّنة  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات  �ل�ضمالية،   و�إيرلند� 

�لوديعة.
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بينها �حلكومات  تكون من  ت�ضديق خم�ض حكومات  وثائق  باإيد�ع  نافذً�  �لتفاق  3- ي�ضبح هذ� 
�ملعيَّنة بحكم هذ� �لتفاق باعتبارها �حلكومات �لوديعة.

4- ي�ضبح هذ� �لتفاق نافذً�، بالن�ضبة �إىل �لدول �لتي تكون قد �أودعت وثائق ت�ضديقها عليه �أو 
�ن�ضمامها �إليه بعد بدء نفاذه، �بتد�ء من تاريخ �إيد�ع تلك �لدول لوثائق ت�ضديقها �أو �ن�ضمامها.

عة لهذ� �لتفاق �أو �ملن�ضمة  5- تنهي �حلكومات �لوديعة، على وجه �ل�ضرعة، �إىل جميع �لدول �ملوقِّ
و�أية  نفاذه،  وتاريخ  �إليه،  �ن�ضمام  �أو  عليها  ت�ضديق  وثيقة  كل  �إيد�ع  وتاريخ  توقيع،  كل  تاريخ  �إليه، 

�إعلنات �أخرى تت�ضل به.

6- تقوم �حلكومات �لوديعة بت�ضجيل هذ� �لتفاق وفقًا للمادة 102 من ميثاق �لأمم �ملتحدة.

املادة 8
نفاذ  ويبد�أ  عليه  تعديلت  �إدخال  �قرت�ح  �لتفاق  يف  �لأطر�ف  �لدول  من  دولة  لأية  يجوز 
�لتعديلت، بالن�ضبة �إىل كل دولة تقبلها من �لدول �لأطر�ف يف �لتفاق، فور نيلها قبول �أغلبية �لدول 
�لأطر�ف يف �لتفاق، وبعد ذلك ت�ضبح نافذة، بالن�ضبة �إىل كل دولة �أخرى من �لدول �لأطر�ف يف 

�لتفاق، �بتد�ء من تاريخ قبول هذه �لدولة لها.

املادة 9
يجوز لكل دولة من �لدول �لأطر�ف يف �لتفاق، بعد �ضنة من بدء نفاذه، �إنهاء نيتها يف �لن�ضحاب 
منه باإعلن كتابي تر�ضله �إىل �حلكومات �لوديعة وي�ضري �لن�ضحاب بعد �ضنة من ورود هذ� �لإعلن.

املادة 10
حّرر هذ� �لتفاق بخم�ض لغات ر�ضمية مت�ضاوية �حلجية هي �لإ�ضبانية و�لإنكليزية و�لرو�ضية 
�إىل  عنه  م�ضّدقة  ن�ضخ  باإر�ضال  �لوديعة  �حلكومات  حمفوظات  يف  ويودع  و�لفرن�ضية،  و�ل�ضينية 

عة عليه �أو �ملن�ضمة �إليه. حكومات �لدول �ملوقِّ

�ضون بذلك ح�ضب �لأ�ضول، بتوقيع هذ� �لتفاق. عون �أدناه، �ملفوَّ م، قام �ملوقِّ و�إثباتا ملا تقدَّ

بثلث ن�ضخ، يف مدن لندن ومو�ضكو وو��ضنطن �لعا�ضمة يف �ليوم �لثاين و�لع�ضرين من  ر  ُحرِّ
�ضهر ني�ضان/�أبريل عام �ألف وت�ضعمائة وثمانية و�ضتني.
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 جيم-   اتفاقية امل�ضوؤولية الدولية عن الأ�ضرار 
التي حتدثها الأج�ضام الف�ضائية)3(

�إنَّ �لدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية،

�إذ تعرتف مبا للإن�ضانية جمعاء من م�ضلحة م�ضرتكة يف ت�ضجيع ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي 
و��ضتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�ضلمية،

و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لن�ضاطات  �ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة  �إىل  ت�ضري  و�إذ 
�لف�ضاء �خلارجي مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى،

�أن تتخذها �لدول و�ملنظمات  �لتي يتعني  �أنه، رغم �لتد�بري �لوقائية  تاأخذ بعني �لعتبار  و�إذ 
�أن حتدث  �لأج�ضام �ملذكورة ميكن  فاإنَّ  �لف�ضائية،  �لأج�ضام  �إطلق  �مل�ضرتكة يف  �لدولية  �حلكومية 

�لأ�ضر�ر �أحيانا،

�لتي  �لأ�ضر�ر  عن  �مل�ضوؤولية  ب�ضاأن  فعالة  دولية  و�إجر�ء�ت  قو�عد  و�ضع  ب�ضرورة  تعرتف  و�إذ 
�أحكام هذه  وعادل، مبوجب  كامل  تعوي�ض  دفع  كفالة  �لف�ضائية، وخا�ضة �ضرورة  �لأج�ضام  حتدثها 

�لتفاقية ل�ضحايا هذه �لأ�ضر�ر،

و�إذ تعتقد باأنَّ تقرير مثل هذه �لقو�عد و�لإجر�ء�ت �ضي�ضهم يف توطيد �لتعاون �لدويل يف ميد�ن 
��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�ضلمية،

قد �تفقت على ما يلي:

 املادة الأوىل
لأغر��ض هذه �لتفاقية:

)�أ( يق�ضد بتعبري "�لإ�ضر�ر"، �خل�ضارة يف �لأرو�ح �أو �لإ�ضابة �ل�ضخ�ضية �أو �أيُّ �إ�ضر�ر �آخر 
�أو  �أو �ل�ضرر �لذي يلحق مبمتلكات �لدولة �أو ممتلكات �لأ�ضخا�ض �لطبيعيني  بال�ضحة، �أو �خل�ضارة 

�ملعنويني، �أو ممتلكات �ملنظمات �حلكومية �لدولية؛
)ب(  ويق�ضد �أي�ضًا بتعبري "�لإطلق"، حماولة �لإطلق؛

.13810 �لرقم   ،961 �ملجلد  �ملعاهد�ت،  �ملتحدة، جمموعة  )3(�لأمم 
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)ج( ويق�ضد بتعبري "�لدولة �ملطلقة" ما يلي:

‘1’ �لدولة �لتي تطلق �أو تدبر �أمر �إطلق ج�ضم ف�ضائي؛

‘2’ �لدولة �لتي ي�ضتخدم �إقليمها �أو ت�ضتخدم من�ضاآتها يف �إطلق ج�ضم ف�ضائي؛

)د( وي�ضمل تعبري "�جل�ضم �لف�ضائي"، �لأجز�ء �ملكونة للج�ضم �لف�ضائي، ف�ضل عن مركبة 
�لإطلق و�أجز�ئها.

الثانية املادة 
يحدثها  �لتي  �لأ�ضر�ر  عن  تعوي�ض  بدفع  يتعلق  فيما  مطلقة  �ملطلقة  �لدولة  م�ضوؤولية  تكون 

ج�ضمها �لف�ضائي على �ضطح �لأر�ض �أو يف �لطائر�ت �أثناء طري�نها.

الثالثة املادة 
متنه، يف  على  �أمو�ل  �أو  �أ�ضخا�ض  �إ�ضابة  �أو  لدولة مطلقة  تابع  ف�ضائي  �إ�ضابة ج�ضم  يف حال 
تكون  ل  �أخرى،  مطلقة  لدولة  تابع  ف�ضائي  ج�ضم  �أحدثها  باأ�ضر�ر  �لأر�ض،  �ضطح  غري  �آخر  مكان 
تكون  �أ�ضخا�ض  خطاأ  �أو  خطئها  عن  نا�ضئة  �لأ�ضر�ر  كانت  �إذ�  �إلَّ  م�ضوؤولة  �لأخرية  �لدولة   هذه 

م�ضوؤولة عنهم.

 املادة الرابعة
�أمو�ل على متنه، يف  �أو  �أ�ضخا�ض  �إ�ضابة  �أو  لدولة مطلقة  تابع  �إ�ضابة ج�ضم ف�ضائي  1- يف حال 
مكان �آخر غري �ضطح �لأر�ض، باأ�ضر�ر �أحدثها ج�ضم ف�ضائي تابع لدولة مطلقة �أخرى وتاأدية ذلك 
�أو �ملعنويني، فاإنَّ �لدولتني �لأوليني تكونان  باأ�ضخا�ضها �لطبيعيني  �أو  ثالثة  �أ�ضر�ر بدولة  �إحلاق  �إىل 

م�ضوؤولتني، بالتكافل و�لت�ضامن، �إز�ء �لدولة �لثالثة �إىل �ملدى �ملبني فيما يلي:

لطائرة  �أو  �لأر�ض  �ضطح  قد حدثت على  �لثالثة  بالدولة  �للحقة  �لأ�ضر�ر  كانت  )�أ( �إذ� 
�أثناء طري�نها، تكون م�ضوؤوليتهما �إز�ء تلك �لدولة مطلقة؛

�أو  باأ�ضخا�ض  �أو  �لثالثة  للدولة  تابع  ف�ضائي  بج�ضم  �للحقة  �لأ�ضر�ر  كانت  �إذ�  )ب(  
�لدولة  �إز�ء  م�ضوؤوليتهما  تكون  �لأر�ض،  �ضطح  غري  �آخر  مكان  يف  حدثت  قد  متنه  على  �أمو�ل 
منهما �أيٌّ  تكون  �أ�ضخا�ض  جانب  من  �أو  منهما  �أيٍّ  جانب  من  خطاأ  وجود  �أ�ضا�ض  على  مبنية   �لثالثة 

م�ضوؤولة عنهم.
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هذه  من   1 �لفقرة  يف  �إليها  �مل�ضار  و�لت�ضامن،  بالتكافل  �مل�ضوؤولية  حالت  جميع  2- يف 
فاإذ�  منهما،  كل  خطاأ  بن�ضبة  �لأوليني  �لدولتني  بني  �ل�ضرر  عن  �لتعوي�ض  عبء  يوّزع  �ملادة، 
هذ�  ويكون  بالت�ضاوي.  عليهما  �لتعوي�ض  عبء  وّزع  منهما،  كل  خطاأ  مدى  حتديد  يتي�ّضر  مل 
�مل�ضتحــق  �لتعوي�ض  كامـل  على  �حل�ضول  طلب  يف  �لثالثة  �لدولة  بحق  �إخلل  دون  �لتوزيع 
�أو  و�لت�ضامن،  بالتكافل  م�ضوؤولة  هي  �لتي  �ملطلقة،  �لدول  من  �أيٍّ  من  �لتفاقية  هذه   مبوجب 

منها جميعا.

املادة اخلام�ضة
بالت�ضامن  م�ضوؤولة  �لدول  هذه  تكون  ف�ضائي  ج�ضم  �إطلق  يف  �أكرث  �أو  دولتان  ��ضرتكت  1- �إذ� 

و�لتكافل عن �أيِّ �أ�ضر�ر تن�ضاأ عن ذلك.

2- لأية دولة مطلقة تدفع تعوي�ضا عن �لأ�ضر�ر حق �لرجوع على �ضائر �مل�ضرتكني يف �لإطلق. 
تكون  �لذي  �ملايل  �للتز�م  توزيع  ب�ضاأن  �تفاقات  م�ضرتكة عقد  �إطلق  للم�ضرتكني يف عملية  وميكن 
طلب  يف  �أ�ضر�ر  حلقتها  دولة  �أية  بحق  �لتفاقات  هذه  تخّل  ول  و�لت�ضامن.  بالتكافل  عنه  م�ضوؤولة 
�لتي هي  �ملطلقة،  �لدول  �أيٍّ من  �لتفاقية من  �مل�ضتحق مبوجب هذه  �لتعوي�ض  �حل�ضول على كامل 

م�ضوؤولة بالتكافل و�لت�ضامن، �أو منها جميعا.

3- تعترب �لدولة �لتي ي�ضتخدم �إقليمها �أو ت�ضتخدم من�ضاآتها يف �إطلق ج�ضم ف�ضائي م�ضرتكة يف 
عملية �لإطلق �مل�ضرتكة.

ال�ضاد�ضة  املادة 
1- مع مر�عاة �أحكام �لفقرة 2 من هذه �ملادة، يكون �لإبر�ء من �مل�ضوؤولية �ملطلقة بقدر ما تثبت 
�لدولة �ملطلقة �أنَّ �لأ�ضر�ر ن�ضاأت �إما كليا �أو جزئيا عــن �إهمــال ج�ضــيم �أو عـــن فعــل �أو تق�ضـــري من 
جانــب �لدولــة �ملّدعيــة �أو �لأ�ضخــا�ض �لطبيعيــني �أو �ملعنويــني �لذيــن متثــلهم حــدث بنّيــة �لت�ضّبب 

يف �أ�ضر�ر.

وكانت  �ملطلقة  �لدول  با�ضرتها  ن�ضاطات  عن  نا�ضئة  �لأ�ضر�ر  كانت  �إذ�  �إبر�ء  ثمة  يكون  2- ل 
�ملنظمة  �ملبادئ  ومعاهدة  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق  مع  �ضيما  ول  �لدويل،  �لقانون  مع  متفقة  غري 
و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول   لن�ضاطات 

�ل�ضماوية �لأخرى.
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ال�ضابعة املادة 
ل تطبق �أحكام هذه �لتفاقية على �لأ�ضر�ر �لتي يحدثها ج�ضم ف�ضائي تابع لدولة مطلقة و�لتي 

تلحق بالأ�ضخا�ض �لتايل بيانهم:
)�أ( مو�طنو هذه �لدولة �ملطلقة؛

)ب(   �ملو�طنون �لأجانب �أثناء ��ضرت�كهم يف ت�ضيري هذ� �جل�ضم �لف�ضائي من وقت �إطلقه 
�أو يف �أية مرحلة لحقة حتى هبوطه، �أو �أثناء وجودهم، بناء على دعوة من تلك �لدولة �ملطلقة، يف 

�جلو�ر �ملبا�ضر ملنطقة ينتوي �إجر�ء �لإطلق �أو �ل�ضرتد�د فيها.

الثامنة املادة 
�أو �ملعنويني �أ�ضر�ر، مطالبة �لدولة  �أ�ضخا�ضها �لطبيعيني  �أو تلحق  1- يجوز للدولة �لتي تلحقها 

�ملطلقة بالتعوي�ض عن تلك �لأ�ضر�ر.

�ملطلقة  للدولة  مطالبة  م  تقدِّ �أن  �أخرى  لدولة  جاز  مطالبة،  �أية  �جلن�ضية  دولة  م  تقدِّ 2- �إذ� مل 
وذلك عن �أ�ضر�ر يكون قد تكبدها يف �إقليمها �أيُّ �أ�ضخا�ض طبيعيني �أو معنويني.

م دولة �جلن�ضية، ل هي ول �لدولة �لتي وقعت يف �إقليمها �لأ�ضر�ر، باأية مطالبة �أو  3- �إذ� مل تتقدَّ
م مطالبة للدولة �ملطلقة، وذلك عن  م مبطالبة، جاز لدولة �أخرى �أن تقدِّ مل تعلن �أيهما �نتو�ءها �لتقدُّ

�أ�ضر�ر يكون قد تكبدها �أ�ضخا�ض مقيمون فيها ب�ضورة د�ئمة.

التا�ضعة املادة 
لأية  ويجوز  �لدبلوما�ضية  بالطرق  �ملطلقة  �لدولة  �إىل  �لأ�ضر�ر  عن  بالتعوي�ض  �ملطالبة  م  تقدَّ
دولة ل حتتفظ بعلقات دبلوما�ضية مع هذه �لدولة �ملطلقة �أن ترجو دولة �أخرى تقدمي مطالبتها �إىل 
�أي�ضًا  لها  يجوز  �لتفاقية. كما  �آخر مبوجب هذه  نحو  �أو متثيل م�ضاحلها على  �ملطلقة  �لدولة  هذه 
تقدمي مطالبتها بو��ضطة �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة، �ضرط �أن تكون �لدولة �ملطالبة و�لدول �ملطلقة، 

كلهما، من �أع�ضاء �لأمم �ملتحدة.

العا�ضرة املادة 
م �ملطالبة بالتعوي�ض عن �لأ�ضر�ر �إىل �لدولة �ملطلقة خلل مهلة ل تتجاوز �ل�ضنة  1- ميكن �أن تقدَّ

�لو�حدة من تاريخ حدوث �لأ�ضر�ر �أو تاريخ حتديد �لدولة �ملطلقة �مل�ضوؤولة.
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2- غري �أنه، يف حال عدم علم �لدولة بوقوع �لأ�ضر�ر �أو يف حال عجزها عن حتديد �لدولة �ملطلقة 
بالوقائع  فعل  علمها  تاريخ  من  و�حدة  �ضنة  قدرها  مهلة  خلل  مطالبة  تقدمي  لها  يجوز  �مل�ضوؤولة، 
�لتاريخ  من  و�حدة  �ضنة  فرتة  �ملهلة  هذه  تتجاوز  �أن  حال،  كل  على  يجوز،  ل  �أنه  �إلَّ  �إليها؛  �مل�ضار 
�ملنتظر على  لو حر�ضت �حلر�ض  بالوقائع  �لدولة  تلك  فيه علم  �أن يفرت�ض  �ملعقول  يكون من   �لذي 

�لعلم بها.

�لكامل  �ملدى  كان  �إذ�  حتى  �ملادة  هذه  من  و2   1 �لفقرتني  يف  �ملحددة  �لآجال  3- تنطبق 
م وثائق  للأ�ضر�ر غري معروف، �إلَّ �أنه يحق للدولة �ملطالبة، يف هذه �حلالة، �أن تعدل طلبها و�أن تقدِّ
�لكامل  �إ�ضافية بعد �نق�ضاء �لآجال �ملذكورة وذلك حتى مرور �ضنة و�حدة من تاريخ معرفة �ملدى 

للأ�ضر�ر.

املادة احلادية ع�ضرة
1- ل ي�ضرتط جلو�ز تقدمي مطالبة �إىل �لدولة �ملطلقة بالتعوي�ض عن �أ�ضر�ر مبوجب هذه �لتفاقية 
�أو  �لطبيعيني  للأ�ضخا�ض  �أو  �ملطالبة  للدول  متاحة  تكون  �لتي  �ملحلية  �لرجوع  طرق  ��ضتنفاد  �ضبق 

�ملعنويني �لذين متثلهم.

�أو معنويني متثلهم، من رفع  �أ�ضخا�ض طبيعيني  �أو  �أية دولة،  �لتفاقية ما مينع  2- لي�ض يف هذه 
�لدعوى لدى �ملحاكم �لق�ضائية للدولة �ملطلقة �أو لدى حماكمها �أو هيئاتها �لإد�رية. بيد �أنه ل يحق 
م، مبوجب هذه �لتفاقية �أو مبوجب �أيِّ �تفاق دويل �آخر ملزم للدول �ملعنية، مطالبة  لأية دولة �أن تقدِّ
بالتعوي�ض عن �أ�ضر�ر رفعت ب�ضاأنها دعوى لدى �ملحاكم �لق�ضائية للدولة �ملطلقة �أو لدى حماكمها �أو 

هيئاتها �لإد�رية.

املادة الثانية ع�ضرة
د مقد�ر �لتعوي�ض �لذي تكون �لدولة �ملطلقة ملزمة بدفعه مبوجب هذه �لتفاقية تعوي�ضا  يحدَّ
عن �لأ�ضر�ر وفقًا للقانون �لدويل ومبادئ �لعدل و�لإن�ضاف، بحيث يكون من �ضاأن �لتعوي�ض �أن يعيد 
ا �أو دولة �أو منظمة دولية، �إىل �حلالة  ا �أو معنويًّ م �ملطالبة نيابة عنه، �ضو�ء �أكان �ضخ�ضًا طبيعيًّ من تقدَّ

�لتي كان ميكن �أن توجد لو مل تقع �لأ�ضر�ر.

املادة الثالثة ع�ضرة
�مللزمة  �لدولة  بعملة  ذلك،  �لدولة  هذه  طلبت  �إذ�  �أو،  �ملطالبة  �لدولة  بعملة  �لتعوي�ض  يدفع 
بالتعوي�ض، �إلَّ �إذ� �تفقت �لدولة �ملطالبة و�لدولة �مللزمة بالتعوي�ض مبوجب هذه �لتفاقية على �ضكل 

�آخر للتعوي�ض.



19

 املادة الرابعة ع�ضرة
باأنها  �ملطلقة  �لدولة  باإ�ضعار  �ملطالبة  �لدولة  قيام  تاريخ  من  �ضنة  مهلة  خلل  يتم،  مل  �إذ� 
�لدبلوما�ضية  �ملفاو�ضات  طريق  عن  للمطالبة  ت�ضوية  �إىل  �لو�ضول  �ملطالبة،  م�ضتند�ت  قدمت 
طلب على  بناء  وذلك  �ملطالبات  لت�ضوية  جلنة  �ملعنيان  �لطرفان  ي�ضكل  �لتا�ضعة،  للمادة   وفقًا 

 �أيٍّ منهما.

 املادة اخلام�ضة ع�ضرة
�لثاين  وتعني  �ملطالبة،  �لدولة  �أحدهم  تعني  �أع�ضاء  ثلثة  �ملطالبات من  ت�ضوية  1- ت�ضكل جلنة 
�لدولة �ملطلقة، �أما �لثالث وهو �لرئي�ض في�ضرتك �لطرفان يف �ختياره ويقوم كل طرف بهذ� �لتعيني 

خلل مهلة �ضهرين من تاريخ طلب �إن�ضاء جلنة ت�ضوية �ملطالبات.

2- �إذ� مل يتم �لتو�ضل �إىل �أيِّ �تفاق على �ختيار �لرئي�ض خلل مهلة �أربعة �أ�ضهر من تاريخ طلب 
تعيني  �ملتحدة  للأمم  �لعام  �لأمني  يرجو  �أن  �لطرفني  لأيٍّ من  يجوز  �ملطالبات،  ت�ضوية  �إن�ضاء جلنة 

�لرئي�ض خلل مهلة �إ�ضافية قدرها �ضهر�ن.

ال�ضاد�ضة ع�ضرة  املادة 
1- �إذ� تخلف �أحد �لطرفني عن �إجر�ء �لتعيني �لذي يرتتب عليه �إجر�وؤه خلل �لفرتة �ملن�ضو�ض 
عليها، ي�ضكل �لرئي�ض، بناء على طلب �لطرف �لآخر، جلنة لت�ضوية �ملطالبات وحيدة �لع�ضو موؤلفة 

من �ضخ�ضه وحده.

يف  �ملتبع  �لإجر�ء  نف�ض  �للجنة،  يف  �لأ�ضباب،  من  �ضبب  لأيِّ  يحدث،  �ضغور  �أيِّ  ملء  يف  2- يتبع 
�لتعيني �لأ�ضلي.

3- تقّرر �للجنة �إجر�ء�تها �خلا�ضة.

4- تقّرر �للجنة مكان �أو �أمكنة �جتماعها و�ضائر �ل�ضوؤون �لإد�رية.

�لقر�ر�ت  جميع  ت�ضدر  �لع�ضو،  وحيدة  جلنة  عن  �ل�ضادرة  و�لأحكام  �لقر�ر�ت  5- با�ضتثناء 
و�لأحكام باأغلبية �لأ�ضو�ت.

ال�ضابعة ع�ضرة  املادة 
ل يز�د عدد �أع�ضاء جلنة ت�ضوية �ملطالبات ب�ضبب �ن�ضمام دولتني مطالبتني �أو �أكرث �أو دولتني 
�لدعوى  يف  �مل�ضرتكة  �ملطالبة  �لدول  تقوم  بل  �للجنة  على  معرو�ضة  مطالبة  يف  �أكرث  �أو  مطلقتني 
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جمتمعة، بتعيني ع�ضو و�حد من �أع�ضاء �للجنة بالطريقة ذ�تها ووفقًا لل�ضروط ذ�تها �لتي كانت تطبق 
يف حال وجود دولة مطالبة و�حدة. و�إذ� �ضمت دولتان مطلقتان �أو �أكرث يف �إجر�ء �ملطالبة قامت هذه 
�لدول، جمتمعة، بتعيني ع�ضو و�حد من �أع�ضاء �للجنة بالطريقة ذ�تها. و�إذ� تخلفت �لدول �ملطالبة 
�أو �لدول �ملطلقة عن �إجر�ء �لتعيني خلل �لفرتة �ملن�ضو�ض عليها، �ضّكل �لرئي�ض جلنة وحيدة �لع�ضو 

موؤلفة من �ضخ�ضه وحده.

 املادة الثامنة ع�ضرة
�إن �لتعوي�ض  مقد�ر  وحتدد  �لتعوي�ض،  طلب  �ضحة  يف  �ملطالبات  ت�ضوية  جلنة   تبت 

كان و�جبا.

التا�ضعة ع�ضرة  املادة 
1- تقوم جلنة ت�ضوية �ملطالبات بعملها وفقًا لأحكام �ملادة �لثانية ع�ضرة.

�إذ� كان �لأطر�ف قد و�فقو� على ذلك؛ ويف غري ذلك من  2- يكون قر�ر �للجنة نهائيا وملزما 
�حلالت ت�ضدر �للجنة حكما نهائيا له طابع �لتو�ضية يكون على �لأطر�ف �لنظر فيه بح�ضن نية وعلى 

�للجنة �أن تذكر �لأ�ضباب �ملوجبة لقر�رها �أو حكمها.
3- ت�ضدر �للجنة قر�رها �أو حكمها يف �أ�ضرع وقت ممكن وخلل مهلة �أق�ضاها �ضنة و�حدة من 

تاريخ �إن�ضائها �إلَّ �إذ� ر�أت �للجنة �ضرورة لتمديد هذه �ملهلة.
4- تن�ضر �للجنة قر�رها �أو حكمها، وت�ضلِّم ن�ضخة م�ضدقة منه �إىل كل من �لأطر�ف و�إىل �لأمني 

�لعام للأمم �ملتحدة.

الع�ضرون  املادة 
توزع �مل�ضاريف �ملتعلقة بلجنة ت�ضوية �ملطالبات بالت�ضاوي بني �لأطر�ف، �إلَّ �إذ� قررت �للجنة 

خلف ذلك.

 املادة احلادية والع�ضرون
�إذ� كانت �لأ�ضر�ر �لتي �أحدثها ج�ضم ف�ضائي ت�ضكل خطر� و��ضع �لنطاق على �لأرو�ح �لب�ضرية 
�لدول  على  �ضار  حيوية،  مر�كز  عمل  �ضري  �أو  �ل�ضكان  معي�ضة  باأحو�ل  جدية  ب�ضورة  تخل  كانت  �أو 
�لأطر�ف، ول �ضيما �لدول �ملطلقة، �أن تدر�ض �إمكانية �إ�ضد�ء �مل�ضاعدة �ملنا�ضبة �لعاجلة �إىل �لدولة 
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�لتي تكبدت �لأ�ضر�ر، �إذ� ما طلبت هي ذلك، غري �أنه لي�ض بهذه �ملادة ما مي�ض حقوق �أو �لتز�مات 
�لدول �لأطر�ف مبوجب هذه �لتفاقية.

الثانية والع�ضرون  املادة 
منها،  و�لع�ضرين  �ل�ضابعة  �إىل  و�لع�ضرين  �لر�بعة  من  �ملو�د  با�ضتثناء  �لتفاقية،  هذه  1- يف 
ن�ضاطات  متار�ض  دولية  حكومية  منظمة  �أيِّ  على  تنطبق  �أنها  �لدول  �إىل  �لإ�ضار�ت  يف  يفرت�ض 
ف�ضائية، �إذ� �أعلنت هذه �ملنظمة �أنها تقبل �حلقوق و�للتز�مات �ملن�ضو�ض عليها يف هذه �لتفاقية، 
�ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة  ويف  �لتفاقية  هذه  يف  �أطر�فا  دول  فيها  �لأع�ضاء  �لدول  �أغلبية  وكانت 
و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول   لن�ضاطات 

�ل�ضماوية �لأخرى.

هذه  يف  �أطر�فا  دول  تكون  �لتي  �لقبيل  هذ�  من  منظمة  �أية  يف  �لأع�ضاء  �لدول  2- تتخذ 
للفقرة وفقًا  �إعلن  باإ�ضد�ر  �ملنظمة  قيام  ت�ضمن  كيما  �ملنا�ضبة  �خلطو�ت  جميع   �لتفاقية 

�ل�ضابقة.

3- �إذ� �أ�ضبحت منظمة حكومية دولية م�ضوؤولة عن �أ�ضر�ر مبوجب �أحكام هذه �لتفاقية �ضارت 
هذه �ملنظمة م�ضوؤولة، بالتكافل و�لت�ضامن، هي و�أع�ضاوؤها �لذين يكونون من �لدول �لأطر�ف يف هذه 

�لتفاقية، وذلك بال�ضروط �لتالية:

م كل مطالبة بالتعوي�ض عن هذه �لأ�ضر�ر �إىل �ملنظمة �أول؛ )�أ( �أن تقدَّ

هذه  يف  �أطر�فا  دول  يكونون  �لذين  �لأع�ضاء  على  �لرجوع  �ملطالبة  للدولة  يجوز  ل  )ب(  
�لتفاقية للح�ضول منهم على �أيِّ مبلغ �تفق عليه �أو تقرر ��ضتحقاقه كتعوي�ض عن هذه �لأ�ضر�ر، �إلَّ 

�إذ� تخلفت �ملنظمة عن دفع �ملبلغ �ملذكور خلل فرتة �ضتة �أ�ضهر.

تكبدتها  �أ�ضر�ر  عن  �لتفاقية،  هذه  �أحكام  على  بناء  بالتعوي�ض،  مطالبة  كل  تقدمي  4- يجرى 
منظمة �أ�ضدرت �إعلنا وفقًا للفقرة 1 من هذه �ملادة بو��ضطة دولة تكون ع�ضو� يف �ملنظمة وطرفًا يف 

هذه �لتفاقية.

الثالثة والع�ضرون  املادة 
1- ل مت�ض �أحكام هذه �لتفاقية �أية �تفاقات دولية �أخرى نافذة فيما يت�ضل بالعلقات بني �لدول 

�لأطر�ف يف تلك �لتفاقات.

�أحكامها  د جمدد�  �أحكام هذه �لتفاقية ما مينع �لدول من عقد �تفاقات دولية توؤكِّ 2- لي�ض يف 
وتكمل هذه �لأحكام وتو�ضعها.
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 املادة الرابعة والع�ضرون
1- تعر�ض هذه �لتفاقية لتوقيع جميع �لدول ويجوز �لن�ضمام �إىل هذه �لتفاقية يف �أيِّ وقت لأية 

دولة مل توقع عليها قبل بدء نفاذها وفقًا للفقرة 3 من هذه �ملادة.

ووثائق  �لت�ضديق  وثائق  وتودع  عليها  عة  �ملوقِّ �لدول  لت�ضديق  �لتفاقية  هذه  2- تخ�ضع 
لربيطانيا  �ملتحدة  و�ململكة  �ل�ضوفياتية  �ل�ضرت�كية  �جلمهوريات  �حتاد  حكومات  لدى  �لن�ضمام 
�لتفاقية  هذه  مبوجب  �ملعيَّنة  �لأمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات  �ل�ضمالية  و�إيرلند�   �لعظمى 

حكومات وديعة.

3- ت�ضبح هذه �لتفاقية نافذة لدى �إيد�ع وثيقة �لت�ضديق �خلام�ضة.

�ن�ضمامها  وثائق  �أو  وثائق ت�ضديقها عليها  باإيد�ع  تقوم  �لتي  للدول  بالن�ضبة  نافذة،  4- وت�ضبح 
�إليها بعد بدء نفاذها، �بتد�ء من تاريخ �إيد�ع تلك �لدول وثائق ت�ضديقها �أو �ن�ضمامها.

�لتفاقية  هذه  على  عة  �ملوقِّ �لدول  جميع  �إىل  �ل�ضرعة،  وجه  على  �لوديعة،  �حلكومات  5- تنهي 
و�ملن�ضمة �إليها، تاريخ كل توقيع عليها، وتاريخ �إيد�ع كل وثيقة ت�ضديق عليها �أو �ن�ضمام �إليها، وتاريخ 

نفاذها، و�أية �إ�ضعار�ت �أخرى.

6- تقوم �حلكومات �لوديعة بت�ضجيل هذه �لتفاقية وفقًا للمادة 102 من ميثاق �لأمم �ملتحدة.

 املادة اخلام�ضة والع�ضرون
وت�ضبح  عليها  تعديلت  �إدخال  تقرتح  �أن  �لتفاقية  هذه  يف  �لأطر�ف  �لدول  من  دولة  لأية 
�لدول  �أغلبية  قبول  نالت  �لأطر�ف، متى  �لدول  تقبلها من  دولة  �إىل كل  بالن�ضبة  نافذة،  �لتعديلت 
�لأطر�ف،  �لدول  باقية من  دولة  �إىل كل  بالن�ضبة  نافذة،  ت�ضبح  وبعد ذلك  �لتفاقية،  �لأطر�ف يف 

�بتد�ء من تاريخ قبول هذه �لدولة لها.

ال�ضاد�ضة والع�ضرون  املادة 
هذه  يف  �لنظر  �إعادة  م�ضاألة  تدرج  �لتفاقية،  هذه  نفاذ  بدء  على  �ضنو�ت  ع�ضر  مرور  بعد 
تطبيق  �ضوء  يف  تبحث،  لكي  �ملتحدة،  للأمم  �لعامة  للجمعية  �ملوؤقت  �لأعمال  جدول  يف  �لتفاقية 
ي�ضح  �أنه  غري  فيها  �لنظر  �إعادة  �للزم  من  كان  �إذ�  فيما  �ملن�ضرمة،  �لفرتة  خلل  �لتفاقية 
من  �لأطر�ف  للدول  موؤمتر  عقد  �لتفاقية  هذه  نفاذ  على  �ضنو�ت  خم�ض  �نق�ضاء  بعد  وقت  �أيِّ  يف 
�أغلبية ومو�فقة  �لتفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  ثلث  طلب  على  بناء  وذلك  فيها،  �لنظر  �إعادة   �أجل 

�لدول �لأطر�ف.
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ال�ضابعة والع�ضرون  املادة 
لأية دولة من �لدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية، بعد �ضنة من نفاذها، �إعلن نيتها �لن�ضحاب 
ورود  من  �ضنة  بعد  نافذً�  �لن�ضحاب  وي�ضبح  �لوديعة  �حلكومات  �إىل  تر�ضله  كتابي  باإ�ضعار   منها 

هذ� �لإ�ضعار.

الثامنة والع�ضرون  املادة 
تودع هذه �لتفاقية، �ملحررة بخم�ض لغات ر�ضمية مت�ضاوية هي �لإ�ضبانية و�لإنكليزية و�لرو�ضية 
و�ل�ضينية و�لفرن�ضية، يف حمفوظات �حلكومات �لوديعة. وتقوم �حلكومات �لوديعة باإر�ضال �ضور عنها، 

عة عليها و�ملن�ضمة �إليها. م�ضدقة ح�ضب �لأ�ضول، �إىل حكومات �لدول �ملوقِّ

�ضون بذلك ح�ضب �لأ�ضول، بتوقيع هذه �لتفاقية. عون �أدناه، �ملفوَّ م، قام �ملوقِّ و�إثباتا ملا تقدَّ

رت من ثلث ن�ضخ يف مدن لندن ومو�ضكو وو��ضنطن �لعا�ضمة يف �ليوم �لتا�ضع و�لع�ضرين  ُحرِّ
من �ضهر �آذ�ر/مار�ض عام �ألف وت�ضعمائة و�ثنني و�ضبعني.
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 دال-  اتفاقية ت�ضجيل الأج�ضام املطلقة 
يف الف�ضاء اخلارجي)4(

�إنَّ �لدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية،

�إذ تعرتف مبا للإن�ضانية جمعاء من م�ضلحة م�ضرتكة يف ت�ضجيع ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي 
و��ضتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�ضلمية،

و�إذ تذكر �أنَّ معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لن�ضاطات �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
د  خة يف 27 كانون �لثاين/يناير 1967، توؤكِّ �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية،)1( و�ملوؤرَّ
�أنَّ �لدول ترتتب عليها م�ضوؤولية دولية عن ن�ضاطاتها �لقومية يف �لف�ضاء �خلارجي وت�ضري �إىل �لدولة 

ًل لديها، �لتي يكون �جل�ضم �ملطلق يف �لف�ضاء �خلارجي م�ضجَّ

ورد  �لف�ضائيني  �مللحني  و�إعادة  �لف�ضائيني  �مللحني  �إنقاذ  �تفاق  �أنَّ  �إىل  كذلك  ت�ضري  و�إذ 
خ يف 22 ني�ضان/�أبريل 1968 ين�ض على وجوب قيام  �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي)2( �ملوؤرَّ
قد  تكون  �أيِّ ج�ضم  �إعادة  قبل  �للزمة  �ل�ضتدللية  �لبيانات  بتقدمي  �لطلب،  عند  �ملطلقة،  �ل�ضلطة 

�أطلقته �إىل �لف�ضاء �خلارجي ووجد خارج �حلدود �لإقليمية لل�ضلطة �ملطلقة،

و�إذ تذكر �أي�ضًا �أنَّ �تفاقية �مل�ضوؤولية �لدولية عن �لأ�ضر�ر �لتي حتدثها �لأج�ضام �لف�ضائية)3( 
�ملطلقة عن  �لدول  م�ضوؤولية  ب�ضاأن  دولية  و�إجر�ء�ت  قو�عد  تقرر  �آذ�ر/مار�ض 1972  خة يف 29  �ملوؤرَّ

�لأ�ضر�ر �لتي حتدثها �أج�ضامها �لف�ضائية،

و�إذ ترغب، يف �ضوء معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لن�ضاطات �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م 
�لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية، يف ترتيب �أمر قيام �لدول �ملطلقة بحفظ 

�ضجلت قومية للأج�ضام �لف�ضائية �لتي تطلقها يف �لف�ضاء �خلارجي،

و�إذ ترغب كذلك يف توفر �ضجل مركزي للأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي يو�ضع ويحفظ 
على �أ�ضا�ض �إلز�مي، من قبل �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة،

و�إذ ترغب �أي�ضًا يف مد �لدول �لأطر�ف بو�ضائل و�إجر�ء�ت �إ�ضافية ت�ضاعد على �ل�ضتدلل على 
�لأج�ضام �لف�ضائية،

.15020 �لرقم   ،1023 �ملجلد  �ملعاهد�ت،  �ملتحدة، جمموعة  )4(�لأمم 
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و�إذ تعتقد �أنَّ وجود نظام �إلز�مي لت�ضجيل �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي �أمر من �ضاأنه، 
�ملنظم  �لدويل  �لقانون  و�إمناء  تطبيق  يف  وي�ضاهم  عليها  �ل�ضتدلل  على  ي�ضاعد  �أن  خا�ضة،  ب�ضفة 

ل�ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي،
قد �تفقت على ما يلي:

 املادة الأوىل
لأغر��ض هذه �لتفاقية:

)�أ( يق�ضد بتعبري "�لدولة �ملطلقة":
‘1’ �لدولة �لتي تطلق �أو تتكفل باأمر �إطلق ج�ضم ف�ضائي؛

‘2’ �لدولة �لتي يطلق من �إقليمها �أو من من�ضاآتها ج�ضم ف�ضائي؛

)ب(  وي�ضمل تعبري "ج�ضم ف�ضائي" �لأجز�ء �ملكونة جل�ضم ف�ضائي ف�ضل عن مركبة �إطلقه 
و�أجز�ئها؛

)ج(   ويق�ضد بتعبري "دولة �لت�ضجيل" �لدولة �ملطلقة �ملقيد �جل�ضم �لف�ضائي يف �ضجلها وفقًا 
للمادة �لثانية.

الثانية  املادة 
1- لدى �إطلق ج�ضم ف�ضائي على مد�ر �أر�ضي �أو ما ور�ءه، يكون على �لدولة �ملطلقة �أن ت�ضجل 
�لعام  �لأمني  �إبلغ  تتكفل بحفظه. وعلى كل دولة مطلقة  �لف�ضائي بقيده يف �ضجل منا�ضب  �جل�ضم 

للأمم �ملتحدة باإن�ضائها مثل هذ� �ل�ضجل.
2- �إذ� وجدت دولتان مطلقتان �أو �أكرث بالن�ضبة �إىل �أيِّ ج�ضم ف�ضائي كهذ�، كان عليهما �أو عليها 
�أحكام  �أيٍّ منهما تتوىل ت�ضجيل �جل�ضم وفقًا للفقرة 1 من هذه �ملادة مع مر�عاة  �أمر  �لبت معا يف 
�ملادة �لثامنة من معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لن�ضاطات �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
�خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، ومع عدم �لإخلل باأية �تفاقات منا�ضبة 
�أيِّ  وعلى  �لف�ضائي  �جل�ضم  على  و�لرقابة  �لولية  ب�ضاأن  �ملطلقة  �لدول  بني  عقدها  ير�د  �أو  عقدت 

�أ�ضخا�ض تابعني له.
د حمتويات كل �ضجل و�أحو�ل حفظه من قبل دولة �لت�ضجيل �ملعنية. 3- حتدَّ

الثالثة  املادة 
�ملادة  وفق  �إليه  م  تقدَّ �لتي  �ملعلومات  فيه  ن  تدوَّ �ضجلًّ  �ملتحدة  للأمم  �لعام  �لأمني  1- يحفظ 

�لر�بعة.
2- يباح �لطلع �لتام على �ملعلومات �ملدونة يف هذ� �ل�ضجل.
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 املادة الرابعة
1- على كل دولة ت�ضجيل �أن تزود �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة باأ�ضرع ما ميكن عمليا، �ملعلومات 

�لتالية عن كل ج�ضم ف�ضائي مقيد يف �ضجلها:
)�أ( ��ضم �لدولة �أو �لدول �ملطلقة؛

)ب(  ت�ضمية د�لة على �جل�ضم �لف�ضائي، رقم ت�ضجيله؛
)ج(      تاريخ �إطلقه و�لإقليم �أو �ملكان �لذي �أطلق منه:

)د(    معامل مد�ره �لأ�ضا�ضية، مبا فيها:
‘1’ �لفرتة �لعقدية،

‘2’ �مليل،

‘3’ �لأوج،

‘4’ �حل�ضي�ض،

)ه(   �لوظيفة �لعامة للج�ضم �لف�ضائي.

2- لكل دولة ت�ضجيل �أن تزود �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة من �آن �إىل �آن مبعلومات �إ�ضافية عن �أيِّ 
ج�ضم ف�ضائي مقيد يف �ضجلها.

3- على كل دولة ت�ضجيل �أن تخطر �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة �إىل �أق�ضى مدى م�ضتطاع وباأ�ضرع 
وقت ممكن عمليًّا، عن �أية �أج�ضام ف�ضائية �ضبق لها �أن �أر�ضلت �إليه معلومات عنها وكانت يف مد�ر 

�أر�ضي ولكنها مل تعد فيه.

 املادة اخلام�ضة
�إذ� �أطلق ج�ضم ف�ضائي على مد�ر �أر�ضي �أو �إىل ما ور�ءه وكان يحمل �لت�ضمية �أو رقم �لت�ضجيل 
�مل�ضار �إليهما يف �لفقرة 1 )ب( من �ملادة �لر�بعة، �أو كليهما، فعلى دولة �لت�ضجيل �إخطار �لأمني �لعام 
بذلك عند تقدميها �ملعلومات �ملتعلقة باجل�ضم �لف�ضائي وفق �ملادة �لر�بعة. ويف هذه �حلالة، يقوم 

�لأمني �لعام للأمم �ملتحدة بقيد هذ� �لإخطار يف �ل�ضجل.

ال�ضاد�ضة  املادة 
على ج�ضم  �ل�ضتدلل  من  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  �لتفاقية  هذه  �أحكام  تطبيق  �إذ� مل ميكن 
�لعتباريني  �أو  �لطبيعيني  �أ�ضخا�ضها  من  باأيٍّ  �أو  بها  �ل�ضرر  �إحلاق  يف  ت�ضبب  قد  يكون  ف�ضائي 
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�لتي  �لدول  �ضيما  ول  �لأخرى،  �لأطر�ف  �لدول  على  كان  موؤذية،  �أو  خطرة  طبيعة  ذ�  يكون  قد  �أو 
لطلب  ممكن  مدى  �أق�ضى  �إىل  ت�ضتجيب  �أن  وتقّفيها،  �لف�ضائية  �لأحد�ث  ر�ضد  و�ضائل  متلك 
عادلة  ب�ضروط  مل�ضاعدتها  عنها،  نيابة  �لعام  �لأمني  ير�ضله  �أو  �لع�ضو،  �لدولة  تلك  من  مقدم 
�إىل  تتيح،  �أن  �لطلب  هذ�  مثل  م  تقدِّ �لتي  �لع�ضو  �لدولة  وعلى  �جل�ضم.  على  �ل�ضتدلل  يف  معقولة 
تلك  �إىل تقدمي طلبها وطبيعة  بها  �لتي حدت  �لأحد�ث  �أق�ضى حد ممكن معلومات عن وقت وقوع 
بني  �تفاق  مو�ضع  �مل�ضاعدة  هذه  مثل  مبوجبها  م  تقدَّ �لتي  �لرتتيبات  وتكون  وظروفها.   �لأحد�ث 

�لأطر�ف �ملعنيني.

ال�ضابعة  املادة 
ع�ضرة  �لثانية  �ملادة  حتى  �لثامنة  �ملادة  من  �بتد�ء  مو�دها  با�ضتثناء  �لتفاقية،  هذه  1- يف 
�إذ�  ف�ضائية  ن�ضاطات  متار�ض  دولية  حكومية  منظمة  �أية  على  منطبقة  �لدول  �إىل  �إ�ضارة  كل  تعترب 
�أغلبية  وكانت  �لتفاقية  هذه  يف  عليها  �ملن�ضو�ض  و�للتز�مات  �حلقوق  قبولها  �ملنظمة  �أعلنت 
لن�ضاطات  �ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة  ويف  �لتفاقية  هذه  يف  �أطر�فا  دول  فيها  �لأع�ضاء  �لدول 
و�لأجر�م �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف   �لدول 

�ل�ضماوية �لأخرى.

2- تتخذ �لدول �لأع�ضاء يف �أية منظمة كهذه وتكون دول �أطر�فا يف هذه �لتفاقية جميع �خلطو�ت 
�ملنا�ضبة لت�ضمن قيام �ملنظمة باإ�ضد�ر �إعلن وفقًا للفقرة 1 من هذه �ملادة.

الثامنة  املادة 
1- تعر�ض هذه �لتفاقية لتوقيع جميع �لدول يف مقر �لأمم �ملتحدة بنيويورك. ولأية دولة مل توقع 

هذه �لتفاقية قبل بدء نفاذها وفقًا للفقرة 3 من هذه �ملادة �أن تن�ضم �إليها يف �أيِّ وقت ت�ضاء.

عة عليها. وتودع وثائق �لت�ضديق ووثائق �لن�ضمام  2- تخ�ضع هذه �لتفاقية لت�ضديق �لدول �ملوقِّ
�إىل �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة.

3- يبد�أ نفاذ هذه �لتفاقية بني �لدول �لتي تودع وثائق �لت�ضديق عليها �عتبار� من �إيد�ع وثيقة 
�لت�ضديق �خلام�ضة لدى �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة.

�ن�ضمامها  وثائق  �أو  �لتفاقية  هذه  على  ت�ضديقها  وثائق  تودع  �لتي  للدول  بالن�ضبة  ا  4- �أمَّ
ت�ضديقها  وثائق  �لدول  تلك  �إيد�ع  تاريخ  من  �عتبار�  نافذة  ت�ضبح  فاإنها  نفاذها  بدء  بعد   �إليها 

�أو �ن�ضمامها.
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عة على هذه �لتفاقية و�ملن�ضمة �إليها بتاريخ  5- يبادر �لأمني �لعام �إىل �إعلم جميع �لدول �ملوقِّ
كل توقيع عليها وتاريخ �إيد�ع كل وثيقة ت�ضديق عليها �أو �ن�ضمام �إليها وتاريخ نفاذها، وبغري ذلك من 

�ملعلومات.

التا�ضعة  املادة 
لأية دولة من �لدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية �أن تقرتح ما ت�ضاء من تعديلت عليها. وت�ضبح 
�أغلبية  �لتعديلت نافذة بالن�ضبة لكل دولة تقبلها من �لدول �لأطر�ف يف �لتفاقية متى نالت قبول 
�لدول  من  �أخرى  دولة  كل  �إىل  بالن�ضبة  نافذة،  ت�ضبح  ذلك  وبعد  �لتفاقية،  يف  �لأطر�ف  �لدول 

�لأطر�ف يف �لتفاقية، �بتد�ء من تاريخ قبول هذه �لدولة لها.

العا�ضرة  املادة 
هذه  يف  �لنظر  �إعادة  م�ضاألة  تدرج  �لتفاقية،  هذه  نفاذ  بدء  على  �ضنو�ت  ع�ضر  مرور  بعد 
تطبيق  �ضوء  يف  تبحث،  لكي  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  للجمعية  �ملوؤقت  �لأعمال  جدول  يف  �لتفاقية 
وقت  �أيِّ  يف  ي�ضح  �أنه  غري  تنقيح،  �إىل  بحاجة  كانت  �إذ�  فيما  �ملن�ضرمة،  �لفرتة  خلل  �لتفاقية 
�لتفاقية  يف  �لأطر�ف  للدول  موؤمتر  عقد  �لتفاقية،  هذه  نفاذ  على  �ضنو�ت  خم�ض  �نق�ضاء  بعد 
ومو�فقة  �لتفاقية  يف  �لأطر�ف  �لدول  ثلث  طلب  على  بناء  وذلك  فيها،  �لنظر  �إعادة  �أجل  من 
�لتخ�ضي�ض،  وجه  على  هذه،  �لنظر  �إعادة  يف  �لعتبار  يف  وتوؤخذ  فيها.  �لأطر�ف  �لدول  �أغلبية 
على بال�ضتدلل  �ملت�ضلة  �لتطور�ت  فيها  مبا  باملو�ضوع،  �ضلة  لها  تكنولوجية  تطور�ت   �أية 

�لأج�ضام �لف�ضائية.

 املادة احلادية ع�ضرة
لأية دولة من �لدول �لأطر�ف يف هذه �لتفاقية �إعلن نيتها يف �لن�ضحاب منها بعد �ضنة من 
نفاذها باإ�ضعار كتابي تر�ضله �إىل �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة. وي�ضبح �لن�ضحاب نافذً� بعد �ضنة من 

ورود هذ� �لإ�ضعار.

 املادة الثانية ع�ضرة
و�لرو�ضية  و�لإنكليزية  �لإ�ضبانية  ن�ضو�ضها  �ضحة  تت�ضاوى  �لتي  �لتفاقية،  هذه  �أ�ضل  يودع 
باإر�ضال ن�ضخ  �لعام  �لعام للأمم �ملتحدة، ويقوم �لأمني  و�ل�ضينية و�لعربية و�لفرن�ضية، لدى �لأمني 

عة عليها �ملن�ضمة �إليها. منها م�ضّدق عليها �إىل جميع �لدول �ملوقِّ
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بتوقيع  �لأ�ضول،  ح�ضب  حكوماتهم  من  بذلك  �ضون  �ملفوَّ �أدناه،  عون  �ملوقِّ قام  لذلك  و�إثباتا 
�ألف  �لثاين/يناير عام  �لر�بع ع�ضر من كانون  نيويورك يف  للتوقيع يف  �لتي عر�ضت  هذه �لتفاقية، 

وت�ضعمائة وخم�ضة و�ضبعني.
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هاء-   التفاق املنظم لأن�ضطة الدول على �ضطح 
القمر والأجرام ال�ضماوية الأخرى)5(

�إنَّ �لدول �لأطر�ف يف هذ� �لتفاق،
�إذ تلحظ �إجناز�ت �لدول يف ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى،

�لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  يوؤديه يف  دور� هاما  للأر�ض،  تابعا طبيعيا  بو�ضفه  للقمر،  باأنَّ  ت�ضلِّم  و�إذ 
�خلارجي،

وت�ضميما منها على �أن تنه�ض، على �أ�ضا�ض �مل�ضاو�ة، باملزيد من تنمية �لتعاون فيما بني �لدول 
يف ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لقمر وغريه من �لأجر�م �ل�ضماوية،

ورغبة منها يف �أن حتول دون �أن ي�ضبح �لقمر منطقة نـز�ع دويل،
و�إذ ل تغيب عن بالها �لفو�ئد �لتي ميكن جنيها من ��ضتغلل �ملو�رد �لطبيعية للقمر وغريه من 

�لأجر�م �ل�ضماوية،
و�إذ ت�ضري �إىل معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
و�إعادة  �لف�ضائيني  �إنقاذ �مللحني  �تفاق  و�إىل  �ل�ضماوية،)1(  و�لأجر�م  �لقمر  �خلارجي مبا يف ذلك 
�لدولية  �مل�ضوؤولية  �تفاقية  و�إىل  �لف�ضاء �خلارجي،)2(  �ملطلقة يف  �لأج�ضام  �لف�ضائيني ورد  �مللحني 
عن �لأ�ضر�ر �لتي حتدثها �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي،)3( و�إىل �تفاقية ت�ضجيل �لأج�ضام 

�ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي.)4(
يتعلق  �لدولية فيما  �ل�ضكوك  �أحكام هذه  �إىل حتديد وتطوير  و�إذ ت�ضع يف �عتبارها �حلاجة 
ميد�ن  يف  �ملحرز  م  �لتقدُّ من  �ملزيد  �لعتبار  يف  تاأخذ  و�إذ  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  بالقمر 

��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي،
قد �تفقت على ما يلي:

املادة 1
1- �أحكام هذ� �لتفاق �ملتعلقة بالقمر تنطبق �أي�ضًا على �لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى د�خل �ملنظومة 

�ل�ضم�ضية، غري �لأر�ض، �إلَّ �إذ� بد�أ نفاذ معايري قانونية حمددة ب�ضاأن �أيٍّ من �لأجر�م �ل�ضماوية.

.23002 �لرقم   ،1363 �ملجلد  �ملعاهد�ت،  �ملتحدة، جمموعة  )5(�لأمم 
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ن �لإ�ضارة �إىل �لقمر �ملد�ر�ت حول �لقمر وغريها من �مل�ضار�ت  2- لأغر��ض هذ� �لتفاق، تت�ضمَّ
�ملتجهة �إليه �أو �ملارة حوله.

3- ل ينطبق هذ� �لتفاق على �ملو�د �لل�أر�ضية �لتي ت�ضل �إىل �ضطح �لأر�ض بو�ضائل طبيعية.

املادة 2
للقانون  وفقًا  و��ضتخد�مه،  ��ضتك�ضافه  فيه  مبا  �لقمر،  �ضطح  على  �لأن�ضطة  بجميع  ي�ضطلع 
�لدويل  �لقانون  مببادئ  �خلا�ض  �لإعلن  مر�عاة  ومع  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق  خا�ض  وبوجه  �لدويل، 
�ملتعلقة بالعلقات �لودية و�لتعاون فيما بني �لدول وفقًا مليثاق �لأمم �ملتحدة،)6( وهو �لإعلن �لذي 
�عتمدته �جلمعية �لعامة يف 24 ت�ضرين �لأول/�أكتوبر 1970، من �أجل �ضيانة �ل�ضلم و�لأمن �لدوليني 
وتعزيز �لتعاون �لدويل و�لتفاهم �ملتبادل، ومع �إيلء ما هو و�جب من مر�عاة للم�ضالح �ملقابلة جلميع 

�لدول �لأخرى �لأطر�ف يف �لتفاق.

املادة 3
1- يقت�ضر ��ضتخد�م جميع �لدول �لأطر�ف للقمر على �لأغر��ض �ل�ضلمية.

�أو �لتهديد به على �ضطح  �أو �لإتيان باأيِّ عمل عد�ئي  �أو ��ضتخد�مها  2- يحظر �أيُّ تهديد بالقوة 
�لقمر. ويحظر باملثل ��ضتخد�م �لقمر لرتكاب مثل هذ� �لعمل �أو توجيه �أيِّ تهديد من هذ� �لنوع فيما 
يتعلق بالأر�ض، و�لقمر، و�ل�ضفن �لف�ضائية، و�لعاملني يف �ل�ضفن �لف�ضائية �أو �لأج�ضام �لف�ضائية �لتي 

هي من �ضنع �لإن�ضان.

3- ل يجوز للدول �لأطر�ف يف هذ� �لتفاق �أن ت�ضع يف مد�ر حول �لقمر، �أو يف م�ضار �آخر متجه 
�إىل �لقمر �أو د�ئر حوله، �أج�ضاما حتمل �أ�ضلحة نووية �أو �أيَّ �أنو�ع �أخرى من �أ�ضلحة �لتدمري �ل�ضامل �أو 

�أن ت�ضع مثل هذه �لأ�ضلحة �أو �أن ت�ضتخدمها على �لقمر �أو فيه.

و�إجر�ء  �لأ�ضلحة  من  نوع  �أيِّ  وجتريب  ع�ضكرية،  وحت�ضينات  ومن�ضاآت  قو�عد  �إن�ضاء  4- يحظر 
مناور�ت ع�ضكرية على �لقمر، ول يحظر ��ضتخد�م �لع�ضكريني لأغر��ض �لبحث �لعلمي �أو لأية �أغر��ض 
�ضلمية �أخرى. ول يحظر كذلك ��ضتخد�م �أية معد�ت �أو مر�فق تكون لزمة لل�ضتك�ضاف و�ل�ضتخد�م 

�ل�ضلميني للقمر.

)د-25(.  2625 �لقر�ر  )6(مرفق 
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املادة 4
بهما  �ل�ضطلع  ويكون  قاطبة  للب�ضرية  جماًل  �لقمر  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  1- يكون 
وينبغي  �لعلمي.  �أو  �لقت�ضادي  منائها  درجة  عن  �لنظر  بغ�ض  �لبلد�ن  جميع  وم�ضالح  لفائدة 
�لنهو�ض  �إىل  �حلاجة  وكذلك  و�ملقبلة  �حلالية  �لأجيال  م�ضالح  �لو�جب  �لنحو  على  تر�عى  �أن 
مليثاق وفقًا  و�لتنمية  و�لجتماعي  �لقت�ضادي  م  �لتقدُّ وظروف  للمعي�ضة  �أعلى   مب�ضتويات 

�لأمم �ملتحدة.

2- على �لدول �لأطر�ف يف �لتفاق �أن ت�ضرت�ضد مببد�أ �لتعاون و�لتعا�ضد يف كل ما ت�ضطلع به من 
�أن�ضطة تتعلق با�ضتك�ضاف �لقمر و��ضتخد�مه. وينبغي �أن يكون �لتعاون �لدويل �مل�ضطلع به تنفيذ� لهذ� 
�لتفاق على �أو�ضع نطاق ممكن ويجوز �أن يحدث على �أ�ضا�ض متعدد �لأطر�ف، �أو على �أ�ضا�ض ثنائي، 

�أو بو��ضطة منظمات حكومية دولية.

املادة 5
1- على �لدول �لأطر�ف �أن تعلم �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة وكذلك �جلمهور و�ملجتمع �لدويل 
وتعطى  و��ضتخد�مه.  �لقمر  با�ضتك�ضاف  �ملتعلقة  باأن�ضطتها  وعملي،  ممكن  مدى  �أبعد  �إىل  �لعلمي، 
�إىل  بعثة  بكل  يت�ضل  فيما  و�ملدة،  �ملد�رية،  و�ملعامل  و�ملو�قع،  و�ملقا�ضد،  بالوقت،  �ملتعلقة  �ملعلومات 
بعثة، مبا فيها  بنتائج كل  �ملتعلقة  �ملعلومات  ا  �أمَّ �لإطلق،  �أقرب وقت ممكن عقب عملية  �لقمر يف 
تعطى  يوما،  �ضتني  تتجاوز  مدة  ما  بعثة  دو�م  حالة  ويف  �لبعثة.  �إمتام  عند  م  فتقدَّ �لعلمية،  �لنتائج 
نتائج علمية، ب�ضفة دورية، على فرت�ت مدة كل منها  �أيُّ  �لبعثة، مبا فيها  ب�ضري  �ملتعلقة  �ملعلومات 
ثلثون يوما. �أما بالن�ضبة للبعثات �لتي تدوم �أكرث من �ضتة �أ�ضهر، فل يلزم �لإبلغ فيما بعد �إلَّ عن 

�لإ�ضافات �لهامة �لتي جتد على هذه �ملعلومات.

�لوقت  يف  �لعمل  تنوي  �أخرى  طرفًا  دولة  �أنَّ  �لأطر�ف  �لدول  �إحدى  علم  �إىل  �نتهى  2- �إذ� 
حوله،  مار  �أو  �إليه  متجه  م�ضار  يف  �أو  �لقمر  حول  نف�ضه  �ملد�ر  يف  �أو  نف�ضها  �ملنطقة  يف  نف�ضه 
وخطط بتوقيت  �لأخرى  �لدولة  باإعلم  �ل�ضرعة،  وجه  على  تقوم،  �أن  �لدولة  هذه  على   يتعني 

عملياتها.

3- يتعني على �لدول �لأطر�ف، يف تنفيذ �لأن�ضطة �لتي ت�ضطلع بها مبوجب هذ� �لتفاق، �أن تقوم، 
تكت�ضفها يف  باأيِّ ظاهرة  �لعلمي  �لدويل  و�ملجتمع  وكذلك �جلمهور  �لعام،  �لأمني  باإفادة  يف �حلال، 
�لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر، ميكن �أن تعر�ض حياة �لب�ضر �أو �ضحتهم للخطر، وكذلك باأيِّ 

دللة على وجود حياة ع�ضوية.
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املادة 6
1- تكون جلميع �لدول �لأطر�ف حرية �إجر�ء �لدر��ضات �لعلمية على �ضطح �لقمر دون متييز من 

�أيِّ نوع، على �أ�ضا�ض �مل�ضاو�ة ووفقًا للقانون �لدويل.

�أن جتمع  �إجر�ئها للدر��ضات �لعلمية تعزيزً� لأحكام هذ� �لتفاق،  2- يحق للدول �لأطر�ف، يف 
فوق �ضطح �لقمر و�أن تنقل منه عينات من معادنه ومن غريها من �ملو�د. وتبقى هذه �لعينات حتت 
�أغر��ض  يف  ت�ضتخدمها  �أن  �لدول  لهذه  ويجوز  جمعها،  ور�ء  كانت  �لتي  �لأطر�ف  �لدول  ت�ضرف 
�لأطر�ف  للدول  متاحا  �لعينات  هذه  من  جزء  جعل  ��ضت�ضو�ب  �لأطر�ف  �لدول  وتر�عى  علمية. 
�أجل �لبحث �لعلمي. ويجوز للدول �لأع�ضاء، يف �ضياق  �لأخرى �ملعنية وللمجتمع �لدويل �لعلمي من 
منا�ضبة بكميات  �لقمرية  �ملو�د  من  وغريها  �لقمر  معادن  �أي�ضًا  ت�ضتخدم  �أن  �لعلمية،   �لدر��ضات 

لدعم بعثاتها.

�لعاملني  من  وغريهم  �لعلميني  �لعاملني  تبادل  ��ضت�ضو�ب  على  �لأطر�ف  �لدول  3- تتفق 
ممكن نطاق  �أو�ضع  على  وذلك  �لقمر  �ضطح  فوق  �ملقامة  �ملن�ضاآت  يف  �أو  �لقمر  �إىل  �لبعثات   يف 

 وعملي.

املادة 7
�ختلل  ملنع  تد�بري  تتخذ  �أن  و��ضتخد�مه،  للقمر  ��ضتك�ضافها  يف  �لأطر�ف،  �لدول  1- على 
�ضار  نحو  على  بتلويثها  �أو  �لبيئة،  هذه  يف  �ضارة  تغيري�ت  باإحد�ث  �ضو�ء  �لقائم،  بيئته  تو�زن 
تتخذ  �أن  �أي�ضًا  �لأطر�ف  �لدول  وعلى  �أخرى.  بطريقة  �أو  بيئته  عن  غريبة  مادة  باإدخال 
فيها  �أر�ضية  ل  مادة  �إدخال  طريق  عن  �لأر�ض  بيئة  يف  �ضار  نحو  على  �لتاأثري  لتجنب   تد�بري 

بطريقة �أخرى.

 2- على �لدول �لأطر�ف �أن تفيد �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة بالتد�بري �لتي تعتمدها وفقًا للفقرة 1 
ة  مًا، �إىل �أق�ضى مدى عملي، بكل ما ت�ضعه على �لقمر من مو�د م�ضعَّ من هذه �ملادة وباإخطاره مقدَّ

وباأغر��ض هذه �لعمليات.

م �لدول �لأطر�ف �إىل �لدول �لأطر�ف �لأخرى و�إىل �لأمني �لعام تقارير عن مناطق �لقمر  3- تقدِّ
�لتي لها �أهمية علمية خا�ضة من �أجل �لنظر، دون �مل�ضا�ض بحقوق �لدول �لأطر�ف �لأخرى، يف حتديد 
خا�ضة  ترتيبات  �تخاذ  على  �لتفاق  ينبغي  بها  حمتفظا  علمية  دولية  مناطق  بو�ضفها  �ملناطق  هذه 

حلمايتها بالت�ضاور مع �لهيئات �ملخت�ضة للأمم �ملتحدة.
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املادة 8
على  مكان  �أيِّ  يف  و��ضتخد�مه  �لقمر  ��ضتك�ضاف  يف  باأن�ضطتها  ت�ضطلع  �أن  �لأطر�ف  1- للدول 

�ضطحه �أو حتت �ضطحه مع مر�عاة �أحكام هذ� �لتفاق.

2- ولهذه �لأغر��ض، يجوز للدول �لأطر�ف، بوجه خا�ض:

)�أ( �أن تنـزل �أج�ضامها �لف�ضائية على �لقمر و�أن تطلقها من �لقمر؛

)ب(  �أن ت�ضع عامليها، ومركباتها �لف�ضائية، ومعد�تها، ومر�فقها، وحمطاتها، ومن�ضاآتها يف 
�أيِّ مكان على �ضطح �لقمر �أو حتت �ضطحه.

ويجوز �نتقال �أو نقل �لعاملني، و�ملركبات �لف�ضائية، و�ملعد�ت، و�ملر�فق، و�ملحطات، و�ملن�ضاآت بحرية 
فوق �ضطح �لقمر �أو حتته.

3- ل يجوز �أن تعرت�ض �أن�ضطة �لدول �لأطر�ف، �مل�ضطلع بها وفقًا للفقرتني 1 و 2 من هذه �ملادة، 
�ملعنية، حيثما يحدث مثل هذ�  �لأطر�ف  �لدول  �لقمر. وعلى  �لأخرى على  �لأطر�ف  �لدول  �أن�ضطة 

�لعرت��ض، �أن جترى م�ضاور�ت وفقًا للفقرتني 2 و3 من �ملادة 15 من هذ� �لتفاق.

املادة 9
للدولة  يجوز  ول  �لقمر.  على  ماأهولة  غري  �أو  ماأهولة  حمطات  �إن�ضاء  �لأطر�ف  للدول  1- يجوز 
�ملحطة،  �حتياجات  تتطلبها  �لتي  �ملنطقة  �إلَّ  ت�ضتخدم  �أن  �ملحطات  تن�ضئ حمطة من  �لتي  �لطرف 
وتقوم هذه  و�أغر��ضها.  �ملحطة  �ملتحدة مبكان هذه  �لعام للأمم  �لأمني  �لفور  تعلم على  �أن  وعليها 
�لدولة فيما بعد على فرت�ت �ضنوية، باإفادة �لأمني �لعام كذلك مبا �إذ� كان ��ضتخد�م �ملحطة م�ضتمر� 

�أو �إذ� كانت �أغر��ضها قد تغريت �أم ل.

2- تقام �ملحطات على نحو ل يعوق عاملي ومركبات ومعد�ت �لدول �لأطر�ف �لأخرى �لتي ت�ضطلع 
باأن�ضطة على �لقمر وفقًا لأحكام هذ� �لتفاق �أو للمادة �لأوىل من معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة 
�ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخدم  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول 

�لأخرى، عن �لو�ضول بحرية �إىل جميع مناطق �لقمر.

املادة 10
�لقمر.  على  �لأ�ضخا�ض  و�ضحة  حياة  حلماية  �لعملية  �لتد�بري  جميع  �لأطر�ف  �لدول  1- تتخذ 
تعنيه  ما  حدود  يف  ف�ضائيًّا  ملحًا  �لقمر  على  موجود  �ضخ�ض  �أيَّ  تعترب  �أن  عليها  �لغر�ض،  ولهذ� 
�ملادة �خلام�ضة من معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
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�خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، وجزء� من �لعاملني يف �أية �ضفينة ف�ضائية 
يف حدود ما يعنيه �تفاق �إنقاذ �مللحني �لف�ضائيني و�إعادة �مللحني �لف�ضائيني ورد �لأج�ضام �ملطلقة 

يف �لف�ضاء �خلارجي.

م �ملاأوى يف حمطاتها ومن�ضاآتها ومركباتها وغريها من �ملر�فق �إىل  2- على �لدول �لأطر�ف �أن تقدِّ
�لأ�ضخا�ض �لذين يعانون �ضيقًا على �لقمر.

املادة 11
�أحكام هذ�  �لنحو �ملعرب عنه يف  للب�ضرية على  �لطبيعية تر�ثا م�ضرتكا  �لقمر ومو�رده  1- يعترب 

�لتفاق، ول �ضيما �لفقرة 5 من هذه �ملادة.

2- ل يجوز �إخ�ضاع �لقمر للتملك �لوطني بدعوى �ل�ضيادة �أو عن طريق �ل�ضتخد�م �أو �لحتلل، 
�أو باأية و�ضائل �أخرى.

3- ل يجوز �أن ي�ضبح �ضطح �لقمر �أو ما حتت �ضطحه �أو �أيُّ جزء منه �أو �أية مو�رد طبيعية موجودة 
فيه ملكًا لأيِّ دولة، �أو لأيِّ منظمة حكومية دولية �أو غري حكومية، �أو لأيِّ منظمة وطنية �أو لأيِّ كيان 
غري حكومي �أو لأيِّ �ضخ�ض طبيعي. ول ين�ضاأ عن و�ضع �لعاملني و�ملركبات �لف�ضائية و�ملعد�ت و�ملر�فق 
و�إقامة �ملحطات و�ملن�ضاآت فوق �ضطح �لقمر �أو حتته، مبا يف ذلك �لهياكل �ملت�ضلة ب�ضطحه �أو ما حتت 
�ضطحه، حق يف ملكية �ضطح �لقمر �أو ما حتت �ضطحه �أو �أيِّ مناطق منه. ول مت�ض �لأحكام �ل�ضابقة 

�لنظام �لدويل �مل�ضار �إليه يف �لفقرة 5 من هذه �ملادة.

على  وذلك  نوع،  �أيِّ  دون متييز من  و��ضتخد�مه  �لقمر  ��ضتك�ضاف  �لأطر�ف �حلق يف  4- للدول 
�أ�ضا�ض من �مل�ضاو�ة وفقًا للقانون �لدويل ولأحكام هذ� �لتفاق.

�إجر�ء�ت  يت�ضمن  دوليًّا،  نظامًا  مبوجبه  تن�ضئ  باأن  �لتفاق  هذ�  يف  �لأطر�ف  �لدول  5- تتعهد 
منا�ضبة، لتنظيم ��ضتغلل مو�رد �لقمر �لطبيعية نظر� لأنَّ هذ� �ل�ضتغلل يو�ضك �أن ي�ضبح ممكن 

�لتحقيق. وينفذ هذ� �حلكم وفقًا للمادة 18 من هذ� �لتفاق.

6- على �لدول �لأطر�ف، من �أجل تي�ضري �إقامة �لنظام �لدويل �مل�ضار �إليه يف �لفقرة 5 من هذه 
�أو�ضع  �لعلمي، على  و�أن تعلم �جلمهور و�ملجتمع �لدويل  �لعام للأمم �ملتحدة  �أن تعلم �لأمني  �ملادة، 

نطاق ممكن وعملي، عن �أية مو�رد طبيعية قد تكت�ضفها على �لقمر.

ن �ملقا�ضد �لرئي�ضية للنظام �لدويل �ملزمعة �إقامته ما يلي: 7- تت�ضمَّ

)�أ( تنمية مو�رد �لقمر �لطبيعية على نحو منظم وماأمون؛
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)ب(  �إد�رة هذه �ملو�رد �إد�رة ر�ضيدة؛
)ج(    تو�ضيع فر�ض ��ضتخد�م هذه �ملو�رد؛

�ملو�رد،  �ملجتناة من هذه  للفو�ئد  �لأطر�ف، على نحو من�ضف،  �لدول  تقا�ضم جميع  )د(   
بحيث يوىل �عتبار خا�ض مل�ضالح و�حتياجات �لبلد�ن �لنامية، وكذلك جلهود �لبلد�ن �لتي �أ�ضهمت 

على نحو مبا�ضر �أو غري مبا�ضر يف ��ضتك�ضاف �لقمر.

8- يجري �ل�ضطلع بجميع �لأن�ضطة فيما يتعلق مبو�رد �لقمر �لطبيعية بطريقة تتفق مع �ملقا�ضد 
�ملحددة يف �لفقرة 7 من هذه �ملادة ومع �أحكام �لفقرة 2 من �ملادة 6 من هذ� �لتفاق.

املادة 12
ومعد�تها  �لف�ضائية  ومركباتها  عامليها  على  و�ل�ضيطرة  بالولية  �لأطر�ف  �لدول  1- حتتفظ 
و�ملر�فق  و�ملعد�ت  �لف�ضائية  �ملركبات  ملكية  تتاأثر  ول  �لقمر.  على  ومن�ضاآتها  وحمطاتها  ومر�فقها 

و�ملحطات و�ملن�ضاآت بوجودها على �لقمر.

يف  عليها  يعرث  �لتي  �ملركبة  �أجز�ئها  يف  �أو  و�ملعد�ت  و�ملن�ضاآت  �ملركبات  يف  �لت�ضرف  2- يكون 
�أماكن غري �ملكان �ملق�ضود لها وفقًا للمادة 5 من �تفاق �إنقاذ �مللحني �لف�ضائيني و�إعادة �مللحني 

�لف�ضائيني ورد �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي.

3- يجوز للدول �لأطر�ف، يف حالة حدوث طارئ ينطوي على تهديد للحياة �لب�ضرية، �أن ت�ضتخدم 
معد�ت �أو مركبات �أو من�ضاآت �أو مر�فق �أو �إمد�د�ت دول �أطر�ف �أخرى على �لقمر. ويخطر �لأمني 

�لعام للأمم �ملتحدة �أو �لدولة �لطرف �ملعنية، على �لفور، مبثل هذ� �ل�ضتخد�م.

املادة 13
على �أيِّ دولة من �لدول �لأطر�ف تعلم بهبوط حتطم �أو بهبوط ��ضطر�ري �أو باأيِّ هبوط �آخر 
غري مق�ضود على �لقمر جل�ضم ف�ضائي �أو لأجز�ء مركبة له مل تقم هي باإطلقه �أو باإطلقها �أن تقوم 

على �لفور باإعلم �لدولة �لطرف �ملطلقة و�لأمني �لعام للأمم �ملتحدة.

املادة 14
1- تتحمل �لدول �لأطر�ف يف هذ� �لتفاق م�ضوؤولية دولية عن �لأن�ضطة �لوطنية �مل�ضطلع بها على 
�لقمر �ضو�ء ��ضطلعت بها وكالت حكومية �أو كيانات غري حكومية، وعن كفالة �أن يجري �ل�ضطلع 
بالأن�ضطة �لوطنية وفقًا لأحكام هذ� �لتفاق. وعلى �لدول �لأطر�ف �أن تكفل عدم قيام �لكيانات غري 
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�حلكومية �خلا�ضعة لوليتها باأن�ضطة على �لقمر �إلَّ حتت �ضلطة �لدولة �لطرف �ملنا�ضبة ومر�قبتها 
�مل�ضتمرة.

ب�ضاأن  مف�ضلة  ترتيبات  �تخاذ  �ل�ضروري  من  ي�ضبح  �أن  ميكن  باأنه  �لأطر�ف  �لدول  2- ت�ضلِّم 
�مل�ضوؤولية عن �لأ�ضر�ر �لتي حتدث على �لقمر، بالإ�ضافة �إىل �أحكام معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة 
�ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول 
�لأخرى و�تفاقية �مل�ضوؤولية �لدولية عن �لأ�ضر�ر �لتي حتدثها �لأج�ضام �لف�ضائية، وذلك نتيجة للقيام 
باأن�ضطة �أكرث �ت�ضاعا على �ضطح �لقمر. ويكون �إعد�د �أيِّ ترتيبات مثل هذه وفقًا للإجر�ء �ملن�ضو�ض 

عليه يف �ملادة 18 من هذ� �لتفاق.

املادة 15
��ضتك�ضاف  يف  �لأطر�ف  �لدول  من  غريها  �أن�ضطة  �أنَّ  من  تتحقق  �أن  طرف  دولة  1- لكل 
�ملركبات  جميع  زيارة  باب  يكون  �لغاية،  ولهذه  �لتفاق.  هذ�  و�أحكام  تتفق  و��ضتخد�مه  �لقمر 
�لأطر�ف  للدول  مفتوحا  �لقمر  على  �ملوجودة  و�ملن�ضاآت  و�ملحطات  و�ملر�فق  و�ملعد�ت  �لف�ضائية 
معقول  بوقت  �ملزمعة  زيارتها  قبل  م�ضبقا  �إخطار�  تر�ضل  �أن  �لأطر�ف  �لدول  هذه  وعلى  �لأخرى. 
ولتفادي  �ل�ضلمة  لكفالة  �لق�ضوى  �لحتياطات  و�تخاذ  �ملنا�ضبة  �مل�ضاور�ت  �إجر�ء  يت�ضنى  كي 
دولة  لأيِّ  يجوز  �ملادة،  بهذه  وعمل  زيارته.  �ملزمع  �ملرفق  يف  للعمليات  �لطبيعي  �ل�ضري  عرقلة 
لها  �ملقدمة  �جلزئية  �أو  �لكاملة  بامل�ضاعدة  تعمل  �أن  �أو  �خلا�ضة،  و�ضائلها  ت�ضتخدم  �أن  طرف 
�ملتحدة  �لأمم  �إطار  يف  �ملنا�ضبة،  �لدولية  �لإجر�ء�ت  طريق  عن  �أو  �أخرى  طرف  دولة  �أيِّ   من 

وفقًا للميثاق.

طرفًا  دولة  �أنَّ  �لعتقاد  على  يحملها  ما  �لأ�ضباب  من  لديها  يكون  طرف،  دولة  لكل  2- يجوز 
تعرت�ض  �أخرى  دولة طرفًا  �أنَّ  �أو  �لتفاقية  عليها مبوجب هذه  �ملفرو�ضة  باللتز�مات  تفي  ل  �أخرى 
�لدولة  هذه  مع  م�ضاور�ت  �إجر�ء  تطلب  �أن  �لتفاق،  هذ�  مبوجب  حقوق  من  �لأوىل  للدولة  ما 
دون  �مل�ضاور�ت  هذه  يف  تدخل  �أن  �لطلب  هذ�  مثل  تتلقى  �لتي  �لطرف  �لدولة  وعلى  �لطرف. 
كل  وعلى  فيها.  ت�ضرتك  �أن  �مل�ضاور�ت  يف  �ل�ضرت�ك  تطلب  �أخرى  طرف  دولة  لأيِّ  ويحق  تاأخري. 
دولة طرف ت�ضرتك يف مثل هذه �مل�ضاور�ت �أن ت�ضعى �إىل �لتو�ضل �إىل حل مقبول لدى كل �لأطر�ف 
�لأمني  �إبلغ  ويجب  �لأطر�ف.  �لدول  جميع  وم�ضالح  حقوق  تر�عي  �أن  وعليها  نـز�ع  مو�ضوع  لأيِّ 
�لدول  جميع  �إىل  يتلقاها  �لتي  �ملعلومات  يحيل  �أن  وعليه  �مل�ضاور�ت  بنتائج  �ملتحدة  للأمم   �لعام 

�لأطر�ف �ملعنية.

3- �إذ� مل تف�ض �مل�ضاور�ت �إىل ت�ضوية مقبولة لدى جميع �لأطر�ف تكون قد روعيت فيها �ملر�عاة 
�لو�جبة حقوق وم�ضالح جميع �لدول �لأطر�ف، يتعني على �لأطر�ف �ملعنية �أن تتخذ جميع �لتد�بري 
لت�ضوية �لنـز�ع بو�ضائل �ضلمية �أخرى من �ختيارها تكون منا�ضبة لظروف وطبيعة �لنـز�ع. و�إذ� ن�ضاأت 
�ضعوبات فيما يتعلق بافتتاح �مل�ضاور�ت �إذ� مل تف�ض �مل�ضاور�ت �إىل ت�ضوية مقبولة لدى جميع �لأطر�ف، 
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جاز لأيِّ دولة من �لدول �لأطر�ف �أن ت�ضعى �إىل �حل�ضول على م�ضاعدة �لأمني �لعام، دون �حل�ضول 
�لنـز�ع. وعلى كل  �إيجاد حل ملو�ضوع  �أجل  �أيٍّ من �لدول �لأطر�ف �لأخرى �ملعنية، من  على مو�فقة 
دولة طرف ل تقيم علقات دبلوما�ضية مع دولة �أخرى من �لدول �لأطر�ف �ملعنية �أن ت�ضرتك يف هذه 
�لعام �لأمني  بو��ضطة  �أو  �أخرى  دولة طرف  بو��ضطة  �أو  بنف�ضها  �ضو�ء  �ختيارها،   �مل�ضاور�ت، ح�ضب 

بو�ضفه و�ضيطا.

املادة 16
با�ضتثناء �ملو�د 17 �إىل 21، تعترب جميع �لإ�ضار�ت �لو�ردة يف هذ� �لتفاق �إىل �لدول منطبقة 
على �أيِّ منظمة حكومية دولية تبا�ضر �أن�ضطة ف�ضائية �إذ� �أعلنت �ملنظمة قبولها للحقوق و�لو�جبات 
�لتي ين�ض عليها هذ� �لتفاق و�إذ� كانت غالبية �لدول �لأع�ضاء يف �ملنظمة من �لدول �لأطر�ف يف 
�لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لأن�ضطة  �ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة  ويف  �لتفاق  هذ� 
�خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى. وعلى �لدول �لأع�ضاء يف �أيِّ منظمة من 
�ملنظمة  قيام  ل�ضمان  �ملنا�ضبة  �خلطو�ت  تتخذ  �أن  �لتفاق  هذ�  يف  �أطر�فا  تكون  و�لتي  �لقبيل  هذ� 

باإ�ضد�ر �إعلن وفقًا لأحكام هذه �ملادة.

املادة 17
لأيِّ دولة طرف يف هذ� �لتفاق �أن تقرتح �إدخال تعديلت على �لتفاق. ويبد�أ نفاذ �لتعديلت 
�لدول  غالبية  قبلت  متى  �لتعديلت  تقبل  �لتفاق  هذ�  يف  �لأطر�ف  �لدول  من  دولة  لكل  بالن�ضبة 
�لأطر�ف يف �لتفاق لهذه �لتعديلت، وبعد ذلك يبد�أ نفاذها بالن�ضبة لكل من بقية �لدول �لأطر�ف 

يف �لتفاق يف تاريخ قبولها للتعديلت.

املادة 18
�لتفاق  يف  �لنظر  �إعادة  م�ضاألة  تدرج  �لتفاق،  هذ�  نفاذ  بدء  على  �ضنو�ت  ع�ضر  مرور  بعد 
�ملا�ضي  �لتطبيق  �ضوء  يف  �لقيام،  بغية  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  للجمعية  �ملوؤقت  �لأعمال  جدول  يف 
يكون  �أن  بعد  وقت  �أيِّ  يف  �أنه،  غري  ل.  �أم  تنقيح  �إىل  يحتاج  كان  �إذ�  فيما  بالنظر  للتفاق، 
وديعا،  بو�ضفه  �ملتحدة،  للأمم  �لعام  �لأمني  على  يتعني  �ضنو�ت،  خم�ض  ملدة  �ضرى  قد  �لتفاق 
�لدول  غالبية  ومبو�فقة  �لتفاق  هذ�  يف  �لأطر�ف  �لدول  ثلث  طلب  على  بناء  للنعقاد،  يدعو  �أن 
موؤمتر  يقوم  �أن  �أي�ضًا  ويتعني  �لتفاق.  هذ�  يف  �لنظر  لإعادة  �لأطر�ف  للدول  موؤمتر�  �لأطر�ف، 
�مل�ضار  �ملبد�أ  �أ�ضا�ض  على   ،11 �ملادة  من   5 �لفقرة  �أحكام  تنفيذ  م�ضاألة  بدر��ضة  ��ضتعر��ضي 
ذ�ت  تكنولوجية  تطور�ت  �أيَّ  خا�ض  بوجه  �لعتبار  يف  �آخذً�  �ملادة  هذه  من   1 �لفقرة  يف   �إليه 

�ضلة باملو�ضوع.
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املادة 19
1- يفتح باب �لتوقيع على هذ� �لتفاق جلميع �لدول يف مقر �لأمم �ملتحدة بنيويورك.

قبل  �لتفاق  توّقع على هذ�  دولة مل  ولأية  عليه.  عة  �ملوقِّ �لدول  لت�ضديق  �لتفاق  2- يخ�ضع هذ� 
بدء نفاذه، وفقًا للفقرة 3 من هذه �ملادة، �أن تن�ضم �إليه يف �أيِّ وقت. وتودع وثائق �لت�ضديق �أو وثائق 

�لن�ضمام لدى �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة.

3- يبد�أ نفاذ هذ� �لتفاق �عتبار� من �ليوم �لثلثني �للحق لتاريخ �إيد�ع خام�ض وثيقة من وثائق 
�لت�ضديق.

4- يبد�أ نفاذ هذ� �لتفاق بالن�ضبة �إىل �لدول �لتي تكون قد �أودعت وثائق ت�ضديقها �أو �ن�ضمامها 
�أو  �لت�ضديق  لوثائق  �لدول  تلك  �إيد�ع  لتاريخ  �للحق  �لثلثني  �ليوم  من  �عتبار�  نفاذه  بدء  بعد 

�لن�ضمام.

�إليه بتاريخ كل  عة على هذ� �لتفاق و�ملن�ضمة  5- يبّلغ �لأمني �لعام على �لفور جميع �لدول �ملوقِّ
توقيع عليه، وتاريخ �إيد�ع كل وثيقة ت�ضديق عليه �أو �ن�ضمام �إليه، وتاريخ بدء نفاذه وغري ذلك من 

�لإخطار�ت.

املادة 20
لأيِّ دولة من �لدول �لأطر�ف يف هذ� �لتفاق �أن تخطر بان�ضحابها من هذ� �لتفاق بعد مرور 
�ضنة على بدء نفاذه وذلك باإر�ضال �إخطار كتابي �إىل �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة. وي�ضبح مثل هذ� 

�لن�ضحاب نافذ �ملفعول بعد �ضنة من تاريخ َت�ضلُّم هذ� �لإخطار.

املادة 21
و�لرو�ضية  و�لإنكليزية  �لإ�ضبانية  ن�ضو�ضه  تت�ضاوى يف �حلجية  �لذي  �لتفاق،  �أ�ضل هذ�  يودع 
ن�ضخا  ير�ضل  �أن  يتعني عليه  �لذي  �ملتحدة  �لعام للأمم  �لأمني  لدى  و�لفرن�ضية،  و�لعربية  و�ل�ضينية 

عة عليه و�ملن�ضمة �إليه. معتمدة منه �إىل جميع �لدول �ملوقِّ

على  بالتوقيع  �لأ�ضول،  ح�ضب  حكوماتهم  من  �ضون  �ملفوَّ �أدناه،  عون  �ملوقِّ قام  لذلك،  و�إثباتا 
هذ� �لتفاق �ملعرو�ض للتوقيع يف نيويورك يف �ليوم �لثامن ع�ضر من كانون �لأول/دي�ضمرب عام �ألف 

وت�ضعمائة وت�ضعة و�ضبعني.



40

واو-  معلومات عن اجلهات الوديعة ملعاهدات   

الأمم املتحدة

1-  معاهدة �ملبادئ �لناظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، 
مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى )معاهدة �لف�ضاء �خلارجي( لعام 1967

2222 �لقر�ر  مبوجب   1966 �لأول/دي�ضمرب  كانون   19 يف  �لعامة  �جلمعية    �عتمدتها 
)د-21(

ُفتح باب �لتوقيع عليها يف 27 كانون �لثاين/يناير 1967 يف لندن ومو�ضكو وو��ضنطن �لعا�ضمة
دخلت حيز �لنفاذ يف  10 ت�ضرين �لأول/�أكتوبر 1967

�ل�ضمالية  و�أيرلند�  �لعظمى  لربيطانيا  �ملتحدة  و�ململكة  �لرو�ضي  �لحتاد  �لوديعة:   �جلهات 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

2-         �تفاق �إنقاذ �مللحني �لف�ضائيني و�إعادة �مللحني �لف�ضائيني وردِّ �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء 
�خلارجي )�تفاق �لإنقاذ( لعام 1968

2345 �لقر�ر  مبوجب   1967 �لأول/دي�ضمرب  كانون   19 يف  �لعامة  �جلمعية    �عتمدته 
)د-22(

ُفتح باب �لتوقيع عليه يف 22 ني�ضان/�أبريل 1968 يف لندن ومو�ضكو وو��ضنطن �لعا�ضمة
دخل حيز �لنفاذ: 3 كانون �لأول/دي�ضمرب 1968

�ل�ضمالية  و�أيرلند�  �لعظمى  لربيطانيا  �ملتحدة  و�ململكة  �لرو�ضي  �لحتاد  �لوديعة:   �جلهات 
و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية

3-       �تفاقية �مل�ضوؤولية �لدولية عن �لأ�ضر�ر �لتي حتدثها �لأج�ضام �لف�ضائية )�تفاقية �مل�ضوؤولية( 
لعام 1972

�عتمدتها �جلمعية �لعامة يف 29 ت�ضرين �لثاين/نوفمرب 1971 مبوجب �لقر�ر 2777 )د-26(
ُفتح باب �لتوقيع عليها يف 29 �آذ�ر/مار�ض 1972 يف لندن ومو�ضكو وو��ضنطن �لعا�ضمة

دخلت حيز �لنفاذ يف 1 �أيلول/�ضبتمرب 1972
�ل�ضمالية  و�أيرلند�  �لعظمى  لربيطانيا  �ملتحدة  و�ململكة  �لرو�ضي  �لحتاد  �لوديعة:   �جلهات 

و�لوليات �ملتحدة �لأمريكية
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4- �تفاقية ت�ضجيل �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي )�تفاقية �لت�ضجيل( لعام 1975
�عتمدتها �جلمعية �لعامة يف 12 ت�ضرين �لثاين/نوفمرب 1974 مبوجب �لقر�ر 3235 )د-29(

ُفتح باب �لتوقيع عليها يف 14 كانون �لثاين/يناير 1975 يف نيويورك
دخلت حيز �لنفاذ يف 15 �أيلول/�ضبتمرب 1976

�جلهة �لوديعة: �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة

م لأن�ضطة �لدول على �ضطح �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى لعام 1979 5-      �لتفاق �ملنظِّ
�عتمدته �جلمعية �لعامة يف 5 كانون �لأول/دي�ضمرب 1979 مبوجب �لقر�ر 68/34

ُفتح باب �لتوقيع عليه يف 18 كانون �لأول/دي�ضمرب 1979 يف نيويورك
دخل حيز �لنفاذ يف 11 متوز/يوليه 1984

�جلهة �لوديعة: �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة





اجلزء الثاين
 املبادئ التي اعتمدتها

اجلمعية العامة
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األف-   اإعالن املبادئ القانونية املنّظمة لن�ضاطات 
الدول يف ميدان ا�ضتك�ضاف الف�ضاء اخلارجي 

وا�ضتخدامه)7(

�إنَّ �جلمعية �لعامة،

�إذ ت�ضتلهم �لآفاق �لو��ضعة �لتي فتحها �أمام �لإن�ضانية ولوج �لإن�ضان �لف�ضاء �خلارجي،

م يف ميد�ن ��ضتك�ضاف  و�إذ تدرك �مل�ضلحة �مل�ضرتكة �لتي تعود على �لإن�ضانية كلها من �لتقدُّ
�لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�ضلمية،

و�إذ تعتقد �أنَّ ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يجب �أن يبا�ضر� لتحقيق خري �لإن�ضانية 
وفائدة �لدول �أيا كانت درجة منائها �لقت�ضادي �أو �لعلمي،

و�إذ تود �لإ�ضهام يف تعاون دويل و��ضع يتناول �لنو�حي �لعلمية �إىل جانب �لنو�حي �لقانونية من 
��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�ضلمية،

و�إذ تعتقد �أنَّ هذ� �لتعاون �ضي�ضهم يف �إمناء �لتفاهم �ملتبادل ويف توثيق �لعلقات �لودية بني 
�لأمم و�ل�ضعوب،

و�إذ ت�ضري �إىل قر�رها 110 )د-2( �ملتخذ يف 3 ت�ضرين �لثاين/نوفمرب 1947، �لذي �ضجبت فيه 
�لدعاية �لر�مية �أو �ملوؤدية �إىل �إثارة �أو ت�ضجيع �أيِّ تهديد �أو خرق لل�ضلم �أو �أيِّ عمل عدو�ين، و�إذ ترى 

�أنَّ �لقر�ر �ل�ضالف �لذكر ي�ضري على �لف�ضاء �خلارجي،

دي�ضمرب 1961  �لأول/  كانون   20 �ملتخذ يف  قر�رها 1721 )د-16(  �لعتبار  بعني  تاأخذ  و�إذ 
�لدول  باإجماع  �تخذ�  وقد   ،1962 �لأول/دي�ضمرب  كانون   14 يف  �ملتخذ  )د-17(   1802 وقر�رها 

�لأع�ضاء يف �لأمم �ملتحدة،

تعلن ر�ضميا �أنَّ على �لدول �ل�ضرت�ضاد، يف ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه، باملبادئ 
�لتالية:

.1963 �لأول/دي�ضمرب  كانون   13 خ  �ملوؤرَّ )د-18(   1962 قر�رها  �لعامة يف  �جلمعية  )7(�عتمدته 
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ولتحقيق  كلها  �لإن�ضانية  لإفادة  و��ضتخد�مه،  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتك�ضاف   1- يبا�ضر 
م�ضاحلها.

على  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لف�ضاء �خلارجي  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  �لدول حرية  2- تكون جلميع 
قدم �مل�ضاو�ة ووفقًا للقانون �لدويل.

بطريق  �ل�ضيادة  بدعوى  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �خلارجي  للف�ضاء  �لقومي  �لتملك  يجوز  3- ل 
�ل�ضتخد�م، و�ضع �ليد �أو �لحتلل �أو باأية و�ضيلة �أخرى.

4- تلتزم �لدول، يف مبا�ضرة ن�ضاطاتها يف ميد�ن ��ضتك�ضاف �لف�ضاء و��ضتخد�مه، مر�عاة �لقانون 
�لتعاون  وتعزيز  �لدوليني  و�لأمن  �ل�ضلم  �ضيانة  وحتري  �ملتحدة،  �لأمم  ميثاق  ذلك  يف  مبا  �لدويل، 

و�لتفاهم �لدوليني.

�خلارجي،  �لف�ضاء  يف  �ملبا�ضرة  �لقومية  �لن�ضاطات  عن  دولية  م�ضوؤولية  �لدول  على  5- ترتتب 
وفقًا  �لقومية  �لن�ضاطات  مبا�ضرة  تاأمني  وعن  �حلكومية،  غري  �أو  �حلكومية  �لهيئات  با�ضرتها  �ضو�ء 
على  �مل�ضتمر  و�لإ�ضر�ف  �لإجازة  فر�ض  �ملعنية  �لدولة  وتر�عي  �لإعلن.  هذ�  يف  �ملقررة  للمبادئ 
يف  �ملبا�ضرة  �لن�ضاطات  �ضدور  حالة  ويف  �خلارجي.  �لف�ضاء  يف  �حلكومية  غري  �لهيئات  ن�ضاطات 
�لف�ضاء �خلارجي عن �إحدى �ملنظمات �لدولية، تكون هذه �ملنظمة و�لدول �مل�ضرتكة فيها هي �ضاحبة 

�مل�ضوؤولية عن �لتز�م �ملبادئ �ملقررة يف هذ� �لإعلن.

�لتعاون  مببد�أ  �ل�ضرت�ضاد  و��ضتخد�مه،  �خلارجي  �لف�ضاء  �كت�ضاف  يف  �لدول،  6- تلتزم 
�لتي  �ملقابلة  للم�ضالح  �خلارجي  �لف�ضاء  يف  ن�ضاطاتها  مبا�ضرة  يف  ة  �حلقَّ و�ملر�عاة  و�لتعا�ضد، 
�لعتقاد  على  يحملها  ما  �لأ�ضباب  من  لديها  يكون  دولة  كل  على  ويجب  �لأخرى.  للدول  تكون 
�لدول  ن�ضاطات  عرقلة  يف  يت�ضبَّب  قد  مو�طنيها  من  �أو  منها  مزمعًا  جتريبًا  �أو  ن�ضاطًا  ثمة  باأنَّ 
جتري  �أن  �ل�ضلمية  للأغر��ض  و��ضتخد�مه  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لأخرى 
يكون  دولة  لكل  ويجوز  �لتجريب.  �أو  �لن�ضاط  ذلك  يف  �ل�ضروع  قبل  �ملنا�ضبة  �لدولية  �مل�ضاور�ت 
�خلارجي  �لف�ضاء  يف  جتريبا  �أو  ن�ضاطا  ثمة  باأنَّ  �لعتقاد  على  يحملها  ما  �لأ�ضباب  من  لديها 
�لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �ملبا�ضرة  �لن�ضاطات  عرقلة  يف  يت�ضّبب  قد  �أخرى  دولة  من  مزمعا 
�لن�ضاط هذ�  ب�ضاأن  �للزمة  �مل�ضاور�ت  �إجر�ء  تطلب  �أن  �ل�ضلمية  للأغر��ض  و��ضتخد�مه   �خلارجي 

�أو �لتجريب.

7- حتتفظ �لدولة �ملقيَّد يف �ضجلها �أيُّ ج�ضم مطلق يف �لف�ضاء �خلارجي بالولية و�ملر�قبة على 
ذلك �جل�ضم وعلى �أيِّ �أ�ضخا�ض يحملهم �أثناء وجوده ووجودهم يف �لف�ضاء �خلارجي. ول تتاأثر ملكية 
�لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي وملكية �أجز�ئها مبرورها عرب �لف�ضاء �خلارجي �أو بعودتها �إىل 
�لأر�ض. وُتردُّ �إىل دولة �ل�ضجل �أية �أج�ضام �أو �أجز�ء منها ُيعرث عليها خارج حدودها، على �أن تقوم قبل 

�لرد بتقدمي �لبيانات �لثبوتية �للزمة عند طلبها.

8- ترتتب على كل دولة تطلق �أو تتيح �إطلق �أيِّ ج�ضم يف �لف�ضاء �خلارجي وعلى كل دولة ُيطَلق 
�أو  �أجنبية  دولة  باأية  تلحق  �لتي  �لأ�ضر�ر  دولية عن  م�ضوؤولية  من�ضاآتها  �أو من  �إقليمها  �أيُّ ج�ضم من 
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باأيِّ �ضخ�ض من �أ�ضخا�ضها �لطبيعيني �أو �لقانونيني ب�ضبب ذلك �جل�ضم �أو �أجز�ئه فوق �لأر�ض �أو يف 
�لف�ضاء �جلوي �أو يف �لف�ضاء �خلارجي.

�خلارجي  �لف�ضاء  يف  �لإن�ضانية  مبعوثي  مبثابة  �لف�ضائيني  �مللحني  �عتبار  �لدول  9- تر�عي 
وتزويدهم بكل م�ضاعدة ممكنة عند ح�ضول �أيِّ حادث �أو حمنة �أو هبوط ��ضطر�ري يف �إقليم دولة 
�إعادتهم  �إىل  ��ضطر�رً�،  �لف�ضائيني  �مللحني  هبوط  حالة  يف  ويبادر،  �لبحار.  �أعايل  يف  �أو  �أجنبية 

�ضاملني �إىل �لدولة �مل�ضجلة فيها مركبتهم �لف�ضائية.
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 باء-  املبادئ املنظمة ال�ستخدام الدول للتوابع
 االأر�سية اال�سطناعية يف االإر�سال

التلفزي الدويل املبا�سر)8(

اإنَّ اجلمعية العامة،
خ يف 9 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1972 والذي اأّكدت فيه  اإذ ت�شري اإىل قرارها 2916 )د-27( املوؤرَّ
على �شرورة اإعداد املبادئ تنظم ا�شتخدام الدول للتوابع الأر�شية ال�شطناعية يف الإر�شال التلفزي 

الدويل املبا�شر، واإدراكا منها لأهمية عقد اتفاق دويل واحد اأو اأكرث،
خ يف 18 كانون الأول/دي�شمرب 1973 و3234  واإذ ت�شري كذلك اإىل قراراتها 3182 )د-28( املوؤرَّ
خ يف 18 ت�شرين الثاين/ خ يف 12 ت�شرين الثاين/نوفمرب 1974، و3388 )د-30( املوؤرَّ )د-29( املوؤرَّ
كانون   20 يف  خ  املوؤرَّ و196/32   ،1976 الثاين/نوفمبـر  ت�شرين   8 يف  خ  املوؤرَّ و8/31   ،1975 نوفمرب 
 5 يف  خ  املوؤرَّ و66/34   ،1978 الثاين/نوفمرب  ت�شرين   10 يف  خ  املوؤرَّ و16/33   ،1977 الأول/دي�شمرب 
الثاين/نوفمرب 1980، وقرارها 35/36  ت�شرين  خ يف 3  املوؤرَّ الأول/دي�شمرب 1979، و14/35  كانون 
جمموعة  م�شروع  اعتماد  يف  تنظر  اأن  فيه  رت  قرَّ الذي   1981 الثاين/نوفمرب  ت�شرين   18 يف  خ  املوؤرَّ
م ا�شتخدام الدول للتوابع الأر�شية ال�شطناعية يف الإر�شال التلفزي الدويل املبا�شر، يف  مبادئ تنظِّ

دورتها ال�شابعة والثالثني،
يف  اخلارجي  الف�شاء  ا�شتخدام  جلنة  يف  املبذولة  اجلهود  التقدير  مع  تالحظ  واإذ 
اجلمعية  قرارات  يف  ال�شادرة  للتوجيهات  لالمتثال  القانونية  الفرعية  وجلنتها  ال�شلمية   الأغرا�ض 

املذكورة اأعاله،
بوا�شطة  املبا�شر  التلفزي  لالإر�شال  جتارب  عدة  جرت  اأنه  اعتبارها  يف  ت�شع  واإذ 
التوابع  بوا�شطة  املبا�شر  التلفزي  الإر�شال  �شبكات  من  عددا  هناك  واأنَّ  ال�شطناعية  التوابع 
امل�شتقبل  يف  جتاري  نطاق  على  تعميمه  ميكن  ورمبا  البلدان  بع�ض  يف  بالفعل  يعمل   ال�شطناعية 

القريب جدا،
واإذ تاأخذ يف اعتبارها اأنَّ ت�شغيل توابع الإر�شال التلفزي الدويل املبا�شر �شتكون له اآثار دولية 

هامة من النواحي ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والثقافية،

.1982 دي�شمرب  الأول/  كانون   10 خ  املوؤرَّ  92/37 قرارها  العامة يف  اجلمعية  )8(اعتمدتها 
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�لتعاون  دعم  يف  ي�ضهم  �ضوف  �ملبا�ضر  �لدويل  �لتلفزي  للإر�ضال  �ملبادئ  و�ضع  �أنَّ  تعتقد  و�إذ 
�لدويل يف هذ� �مليد�ن وتعزيز �أهد�ف ومبادئ ميثاق �لأمم �ملتحدة،

�لتلفزي  �لإر�ضال  يف  �ل�ضطناعية  �لأر�ضية  للتو�بع  �لدول  ل�ضتخد�م  �ملنظمة  �ملبادئ  تعتمد 
�لدويل �ملبا�ضر، �ملن�ضو�ض عليها يف مرفق هذ� �لقر�ر.

املرفق-  املبادئ املنظمة ل�ضتخدام الدول التوابع الأر�ضية 
ال�ضطناعية يف الإر�ضال التلفزي الدويل املبا�ضر

�ألف- �ملقا�ضد و�لأهد�ف

�لتو�بع  بو��ضطة  �ملبا�ضر  �لدويل  �لتلفزي  �لإر�ضال  ميد�ن  يف  بالأن�ضطة  �ل�ضطلع  1- ينبغي 
�ل�ضطناعية بطريقة تتفق مع حقوق �لدول يف �ل�ضيادة، مبا يف ذلك مبد�أ عدم �لتدخل وكذلك حق 
�أن يلتم�ض �ملعلومات و�لأفكار و�أن يتلقاها و�أن ينقلها على �لنحو �ملن�ضو�ض عليه يف  كل �ضخ�ض يف 

�ضكوك �لأمم �ملتحدة ذ�ت �ل�ضلة.

و�لعلمية  �لثقافية  �مليادين  يف  و�ملعرفة  �ملعلومات  ن�ضر  على  ع  ت�ضجِّ �أن  �لأن�ضطة  لهذه  2- ينبغي 
يف  ول�ضيما  و�لقت�ضادية  و�لجتماعية  �لتعليمية  �لتنمية  حتقيق  يف  ت�ضاعد  و�أن  بحّرية،  وتبادلها 
�لو�جبة  �ملر�عاة  توّفر �لرتفيه مع  و�أن  �ل�ضعوب  و�أن حت�ّضن نوعيات �حلياة جلميع  �لنامية،  �لبلد�ن 

لل�ضلمة �ل�ضيا�ضية و�لثقافية للدول.

3- وينبغي طبقًا لذلك �ل�ضطلع بهذه �لأن�ضطة بطريقة تتفق مع تطوير �لتفاهم �ملتبادل وتعزيز 
�لعلقات �لودية و�لتعاون بني جميع �لدول و�ل�ضعوب من �أجل �ضيانة �ل�ضلم و�لأمن �لدوليني.

باء- �نطباق �لقانون �لدويل

�لتو�بع  با�ضتخد�م  �ملبا�ضر  �لدويل  �لتلفزي  �لإر�ضال  ميد�ن  يف  بالأن�ضطة  �لقيام  4- ينبغي 
�ل�ضطناعية وفقًا للقانون �لدويل، مبا يف ذلك ميثاق �لأمم �ملتحدة ومعاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة 
�ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول 
�لدولية  �لتفاقية  من  �ل�ضلة  ذ�ت  و�لأحكام   ،1967 �لثاين/يناير  كانون   27 يف  خة  �ملوؤرَّ �لأخرى)1( 
�ل�ضلكية و�لل�ضلكية ولو�ئحها �ملنظمة ل�ضتخد�م �لل�ضلكي و�ل�ضكوك �لدولية �ملتعلقة  للت�ضالت 

بالعلقات �لودية و�لتعاون بني �لدول وبحقوق �لإن�ضان.

جيم- �حلقوق و�لفو�ئد

5- لكل دولة حق مت�ضاو يف �لقيام باأن�ضطة يف ميد�ن �لإر�ضال �لتلفزي �لدويل �ملبا�ضر بو��ضطة 
�لتو�بع �ل�ضطناعية، وكذلك يف �أن تاأذن للأ�ضخا�ض و�لكيانات �خلا�ضعني لوليتها �لق�ضائية بالقيام 
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هذه  من  �لعائدة  بالفو�ئد  تتمتع  �أن  و�ل�ضعوب  �لدول  جلميع  ينبغي  بل  ويحق  �لأن�ضطة.  هذه  مبثل 
�لأطر�ف، فر�ضة  كل  عليها بني  يتفق  وب�ضروط  �لدول، دون متييز  تتاح جلميع  �أن  ويجب  �لأن�ضطة. 

�لو�ضول �إىل �لتكنولوجيا �مل�ضتخدمة يف هذ� �مليد�ن.

د�ل- �لتعاون �لدويل

�لتو�بع  بو��ضطة  �ملبا�ضر  �لدويل  �لتلفزي  �لإر�ضال  ميد�ن  يف  �لأن�ضطة  تقوم  �أن  6- ينبغي 
مو�ضوعا  �لتعاون  هذ�  ي�ضبح  �أن  وينبغي  عليه.  ع  ت�ضجِّ و�أن  �لدويل  �لتعاون  على  �ل�ضطناعية 
��ضتخد�م  يف  �لنامية  �لبلد�ن  �حتياجات  �إىل  خا�ض  �عتبار  �إيلء  وينبغي  �ملنا�ضبة.  للرتتيبات 
بتنميتها  �لتعجيل  لغر�ض  �ل�ضطناعية  �لتو�بع  بو��ضطة  �ملبا�ضر  �لدويل  �لتلفزي   �لإر�ضال 

�لقومية.

هاء- ت�ضوية �ملنازعات بالطرق �ل�ضلمية

طريق  عن  �ملبادئ  هذه  ت�ضملها  �لتي  �لأن�ضطة  من  ين�ضاأ  قد  دويل  نـز�ع  �أيِّ  ت�ضوية  7- ينبغي 
�لنـز�ع  �أطر�ف  من  عليها  و�ملتفق  �ل�ضلمية  بالطرق  �ملنازعات  بت�ضوية  �ملتعلقة  �مل�ضتقرة  �لإجر�ء�ت 

عمل باأحكام ميثاق �لأمم �ملتحدة.

و�و- م�ضوؤولية �لدولة

�أو ما ي�ضطلع به حتت وليتها �لق�ضائية من  8- تتحّمل �لدول �مل�ضوؤولية �لدولية عن ما تقوم به 
�أن�ضطة يف ميد�ن �لإر�ضال �لتلفزي �لدويل �ملبا�ضر بو��ضطة �لتو�بع �ل�ضطناعية وكذلك عن خ�ضوع 

كل من هذه �لأن�ضطة للمبادئ �ملن�ضو�ض عليها يف هذه �لوثيقة.

9- وعندما تقوم منظمة دولية م�ضرتكة بني �حلكومات بالإر�ضال �لتلفزي �لدويل �ملبا�ضر بو��ضطة 
�لتو�بع �ل�ضطناعية، فاإنه ينبغي على تلك �ملنظمة و�لدول �مل�ضرتكة فيها �أن تتحّمل �مل�ضوؤولية �مل�ضار 

�إليها يف �لفقرة 8 �أعله.

ز�ي- �لو�جب و�حلق يف �لت�ضاور

10- على كل دولة مر�ضلة �أو م�ضتقبلة يف �إطار خدمة للإر�ضال �لتلفزي �لدويل �ملبا�ضر بو��ضطة 
�أن  نف�ضها  �خلدمة  �إطار  يف  م�ضتقبلة  �أو  مر�ضلة  �أخرى  دولة  ذلك  �إليها  تطلب  �ل�ضطناعية  �لتو�بع 
تدخل فورً� يف م�ضاور�ت ب�ضاأن �أن�ضطتها يف ميد�ن �لإر�ضال �لتلفزي �لدويل �ملبا�ضر بو��ضطة �لتو�بع 
�ل�ضطناعية مع �لدولة �لتي طلبت �مل�ضاور�ت، وذلك دون �لإخلل باأية م�ضاور�ت �أخرى قد جتريها 

هاتان �لدولتان مع �أية دولة �أخرى يف هذ� �ملو�ضوع.
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حاء- حقوق �مللكية �لفنية وحقوق �جلو�ر

11- دون �مل�ضا�ض باأحكام �لقانون �لدويل ذ�ت �ل�ضلة، ينبغي للدول �أن تتعاون ب�ضفة ثنائية ومتعددة 
�لأطر�ف من �أجل حماية حقوق �مللكية �لفنية وحقوق �جلو�ر وذلك عن طريق �تفاقات منا�ضبة تعقد 
بني �لدول �ملهتمة بالأمر �أو بني �لكيانات �لقانونية �ملخت�ضة �خلا�ضعة لوليتها �لق�ضائية. وينبغي لهذه 
�إيلء �عتبار خا�ض يف هذ� �لتعاون مل�ضالح �لبلد�ن �لنامية يف ميد�ن ��ضتخد�م  �أو �لكيانات  �لدول 

�لإر�ضال �لتلفزي �ملبا�ضر بغر�ض �لتعجيل بتنميتها �لقومية.

طاء- �إبلغ �لأمم �ملتحدة

12- بغية ت�ضجيع �لتعاون �لدويل يف ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�ضلمية، 
ينبغي للدول �لتي تقوم �أو تاأذن بالقيام باأن�ضطة يف ميد�ن �لإر�ضال �لتلفزي �لدويل �ملبا�ضر بو��ضطة 
�لأن�ضطة.  هذه  بطبيعة  �مل�ضتطاع،  قدر  �ملتحدة،  للأمم  �لعام  �لأمني  تبّلغ  �أن  �ل�ضطناعية،  �لتو�بع 
وعلى �لأمني �لعام عند ��ضتلمه هذه �ملعلومات، �أن ين�ضرها على �لفور وب�ضورة فّعالة على �لوكالت 

�ملتخ�ض�ضة ذ�ت �ل�ضلة، وكذلك على �جلمهور وعلى �لأو�ضاط �لعلمية �لدولية.

ياء- �مل�ضاور�ت و�لتفاقات بني �لدول

�أو �لإذن باإن�ضاء خدمة للإر�ضال �لتلفزي �لدويل �ملبا�ضر بو��ضطة  �إن�ضاء  �أيِّ دولة تعتزم  13- على 
�لتو�بع �ل�ضطناعية �أن تقوم، دون �إبطاء، باإبلغ �لدولة �أو �لدول �مل�ضتقبلة �ملقرتحة بهذه �لنّية و�أن 

تدخل على �لفور يف م�ضاور�ت مع �أية دولة من تلك �لدول تطلب ذلك.

�إلَّ  �لتو�بع �ل�ضطناعية  بو��ضطة  �ملبا�ضر  �لدويل  �لتلفزي  �أية خدمة للإر�ضال  �إن�ضاء  14- ل ميكن 
بعد �لوفاء بال�ضروط �ملحددة يف �لفقرة 13 �أعله وعلى �أ�ضا�ض �تفاقات و/�أو ترتيبات تتفق و�ضكوك 

�لحتاد �لدويل للمو��ضلت �ل�ضلكية و�لل�ضلكية ذ�ت �ل�ضلة ووفقًا لهذه �ملبادئ.

15- وفيما يتعلق بالنت�ضار �لز�ئد لإ�ضعاع �إ�ضارة �لتابع �ل�ضطناعي، �لذي ل مفر من حدوثه، فاإنَّ 
�ضكوك �لحتاد �لدويل للمو��ضلت �ل�ضلكية و�لل�ضلكية ذ�ت �ل�ضلة هي وحدها �لتي تطبق.
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 جيم-   املبادئ املتعلقة با�ضت�ضعار الأر�ض عن بعد 
من الف�ضاء اخلارجي)9(

�إنَّ �جلمعية �لعامة،
خ يف 12 ت�ضرين �لثاين/نوفمرب 1974، �لذي رجت  �إذ ت�ضري �إىل قر�رها 3234 )د-29( �ملوؤرَّ
فيه من جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية و�للجنة �لفرعية �لقانونية �لتابعة 
لها �أن تنظر� يف م�ضاألة �لآثار �لقانونية �ملرتتبة على ��ضت�ضعار �لأر�ض عن بعد من �لف�ضاء، وكذلك 
خ يف 8 ت�ضرين  خ يف 18 ت�ضرين �لثاين/نوفمرب 1975، و8/31 �ملوؤرَّ �إىل قر�ر�تها 3388 )د-30( �ملوؤرَّ
خ يف  خ يف 20 كانون �لأول/دي�ضمرب 1977، و16/33 �ملوؤرَّ �لثاين/نوفمرب 1976، و196/32 �ألف �ملوؤرَّ
خ  خ يف 5 كانون �لأول/دي�ضمرب 1979، و14/35 �ملوؤرَّ 10 ت�ضرين �لثاين/نوفمرب 1978، و66/34 �ملوؤرَّ
�لثاين/نوفمرب 1981، و89/37  خ يف 18 ت�ضرين  �ملوؤرَّ �لثاين/نوفمرب 1980، و35/36  يف 3 ت�ضرين 
 ،1983 �لأول/دي�ضمبـر  كانون   15 يف  خ  �ملوؤرَّ و80/38   ،1982 �لأول/دي�ضمبـر  كانـون   10 يف  خ  �ملوؤرَّ
�لأول/دي�ضمرب  كانون  خ يف 16  �ملوؤرَّ و162/40  �لأول/دي�ضمرب 1984،  كانون  خ يف 14  �ملوؤرَّ و96/39 
لة يف �لآثار �لقانونية �ملرتتبة على ��ضت�ضعار �لأر�ض  1985، �لتي دعت فيها �إىل �لنظر ب�ضورة مف�ضّ

عن بعد من �لف�ضاء، بق�ضد و�ضع م�ضروع �ملبادئ تتعلق بال�ضت�ضعار عن بعد،
و�إذ نظرت يف تقرير جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية عن �أعمال دورتها 
�لف�ضاء  من  بعد  عن  �لأر�ض  با�ضت�ضعار  �ملتعلقة  �ملبادئ  م�ضروع  ن�ض  ويف  و�لع�ضرين،)10(   �لتا�ضعة 

�ملرفق به،
و�إذ تلحظ مع �لرتياح �أنَّ جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية، ��ضتناد� 
�إىل مد�ولت �للجنة �لفرعية �لقانونية �لتابعة لها، قد �أقّرت ن�ض م�ضروع �ملبادئ �ملتعلقة با�ضت�ضعار 

�لأر�ض عن بعد من �لف�ضاء،
و�إذ توؤمن باأنَّ �عتماد �ملبادئ �ملتعلقة با�ضت�ضعار �لأر�ض عن بعد من �لف�ضاء �ضي�ضهم يف تعزيز 

�لتعاون �لدويل يف هذ� �مليد�ن،
تعتمد �ملبادئ �ملتعلقة با�ضت�ضعار �لأر�ض من بعد من �لف�ضاء �لو�ردة يف مرفق هذ� �لقر�ر.

.1986 �لأول/دي�ضمرب  كانون   3 خ  �ملوؤرَّ  65/41 قر�رها  �لعامة يف  �جلمعية  )9(�عتمدتها 

 A/41/20( و�لت�ضويب   20 رقم  �مللحـق  و�لأربعون،  �حلادية  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�ضمية   )10(�لوثائق 

.)Corr.1و
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 املرفق-   املبادئ املتعلقة با�ضت�ضعار الأر�ض عن بعد من 
الف�ضاء اخلارجي

�ملبد�أ �لأول

لأغر��ض هذه �ملبادئ فيما يت�ضل باأن�ضطة �ل�ضت�ضعار عن بعد:

با�ضتخد�م  �لف�ضاء  �لأر�ض من  �ضطح  ��ضت�ضعار  بعد"  "�ل�ضت�ضعار عن  )�أ( يعني م�ضطلح 
خو��ض �ملوجات �لكهرمغناطي�ضية �لتي ت�ضدرها �أو تعك�ضها �أو حتيدها �لأج�ضام �مل�ضت�ضعرة، من �أجل 

حت�ضني �إد�رة �ملو�رد �لطبيعية و��ضتغلل �لأر��ضي وحماية �لبيئة؛
)ب(  يعني ��ضطلح "�لبيانات �لأولية" �لبيانات �خلام �لتي تلتقطها �أجهزة ��ضت�ضعار �ملركبة 
يف ج�ضم ف�ضائي و�لتي تر�ضل �أو تنقل �إىل �لأر�ض من �لف�ضاء عن طريق �أجهزة �لقيا�ض من بعد يف 
�ضكل �إ�ضار�ت كهرمغناطي�ضية �أو عن طريق �لأفلم �لفوتوغر�فية، �أو �لأ�ضرطة �ملغناطي�ضية، �أو باأية 

و�ضيلة �أخرى؛
)ج(   يعني م�ضطلح "�لبيانات �ملجّهزة" �لنو�جت �لناجمة عن جتهيز �لبيانات �لأولية، �للزمة 

جلعل هذه �لبيانات �ضاحلة لل�ضتعمال؛
�ملجّهزة  �لبيانات  تف�ضري  عن  �لناجتة  �ملعلومات  �ملحّللة"  "�ملعلومات  م�ضطلح  يعني  )د(   

ومدخلت �لبيانات و�ملعرفة �مل�ضتمدة من م�ضادر �أخرى؛
)ه(   يعني م�ضطلح "�أن�ضطة �ل�ضت�ضعار عن بعد" ت�ضغيل �ملنظومات �لف�ضائية لل�ضت�ضعار 
ون�ضر  وتف�ضريها  �لبيانات  جتهيز  و�أن�ضطة  وتخزينها،  �لأولية  �لبيانات  جمع  وحمطات  بعد،  عن 

�لبيانات �ملجهزة.

�ملبد�أ �لثاين

�لنظر  بغ�ّض  م�ضاحلها،  وخدمة  �لبلد�ن  جميع  لفائدة  بعد  عن  �ل�ضت�ضعار  باأن�ضطة  ُي�ضطلع 
عن م�ضتوى منوها �لقت�ضادي �أو �لجتماعي �أو �لعلمي و�لتكنولوجي، مع �إيلء �لعتبار بوجه خا�ض 

لحتياجات �لبلد�ن �لنامية.

�ملبد�أ �لثالث

�لأمم �ملتحدة  �لدويل، مبا يف ذلك ميثاق  للقانون  وفقًا  بعد  �ل�ضت�ضعار عن  باأن�ضطة  ُي�ضطلع 
ومعاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف 
ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى،)1( و�ضكوك �لحتاد �لدويل للمو��ضلت �ل�ضلكية و�لل�ضلكية 

ذ�ت �ل�ضلة.
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�ملبد�أ �لر�بع

معاهدة  من  �لأوىل  �ملادة  يف  �لو�ردة  للمبادئ  وفقًا  بعد  عن  �ل�ضت�ضعار  باأن�ضطة  ُي�ضطلع 
يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لأن�ضطة  �ملنظمة  �ملبادئ 
با�ضتك�ضاف  ي�ضطلع  �أن  على  خا�ض،  بوجه  تن�ض،  �لتي  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك 
منوها  م�ضتوى  عن  �لنظر  بغ�ض  وم�ضلحتها،  �لبلد�ن  جميع  لفائدة  �خلارجي  �لف�ضاء  و��ضتخد�م 
على  �خلارجي  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  حرية  مبد�أ  على  وتن�ض  �لعلمي،  �أو  �لقت�ضادي 
�لكاملة  �ل�ضيادة  مبد�أ  �حرت�م  �أ�ضا�ض  على  �لأن�ضطة  بهذه  �ل�ضطلع  ويتعني  �مل�ضاو�ة.  �أ�ضا�ض 
ملا  �لو�جب  �لعتبار  �إيلء  مع  �لطبيعية،  ومو�ردها  ثرو�تها  على  و�ل�ضعوب  �لدول  جلميع  و�لد�ئمة 
وينبغي  �لدويل.  للقانون  وفقًا  وم�ضالح  حقوق  من  وليتها  حتت  �لو�قعة  و�لكيانات  �لأخرى  للدول 
للدولة  �مل�ضروعة  و�مل�ضالح  باحلقوق  �لأ�ضر�ر  على  تنطوي  بطريقة  �لأن�ضطة  بهذه  �ل�ضطلع   عدم 

�مل�ضت�ضعرة.

�ملبد�أ �خلام�ض

تقوم �لدول �لتي تبا�ضر �أن�ضطة �ل�ضت�ضعار عن بعد بت�ضجيع �لتعاون �لدويل يف هذه �لأن�ضطة. 
هذه  تقوم  �أن  وينبغي  فيها.  �مل�ضاركة  فر�ض  �لأخرى  للدول  توّفر  �أن  ينبغي  �لهدف،  لهذ�  وحتقيقا 

�مل�ضاركة يف كل حالة من �حلالت على �أ�ضا�ض �ضروط من�ضفة ومقبولة لدى �لطرفني.

�ملبد�أ �ل�ضاد�ض

�لدول،  ت�ضجيع  يتعني  بعد،  �ل�ضت�ضعار عن  �أن�ضطة  �أق�ضى حد من  �إىل  �ل�ضتفادة  �إتاحة  بغية 
عن طريق �إبر�م �تفاقات �أو �لدخول يف ترتيبات �أخرى، على �إن�ضاء وت�ضغيل حمطات جلمع �لبيانات 
وتخزينها ومر�فق لتجهيزها وتف�ضريها، ل �ضيما يف �إطار �تفاقات �أو ترتيبات �إقليمية، حيثما يت�ضنى 

ذلك من �لناحية �لعملية.

�ملبد�أ �ل�ضابع

�لأخرى  للدول  �لتقنية  �مل�ضاعدة  بتوفري  بعد  �ل�ضت�ضعار عن  �أن�ضطة  �مل�ضاركة يف  �لدول  تقوم 
�ملهتمة، ب�ضروط متفق عليها فيما بينها.

�ملبد�أ �لثامن

ع �لأمم �ملتحدة و�لوكالت ذ�ت �ل�ضلة يف منظومة �لأمم �ملتحدة �لتعاون �لدويل، مبا يف  ت�ضجِّ
ذلك �مل�ضاعدة �لتقنية و�لتن�ضيق يف جمال �ل�ضت�ضعار عن بعد.
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�ملبد�أ �لتا�ضع

و�ملادة  �خلارجي،)4(  �لف�ضاء  يف  �ملطلقة  �لأج�ضام  ت�ضجيل  �تفاقية  من  �لر�بعة  للمادة  وفقًا 
�حلادية ع�ضرة من معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
�خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، تقوم �أية دولة تنّفذ برناجما لل�ضت�ضعار 
عن بعد باإبلغ �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة بذلك. وعلوة على ذلك، تتيح تلك �لدولة، عند �لطلب، 
لأية دولة �أخرى، ول �ضيما �أيِّ بلد نام يتاأثر بالربنامج، �أية معلومات �أخرى ذ�ت �ضلة، وذلك باأق�ضى 

قدر ممكن وعملي.

�ملبد�أ �لعا�ضر

يعّزز �ل�ضت�ضعار عن بعد حماية �لبيئة �لطبيعية للأر�ض.

وجود  على  تتعرف  �لتي  بعد،  عن  �ل�ضت�ضعار  �أن�ضطة  يف  �مل�ضاركة  �لدول  على  �لغاية،  ولهذه 
معلومات يف حوزتها، من �ضاأنها �أن تتيح تفادي �أية ظاهرة �ضارة بالبيئة �لطبيعية للأر�ض، �أن تك�ضف 

هذه �ملعلومات للدول �ملعنية.

�ملبد�أ �حلادي ع�ضر

يعّزز �ل�ضت�ضعار عن بعد حماية �لب�ضرية من �لكو�رث �لطبيعية.

على  تتعّرف  �لتي  بعد،  عن  �ل�ضت�ضعار  �أن�ضطة  يف  �مل�ضاركة  �لدول  على  �لغاية،  ولهذه 
�أو  طبيعية  بكو�رث  �ملتاأثرة  �لدول  تفيد  قد  حوزتها  يف  حمّللة،  ومعلومات  جمّهزة  بيانات  وجود 
�أ�ضرع  يف  �ملعنية  �لدول  �إىل  �لبيانات  هذه  تر�ضل  �أن  و�ضيكة،  طبيعية  بكو�رث  تتاأثر  �أن  يحتمل   �لتي 

وقت ممكن.

�ملبد�أ �لثاين ع�ضر

على  �لتكلفة،  حيث  من  معقولة  وب�ضروط  متييز  �أيِّ  دون  �مل�ضت�ضعرة،  �لدول  حت�ضل 
تلك  �إنتاج  فور  وذلك  لوليتها،  �خلا�ضع  بالإقليم  �ملتعلقة  �ملجّهزة  و�لبيانات  �لأولية  �لبيانات 
�لو�قع  �لإقليم  عن  �ملتاحة  �ملحّللة  �ملعلومات  على  �مل�ضت�ضعرة  �لدولة  حت�ضل  كما  �لبيانات. 
نف�ض  على  بعد،  عن  �ل�ضت�ضعار  �أن�ضطة  يف  م�ضرتكة  دولة  �أية  حوزة  يف  تكون  �لتي  وليتها  حتت 
وم�ضالح �حتياجات  خا�ض  بوجه  �حل�ضبان  يف  توؤخذ  �أن  على  �ل�ضروط،  وبنف�ض   �لأ�ضا�ض 

�لبلد�ن �لنامية.
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�ملبد�أ �لثالث ع�ضر

تدخل  �لنامية،  �لبلد�ن  باحتياجات  يتعلق  فيما  �ضيما  ل  �لدويل،  للتعاون  وتكثيفًا  تعزيزً� 
�لتي  �لدولة  مع  م�ضاور�ت  يف  �خلارجي  �لف�ضاء  من  بعد  عن  �لأر�ض  ��ضت�ضعار  تبا�ضر  �لتي  �لدول 
�ملجنية  �ملتبادلة  �لفو�ئد  وزيادة  للم�ضاركة  فر�ض  لإتاحة  طلبها،  على  بناء  �إقليمها،   ي�ضت�ضعر 

من ذلك.

�ملبد�أ �لر�بع ع�ضر

��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لأن�ضطة  �ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة  من  �ل�ضاد�ضة  للمادة  �متثاًل 
�لتي  �لدول  تتحّمل  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م 
تقوم بت�ضغيل تو�بع ��ضطناعية لل�ضت�ضعار عن بعد �مل�ضوؤولية �لدولية عن مبا�ضرة �أن�ضطتها، وتكفل 
كانت  �إذ�  عما  �لنظر  بغ�ض  �لدويل،  �لقانون  ولقو�عد  �ملبادئ  لهذه  وفقًا  متار�ض  �لأن�ضطة  تلك  �أنَّ 
�جلهات �لتي ت�ضطلع بها كيانات حكومية �أو غري حكومية �أو منظمات دولية تكون هذه �لدول �أطر�فا 
 فيها. ول يخّل هذ� �ملبد�أ بانطباق قو�عد �لقانون �لدويل ب�ضاأن م�ضوؤولية �لدول عن �أن�ضطة �ل�ضت�ضعار 

عن بعد.

�ملبد�أ �خلام�ض ع�ضر

لت�ضوية �ملنازعات  رة  نـز�ع ين�ضاأ عن تطبيق هذه �ملبادئ عن طريق �لإجر�ء�ت �ملقرَّ �أيُّ  ُيحل 
بالو�ضائل �ل�ضلمية.
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دال-   املبادئ املتعلقة با�ضتخدام م�ضادر الطاقة 
النووية يف الف�ضاء اخلارجي)11(

�إنَّ �جلمعية �لعامة،
وقد در�ضت تقرير جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية عن �أعمال دورتها 
�خلام�ضة و�لثلثني،)12( ون�ض �ملبادئ �ملت�ضلة با�ضتخد�م م�ضادر �لطاقة �لنووية يف �لف�ضاء �خلارجي 

بال�ضيغة �لتي �عتمدتها �للجنة و�لو�ردة يف مرفق تقريرها،)13(
يف  �ملهام  لبع�ض  و�ضرورية  بل  خا�ضة  ب�ضفة  منا�ضبة  �لنووية  �لطاقة  م�ضادر  باأنَّ  ت�ضلِّم  و�إذ 

�لف�ضاء �خلارجي وذلك ب�ضبب �ضغر حجمها وطول عمرها وغري ذلك من �خلو��ض،
و�إذ ت�ضلِّم �أي�ضًا باأنه يجب تركيز ��ضتخد�م م�ضادر �لطاقة �لنووية يف �لف�ضاء �خلارجي على 

�لتطبيقات �لتي ي�ضتفاد فيها مبا مل�ضادر �لطاقة �لنووية من خو��ض معيَّنة،
و�إذ ت�ضلِّم كذلك باأنَّ ��ضتخد�م م�ضادر �لطاقة �لنووية يف �لف�ضاء �خلارجي ينبغي �أن ي�ضتند 
�إىل تقييم �ضامل للأمان، مبا يف ذلك حتليل �ملخاطر �ملحتملة، مع ت�ضديد خا�ض على تقليل �حتمال 

ة، تعّر�ض �لنا�ض يف �حلو�دث خلطر �لإ�ضعاع �ل�ضار �أو �ملو�د �مل�ضعَّ
ن �أهد�فًا ومبادئ توجيهية  و�إذ ت�ضلِّم باحلاجة، يف هذ� �ل�ضاأن، �إىل جمموعة من �ملبادئ تت�ضمَّ

ل�ضمان �ل�ضتخد�م �ملاأمون مل�ضادر �لطاقة �لنووية يف �لف�ضاء �خلارجي،
د �أنَّ هذه �ملجموعة من �ملبادئ تنطبق على م�ضادر �لطاقة �لنووية �ملوجودة يف �لف�ضاء  و�إذ توؤكِّ
�خلارجي و�ملخ�ض�ضة لتوليد �لطاقة �لكهربائية على منت �لأج�ضام �لف�ضائية لأغر��ض غري د�ضرية، 
و�لتي لها خ�ضائ�ض مماثلة عمومًا خل�ضائ�ض �لنظم �مل�ضتخدمة و�ملهام �مل�ضطلع بها يف وقت �عتماد 

�ملبادئ،
�ضوء  يف  م�ضتقبل  عليها  تنقيحات  �إدخال  �ضتتطلب  هذه  �ملبادئ  جمموعة  باأنَّ  ت�ضلِّم  و�إذ 

�لتطبيقات �لنا�ضئة للطاقة �لنووية وتطّور �لتو�ضيات �لدولية ب�ضاأن �حلماية من �لإ�ضعاع،
ب�ضيغتها  �خلارجي  �لف�ضاء  يف  �لنووية  �لطاقة  م�ضادر  با�ضتخد�م  �ملت�ضلة  �ملبادئ  تعتمد 

�لو�ردة �أدناه.

.1992 دي�ضمرب  �لأول/  كانون   14 خ  �ملوؤرَّ  68/47 قر�رها  �لعامة يف  �جلمعية  )11(�عتمدتها 

.)A/47/20( 20 رقم  �مللحق  و�لأربعون،  �ل�ضابعة  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�ضمية  )12(�لوثائق 

�ملرفق. نف�ضه،  )13(�ملرجع 
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املبداأ 1-  انطباق القانون الدويل
�لف�ضاء  يف  �لنووية  �لطاقة  م�ضادر  ��ضتخد�م  على  تنطوي  �لتي  بالأن�ضطة  �ل�ضطلع  يجري 
�ملبادئ  ومعاهدة  �ملتحدة،  �لأمم  ميثاق  خا�ض  بوجه  ذلك  يف  مبا  �لدويل،  للقانون  وفقًا  �خلارجي 
�لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لأن�ضطة  �ملنظمة 

و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى.)1(

امل�ضتخدمة 2- امل�ضطلحات   املبداأ 
1- لأغر��ض هذه �ملبادئ، يعني م�ضطلحا "�لدولة �لقائمة بالإطلق" و "�لدولة �لتي تطلق" �لدولة 
�لتي متار�ض �لولية و�ل�ضيطرة على �جل�ضم �لف�ضائي �لذي يوجد على متنه م�ضدر للطاقة �لنووية يف 

نقطة زمنية معيَّنة، تبعا للمبد�أ �ملعني.

2- لأغر��ض �ملبد�أ 9، ينطبق تعريف م�ضطلح "�لدولة �لقائمة بالإطلق" ب�ضيغته �لو�ردة يف ذلك 
�ملبد�أ.

3- لأغر��ض �ملبد�أ 3، ي�ضف م�ضطلحا "�لتي ميكن �لتنبوؤ بها" و "كل ما ميكن" فئة من �لأحد�ث �أو 
�لظروف �لتي يبلغ �لحتمال �لكلي حلدوثها حد� تعترب معه �ضاملة للحتمالت �ملعقولة فقط لأغر��ض 
حتليل �لأمان. �أما م�ضطلح "�ملفهوم �لعام للدفاع �ملتعمق"، عند تطبيقه على م�ضادر �لطاقة �لنووية 
يف �لف�ضاء �خلارجي، في�ضري �إىل ��ضتخد�م خ�ضائ�ض �لت�ضميم وعمليات �لرحلت بدل من �لنظم 
�أو تخفيف نتائج �ختللت �لنظم. وحتقيق هذ� �لغر�ض ل يقت�ضي  �إليها، ملنع  �أو بالإ�ضافة  �لفاعلة 
�خلا�ضة  �ملتطلبات  �إىل  ونظر�  مبفرده.  مكّون  لكل  �حلاجة  عن  ز�ئدة  �أمان  نظم  توفري  بال�ضرورة 
لل�ضتخد�م �لف�ضائي و�لرحلت �ملتنوعة، ل ميكن حتديد جمموعة معيَّنة من �لنظم �أو �خل�ضائ�ض 
كنظم �أو خ�ضائ�ض ل بد منها لتحقيق هذ� �لغر�ض. ولأغر��ض �لفقرة 2 )د( من �ملبد�أ 3، ل ي�ضمل 
م�ضطلح "ت�ضبح حرجة" �أعماًل مثل �ختبار �لطاقة �ل�ضفرية �لتي تعترب �أ�ضا�ضية ل�ضمان �أمان �لنظم.

 املبداأ 3- مبادئ توجيهية ومعايري لال�ضتخدام املاأمون
ة يف �لف�ضاء وما تنطوي عليه من �أخطار،  بغية �لإقلل �إىل �أدنى حد ممكن من كمية �ملو�د �مل�ضعَّ
يجب �أن يقت�ضر ��ضتخد�م م�ضادر �لطاقة �لنووية يف �لف�ضاء �خلارجي على �لرحلت �لف�ضائية �لتي 

ل ميكن �لقيام بها با�ضتخد�م م�ضادر �لطاقة غري �لنووية ب�ضورة معقولة.

1-  �لأهد�ف �لعامة للحماية من �لإ�ضعاع و�ل�ضلمة �لنووية

)�أ( يجب على �لدول �لتي تطلق �أج�ضاما ف�ضائية حتمل على متنها م�ضادر للطاقة �لنووية 
�أن ت�ضعى �إىل حماية �لأفر�د و�ملجتمعات و�لغلف �حليوي من �لأخطار �لإ�ضعاعية. ولذلك يجب �أن 
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ت�ضّمم وت�ضتخدم �لأج�ضام �لف�ضائية �لتي حتمل على متنها م�ضادر للطاقة �لنووية على نحو يكفل، 
بدرجة عالية من �لثقة، �أن تظل �لأخطار، يف �لظروف �لت�ضغيلية �أو �لعار�ضة �لتي ميكن �لتنبوؤ بها، 

�أدنى من �مل�ضتويات �ملقبولة �ملحددة يف �لفقرتني 1 )ب( و)ج(.

ويجب �أي�ضًا �أن يكفل هذ� �لت�ضميم وهذ� �ل�ضتخد�م، على نحو يعّول عليه �إىل حد كبري، �ألَّ 
ة تلّوث �لف�ضاء �خلارجي بدرجة كبرية؛ ت�ضبَّب �ملو�د �مل�ضعَّ

للطاقة  م�ضادر  متنها  على  حتمل  �لتي  �لف�ضائية  للأج�ضام  �لعادي  �لت�ضغيل  خلل  )ب(  
�لنووية، مبا يف ذلك �لعودة �إىل �لغلف �جلوي من �ملد�ر �ملرتفع بدرجة كافية ح�ضب �لتعريف �لو�رد 
يف �لفقرة 2 )ب(، يجب مر�عاة هدف �حلماية �ملنا�ضبة للجمهور من �لإ�ضعاع �لذي �أو�ضت به �للجنة 
للإ�ضعاع خلل هذ�  تعّر�ض ملمو�ض  �لإ�ضعاع. ويجب �حلر�ض على عدم وجود  للحماية من  �لدولية 

�لت�ضغيل �لعادي؛

وبناء  ت�ضميم  ير�عى يف  �أن  يجب  وقوع �حلو�دث،  للإ�ضعاع عند  �لتعّر�ض  للحد من  )ج(   
للحماية  عمومًا  و�ملقبولة  �ل�ضلة  ذ�ت  �لدولية  �لتوجيهية  �ملبادئ  �لنووية  �لطاقة  م�ضادر   نظم 

من �لإ�ضعاع.

وبا�ضتثناء �حلالت �لتي يقل فيها �حتمال �حلو�دث �لتي ميكن �أن تكون لها عو�قب �إ�ضعاعية 
�أن ت�ضّمم نظم م�ضادر �لطاقة �لنووية بحيث تكفل، بدرجة عالية من �لثقة، ق�ضر  خطرية، يجب 
�لتعر�ض للإ�ضعاع على منطقة جغر�فية حمدودة وق�ضر تعّر�ض �لأفر�د على �حلد �لأ�ضا�ضي �لبالغ 1 
ميّلي�ضفرت يف �ل�ضنة. ومن �مل�ضموح به ��ضتخد�م حد ثانوي للجرعة يبلغ 5 ميّلي�ضفرت يف �ل�ضنة لب�ضع 
�ضنني، �ضريطة �ألَّ يتجاوز متو�ضط مكافئ �جلرعة �لفّعالة �ل�ضنوية على مدى �لعمر �حلد �لأ�ضا�ضي 

�لبالغ 1 ميّلي�ضفرت يف �ل�ضنة.

ويجب �أن يظل �حتمال �حلو�دث �لتي ميكن �أن تكون لها عو�قب �إ�ضعاعية خطرية �مل�ضار �إليها 
�أعله �ضئيل للغاية بف�ضل ت�ضميم �لنظام.

وينبغي تطبيق �لتعديلت �ملقبلة للمبادئ �لتوجيهية �مل�ضار �إليها يف هذه �لفقرة يف �أقرب وقت 
ممكن عمليا.

)د(    ت�ضّمم �لنظم �لهامة لتحقيق �لأمان وتبنى وت�ضّغل وفقًا للمفهوم �لعام للدفاع �ملتعمق. 
وعمًل بهذ� �ملفهوم، فاإنَّ �أيَّ عطل �أو خلل متعلق بالأمان ميكن �لتنبوؤ به، يجب �أن يكون من �ملمكن 

ت�ضحيحه �أو �إبطال مفعوله بفعل �أو باإجر�ء، يكون ذ�تي �لت�ضغيل �إن �أمكن.

ويجب �ضمان �إمكان �لتعويل على �لنظم �لهامة بالن�ضبة للأمان وذلك بجملة �أمور منها زيادة 
عدد �ملكّونات وف�ضلها ماديا وعزلها وظيفيا وكفالة ��ضتقللها بالقدر �لكافي.

تتخذ تد�بري �أخرى �أي�ضًا لرفع م�ضتوى �لأمان.
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�لنووية 2-  �ملفاعلت 
)�أ(  ميكن ت�ضغيل �ملفاعلت �لنووية:

‘1’ يف �لرحلت بني �لكو�كب؛
‘2’ يف �ملد�ر�ت �ملرتفعة بدرجة كافية ح�ضب �لتعريف �لو�رد يف �لفقرة 2 )ب(؛

‘3’  يف �ملد�ر�ت �لأر�ضية �ملنخف�ضة �إذ� كانت تخّزن يف مد�ر�ت على �رتفاع كاف بعد 
�نتهاء �جلزء �لت�ضغيلي من مهمتها.

بدرجة  طويل  �ملد�ري  �لعمر  فيه  يكون  �لذي  �ملد�ر  هو  كافية  بدرجة  �ملرتفع  �ملد�ر  )ب(  
ت�ضمح بانحلل نو�جت �ن�ضطار بقدر كاف حتى ت�ضل تقريبا �إىل م�ضتوى ن�ضاط �لكتينيد�ت. ويجب �أن 
يكفل �ملد�ر �ملرتفع بدرجة كافية �إبقاء �لأخطار �لتي تهّدد رحلت �لف�ضاء �خلارجي �حلالية و�ملقبلة 
و�أخطار حدوث ت�ضادم مع �لأج�ضام �لف�ضائية �لأخرى عند �أدنى حد. وتوؤخذ يف �لعتبار عند حتديد 
�رتفاع �ملد�ر �ملرتفع بدرجة كافية، �ضرورة بلوغ �أجز�ء �ملفاعل �ملحطم �أي�ضًا مدة �لنحلل �ملطلوبة 

قبل �لعودة �إىل �لغلف �جلوي للأر�ض؛
)ج(    ل ي�ضتخدم كوقود للمفاعلت �لنووية �ضوى �ليور�نيوم 235 �لعايل �لإثر�ء. ويجب �أن 

ياأخذ �لت�ضميم يف �لعتبار �نحلل �لن�ضاط �لإ�ضعاعي لنو�جت �لن�ضطار و�لتن�ضيط؛
)د(    يجــب �ألَّ ت�ضــبح �ملفاعلت �لنــــووية حـرجة قبــل و�ضــولها �إىل مد�رها �لت�ضــغيلي �أو 

م�ضارها فيما بني �لكو�كب؛
)ه(     يجب �أن يكفل ت�ضميم وبناء �ملفاعل �لنووي ��ضتحالة �أن ي�ضبح �ملفاعل حرجا قبل 
و�ضوله �إىل �ملد�ر �لت�ضغيلي وخلل جميع ما ميكن �أن يقع من �أحد�ث مثل �نفجار �ل�ضاروخ، �أو �لعودة 

�إىل �لأر�ض، �أو �لرتطام بالياب�ضة �أو باملياه، �أو �لنغمار يف �ملياه، �أو ت�ضرب �ملياه �إىل قلب �ملفاعل؛
)و(      بغية �لتقليل بقدر كبري من �إمكانية حدوث �أعطال يف �ل�ضو�تل �لتي حتمل على متنها 
مفاعلت نووية �أثناء �لعمليات �مل�ضطلع بها يف مد�ر ذي عمر �أقل مما يف �ملد�ر �ملرتفع بدرجة كافية 
ر نظام ت�ضغيلي ميكن  )مبا يف ذلك عمليات �لنتقال �إىل �ملد�ر �ملرتفع بدرجة كافية(، يجب �أن يتوفَّ

�لتعويل عليه بدرجة كبرية ل�ضمان �لتخل�ض من �ملفاعل على نحو فّعال وخا�ضع للتحكم.

ة �مل�ضعَّ �لنظائر  3-  مولِّد�ت 

�لكو�كب وغريها من  ة يف �لرحلت فيما بني  )�أ( يجوز ��ضتخد�م مولِّد�ت �لنظائر �مل�ضعَّ
�لرحلت �ملغادرة ملجال �جلاذبية �لأر�ضية. ويجوز �أي�ضًا ��ضتخد�مها يف �ملد�ر�ت �لأر�ضية يف حالة 
�ل�ضروري  من  حال  �أيِّ  وعلى  مهمتها.  من  �لت�ضغيلي  �جلزء  �ختتام  بعد  مرتفع  مد�ر  يف  تخزينها 

�لتخل�ض منها يف �لنهاية؛
ة عن طريق نظام �حتو�ء م�ضّمم ومبني بحيث يقدر  )ب(    تتم حماية مولِّد�ت �لنظائر �مل�ضعَّ
على حتّمل �حلر�رة و�لقوى �لدينامية �لهو�ئية �لناجمة عن �لعودة �إىل �لغلف �جلوي �لعلوي يف ظل 
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�لأحو�ل �ملد�رية �ملنظورة، مبا يف ذلك �ملد�ر�ت �لتي يقرب �ضكلها ب�ضّدة من �ضكل �لقطع �لناق�ض 
�أن يكفل نظام �حتو�ء  �لتي ينطبق عليها ذلك. وعند �لرتطام، يجب  �أو �لقطع �لز�ئد يف �حلالت 
ة �إىل �لبيئة كي ميكن تطهري منطقة �لرتطام  ة و�ضكلها �ملادي عدم ت�ضّتت �أيِّ مادة م�ضعَّ �لنظائر �مل�ضعَّ

تطهري� كامل من �لن�ضاط �لإ�ضعاعي بعملية ��ضتخل�ض.

 املبداأ 4- تقدير الأمان
1- وقت �لإطلق، تقوم �لدولة �لقائمة بالإطلق، ح�ضبما هي معرفة يف �لفقرة 1 من �ملبد�أ 2، 
تعاونية،  ترتيبات  طريق  عن  وذلك  �لإطلق.  قبل  للأمان  و�ضامل  م�ضتفي�ض  تقدير  �إجر�ء  ب�ضمان 
من  �أو  �لنووية،  �لطاقة  م�ضدر  �ضنع  �أو  بناء  �أو  بت�ضميم  قامو�  من  مع  منا�ضبا،  ذلك  يكون  حيثما 
�ضيتولون ت�ضغيل �جل�ضم �لف�ضائي، �أو من �ضيطلق هذ� �جل�ضم من �إقليمهم �أو مرفقهم. ويغطي هذ� 
�لتقدير كذلك جميع مر�حل �لرحلة ذ�ت �ل�ضلة، ويتناول جميع �لنظم �ملعنية، مبا يف ذلك و�ضيلة 
بني  و�لت�ضال  �لتحكم  وو�ضائل  ومعد�ته،  �لنووية  �لطاقة  وم�ضدر  �لف�ضائية،  و�ملن�ضة  �لإطلق، 

�لأر�ض و�لف�ضاء.

2- ير�عي هذ� �لتقدير �ملبادئ �لتوجيهية و�ملعايري �ملو�ضوعة من �أجل �ل�ضتخد�م �ملاأمون �لو�ردة 
يف �ملبد�أ 3.

3- عمل باملادة �حلادية ع�ضرة من معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف 
و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، ُتعلن قبل كل �إطلق 
وجه  على  للإطلق  �ملعتزم  �لزمني  �لإطار  ببيان  �لإمكان  قدر  م�ضفوعة  هذ�،  �لأمان  تقدير  نتائج 
�لتقريب، وُيبّلغ �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة بالكيفية �لتي ميكن بها للدول �أن حت�ضل على نتائج تقدير 

�لأمان يف �أقرب وقت ممكن قبل كل �إطلق.

 املبداأ 5-  الإبالغ بالعودة اإىل الأر�ض
�ملعنية،  �لدول  تبلغ  �أن  �لنووية  للطاقة  �أيِّ دولة تطلق ج�ضما ف�ضائيا على متنه م�ضادر  1- على 
ة �إىل  يف �لوقت �ملنا�ضب، عند حدوث خلل يف هذ� �جل�ضم �لف�ضائي ين�ضاأ عنه خطر عودة مو�د م�ضعَّ

�لأر�ض. وتكون �ملعلومات بال�ضكل �لتايل:

)�أ( بار�مرت�ت �لنظام:

ميكن  �لتي  �ل�ضلطة  عنو�ن  ذلك  يف  مبا  للج�ضم،  �ملطلقة  �لدول  �أو  �لدولة   ‘1’  ��ضم 
�لت�ضال بها للتما�ض معلومات �إ�ضافية �أو م�ضاعدة يف حالة وقوع حادث؛

‘2’ �لت�ضمية �لدولية؛

‘3’ تاريخ �لإطلق و�لإقليم �أو �ملكان �لذي مت فيه �لإطلق؛
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‘4’  �ملعلومات �للزمة للتنبوؤ على �أف�ضل نحو بعمر �ملد�ر، وم�ضار �جل�ضم، ومنطقة 
�لرتطام؛

‘5’ �لوظيفة �لعامة للمركبة �لف�ضائية ؛

)ب(    معلومات عن �خلطر �لإ�ضعاعي �ملحتمل مل�ضدر )�أو م�ضادر( �لطاقة �لنووية:

ة/مفاعل؛ ‘1’ نوع م�ضدر �لطاقة �لنووية: نظائر م�ضعَّ
و�لأجز�ء  �لعامة،  �لإ�ضعاعية  وخ�ضائ�ضه  �لوقود  وكمية  �ملحتمل،  �ملادي  ‘2’  �ل�ضكل 
�مللوثة و/�أو �ملن�ضطة �لتي يرجح �أن ت�ضل �إىل �لأر�ض. وي�ضري م�ضطلح "�لوقود" 

�إىل �ملادة �لنووية �مل�ضتخدمة كم�ضدر للحر�رة �أو �لطاقة.

وحتال هذه �ملعلومات �أي�ضًا �إىل �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة.

وجود  معرفة  مبجرد  �أعله  �ملذكور  لل�ضكل  وفقًا  �ملعلومات  بالإطلق  �لقائمة  �لدولة  م  2- تقدِّ
�ملعلومات  ن�ضر  ويتعني  ذلك  �أمكن  كلما  معلومات  من  يجد  �ملعلومات مبا  تكملة هذه  ويتعني  �خللل. 
�لغلف  من  �لكثيفة  �لطبقات  �إىل  �جل�ضم  لعودة  �ملتوقع  �لوقت  �قرت�ب  مع  يزد�د  بتو�تر  �مل�ضتكملة 
لتخطيط  �لكافي  �لوقت  لديه  ويكون  باحلالة  علم  على  �لدويل  �ملجتمع  يكون  حتى  للأر�ض،  �جلوي 

�أن�ضطة �ل�ضتجابة �لتي قد تلزم على �ل�ضعيد �لوطني.

3- حتال �ملعلومات �مل�ضتكملة �إىل �لأمني �لعام للأمم �ملتحدة �أي�ضًا بنف�ض �لتو�تر.

 املبداأ 6-  امل�ضاورات
م معلومات وفقًا للمبد�أ 5 �أن تقوم، بالقدر �ملمكن و�ملعقول، بال�ضتجابة  على �لدول �لتي تقدِّ
من  مزيد  �إجر�ء  �أو  �ملعلومات  من  مزيد  بتلقي  �خلا�ضة  �لأخرى  �لدول  لطلبات  �ل�ضرعة  وجه  على 

�مل�ضاور�ت.

 املبداأ 7-  تقدمي امل�ضاعدة اإىل الدول
1- لدى �لإبلغ بالعودة �ملتوقعة جل�ضم ف�ضائي يحمل على متنه م�ضدر� للطاقة �لنووية وملكّوناته 
�إىل �لغلف �جلوي للأر�ض، يجب على كل �لدول �لتي متلك مر�فق للر�ضد و�لتعّقب �لف�ضائيني �أن 
لديها عن  تتو�فر  قد  �لتي  باملو�ضوع  �ل�ضلة  �ملعلومات ذ�ت  باإبلغ  �لدويل،  �لتعاون  بروح من  تقوم، 
�جل�ضم �لف�ضائي �مل�ضاب باخللل و�لذي يحمل على متنه م�ضدر� للطاقة �لنووية، �إىل �لأمني �لعام 
للأمم �ملتحدة و�إىل �لدولة �ملعنية باأ�ضرع ما ميكن، كيما يت�ضنى للدول �لتي يحتمل تاأثرها �أن تقّيم 

�لو�ضع و�أن تتخذ ما تر�ه �ضروريا من تد�بري وقائية.
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2- بعد عودة ج�ضم ف�ضائي يحمل على متنه م�ضدر� للطاقة �لنووية ومكّوناته �إىل �لغلف �جلوي 
للأر�ض:

م فورً�، �إذ� طلبت ذلك �لدولة �ملتاأثرة، �مل�ضاعدة �للزمة  )�أ( تعر�ض �لدولة �ملُطلقة وتقدِّ
لإز�لة �لآثار �ل�ضارة �لفعلية و�ملحتملة مبا يف ذلك �مل�ضاعدة على حتديد موقع منطقة �رتطام م�ضدر 
 �لطاقة �لنووية ب�ضطح �لأر�ض، وعلى �كت�ضاف �ملادة �لعائدة، وعلى �ل�ضطلع بعمليات �ل�ضرتجاع 

�أو �لتطهري؛
)ب(  تقوم جميع �لدول غري �لدولة �ملطلقة، �لتي تتوفر لديها �لقدر�ت �لتقنية ذ�ت �ل�ضلة، 
و�ملنظمات �لدولية �لتي تتوفر لديها هذه �لقدر�ت �لتقنية، بتقدمي �مل�ضاعدة �للزمة، بناء على طلب 

�لدولة �ملتاأثرة، بالقدر �ملمكن.

�لعتبار،  بعني  توؤخذ  �أعله،  و)ب(  )�أ(  �لفرعيتني  للفقرتني  وفقًا  �مل�ضاعدة  تقدمي  وعند 
�لحتياجات �خلا�ضة للبلد�ن �لنامية.

 املبداأ 8-  امل�ضوؤولية
��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لأن�ضطة  �ملنظمة  �ملبادئ  معاهدة  من  �ل�ضاد�ضة  للمادة  وفقًا 
و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، تتحمل �لدول م�ضوؤولية 
دولية عن �لأن�ضطة �لوطنية �لتي تنطوي على ��ضتخد�م م�ضادر �لطاقة �لنووية يف �لف�ضاء �خلارجي، 
تلك  تنفيذ  �ضمان  وعن  حكومية،  غري  كيانات  �أو  حكومية  وكالت  �لأن�ضطة  بهذه  ��ضطلعت  �ضو�ء 
ت�ضطلع  وعندما  �ملبادئ.  هذه  يف  �لو�ردة  و�لتو�ضيات  �ملعاهدة  تلك  مع  يتفق  مبا  �لوطنية  �لأن�ضطة 
تقع  �لنووية،  للطاقة  م�ضادر  ��ضتخد�م  على  تنطوي  �خلارجي  �لف�ضاء  يف  باأن�ضطة  دولية  منظمة 
من  كل  على  �ملبادئ  هذه  يف  �لو�ردة  و�لتو�ضيات  �أعله  �ملذكورة  للتفاقية  �لمتثال  عن  �مل�ضوؤولية 

�ملنظمة �لدولية و�لدول �مل�ضاركة فيها.

 املبداأ 9-  التبعة والتعوي�ض
1- وفقًا للمادة �ل�ضابعة من معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م 
�لف�ضاء �خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى، و�أحكام �تفاقية �مل�ضوؤولية �لدولية 
عن �لأ�ضر�ر �لتي حتدثها �لأج�ضام �لف�ضائية،)3( تكون كل دولة تطلق ج�ضما ف�ضائيا �أو تبتاع �إطلقه، 
�أو مر�فقها ج�ضم ف�ضائي، م�ضوؤولة دوليًّا عن �ل�ضرر �لذي ت�ضببه هذه  �إقليمها  وكل دولة ُيطلق من 
�لذي يحمل  �لف�ضائي  وينطبق هذ� متاما يف حالة �جل�ضم  �ملكونة.  �أجز�وؤها  �أو  �لف�ضائية  �لأج�ضام 
تكون  ف�ضائي،  ج�ضم  �إطلق  يف  �أكرث  �أو  دولتان  ��ضرتكت  و�إذ�  �لنووية.  للطاقة  م�ضدر�  متنه  على 
 هذه �لدول م�ضوؤولة ت�ضامنيا وفرديا عن �أيِّ �أ�ضر�ر تن�ضاأ، وذلك وفقًا للمادة �خلام�ضة من �لتفاقية 

�ملذكورة �أعله.
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2- يحّدد �لتعوي�ض �لذي تكون هذه �لدول م�ضوؤولة عن دفعه مبوجب �لتفاقية �ل�ضالفة �لذكر لقاء 
�ل�ضرر وفقًا للقانون �لدويل ومبادئ �لعدل و�لإن�ضاف، من �أجل توفري ما يكفي من �جلرب فيما يتعلق 
م با�ضمه �أو  بال�ضرر لإعادة �ل�ضخ�ض، طبيعيا كان �أم �عتباريا، �أو �لدولة �أو �ملنظمة �لدولية، �لذي ُتقدَّ

م با�ضمها �ملطالبة، �إىل �حلالة �لتي كان ُيفرت�ض وجودها لو مل يقع هذ� �ل�ضرر. �لتي ُتقدَّ

�لنحو  على  بامل�ضتند�ت  �ملثبتة  �مل�ضروفات  رد  �أي�ضًا  �لتعوي�ض  ي�ضمل  �ملبد�أ،  هذ�  3- لأغر��ض 
�لو�جب و�ملتكّبدة يف عمليات �لبحث و�ل�ضرتد�د و�لتطهري، مبا يف ذلك �مل�ضروفات �ملتعلقة بامل�ضاعدة 

�لو�ردة من �أطر�ف ثالثة.

 املبداأ 10-  ت�ضوية املنازعات
�لأخرى  �لإجر�ء�ت  �أو  �ملفاو�ضات  طريق  عن  �ملبادئ  هذه  تطبيق  عن  ين�ضاأ  نـز�ع  �أيُّ  ى  ي�ضوَّ

�ملقررة لت�ضوية �ملنازعات بالو�ضائل �ل�ضلمية، وفقًا مليثاق �لأمم �ملتحدة.

 املبداأ 11-  املراجعة والتنقيح
يعاد فتح �لباب لتنقيح هذه �ملبادئ من قبل جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض 

�ل�ضلمية يف موعد ل يتجاوز �ضنتني من بعد �عتمادها.
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هاء-  الإعالن اخلا�ض بالتعاون الدويل يف    
جمال ا�ضتك�ضاف الف�ضاء اخلارجي 

 وا�ضتخدامه لفائدة جميع الدول 
وم�ضلحتها، مع اإيالء اعتبار خا�ض 

لحتياجات البلدان النامية)14(

�إنَّ �جلمعية �لعامة،

وقد نظرت يف تقرير جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية عن �أعمال دورتها 
�لتا�ضعة و�لثلثني)15( ون�ض �لإعلن �خلا�ض بالتعاون �لدويل يف جمال ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي 
�لنامية،  �لبلد�ن  لحتياجات  خا�ض  �عتبار  �إيلء  مع  وم�ضلحتها،  �لدول  جميع  لفائدة  و��ضتخد�مه 

ب�ضيغته �لتي و�فقت عليها �للجنة و�أرفقتها بتقريرها،)16(

و�إذ ت�ضع يف �عتبارها �لأحكام ذ�ت �ل�ضلة من ميثاق �لأمم �ملتحدة،

و�إذ ت�ضري بوجه خا�ض �إىل �أحكام معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف 
و��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى،)1(

�لف�ضاء  يف  بها  ُي�ضطلع  �لتي  بالأن�ضطة  �ملت�ضلة  �ل�ضلة  ذ�ت  قر�ر�تها  �إىل  �أي�ضًا  ت�ضري  و�إذ 
�خلارجي،

�لف�ضاء  با�ضتك�ضاف  �ملعني  �لثاين  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  تو�ضيات  �عتبارها  يف  ت�ضع  و�إذ 
يف  �ل�ضلة  ذ�ت  �لأخرى  �لدولية  و�ملوؤمتر�ت  �ل�ضلمية،)17(  �لأغر��ض  يف  و��ضتخد�مه   �خلارجي 

هذ� �مليد�ن،

.1996 دي�ضمرب  �لأول/  كانون   13 خ  �ملوؤرَّ  122/51 قر�رها  �لعامة يف  �جلمعية  )14(�عتمدته 

.)A/51/20( 20رقم �مللحق  و�خلم�ضون،  �حلادية  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�ضمية  )15(�لوثائق 

�لر�بع. �ملرفق  نف�ضه،  )16(�ملرجع 

�لأغر��ض  يف  و��ضتخد�مه  �خلارجي  �لف�ضاء  با�ضتك�ضاف  �ملعني  �لثاين  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  تقرير  )17(�نظر 

.)Corr.2و  Corr.1و  A/CONF.101/10( و�لت�ضويبني  ،1982 �آب/�أغ�ضط�ض   21-9 فيينا،  �ل�ضلمية، 
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و�إذ ت�ضلِّم بتعاظم نطاق و�أهمية �لتعاون �لدويل فيما بني �لدول وبني �لدول و�ملنظمات �لدولية 
يف جمال ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يف �لأغر��ض �ل�ضلمية،

و�إذ ت�ضع يف �عتبارها �خلرب�ت �ملكت�ضبة يف �مل�ضاريع �لتعاونية �لدولية،
�إىل  �لتو�ضل  �أجل  من  �لدويل  �لتعاون  تعزيز  زيادة  و�أهمية  ب�ضرورة  منها  و�قتناعا 
�ملعنية  �لأطر�ف  جميع  فائدة  فيه  ملا  �مليد�ن  هذ�  يف  بالكفاءة  ويت�ضم  �لنطاق  و��ضع   تعاون 

وم�ضلحتها،
و��ضتخد�م  با�ضتك�ضاف  �ل�ضطلع  يتم  باأن  �لقائل  �ملبد�أ  تطبيق  تي�ضري  يف  منها  ورغبة 
�لبلد�ن  جميع  لفائدة  �لأخرى،  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء 
للب�ضرية  ميد�نا  يكون  و�أن  �لعلمي،  �أو  �لقت�ضادي  تطورها  درجة  عن  �لنظر  بغ�ض   وم�ضلحتها، 

قاطبة،
و��ضتخد�مه  �لف�ضاء �خلارجي  ��ضتك�ضاف  �لدويل يف جمال  بالتعاون  �لإعلن �خلا�ض  تعتمد 
لفائدة جميع �لدول وم�ضلحتها، مع �إيلء �عتبار خا�ض لحتياجات �لبلد�ن �لنامية، �لو�رد يف مرفق 

هذ� �لقر�ر.

املرفق-  الإعالن اخلا�ض بالتعاون الدويل يف جمال ا�ضتك�ضاف 
الف�ضاء اخلارجي وا�ضتخدامه لفائدة جميع الدول 

 وم�ضلحتها، مع اإيالء اعتبار خا�ض لحتياجات
النامية البلدان 

�لأغر��ض  يف  و��ضتخد�مه  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  جمال  يف  �لدويل  �لتعاون  1- يجري 
ذلك  يف  مبا  �لدويل،  �لقانون  لأحكام  وفقًا  �لدويل"(  "�لتعاون  بـ  يلي  فيما  �إليه  )�مل�ضار  �ل�ضلمية 
و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول  لأن�ضطة  �ملنظمة  �ملبادئ  ومعاهدة  �ملتحدة  �لأمم  ميثاق 
�لتعاون  بهذ�  �ل�ضطلع  ويتم  �لأخرى.  �ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء 
�أو  �لجتماعي  �أو  �لقت�ضادي  تطّورها  درجة  عن  �لنظر  بغ�ّض  وم�ضلحتها،  �لدول  جميع  لفائدة 
لحتياجات  خا�ض  �عتبار  �إيلء  وينبغي  قاطبة.  للب�ضرية  ميد�نا  ويكون  و�لتكنولوجي،   �لعلمي 

�لبلد�ن �لنامية.

��ضتك�ضاف  جمال  يف  �لدويل  �لتعاون  يف  م�ضاركتها  جو�نب  جميع  تقرير  يف  �حلرية  2- للدول 
تكون  �أن  وينبغي  �ملعنية،  �لأطر�ف  جلميع  ومقبول  عادل  �أ�ضا�ض  على  �خلارجي  �لف�ضاء  و��ضتخد�م 
�حلقوق  تامة  مر�عاة  تر�عي  و�أن  ومعقولة،  من�ضفة  �لتعاونية  �مل�ضاريع  هذه  يف  �لتعاقدية  �ل�ضروط 

و�مل�ضالح �مل�ضروعة للأطر�ف �ملعنية مثل حقوق �مللكية �لفكرية.

ولديها  �ل�ضلة  ذ�ت  �لف�ضائية  �لقدر�ت  لديها  �لتي  �لدول  وخ�ضو�ضًا  �لدول،  جلميع  3- ينبغي 
بر�مج ل�ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه، �أن ت�ضهم يف ت�ضجيع وتعزيز �لتعاون �لدويل على 
للفائدة  �هتمام خا�ض  �إيلء  �لإطار  وينبغي يف هذ�  �ملعنية.  �لأطر�ف  ومقبول جلميع  �أ�ضا�ض عادل 
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و�مل�ضلحة �لتي تعود على �لبلد�ن �لنامية و�لبلد�ن ذ�ت �لرب�مج �لف�ضائية �لنا�ضئة من هذ� �لتعاون 
مًا. �لدويل مع �لبلد�ن ذ�ت �لقدر�ت �لف�ضائية �لأكرث تقدُّ

4- ينبغي �أن يجري �لتعاون �لدويل باأجنع و�أن�ضب �لأ�ضاليب يف نظر �لبلد�ن �ملعنية، مبا يف ذلك 
�أ�ضاليب �لتعاون على �ل�ضعد �حلكومية وغري �حلكومية؛ و�لتجارية وغري �لتجارية؛ و�لعاملية �أو �ملتعددة 

�لأطر�ف �أو �لإقليمية �أو �لثنائية؛ و�لتعاون �لدويل بني �لبلد�ن �أيا كانت م�ضتويات �لتنمية فيها.

5- ينبغي �أن ي�ضتهدف �لتعاون �لدويل، يف جملة �أمور، ومع �إيلء �عتبار خا�ض لحتياجات �لبلد�ن 
�لنامية، نظر� حلاجتها �إىل �مل�ضاعدة �لتقنية و�إىل تخ�ضي�ض �ملو�رد �ملالية و�لتقنية ب�ضورة ر�ضيدة 

وفّعالة، �لغايات �لتالية:

)�أ( ت�ضجيع تطّور علوم وتكنولوجيا �لف�ضاء وتطبيقاتها؛
)ب(   تعزيز تنمية �لقدر�ت �لف�ضائية ذ�ت �ل�ضلة و�مللئمة يف �لدول �ملهتمة؛

)ج(   تي�ضري تبادل �خلربة �لفنية و�لتكنولوجيا بني �لدول على �أ�ضا�ض مقبول لكل �لأطر�ف 
�ملعنية.

و�لدولية،  منها  �لوطنية  �لإمنائية،  �ملعونة  ومنظمات  �لبحوث  وموؤ�ض�ضات  للهيئات  6- ينبغي 
�لف�ضائية  �لتطبيقات  ��ضتخد�م  �أن تنظر يف  �ل�ضو�ء،  �لنامية على  �لنمو و�لبلد�ن  مة  �ملتقدِّ وللبلد�ن 

و�إمكانات �لتعاون �لدويل ��ضتخد�ما منا�ضبا لبلوغ �أهد�فها �لإمنائية.

�ل�ضلمية  �لأغر��ض  يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  جلنة  توؤديه  �لذي  �لدور  تعزيز  7- ينبغي 
ميد�ن  يف  و�لدولية  �لوطنية  �لأن�ضطة  عن  �ملعلومات  لتبادل  حمفل  �أخرى،  �أمور  �ضمن  باعتبارها، 

�لتعاون �لدويل يف ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه.

�لف�ضائية  للتطبيقات  �ملتحدة  �لأمم  برنامج  يف  �لإ�ضهام  على  �لدول  جميع  ت�ضجيع  8- ينبغي 
ويف �ضائر مبادر�ت �لتعاون �لدويل تبعا لقدر�تها �لف�ضائية ومدى م�ضاركتها يف ��ضتك�ضاف �لف�ضاء 

�خلارجي و��ضتخد�مه.





اجلزء الثالث
 القرارات ذات ال�ضلة

التي اعتمدتها اجلمعية العامة
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 األف-   القرار 1721 األف وباء )د-16( املوؤرَّخ
20 كانون الأول/دي�ضمرب 1961

 التعاون الدويل يف ا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية

األف

�إنَّ �جلمعية �لعامة،

يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  ت�ضجيع  يف  م�ضرتكة  م�ضلحة  من  للإن�ضانية  ما  تدرك  �إذ 
�لأغر��ض �ل�ضلمية، و�حلاجة �ملا�ضة �إىل تعزيز �لتعاون �لدويل يف هذ� �مليد�ن �لهام،

و�إذ تعتقد �أنَّ ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه يجب �أن يقت�ضر� على ��ضتهد�ف خري 
�لإن�ضانية وفائدة �لدول ب�ضرف �لنظر عن مرحلة منائها �لقت�ضادي �أو �لعلمي،

باملبادئ  و��ضتخد�مه  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  يف  ت�ضرت�ضد  باأن  �لدول   1- تو�ضي 
�لتالية:

�خلارجي  �لف�ضاء  على  �ملتحدة،  �لأمم  ميثاق  ذلك  يف  مبا  �لدويل،  �لقانون  )�أ( ي�ضري 
و�لأجر�م �ل�ضماوية؛

)ب(  تكون جلميع �لدول حرية ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و�لأجر�م �ل�ضماوية و��ضتخد�مها 
وفقًا للقانون �لدويل، ويحظر عليها متلكها �لقومي؛

�مل�ضاكل  در��ضة  �إىل  �ل�ضلمية  �لأغر��ض  يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  جلنة  2- وتدعو 
�لقانونية �لتي قد تن�ضاأ عن ��ضتك�ضاف �لف�ضاء �خلارجي و��ضتخد�مه و�إعلمها عن ذلك.

باء

�إنَّ �جلمعية �لعامة،

�لف�ضاء  ��ضتك�ضاف  يف  �لدويل  للتعاون  مركز�  تكون  �أن  ينبغي  �ملتحدة  �لأمم  �أنَّ  تعتقد  �إذ 
�خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية؛
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1- تطلب �إىل �لدول �لتي تطلق �لأجر�م �ملد�رية �أو عرب �ملد�رية، �ملبادرة عن طريق �لأمني 
�لعام �إىل تزويد جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية، باملعلومات �للزمة لت�ضجيل 

�لإطلقات؛

2- وتطلب �إىل �لأمني �لعام تنظيم �ضجل عام لت�ضجيل �ملعلومات �ملقدمة عمل بالفقرة 1 
�أعله؛

3- وتطلب �إىل جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية �أن تعمل بالتعاون 
مع �لأمني �لعام ومع �ل�ضتخد�م �لتام لوظائف �لأمانة ومو�ردها على ما يلي:

)�أ( �لبقاء على �ت�ضال وثيق مع �ملنظمات �حلكومية وغري �حلكومية �ملعنية ب�ضوؤون �لف�ضاء 
�خلارجي؛

)ب(  �إتاحة تبادل ما قد تتطّوع �حلكومات بتقدميه من معلومات، تتعلق بن�ضاطات �لف�ضاء 
�خلارجي، وتكون مكّملة للتبادلت �لتقنية و�لعلمية �لر�هنة ل تكر�ر� لها؛

�لف�ضاء  ن�ضاطات  ميد�ن  يف  �لتعاون  لتعزيز  �للزمة  �لتد�بري  در��ضة  على  �مل�ضاعدة  )ج(   
�خلارجي؛

�إعلم  �ل�ضلمية  �لأغر��ض  يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  جلنة  �إىل  كذلك  4- وتطلب 
�ملتعلقة  �لتطور�ت  من  مهمًا  تعتربه  ومبا  �لوظائف  هذه  لتاأدية  �ملتخذة  بالرتتيبات  �لعامة  �جلمعية 

با�ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية.
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 باء-   الفقرة 4 من القرار 122/55 املوؤرَّخ
8 كانون الأول/دي�ضمرب 2000

 التعاون الدويل يف ا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية

�إنَّ �جلمعية �لعامة،

. . .

ب�ضاأن  �لقانونية  �لفرعية  �للجنة  �إليه  تو�ضلت  �لذي  �لتفاق  �لرتياح  مع  4- تلحظ 
�للجنة لحقا بالت�ضديق على هذ� �لثابت بالن�ضبة للأر�ض و��ضتخد�مه، وقيام   م�ضاألة طبيعة �ملد�ر 

�لتفاق؛)18(

. . .

 بع�ض اجلوانب املتعلقة با�ضتخدام املدار الثابت بالن�ضبة لالأر�ض
  ورقة اعتمدتها اللجنة الفرعية القانونية يف دورتها التا�ضعة والثالثني 

)A/AC.105/738، املرفق الثالث(

1- د�أبت �جلمعية �لعامة يف قر�ر�تها ذ�ت �ل�ضلة بهذ� �ملو�ضوع على �إقر�ر تو�ضيات جلنة ��ضتخد�م 
�لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية باأن تو��ضل جلنتها �لفرعية �لقانونية در��ضتها للأمور �ملتعلقة 
بتعريف �لف�ضاء �خلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة �ملد�ر �لثابت بالن�ضبة للأر�ض وكيفية ��ضتغلله، 
مبا يف ذلك �ضبل وو�ضائل �ضمان �ل�ضتخد�م �لر�ضيد و�لعادل لهذ� �ملد�ر، دون �مل�ضا�ض بدور �لحتاد 

�لدويل للت�ضالت )�لآيتيو(.

�خلام�ضة  دورتها  يف  �لقانونية  �لفرعية  �للجنة  �إىل  كولومبيا  قّدمت   ،1996 عام  2- ويف 
للأر�ض"  بالن�ضبة  �لثابت  �ملد�ر  با�ضتخد�م  �ملتعلقة  �جلو�نب  "بع�ض  عنو�نها  عمل  ورقة   و�لثلثني 
)A/AC.105/C.2/L.200 وCorr.1( تو�ضي فيها مببادئ معيَّنة ميكن تطبيقها على �إد�رة �لرتدد�ت 

و�ملو�قع �ملد�رية ذ�ت �ل�ضلة باملد�ر �لثابت بالن�ضبة للأر�ض.

�لفقرة   ،)A/55/20(  20 رقم  �مللحق  و�خلم�ضون،  �خلام�ضة  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�ضمية  �لوثائق  )18(�نظر 

�لثالث. �ملرفق   ،A/AC.105/738و  129
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3- وعقب عر�ض �ملو�ضوع وما تبعه من مناق�ضة، تبنّي �أنه لي�ض بو�ضع �للجنة �لفرعية �لقانونية �أن 
تقّر �لورقة. ويف �لدورة �لثامنة و�لثلثني للجنة �لفرعية �لقانونية يف عام 1999، وبعد عر�ض قوي 
�لأثر قّدمه ممثل كولومبيا، خل�ضت �ملناق�ضة �إىل �أنه ينبغي ملوقف كولومبيا �أن يكفل �لتفاق على ن�ض 

يعالج ما �أبدي من �ضو�غل، دون �أن يوؤدي ذلك �إىل �ضعوبات تنفيذية مع �لآيتيو.

�مل�ضاألة  هذه  ب�ضاأن  �تفاق  �إىل  للتو�ضل  �ضبيل  جتد  �أن  �لقانونية  �لفرعية  �للجنة  على  4- ويجب 
�للجنة  تقّر  �أبديت يف �حل�ضبان،  �لتي  �لنظر  وباأخذ جميع وجهات  �لهامة. وبو�ضع هذ� يف �لعتبار 

�لفرعية �لقانونية �لتو�ضيات �لو�ردة يف �لفقرة 8 �أدناه.

جانب  من  �ملعدلة  ب�ضيغته  �لآيتيو،  د�ضتور  من   44 �ملادة  من   2-196 �لفقرة  5- وتن�ض 
على  ،1998 عام  �لأمريكية،  �ملتحدة  �لوليات  بولي�ض،  مينيا  يف  �ملعقود  �ملفوَّ�ضني   موؤمتر 

ما يلي:

 "يتعني على �لدول �لأع�ضاء، لدى ��ضتخد�م �لنطاقات �لرتددية يف �لت�ضالت �لل�ضلكية، �أن 
�لثابت  �ل�ضاتلي  �أنَّ �لرتدد�ت و�أيَّ مد�ر�ت مقرتنة بها، مبا يف ذلك �ملد�ر  ت�ضع يف �عتبارها 
وفّعالة  ر�ضيدة  ب�ضورة  ��ضتخد�مها  ويجب  حمدودة،  طبيعية  مو�رد  هي  للأر�ض،  بالن�ضبة 
�إمكانية  �لبلد�ن  �أو ملجموعات  للبلد�ن  �لر�ديوية، لكي تتاح  �للو�ئح  و�قت�ضادية، وفقًا لأحكام 
�لو�ضول �إىل تلك �ملد�ر�ت و�لرتدد�ت على نحو عادل، مع مر�عاة �لحتياجات �خلا�ضة للبلد�ن 

�لنامية، و�ملوقع �لجغر�في لبلد�ن معيَّنة."

6- ويف �لوقت �حلا�ضر، يخ�ضع ��ضتخد�م �لنطاقات �لرتددية غري �ملخططة ملبد�أ "من ياأِت �أول 
�لنامية، ول �ضيما  للبلد�ن  ُغبنًا  مة، ولكنه قد ميثل  �ملتقدِّ �لبلد�ن  ينا�ضب  �لنهج  �أول". وذلك  ُيخدم 
�لقائمة �ملنطبقة على �لنطاقات غري  �لتن�ضيقية  �إىل �ملد�ر. و�لإجر�ء�ت  �لتي مل ت�ضل بعد  �لبلد�ن 
�لر�ضا  توفري  على  بال�ضرورة  قادرة  لي�ضت  ولكنها  �ل�ضعوبة،  تلك  على  �لتغلب  ت�ضتهدف  �ملخططة 
�لكامل. ومن ثم، فاإنَّ هناك حاجة �إىل تي�ضري �لو�ضول �إىل �ملورد �ملد�ري/�لطيفي للبلد�ن �لنامية �أو 
للبلد�ن �لتي مل ت�ضل بعد �إىل �ملورد �ملد�ري/�لطيفي يف مقابل �لبلد�ن �لتي ت�ضتخدمه بالفعل، �أي 
�ضمان �لعدل يف �إمكانية �لو�ضول بني �لبلد�ن �لتي تتمتع فعل باإمكانية �لو�ضول �إىل �ملورد �ملد�ري/

�لطيفي و�لبلد�ن �لتي تلتم�ض تلك �لإمكانية.

7- وختاما، ترى �للجنة �لفرعية �لقانونية ما يلي:

�لر�ديوية  �لرتدد�ت  وطيف  �ل�ضاتلية  �ملد�ر�ت  تعترب  �لآيتيو  د�ضتور  من   44 �ملادة  )�أ( �أنَّ 
مو�رد طبيعية حمدودة يجب ��ضتخد�مها ��ضتخد�ما ر�ضيد� وكفوؤ� و�قت�ضاديا وعادل؛

)ب(  �أنَّ من �ل�ضروري تي�ضري �لو�ضول �لعادل �إىل �ملورد �ملد�ري/�لطيفي؛

)ج(   �أنَّ �لآيتيو قام بتخطيط ��ضتخد�م بع�ض �لنطاقات �لرتددية و�خلدمات �خلا�ضة باملد�ر 
�لثابت بالن�ضبة للأر�ض؛
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)د(   �أنَّ �إمكانية �لو�ضول �إىل �لرتدد�ت و�ملد�ر�ت �ل�ضاتلية، يف كثري من �لنطاقات �لرتددية 
و�خلدمات، تتاح وفقًا ملبد�أ "من ياأت �أول يخدم �أول"؛

)ه(   �أنَّ �للو�ئح �حلالية �ملتعلقة باإمكانية �لو�ضول �إىل �لرتدد�ت و�ملد�ر�ت �ل�ضاتلية، فيما 
يتعلق بالنطاقات و�خلدمات، ميكن �أن توؤدي �إىل حالت تنطوي على �ضعوبة يف عمليات �لتن�ضيق فيما 

مة وكذلك �لبلد�ن �لنامية. بني �لبلد�ن �ملتقدِّ

8- وبناء على ذلك، تو�ضي �للجنة �لفرعية �لقانونية مبا يلي:

�ملد�ر  ذلك  �ل�ضاتلية، مبا يف  �ملو�رد  ��ضتغلل  بغية  �لبلد�ن  بني  �لتن�ضيق  يلزم  )�أ( حيثما 
�لو�ضول  �إمكانية  �أنَّ توفري  �ملعنية بعني �لعتبار  �لبلد�ن  تاأخذ  �أن  بالن�ضبة للأر�ض،  �لثابت  �ل�ضاتلي 
�إىل ذلك �ملد�ر يجب �أن يحـدث، �ضمـن جملـة �أمـور، على نحو عادل ووفقًا للو�ئـح �لآيتيو �لر�ديوية. 
ومن ثم، يف حالة وجود طلبني متماثلني للو�ضول �إىل �ملورد �ملد�ري/�لطيفي �أحدهما من بلد يتمتع 
بالفعل باإمكانية �لو�ضول �إىل ذلك �ملورد �ملد�ري/�لطيفي و�لآخر من بلد نام �أو بلد �آخر يلتم�ض تلك 
�لإمكانية، ينبغي للبلد �لذي يتمتع فعل بتلك �لإمكانية �أن يتخذ كل �خلطو�ت �ملمكنة عمليا لتمكني 
�لبلد �لنامي �أو �لبلد �لآخر من �متلك �إمكانية �لو�ضول �لعادل �إىل �ملورد �ملد�ري/�لطيفي �ملطلوب؛

م �لبلد�ن �لتي ترغب يف ��ضتخد�م �لرتدد�ت و�ملد�ر�ت �ل�ضاتلية، مبا يف ذلك  )ب(  �أن تقدِّ
�ملد�ر �لثابت بالن�ضبة للأر�ض، يف �حلالت �ملذكورة �أعله، تلك �لطلبات وفقًا للأحكام ذ�ت �ل�ضلة 
�ضي �لآيتيو )كيوتو، 1994(  من لو�ئح �لآيتيو �لر�ديوية، مع مر�عاة �لقر�ر 18 �ل�ضادر عن موؤمتر مفوَّ
و�لقر�ر 49 �ل�ضادر عن موؤمتر �لآيتيو �لعاملي للت�ضالت �لر�ديوية )جنيف، 1997(، �ضمانا لفاعلية 

��ضتخد�م �ملورد �ملد�ري/�لطيفي؛

)ج(   �أن يظل �لبند 6 من جدول �أعمال �للجنة �لفرعية �لقانونية موجود� يف جدول �أعمال 
�ملد�ر  �إىل  �لعادل  �لو�ضول  �إمكانية  ب�ضاأن توفري  ينبغي عقد فريق عامل  �أنه ل  بيد  �لفرعية.  �للجنة 
للإجر�ء�ت  وفقًا  �ملنا�ضب،  �لوقت  �لقر�ر يف  �لنظر يف هذ�  �إعادة  للأر�ض. وميكن  بالن�ضبة  �لثابت 

�ملعتادة للجنة �لفرعية، �إذ� ��ضتجدت تطور�ت ت�ضّوغ ذلك؛

)د(    ينبغي �إتاحة هذه �لوثيقة للآيتيو.
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جيم-   القرار 115/59 املوؤرَّخ 10 كانون الأول/
دي�ضمرب 2004

"الدولة املطلقة" تطبيق مفهوم 

�إنَّ �جلمعية �لعامة،
�لف�ضائية،)3(  �لأج�ضام  حتدثها  �لتي  �لأ�ضر�ر  عن  �لدولية  �مل�ضوؤولية  �تفاقية  �إىل  ت�ضري  �إذ 

و�تفاقية ت�ضجيل �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي،)4(
و�إذ ت�ضع يف �عتبارها �أنَّ م�ضطلح "�لدولة �ملطلقة"، �مل�ضتخدم يف �تفاقية �مل�ضوؤولية ويف �تفاقية 
�لت�ضجيل، هو مفهوم هام يف قانون �لف�ضاء، و�أنه ينبغي للدولة �ملطلقة �أن ت�ضجل �جل�ضم �لف�ضائي 
وفقًا لتفاقية �لت�ضجيل، و�أنَّ �تفاقية �مل�ضوؤولية حتدد �لدول �لتي يجوز حتميلها �مل�ضوؤولية عن �ل�ضرر 

�لذي ي�ضببه �جل�ضم �لف�ضائي، و�لتي يتعني عليها دفع تعوي�ض يف هذه �حلالة،
�أعمال  �ل�ضلمية عن  �لأغر��ض  �لف�ضاء �خلارجي يف  ��ضتخد�م  بتقرير جلنة  و�إذ حتيط علما 
دورتها �لثانية و�لأربعني،)19( وبتقرير �للجنة �لفرعية �لقانونية عن �أعمال دورتها �حلادية و�لأربعني، 
‘�لدولة  مفهوم  "مر�جعة  �ملعنون  �لأعمال  جدول  بند  ب�ضاأن  �لعامل  �لفريق  ��ضتنتاجات  وخ�ضو�ضًا 

�ملطلقة’" �ملرفق بتقرير �للجنة �لفرعية �لقانونية،)20(
�أو يف هذ� �لقر�ر ما ميثل تف�ضري� ذ�  �أنه ل يوجد يف ��ضتنتاجات �لفريق �لعامل  و�إذ تلحظ 

حجية �أو تعديل مقرتحا لتفاقية �لت�ضجيل �أو �تفاقية �مل�ضوؤولية،
و�إذ تلحظ �أي�ضًا �أنَّ �لتغري�ت �لتي �ضهدتها �لأن�ضطة �لف�ضائية منذ دخول �تفاقية �مل�ضوؤولية 
عدد  يف  و�زدياد�  جديدة،  لتكنولوجيات  متو��ضل  ��ضتحد�ثا  ت�ضمل  �لنفاذ  حيز  �لت�ضجيل  و�تفاقية 
يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  على  �لدويل  للتعاون  وتناميا  ف�ضائية،  باأن�ضطة  تقوم  �لتي  �لدول 
فيها  مبا  حكومية،  غري  كيانات  بها  تقوم  �لتي  �لف�ضائية  �لأن�ضطة  يف  و�زدياد�  �ل�ضلمية،  �لأغر��ض 
�لأن�ضطة �لتي ت�ضرتك فيها وكالت حكومية وكيانات غري حكومية، و�لأن�ضطة �مل�ضطلع بها يف �إطار 

�ضر�كات بني كيانات غري حكومية من بلد و�حد �أو �أكرث،

 A/54/20( و�لت�ضويب   20 رقم  �مللحق  و�خلم�ضون،  �لر�بعة  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�ضمية   )19(�لوثائق 

.)Corr.1و
�لتذييل. �لر�بع،  �ملرفق   ،A/AC.105/787)20(
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�خلارجي  بالف�ضاء  �ملتعلقة  �ملتحدة  �لأمم  معاهد�ت  �إىل  �لن�ضمام  ت�ضهيل  يف  منها  ورغبة 
وتطبيق �أحكامها، وخ�ضو�ضًا �تفاقية �مل�ضوؤولية و�تفاقية �لت�ضجيل،

1- تو�ضي �لدول �لتي ت�ضطلع باأن�ضطة ف�ضائية بالقيام، عند �لوفاء بالتز�ماتها �لدولية يف 
�إطار معاهد�ت �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالف�ضاء �خلارجي، ول �ضيما معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة 
�ل�ضماوية  و�لأجر�م  �لقمر  ذلك  يف  مبا  �خلارجي،  �لف�ضاء  و��ضتخد�م  ��ضتك�ضاف  ميد�ن  يف  �لدول 
و�تفاقية  �لف�ضائية،)3(  �لأج�ضام  حتدثها  �لتي  �لأ�ضر�ر  عن  �لدولية  �مل�ضوؤولية  و�تفاقية  �لأخرى،)1( 
�ل�ضلة،  ذ�ت  �لدولية  �لتفاقات  �ضائر  وكذلك  �خلارجي،)4(  �لف�ضاء  يف  �ملطلقة  �لأج�ضام  ت�ضجيل 
بالنظر يف �ضّن وتنفيذ قو�نني وطنية جتيز وتكفل �لإ�ضر�ف �مل�ضتمر على �لأن�ضطة �لتي ت�ضطلع بها يف 

�لف�ضاء �خلارجي كيانات غري حكومية خا�ضعة للولية �لق�ضائية لتلك �لدول؛

يتعلق  فيما  �مل�ضوؤولية  لتفاقية  وفقًا  �تفاقات  �إبر�م  يف  �لدول  تنظر  باأن  �أي�ضًا  2- تو�ضي 
بعمليات �لإطلق �مل�ضرتكة �أو بر�مج �لتعاون؛

3- تو�ضي كذلك جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية باأن تدعو �لدول 
�لأج�ضام  ملكية  بنقل  يتعلق  فيما  �حلالية  ممار�ضاتها  عن  طوعا،  معلومات،  تقدمي  �إىل  �لأع�ضاء 

�لف�ضائية �أثناء وجودها يف �ملد�ر؛

4- تو�ضي باأن تنظر �لدول، ��ضتناد� �إىل تلك �ملعلومات، يف �إمكانية �ملو�ءمة بني تلك �ملمار�ضات، 
ح�ضب �لقت�ضاء، بغية تعزيز �ت�ضاق قو�نني �لف�ضاء �لوطنية مع �لقانون �لدويل؛

تزويد  تو��ضل  �أن  �ل�ضلمية  �لأغر��ض  �لف�ضاء �خلارجي يف  ��ضتخد�م  �إىل جلنة  5- تطلب 
ب�ضاأن  وطنية  قو�نني  �ضوغ  �أجل  من  �ل�ضلة  ذ�ت  و�مل�ضاعد�ت  باملعلومات  طلبها،  على  بناء  �لدول، 
�لعامة �لأمانة  مهام  من  تامة  ��ضتفادة  م�ضتفيدة  �ل�ضلة،  ذ�ت  �ملعاهد�ت  �إىل  ت�ضتند   �لف�ضاء 

ومو�ردها.
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 دال- القرار 101/62 املوؤرَّخ 17 كانون الأول/دي�ضمرب 2007

  تو�ضيات ب�ضاأن تعزيز ممار�ضة الدول واملنظمات 
 احلكومية الدولية يف ت�ضجيل

الف�ضائية الأج�ضام 

�إنَّ �جلمعية �لعامة،
�إذ ت�ضري �إىل معاهدة �ملبادئ �ملنظمة لأن�ضطة �لدول يف ميد�ن ��ضتك�ضاف و��ضتخد�م �لف�ضاء 
�خلارجي، مبا يف ذلك �لقمر و�لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى)1( )معاهدة �لف�ضاء �خلارجي(، وبخا�ضة 

�ملادتان �لثامنة و�حلادية ع�ضرة،
و�إذ ت�ضري �أي�ضًا �إىل �تفاقية ت�ضجيل �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي،)4(

خ 20 كانون �لأول/دي�ضمرب 1961، و�إذ ت�ضري كذلك �إىل قر�رها 1721 باء )د-16( �ملوؤرَّ
خ 3 كانون �لأول/دي�ضمرب 1986، و�إذ ت�ضري �إىل قر�رها 66/41 �ملوؤرَّ

يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  جلنة  تقرير  من  �ل�ضلة  ذ�ت  بالأجز�ء  علما  حتيط  و�إذ 
عن  �لقانونية  �لفرعية  �للجنة  تقرير  ومن  �خلم�ضني)21(  دورتها  �أعمال  عن  �ل�ضلمية  �لأغر��ض 
�ملعني  �لعامل  �لفريق  �إليها  خل�ض  �لتي  �ل�ضتنتاجات  وبخا�ضة  و�لأربعني،  �ل�ضاد�ضة  دورتها  �أعمال 
 مبمار�ضات �لدول و�ملنظمات �لدولية يف ت�ضجيل �لأج�ضام �لف�ضائية و�ملرفقة بتقرير �للجنة �لفرعية 

�لقانونية،)22(
و�إذ تلحظ �أنه لي�ض يف �ل�ضتنتاجات �لتي خل�ض �إليها �لفريق �لعامل �أو يف هذ� �لقر�ر ما ي�ضكل 

تف�ضري� قاطعا لتفاقية �لت�ضجيل �أو تعديل مقرتحا لها،
و�إذ ت�ضع يف �عتبارها �لفو�ئد �لتي تعود على �لدول �لتي ت�ضبح �أطر�فا يف �تفاقية �لت�ضجيل، 

و�أنها بان�ضمامها �إىل تلك �لتفاقية وتنفيذ �أحكامها و�لعمل وفقًا لها �ضتحقق ما يلي:
)�أ( تعزيز �جلدوى من �ضجل �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي، �ملن�ضاأ مبوجب �ملادة 
�حلكومية  و�ملنظمات  �لدول  من  �ملقدمة  �ملعلومات  فيه  ت�ضجل  �لذي  �لت�ضجيل،  �تفاقية  من  �لثالثة 

 209 �لفقر�ت   ،)A/62/20(  20 رقم  �مللحق  و�ل�ضتون،  �لثانية  �لدورة  �لعـامة،  للجمعية  �لر�ضمية   )21(�لوثائق 

.215 �إىل 
�لتذييل. �لثالث،  �ملرفق   ،A/AC.105/891 )22(�نظر 
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مبوجب  �لنا�ضئة  و�للتز�مات  �حلقوق  قبولها  �أعلنت  و�لتي  ف�ضائية  باأن�ضطة  ت�ضطلع  �لتي  �لدولية 
�لتفاقية؛

)ب(  �ل�ضتفادة من �ضبل و�إجر�ء�ت �إ�ضافية ت�ضاعد يف حتديد �لأج�ضام �لف�ضائية، مبا يف 
ذلك، على وجه �خل�ضو�ض، ما يتما�ضى مع �ملادة �ل�ضاد�ضة من �تفاقية �لت�ضجيل،

و�إذ تلحظ �أنه يجب على �لدول �لأطر�ف يف �تفاقية �لت�ضجيل و�ملنظمات �حلكومية �لدولية 
�لتفاقية  مبوجب  �لنا�ضئة  و�للتز�مات  �حلقوق  قبولها  �أعلنت  و�لتي  ف�ضائية  باأن�ضطة  ت�ضطلع  �لتي 
�إىل �لأمني �لعام طبقًا للتفاقية و�أن تن�ضئ �ضجلًّ منا�ضبًا وتخطر �لأمني �لعام  م معلومات  �أن تقدِّ

باإن�ضائه طبقًا للتفاقية،

وتنفيذها  �أحكامها  وقبول  �لعاملي  �ل�ضعيد  �لت�ضجيل على  �تفاقية  �إىل  �لن�ضمام  �أنَّ  ترى  و�إذ 
و�لعمل وفقًا لها:

)�أ( يوؤدي �إىل زيادة �إن�ضاء �ل�ضجلت �ملنا�ضبة؛
)ب(   ي�ضهم يف تطوير �إجر�ء�ت و�آليات تهدف �إىل حفظ �ل�ضجلت �ملنا�ضبة وتوفري �ملعلومات 

للإدر�ج يف �ضجل �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي؛
)ج(    ي�ضهم يف توحيد �لإجر�ء�ت �ملتخذة على �مل�ضتويني �لوطني و�لدويل فيما يتعلق بت�ضجيل 

�لأج�ضام �لف�ضائية يف �ل�ضجل؛
يف  وت�ضجيلها  تقدميها  ينبغي  �لتي  باملعلومات  يتعلق  فيما  �لت�ضاق  حتقيق  يف  ي�ضهم  )د(   

�ل�ضجل ب�ضاأن �لأج�ضام �لف�ضائية �ملدرجة يف �ل�ضجلت �ملنا�ضبة؛
)ه(   ي�ضهم يف تلقي معلومات �إ�ضافية عن �أج�ضام ف�ضائية من �ل�ضجلت �ملنا�ضبة وت�ضجيلها 

يف �ل�ضجل ومعلومات عن �أج�ضام مل تعد موجودة يف مد�ر �أر�ضي،

و�إذ تلحظ �أنَّ �لتغيري�ت �لتي طر�أت على �لأن�ضطة �لف�ضائية منذ بدء نفاذ �تفاقية �لت�ضجيل 
ت�ضمل تطوير� م�ضتمر� لتكنولوجيات جديدة وزيادة عدد �لدول �لتي ت�ضطلع باأن�ضطة ف�ضائية و�ت�ضاع 
نطاق �لتعاون �لدويل على ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية وزيادة �لأن�ضطة �لتي 
�أكرث  �إىل  تنتمي  كيانات غري حكومية  بني  �ضر�كات  قيام  وكذلك  كيانات غري حكومية،  بها   ت�ضطلع 

من بلد،

ورغبة منها يف ت�ضجيل �لأج�ضام �لف�ضائية على �أمت وجه،

ورغبة منها �أي�ضًا يف تعزيز �لن�ضمام �إىل �تفاقية �لت�ضجيل،

1- تو�ضي، فيما يتعلق بالن�ضمام �إىل �تفاقية �لت�ضجيل)9( مبا يلي:



80

�أن ت�ضبح  �إليها  �أو مل تن�ضم  �لت�ضجيل  )�أ( ينبغي للدول �لتي مل ت�ضدق بعد على �تفاقية 
م، �إىل �أن ت�ضبح �أطر�فًا، معلومات وفقًا لقر�ر �جلمعية  �أطر�فًا فيها وفقًا لقو�نينها �ملحلية و�أن تقدِّ

�لعامة 1721 باء )د-16(؛
)ب(   ينبغي للمنظمات �حلكومية �لدولية �لتي ت�ضطلع باأن�ضطة ف�ضائية و�لتي مل تعلن بعد 
قبولها �حلقوق و�للتز�مات �لنا�ضئة مبوجب �تفاقية �لت�ضجيل �أن تفعل ذلك وفقًا للمادة �ل�ضابعة من 

�لتفاقية؛

2- تو�ضي �أي�ضًا، فيما يتعلق بتن�ضيق �ملمار�ضات، مبا يلي:
)�أ( ينبغي �إيلء �لعتبار لتحقيق �لت�ضاق يف نوع �ملعلومات �ملقدمة �إىل �لأمني �لعام عن 

ت�ضجيل �لأج�ضام �لف�ضائية، وميكن �أن ت�ضمل تلك �ملعلومات �أمورً� منها ما يلي:

‘1’ �لت�ضمية �لدولية للجنة �أبحاث �لف�ضاء، ح�ضب �لقت�ضاء؛
‘2’ �لتوقيت �لكوين �ملن�ضق بو�ضفه زمنا مرجعيا لتاريخ �لإطلق؛

‘3’  �لكيلومرت�ت و�لدقائق و�لدرجات بو�ضفها وحد�ت معيارية للبار�مرت�ت �ملد�رية 
�لأ�ضا�ضية؛

‘4’  �أيُّ معلومات مفيدة تتعلق مبهمة �جل�ضم �لف�ضائي بالإ�ضافة �إىل �ملهمة �لعامة 
�لتي تقت�ضيها �تفاقية �لت�ضجيل؛

)ب(   ينبغي �إيلء �لعتبار لتقدمي معلومات �إ�ضافية منا�ضبة �إىل �لأمني �لعام ب�ضاأن �ملجالت 
�لتالية:

‘1’ �ملوقع يف �ملد�ر �لثابت بالن�ضبة للأر�ض، ح�ضب �لقت�ضاء؛
‘2’  �أيِّ تغري يف �حلالة �أثناء �لت�ضغيل )مبا يف ذلك عندما يتوقف ج�ضم ف�ضائي عن 

�لعمل(؛
بو�ضع  يكون  عندما  �جلوي،  �لغلف  �إىل  �لعودة  �أو  للتهاوي  �لتقريـبي  ‘3’  �لتاريخ 

�لدول �لتحقق من تلك �ملعلومات؛
‘4’ تاريخ حتريك ج�ضم ف�ضائي �إىل مد�ر �لتخل�ض و�ل�ضروط �ملادية لذلك؛

�لأج�ضام  عن  ر�ضمية  معلومات  تتيح  �لإنرتنت  �ضبكة  على  �إلكرتونية  ‘5’  و�ضلت 
�لف�ضائية؛

�أعلنت  �لتي  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  ف�ضائية  باأن�ضطة  تقوم  �لتي  للدول  ينبغي  )ج(   
م، عند حتديد مر�كز �ت�ضال  قبولها �حلقوق و�للتز�مات �لنا�ضئة مبوجب �تفاقية �لت�ضجيل �أن تقدِّ
ل�ضجلتها �ملنا�ضبة، عناوين �لت�ضال بتلك �ملر�كز �إىل مكتب �ضوؤون �لف�ضاء �خلارجي �لتابع للأمانة 

�لعامة؛
3- تو�ضي كذلك، من �أجل ت�ضجيل �لأج�ضام �لف�ضائية على �أمت وجه، مبا يلي:
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باأن�ضطة  ت�ضطلع  �لتي  �لدولية  �حلكومية  �ملنظمات  يف  �مل�ضوؤوليات  هيكل  لتعقد  )�أ( نظر� 
ف�ضائية، ينبغي �إيجاد حل للحالت �لتي مل تعلن فيها بعد منظمة حكومية دولية م�ضطلعة باأن�ضطة 
حل  توفري  ينبغي  كما  �لت�ضجيل،  �تفاقية  مبوجب  �لنا�ضئة  و�للتز�مات  �حلقوق  قبولها  ف�ضائية 
ف�ضائية  باأن�ضطة  ت�ضطلــع  �لتي  �لدولية  �حلكوميــة  �ملنظمــات  جانب  من  للت�ضجيــل  عام  �حتياطي 
ب�ضاأن  �ملنظمات  تلك  يف  �لأع�ضاء  �لدول  بني  �لآر�ء  يف  تو�فق  فيها  ل يوجد  �لتي  �حلالت   يف 

�لت�ضجيل؛

�أو مر�فقها دون مو�فقة م�ضبقة  �أر��ضيها  �أطلق ج�ضم ف�ضائي من  )ب(  ينبغي للدولة �لتي 
�أن تت�ضل بالدول �أو �ملنظمات �حلكومية �لدولية �لتي ميكن �عتبارها �أي�ضًا "دول مطلقة" للقيام معا 

بتحديد �لدولة �أو �لكيان �لذي ينبغي له �أن ي�ضجل �جل�ضم �لف�ضائي؛

م�ضرتكة  �إطلق  بعمليات  �ل�ضطلع  لدى  مبفرده  ف�ضائي  ج�ضم  كل  ت�ضجيل  ينبغي  )ج(   
�أن تدرج �لأج�ضام �لف�ضائية،  للأج�ضام �لف�ضائية وينبغي، دون �مل�ضا�ض بحقوق �لدول و�لتز�ماتها، 
وفقًا للقانون �لدويل، مبا يف ذلك معاهد�ت �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالف�ضاء �خلارجي ذ�ت �ل�ضلة، 
يف �ل�ضجل �ملنا�ضب للدولة �مل�ضوؤولة عن ت�ضغيل �جل�ضم �لف�ضائي مبقت�ضى �ملادة �ل�ضاد�ضة من معاهدة 

�لف�ضاء �خلارجي؛)3(

ع مقدمي خدمات �لإطلق �خلا�ضعني لوليتها على �أن يخطرو�  )د(    ينبغي للدول �أن ت�ضجِّ
مالك �جل�ضم �لف�ضائي و/�أو م�ضغله بالت�ضال بالدول �ملعنية ب�ضاأن ت�ضجيل ذلك �جل�ضم �لف�ضائي؛

4-  تو�ضي، يف �أعقاب تغري �جلهة �مل�ضرفة على ج�ضم ف�ضائي موجود يف مد�ر، مبا يلي:

�ل�ضاد�ضة من  للمادة  وفقًا  �ملعنية  �لدولة  بالتعاون مع  �لت�ضجيل،  م دولة  تقدِّ �أن  )�أ( ميكن 
معاهدة �لف�ضاء �خلارجي، معلومات �إ�ضافية �إىل �لأمني �لعام من قبيل ما يلي:

‘1’ تاريخ تغري �جلهة �مل�ضرفة؛
‘2’ هوية �ملالك �أو �مل�ضغل �جلديد؛

‘3’ �أيِّ تغري يف �ملوقع �ملد�ري؛
‘4’ �أيِّ تغري يف مهمة �جل�ضم �لف�ضائي؛

م �لدولة �ملعنيَّة، وفقًا للمادة �ل�ضاد�ضة من معاهدة �لف�ضاء �خلارجي،  �أن تقدِّ )ب(  ميكن 
�ملعلومات �لو�ردة �أعله �إىل �لأمني �لعام يف حال عدم وجود دولة ت�ضجيل؛

5-  تطلب �إىل مكتب �ضوؤون �لف�ضاء �خلارجي:

تبني  منوذجية  ت�ضجيل  ��ضتمارة  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  �لدول  لكل  يتيح  )�أ( �أن 
�ملعلومات  تقدمي  يف  مل�ضاعدتها  �خلارجي،  �لف�ضاء  �ضوؤون  مكتب  �إىل  تقدميها  �ملطلوب  �ملعلومات 

�ملتعلقة بالت�ضجيل؛
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)ب(  �أن ين�ضر عناوين مر�كز �لت�ضال من خلل موقعه على �ضبكة �لإنرتنت؛

)ج(   �أن ين�ضئ و�ضلت �إلكرتونية يف موقعه على �ضبكة �لإنرتنت لل�ضجلت �ملنا�ضبة �ملتاحة 
عن طريق �لإنرتنت؛

�خلارجي  �لف�ضاء  �ضوؤون  مكتب  تبلغ  �أن  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  �لدول  6- تو�ضي 
بامل�ضتجد�ت �لتي تطر�أ على ممار�ضاتها يف ت�ضجيل �لأج�ضام �لف�ضائية.
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هاء-  القرار 74/68 املوؤرَّخ 11 كانون الأول/دي�سمرب 2013

الف�ساء  با�ستك�ساف  ال�سلة  ذات  الوطنية  الت�سريعات  ب�ساأن  تو�سيات 
اخلارجي وا�ستخدامه يف الأغرا�ض ال�سلمية

اإنَّ اجلمعية العامة،
اإذ ت�ضدد على اأهمية توافر الو�ضائل املنا�ضبة ل�ضمان ا�ضتخدام الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض 
يف  الواردة  اللتزامات  وحتديدا  الدويل  القانون  يف  عليها  املن�ضو�ض  باللتزامات  والوفاء  ال�ضلمية 

معاهدات الأمم املتحدة املتعلقة بالف�ضاء اخلارجي)23(،
خ 10 كانون الأول/دي�ضمرب 2004 املتعلق بتطبيق مفهوم  واإذ ت�ضري اإىل قرارها 115/59 املوؤرَّ
خ 17 كانون الأول/دي�ضمرب 2007 املت�ضمن تو�ضيات ب�ضاأن  "الدولة املطلقة" وقرارها 101/62 املوؤرَّ

تعزيز ممار�ضات الدول واملنظمات احلكومية الدولية يف ت�ضجيل الأج�ضام الف�ضائية،
واإذ حتيط علما بالعمل الذي ا�ضطلعت به اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة ا�ضتخدام 
ذات  الوطنية  بالت�ضريعات  املعني  العامل  فريقها  وبتقرير  ال�ضلمية  الأغرا�ض  يف  اخلارجي  الف�ضاء 
ال�ضلة با�ضتك�ضاف الف�ضاء اخلارجي وا�ضتخدامه يف الأغرا�ض ال�ضلمية عن الأعمال امل�ضطلع بها يف 

اإطار خطة عمله املتعددة ال�ضنوات)24(،
واإذ تالحظ اأنه ل يوجد يف ا�ضتنتاجات الفريق العامل اأو يف هذه التو�ضيات ما ميثل تف�ضريا ذا 

حجية اأو تعديال مقرتحا ملعاهدات الأمم املتحدة املتعلقة بالف�ضاء اخلارجي،
الأن�ضطة الف�ضائية، يلزم  الكيانات غري احلكومية يف  اأنه، نظرا لتزايد م�ضاركة  واإذ تالحظ 
اتخاذ تدابري منا�ضبة على ال�ضعيد الوطني، خ�ضو�ضًا فيما يتعلق بالإذن بالأن�ضطة الف�ضائية غري 

احلكومية والإ�ضراف عليها،

ذلك  يف  مبا  اخلارجي،  الف�ضاء  وا�ضتخدام  ا�ضتك�ضاف  ميدان  يف  الدول  لأن�ضطة  املنظمة  املبادئ  )23(معاهدة 

اإنقاذ  واتفاق  8843(؛  الرقم   ،610 املجلد  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة،  )الأمم  الأخرى  ال�ضماوية  والأجرام  القمر 
املتحدة، جمموعة  الف�ضاء اخلارجي )الأمم  املطلقة يف  الأج�ضام  ورد  الف�ضائيني  املالحني  واإعادة  الف�ضائيني  املالحني 
املعاهدات، املجلد 672، الرقم 9574(؛ واتفاقية امل�ضوؤولية الدولية عن الأ�ضرار التي حتدثها الأج�ضام الف�ضائية )الأمم 
اخلارجي  الف�ضاء  يف  املطلقة  الأج�ضام  ت�ضجيل  واتفاقية  13810(؛  الرقم   ،961 املجلد  املعاهدات،  جمموعة  املتحدة، 
القمر  الدول على �ضطح  الرقم 15020(؛ والتفاق املنظم لأن�ضطة  املعاهدات، املجلد 1023،  املتحدة، جمموعة  )الأمم 

.)23002 الرقم   ،1363 املجلد  املعاهدات،  املتحدة، جمموعة  )الأمم  الأخرى  ال�ضماوية  والأجرام 
.A/AC.105/C.2/101)24(
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و�إذ تلحظ �ضرورة �حلفاظ على ��ضتد�مة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي، وخ�ضو�ضًا بتخفيف 
�حلطام �لف�ضائي، و�ضمان �ضلمة �لأن�ضطة �لف�ضائية وتقليل �ل�ضرر �لذي ميكن �أن يلحق بالبيئة �إىل 

�أدنى حد ممكن،

و�إذ ت�ضري �إىل ما يرد يف معاهد�ت �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالف�ضاء �خلارجي من �أحكام ب�ضاأن 
تقدمي �ملعلومات، �إىل �أق�ضى حد ممكن وجمد عمليا، عن �لأن�ضطة �مل�ضطلع بها يف �لف�ضاء �خلارجي، 

وخ�ضو�ضًا من خلل ت�ضجيل �لأج�ضام �ملطلقة يف �لف�ضاء �خلارجي،

و�إذ تلحظ �ضرورة �لت�ضاق و�إمكانية �لتنبوؤ فيما يت�ضل بالإذن بالأن�ضطة �لف�ضائية و�لإ�ضر�ف 
عليها، و�حلاجة �إىل وجود نظام عملي لتنظيم م�ضاركة �لكيانات غري �حلكومية يف �لأن�ضطة �لف�ضائية 
من �أجل توفري مزيد من �حلو�فز ل�ضرت�ع �أطر تنظيمية على �مل�ضتوى �لوطني، و�إذ تلحظ �أنَّ بع�ض 

�لدول تدرج يف ذلك �لإطار �أي�ضًا �لأن�ضطة �لف�ضائية �لوطنية ذ�ت �لطابع �حلكومي،

�لف�ضائية  �لأن�ضطة  جو�نب  خمتلف  معاجلة  يف  �لدول  تتبعها  �لتي  �لنهج  بتباين  ت�ضلِّم  و�إذ 
و�إذ تلحظ  �لوطنية،  �لقانونية  �ل�ضكوك  من  جمموعة  �أو  موحدة  قو�نني  با�ضتخد�م  �أي  �لوطنية، 
و�أنَّ  �لعملية،  و�لعتبار�ت  وفقًا لحتياجاتها �خلا�ضة  �لوطنية  �لقانونية  �أطرها  كيفت  قد  �لدول  �أنَّ 
�ملتطلبات �لقانونية �لوطنية تتوقف �إىل حد بعيد على نطاق �لأن�ضطة �لف�ضائية �مل�ضطلع بها وعلى 

مدى م�ضاركة �لكيانات غري �حلكومية فيها،

تو�ضي باأن تاأخذ �لدول، يف �عتبارها �لعنا�ضر �لتالية، ح�ضب �لقت�ضاء، عندما ت�ضرتع �أطر� 
�لوطنية، مع مر�عاة �حتياجاتها ومتطلباتها  لقو�نينها  �لوطنية، وفقًا  �لف�ضائية  تنظيمية للأن�ضطة 

�خلا�ضة:

�لوطنية،  �لتنظيمية  �لأطر  ت�ضتهدفها  �لتي  �لف�ضائية  �لأن�ضطة  نطاق  ي�ضمل  �أن   1- ميكن 
ح�ضب �لقت�ضاء، �إطلق �لأج�ضام يف �لف�ضاء �خلارجي و�إعادتها منه، وت�ضغيل مو�قع �إطلق 
�أو �إعادتها وت�ضغيل �لأج�ضام �لف�ضائية �ملوجودة يف �ملد�ر و�لتحكم فيها؛  �لأج�ضام �لف�ضائية 
وثمة �أمور �أخرى ميكن �أخذها يف �لعتبار، منها ت�ضميم �ملركبات �لف�ضائية و�ضنعها وتطبيق 

علوم وتكنولوجيا �لف�ضاء و�أن�ضطة �ل�ضتك�ضاف وبحوثه؛
 2- ينبغي للدولة، �آخذة يف �لعتبار �لتز�ماتها كدولة مطلقة وكدولة م�ضوؤولة عن �لأن�ضطة 
�لوطنية �مل�ضطلع بها يف �لف�ضاء �خلارجي مبقت�ضى معاهد�ت �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالف�ضاء 
�ملنفذة  �لف�ضائية  �لأن�ضطة  على  �لوطنية  �لق�ضائية  وليتها  ب�ضط  من  تتحقق  �أن  �خلارجي، 
�أن ت�ضدر  �نطلقا من �لأر��ضي �خلا�ضعة لوليتها �لق�ضائية و/�أو �ضيطرتها؛ كما ينبغي لها 
�أذونا للأن�ضطة �لف�ضائية �لتي تنفذ يف مو�قع �أخرى من جانب مو�طنيها و/�أو كيانات �عتبارية 
تابعة لها من�ضاأة �أو م�ضجلة �أو كائنة يف �لأر��ضي �لتي تخ�ضع لوليتها �لق�ضائية و/�أو �ضيطرتها 
و�أن تكفل �لإ�ضر�ف على تلك �لأن�ضطة، ولكن �ضريطة �أن متتنع تلك �لدولة عن و�ضع �ضروط 
وليتها  متار�ض  �أخرى  دولة  هناك  كانت  �إذ�  لها  لزوم  ل  �أعباء  فر�ض  تتجنب  و�أن  �زدو�جية 

�لق�ضائية على تلك �لأن�ضطة؛
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�ضلطة  من  �إذن  على  باحل�ضول  م�ضروطا  ف�ضائية  باأن�ضطة  �لقيام  يكون  �أن   3- ينبغي 
�ل�ضلطات  �أو  �ل�ضلطة  تلك  �لتنظيمي  �لإطار  يف  بو�ضوح  حتدد  �أن  وينبغي  خمت�ضة؛  وطنية 
وميكن  و�إلغائها؛  وتعليقها  وتعديلها  �لأذون  مبنح  �ملتعلقة  و�لإجر�ء�ت  �ل�ضروط  وكذلك 
�لف�ضائية �لأن�ضطة  �أنو�ع  ملختلف  �لرت�خي�ض  لإ�ضد�ر  معيَّنة  �إجر�ء�ت  تتبع  �أن   للدول 

و/�أو �لإذن بها؛

للدول، وخ�ضو�ضًا  �لدولية  �للتز�مات  مع  مت�ضقة  �لأذون  �ضروط منح  تكون  �أن   4- ينبغي 
�ل�ضكوك  و�ضائر  �خلارجي  بالف�ضاء  �ملتعلقة  �ملتحدة  �لأمم  معاهد�ت  مبقت�ضى  �لتز�ماتها 
ذ�ت �ل�ضلة باملو�ضوع ويجوز �أن جت�ضد تلك �ل�ضروط م�ضالح �لدول فيما يتعلق باأمنها �لوطني 
�لأن�ضطة  تنفيذ  من  �لتاأكد  يف  �لأذون  منح  �ضروط  ت�ضاعد  �أن  وينبغي  �خلارجية؛  و�ضيا�ضاتها 
�ملمتلكات  �أو  �أو �لبيئة  �لأ�ضخا�ض  تهدد  �لتي  �ملخاطر  تقليل  ويف  ماأمون  نحو  على  �لف�ضائية 
�إىل �أدنى حد ممكن ومن �أنَّ تلك �لأن�ضطة ل تف�ضي �إىل تد�خل يلحق �ضرر� باأن�ضطة ف�ضائية 
�لإذن من جتربة عملية وخربة  لدى طالب  ما  �أي�ضًا  �ل�ضروط  تلك  تر�عي  �أن  �أخرى؛ وميكن 
�أمان ومعايري تقنية تتو�فق على وجه �خل�ضو�ض مع  فنية وموؤهلت تقنية و�أن ت�ضمل معايري 
�ملبادئ �لتوجيهية لتخفيف �حلطام �لف�ضائي �ل�ضادرة عن جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي 

يف �لأغر��ض �ل�ضلمية)25(؛

 5- ينبغي �أن تكون هناك قو�عد �إجر�ئية منا�ضبة تكفل �لإ�ضر�ف على �لأن�ضطة �لف�ضائية 
�ملاأذون بها ور�ضدها على نحو متو��ضل باأن يطبق، مثل، نظام للتفتي�ض يف �ملوقع �أو باأن يفر�ض 
ن تد�بري �إد�رية، مثل تعليق �لإذن  ��ضرت�ط �أعم يتعلق بالإبلغ؛ وميكن لآليات �لإنفاذ �أن تت�ضمَّ

�أو �إلغائه و/�أو فر�ض جز�ء�ت، ح�ضب �لقت�ضاء؛

�ضلطة  لدى  �خلارجي  �لف�ضاء  يف  �ملطلقة  للأج�ضام  وطني  ب�ضجل  �لحتفاظ   6- ينبغي 
وطنية خمت�ضة؛ وينبغي �أن يطلب �إىل م�ضغلي �أو مالكي �لأج�ضام �لف�ضائية �لتي تعترب �لدولة 
�ملعنية هي �لدولة �ملطلقة لها �أو هي �لدولة �مل�ضوؤولة عن �لأن�ضطة �لوطنية �ملنفذة يف �لف�ضاء 
تلك  �إىل  يقدمو�  �أن  بالف�ضاء �خلارجي  �ملتعلقة  �ملتحدة  �لأمم  �خلارجي مبقت�ضى معاهد�ت 
�ل�ضلطة معلومات متكن �لدولة �لتي قيدت تلك �لأج�ضام يف �ضجلها من تقدمي �ملعلومات ذ�ت 
�ل�ضارية،  �لدولية  �ل�ضكوك  لأحكام  وفقًا  �ملتحدة  للأمم  �لعام  �لأمني  �إىل  باملو�ضوع  �ل�ضلة 
قر�ري  ومبر�عاة  �خلارجي،)4(  �لف�ضاء  يف  �ملطلقة  �لأج�ضام  ت�ضجيل  �تفاقية  فيها  مبا 
و101/62   1961 �لأول/دي�ضمرب  كانون   20 خ  �ملوؤرَّ  )16  - )د  1721 باء  �لعامة  �جلمعية 
خ 17 كانون �لأول/دي�ضمرب 2007؛ ويجوز للدولة �أي�ضًا �أن تطلب معلومات عن �أيِّ تغيري  �ملوؤرَّ
�لأج�ضام  تلك  تتوقف  عندما  وخ�ضو�ضًا  �لف�ضائية،  للأج�ضام  �لرئي�ضية   يف �خل�ضائ�ض 

عن �لعمل؛

 7- ميكن للدول �أن تنظر يف �ضبل للرجوع �إىل م�ضغلي �لأج�ضام �لف�ضائية �أو مالكيها عندما 
تقع عليهم م�ضوؤولية عن �ضرر ما مبقت�ضى معاهد�ت �لأمم �ملتحدة �ملتعلقة بالف�ضاء �خلارجي؛ 

�ملرفق.  ،)A/62/20( 20 رقم  �مللحق  و�ل�ضتون،  �لثانية  �لدورة  �لعامة،  للجمعية  �لر�ضمية  )25(�لوثائق 
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ت�ضتحدث  �أن  للدول  ميكن  �لأ�ضر�ر،  عن  �لتعوي�ض  ملطالبات  منا�ضبة  تغطية  لوجود  و�ضمانا 
��ضرت�طات للتاأمني و�إجر�ء�ت للتعوي�ض، ح�ضب �لقت�ضاء؛

8- ينبغي �ضمان �لإ�ضر�ف �ملتو��ضل على �لأن�ضطة �لف�ضائية للكيانات غري �حلكومية يف 
حال نقل ملكية ج�ضم ف�ضائي موجود يف �ملد�ر �أو نقل �ل�ضيطرة عليه؛ وميكن للو�ئح �لوطنية �لتنظيمية 
�أن تن�ض على ��ضرت�طات ملنح �لأذون فيما يخ�ض نقل �مللكية �أو على �لتز�مات بتقدمي �ملعلومات عن 

تغري �حلالة �لت�ضغيلية للج�ضم �لف�ضائي �ملوجود يف �ملد�ر.



اجلزء الرابع
الوثائق الأخرى
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 األف-  املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام 
 الف�ضائي التي و�ضعتها جلنة ا�ضتخدام

الف�ضاء اخلارجي يف الأغرا�ض ال�ضلمية)26(

1-  اخللفية
منذ �أن ن�ضرت جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض �ل�ضلمية يف عام 1999 تقريرها 
ت�ضكل  �لر�هنة  �لف�ضائي  بيئة �حلطام  باأنَّ  عام  فهم  كان هناك  �لف�ضائي،)27(  �لتقني عن �حلطام 
�حلطام  يعّرف  �لوثيقة،  هذه  ولأغر��ض  �أر�ضي.  مد�ر  يف  �ملوجودة  �لف�ضائية  �ملركبات  على  خطر� 
�لف�ضائي باأنه جميع �لأج�ضام �مل�ضنوعة، مبا فيها �ضظايا تلك �لأج�ضام وعنا�ضرها، �ملوجودة يف مد�ر 
�أر�ضي �أو �لعائدة �إىل �لغلف �جلوي، غري �ل�ضاحلة للعمل. ومع ��ضتمر�ر تز�يد جمموعات �حلطام، 
�ضيتز�يد تبعا لذلك �حتمال حدوث ��ضطد�مات قد توؤدي �إىل وقوع �أ�ضر�ر حمتملة. وف�ضل عن ذلك، 
يوجد �أي�ضًا خطر حدوث �أ�ضر�ر على �لأر�ض �إذ� حتمل �حلطام �لعودة �إىل �لغلف �جلوي �لأر�ضي. 
ولذلك يعترب �لتنفيذ �لفوري لتد�بري ملئمة لتخفيف �حلطام خطوة حكيمة و�ضرورية �ضوب �حلفاظ 

على بيئة �لف�ضاء �خلارجي من �أجل �لأجيال �ملقبلة.

هي:  �لأر�ضية  �ملد�ر�ت  يف  �ملوجود  �لف�ضائي  للحطام  �لرئي�ضية  �مل�ضادر  كانت   وتاريخيا، 
�لذي  �حلطام  و)ب(  �لعمر  طويل  حطام  عنها  ينتج  �لتي  و�لعمدية  �لعر�ضية  �لت�ضّظي  حالت  )�أ( 
يطلق عمد� �أثناء ت�ضغيل �ملركبات �لف�ضائية و�ملر�حل �ملد�رية من مركبات �لإطلق. ويتوقع �أن تكون 

�ل�ضظايا �لناجتة من �ل�ضطد�مات م�ضدر� هاما للحطام �لف�ضائي يف �مل�ضتقبل.

وميكن تق�ضيم تد�بري تخفيف �حلطام �لف�ضائي �إىل فئتني عري�ضتني هما: �لتد�بري �لتي حتد 
يف �لأجل �لق�ضري من توليد �حلطام �لف�ضائي �لذي ميكن �أن تنتج عنه �أ�ضر�ر؛ و�لتد�بري �لتي حتد 
من توليد ذلك �حلطام يف �أجل �أطول. وتتعلق �لفئة �لأوىل باحلد من �إنتاج �حلطام �لف�ضائي �ملت�ضل 
تزيل  �لتي  �لعمر  نهاية  باإجر�ء�ت  �لثانية  �لفئة  وتتعلق  �لت�ضّظي.  حالت  وتفادي  �لف�ضائية  باملهام 
�ملاأهولة  �ملناطق  من  �خلدمة  من  �ملخرجة  �لإطلق  ملركبات  �ملد�رية  و�ملر�حل  �لف�ضائية  �ملركبات 

باملركبات �لف�ضائية �لعاملة.

ترد يف مرفق  دورتها �خلم�ضني؛ وهي  �ل�ضلمية يف  �لأغر��ض  �لف�ضاء �خلارجي يف  ��ضتخد�م  )26(�عتمدتها جلنة 

.2007 �لأول/دي�ضمرب  كانون   22 خ  �ملوؤرَّ  217/62 قر�ر�ها  �لعامة يف  �جلمعية  و�عتمدتها   ،A/62/20 �لوثيقة 
.A.99.I.17 �ملبيع  رقم  �ملتحدة،  �لأمم  )27(من�ضور�ت 
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املربر  -2
�أن يلحق  يو�ضى بتنفيذ تد�بري تخفيف �حلطام �لف�ضائي لأنَّ بع�ض �حلطام �لف�ضائي ميكن 
�ل�ضرر باملركبات �لف�ضائية فيوؤدي �إىل فقد�ن �ملهام، �أو �إىل �إزهاق �لأرو�ح يف حالة �ملركبات �ملاأهولة. 
�آثارها على  وتد�بري تخفيف �حلطام �لف�ضائي هامة للغاية بالن�ضبة ملد�ر�ت �ملهام �ملاأهولة، ب�ضبب 

�ضلمة طو�قم �ملركبات.

)�ليادك(  �لف�ضائي  باحلطام  و�ملعنية  �لوكالت  بني  �مل�ضرتكة  �لتن�ضيق  جلنة  �أعدت  وقد 
�حلطام  لتخفيف  �لأ�ضا�ضية  �لعنا�ضر  تبني  �لف�ضائي  �حلطام  لتخفيف  توجيهية  مبادئ  جمموعة 
�لتي  �ملوجودة  �لإر�ضادية  و�لكتيبات  و�ملدونات  و�ملعايري  �ملمار�ضات  �ضل�ضلة من  �لو�ردة يف  �لف�ضائي 
و�ضعها عدد من �ملنظمات �لوطنية و�لدولية. وتدرك جلنة ��ضتخد�م �لف�ضاء �خلارجي يف �لأغر��ض 
�ل�ضلمية فائدة وجود جمموعة من �ملبادئ �لتوجيهية �لنوعية �لرفيعة، تنال قبول �أو�ضع لدى �أو�ضاط 
�لف�ضاء �لعاملية. ولذلك �أن�ضئ �لفريق �لعامل �ملعني باحلطام �لف�ضائي )من جانب �للجنة �لفرعية 
جمموعة  ليعد  �ل�ضلمية(  �لأغر��ض  يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  للجنة  �لتابعة  و�لتقنية  �لعلمية 
يف  �لو�ردة  �لأ�ضا�ضية  و�لتعاريف  �لتقني  �مل�ضمون  �إىل  �مل�ضتندة  �لتوجيهية  �ملبادئ  من  بها  مو�ضى 
�ملبادئ �لتوجيهية لتخفيف �حلطام �لف�ضائي �لتي و�ضعتها �ليادك، مع �إيلء �لعتبار ملعاهد�ت �لأمم 

�ملتحدة ومبادئها �ملتعلقة بالف�ضاء �خلارجي.

3-  التطبيق
�لآليات  تد�بري، عن طريق  باتخاذ  �لدولية طوعا  و�ملنظمات  �لأع�ضاء  �لدول  تقوم  �أن  ينبغي 
�لوطنية �أو عن طريق �آلياتها �خلا�ضة �ملنطبقة، ل�ضمان تنفيذ هذه �ملبادئ �لتوجيهية، �إىل �أبعد حد 

ممكن، من خلل ممار�ضات و�إجر�ء�ت تخفيف �حلطام �لف�ضائي.

و�ملر�حل  �لف�ضائية  �ملركبات  وت�ضغيل  �ملهام  تخطيط  على  �لتوجيهية  �ملبادئ  هذه  وتنطبق 
�ملد�رية �مل�ضّممة حديثا، و�ملوجود منها حاليا �إن �أمكن ذلك، وعلى ت�ضغيلها. وهي لي�ضت ملزمة قانونا 

مبقت�ضى �لقانون �لدويل.

وي�ضلِّم �أي�ضًا باأنه ميكن �أن تكون هناك مربر�ت ل�ضتثناء�ت من تنفيذ مبادئ توجيهية منفردة 
�لف�ضاء  ب�ضاأن  ومبادئها  �ملتحدة  �لأمم  معاهد�ت  �أحكام  خلل  من  مثل  وذلك  منها،  عنا�ضر  �أو 

�خلارجي.

الف�ضائي التوجيهية لتخفيف احلطام  3-  املبادئ 
ينبغي �أن ينظر يف �ملبادئ �لتوجيهية �لتالية فيما يتعلق باأطو�ر تخطيط مهام �ملركبات �لف�ضائية 

و�ملر�حل �ملد�رية ملركبات �لإطلق وت�ضميمها و�ضنعها وت�ضغيلها )�لإطلق و�ملهمة و�لتخل�ض(.
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�أثناء �لعمليات �لعادية  �ملبد�أ �لتوجيهي 1: �حلد من �حلطام �ملنبعث 
�أثناء �لعمليات �لعادية. و�إذ�  �أن ت�ضمم �لنظم �لف�ضائية بحيث ل ينبعث منها حطام  ينبغي 
كان ذلك غري ممكن فينبغي �لتقليل �إىل �حلد �لأدنى من تاأثري �أيِّ �نبعاث للحطام على بيئة �لف�ضاء 

�خلارجي.
خلل �لعقود �ملبكرة من ع�ضر �لف�ضاء، �ضمح م�ضممو مركبات �لإطلق و�ملركبات �لف�ضائية 
�ضمل،  فيما  و�ضمل ذلك،  �أر�ضي،  �إىل مد�ر  باملهام  �ملت�ضلة  �لأج�ضام  للعديد من  �لعمدي  بالنبعاث 
�أغطية �أجهزة �ل�ضت�ضعار، و�آليات �لف�ضل، ومتعلقات �لن�ضر. وقد برهنت جهود �لت�ضميم �ملكر�ضة، 
من  �مل�ضدر  هذ�  تخفي�ض  يف  فعاليتها  على  �لأج�ضام،  تلك  ت�ضكله  �لذي  �لتهديد  باإدر�ك  �ملدفوعة 

م�ضادر �حلطام �لف�ضائي.

 �ملبد�أ �لتوجيهي 2:  �لتقليل �إىل �حلد �لأدنى من �إمكانية حدوث حالت �لت�ضّظي �أثناء �لأطو�ر 
لت�ضغيلية �

ينبغي �أن ت�ضمم �ملركبات �لف�ضائية و�ملر�حل �ملد�رية من مركبات �لإطلق بحيث يتم تفادي 
�أمناط �لأعطال �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل حالت �لت�ضّظي �لعر�ضية. ويف �حلالت �لتي يك�ضف فيها عن 
ظرف يف�ضي �إىل مثل ذلك �لعطل، ينبغي تخطيط وتنفيذ تد�بري للتخل�ض و�لتحييد من �أجل تفادي 

حدوث �لت�ضّظي.
�لكارثية  �لأعطال  مثل  �لف�ضائية،  �لنظم  �أعطال  من  �لت�ضّظي  حالت  بع�ض  نتجت  تاريخيا، 
باإدر�ج  �لكارثية  �لأحد�ث  هذه  وقوع  �حتمال  تخفي�ض  وميكن  �لكهربائية.  و�لقدرة  �لد�ضر  لنظم 

�ضيناريوهات �لت�ضّظي �ملمكنة يف حتليل �أمناط �لأعطال.

 �ملبد�أ �لتوجيهي 3:  �حلد من �حتمال �ل�ضطد�م �لعر�ضي يف �ملد�ر
�لإطلق وحتديد ملمح مهامها،  ومر�حل مركبات  �لف�ضائية  �ملركبات  ت�ضميم  تطوير  لدى 
�ملد�ري  و�لعمر  �لإطلق  طور  �أثناء  �ملعروفة  بالأج�ضام  �لعر�ضي  �ل�ضطد�م  �حتمال  تقدير  ينبغي 
�إىل ��ضطد�م حمتمل  �لبيانات �ملد�رية �ملتاحة ت�ضري  للنظام و�حلد من ذلك �لحتمال. و�إذ� كانت 

فينبغي �لنظر يف تعديل توقيت �لإطلق �أو يف �لقيام مبناورة مد�رية لتفادي �ل�ضطد�م.
�أنه،  �إىل  عديدة  در��ضات  وت�ضري  �لعر�ضية.  �ل�ضطد�م  حالت  بع�ض  ��ضتبانة  بالفعل  متت 
للحطام  �لرئي�ضي  �مل�ضدر  �أن ي�ضبح  �لف�ضائي وحجمها، يرجح  تز�يد عدد جمموعات �حلطام  مع 
�لدولية  و�ملنظمات  �لأع�ضاء  �لدول  �لف�ضائي �جلديد ناجتا من �ل�ضطد�مات. وقد �عتمدت بع�ض 

بالفعل �إجر�ء�ت لتفادي �ل�ضطد�مات.

 �ملبد�أ �لتوجيهي 4:  تفادي �لتدمري �لعمدي و�ضائر �لأن�ضطة �ل�ضارة
ت�ضليما باأنَّ �زدياد �حتمال �ل�ضطد�م ميكن �أن ي�ضكل تهديد� للعمليات �لف�ضائية، ينبغي تفادي 
�لتدمري �لعمدي لأيِّ مركبات ف�ضائية ومر�حل مد�رية من مركبات �لإطلق موجودة يف �ملد�ر �أو �أيِّ 

�أن�ضطة �ضارة �أخرى توّلد �حلطام �لطويل �لعمر.
عندما تكون حالت �لت�ضّظي �لعمدي �ضرورية فينبغي �لقيام بها على �رتفاعات منخف�ضة مبا 

يكفي للحد من �لعمر �ملد�ري لل�ضظايا �لناجمة.
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�إمكانية �لت�ضّظي �للحق للمهمة �لناجم   �ملبد�أ �لتوجيهي 5: �لتقليل �إىل �حلد �لأدنى من 
عن �لطاقة �ملخزونة

من �أجل �حلد من �خلطر �لناجت من حالت �لت�ضّظي �لعر�ضي على �ملركبات �لف�ضائية �لأخرى 
�ملخزونة  �لطاقة  م�ضادر  جميع  ��ضتنفاد  ينبغي  �لإطلق،  مركبات  من  �لأخرى  �ملد�رية  و�ملر�حل 
�نتهاء  بعد  للتخل�ض  �أو  �ملهمة  لعمليات  لزمة  تعود  ل  عندما  ماأمونة  جعلها  �أو  �ملنت  على   �ملحمولة 

�ملهمة.
�لن�ضبة �لأ�ضخم بكثري من جمموعات �حلطام �لف�ضائي �مل�ضجلة ن�ضاأت من ت�ضّظي �ملركبات 
�لف�ضائية و�ملر�حل �ملد�رية من مركبات �لإطلق. وكانت غالبية حالت �لت�ضّظي تلك غري متعمدة، 
�لف�ضائية و�ملر�حل �ملد�رية من مركبات �لإطلق وبها  �لتخلي عن �ملركبات  �لعديد منها من  ون�ضاأ 
�أكرث تد�بري �لتخفيف من �حلطام �لف�ضائي فعالية هي  كميات كبرية من �لطاقة �ملخزونة. وكانت 
ويتطّلب  مهامها.  �نتهاء  عند  �لإطلق  مركبات  من  �ملد�رية  و�ملر�حل  �لف�ضائية  �ملركبات  حتييد 
�ملتبقية  و�ل�ضو�ئل �مل�ضغوطة  �لد��ضر  �لوقود  �أ�ضكال �لطاقة �ملخزونة، مبا فيها  �إز�لة جميع  �لتحييد 

وتفريغ �أجهزة �لتخزين �لكهربائية.

من  �ملد�رية  و�ملر�حل  �لف�ضائية  للمركبات  �لأجل  �لطويل  �لوجود  من  6: �حلد  �لتوجيهي   �ملبد�أ 
مركبات �لإطلق يف منطقة �ملد�ر �لأر�ضي �ملنخف�ض بعد �نتهاء مهامها

�ملركبات �لف�ضائية و�ملر�حل �ملد�رية من مركبات �لإطلق �لتي �أنهت �أطو�رها �لت�ضغيلية يف 
�ملد�ر�ت ومتر عرب منطقة �ملد�ر �لأر�ضي �ملنخف�ض ينبغي �أن تز�ل من �ملد�ر بطريقة حمكومة. و�إذ� 
كان ذلك غري ممكن فينبغي �لتخل�ض منها يف مد�ر�ت يتفادى بها وجودها �لطويل �لأجل يف منطقة 

�ملد�ر �لأر�ضي �ملنخف�ض.
�إيلء  ينبغي  �ملنخف�ض،  �لأر�ضي  �ملد�ر  من  �لأج�ضام  لإز�لة  �ملمكنة  �حللول  ب�ضاأن  �لبت  لدى 
�أنَّ �حلطام �لذي يبقى حتى ي�ضل �إىل �ضطح �لأر�ض ل ي�ضكل خطر� غري  �لعتبار �لو�جب ل�ضمان 

�ضروري على �لنا�ض �أو �ملمتلكات، مبا يف ذلك خطر �لتلوث �لبيئي �لذي ت�ضببه �ملو�د �خلطرة.

�ملد�رية من  و�ملر�حل  �لف�ضائية  للمركبات  �لأجل  �لطويل  �لتد�خل  7: �حلد من  �لتوجيهي   �ملبد�أ 
مركبات �لإطلق مع منطقة �ملد�ر �لأر�ضي �لتز�مني بعد �نتهاء مهامها

�ملركبات �لف�ضائية و�ملر�حل �ملد�رية من مركبات �لإطلق �لتي �أنهت �أطو�رها �لت�ضغيلية يف 
مد�ر�ت متر عرب منطقة �ملد�ر �لأر�ضي �لتز�مني ينبغي تركها يف مد�ر�ت يتفادى بها تد�خلها �لطويل 

�لأجل مع منطقة �ملد�ر �لأر�ضي �لتز�مني.
منها،  بالقرب  �أو  �لتز�مني  �لأر�ضي  �ملد�ر  منطقة  يف  �ملوجودة  �لف�ضائية  للأج�ضام  بالن�ضبة 
يف  مهامها  �نتهاء  عند  �لأج�ضام  برتك  �مل�ضتقبل  يف  �ل�ضطد�مات  حدوث  �إمكانية  تخفي�ض  ميكن 
 مد�ر فوق منطقة �ملد�ر �لأر�ضي �لتز�مني، بحيث ل تتد�خل مع منطقة �ملد�ر �لأر�ضي �لتز�مني �أو 

تعود �إليها.
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5-  التحديثات
ينبغي �أن ت�ضتمر �لأبحاث �لتي جتريها �لدول �لأع�ضاء و�ملنظمات �لدولية يف ميد�ن �حلطام 
و�ضوف  �لف�ضائي.  �حلطام  تخفيف  مبادر�ت  فو�ئد  تعظيم  بغية  �لدويل  �لتعاون  بروح  �لف�ضائي 

ُت�ضتعر�ض هذه �لوثيقة وقد تنقح، ح�ضب �لقت�ضاء، على �ضوء �ل�ضتنتاجات �جلديدة.

6- املرجع
هذه  ن�ضر  عند  �لف�ضائي  �حلطام  لتخفيف  �لتوجيهية  �ليادك  ملبادئ  �ملرجعية  �ل�ضيغة  ترد 

.A/AC.105/C.1/L.260 لوثيقة يف مرفق �لوثيقة�

وللطلع على �ملزيد من �ملعلومات �ملتعمقة و�لتو�ضيات �ملتعلقة بتخفيف �حلطام �لف�ضائي، 
ميكن للدول �لأع�ضاء و�ملنظمات �لدولية �لرجوع �إىل �أحدث �ضيغة ملبادئ �ليادك �لتوجيهية لتخفيف 
لليادك  �ل�ضبكي  �ملوقع  �إليها على  �لو�ضول  �لتي ميكن  �لأخرى،  �لد�عمة  و�لوثائق  �لف�ضائي  �حلطام 

. )www.iadc-online.org)
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باء-  اإطار الأمان اخلا�ض بتطبيقات م�ضادر القدرة 
النووية يف الف�ضاء اخلارجي)28(

ت�ضدير
و��ضتخدمت  �خلارجي،  �لف�ضاء  يف  ��ضتخد�مها  لأغر��ض  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  رت  ُطوِّ
�لقدرة  بتوفري  يتعلق  فيما  باملهام  �خلا�ضة  و�لقيود  �ملتطلبات  حالت  �لف�ضائية حيث  �لتطبيقات  يف 
�ضملت  �ملهام  وهذه  �لنووية.  غري  �لقدرة  م�ضادر  ��ضتخد�م  دون  �حلر�رية  و�لإد�رة  �لكهربائية 
�لألو�ح  تكن  �ل�ضم�ضية، وهي مهام مل  للمنظومة  �إىل �حلدود �خلارجية  �لكو�كب  مهام ف�ضائية بني 
بعيدة �ملهام على م�ضافات  ب�ضبب طول مدة هذه  �لكهربائية  للقدرة  لها كم�ضدر   �ل�ضم�ضية ملئمة 

عن �ل�ضم�ض.
و��ضتنادً� �إىل �ملعارف و�لقدر�ت �حلالية، تعدُّ م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء خيار �لطاقة 
كبري.  بقدر  �لآخر  بع�ضها  وتعزيز  بالقدرة  �لف�ضائية  �ملهام  بع�ض  تزويد  ًحيث  من  �ملجدي  �لوحيد 
�لنووية يف  �لقدرة  ��ضتخد�م م�ضادر  دون  من  مرتقبة،  �أو  مهام، جارية  بعدة  �لقيام  ر  يتعذَّ و�ضوف 
�لف�ضاء. وت�ضمل تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية �ل�ضابقة و�حلالية و�ملرتقبة يف �لف�ضاء نظم قدرة 
ووحد�ت  ة،  �مل�ضعَّ بالنظائر  تعمل  �لتي  �حلر�رية  �لكهربائية  �ملولِّد�ت  )مثل  ة  �مل�ضعَّ بالنظائر  تعمل 
ة( ونظما ذ�ت مفاعلت نووية لتوفري �لقدرة و�لدفع. ويقت�ضي  �لت�ضخني �لتي تعمل بالنظائر �مل�ضعَّ
ينتج عنه من  �أن  يحتمل  وما  �لف�ضائية  �لنووية  �لقدرة  نووي يف م�ضادر  وقود  �أو  ة  م�ضعَّ مو�د  وجود 
عو�قب م�ضّرة بالنا�ض و�لبيئة يف حميط �لأر�ض �حليوي من جر�ء وقوع حادث �ضرورة �عتبار م�ضاألة 

�لأمان على �لدو�م جزء� �أ�ضيل من ت�ضميم هذه �مل�ضادر وتطبيقها.
من  فريدة  �أمان  �عتبار�ت  �خلارجي  �لف�ضاء  يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  تطبيقات  وتتطلَّب 
ُت�ضتخدم  ل  �لأر�ضية،  �لنووية  �لتطبيقات  من  كثري  فبخلف  �لأر�ضية.  بالتطبيقات  مقارنًة  نوعها 
كبريً�  �ختلفًا  متطلباتها  تختلف  �أن  وميكن  �لغالب،  يف  متو�ترً�  ��ضتخد�مًا  �لف�ضائية  �لتطبيقات 
ح�ضب �ملهمة �ملعيَّنة. كما �أنَّ متطلبات �إطلق �ملهام ومتطلبات �لت�ضغيل يف �لف�ضاء �خلارجي تفر�ض 
قيودً� من حيث �حلجم و�لكتلة وغريها من �لقيود �خلا�ضة بالبيئة �لف�ضائية ل تتو�فر يف كثري من 
�ملر�فق �لنووية �لأر�ضية. فبع�ض �لتطبيقات يقت�ضي �أن تعمل م�ضادر �لقدرة �لنووية �لف�ضائية على 
�لقدرة  م�ضادر  �ض  تتعرَّ �أن  وميكن  قا�ضية.  بيئات  يف  �لأر�ض  عن  بعيدة  م�ضافات  على  م�ضتقل  نحو 
�لنووية لأو�ضاع فيزيائية ق�ضوى ب�ضبب ظروف �حلو�دث �ملحتمل وقوعها نتيجة �أعطال �إطلق �ملركبة 
�لف�ضائية �أو عودتها غري �ملق�ضودة. وهذه �لعتبار�ت وغريها من �عتبار�ت �لأمان �لفريدة من نوعها 

يرد يف  وهو  و�خلم�ضني؛  �لثانية  دورتها  �ل�ضلمية يف  �لأغر��ض  �خلارجي يف  �لف�ضاء  ��ضتخد�م  )28(�أقرته جلنة 

.A/AC.105/934 �لوثيقة 
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تلك  �ختلفًا كبريً� عن  �لف�ضاء تختلف  �لنووية يف  �لقدرة  ��ضتخد�م م�ضادر  �لو�جب مر�عاتها يف 
بالتطبيقات  �خلا�ضة  �لأمان  �إر�ضاد�ت  تتناولها  ول  �لأر�ضية،  �لنووية  بالنظم  �خلا�ضة  �لعتبار�ت 

�لنووية �لأر�ضية.
وبعد فرتة من �ملناق�ضات �لأولية و�لتح�ضري �لتمهيدي، �تفقت �للجنُة �لفرعية �لعلمية و�لتقنية، 
�لدولية  و�لوكالُة  �ل�ضلمية،  �لأغر��ض  يف  �خلارجي  �لف�ضاء  ل�ضتخد�م  �ملتحدة  �لأمم  للجنة  �لتابعة 
للطاقة �لذرية يف عام 2007 على �لت�ضارك يف �ضياغة م�ضروع �إطار خا�ض باأمان تطبيقات م�ضادر 
�لعلمية  �لفرعية  �للجنة  خربة  بني  ما  �ل�ضر�كة  هذه  وتدمج  �خلارجي.  �لف�ضاء  يف  �لنووية  �لقدرة 
و�لتقنية يف جمال ��ضتخد�م م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء، و�لإجر�ء�ت �لر��ضخة لدى �لوكالة 
�خلا�ض  �لإطار  وميثل  �لأر�ضية.  �لتطبيقات  �لنووي يف  بالأمان  �خلا�ضة  �لأمان  معايري  و�ضع  ب�ضاأن 
باأمان تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء �خلارجي تو�فقًا يف �لآر�ء على �مل�ضتوى �لتقني 

بني �لهيئتني.
و�لق�ضد من �إطار �لأمان �أن يكون دليًل ُي�ضرت�َضد به يف �لأغر��ض �لوطنية يف هذ� �ل�ضدد. وهو 

ر �إر�ضاد�ت طوعية ولي�ض ملزمًا قانونًا يف �إطار �لقانون �لدويل. بذلك يوفِّ
�لدولية  �لوكالة  �ل�ضادرة عن  �لأمان  معايري  �ضل�ضلة  �ضمن  من�ضورً�  �لأمان  �إطار  ولي�ض  هذ�، 
للطاقة �لذرية، بل �ملق�ضود منه �أن يكون تكملة ل�ضل�ضلة معايري �لأمان وذلك بتوفري �إر�ضاد�ت رفيعة 
باإطلق  يتعلق  ب�ضاأن مر�حل �ملهام فيما  �لفريدة من نوعها  �لنووي  �لأمان  تعالج �عتبار�ت  �مل�ضتوى 
�لأمان  ومعايري  �إر�ضاد�ت  يكمل  وهو  خدمتها.  و�نتهاء  وت�ضغيلها  �لف�ضائية  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر 
�لنووية  �لقدرة  م�ضادر  ت�ضميم  ت�ضمل  �لتي  �لأر�ضية  بالأن�ضطة  �خلا�ضة  �حلالية  و�لدولية  �لوطنية 
للمبادئ  �لو�جب  �لعتبار  �إيلء  مع  �لأمان  �إطار  ُو�ضع  وقد  ونقلها.  و�ختبارها  و�ضنعها  �لف�ضائية 
ها �أو  ل �إطار �لأمان هذ� �أيًّا من تلك �ملبادئ �أو �ملعاهد�ت، �أو يغريِّ و�ملعاهد�ت ذ�ت �ل�ضلة. ول يكمِّ

يف�ضرها.
وين�ضبُّ تركيز �إطار �لأمان على حماية �لنا�ض و�لبيئة يف حميط �لأر�ض �حليوي من �ملخاطر 
�ملحتملة �ملرتبطة مبر�حل �ملهام ذ�ت �ل�ضلة باإطلق تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء 
وت�ضغيلها و�إنهاء خدمتها. وتعترب حمايُة �لأ�ضخا�ض يف �لف�ضاء جماًل ل يز�ل �لبحث فيه متو��ضًل 
ويتجاوز نطاق �إطار �لأمان. وعلى نحو مماثل، تظل حماية بيئات �لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى جماًل 

يتجاوز نطاق �إطار �لأمان �أي�ضًا.
ويرد تعريف م�ضطلحات �لأمان �مل�ضتعملة يف �إطار �لأمان هذ� يف م�ضرد م�ضطلحات �لأمان 
�ل�ضادر عن �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية. وي�ضمل م�ضطلح "�لأمان �لنووي"، مبدلولـه �مل�ضتعمل هنا، 
�لأمان من �لإ�ضعاع و�لوقاية من �لإ�ضعاع. ويرد تعريف م�ضطلحات �إ�ضافية خا�ضة بتطبيقات م�ضادر 

�لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء يف �لق�ضم �ملعنون "م�ضرد �مل�ضطلحات �مل�ضتعملة" من �إطار �لأمان هذ�.
�لنووية  �لقدرة  م�ضادر  تطبيقات  �أمان  تعزيز  هو  �لأمان  �إطار  من  �لغر�ض  فاإنَّ  و�خت�ضارً�، 
 يف �لف�ضاء �خلارجي؛ وبذلك فاإنه ي�ضري على جميع تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية دون م�ضا�ض 

باأيٍّ منها.
وتودُّ �للجنة �لفرعية �لعلمية و�لتقنية و�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية �أن تعربا عن تقديرهما 

لكل من �ضاعد يف �ضياغة ن�ض �إطار �لأمان ومر�جعته وكذلك يف عملية �لتو�ضل �إىل تو�فق �لآر�ء.
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مقدمة
املو�ضوع  خلفية 

رت م�ضادر �لقدرة �لنووية لأغر��ض ��ضتخد�مها يف �لف�ضاء �خلارجي)29( و��ضُتخدمت يف  ُطوِّ
�ملركبات �لف�ضائية حيث حالت �ملتطلبات و�لقيود، �لفريدة من نوعها، �خلا�ضة باملهام فيما يتعلق 
بتوفري �لقدرة �لكهربائية و�لإد�رة �حلر�رية دون ��ضتخد�م م�ضادر �لقدرة غري �لنووية. وهذه �ملهام 
�ضملت مهام ف�ضائية بني �لكو�كب �إىل �حلدود �خلارجية للمنظومة �ل�ضم�ضية حيث مل تكن �لألو�ح 
�ل�ضم�ضية ملئمة كم�ضدر للقدرة �لكهربائية ب�ضبب طول مدة بقاء هذه �ملهام على م�ضافات بعيدة 

عن �ل�ضم�ض.

قدرة  نظم  �لف�ضاء  يف  و�ملرتقبة  و�حلالية  �ل�ضابقة  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  تطبيقات  وت�ضمل 
ة،  �مل�ضعَّ بالنظائر  تعمل  �لتي  �حلر�رية  �لكهربائية  �ملولِّد�ت  ذلك  يف  )مبا  ة  �مل�ضعَّ بالنظائر  تعمل 
ة( ونظما ذ�ت مفاعلت نووية لتوفري �لقدرة و�لدفع.  ووحد�ت �لت�ضخني �لتي تعمل بالنظائر �مل�ضعَّ
�ملعارف  �إىل  و��ضتناد�  مهام جارية.  ة  بعدَّ �لقيام  من  �لف�ضائية  �لنووية  �لقدرة  مّكنت م�ضادر  وقد 
�ملجدي من حيث  �لوحيد  �لطاقة  �لف�ضاء خيار  �لنووية يف  �لقدرة  تعّد م�ضادر  و�لقدر�ت �حلالية، 

تزويد بع�ض �ملهام �لف�ضائية �ملرتقبة بالقدرة وتعزيز بع�ضها �لآخر بقدر كبري.

�لت�ضغيل  ظروف  يف  �لف�ضائية  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  تطبيقات  ��ضتخد�م  �أحو�ل  وتختلف 
�لعادية وكذلك عند وقوع حو�دث حمتملة، طو�ل مر�حل �لإطلق و�لت�ضغيل و�نتهاء �خلدمة، �ختلفا 
�إيجاد  تقت�ضيان  �خلارجي  �لف�ضاء  وبيئة  �لإطلق  فبيئة  �لأر�ضية.  �لتطبيقات  ظروف  عن  جذريا 
� من حيث �أمان ت�ضميم وت�ضغيل م�ضادر �لقدرة �لنووية �لف�ضائية. وعلوة على  معايري خمتلفة جدًّ
�إىل  ذلك، ت�ضتلزم متطلبات �ملهام �لف�ضائية و�ضع ت�ضميمات خا�ضة بكل مهمة على حدة بالن�ضبة 

م�ضادر �لقدرة �لنووية �لف�ضائية و�ملركبات �لف�ضائية ونظم �لإطلق وعمليات �ملهام.

ُيحتمل  وما  �لف�ضائية،  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  يف  نووي  وقود  �أو  ة  م�ضعَّ مو�د  وجود  ويقت�ضي 
�أن ينتج عنه من عو�قب م�ضرة بالنا�ض و�لبيئة يف �لغلف �حليوي للأر�ض من جر�ء وقوع حادث، 
�ضرورة �عتبار م�ضاألة �لأمان على �لدو�م جزء� �أ�ضيل من ت�ضميم هذه �مل�ضادر وتطبيقها. وينبغي 
�أن يركز �لأمان )�أي حماية �لنا�ض و�لبيئة()30( على جميع عنا�ضر �لتطبيق ولي�ض على عن�ضر م�ضادر 
�لقدرة �لنووية �لف�ضائية فح�ضُب. فكل عنا�ضر �لتطبيق ميكن �أن توؤثر على جو�نب �لأمان �لنووية. 
ولذلك فاإنَّ من �ل�ضروري معاجلة م�ضاألة �لأمان يف �ضياق جميع عنا�ضر تطبيق م�ضادر �لقدرة �لنووية 
�لف�ضائية، �لتي ت�ضمل م�ضادر �لقدرة �لنووية �لف�ضائية و�ملركبة �لف�ضائية ونظام �لإطلق وت�ضميم 

�ملهمة وقو�عد �لطري�ن.

"�لف�ضاء". مل�ضطلح  مر�دفًا  هنا  �خلارجي"  "�لف�ضاء  تعبري  )29(ُي�ضتخدم 

�حليوي". �لأر�ض  و�لبيئة يف غلف  "�لنا�ض  لعبارة  مر�دفة  هنا  و�لبيئة"  "�لنا�ض  عبارة  )30(ُت�ضتخدم 
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الغر�ض

�لغر�ض من هذ� �ملن�ضور تقدمي �إر�ضاد�ت رفيعة �مل�ضتوى يف �ضكل �إطار منوذجي خا�ض بالأمان. 
ر هذ� �لإطار �أ�ضا�ضًا لو�ضع �أُطر حكومية دولية خا�ضة بالأمان على �ل�ضعيدين �لوطني و�لدويل،  ويوفِّ
�لنووية  �لقدرة  مل�ضادر  معيَّنة  تطبيقات  مع  �لأُطر  هذه  تكييف  يف  �ملرونة  نف�ضه  �لوقت  يف  ويتيح 
�ل�ضعيدين  على  �لدولية  �حلكومية  �لأطر  هذه  ت�ضمل  �أن  وينبغي  معيَّنة.  تنظيمية  وُبنى  �لف�ضاء  يف 
عن  �لنا�ضئة  �ملخاطر  تخفيف  �أجل  من  �ل�ضو�ء  على  وبرناجمية  تقنية  عنا�ضر  و�لدويل  �لوطني 
عموم  طماأنة  �إىل  فقط  يوؤدي  ل  �لأُطر  هذه  وتنفيذ  �لف�ضاء.  يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  ��ضتخد�م 
�لنا�ض يف �لعامل باأنَّ تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء �ضوف يجري �إطلقها و��ضتخد�مها 
ر �لتعاون �لثنائي و�ملتعدد �لأطر�ف ب�ضاأن �ملهام �لف�ضائية  �أن يي�ضِّ �أي�ضًا  بطريقة ماأمونة، بل ميكن 
ب�ضاأن  للآر�ء  دوليًّا  تو�فقًا  هنا  مة  �ملقدَّ �لإر�ضاد�ت  د  وجت�ضِّ نووية.  قدرة  م�ضادر  ت�ضتخدم  �لتي 
�لف�ضاء  يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  تطبيقات  جميع  على  وتنطبق  �لأمان  لتحقيق  �للزمة   �لتد�بري 

دون حتيُّز.

النطاق

على  �خلارجي  �لف�ضاء  يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  بتطبيقات  �خلا�ض  �لأمان  �إطار  ز  يركِّ
�لأمان خلل �ملر�حل ذ�ت �ل�ضلة باإطلق نظم تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية �لف�ضائية وت�ضغيلها 
من  معا  و�لربناجمي  �لتقني  �جلانبني  ب�ضاأن  �مل�ضتوى  �لرفيعة  �لإر�ضاد�ت  م  وتقدَّ خدمتها.  و�نتهاء 
�تباع  ولكن  �لف�ضاء.  �لنووية يف  �لقدرة  وتطبيق نظم م�ضادر  ت�ضميم  �لأمان، مبا يف ذلك  جو�نب 
�مل�ضادر  هذه  بنظم  �خلا�ضني  �ملعيَّنني  و�لتطبيق  �لت�ضميم  على  ف  يتوقَّ بالتف�ضيل  �لإر�ضاد�ت  تلك 
�إطار �لأمان �ضيكمل �ملعايري �ملوجودة حاليا  مة يف  �مل�ضتخدمة. ومن ثم فاإنَّ تنفيذ �لإر�ضاد�ت �ملقدَّ
�ملثال،  �ضبيل  فعلى  �لف�ضاء.  �لنووية يف  �لقدرة  تطبيقات م�ضادر  �لأخرى من  ت�ضمل �جلو�نب  �لتي 
ُتعاَلج �لأن�ضطة �مل�ضطلع بها خلل �ملرحلة �لأر�ضية من تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء، 
مثل عمليات �لتطوير و�لختبار و�ل�ضنع و�ملناولة و�لنقل، يف �ملعايري �لوطنية و�لدولية ذ�ت �ل�ضلة 
تطبيقات م�ضادر  من  �لنووية  �لأمان غري  ُتعاَلج جو�نب  كما  �لأر�ضية.  �لنووية  و�لأن�ضطة  باملن�ضاآت 
)مثل  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  �لوطنية  �حلكومات  ت�ضعه  فيما  �لف�ضاء  يف  �لنووية  �لقدرة 

�لوكالت �لف�ضائية �لإقليمية( من معايري �أمان مت�ضلة بتلك �جلو�نب.

وتوجد جمموعة و�فرة من �ملعارف �للزمة لو�ضع �إطار خا�ض باأمان تطبيقات م�ضادر �لقدرة 
�لنووية يف �لف�ضاء بالن�ضبة للأ�ضخا�ض و�لبيئة يف حميط �لأر�ض �حليوي. غري �أنه ل تتو�فر حتى �لآن 
ر �أ�ضا�ضًا �ضليمًا من �لناحية �لتقنية لو�ضع �إطار  قاعدة بيانات علمية قابلة للمقارنة من �ضاأنها �أن توفِّ
لتطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء لغر�ض حماية �لأ�ضخا�ض يف �لظروف �لفريدة من نوعها 
�لف�ضاء،  �لأ�ضخا�ض يف  فاإنَّ حماية  ولذلك  �لغلف �حليوي للأر�ض.  �لف�ضاء وخارج  ت�ضود يف  �لتي 
�لذين ي�ضاركون يف �ملهام �لتي ت�ضتخدم تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء، تتجاوز نطاق 
�إطار �لأمان. وكذلك فاإنَّ حماية بيئات �لأجر�م �ل�ضماوية �لأخرى ما ز�لت تتجاوز نطاق �إطار �لأمان.
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 هدف الأمان

 الهدف الأ�ضا�ضي من الأمان هو حماية النا�ض والبيئة يف الغالف احليوي لالأر�ض من 
املخاطر املحتملة املرتبطة باملراحل ذات ال�ضلة باإطالق تطبيقات م�ضادر القدرة النووية يف 

خدمتها. وانتهاء  وت�ضغيلها  الف�ضاء 

بتطبيقات  �ملعنية  �حلكومية  غري  و�لهيئات  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  للحكومات  ينبغي 
م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء �أن تتخذ تد�بري ت�ضمن حماية �لنا�ض )فر�دى وجماعات( و�لبيئة 

من دون �حلد على نحو ل د�عي لـه من ��ضتخد�م تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء.

�إر�ضاد�ت  فئات:  ثلث  يف  �لأمان  من  �لأ�ضا�ضي  �لهدف  بتحقيق  �ملتعلقة  �لإر�ضاد�ت  ع  وجُتمَّ
�أدناه( ت�ضري على �حلكومات و�ملنظمات �حلكومية �لدولية ذ�ت  هة �إىل �حلكومات )�لق�ضم 3  موجَّ
�ل�ضلة �لتي ترّخ�ض للمهام �لتي ت�ضتخدم تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء �أو تو�فق عليها 
هة �إىل �لإد�رة )�لق�ضم 4 �أدناه( ت�ضري على �إد�رة �ملنظمة �لتي ت�ضطلع  �أو ت�ضطلع بها؛ و�إر�ضاد�ت موجَّ
باملهام �مل�ضتخدمة مل�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء؛ و�إر�ضاد�ت تقنية )�لق�ضم 5 �أدناه( ت�ضري على 

مر�حل ت�ضميم تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء وتطويرها و��ضتخد�مها يف �ملهام.

هة اإىل احلكومات  الإر�ضادات املوجَّ

)مثل  �ل�ضلة  ذ�ت  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  �حلكومات  �إىل  �إر�ضاد�ت  �لق�ضم  هذ�  م  يقدِّ
يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  تطبيقات  ت�ضتخدم  ملهام  �ض  ترخِّ �لتي  �لإقليمية(  �لف�ضائية  �لوكالت 
�لعامة  �ل�ضيا�ضات  حتديد  �حلكومية  �مل�ضوؤوليات  وت�ضمل  بها.  ت�ضطلع  �أو  عليها  تو�فق  �أو  �لف�ضاء 
و�ملتطلبات  �لعامة  �ل�ضيا�ضات  لتلك  �لمتثال  و�ضمان  بالأمان؛  �خلا�ضة  و�لعمليات  و�ملتطلبات 
و�لعمليات؛ و�ضمان وجود م�ضّوغات مقبولة ل�ضتخد�م م�ضدر من م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء 
عند مقارنته بالبد�ئل �لأخرى؛ و�إر�ضاء �إجر�ء�ت ترخي�ض ر�ضمية لإطلق �ملهمة؛ و�لتاأهب حلالت 
�لطو�رئ و�ل�ضتجابة لها. وفيما يتعلق باملهام �مل�ضرتكة بني دول متعددة �أو منظمات متعددة، ينبغي 

�أن حتدد �ل�ضكوك �لتي تنظم هذه �ملهام توزيع تلك �مل�ضوؤوليات بو�ضوح.

العامة واملتطلبات والعمليات اخلا�ضة بالأمان  ال�ضيا�ضات 

النووية القدرة  التي ت�ضتخِدم تطبيقات م�ضادر  �ض للمهام  التي ترخِّ   ينبغي للحكومات 
اأو توافق عليها اأن حتدد ال�ضيا�ضات العامة واملتطلبات والعمليات اخلا�ضة بالأمان. يف الف�ضاء 

�ض للمهام �لتي ت�ضتخدم  ينبغي للحكومات و�ملنظمات �حلكومية �لدولية ذ�ت �ل�ضلة �لتي ترخِّ
�أو  �ملهام وكالت حكومية  تو�فق عليها، �ضو�ء ��ضطلعت بهذه  �أو  �لف�ضاء  �لنووية يف  �لقدرة  م�ضادر 
هيئات غري حكومية، �أن حتدد كل منها �ضيا�ضاتها �لعامة ومتطلباتها وعملياتها �خلا�ضة بالأمان، و�أن 
تكفل �لمتثال لها بغية حتقيق �لهدف �لأ�ضا�ضي من توفري �لأمان و�لوفاء مبتطلباتها �خلا�ضة بالأمان.
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 تربير تطبيقات م�ضادر القدرة النووية يف الف�ضاء
ق عملية املوافقة احلكومية على املهام من وجود تربير منا�ضب ل�ضتخدام  اأن تتحقَّ  ينبغي 

تطبيقات م�ضادر القدرة النووية يف الف�ضاء.

ميكن �أن تنطوي تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء على خماطر تهدد �لنا�ض و�لبيئة. 
ولهذ� �ل�ضبب ينبغي للحكومات و�ملنظمات �حلكومية �لدولية ذ�ت �ل�ضلة �لتي ترّخ�ض ملهام ت�ضتخدم 
�أو ت�ضطلع بها، �أن حتر�ض على �لنظر يف بد�ئل  �أو تو�فق عليها  م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء 
�لف�ضاء  يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  لتطبيق  �إليه  ُي�ضتند  �لذي  �ملنطقي  �لأ�ضا�ض  حتديد  لدى  �أخرى 
�لإجر�ئية  �لعملية  ُتر�عى يف هذه  �أن  وينبغي  �ملنا�ضب.  �لنحو  �لأ�ضا�ض على  وكذلك على تربير هذ� 
باإطلق  �ل�ضلة  ذ�ت  �ملر�حل  خلل  دهم  تتهدَّ �لتي  و�ملخاطر  و�لبيئة  �لنا�ض  على  تعود  �لتي  �ملنافع 

تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء وت�ضغيلها و�إنهاء خدمتها.

 الرتخي�ض لإطالق املهام
ُت�ضتخَدم فيها تطبيقات م�ضادر  التي  املهام  ا�ضتحداث عملية للرتخي�ض لإطالق   ينبغي 

القدرة النووية يف الف�ضاء والعمل على ا�ضتمرارها.

ينبغي للحكومة �لتي ت�ضرف على عمليات �إطلق �ملهام �لتي ت�ضتخدم م�ضادر �لقدرة �لنووية 
ز على جو�نب �لأمان  يف �لف�ضاء وترّخ�ض لها �أن تن�ضئ عملية �إجر�ئية للرتخي�ض لإطلق �ملهام تركِّ
�أن ت�ضمل تلك �لعملية تقييما جلميع �ملعلومات و�لعتبار�ت ذ�ت �ل�ضلة �لو�ردة من  �لنووي. وينبغي 
لًة لعمليات �لرتخي�ض  �ملنظمات �مل�ضاركة �لأخرى. وينبغي �أن تكون عملية �لرتخي�ض لإطلق �ملهام مكمِّ
ل �إجر�ء تقييم م�ضتقل  �لتي ت�ضمل �جلو�نب �لأر�ضية وغري �لنووية من �أمان �لإطلق. وينبغي �أن ي�ضكِّ
توّجه  �لتي  �لإد�رية  �ملنظمة  عن  م�ضتقل  يكون  �لأمان  حالة  و�ضحة  مللءمة  ��ضتعر��ض  )�أي  للأمان 
�مل�ضتقل بجميع عنا�ضر  �لأمان  تقييم  ُيعنى  �أن  وينبغي  �أ�ضا�ضيًّا من عملية �لرتخي�ض.  �ملهمة( جزءً� 
تطبيق م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء—مبا يف ذلك م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء و�ملركبة 
�لف�ضائية ونظام �لإطلق وت�ضميم �ملهمة وقو�عد �لطري�ن—وذلك عند تقدير �ملخاطر �لتي يتعر�ض 

لها �لنا�ض و�لبيئة خلل مر�حل �ملهمة �لف�ضائية ذ�ت �ل�ضلة بالإطلق و�لت�ضغيل و�إنهاء �خلدمة.

ب حلالت الطوارئ وال�ضتجابة لها التاأهُّ
حلالت الطوارئ املحتملة املتعلقة مب�ضدر من م�ضادر القدرة   ينبغي التاأهب لال�ضتجابة 

النووية يف الف�ضاء.

ت�ضتخدم  ملهام  �ض  ترخِّ �لتي  �ل�ضلة  ذ�ت  �لدولية  �حلكومية  و�ملنظمات  للحكومات  ينبغي 
ب لل�ضتجابة  تتاأهَّ �أن  بها،  �أو ت�ضطلع  تو�فق عليها  �أو  �لف�ضاء  �لنووية يف  �لقدرة  تطبيقات م�ضادر 
�ض  على وجه �ل�ضرعة حلالت �لطو�رئ �لتي تقع �أثناء �لإطلق وخلل �ملهمة و�لتي قد تت�ضّبب يف تعرُّ
�ض بيئة �لأر�ض للتلوث �لإ�ضعاعي. وت�ضمل �لأن�ضطة �خلا�ضة بالتاأهب للطو�رئ  �لنا�ض للإ�ضعاع وتعرُّ
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مبا  االت�صاالت،  وبروتوكوالت  االإجراءات  وو�صع  والتمرينات  والتدريب  الطوارئ  حلاالت  التخطيط 
م خطط اال�صتجابة حلاالت  يف ذلك اإعداد اإجراءات اإبالغ عن احلوادث املحتملة. وينبغي اأن ُت�صمَّ

الطوارئ بحيث حتّد من التلوث االإ�صعاعي والتعر�ض لالإ�صعاع.

هة اإىل الإدارة  الإر�شادات املوجَّ

يف  النووية  القدرة  م�صادر  بتطبيقات  املعنية  املنظمات  الإدارة  اإر�صادات  الق�صم  هذا  م  ُيقدِّ
االأمان  وعمليات  ومتطلبات  ل�صيا�صات  االإدارة  متتثل  اأن  ينبغي  االأمان،  اإطار  �صياق  ويف  الف�صاء. 
وت�صمل  االأمان.  توفري  االأ�صا�صي من  الهدف  بغية حتقيق  ال�صلة  الدولية ذات  احلكومية واحلكومية 
لتحقيق  كافية  موارد  توافر  و�صمان  االأمان،  توفري  الرئي�صية عن  امل�صوؤولية  قبول  االإدارة  م�صوؤوليات 

مة واحلفاظ عليها. االأمان، وترويج "ثقافة اأمان" على جميع امل�صتويات يف املنظَّ

 امل�شوؤولية عن الأمان
 تقع امل�شوؤولية الرئي�شية عن الأمان على عاتق املنظمة التي ت�شطلع باملهمة التي ت�شتخِدم 

م�شادر قدرة نووية يف الف�شاء.

امل�صوؤولية  الف�صاء  نووية يف  قدرة  ت�صتخدم م�صادر  التي  باملهمة  ت�صطلع  التي  املنظمة  تتوىل 
الرئي�صية عن االأمان. وينبغي اأن ت�صم تلك املنظمة جميع امل�صاركني يف املهمة ذوي ال�صلة )اجلهة 
دة مبركبة االإطالق واجلهة املزودة مب�صادر القدرة النووية،  دة باملركبة الف�صائية واجلهة املزوِّ املزوِّ
دة مبوقع االإطالق وغريها(، اأو اأن تقيَم ترتيبات ر�صمية معهم، بغية ا�صتيفاء متطلبات  واجلهة املزوِّ

دة لتطبيق م�صادر القدرة النووية يف الف�صاء. االأمان املحدَّ

وينبغي اأن ت�صمل امل�صوؤوليات املحددة التي ت�صطلع بها االإدارة يف جمال االأمان ما يلي:

)اأ( اإيجاد الكفاءات التقنية ال�صرورية واملحافظة عليها؛
)ب(   توفري التدريب واملعلومات املنا�صبة جلميع امل�صاركني املعنيني؛

ت��وّق��ع��ه��ا على  ال��ت��ي مي��ك��ن  ال���ظ���روف  االأم�����ان يف جميع  ل��ت��ع��زي��ز  اإج������راءات   )ج(     و���ص��ع 
نحو معقول؛

دة للمهام التي ت�صتخدم م�صادر القدرة النووية يف الف�صاء،  )د(    و�صع متطلبات اأمان حمدَّ
ح�صب احلاجة؛

)ه(   اإجراء وتوثيق اختبارات وحتليالت االأمان باعتبار ذلك م�صاهمة يف العملية االإجرائية 
احلكومية اخلا�صة بالرتخي�ض الإطالق املهمة؛

)و(    النظر يف االآراء املتعار�صة ذات امل�صداقية ب�صاأن امل�صائل اخلا�صة باالأمان؛
)ز(    تزويد اجلمهور باملعلومات الدقيقة ذات ال�صلة يف الوقت املنا�صب.
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 القيادة والإدارة يف جمال الأمان
التني يف جمال الأمان يف املنظمة   ينبغي اإر�ضاء وتدعيم القيادة والإدارة الفعَّ

 التي ت�ضطلع باملهمة التي ت�ضتخدم م�ضادر قدرة نووية 
الف�ضاء. يف 

الة يف جمالت �لأمان على �أعلى �مل�ضتويات يف �ملنظمة �لتي ت�ضطلع  ينبغي �إثبات تو�فر قيادة فعَّ
باملهمة. وينبغي �أن ُتدمج �إد�رة �لأمان يف �إد�رة �ملهمة عمومًا. وينبغي �أن ُتر�ضي �لإد�رة ثقافة �أمان 
بالرتخي�ض لإطلق  �لإجر�ئية �حلكومية �خلا�ضة  �لعملية  وت�ضتجيب ملتطلبات  �لأمان  تو�فر  ت�ضمن 

�ملهمة، و�أن تطبق تلك �لثقافة وتعمل على ��ضتمر�رها.

وينبغي �أن ت�ضمل ثقافة �لأمان ما يلي:

)�أ( وجود ت�ضل�ضل و��ضح لل�ضلطة و�مل�ضوؤولية وقنو�ت �لت�ضال؛
�؛ )ب(  �إفاد�ت ن�ضطة وحت�ضينًا م�ضتمرًَّ

)ج(   �لتز�ما فرديًّا وجماعيًّا بالأمان على جميع �مل�ضتويات يف �ملنظمة؛
)د(    خ�ضوع �ملنظمة و�لأفر�د على جميع �مل�ضتويات للم�ضاءلة عن �لأمان؛

يتعلق  فيما  �للمبالة  عن  �لثني  �أجل  من  و�لتعّلم  �لت�ضاوؤل  على  قائم  موقف  �عتماد  )ه(  
بالأمان.

التقنية  الإر�ضادات 

م هذ� �لق�ضم �إر�ضاد�ت تقنية �إىل �ملنظمات �ملعنية بتطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف  ُيقدِّ
�لف�ضاء. ولهذه �لإر�ضاد�ت �ضلة بتطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء خلل مر�حلها �ملتعلقة 
بالت�ضميم و�لتطوير و�ملهمة. وهي ت�ضمل �ملجالت �لرئي�ضية �لتالية فيما يخ�ض و�ضع وتوفري �لأ�ضا�ض 
�لتقني �لذي ت�ضتند �إليه �إجر�ء�ت �لرتخي�ض و�ملو�فقة وكذلك �لتاأهب حلالت �لطو�رئ ومو�جهتها:

)�أ(     �إن�ضاء �لقدرة �للزمة لت�ضميم �لأمان و�ختباره وحتليله، و�ضمان ��ضتمر�ر تلك �لقدرة؛
)ب(  تطبيق تلك �لقدرة يف عمليات ت�ضميم تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء، 
و�لتثّبت من ��ضتيفائها �ل�ضروط �ملطلوبة، و�لرتخي�ضِ لإطلق �ملهام �لتي ت�ضتخدم هذه �لتطبيقات 
�ملهمة،  وت�ضميم  �لإطلق،  ونظام  �لف�ضائية،  و�ملركبة  �لف�ضاء،  يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  )�أي 

وقو�عد �لطري�ن(؛
ن  )ج(   تقييم خماطر �لإ�ضعاع �لنا�ضئة عن وقوع حو�دث حمتملة تهدد �لنا�ض و�لبيئة، و�لتيقُّ

من �أنَّ م�ضتوى �ملخاطر مقبول وعند �أدنى حد ُيعَقل بلوُغه؛
)د(   �تخاذ �إجر�ء�ت ت�ضد لعو�قب �حلو�دث �ملحتملة.
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 الكفاءة التقنية يف جمال الأمان النووي
 ينبغي اإر�ضاء الكفاءة التقنية الالزمة لتوفري الأمان النووي يف جمال تطبيقات م�ضادر 

القدرة النووية يف الف�ضاء، واحلفاظ على تلك الكفاءة.

يت�ضم تو�فر �لكفاءة �لتقنية يف جمال �لأمان �لنووي باأهمية حيوية لتحقيق هدف توفري �لأمان. 
ومنذ �أوىل مر�حل تطوير �أيِّ تطبيق من تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء ينبغي للمنظمات 
�أن تر�ضي، وفقًا للم�ضوؤوليات �ملنوطة بها، �لقدر�ت �للزمة لت�ضميم �لأمان �لنووي و�ختباره وحتليله، 
مبا يف ذلك توفري �لأفر�د �ملوؤهلني و�ملر�فق �ملوؤهلة، ح�ضب �لقت�ضاء. وينبغي �حلفاظ على تلك �لقدر�ت 

طو�ل �ملر�حل ذ�ت �ل�ضلة من مر�حل �ملهام �لتي ت�ضتخدم م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء.

وينبغي �أن ت�ضمل �لكفاءة يف جمال �لأمان �لنووي ما يلي:

�لقدرة  �أيِّ تطبيق من تطبيقات م�ضادر  )�أ( حتديد �ضيناريوهات وقوع حو�دث يف �ضياق 
�لنووية يف �لف�ضاء، وتقدير �حتمالت حتّققها بدّقة؛

)ب(  و�ضف �لظروف �لفيزيائية �لتي ميكن �أن تتعر�ض لها م�ضادر �لقدرة �لنووية �لف�ضائية 
يف �أو�ضاع �لت�ضغيل �لعادية وعند وقوع حو�دث حمتملة؛

)ج(   تقييم �لآثار �لتي قد تخّلفها �حلو�دث �ملحتملة على �لنا�ض و�لبيئة؛
مة لتقليل خماطر وقوع حو�دث حمتملة  )د(    حتديد وتقييم �ضمات �لأمان �ملتاأ�ضلة و�مل�ضمَّ

ت�ضيب �لنا�ض و�لبيئة.

 الأمان يف جمال الت�ضميم والتطوير

اأمان ُيعَقل بلوُغه. اأعلى م�ضتوى  اأن توفر عمليات الت�ضميم والتطوير   ينبغي 

عن  �لنا�ضئة  �ملخاطر  تقليل  �إىل  �لأمان  هدف  حتقيق  يف  �إليه  �مل�ضَتند  �لنهج  ينحو  �أن  ينبغي 
عمليات �لت�ضغيل �لعادية وعن �حلو�دث �ملحتملة �إىل �أدنى حد ُيعَقل بلوُغه من خلل �إر�ضاء عمليات 
ت�ضميم وتطوير �ضاملة تدمج �عتبار�ت �لأمان يف �ضياق جمموع عنا�ضر تطبيق م�ضادر �لقدرة �لنووية 
يف �لف�ضاء )�أي م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء، و�ملركبة �لف�ضائية، ونظام �لإطلق، وت�ضميم 
�ملهمة، وقو�عد �لطري�ن(. وينبغي مر�عاة �لأمان �لنووي منذ �أُوىل مر�حل �لت�ضميم و�لتطوير، ويف 

جميع �أطو�ر �ملهمة. وينبغي �أن ت�ضمل عمليات �لت�ضميم و�لتطوير ما يلي:

وقائية وتد�بري  و�ضو�بط  بالت�ضميم  خا�ضة  �ضمات  وتنفيذ  وتقييم   )�أ( حتديد 
ن من: متكِّ

ة؛ ‘1’ تقليل �حتمال وقوع �حلو�دث �لتي ميكن �أن تطلق مو�د م�ضعَّ
‘2’ تقليل حجم �لنبعاثات �ملحتملة وما قد ينجم عنها من عو�قب؛
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)ب(  �إدر�ج �لدرو�ض �مل�ضتفادة من �لتجارب �ل�ضابقة؛
�إجر�ء  خلل  من  �ضحتها  من  د  و�لتاأكُّ �لت�ضميم  �أمان  و�ضو�بط  �ضمات  من  ق  �لتحقُّ )ج(   

�ختبار�ت وحتليلت، ح�ضب �لقت�ضاء؛
ولتقدمي  �لت�ضميم  �أمان  و�ضو�بط  �ضمات  فعالية  لتقييم  �ملخاطر  حتليل  ��ضتخد�م  )د(    

�إفاد�ت ب�ضاأن عملية �لت�ضميم؛
د من �أمان �لت�ضميم. )ه(   ��ضتخد�م ��ضتعر��ضات �لت�ضميم للتاأكُّ

املخاطر  تقدير 
�ض لها  اإجراء عمليات تقدير للمخاطر بغية و�ضف املخاطر الإ�ضعاعية التي يتعرَّ  ينبغي 

والبيئة. النا�ض 

بها �حلو�دث �ملحتملة للنا�ض و�لبيئة خلل  ينبغي �إجر�ء تقدير للمخاطر �لإ�ضعاعية �لتي ت�ضبِّ
�ملر�حل ذ�ت �ل�ضلة باإطلق تطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء وت�ضغيلها و�إنهاء خدمتها 
لإجر�ء�ت  �أ�ضا�ضي  �أمر  �ملخاطر  فتقدير  �لإمكان.  قدر  كّميًا  تقديرً�  �لتيقن  عدم  جو�نب  وتقدير 

�لرتخي�ض باإطلق �ملهمة.

 التخفيف من عواقب احلوادث
 ينبغي بذل جميع اجلهود العملية للتخفيف من عواقب احلوادث املحتملة.

تقييم  ينبغي  �لف�ضاء،  يف  �لنووية  �لقدرة  م�ضادر  لتطبيقات  �لأمان  توفري  عملية  �إطار  يف 
ة نحو بيئة �لأر�ض.  �أن تطلق مو�د م�ضعَّ �لتد�بري �للزمة للتخفيف من عو�قب �حلو�دث �لتي ميكن 
�ملنا�ضب  �لوقت  �لدعم يف  تقدمي  بغية  �لقت�ضاء،  و�إتاحتها، ح�ضب  �للزمة  �لقدر�ت  �إر�ضاء  وينبغي 

للأن�ضطة �ملتعلقة بالتخفيف من عو�قب �حلو�دث، مبا يف ذلك:

)�أ( و�ضع وتنفيذ خطط طو�رئ لك�ضر حلقات �حلو�دث �ملت�ضل�ضلة �لتي ميكن �أن تنجم عنها 
خماطر �إ�ضعاعية؛

ة؛ )ب(  حتديد ما �إذ� كان قد حدث �إطلق ملو�د م�ضعَّ
ة وطبيعتها؛ )ج(   �إعد�د و�ضف دقيق ملوقع �إطلق �ملو�د �مل�ضعَّ

ة؛ )د(    �إعد�د و�ضف دقيق للمناطق �مللوثة باملو�د �مل�ضعَّ
)ه(   �لتو�ضية باتخاذ تد�بري حماية من �أجل �حلد من تعر�ض �لفئات �ل�ضكانية لتلك �ملو�د 

يف �ملناطق �ملت�ضررة؛
�لدولية  و�ملنظمات  لتعميمها على �حلكومات  �ل�ضلة باحلادث  وثيقة  �إعد�د معلومات  )و(   

و�لهيئات غري �حلكومية �ملعنية وعلى عامة �جلمهور.
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امل�ضطلحات  م�ضرد 

ُيعّرف �مل�ضرد �لو�رد �أدناه �مل�ضطلحات �خلا�ضة بتطبيقات م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء. 
تعاريفها يف طبعة 2007 من م�ضرد  �لأمان فرتد  �إطار  �مل�ضتعملة يف  �لعامة  �لأمان  �أما م�ضطلحات 

م�ضطلحات �لأمان �ل�ضادر عن �لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية.)31(
�إىل  ف�ضائية  �إي�ضال مركبة  �إىل  وتوؤدي  �لإطلق  موقع  ذ يف  ُتَنفَّ �إجر�ء�ت  �لإطلق: جمموعة 

قًا دين م�ضبَّ مد�ر �أو م�ضار طري�ن حمدَّ
�ملهمة: �إطلق حمولة نافعة )مركبة ف�ضائية، مثًل( وت�ضغيلها )مبا يف ذلك �جلو�نب �ملتعلقة 

باإنهاء خدمتها( خارج �لغلف �حليوي للأر�ض حتقيقا لغر�ض معني
�لرتخي�ض باإطلق مهمة: �ضماح �ضلطة حكومية باإطلق مهمة وت�ضغيلها

ت�ضميم �ملهمة: ت�ضميم م�ضار مهمة ف�ضائية ومناور�تها بناء على �أهد�ف �ملهمة، وعلى قدر�ت 
مركبة �لإطلق و�ملركبة �لف�ضائية و�لقيود �ملفرو�ضة على �ملهمة

يف  �لنووية  �لقدرة  )م�ضدر  �لنظام  عنا�ضر  جمموع  �لف�ضاء:  يف  نووية  قدرة  م�ضدر  تطبيق 
�لف�ضاء، و�ملركبة �لف�ضائية، ونظام �لإطلق، وت�ضميم �ملهمة، وقو�عد �لطري�ن، وغريها( �مل�ضتعمل 

للقيام مبهمة ف�ضائية ت�ضتخدم م�ضدر� من م�ضادر �لقدرة �لنووية يف �لف�ضاء
�أدنى حد من عدد  �إىل  للتقليل  م�ضبقا  لها  �ملخّطط  �لقر�ر�ت  �لطري�ن: جمموعة من  قو�عد 

ر يف �ملهمة �لقر�ر�ت �للزم �تخاذها �آنيًّا يف �لأو�ضاع �لعتيادية وغري �لعتيادية �لتي توؤثِّ
مرحلة �لإطلق: �لفرتة �لزمنية �لتي ت�ضمل ما يلي: �لتح�ضري قبل �لإطلق يف موقع �لإطلق، 
زة( ون�ضر �حلمولة �لنافعة و�أيَّ �إجر�ء �آخر يرتبط  و�لإقلع و�ل�ضعود وت�ضغيل �لوحد�ت �لعليا )�أو �ملعزِّ

دين م�ضبقًا باإي�ضال مركبة ف�ضائية �إىل مد�ر �أو م�ضار طري�ن حمدَّ
�ملركبة  ��ضتعمال  �ضلحية  عمر  �نق�ضاء  تلي  �لتي  �لزمنية  �لفرتة  �خلدمة:  �إنهاء  مرحلة 

�لف�ضائية
زة( من�ضاأة لو�ضع حمولة  مركبة �لإطلق: �أيُّ مركبة د�فعة حتتوي على وحد�ت ُعليا )�أو معزِّ

نافعة يف �لف�ضاء
قدرة  لتوليد  ا  نوويًّ مفاعًل  �أو  ة  م�ضعَّ نظائر  ي�ضتخدم  جهاز  �لف�ضاء:  يف  نووية  قدرة  م�ضدر 

كهربائية �أو للت�ضخني �أو �لدفع يف تطبيق ف�ضائي
�ملو�فقة على مهمة: �ضماح �ضلطة حكومية بال�ضروع يف �أن�ضطة �لتح�ضري لإطلق مهمة وت�ضغيلها
و�ملعد�ت  �لد�عمة  و�ملر�فق  �لتحتية  �لإطلق  موقع  وبنية  �لإطلق  مركبة  �لإطلق:  نظام 

و�لإجر�ء�ت �للزمة لإطلق حمولة نافعة يف �لف�ضاء.

�لذرية:  للطاقة  �لدولية  �لوكالة  عن  �ل�ضادر  �لأمان  م�ضطلحات  م�ضرد  �لذرية،  للطاقة  �لدولية  )31(�لوكالة 

.)2007 )فيينا،   2007 �لإ�ضعاعات، طبعة  من  و�لوقاية  �لنووي  �لأمان  �مل�ضتخدمة يف جمايل  �مل�ضطلحات 
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