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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة احلادية واخلمسون
  ٢٠١٢مارس / آذار٣٠-١٩فيينا، 
  *ت من جدول األعمال املؤق١٢ّالبند 

   تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية
   الفضاء اخلارجيباستكشاف  ذات الصلة

      اض السلميةواستخدامه يف األغر
ح جملموعة استنتاجات الفريق العامل املعين بالتشريعات مشروع منقَّ    

  الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  يف األغراض السلمية

    
  مها رئيس الفريق العاملورقة عمل يقدِّ

  
    مةمقّد  -أوال  

ات الـصلة باستكـشاف الفـضاء       استعرض الفريـق العامـل املعـين بالتـشريعات الوطنيـة ذ             -١
اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية مــشروع تقريــره بــصيغته الــواردة يف ورقــة غرفــة    

ــدورة     A/AC.105/C.2/2011/CRP.4االجتماعــات  ــاء ال ــده أثن ــذي عق ــك يف االجتمــاع ال ، وذل
األغـراض  اخلامسة عشرة للجنة الفرعية القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                  

  .٢٠١١السلمية، يف عام 
───────────────── 

  * A/AC.105/C.2/L.285.  
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استعراضــا تفــصيليا ملــشروع تقريــره مــن   وأجــرى الفريــق العامــل يف ذلــك االجتمــاع   -٢
خالل تقييم شكل وجدوى اللمحة اجململـة عـن القـوانني الوطنيـة املتعلقـة بالفـضاء، الـواردة يف         

تنتاجات الـوارد   الفصل الثاين من مشروع التقرير، مع إجراء حتليل واف ملشروع جمموعة االسـ            
انظـر املرفـق    (يف صـيغته النهائيـة       عمليـة وضـع تقريـر الفريـق العامـل            وحتديـد يف الفصل الرابـع،     

  ).A/AC.105/990بالوثيقة  الثالث

ــل،        -٣ ــق يف اجتماعــه املقب ــدِّم إىل الفري ــق أن تق ــسة الفري ــق العامــل مــن رئي وطلــب الفري
ل ورقــة غرفــة اجتماعــات لكــي يــضعها بالتــشاور مــع األمانــة، مــشروع تقريــر منقَّحــاً يف شــك

ح، املتعلق باالسـتنتاجات، للفريـق   الفريق العامل يف صيغتها النهائية وأن تتيح الفصل الرابع املنقَّ 
ومن شأن ذلـك أن ميكِّـن مـن مواصـلة     . العامل جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية لكي يعتمده       

 مبـا يف ذلـك مناقـشة إمكانيـة وضـع توصـيات           املتعلق باالسـتنتاجات،   نقَّححبث الفصل الرابع امل   
للجنـة الفرعيـة القانونيـة أو جلنــة اسـتخدام الفـضاء اخلــارجي يف األغـراض الـسلمية أو اجلمعيــة        

  ).A/AC.105/990 من املرفق الثالث بالوثيقة ١١الفقرة (العامة 

ا حـ منقَّت رئيـسة الفريـق مـشروعا         بطلب الفريـق العامـل املـذكور أعـاله، أعـدَّ           وعمالً  -٤
، باإلضافة إىل جمموعـة عناصـر   ) أدناه٢٦ إىل ٧انظر الفقرات من (جملموعة استنتاجات الفريق   

، وذلـك لكـي     )انظر املرفـق  ( تشريعات وطنية بشأن الفضاء      يراد أن تنظر فيها الدول لدى سنِّ      
  .٢٠١٢ينظر فيهما الفريق العامل أثناء الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية، يف عام 

 جملموعــة نقَّحوتقتــرح الرئيــسة أن يــضع الفريــق العامــل الــصيغة النهائيــة للمــشروع املــ    -٥
بغـرض   ،٢٠١٢االستنتاجات ويعتمدها أثناء الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية، يف عام           

  .إدراجها يف التقرير اخلتامي للفريق

مـن املمكـن حتويـل تلـك        وتقترح الرئيسة أيـضا أن ينـاقش الفريـق العامـل مـا إذا كـان                   -٦
  .االستنتاجات إىل جمموعة من التوصيات لكي تنظر فيها اجلمعية العامة

    
  مالحظات عامة: ح الستنتاجات الفريق العاملاملشروع املنقَّ  -ثانيا  

  
  .تاجاتن جملموعة االستنقَّحترد املالحظات املعروضة أدناه يف املشروع امل  -٧
    

    مالحظات عامة    
ــ  -٨ ــضاء      د الفيؤكِّ ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــل املعــين بالت ــق العام ري

اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية على أمهية توافر الوسائل املناسـبة لـضمان اسـتخدام               
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الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وعلى ضرورة تنفيذ االلتزامات مبوجب القـانون الـدويل              
  .خاصة يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجيوااللتزامات اليت ترد بصفة 

يالحــظ الفريــق العامــل أنــه، بــالنظر لتزايــد مــشاركة القطــاع اخلــاص يف األنــشطة            -٩
ــوطين، وال      ــصعيد ال ــى ال ــزم اختــاذ إجــراءات مناســبة عل ــضائية، يل ــق اإلذن    الف ســيما عــن طري

  .باألنشطة الفضائية غري احلكومية ومراقبتها

ريق العامل علما بضرورة احملافظة علـى اسـتدامة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي،            حييط الف   -١٠
التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي، وضـمان أمـن األنـشطة الفـضائية                 بطرائق منها على اخلصوص   

  .الذي قد يلحق باألرض والبيئة الفضائية إىل أدىن حّد ممكن وتقليص الضرر

ة يف معاهـدات األمـم املتحـدة بـشأن الفـضاء            يستذكر الفريق العامل االلتزامات الوارد      -١١
إىل أقــصى حــد ممكــن عمليــا، بــشأن طبيعــة األنــشطة الفــضائية،    بتقــدمي املعلومــات، اخلــارجي

  .وتنفيذها، ومواقعها، ونتائجها، وخباصة عن طريق التسجيل

 ضــرورة االتــساق والــشفافية فيمــا يتــصل بــاإلذن باألنــشطة   يالحــظ الفريــق العامــل أنَّ   -١٢
ئية ومراقبتها واحلاجة إىل وجود نظام عملي لتنظـيم مـشاركة القطـاع اخلـاص يف األنـشطة                  الفضا

 بعض الدول تـدرج     الفضائية حوافز أخرى لسّن أطر تنظيمية على املستوى الوطين، ويالحظ أنَّ          
  .العمومي يف ذلك اإلطار أيضا األنشطة الفضائية الوطنية ذات الطابع احلكومي أو

العامل بتباين النهوج اليت تتخذها الدول يف تناول شىت جوانب األنـشطة            م الفريق   يسلِّ  -١٣
دة أو توليفــة مــن الــصكوك القانونيــة الوطنيــة،  الفــضائية الوطنيــة، أي باســتخدام قــوانني موحَّــ 

 الــدول اعتمــدت أطرهــا القانونيــة الوطنيــة وفقــاً الحتياجاهتــا اخلاصــة واعتباراهتــا    ويالحــظ أنَّ
 بعيــد علــى نطــاق األنــشطة الفــضائية ف إىل حــدٍّبــات القانونيــة الوطنيــة تتوقّــل املتطالعمليــة وأنَّ

  .املنفذة وعلى مستوى مشاركة القطاع اخلاص فيها

 بإمكــان الــدول النظــر، حــسب االقتــضاء، يف العناصــر   فــق الفريــق العامــل علــى أنَّ يتَّ  -١٤
ية الوطنيــة، مــع مراعــاة املــذكورة أدنــاه لــدى ســّنها لألطــر التنظيميــة اخلاصــة باألنــشطة الفــضائ

  .االحتياجات اخلاصة للدول املعنّية
    

    نطاق التطبيق    
جيــوز أن يــشمل نطــاق األنــشطة الفــضائية الــيت تــستهدفها األطــر التنظيميــة الوطنيــة،       -١٥

 أو  إطـالق حسب االقتضاء، إطالق األجسام يف الفضاء اخلارجي وعودهتا منه، وتشغيل موقـع             
ــادة ــشغيل األجــسام الفــ  إع ــدارات   وت ــا يف امل ــتحكم فيه ــسائل   . ضائية وال ــشمل امل وميكــن أن ت
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األخرى اليت سُينظر فيها تصميم وصنع املركبات الفضائية، وتطبيق علم وتكنولوجيـا الفـضاء،          
  .وأنشطة االستكشاف والبحث

ينبغــي لنطــاق التطبيــق أن يراعــي دور الدولــة بوصــفها دولــة اإلطــالق ودولــة مــسؤولة      - ١٦
ــة القــضائية     مبوجــب معاهــدات األ مــم املتحــدة بــشأن الفــضاء اخلــارجي وأن حيــّدد نطــاق الوالي

الوطنية على األنشطة الفضائية املنفّذة انطالقاً من األراضي الوطنية واألنشطة الفضائية الـيت تنفـذ               
اعتبـاريني، شـريطة      طبيعـيني أو   ايف مواقع أخرى، واليت يشارك فيها مواطنوها، بصفتهم أشخاص        

ب فــرض أعبــاء ال لــزوم هلــا علــى  لدولــة عــن فــرض شــروط مزدوجــة وأن تتجنـّـ أن متتنــع تلــك ا
  .ي األجسام الفضائية إذا كانت دولة أخرى متارس واليتها القضائية على تلك األنشطةمشغِّل

    
    إصدار األذون والتراخيص    

 مــن الــسلطات الوطنيــة املختــصة مــن أجــل القيــام   ذنإينبغــي اإللــزام باحلــصول علــى    -١٧
ني الـذين   مـشغِّل لل وجيـوز للـدول تطبيـق إجـراءات منفـصلة إلصـدار تـراخيص             . بأنشطة فـضائية  

  .دةذون أنشطة فضائية وأذون لتنفيذ مشاريع وبرامج حمّدينفّ

ا د هبـ  سقة مـع االلتزامـات الدوليـة الـيت تتعهّـ          ينبغي لشروط إصدار األذون أن تكون متّ        -١٨
ســيما مبوجــب معاهـدات األمــم املتحــدة بــشأن الفـضاء اخلــارجي وســائر الــصكوك    الـدول، ال 

ــك   ــى يف ذل ــصلة، وجيــوز أن يراَع ــة     ذات ال ــدول ومــصاحل سياســاهتا اخلارجي ــوطين لل األمــن ال
  .املراعاة الواجبة

 عـــن شـــروط مـــنح األذون ينبغـــي حتديـــد الـــسلطات واإلجـــراءات بوضـــوح، فـــضالً   -١٩
ــها وتعليق ــة اإلطــار التنظيمــي املوضــوع       وتعديل ــا وإلغائهــا، وذلــك مــن أجــل ضــمان موثوقي ه
  .ؤ بهوإمكانية التنّب

    
    األمان    

 األنــشطة الفــضائية تنفيــذينبغــي لــشروط إصــدار األذون أن تــساعد علــى التحقــق مــن   -٢٠
البيئـة أو امللكيـة إىل أدىن حـّد          وأض هلـا األشـخاص      بأسلوب آمن مع تقليص املخاطر اليت يتعرّ      

التـشويش علـى األنـشطة الفـضائية          تلـك األنـشطة ال تـؤدي إىل        د كذلك مـن أنَّ    ممكن، والتأكّ 
وميكـن أن تـرتبط تلـك الـشروط أيـضا بـاملؤهالت التكنولوجيـة              . ر عليهـا سـلبا    األخرى مبا يـؤثّ   
  .لطالب اإلذن
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ميكــن أن تــشمل شــروط إصــدار األذون معــايري األمــان واملعــايري التقنيــة املتطابقــة مــع      -٢١
ملبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي، وبـصفة خاصـة مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف                     ا

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

    شراف على أنشطة الكيانات غري احلكوميةاإلمواصلة     
نــشطة الفــضائية املــأذون هبــا األ علــى تــضمن اإلشــراف مناســبة إجــراءات نبغــي اختــاذي  -٢٢

. بتطبيق نظام للتفتـيش املـوقعي أو فـرض شـرط أعـم بـاإلبالغ مـثالً         ورصدها بشكل متواصل،  
  .وميكن آلليات اإلنفاذ أن تتضمن تدابري إدارية أو نظاما جزائيا، حسب االقتضاء

    
    التسجيل    

لــدى الــسلطة ينبغــي االحتفــاظ بــسجل وطــين لألجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي    -٢٣
ني تقدمي املعلومات إىل تلك الـسلطة بغيـة متكـني           شغِّلوينبغي أن يطلب من امل    . الوطنية املختصة 

الدولة من تقدمي املعلومات ذات الصلة إىل األمني العام لألمم املتحدة طبقـا ألحكـام الـصكوك                 
ار اجلمعيـة العامـة   الدولية، مبا يف ذلك اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي وقـر        

  .٦٢/١٠١باء، وقرارها ) ١٦-د (١٧٢١

 تغـيري يف    ي األجسام الفضائية تقدمي معلومـات عـن أيِّ        مشغِّلميكن أن ُيطلب أيضا من        -٢٤
  .فت عن العملاخلصائص الرئيسية لألجسام الفضائية، وبصفة خاصة األجسام اليت توقّ

    
    املسؤولية والتأمني

ــدول أن تنظــر يف   -٢٥ ــصاف مــن املــ  ميكــن لل ــى عــاتقهم   شغِّل ســبل االنت ــدما تقــع عل ني عن
وبغية ضمان تغطية مناسـبة ملطالبـات تعـويض الـضرر، ميكـن للدولـة أن تـضع                  . مسؤولية دولية 

  . حسب االقتضاء،للتعويض للتأمني وإجراءات شروطا
    

    نقل ملكية األجسام الفضائية املوجودة يف املدارات أو نقل السيطرة عليها    
غي ضمان اإلشراف املتواصل على األنـشطة الفـضائية غـري احلكوميـة يف حالـة نقـل                  ينب  -٢٦

ــا      ــسيطرة عليه ــدارات أو نقــل ال ــة األجــسام الفــضائية املوجــودة يف امل ــنص يف  . ملكي وجيــوز ال
ــى شــروط إصــدار     ــة عل ــشغيلي    األذوناألنظمــة الوطني ــر الوضــع الت ــالغ بتغّي ــات اإلب  أو واجب

  .لألجسام الفضائية



 

6 V.12-51184 
 

A/AC.105/C.2/L.286

  رفقامل
جمموعة العناصر  - الفئات التنظيمية: التشريعات الوطنية املتعلقة بالفضاء    

       تشريعات وطنية متعلقة بالفضاءعند سنِّ اليت على الدول مراعاهتا

  الفئة التنظيمية

على معاهدات األمم املتحدة  أمثلة يف هذا الصدد
ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وغريها من القرارات 

  العناصر  ئ التوجيهية الصادرة عن اجلمعية العامةواملباد

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

الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام 
  السماوية األخرى

  ؛)االختصاص املوضوعي(األنشطة 
 )الشخصي/قليمياالختصاص اإل(االختصاص 

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

تعديل : إجراء إصدار التراخيص؛ تغّير الوضع
 شروط منح ؛إلغاؤه أو الترخيص أو تعليقه

التراخيص؛ الصلة بالفئات املعنية األخرى؛ 
  التسجيل، املسؤولية، األمان

املادة التاسعة من معاهدة الفضاء اخلارجي؛ املبادئ   ماناأل
ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

الفضاء اخلارجي؛ املبادئ التوجيهية لتخفيف 
احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء 

  اخلارجي يف األغراض السلمية

تفادي التشويش على األنشطة املضطلع هبا يف 
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه جمال 

يف األغراض السلمية مبا يؤثر عليها سلبا، 
حسب ما تنص عليه املادة التاسعة من معاهدة 

الفضاء اخلارجي؛ متطلبات التصميم 
مدى األمان وحتليل  تقييم واملتطلبات التقنية؛

  املخاطر؛ تدابري مواجهة الطوارئ
  أنشطة الكيانات مواصلة اإلشراف على

  غري احلكومية
اآلليات اخلاصة بدور وكفاءات سلطات   املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي

أثناء التشغيل االعتيادي ويف حالة (اإلشراف 
  )احلوادث

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

ملطلقة يف الفضاء اخلارجي؛ قرارا تسجيل األجسام ا
  ٦٢/١٠١باء، و) ١٦-د( ١٧٢١اجلمعية العامة 

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

  تقدمي البيانات إىل األمم املتحدة

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

  الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية

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

  نقل ملكية األجسام الفضائية املوجودة 
  هايف املدارات أو نقل السيطرة علي

املواد السادسة والسابعة والثامنة من اتفاقية الفضاء 
اخلارجي؛ اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف 

الفضاء اخلارجي؛ اتفاقية املسؤولية الدولية عن 
األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية؛ قرار 

  ٦٢/١٠١اجلمعية العامة 

  املتطلبات الكافية لنقل السواتل

  


