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 رـتصـدي
 

سؤوليات األمم املتحدة الرئيسية     تطوير القانون الدويل وتقنينه تدرجييا احدى م         ميثل   
. املسؤولياتتلك   ملمارسة   جماال هاما وتعد بيئة الفضاء اخلارجي اجلديدة        . يف امليدان القانوين   

ولقد حتققت عدة اسهامات هامة يف قانون الفضاء اخلارجي بفضل جهود جلنة األمم املتحدة                  
وأصبحت األمم  . عية القانونية الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفر            

 دوليةالقواعد  الالفضاء اخلارجي ولصوغ      ميدان  املتحدة يف الواقع حمورا للتعاون الدويل يف              
 .الالزمة

ذو طابع فريد هو  من نواح عديدة،    غري عادي   والفضاء اخلارجي، اضافة إىل أنه جمال        
 الفضاء اخلارجي مل يصبحا        والتفاعل الدويل يف     فالنشاط البشري  .من وجهة النظر القانونية     

حقيقة واقعة إال مؤخرا، كما ان اخلطوات األوىل حنو صوغ قواعد دولية ترمي إىل تسهيل                        
 .العالقات الدولية يف الفضاء اخلارجي مل تتخذ إال منذ أجل قريب أيضا

وكان امتداد القانون الدويل ليشمل الفضاء اخلارجي تدرجييا وتطوريا، مبا هو                            
بدراسة املسائل املتصلة باجلوانب القانونية،         اذ بدأ     ،   استثنائي جدا   ذات طابع       مناسب لبيئة  

تلك املبادئ يف معاهدات عامة        إىل جتسيد    إىل صوغ مبادئ ذات طابع قانوين، مث              وانتقل   
 .متعددة األطراف

 اعالن  ١٩٦٣وجاءت اخلطوة اهلامة األوىل عندما اعتمدت اجلمعية العامة يف عام                   
 .ونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامهاملبادئ القان

وشهدت السنوات التالية لذلك صوغ مخس معاهدات عامة متعددة األطراف يف                      
 :مفاهيم كانت واردة يف اعالن املبادئ القانونية، وهيوطورت كنف األمم املتحدة، جسدت 

 ميدان استكشاف واستخدام الفضاء             معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف                
 ٢٢٢٢قرار اجلمعية العامة     (اخلارجي، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام السماويـة األخرى        

، وفتح باب   ١٩٦٦ديسمرب  / كانون األول  ١٩ اليت اعتمدت يف       - )، املرفق )٢١-د(
 ١٠، وأصبحت سارية املفعول يف          ١٩٦٧يناير   / كانون الثاين    ٢٧التوقيع عليها يف       

 ؛١٩٦٧أكتوبر /رين األولتش

اتفاق انقاذ املالحني الفضائيني واعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة إىل                     
 ١٩ الذي اعتمد يف     - )، املرفق )٢٢-د (٢٣٤٥قرار اجلمعية العامة     (الفضاء اخلارجي 
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، ١٩٦٨أبريل  / نيسان ٢٢، وفتح باب التوقيع عليه يف          ١٩٦٧ديسمرب  /كانون األول 
 ؛١٩٦٨ديسمرب / كانون األول٣ح ساري املفعول يف وأصب

قرار اجلمعية العامة  (اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية      
، وفتح  ١٩٧١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٩ اليت اعتمدت يف     - )، املرفق )٢٦-د (٢٧٧٧

 / أيلول ١ة املفعول يف    ، وأصبحت ساري  ١٩٧٢مارس  / آذار ٢٩باب التوقيع عليها يف      
 ؛١٩٧٢سبتمرب 

 ٣٢٣٥قرار اجلمعيـة العامـة       (اتفاقية تسجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي             
، وفتح باب    ١٩٧٤نوفمرب  / تشرين الثاين   ١٢ اليت اعتمدت يف        - )، املرفق )٢٩-د(

 ١٥، وأصبحت سارية املفعول يف          ١٩٧٥يناير   / كانون الثاين    ١٤التوقيع عليها يف       
 ؛١٩٧٦سبتمرب /أيلول

رار ـالق (االتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى                 
، وفتح باب     ١٩٧٩ديسمرب   / كانون األول    ٥ الذي اعتمد يف         - )، املرفق  ٣٤/٦٨

 ١١، وأصبح ساري املفعول يف          ١٩٧٩ديسمرب   / كانون األول    ١٨التوقيع عليه يف       
 .١٩٨٤يوليه /متوز

ت األمم املتحدة على وضع وصوغ واعتماد مخسة من قرارات اجلمعية العامة،             وأشرف 
 :مبا يف ذلك اعالن املبادئ القانونية، أال وهي

اء ــاف الفض  ـــاعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكش                       
رار ــالق (١٩٦٣ر  ـديسمب/ون األول ــ كان ١٣ي  ـد ف ــ الذي اعتم  اخلارجي واستخدامه، 

 ؛))١٨-د (١٩٦٢

املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية يف االرسال التلفزي                       
 ؛)٢٧/٩٢القرار  (١٩٨٢ديسمرب / كانون األول١٠، اليت اعتمدت يف الدويل املباشر

 ٣ اليت اعتمدت يف       ،املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي              
 ؛)٤١/٦٥القرار  (١٩٨٦ديسمرب / األولكانون

، اليت اعتمدت يف     املبادئ املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي            
 ؛)٤٧/٦٨القرار  (١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٤

االعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه                        
، ا، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية              لفائدة مجيع الدول ومصلحته      

 ).٥١/١٢٢القرار  (١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٣الذي اعتمد يف 
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 بشأن املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان                ١٩٦٧وميكن اعتبار أن معاهدة          
قد ،  استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى                  

 ووفرت اطارا   ،سلميةالغراض  األهيأت أساسا قانونيا عاما الستخدامات الفضاء اخلارجي يف           
ن املعاهدات األربع األخرى تعاجل بالتحديد          بأوميكن القول    . لتطور قانون الفضاء اخلارجي     

وقد صدقت حكومات كثرية على معاهدات         . ١٩٦٧مفاهيم معينة وردت يف معاهدة عام           
ميدان لتعاون الدويل يف     امهية  ألونظرا  . تزم حكومات عديدة أخرى مببادئها      الفضاء، بينما تل   

التعاون تعزيز   يف   دور هام     ذه القواعد املعيارية       وما هل  وضع قواعد معيارية لقانون الفضاء،           
سلمية، طلبت اجلمعية العامة واألمني        الألغراض  يف ا استخدام الفضاء اخلارجي      على  الدويل  

إىل مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت مل تصبح بعد أطرافا يف                      العام لألمم املتحدة      
املعاهدات أو  تلك  املعاهدات الدولية اليت حتكم استخدامات الفضاء اخلارجي أن تصدق على              

 )١(.تنضم اليها يف أقرب وقت ممكن

والغرض من هذا املنشور هو مجع معاهدات الفضاء اخلارجي اخلمس اليت اعتمدهتا                    
 .مم املتحدة وجمموعات املبادئ اخلمس يف جملد واحداأل

 جلميع املهتمني باجلوانب     وثيقة مرجعية قّيمة  مفيدة ك ويؤمل أن تكون هذه اجملموعة         
 .القانونية للفضاء اخلارجي

 

                                                           
تعزيز األمن يف فترة     من أجل   انظر تقرير األمني العام عن التعاون الدويل يف األنشطة الفضائية                )1( 

 .٤٨/٣٩ من قرار اجلمعية العامة ٢، وكذلك الفقرة )A/48/221(بعد احلرب الباردة  ما



 
 
 
 
 
 
 

    اجلزء األول
 عاهدات األمم املتحدةم
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  معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان -ألف
  تكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلكاس

 القمر واألجرام السماوية األخرى
  

 إن الدول األطراف يف هذه املعاهدة، 

 اآلفاق الواسعة اليت فتحها أمام االنسانية ولوج االنسان الفضاء اخلارجي،إذ تستلهم  

م يف ميدان     املصلحة املشتركة اليت تعود على مجيع االنسانية من التقد                 وإذ تدرك      
 استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لألغراض السلمية،

ان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه جيب أن يباشرا لتحقيق فائدة             وإذ تعتقد    
 مجيع الشعوب أيا كانت درجة منائها االقتصادي أو العلمي،

 النواحي  االسهام يف تعاون دويل واسع يتناول النواحي العلمية إىل جانب               وإذ تود     
 القانونية من استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لألغراض السلمية،

ان هذا التعاون سيسهم يف امناء التفاهم املتبادل ويف توثيق العالقات الودية             وإذ تعتقد    
 بني األمم والشعوب،

اعالن املبادئ القانونية     "ذي العنوان التايل        )١٨-د (١٩٦٢إىل القرار     وإذ تشري      
، وهو القرار الذي     "مة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه           املنظ

 ،١٩٦٣ديسمرب / كانون األول١٣اختذته اجلمعية العامة لألمم املتحدة باالمجاع يف 

الذي يدعو الدول إىل االمتناع عن وضع أية            )١٨-د (١٨٨٤إىل القرار    وإذ تشري     
أي نوع آخر من أسلحة التدمري الشامل، يف أي مدار حول      أجسام، حتمل أية أسلحة نووية أو       

األرض، أو عن وضع مثل هذه األسلحة على أية أجرام مساوية، وهو القرار الذي اختذته                             
 ،١٩٦٣أكتوبر / تشرين األول١٧اجلمعية العامة لألمم املتحدة باالمجاع يف 

 ٣مم املتحدة يف       الذي اختذته اجلمعية العامة لأل         )٢-د (١١٠القرار   وإذ تراعي      
، وشجبت فيه الدعاية الرامية أو املؤدية إىل إثارة أو تشجيع أي                 ١٩٤٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

هتديد أو خرق للسلم أو أي عمل عدواين، وإذ ترى ان القرار السالف الذكر يسري على                          
 الفضاء اخلارجي،
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ول يف ميدان     بأن عقد معاهدة تتضمن املبادئ املنظمة ألنشطة الد                واقتناعا منها      
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، من                    

 شأنه تعزيز مقاصد ميثاق األمم املتحدة ومبادئه،

 :على ما يليقد اتفقت  
  

 املادة األوىل

يباشر استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية                
، لتحقيق فائدة ومصاحل مجيع البلدان، أيا كانت درجة منائها االقتصادي أو العلمي،                   األخرى

 .ويكونان ميدانا للبشرية قاطبة

وتكون جلميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر       
ويكون حرا  واألجرام السماوية األخرى دون متييز وعلى قدم املساواة وفقا للقانون الدويل،                   

 .الوصول إىل مجيع مناطق األجرام السماوية

ويكون حرا اجراء األحباث العلمية يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام                  
 .السماوية األخرى، وتراعي الدول تيسري وتشجيع التعاون الدويل يف مثل هذه األحباث

  
 املادة الثانية

ارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية              ال جيوز التملك القومي للفضاء اخل            
 .األخرى، بدعوى السيادة أو بطريق االستخدام أو االحتالل أو بأية وسيلة أخرى

  
 املادة الثالثة

تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة، يف مباشرة أنشطتها يف ميدان استكشاف                                
وية األخرى، مراعاة القانون      واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السما              

الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، بغية صيانة السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون                       
 .والتفاهم الدوليني

  
 املادة الرابعة

تتعهد الدول األطراف يف املعاهدة بعدم وضع أية أجسام حتمل أية أسلحة نووية أو                    
لشامل يف أي مدار حول األرض، أو وضع مثل هذه                    أي نوع آخر من أسلحة التدمري ا             

 .األسلحة على أية أجرام مساوية أو يف الفضاء اخلارجي بأية طريقة أخرى
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وتراعي مجيع الدول األطراف يف املعاهدة قصر استخدامها للقمر واألجرام السماوية               
 عسكرية  وحيظر انشاء أية قواعد أو منشآت أو حتصينات             . األخرى على األغراض السلمية     

وال حيظر  . وجتريب أي نوع من األسلحة واجراء أية مناورات عسكرية يف األجرام السماوية               
وكذلك . استخدام املالكات العسكرية ألغراض البحث العلمي أو ألية أغراض سلمية أخرى             

ال حيظر استخدام أية معدات أو مرافق تكون الزمة لالستكشاف السلمي للقمر ولألجرام                       
 .خرىالسماوية األ

  
 املادة اخلامسة

تراعي الدول األطراف يف املعاهدة اعتبار املالحني الفضائيني مبثابة مبعوثي االنسانية                 
يف الفضاء اخلارجي وتزويدهم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث أو حمنة أو هبوط                    

 حالة هبوط   ويبادر، يف . اضطراري يف اقليم أية دولة من الدول األطراف أو يف أعايل البحار               
 .املالحني الفضائيني اضطرارا، إىل اعادهتم ساملني إىل الدولة املسجلة فيها مركبتهم الفضائية

ويراعي املالحون الفضائيون التابعون ألية دولة من الدول األطراف تقدمي كل                           
مساعدة ممكنة، عند مباشرة أية نشاطات يف الفضاء اخلارجي أو األجرام السماوية، إىل                             

 .حني الفضائيني التابعني للدول األطراف األخرىاملال

وتلتزم الدول املعنية األطراف يف املعاهدة القيام فورا باعالم الدول األخرى األطراف               
يف املعاهدة أو األمني العام لألمم املتحدة بأية ظاهرة تكتشفها يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك                 

من شأهنا تعريض حياة املالحني الفضائيني أو              القمر واألجرام السماوية األخرى، ويكون            
 .صحتهم للخطر

  
 املادة السادسة

تترتب على الدول األطراف يف املعاهدة مسؤولية دولية عن األنشطة القومية املباشرة               
يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، سواء باشرهتا اهليئات                        

 املقررة يف هذه     ئية، وعن تأمني مباشرة األنشطة القومية وفقا للمباد         احلكومية أو غري احلكوم    
وتراعي الدولة املعنية الطرف يف املعاهدة فرض االجازة واإلشراف املستمر على                      . املعاهدة

أنشطة اهليئات غري احلكومية يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية                             
طة املباشرة يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام             األخرى، ويف حالة صدور األنش     

السماوية األخرى، عن احدى املنظمات الدولية، تكون هذه املنظمة، مع الدول اليت تكون                     
 .مشتركة فيها وأطرافا يف املعاهدة، هي صاحبة املسؤولية عن التزام أحكام املعاهدة
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 املادة السابعة

ل األطراف يف املعاهدة تطلق أو تتيح اطالق أي جسم          تترتب على كل دولة من الدو      
يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، وعلى كل دولة من الدول              
األطراف يطلق أي جسم من اقليمها أو من منشآهتا، املسؤولية الدولية عن األضرار اليت تلحق                 

هدة أي شخص من أشخاصها الطبيعيني أو              أية دولة أخرى من الدول األطراف يف املعا                
القانونيني بسبب ذلك اجلسم أجزائه فوق األرض أو يف الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي،          

 .مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
  

 املادة الثامنة

حتتفظ الدولة الطرف يف املعاهدة واملقيد يف سجلها أي جسم مطلق يف الفضاء                            
ي بالوالية واملراقبة على ذلك اجلسم وعلى أي أشخاص حيملهم أثناء وجوده                                  اخلارج

اخلارجي أو على أي جرم مساوي، وال تتأثر ملكية األجسام املطلقة يف                 ووجودهم يف الفضاء  
الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك األجسام اهلابطة أو املنشأة على أي جرم مساوي، وال ملكية                         

وترد إىل  . اء اخلارجي أو على جرم مساوي أو بعودهتا إىل األرض            أجزائها، بوجودها يف الفض    
دولة السجل اليت تكون طرفا يف املعاهدة أية أجسام مقيدة يف سجلها أو أية أجزاء منها يعثر                      
عليها خارج حدودها، على أن تقوم تلك الدولة قبل الرد بتقدمي البيانات الثبوتية الالزمة عند                  

 .طلبها
  

 املادة التاسعة

تلتزم الدول األطراف يف املعاهدة، يف استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف                
ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، االسترشاد مببدأ التعاون والتساعد املتبادل، واملراعاة                
احلقة يف مباشرة أنشطتها يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،                 

وتلتزم الدول األطراف . صاحل املقابلة اليت تكون جلميع الدول األخرى األطراف يف املعاهدة         للم
يف املعاهدة، يف دراسة واستكشاف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية                      
األخرى، تفادي إحداث أي تلويث ضار هلا وكذلك أية تغيريات ضارة يف البيئة األرضية                         

. ل أية مواد غري أرضية، والقيام عند االقتضاء باختاذ التدابري املناسبة هلذا الغرض                  يسببها إدخا 
وجيب على كل دولة من الدول األطراف يف املعاهدة، يكون لديها من األسباب ما حيملها                        
على االعتقاد بأن مثة نشاطا جتريبيا مزمعا منها أو من مواطنيها يف الفضاء اخلارجي، مبا يف                          

واألجرام السماوية األخرى، قد يتسبب يف عرقلة، حمتملة اإلضرار، ألنشطة الدول            ذلك القمر   
األطراف األخرى يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر                              
واألجرام السماوية األخرى، لألغراض السلمية، اجراء املشاورات الدولية املناسبة قبل الشروع            

وجيوز لكل دولة من الدول األطراف يف املعاهدة يكون لديها              . ريبيف ذلك النشاط أو التج     
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من األسباب ما حيملها على االعتقاد بأن مثة نشاطا أو جتريبا مزمعا من أية دولة أخرى من                         
الدول األطراف يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، قد                            

ألنشطة املباشرة يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء          يتسبب يف عرقلة، حمتملة اإلضرار، ل        
اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، لألغراض السلمية، طلب اجراء                        

 .يـاملشاورات الالزمة بشأن ذلك النشاط التجريب
  

 املادة العاشرة

ا للتعاون   تراعي الدول األطراف يف املعاهدة واملطلقة ألية أجسام فضائية، تعزيز                      
الدويل يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية              
األخرى، ووفقا ملقاصد هذه املعاهدة، النظر على قدم املساواة يف أية طلبات من الدول                              

ان األخرى األطراف يف املعاهدة تطلب اليها فيها توفري التسهيالت الالزمة هلا ملراقبة طري                          
 .األجسام الفضائية املطلقة منها

وجيري، باالتفاق بني الدول املعنية، حتديد طبيعة تلك التسهيالت الالزمة للمراقبة                    
 .وتعيني الشروط املناسبة لتوفريها

  
 املادة احلادية عشرة

توافق الدول األطراف يف املعاهدة واملباشرة ألية أنشطة يف الفضاء اخلارجي، مبا يف                    
ر واألجرام السماوية األخرى، تعزيزا للتعاون الدويل يف ميدان استكشاف الفضاء                 ذلك القم 

اخلارجي واستخدامه، على القيام، يف أوسع نطاق عملي ممكن، مبوافاة األمني العام لألمم                         
املتحدة، وكذلك اجلمهور واجملتمع العلمي الدويل، باملعلومات الالزمة عن طبيعة تلك األنشطة         

اكنها ونتائجها، وجيب على األمني العام لألمم املتحدة أن يكون مستعدا، عند                ومباشرهتا وأم 
 .تلقي املعلومات املذكورة، إلذاعتها ونشرها فورا بالطريقة الفعالة

  
 املادة الثانية عشرة

تتاح ملمثلي الدول األخرى األطراف يف املعاهدة، وعلى أساس التبادل، زيارة مجيع                  
عدات واملركبات الفضائية اليت تكون موجودة على القمر أو على                      احملطات واملنشآت وامل    

ويراعي املمثلون املذكورون إرسال اعالن مسبق بزيارهتم املزمعة           . األجرام السماوية األخرى   
التاحة اجراء املشاورات املناسبة وتيسري اختاذ االحتياطات القصوى الالزمة لكفالة السالمة                   

 .ة للعمليات املعتادة يف املرفق املزمعة زيارتهولتفادي عرقلة السري الطبيعي
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 املادة الثالثة عشرة

تسري أحكام هذه املعاهدة على األنشطة اليت تباشرها الدول األطراف فيها يف ميدان              
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، سواء                

دى الدول األطراف يف املعاهدة على سبيل االنفراد أو               كانت تلك األنشطة مباشرة من اح         
باالشتراك مع الدول األخرى، مبا يف ذلك احلاالت اليت تكون فيها تلك األنشطة مباشرة ضمن        

 .اطار املنظمات احلكومية الدولية

وتتوىل الدول األطراف يف املعاهدة، بالنسبة إىل أية مسائل عملية تنشأ بصدد                              
من املنظمات احلكومية الدولية يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء                    األنشطة املباشرة      

اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، التماس احللول الالزمة لتلك املسائل               
إما مع املنظمة الدولية املختصة وإما مع واحدة أو أكثر من الدول األعضاء يف تلك املنظمة                        

 .ذه املعاهدةواليت تكون أطرافا يف ه
  

 املادة الرابعة عشرة

وجيوز االنضمام إىل هذه املعاهدة      . تعرض هذه املعاهدة لتوقيع مجيع الدول        -١ 
 من هذه    ٣يف أي وقت ألية دولة مل توقعها قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة                     

 .املادة

ختضع هذه املعاهدة لتصديق الدول املوقعة هلا وتودع وثائق التصديق ووثائق          -٢ 
االنضمام لدى حكومات احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية واململكة          
املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية،                

 .املعنية حبكم هذه املعاهدة باعتبارها احلكومات الوديعة

من يبدأ نفاذ هذه املعاهدة بإيداع وثائق تصديق مخس حكومات تكون                     -٣ 
 .بينها احلكومات املعنية حبكم هذه املعاهدة باعتبارها احلكومات الوديعة

يبدأ نفاذ هذه املعاهدة، بالنسبة إىل الدول اليت تكون قد أودعت وثائق                        -٤ 
تصديقها عليها أو انضمامها اليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ ايداع                  

 .تلك الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها

نهي احلكومات الوديعة، على وجه السرعة، إىل مجيع الدول املوقعة هلذه                 ت -٥ 
املعاهدة أو املنضمة اليها، تاريخ كل توقيع هلا، وتاريخ ايداع كل وثيقة                     
تصديق عليها أو انضمام اليها، وتاريخ بدء نفاذها، وأية اعالنات أخرى                   

 .تتصل هبا
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 من ميثاق   ١٠٢ وفقا للمادة    تقوم احلكومات الوديعة بتسجيل هذه املعاهدة       -٦ 
 .األمم املتحدة

  
 املادة اخلامسة عشرة

جيوز ألية دولة من الدول األطراف يف املعاهدة اقتراح ادخال التعديالت عليها                           
وتصبح التعديالت نافذة، بالنسبة إىل كل دولة تقبلها من الدول األطراف يف املعاهدة، فور                      

املعاهدة، وتنفذ بعد ذلك بالنسبة إىل كل دولة أخرى من    نيلها قبول أغلبية الدول األطراف يف       
 .الدول األطراف يف املعاهدة، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلا

  
 املادة السادسة عشرة

جيوز لكل دولة من الدول األطراف يف املعاهدة، بعد سنة من نفاذها، ختطر                                  
وديعة، ويسري االنسحاب بعد سنة من       بانسحاهبا منها باعالن كتايب ترسله إىل احلكومات ال         

 .ورود هذا االعالن
  

 املادة السابعة عشرة

حررت هذه املعاهدة خبمس لغات رمسية متساوية احلجية هي االسبانية واالنكليزية                  
وتقوم احلكومات   . والروسية والصينية والفرنسية، وتودع يف حمفوظات احلكومات الوديعة              

ذه املعاهدة إىل حكومات الدول املوقعة هلا أو املنضمة                الوديعة بارسال نسخ مصدقة من ه         
 .اليها

، قام املوقعون أدناه، املفوضون بذلك حسب األصول، بتوقيع هذه                واثباتا ملا تقدم    
 .املعاهدة

بثالث نسخ يف مدن لندن وموسكو وواشنطن العاصمة يف اليوم السابع                     حررت    
 . وسبعة وستنيةتسعمائيناير عام ألف و/والعشرين من شهر كانون الثاين
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  اتفاق انقاذ املالحني الفضائيني واعادة املالحني الفضائيني -باء
 ورد األجسام املطلقة إىل الفضاء اخلارجي

  
 ان الدول األطراف املتعاقدة، 

األمهية الكبرية اليت تتسم هبا معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف                    اذ تالحظ      
ام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية                          ميدان استكشاف واستخد      

اليت تدعو إىل تزويد املالحني الفضائيني بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي                        )١(األخرى،
حادث أو حمنة أو هبوط اضطراري، وإىل املبادرة إىل اعادة املالحني الفضائيني ساملني، وإىل رد         

  الفضاء اخلارجي،األجسام املطلقة يف

 اجراء تفصيل أوىف وحتديد ملموس أوضح هلذه الواجبات،واذ تود  

يف تعزيز التعاون الدويل يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه     واذ ترغب    
 لألغراض السلمية،

 إىل ذلك املشاعر االنسانية،واذ حتدوها  

 :على ما يليوقد اتفقت  
  

 ١املادة 

ف املتعاقدة، تعلم أو تكتشف أن أفراد طاقم أي              تلتزم كل دولة من الدول األطرا         
سفينة فضائية قد وقع هلم حادث أو أملت هبم حمنة أو هبطوا هبوطا اضطراريا أو غري مقصود                      
يف أي اقليم يف داخل واليتها أو يف أعايل البحار أو يف أي مكان آخر غري داخل يف والية أية                        

 :دولة، القيام فورا مبا يلي

طة املطلقة، أو اذاعة االعالن الالزم فورا على املأل جبميع وسائل         اخطار السل  )أ( 
 االتصال املتوفرة هلا ان تعذر عليها تعيني هوية السلطة املطلقة واالتصال هبا فورا،

اخطار األمني العام لألمم املتحدة ويتعني على األمني العام اذاعة املعلومات               )ب( 
 .االتصال املناسبة املتوفرة لهالواردة، دون أي تأخري وجبميع وسائل 

                                                           
 .، املرفق)٢١-د (٢٢٢٢القرار  )1( 
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 ٢املادة 

تلتزم كل دولة من الدول األطراف املتعاقدة، يهبط يف اقليم داخل يف واليتها أفراد                     
طاقم أية سفينة فضائية بسبب حادث أو حمنة أو هبوط اضطراري أو غري مقصود، القيام فورا                   

ة الزمة وتقوم باعالم السلطة         املمكنة النقاذهم وتزويدهم بكل مساعد         باختاذ مجيع التدابري    
وتلتزم . املطلقة، وكذلك األمني العام لألمم املتحدة، بالتدابري اليت تتخذها وبالتقدم احملرز فيها             

السلطة املطلقة التعاون مع الدولة الطرف املتعاقدة لتأمني التنفيذ الفعال لعملييت البحث واالنقاذ 
اذ السريع أو يساهم مسامهة ملموسة يف تأمني           ان كان توفريها للمساعدة يسهل عملية االنق         

التنفيذ الفعال لعملييت البحث واالنقاذ وتكون هاتان العمليتان خاضعتني لتوجيه ومراقبة الدولة            
 .الطرف املتعاقدة عاملة بالتشاور الوثيق املستمر مع السلطة املطلقة

  
 ٣املادة 

اكتشف أن أفراد طاقم أية سفينة تلتزم الدول األطراف القادرة على ذلك، ان علم أو  
فضائية قد هبطوا يف أعايل البحار يف أي مكان آخر غري داخل يف والية أية دولة، تقدمي                                
املساعدة الالزمة يف عملييت البحث واالنقاذ تأمينا لسرعة انقاذ الطاقم وتقوم وجوبا باعالم                     

 .تتخذها وبالتقدم احملرز فيهاالسلطة املطلقة واألمني العام لألمم املتحدة بالتدابري اليت 
  

 ٤املادة 

يعاد سريعا إىل ممثلي السلطة املطلقة، ساملني، أفراد طاقم أية سفينة فضائية يهبطون                    
يف أي اقليم داخل يف والية احدى الدول األطراف املتعاقدة، أو يعثر عليهم يف أعايل البحار أو              

ب حادث أو حمنة أو هبوط اضطراري أو         يف أي مكان آخر غري داخل يف والية أية دولة، بسب            
 .غري مقصود

  
 ٥املادة 

تلتزم كل دولة من الدول األطراف املتعاقدة، تعلم أو تكتشف أن أي جسم              -١ 
فضائي أو أي جزء من أجزائه قد عاد إىل األرض يف اقليم داخل يف واليتها                 

ة، أو يف أعايل البحار أو يف أي مكان آخر غري داخل يف والية أية دول                           
 .اعالن ذلك إىل السلطة املطلقة وإىل األمني العام لألمم املتحدة

تلتزم كل دولة من الدول األطراف املتعاقدة متلك الوالية على االقليم الذي               -٢ 
اكتشف عليه أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه، القيام، بناء على                     
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 باختاذ التدابري   طلب السلطة املطلقة ومبساعدة تلك السلطة عند طلبها منها،          
 .العملية الالزمة يف رأيها السترجاع ذلك اجلسم أو اجلزء

يصار، وجوبا، بناء على طلب السلطة املطلقة، بالنسبة إىل األجسام املطلقة              -٣ 
يف الفضاء اخلارجي أو أجزائها واليت يعثر عليها خارج احلدود االقليمية                    

طة أو وضعها حتت تصرفهم،      للسلطة املطلقة، إىل ردها إىل ممثلي تلك السل         
على أن تقوم السلطة املذكورة، قبل الرد، بتقدمي البيانات الثبوتية الالزمة                  

 .عند طلبها

 من هذه املادة، ألية دولة من            ٣ و    ٢جيوز، مع عدم االخالل بالفقرتني           -٤ 
الدول األطراف املتعاقدة يكون لديها من األسباب ما حيملها على االعتقاد              

ة أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه صار اكتشافه يف                خبطورة ومضر 
أي اقليم داخل يف واليتها أو صار استرجاعها له يف أي مكان آخر، اعالن                

ويتعني على هذه السلطة القيام فورا، بتوجيه من           . ذلك إىل السلطة املطلقة    
 الدولة الطرف املتعاقدة املذكورة وحتت مراقبتها، باختاذ التدابري الفعالة                    

 .الالزمة الزالة أي خطر حمتمل يهدد بالضرر

تتحمل السلطة املطلقة النفقات املترتبة على تنفيذ االلتزامات املتعلقة                           -٥ 
باسترجاع ورد أي جسم فضائي أو أي جزء من أجزائه مبوجب الفقرتني                 

 . من هذه املادة٣ و ٢
  

 ٦املادة 

ولة املسؤولة عن االطالق، أو         ، الد  "السلطة املطلقة  "يقصد يف هذا االتفاق بتعبري            
املنظمة املعنية، عند كون احدى املنظمات احلكومية الدولية هي املسؤولة عن االطالق، شرط                
اعالن تلك املنظمة قبوهلا للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف هذا االتفاق وكون أغلبية                  

ق ويف معاهدة املبادئ املنظمة      الدول األعضاء فيها من الدول املتعاقدة األطراف يف هذا االتفا            
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام                    

 .السماوية األخرى
  

 ٧املادة 

وجيوز االنضمام إىل هذا االتفاق       . يعرض هذا االتفاق لتوقيع مجيع الدول         -١ 
 . من هذه املادة٣قرة يف أي وقت ألية دولة توقعه قبل بدء نفاذه وفقا للف
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وتودع وثائق التصديق ووثائق    . خيضع هذا االتفاق لتصديق الدول املوقعة له       -٢ 
االنضمام لدى حكومة احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية، واململكة            
املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكية،              

 .فاق باعتبارها احلكومات الوديعةاملعينة حبكم هذا االت

يصبح هذا االتفاق نافذا بايداع وثائق تصديق مخس حكومات تكون من                  -٣ 
 .بينها احلكومات املعينة حبكم هذا االتفاق باعتبارها احلكومات الوديعة

يصبح هذا االتفاق نافذا، بالنسبة إىل الدول اليت تكون قد أودعت وثائق                    -٤ 
امها اليه بعد بدء نفاذه، ابتداء من تاريخ ايداع تلك           تصديقها عليه أو انضم   

 .الدول لوثائق تصديقها أو انضمامها

تنهي احلكومات الوديعة، على وجه السرعة، إىل مجيع الدول املوقعة هلذا                   -٥ 
االتفاق أو املنضمة اليه، تاريخ كل توقيع، وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق              

 .اذه، وأية اعالنات أخرى تتصل بهعليها أو انضمام اليه، وتاريخ نف

 من ميثاق   ١٠٢تقوم احلكومات الوديعة بتسجيل هذا االتفاق وفقا للمادة             -٦ 
 .األمم املتحدة

  
 ٨املادة 

جيوز ألية دولة من الدول األطراف يف االتفاق اقتراح ادخال تعديالت عليه ويبدأ                      
األطراف يف االتفاق، فور نيلها قبول       نفاذ التعديالت، بالنسبة إىل كل دولة تقبلها من الدول             

أغلبية الدول األطراف يف االتفاق، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إىل كل دولة أخرى من                     
 .الدول األطراف يف االتفاق، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلا

  
 ٩املادة 

 اهناء نيتها   جيوز لكل دولة من الدول األطراف يف االتفاق، بعد سنة من بدء نفاذه،                  
يف االنسحاب منه باعالن كتايب ترسله إىل احلكومات الوديعة ويسري االنسحاب بعد سنة من 

 .ورود هذا االعالن
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 ١٠املادة 

حرر هذا االتفاق خبمس لغات رمسية متساوية احلجية هي االسبانية واالنكليزية                         
ديعة بارسال نسخ مصدقة     والروسية والصينية والفرنسية، ويودع يف حمفوظات احلكومات الو          

 .عنه إىل حكومات الدول املوقعة هلا أو املنضمة اليه

 قام املوقعون أدناه، املفوضون بذلك حسب األصول، بتوقيع هذا                 واثباتا ملا تقدم،    
 .االتفاق

بثالث نسخ، يف مدن لندن وموسكو وواشنطن العاصمة يف اليوم الثاين                           حرر    
 .ألف وتسعمائة ومثانية وستنيأبريل عام /والعشرين من شهر نيسان
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  اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار -جيم
 اليت حتدثها األجسام الفضائية
  

 ان الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 

مبا لالنسانية مجعاء من مصلحة مشتركة يف تشجيع استكشاف الفضاء                 اذ تعترف     
 اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

إىل معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف واستخدام     ري  واذ تش  
 الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،

أنه، رغم التدابري الوقائية اليت يتعني أن تتخذها الدول                    واذ تأخذ بعني االعتبار           
ام الفضائية، فان األجسام املذكورة        واملنظمات احلكومية الدولية املشتركة يف اطالق األجس           

 ميكن أن حتدث األضرار أحيانا،

بضرورة وضع قواعد واجراءات دولية فعالة بشأن املسؤولية عن األضرار           واذ تعترف    
اليت حتدثها األجسام الفضائية، وخاصة ضرورة كفالة دفع تعويض كامل وعادل، مبوجب                      

 أحكام هذه االتفاقية لضحايا هذه األضرار،

بأن تقرير مثل هذه القواعد واالجراءات سيسهم يف توطيد التعاون الدويل             اذ تعتقد   و 
 يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

 :على ما يليقد اتفقت  
  

 املادة األوىل

 :ألغراض هذه االتفاقية 

 الشخصية أو أي     ، اخلسارة يف األرواح أو االصابة       "اإلضرار"يقصد بتعبري     )أ( 
إضرار آخر بالصحة، أو اخلسارة أو الضرر الذي يلحق مبمتلكات الدولة أو ممتلكات                                 

 األشخاص الطبيعيني أو املعنويني، أو ممتلكات املنظمات احلكومية الدولية؛

 ، حماولة االطالق؛"االطالق"ويقصد أيضا بتعبري  )ب( 

 :ما يلي" الدولة املطلقة"ويقصد بتعبري  )ج( 
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 الدولة اليت تطلق أو تدبر أمر اطالق جسم فضائي؛ ‘١‘ 

الدولة اليت يستخدم اقليمها أو تستخدم منشآهتا يف اطالق جسم                ‘٢‘ 
 فضائي؛

، األجزاء املكونة للجسم الفضائي، فضال          "اجلسم الفضائي "ويشمل تعبري     )د( 
 .عن مركبة االطالق وأجزائها

  
 املادة الثانية

طلقة مطلقة فيما يتعلق بدفع تعويض عن األضرار اليت                   تكون مسؤولية الدولة امل       
 .حيدثها جسمها الفضائي على سطح األرض أو يف الطائرات أثناء طرياهنا

  
 املادة الثالثة

يف حال اصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو اصابة أشخاص أو أموال على                          
 تابع لدولة مطلقة       متنه، يف مكان آخر غري سطح األرض، بأضرار أحدثها جسم فضائي                      

أخرى، ال تكون هذه الدولة األخرية مسؤولة اال اذا كانت األضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ                 
 .أشخاص تكون مسؤولة عنهم

  
 املادة الرابعة

يف حال اصابة جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أو اصابة أشخاص أو أموال                 -١ 
دثها جسم فضائي   على متنه، يف مكان آخر غري سطح األرض، بأضرار أح            

تابع لدولة مطلقة أخرى وتأدية ذلك إىل احلاق أضرار بدولة ثالثة أو                           
بأشخاصها الطبيعيني أو املعنويني، فان الدولتني األوليني تكونان مسؤولتني،          

 :بالتكالف والتضامن، ازاء الدولة الثالثة إىل املدى املبني فيما يلي

 الثالثة قد حدثت        اذا كانت األضرار الالحقة بالدولة          )أ(   
على سطح األرض أو لطائرة أثناء طرياهنا، تكون مسؤوليتهما ازاء تلك                     

 الدولة مطلقة؛

اذا كانت األضرار الالحقة جبسم فضائي تابع للدولة                  )ب(   
الثالثة أو بأشخاص أو أموال على متنه قد حدثت يف مكان آخر غري سطح                

 مبنية على أساس وجود خطأ       األرض، تكون مسؤوليتهما ازاء الدولة الثالثة      
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من جانب أي منهما أو من جانب أشخاص تكون أي منهما مسؤولة                        
 .عنهم

 من  ١يف مجيع حاالت املسؤولية بالتكالف والتضامن، املشار اليها يف الفقرة            -٢ 
هذه املادة، يوزع عبء التعويض عن الضرر بني الدولتني األوليني بنسبة                   

ديد مدى خطأ كل منهما، وزع عبء          خطأ كل منهما، فاذا مل يتيسر حت         
ويكون هذا التوزيع دون اخالل حبق الدولة            . التعويض عليهما بالتساوي    

الثالثة يف طلب احلصول على كامل التعويض املستحق مبوجب هذه االتفاقية           
من أي من الدول املطلقة، اليت هي مسؤولة بالتكالف والتضامن، أو منها                  

 .مجيعا
  

 املادة اخلامسة

اذا اشتركت دولتان أو أكثر يف اطالق جسم فضائي تكون هذه الدول                       -١ 
 .مسؤولة بالتضامن والتكافل عن أي أضرار تنشأ عن ذلك

ألية دولة مطلقة تدفع تعويضا عن األضرار حق الرجوع على سائر                              -٢ 
وميكن للمشتركني يف عملية اطالق مشتركة عقد          . املشتركني يف االطالق   

اللتزام املايل الذي تكون مسؤولة عنه بالتكافل                 اتفاقات بشأن توزيع ا        
وال ختل هذه االتفاقات حبق أية دولة حلقتها أضرار يف طلب                   . والتضامن

احلصول على كامل التعويض املستحق مبوجب هذه االتفاقية من أي من                   
 .الدول املطلقة، اليت هي مسؤولة بالتكافل والتضامن، أو منها مجيعا

 يستخدم اقليمها أو تستخدم منشآهتا يف اطالق جسم                   تعترب الدولة اليت     -٣ 
 .فضائي مشتركة يف عملية االطالق املشتركة

  
 املادة السادسة

 من هذه املادة، يكون االبراء من املسؤولية                ٢مع مراعاة أحكام الفقرة          -١ 
املطلقة بقدر ما تثبت الدولة املطلقة أن األضرار نشأت اما كليا أو جزئيا                    

م أو عن فعل أو تقصري من جانب الدولة املدعية أو                          عن امهال جسي     
 .األشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين متثلهم حدث بنية التسبب يف أضرار

ال يكون مثة ابراء اذا كانت األضرار ناشئة عن نشاطات باشرهتا الدول                       -٢ 
املطلقة وكانت غري متفقة مع القانون الدويل، وال سيما مع ميثاق األمم                     
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تحدة ومعاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف                    امل
 .واستخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

  
 املادة السابعة

ال تطبق أحكام هذه االتفاقية على األضرار اليت حيدثها جسم فضائي تابع لدولة                          
 :ممطلقة واليت تلحق باألشخاص التايل بياهن

 مواطنو هذه الدولة املطلقة؛ )أ( 

املواطنون األجانب أثناء اشتراكهم يف تسيري هذا اجلسم الفضائي من وقت               )ب( 
اطالقه أو يف أية مرحلة الحقة حىت هبوطه، أو أثناء وجودهم، بناء على دعوة من تلك الدولة                   

 .اد فيهااملطلقة، يف اجلوار املباشر ملنطقة ينتوي اجراء االطالق أو االسترد
  

 املادة الثامنة

جيوز للدولة اليت تلحقها أو تلحق أشخاصها الطبيعيني أو املعنويني أضرار،                -١ 
 .مطالبة الدولة املطلقة بالتعويض عن تلك األضرار

اذا مل تقدم دولة اجلنسية أية مطالبة، جاز لدولة أخرى أن تقدم مطالبة                         -٢ 
كبدها يف اقليمها أي أشخاص      للدولة املطلقة وذلك عن أضرار يكون قد ت          

 .طبيعيني أو معنويني

اذا مل تتقدم دولة اجلنسية، ال هي وال الدولة اليت وقعت يف اقليمها األضرار،    -٣ 
بأية مطالبة أو مل تعلن أيهما انتواءها التقدم مبطالبة، جاز لدولة أخرى أن                   

اص تقدم مطالبة للدولة املطلقة، وذلك عن أضرار يكون قد تكبدها أشخ                
 .مقيمون فيها بصورة دائمة

  
 املادة التاسعة

تقدم املطالبة بالتعويض عن األضرار إىل الدولة املطلقة بالطرق الدبلوماسية وجيوز                     
ألية دولة ال حتتفظ بعالقات دبلوماسية مع هذه الدولة املطلقة أن ترجو دولة أخرى تقدمي                         

كما . على حنو آخر مبوجب هذه االتفاقية       مطالبتها إىل هذه الدولة املطلقة أو متثيل مصاحلها             
جيوز هلا أيضا تقدمي مطالبتها بواسطة األمني العام لألمم املتحدة، شرط أن تكون الدولة املطالبة 

 .والدول املطلقة، كالمها، من أعضاء األمم املتحدة
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 املادة العاشرة

قة خالل مهلة   ميكن أن تقدم املطالبة بالتعويض عن األضرار إىل الدولة املطل            -١ 
ال تتجاوز السنة الواحدة من تاريخ حدوث األضرار أو تاريخ حتديد الدولة              

 .املطلقة املسؤولة

غري أنه، يف حال عدم علم الدولة بوقوع األضرار أو يف حال عجزها عن                     -٢ 
حتديد الدولة املطلقة املسؤولة، جيوز هلا تقدمي مطالبة خالل مهلة قدرها سنة             

لمها فعال بالوقائع املشار اليها؛ اال أنه ال جيوز، على كل       واحدة من تاريخ ع   
حال، أن تتجاوز هذه املهلة فترة سنة واحدة من التاريخ الذي يكون من                    
املعقول أن يفترض فيه علم تلك الدولة بالوقائع لو حرصت احلرص املنتظر               

 .على العلم هبا

ادة حىت اذا كان املدى      من هذه امل   ٢ و   ١تنطبق اآلجال احملددة يف الفقرتني        -٣ 
الكامل لألضرار غري معروف، اال أنه حيق للدولة املطالبة، يف هذه احلالة، أن             
تعدل طلبها وأن تقدم وثائق اضافية بعد انقضاء اآلجال املذكورة وذلك                   

 .حىت مرور سنة واحدة من تاريخ معرفة املدى الكامل لألضرار
  

 املادة احلادية عشرة

ز تقدمي مطالبة إىل الدولة املطلقة بالتعويض عن أضرار                    ال يشترط جلوا     -١ 
مبوجب هذه االتفاقية سبق استنفاد طرق الرجوع احمللية اليت تكون متاحة                 

 .للدول املطالبة أو لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني الذين متثلهم

ليس يف هذه االتفاقية ما مينع أية دولة، أو أشخاص طبيعيني أو معنويني                        -٢ 
لهم، من رفع الدعوى لدى احملاكم القضائية للدولة املطلقة أو لدى                         متث

أنه ال حيق ألية دولة أن تقدم، مبوجب هذه           بيد. حماكمها أو هيئاهتا االدارية   
االتفاقية أو مبوجب أي اتفاق دويل آخر ملزم للدول املعنية، مطالبة                             

لدولة بالتعويض عن أضرار رفعت بشأهنا دعوى لدى احملاكم القضائية ل                   
 .املطلقة أو لدى حماكمها أو هيئاهتا االدارية

  
 املادة الثانية عشرة

حيدد مقدار التعويض الذي تكون الدولة املطلقة ملزمة بدفعه مبوجب هذه االتفاقية                   
 العدل واالنصاف، حبيث يكون من شأن           ئتعويضا عن األضرار وفقا للقانون الدويل ومباد          
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لبة نيابة عنه، سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا أو دولة أو              التعويض أن يعيد من تقدم املطا      
 .منظمة دولية، إىل احلالة اليت كان ميكن أن توجد لو مل تقع األضرار

  
 املادة الثالثة عشرة

يدفع التعويض بعملة الدولة املطالبة أو، اذا طلبت هذه الدولة ذلك، بعملة الدولة                       
لدولة املطالبة والدولة امللزمة بالتعويض مبوجب هذه االتفاقية         امللزمة بالتعويض، اال اذا اتفقت ا      

 .على شكل آخر للتعويض
  

 املادة الرابعة عشرة

اذا مل يتم، خالل مهلة سنة من تاريخ قيام الدولة املطالبة باشعار الدولة املطلقة بأهنا                    
لدبلوماسية وفقا  قدمت مستندات املطالبة، الوصول إىل تسوية للمطالبة عن طريق املفاوضات ا            

للمادة التاسعة، يشكل الطرفان املعنيان جلنة لتسوية املطالبات وذلك بناء على طلب أي                           
 .منهما

  
 املادة اخلامسة عشرة

تشكل جلنة تسوية املطالبات من ثالثة أعضاء تعني أحدهم الدولة املطالبة،                -١ 
 الطرفان يف     وتعني الثاين الدولة املطلقة، أما الثالث وهو الرئيس فيشترك                

اختياره ويقوم كل طرف هبذا التعيني خالل مهلة شهرين من تاريخ طلب                 
 .انشاء جلنة تسوية املطالبات

اذا مل يتم التوصل إىل أي اتفاق على اختيار الرئيس خالل مهلة أربعة أشهر                -٢ 
من تاريخ طلب انشاء جلنة تسوية املطالبات، جيوز ألي من الطرفني أن                      

ام لألمم املتحدة تعيني الرئيس خالل مهلة اضافية قدرها               يرجو األمني الع   
 .شهران

  
 املادة السادسة عشرة

اذا ختلف أحد الطرفني عن اجراء التعيني الذي يترتب عليه اجراؤه خالل                   -١ 
الفترة املنصوص عليها، يشكل الرئيس، بناء على طلب الطرف اآلخر، جلنة             

 .شخصه وحدهلتسوية املطالبات وحيدة العضو مؤلفة من 

يتبع يف ملء أي شغور حيدث، ألي سبب من األسباب، يف اللجنة، نفس                    -٢ 
 .االجراء املتبع يف التعيني األصلي
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 .تقرر اللجنة اجراءاهتا اخلاصة -٣ 

 .تقرر اللجنة مكان أو أمكنة اجتماعها وسائر الشؤون االدارية -٤ 

دة العضو، تصدر مجيع     باستثناء القرارات واألحكام الصادرة عن جلنة وحي         -٥ 
 .القرارات واألحكام بأغلبية األصوات

  
 املادة السابعة عشرة

ال يزاد عدد أعضاء جلنة تسوية املطالبات بسبب انضمام دولتني مطالبتني أو أكثر أو                 
دولتني مطلقتني أو أكثر يف مطالبة معروضة على اللجنة بل تقوم الدول املطالبة املشتركة يف                      

 بتعيني عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاهتا ووفقا للشروط ذاهتا اليت                الدعوى جمتمعة، 
واذا ضمت دولتان مطلقتان أو أكثر يف            . كانت تطبق يف حال وجود دولة مطالبة واحدة             

. اجراء املطالبة قامت هذه الدول، جمتمعة، بتعيني عضو واحد من أعضاء اللجنة بالطريقة ذاهتا               
البة أو الدول املطلقة عن اجراء التعيني خالل الفترة املنصوص عليها،                واذا ختلفت الدول املط    

 .شكّل الرئيس جلنة وحيدة العضو مؤلفة من شخصه وحده
  

 املادة الثامنة عشرة

تبت جلنة تسوية املطالبات يف صحة طلب التعويض، وحتدد مقدار التعويض ان كان                 
 .واجبا

  
 املادة التاسعة عشرة

 .ت بعملها وفقا ألحكام املادة الثانية عشرةاية املطالبتقوم جلنة تسو -١ 

يكون قرار اللجنة هنائيا وملزما اذا كان األطراف قد وافقوا على ذلك؛ ويف               -٢ 
غري ذلك من احلاالت تصدر اللجنة حكما هنائيا له طابع التوصية يكون                     

ة على األطراف النظر فيه حبسن نية وعلى اللجنة أن تذكر األسباب املوجب                
 .لقرارها أو حكمها

تصدر اللجنة قرارها أو حكمها يف أسرع وقت ممكن وخالل مهلة أقصاها               -٣ 
سنة واحدة من تاريخ انشائها اال اذا رأت اللجنة ضرورة لتمديد هذه                         

 .املهلة

تنشر اللجنة قرارها أو حكمها، وتسلم نسخة مصدقة منه إىل كل من                         -٤ 
 .تحدةاألطراف وإىل األمني العام لألمم امل
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 املادة العشرون

توزع املصاريف املتعلقة بلجنة تسوية املطالبات بالتساوي بني األطراف، اال اذا                        
 .قررت اللجنة خالف ذلك

  
 املادة احلادية والعشرون

اذا كانت األضرار اليت أحدثها جسم فضائي تشكل خطرا واسع النطاق على                             
ل معيشة السكان أو سري عمل مراكز            األرواح البشرية أو كانت ختل بصورة جدية بأحوا             

حيوية، صار على الدول األطراف، وال سيما الدول املطلقة، أن تدرس امكانية اسداء املساعدة        
املناسبة العاجلة إىل الدولة اليت تكبدت األضرار، اذا ما طلبت هي ذلك، غري أنه ليس هبذه                         

 . االتفاقيةاملادة ما ميس حقوق أو التزامات الدول األطراف مبوجب هذه
  

 املادة الثانية والعشرون

يف هذه االتفاقية، باستثناء املواد من الرابعة والعشرين إىل السابعة والعشرين              -١ 
منها، يفترض يف االشارات إىل الدول أهنا تنطبق على أي منظمة حكومية                 
دولية متارس نشاطات فضائية، اذا أعلنت هذه املنظمة أهنا تقبل احلقوق                     

مات املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، وكانت أغلبية الدول                          وااللتزا
األعضاء فيها دوال أطرافا يف هذه االتفاقية ويف معاهدة املبادئ املنظمة                        
لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مبا يف                  

 .ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

ة من هذا القبيل اليت تكون دوال أطرافا           تتخذ الدول األعضاء يف أية منظم        -٢ 
يف هذه االتفاقية مجيع اخلطوات املناسبة كيما تضمن قيام املنظمة باصدار                  

 .اعالن وفقا للفقرة السابقة

اذا أصبحت منظمة حكومية دولية مسؤولة عن أضرار مبوجب أحكام هذه              -٣ 
وأعضاؤها االتفاقية صارت هذه املنظمة مسؤولة، بالتكافل والتضامن، هي            

الذين يكونون من الدول األطراف يف هذه االتفاقية، وذلك بالشروط                       
 :التالية

أن تقدم كل مطالبة بالتعويض عن هذه األضرار إىل                    )أ(   
 املنظمة أوال؛

ال جيوز للدولة املطالبة الرجوع على األعضاء الذين                    )ب(   
 مبلغ اتفق    يكونون دوال أطرافا يف هذه االتفاقية للحصول منهم على أي                
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عليه أو تقرر استحقاقه كتعويض عن هذه األضرار، اال اذا ختلفت املنظمة                 
 .عن دفع املبلغ املذكور خالل فترة ستة أشهر

جيرى تقدمي كل مطالبة بالتعويض، بناء على أحكام هذه االتفاقية، عن                       -٤ 
 من هذه املادة بواسطة     ١أضرار تكبدهتا منظمة أصدرت اعالنا وفقا للفقرة         
 .دولة تكون عضوا يف املنظمة وطرفا يف هذه االتفاقية

  
 املادة الثالثة والعشرون

متس أحكام هذه االتفاقية أية اتفاقات دولية أخرى نافذة فيما يتصل                      ال -١ 
 .بالعالقات بني الدول األطراف يف تلك االتفاقات

ة تؤكد  ليس يف أحكام هذه االتفاقية ما مينع الدول من عقد اتفاقات دولي                  -٢ 
 .جمددا أحكامها وتكمل هذه األحكام وتوسعها

  
 املادة الرابعة والعشرون

ام إىل هذه االتفاقية     متعرض هذه االتفاقية لتوقيع مجيع الدول وجيوز االنض           -١ 
 من هذه ٣يف أي وقت ألية دولة مل توقع عليها قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة           

 .املادة

الدول املوقعة عليها وتودع وثائق التصديق           ختضع هذه االتفاقية لتصديق          -٢ 
ووثائق االنضمام لدى حكومات احتاد اجلمهوريات االشتراكية السوفياتية             
واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والواليات املتحدة                    

 .األمريكية، املعينة مبوجب هذه االتفاقية حكومات وديعة

 .ة لدى ايداع وثيقة التصديق اخلامسةتصبح هذه االتفاقية نافذ -٣ 

وتصبح نافذة، بالنسبة للدول اليت تقوم بايداع وثائق تصديقها عليها أو                     -٤ 
وثائق انضمامها اليها بعد بدء نفاذها، ابتداء من تاريخ ايداع تلك الدول                  

 .وثائق تصديقها أو انضمامها

دول املوقعة على    تنهي احلكومات الوديعة، على وجه السرعة، إىل مجيع ال              -٥ 
هذه االتفاقية واملنضمة اليها، تاريخ كل توقيع عليها، وتاريخ ايداع كل                   
 .وثيقة تصديق عليها أو انضمام اليها، وتاريخ نفاذها، وأية اشعارات أخرى

 ق من ميثا  ١٠٢تقوم احلكومات الوديعة بتسجيل هذه االتفاقية وفقا للمادة           -٦ 
 .األمم املتحدة
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 العشروناملادة اخلامسة و

ألية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تقترح ادخال تعديالت عليها                         
وتصبح التعديالت نافذة، بالنسبة إىل كل دولة تقبلها من الدول األطراف، مىت نالت قبول                      
أغلبية الدول األطراف يف االتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إىل كل دولة باقية من                       

 .ألطراف، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلاالدول ا
  

 املادة السادسة والعشرون

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، تدرج مسألة اعادة النظر يف                       
هذه االتفاقية يف جدول األعمال املؤقت للجمعية العامة لألمم املتحدة، لكي تبحث، يف ضوء                 

 املنصرمة، فيما اذا كان من الالزم اعادة النظر فيها غري أنه يصح                 تطبيق االتفاقية خالل الفترة    
يف أي وقت بعد انقضاء مخس سنوات على نفاذ هذه االتفاقية عقد مؤمتر للدول األطراف من                  
أجل اعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الدول األطراف يف االتفاقية وموافقة أغلبية                 

 .الدول األطراف
  

 سابعة والعشروناملادة ال

ألية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية، بعد سنة من نفاذها، اعالن نيتها                        
االنسحاب منها باشعار كتايب ترسله إىل احلكومات الوديعة ويصبح االنسحاب نافذا بعد سنة              

 .من ورود هذا االشعار
  

 املادة الثامنة والعشرون

لغات رمسية متساوية هي االسبانية واالنكليزية          تودع هذه االتفاقية، احملررة خبمس           
وتقوم احلكومات الوديعة     . والروسية والصينية والفرنسية، يف حمفوظات احلكومات الوديعة            

بارسال صور عنها، مصدقة حسب األصول، إىل حكومات الدول املوقعة عليها واملنضمة                       
 .اليها

ذلك حسب األصول، بتوقيع هذه       ، قام املوقعون أدناه، املفوضون ب        واثباتا ملا تقدم    
 .االتفاقية

 من ثالث نسخ يف مدن لندن وموسكو وواشنطن العاصمة يف اليوم التاسع                   حررت 
 .مارس عام ألف وتسعمائة واثنني وسبعني/والعشرين من شهر آذار
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 اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي -دال
  

 ة،ان الدول األطراف يف هذه االتفاقي 

مبا لالنسانية مجعاء من مصلحة مشتركة يف تشجيع استكشاف الفضاء                 اذ تعترف     
 اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

أن معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف                          واذ تذكر        
 كانون  ٢٧واملؤرخة يف    )١(.واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية         

، تؤكد أن الدول تترتب عليها مسؤولية دولية عن نشاطاهتا القومية يف                      ١٩٦٧يناير   /الثاين
 الفضاء اخلارجي وتشري إىل الدولة اليت يكون اجلسم املطلق يف الفضاء اخلارجي مسجال لديها،

إىل أن اتفاق انقاذ املالحني الفضائيني واعادة املالحني الفضائيني               واذ تشري كذلك       
 ينص على    ١٩٦٨أبريل  / نيسان ٢٢املؤرخ يف     )٢(د االجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي        ور

وجوب قيام السلطة املطلقة، عند الطلب، بتقدمي البيانات االستداللية الالزمة قبل اعادة أي                     
 جسم تكون قد أطلقته إىل الفضاء اخلارجي ووجد خارج احلدود االقليمية للسلطة املطلقة،

أن اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام                      ضا   واذ تذكر أي      
 تقرر قواعد واجراءات دولية بشأن مسؤولية          ١٩٧٣مارس  / آذار ٢٩املؤرخة يف     )٣(الفضائية

 الدول املطلقة عن األضرار اليت حتدثها أجسامها الفضائية،

ميدان استكشاف  ، يف ضوء معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف               واذ ترغب  
واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية، يف ترتيب أمر قيام الدول                   

 املطلقة حبفظ سجالت قومية لألجسام الفضائية اليت تطلقها يف الفضاء اخلارجي،

يف توفر سجل مركزي لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي                  واذ ترغب كذلك        
 اس الزامي، من قبل األمني العام لألمم املتحدة،يوضع وحيفظ على أس

يف مد الدول األطراف بوسائل واجراءات اضافية تساعد على                   واذ ترغب أيضا         
 االستدالل على األجسام الفضائية،

                                                           
 .، املرفق)٢٢-د (٢٣٤٥القرار  )2( 
 .، املرفق)٢٦-د (٢٧٧٧القرار  )3( 
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أن وجود نظام الزامي لتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي أمر                واذ تعتقد     
الستدالل عليها ويساهم يف تطبيق وامناء القانون           من شأنه، بصفة خاصة، أن يساعد على ا            

 الدويل املنظم الستكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،

 :قد اتفقت على ما يلي 
  

 املادة األوىل

 :ألغراض هذه االتفاقية 

 ":الدولة املطلقة"يقصد بتعبري  )أ( 

 الدولة اليت تطلق أو تتكفل بأمر اطالق جسم فضائي؛ ‘١‘  

  اليت يطلق من اقليمها أو من منشآهتا جسم فضائي؛الدولة ‘٢‘  

األجزاء املكونة جلسم فضائي فضال عن             " جسم فضائي  "ويشمل تعبري      )ب( 
 مركبة اطالقه وأجزائها؛

الدولة املطلقة املقيد اجلسم الفضائي يف            " دولة التسجيل  "ويقصد بتعبري      )ج( 
 .سجلها وفقا للمادة الثانية

  
 املادة الثانية

ى اطالق جسم فضائي على مدار أرضي أو ما وراءه، يكون على الدولة              لد -١ 
. املطلقة أن تسجل اجلسم الفضائي بقيده يف سجل مناسب تتكفل حبفظه                

وعلى كل دولة مطلقة ابالغ األمني العام لألمم املتحدة بانشائها مثل هذا                 
 .السجل

ائي كهذا،  اذا وجدت دولتان مطلقتان أو أكثر بالنسبة إىل أي جسم فض                 -٢ 
كان عليهما أو عليها البت معا يف أمر أي منهما تتوىل تسجيل اجلسم وفقا                

 من هذه املادة مع مراعاة أحكام املادة الثامنة من معاهدة املبادئ                 ١للفقرة  
املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،            

 ومع عدم االخالل بأية          مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،             
اتفاقات مناسبة عقدت أو يراد عقدها بني الدول املطلقة بشأن الوالية                       

 .والرقابة على اجلسم الفضائي وعلى أي أشخاص تابعني له

 .حتدد حمتويات كل سجل وأحوال حفظه من قبل دولة التسجيل املعنية -٣ 
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 املادة الثالثة

 سجال تدون فيه املعلومات اليت تقدم اليه           حيفظ األمني العام لألمم املتحدة       -١ 
 .وفق املادة الرابعة

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

 املادة الرابعة

على كل دولة تسجيل أن تزود األمني العام لألمم املتحدة بأسرع ما ميكن                 -١ 
 :سجلهاعمليا، املعلومات التالية عن كل جسم فضائي مقيد يف 

 اسم الدولة أو الدول املطلقة؛ )أ(   

 تسمية دالة على اجلسم الفضائي، رقم تسجيله؛ )ب(   

 :تاريخ اطالقه واالقليم أو املكان الذي أطلق منه )ج(   

 :معامل مداره األساسية، مبا فيها )د(   

 الفترة العقدية، ‘١‘    
 امليل، ‘٢‘    
 األوج، ‘٣‘    
 احلضيض، ‘٤‘    

 .الوظيفة العامة للجسم الفضائي )ه(   

لكل دولة تسجيل أن تزود األمني العام لألمم املتحدة من آن إىل آن                              -٢ 
 .مبعلومات اضافية عن أي جسم فضائي مقيد يف سجلها

على كل دولة تسجيل أن ختطر األمني العام لألمم املتحدة إىل أقصى مدى                 -٣ 
 أجسام فضائية سبق هلا أن          مستطاع وبأسرع وقت ممكن عمليا، عن أية           

 .أرسلت اليه معلومات عنها وكانت يف مدار أرضي ولكنها مل تعد فيه
  

 املادة اخلامسة

اذا أطلق جسم فضائي على مدار أرضي أو إىل ما وراءه وكان حيمل التسمية أو رقم                  
 التسجيل  من املادة الرابعة، أو كليهما، فعلى دولة          )ب (١التسجيل املشار اليهما يف الفقرة         
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. اخطار األمني العام بذلك عند تقدميها املعلومات املتعلقة باجلسم الفضائي وفق املادة الرابعة                  
 .ويف هذه احلالة، يقوم األمني العام لألمم املتحدة بقيد هذا االخطار يف السجل

  
 املادة السادسة

تدالل على  اذا مل ميكن تطبيق أحكام هذه االتفاقية احدى الدول األطراف من االس                 
جسم فضائي يكون قد تسبب يف احلاق الضرر هبا أو بأي من أشخاصها الطبيعيني أو                                 
االعتباريني أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو مؤذية، كان على الدول األطراف األخرى، وال                      
سيما الدول اليت متلك وسائل رصد األحداث الفضائية وتقفيها، أن تستجيب إىل أقصى مدى                

دم من تلك الدولة العضو، أو يرسله األمني العام نيابة عنها، ملساعدهتا بشروط              ممكن لطلب مق  
وعلى الدولة العضو اليت تقدم مثل هذا الطلب أن             . عادلة معقولة يف االستدالل على اجلسم        

تتيح، إىل أقصى حد ممكن معلومات عن وقت وقوع األحداث اليت حدت هبا إىل تقدمي طلبها                  
وتكون الترتيبات اليت تقدم مبوجبها مثل هذه املساعدة                . ظروفهاوطبيعة تلك األحداث و      

 .موضع اتفاق بني األطراف املعنيني
  

 املادة السابعة

يف هذه االتفاقية، باستثناء موادها ابتداء من املادة الثامنة حىت املادة الثانية                    -١ 
عشرة تعترب كل اشارة إىل الدول منطبقة على أية منظمة حكومية دولية                     

ارس نشاطات فضائية اذا أعلنت املنظمة قبوهلا احلقوق وااللتزامات                        مت
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية وكانت أغلبية الدول األعضاء فيها دوال                 
أطرافا يف هذه االتفاقية ويف معاهدة املبادئ املنظمة لنشاطات الدول يف                      

األجرام ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر و             
 .السماوية األخرى

تتخذ الدول األعضاء يف أية منظمة كهذه وتكون دوال أطرافا يف هذه                          -٢ 
االتفاقية مجيع اخلطوات املناسبة لتضمن قيام املنظمة باصدار اعالن وفقا                   

 . من هذه املادة١للفقرة 
  

 املادة الثامنة

. ملتحدة بنيويورك تعرض هذه االتفاقية لتوقيع مجيع الدول يف مقر األمم ا                 -١ 
 من هذه    ٣وألية دولة مل توقع هذه االتفاقية قبل بدء نفاذها وفقا للفقرة                   

 .املادة أن تنضم اليها يف أي وقت تشاء
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وتودع وثائق التصديق    . ختضع هذه االتفاقية لتصديق الدول املوقعة عليها           -٢ 
 .ووثائق االنضمام إىل األمني العام لألمم املتحدة

هذه االتفاقية بني الدول اليت تودع وثائق التصديق عليها اعتبارا               يبدأ نفاذ     -٣ 
 .من ايداع وثيقة التصديق اخلامسة لدى األمني العام لألمم املتحدة

أما بالنسبة للدول اليت تودع وثائق تصديقها على هذه االتفاقية أو وثائق                    -٤ 
تاريخ ايداع  انضمامها اليها بعد بدء نفاذها فاهنا تصبح نافذة اعتبارا من                   

 .تلك الدول وثائق تصديقها أو انضمامها

يبادر األمني العام إىل اعالم مجيع الدول املوقعة على هذه االتفاقية واملنضمة               -٥ 
اليها بتاريخ كل توقيع عليها وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق عليها أو                       

 .انضمام اليها وتاريخ نفاذها، وبغري ذلك من املعلومات
  

 تاسعةاملادة ال

ألية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تقترح ما تشاء من تعديالت                            
وتصبح التعديالت نافذة بالنسبة لكل دولة تقبلها من الدول األطراف يف االتفاقية مىت                . عليها

نالت قبول أغلبية الدول األطراف يف االتفاقية، وبعد ذلك تصبح نافذة، بالنسبة إىل كل دولة                  
 . من الدول األطراف يف االتفاقية، ابتداء من تاريخ قبول هذه الدولة هلاأخرى

  
 املادة العاشرة

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، تدرج مسألة اعادة النظر يف                       
هذه االتفاقية يف جدول األعمال املؤقت للجمعية العامة لألمم املتحدة لكي تبحث، يف ضوء                   

ية خالل الفترة املنصرمة، فيما اذ كانت حباجة إىل تنقيح، غري أنه يصح يف أي                      تطبيق االتفاق 
وقت بعد انقضاء مخس سنوات على نفاذ هذه االتفاقية، عقد مؤمتر للدول األطراف يف                             
االتفاقية من أجل اعادة النظر فيها، وذلك بناء على طلب ثلث الدول األطراف يف االتفاقية                      

وتؤخذ يف االعتبار يف اعادة النظر هذه، على وجه                  . طراف فيها  وموافقة أغلبية الدول األ      
التخصيص، أية تطورات تكنولوجية هلا صلة باملوضوع، مبا فيها التطورات املتصلة باالستدالل              

 .على األجسام الفضائية
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 املادة احلادية عشرة

منها بعد  ألية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية اعالن نيتها يف االنسحاب                   
ويصبح االنسحاب نافذا   . سنة من نفاذها باشعار كتايب ترسله إىل األمني العام لألمم املتحدة              

 .بعد سنة من ورود هذا االشعار
  

 املادة الثانية عشرة

يودع أصل هذه االتفاقية، اليت تتساوى صحة نصوصها األسبانية واالنكليزية                            
ى األمني العام لألمم املتحدة، ويقوم األمني العام             والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لد       

 .بارسال نسخ منها مصدق عليها إىل مجيع الدول املوقعة عليها املنضمة اليها

 قام املوقعون أدناه، املفوضون بذلك من حكوماهتم حسب األصول،                واثباتا لذلك  
يناير / من كانون الثاين    بتوقيع هذه االتفاقية، اليت عرضت للتوقيع يف نيويورك يف الرابع عشر                

 .ألف وتسعمائة ومخسة وسبعنيعام 
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  االتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمر -هاء
 واألجرام السماوية األخرى

  
 إن الدول األطراف يف هذا االتفاق، 

اجنازات الدول يف استكشاف واستخدام القمر واألجرام السماوية                     إذ تالحظ        
 األخرى،

للقمر، بوصفه تابعا طبيعيا لألرض، دورا هاما يؤديه يف استكشاف               بأن  وإذ تسلم     
 الفضاء اخلارجي،

على أن تنهض، على أساس املساواة، باملزيد من تنمية التعاون فيما                 وتصميما منها     
 بني الدول يف استكشاف واستخدام القمر وغريه من األجرام السماوية،

 منطقة نزاع دويل،يف أن حتول دون أن يصبح القمر ورغبة منها  

الفوائد اليت ميكن جنيها من استغالل املوارد الطبيعية للقمر               وإذ ال تغيب عن باهلا           
 وغريه من األجرام السماوية،

إىل معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام             وإذ تشري    
ىل اتفاق انقاذ املالحني الفضائيني      وإ )١(الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية،         

وإىل اتفاقية املسؤولية    )٢(واعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،          
وإىل اتفاقية تسجيل    )٣(الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،             

 )٤(.األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

احلاجة إىل حتديد وتطوير أحكام هذه الصكوك الدولية فيما              تضع يف اعتبارها      وإذ   
يتعلق بالقمر واألجرام السماوية األخرى، واذ تأخذ يف االعتبار املزيد من التقدم احملرز يف                         

 ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،

 :على ما يليقد اتفقت  
  

                                                           
 .، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥القرار  )4( 
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 ١املادة 

لقة بالقمر تنطبق أيضا على األجرام السماوية                أحكام هذا االتفاق املتع        -١ 
األخرى داخل املنظومة الشمسية، غري األرض، اال اذا بدأ نفاذ معايري                         

 .قانونية حمددة بشأن أي من األجرام السماوية

ألغراض هذا االتفاق، تتضمن االشارة إىل القمر املدارات حول القمر                        -٢ 
 .ارة حولهوغريها من املسارات املتجهة اليه أو امل

ال ينطبق هذا االتفاق على املواد الالأرضية اليت تصل إىل سطح األرض                        -٣ 
 .بوسائل طبيعية

  
 ٢املادة 

يضطلع جبميع األنشطة على سطح القمر، مبا فيه استكشافه واستخدامه، وفقا                            
نون للقانون الدويل، وبوجه خاص ميثاق األمم املتحدة ومع مراعاة االعالن اخلاص مببادئ القا              

وهو  )٥(الدويل املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما بني الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة،                  
، من أجل صيانة     ١٩٧٠كتوبر  أ/ تشرين األول   ٢٤االعالن الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف           

جب من  السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون الدويل والتفاهم املتبادل، ومع ايالء ما هو وا                  
 .مراعاة للمصاحل املقابلة جلميع الدول األخرى األطراف يف االتفاق

  
 ٣املادة 

 .يقتصر استخدام مجيع الدول األطراف للقمر على األغراض السلمية -١ 

حيظر أي هتديد بالقوة أو استخدامها أو االتيان بأي عمل عدائي أو التهديد               -٢ 
 القمر الرتكاب مثل هذا العمل      وحيظر باملثل استخدام  . به على سطح القمر   

أو توجيه أي هتديد من هذا النوع فيما يتعلق باألرض، والقمر، والسفن                    
الفضائية، والعاملني يف السفن الفضائية أو األجسام الفضائية اليت هي من                  

 .صنع االنسان

ال جيوز للدول األطراف يف هذا االتفاق أن تضع يف مدار حول القمر، أو                    -٣ 
ر متجه إىل القمر أو دائر حوله، أجساما حتمل أسلحة نووية أو            يف مسار آخ  

أي أنواع أخرى من أسلحة التدمري الشامل أو أن تضع مثل هذه األسلحة                 
 .أو أن تستخدمها على القمر أو فيه

                                                           
 .، املرفق)٢٥-د (٢٦٢٥القرار  )5( 
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حيظر انشاء قواعد ومنشآت وحتصينات عسكرية، وجتريب أي نوع من                    -٤ 
، وال حيظر استخدام           األسلحة واجراء مناورات عسكرية على القمر                

وال حيظر . العسكريني ألغراض البحث العلمي أو ألية أغراض سلمية أخرى       
كذلك استخدام أية معدات أو مرافق تكون الزمة لالستكشاف                                

 .واالستخدام السلميني للقمر
  

 ٤املادة 

يكون استكشاف واستخدام القمر جماال للبشرية قاطبة ويكون االضطالع               -١ 
صاحل مجيع البلدان بغض النظر عن درجة منائها االقتصادي أو          هبما لفائدة وم  

وينبغي أن تراعى على النحو الواجب مصاحل األجيال احلالية                      . العلمي
واملقبلة وكذلك احلاجة إىل النهوض مبستويات أعلى للمعيشة وظروف                    

 .التقدم االقتصادي واالجتماعي والتنمية وفقا مليثاق األمم املتحدة

ل األطراف يف االتفاق أن تسترشد مببدأ التعاون والتعاضد يف كل             على الدو  -٢ 
وينبغي أن  . ما تضطلع به من أنشطة تتعلق باستكشاف القمر واستخدامه             

يكون التعاون الدويل املضطلع به تنفيذا هلذا االتفاق على أوسع نطاق ممكن             
وجيوز أن حيدث على أساس متعدد األطراف، أو على أساس ثنائي، أو                       

 .سطة منظمات حكومية دوليةبوا
  

 ٥املادة 

على الدول األطراف أن تعلم األمني العام لألمم املتحدة وكذلك اجلمهور                -١ 
واجملتمع الدويل العلمي، إىل أبعد مدى ممكن وعملي، بأنشطتها املتعلقة                    

وتعطى املعلومات املتعلقة بالوقت،             . باستكشاف القمر واستخدامه        
عامل املدارية، واملدة، فيما يتصل بكل بعثة إىل القمر           واملقاصد، واملواقع، وامل  

يف أقرب وقت ممكن عقب عملية االطالق، أما املعلومات املتعلقة بنتائج                   
ويف حالة دوام بعثة . كل بعثة، مبا فيها النتائج العلمية، فتقدم عند امتام البعثة         

ة، مبا فيها أي    ما مدة تتجاوز ستني يوما، تعطى املعلومات املتعلقة بسري البعث         
أما . نتائج علمية، بصفة دورية، على فترات مدة كل منها ثالثون يوما                    

بالنسبة للبعثات اليت تدوم أكثر من ستة أشهر، فال يلزم االبالغ فيما بعد                   
 .اال عن االضافات اهلامة اليت جتد على هذه املعلومات

رى تنوي العمل   اذا انتهى إىل علم احدى الدول األطراف أن دولة طرفا أخ             -٢ 
يف الوقت نفسه يف املنطقة نفسها أو يف املدار نفسه حول القمر أو يف مسار                
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متجه اليه أو مار حوله، يتعني على هذه الدولة أن تقوم، على وجه السرعة،         
 .باعالم الدولة األخرى بتوقيت وخطط عملياهتا

 مبوجب هذا   يتعني على الدول األطراف، يف تنفيذ األنشطة اليت تضطلع هبا             -٣ 
االتفاق، أن تقوم، يف احلال، بافادة األمني العام، وكذلك اجلمهور واجملتمع             
الدويل العلمي بأي ظاهرة تكتشفها يف الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر،             
ميكن أن تعرض حياة البشر أو صحتهم للخطر، وكذلك بأي داللة على                   

 .وجود حياة عضوية
  

 ٦املادة 

لدول األطراف حرية اجراء الدراسات العلمية على سطح               تكون جلميع ا     -١ 
 .القمر دون متييز من أي نوع، على أساس املساواة ووفقا للقانون الدويل

حيق للدول األطراف، يف اجرائها للدراسات العلمية تعزيزا ألحكام هذا                     -٢ 
االتفاق، أن جتمع فوق سطح القمر وأن تنقل منه عينات من معادنه ومن                   

وتبقى هذه العينات حتت تصرف الدول األطراف اليت               . ن املواد  غريها م  
. كانت وراء مجعها، وجيوز هلذه الدول أن تستخدمها يف أغراض علمية                   

وتراعى الدول األطراف استصواب جعل جزء من هذه العينات متاحا                       
للدول األطراف األخرى املعنية وللمجتمع الدويل العلمي من أجل البحث              

لدول األعضاء، يف سياق الدراسات العلمية، أن تستخدم            وجيوز ل . العلمي
 .أيضا معادن القمر وغريها من املواد القمرية بكميات مناسبة لدعم بعثاهتا

تتفق الدول األطراف على استصواب تبادل العاملني العلميني وغريهم من                 -٣ 
ذلك العاملني يف البعثات إىل القمر أو يف املنشآت املقامة فوق سطح القمر و             

 .على أوسع نطاق ممكن وعملي
  

 ٧املادة 

على الدول األطراف، يف استكشافها للقمر واستخدامه، أن تتخذ تدابري ملنع    -١ 
اختالل توازن بيئته القائم، سواء باحداث تغيريات ضارة يف هذه البيئة، أو                

وعلى . بتلويثها على حنو ضار بادخال مادة غريبة عن بيئته أو بطريقة أخرى   
ول األطراف أيضا أن تتخذ تدابري لتجنب التأثري على حنو ضار يف بيئة                   الد

 .األرض عن طريق ادخال مادة ال أرضية فيها بطريقة أخرى
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على الدول األطراف أن تفيد األمني العام لألمم املتحدة بالتدابري اليت                           -٢ 
 من هذه املادة وباخطاره مقدما، إىل أقصى مدى              ١تعتمدها وفقا للفقرة      

 .مي، بكل ما تضعه على القمر من مواد مشعة وبأغراض هذه العملياتعل

تقدم الدول األطراف إىل الدول األطراف األخرى وإىل األمني العام تقارير               -٣ 
عن مناطق القمر اليت هلا أمهية علمية خاصة من أجل النظر، دون املساس                    

مناطق حبقوق الدول األطراف األخرى، يف حتديد هذه املناطق بوصفها                     
دولية علمية حمتفظا هبا ينبغي االتفاق على اختاذ ترتيبات خاصة حلمايتها                    

 .بالتشاور مع اهليئات املختصة لألمم املتحدة
  

 ٨املادة 

للدول األطراف أن تضطلع بأنشطتها يف استكشاف القمر واستخدامه يف                -١ 
 .أي مكان على سطحه أو حتت سطحه مع مراعاة أحكام هذا االتفاق

 :وهلذه األغراض، جيوز للدول األطراف، بوجه خاص -٢ 

أن ترتل أجسامها الفضائية على القمر وأن تطلقها من                )أ(   
 القمر؛

أن تضع عامليها، ومركباهتا الفضائية، ومعداهتا،                         )ب(   
ومرافقها، وحمطاهتا، ومنشآهتا يف أي مكان على سطح القمر أو حتت                         

 .سطحه

لني، واملركبات الفضائية، واملعدات، واملرافق،           وجيوز انتقال أو نقل العام            
 .واحملطات، واملنشآت حبرية فوق سطح القمر أو حتته

 ١ال جيوز أن تعترض أنشطة الدول األطراف، املضطلع هبا وفقا للفقرتني                   -٣ 
وعلى .  من هذه املادة، أنشطة الدول األطراف األخرى على القمر                  ٢ و

دث مثل هذا االعتراض، أن جترى                الدول األطراف املعنية، حيثما حي            
 . من هذا االتفاق١٥ من املادة ٣ و ٢مشاورات وفقا للفقرتني 

  
 ٩املادة 

وال . جيوز للدول األطراف انشاء حمطات مأهولة أو غري مأهولة على القمر              -١ 
جيوز للدولة الطرف اليت تنشئ حمطة من احملطات أن تستخدم اال املنطقة اليت       

احملطة، وعليها أن تعلم على الفور األمني العام لألمم                تتطلبها احتياجات     
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وتقوم هذه الدولة فيما بعد على            . املتحدة مبكان هذه احملطة وأغراضها         
فترات سنوية، بافادة األمني العام كذلك مبا اذا كان استخدام احملطة مستمرا         

 .أو اذا كانت أغراضها قد تغريت أم ال

ق عاملي ومركبات ومعدات الدول األطراف       تقام احملطات على حنو ال يعو       -٢ 
األخرى اليت تضطلع بأنشطة على القمر وفقا ألحكام هذا االتفاق أو للمادة       
األوىل من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف                       
واستخدم الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،             

 .مجيع مناطق القمرعن الوصول حبرية إىل 
 

 ١٠املادة 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري العملية حلماية حياة وصحة األشخاص               -١ 
وهلذا الغرض، عليها أن تعترب أي شخص موجود على القمر                . على القمر 

مالحا فضائيا يف حدود ما تعنيه املادة اخلامسة من معاهدة املبادئ املنظمة                  
تكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف           ألنشطة الدول يف ميدان اس        

ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، وجزءا من العاملني يف أية سفينة                 
فضائية يف حدود ما يعنيه اتفاق انقاذ املالحني الفضائيني واعادة املالحني                  

 .الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

ملأوى يف حمطاهتا ومنشآهتا ومركباهتا وغريها       على الدول األطراف أن تقدم ا       -٢ 
 .من املرافق إىل األشخاص الذين يعانون ضيقا على القمر

 
 ١١املادة 

يعترب القمر وموارده الطبيعية تراثا مشتركا للبشرية على النحو املعرب عنه يف                -١ 
 . من هذه املادة٥أحكام هذا االتفاق، وال سيما الفقرة 

قمر للتملك الوطين بدعوى السيادة أو عن طريق                    ال جيوز اخضاع ال         -٢ 
 .االستخدام أو االحتالل، أو بأية وسائل أخرى

ال جيوز أن يصبح سطح القمر أو ما حتت سطحه أو أي جزء منه أو أية                         -٣ 
موارد طبيعية موجودة فيه ملكا ألي دولة، أو ألي منظمة حكومية دولية                 

ي كيان غري حكومي أو ألي       أو غري حكومية، أو ألي منظمة وطنية أو أل          
وال ينشأ عن وضع العاملني واملركبات الفضائية واملعدات           . شخص طبيعي 

واملرافق واقامة احملطات واملنشآت فوق سطح القمر أو حتته، مبا يف ذلك                     
اهلياكل املتصلة بسطحه أو ما حتت سطحه، حق يف ملكية سطح القمر أو                 
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ألحكام السابقة النظام الدويل    وال متس ا  . ما حتت سطحه أو أي مناطق منه       
 . من هذه املادة٥املشار اليه يف الفقرة 

للدول األطراف احلق يف استكشاف القمر واستخدامه دون متييز من أي                    -٤ 
نوع، وذلك على أساس من املساواة وفقا للقانون الدويل وألحكام هذا                    

 .االتفاق

وجبه نظاما دوليا،     تتعهد الدول األطراف يف هذا االتفاق بأن تنشئ مب                    -٥ 
يتضمن اجراءات مناسبة، لتنظيم استغالل موارد القمر الطبيعية نظرا ألن                 

وينفذ هذا احلكم وفقا       . هذا االستغالل يوشك أن يصبح ممكن التحقيق            
 . من هذا االتفاق١٨للمادة 

على الدول األطراف، من أجل تيسري اقامة النظام الدويل املشار اليه يف                        -٦ 
هذه املادة، أن تعلم األمني العام لألمم املتحدة وأن تعلم                     من     ٥الفقرة   

اجلمهور واجملتمع الدويل العلمي، على أوسع نطاق ممكن وعملي، عن أية                 
 .موارد طبيعية قد تكتشفها على القمر

 :تتضمن املقاصد الرئيسية للنظام الدويل املزمعة اقامته ما يلي -٧ 

 ى حنو منظم ومأمون؛تنمية موارد القمر الطبيعية عل )أ(   

 ادارة هذه املوارد ادارة رشيدة؛ )ب(   

 توسيع فرص استخدام هذه املوارد؛ )ج(   

تقاسم مجيع الدول األطراف، على حنو منصف، للفوائد           )د(   
اجملتناة من هذه املوارد، حبيث يوىل اعتبار خاص ملصاحل واحتياجات البلدان             

سهمت على حنو مباشر أو غري مباشر         النامية، وكذلك جلهود البلدان اليت أ       
 .يف استكشاف القمر

جيري االضطالع جبميع األنشطة فيما يتعلق مبوارد القمر الطبيعية بطريقة                  -٨ 
 ٢ من هذه املادة ومع أحكام الفقرة           ٧تتفق مع املقاصد احملددة يف الفقرة          

 . من هذا االتفاق٦من املادة 
 

 ١٢املادة 

لوالية والسيطرة على عامليها ومركباهتا الفضائية         حتتفظ الدول األطراف با      -١ 
وال تتأثر ملكية املركبات     . ومعداهتا ومرافقها وحمطاهتا ومنشآهتا على القمر       

 .الفضائية واملعدات واملرافق واحملطات واملنشآت بوجودها على القمر
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يكون التصرف يف املركبات واملنشآت واملعدات أو يف أجزائها املركبة اليت               -٢ 
 من اتفاق انقاذ     ٥يعثر عليها يف أماكن غري املكان املقصود هلا وفقا للمادة              

املالحني الفضائيني واعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف                      
 .الفضاء اخلارجي

جيوز للدول األطراف، يف حالة حدوث طارئ ينطوي على هتديد للحياة                   -٣ 
أو منشآت أو مرافق أو امدادات       البشرية، أن تستخدم معدات أو مركبات        

وخيطر األمني العام لألمم املتحدة أو الدولة       . دول أطراف أخرى على القمر    
 .الطرف املعنية، على الفور، مبثل هذا االستخدام

  
 ١٣املادة 

على أي دولة من الدول األطراف تعلم هببوط حتطم أو هببوط اضطراري أو بأي                         
سم فضائي أو ألجزاء مركبة له مل تقم هي باطالقه أو               هبوط آخر غري مقصود على القمر جل        

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

 ١٤املادة 

تتحمل الدول األطراف يف هذا االتفاق مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية             -١ 
وكاالت حكومية أو كيانات غري املضطلع هبا على القمر سواء اضطلعت هبا 

حكومية، وعن كفالة أن جيري االضطالع باألنشطة الوطنية وفقا ألحكام              
وعلى الدول األطراف أن تكفل عدم قيام الكيانات غري                    . هذا االتفاق  

احلكومية اخلاضعة لواليتها بأنشطة على القمر اال حتت سلطة الدولة الطرف       
 .املناسبة ومراقبتها املستمرة

تسلم الدول األطراف بأنه ميكن أن يصبح من الضروري اختاذ ترتيبات                       -٢ 
مفصلة بشأن املسؤولية عن األضرار اليت حتدث على القمر، باالضافة إىل                  
أحكام معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف                            
واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى              

تفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية، وذلك           وا
ويكون اعداد أي     . نتيجة للقيام بأنشطة أكثر اتساعا على سطح القمر                

 من هذا      ١٨ترتيبات مثل هذه وفقا لالجراء املنصوص عليه يف املادة                       
 .االتفاق
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 ١٥املادة 

ها من الدول األطراف يف       لكل دولة طرف أن تتحقق من أن أنشطة غري               -١ 
وهلذه الغاية،   . استكشاف القمر واستخدامه تتفق وأحكام هذا االتفاق               

يكون باب زيارة مجيع املركبات الفضائية واملعدات واملرافق واحملطات                     
وعلى . واملنشآت املوجودة على القمر مفتوحا للدول األطراف األخرى               

 زيارهتا املزمعة بوقت       هذه الدول األطراف أن ترسل إخطارا مسبقا قبل              
معقول كي يتسىن اجراء املشاورات املناسبة واختاذ االحتياطات القصوى                 
لكفالة السالمة ولتفادي عرقلة السري الطبيعي للعمليات يف املرفق املزمعة                  

وعمال هبذه املادة، جيوز ألي دولة طرف أن تستخدم وسائلها                     . زيارته
 أو اجلزئية املقدمة هلا من أي دولة           اخلاصة، أو أن تعمل باملساعدة الكاملة        

طرف أخرى أو عن طريق االجراءات الدولية املناسبة، يف اطار األمم                         
 .املتحدة وفقا للميثاق

جيوز لكل دولة طرف، يكون لديها من األسباب ما حيملها على االعتقاد                   -٢ 
أن دولة طرفا أخرى ال تفي بااللتزامات املفروضة عليها مبوجب هذه                         

ية أو أن دولة طرفا أخرى تعترض ما للدولة األوىل من حقوق                           االتفاق
. مبوجب هذا االتفاق، أن تطلب اجراء مشاورات مع هذه الدولة الطرف               

وعلى الدولة الطرف اليت تتلقى مثل هذا الطلب أن تدخل يف هذه                                
وحيق ألي دولة طرف أخرى تطلب االشتراك يف            . املشاورات دون تأخري   

وعلى كل دولة طرف تشترك يف مثل هذه               . يهااملشاورات أن تشترك ف      
املشاورات أن تسعى إىل التوصل إىل حل مقبول لدى كل األطراف ألي                  

. موضوع نزاع وعليها أن تراعي حقوق ومصاحل مجيع الدول األطراف                   
وجيب ابالغ األمني العام لألمم املتحدة بنتائج املشاورات وعليه أن حييل                   

 .يع الدول األطراف املعنيةاملعلومات اليت يتلقاها إىل مج

اذا مل تفض املشاورات إىل تسوية مقبولة لدى مجيع األطراف تكون قد                       -٣ 
روعيت فيها املراعاة الواجبة حقوق ومصاحل مجيع الدول األطراف، يتعني               
على األطراف املعنية أن تتخذ مجيع التدابري لتسوية الرتاع بوسائل سلمية                   

واذا نشأت   . ة لظروف وطبيعة الرتاع       أخرى من اختيارها تكون مناسب         
صعوبات فيما يتعلق بافتتاح املشاورات اذا مل تفض املشاورات إىل تسوية                
مقبولة لدى مجيع األطراف، جاز ألي دولة من الدول األطراف أن تسعى                
إىل احلصول على مساعدة األمني العام، دون احلصول على موافقة أي من                 

وعلى .  من أجل اجياد حل ملوضوع الرتاع        الدول األطراف األخرى املعنية،    
كل دولة طرف ال تقيم عالقات دبلوماسية مع دولة أخرى من الدول                        
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األطراف املعنية أن تشترك يف هذه املشاورات، حسب اختيارها، سواء                     
بنفسها أو بواسطة دولة طرف أخرى أو بواسطة األمني العام بوصفه                         

 .وسيطا
  

 ١٦املادة 

، تعترب مجيع االشارات الواردة يف هذا االتفاق إىل الدول             ٢١ إىل   ١٧باستثناء املواد    
منطبقة على أي منظمة حكومية دولية تباشر أنشطة فضائية اذا أعلنت املنظمة قبوهلا للحقوق                 
والواجبات اليت ينص عليها هذا االتفاق واذا كانت غالبية الدول األعضاء يف املنظمة من                           

 ويف معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان                       الدول األطراف يف هذا االتفاق           
وعلى . استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى            

الدول األعضاء يف أي منظمة من هذا القبيل واليت تكون أطرافا يف هذا االتفاق أن تتخذ                             
 .عالن وفقا ألحكام هذه املادةاخلطوات املناسبة لضمان قيام املنظمة باصدار ا

  
 ١٧املادة 

ويبدأ نفاذ  . ألي دولة طرف يف هذا االتفاق أن تقترح ادخال تعديالت على االتفاق             
التعديالت بالنسبة لكل دولة من الدول األطراف يف هذا االتفاق تقبل التعديالت مىت قبلت                    

 يبدأ نفاذها بالنسبة لكل من         غالبية الدول األطراف يف االتفاق هلذه التعديالت، وبعد ذلك             
 .بقية الدول األطراف يف االتفاق يف تاريخ قبوهلا للتعديالت

  
 ١٨املادة 

بعد مرور عشر سنوات على بدء نفاذ هذا االتفاق، تدرج مسألة اعادة النظر يف                          
 االتفاق يف جدول األعمال املؤقت للجمعية العامة لألمم املتحدة بغية القيام، يف ضوء التطبيق                 

غري أنه، يف أي وقت بعد أن           . املاضي لالتفاق، بالنظر فيما اذا كان حيتاج إىل تنقيح أم ال                
يكون االتفاق قد سرى ملدة مخس سنوات، يتعني على األمني العام لألمم املتحدة، بوصفه                        
وديعا، أن يدعو لالنعقاد، بناء على طلب ثلث الدول األطراف يف هذا االتفاق ومبوافقة غالبية                

ويتعني أيضا أن يقوم     . ول األطراف، مؤمترا للدول األطراف العادة النظر يف هذا االتفاق             الد
، على أساس املبدأ املشار     ١١ من املادة    ٥مؤمتر استعراضي بدراسة مسألة تنفيذ أحكام الفقرة         

 من هذه املادة آخذا يف االعتبار بوجه خاص، أي تطورات تكنولوجية ذات                 ١اليه يف الفقرة     
 .ملوضوعصلة با
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 ١٩املادة 

يفتح باب التوقيع على هذا االتفاق جلميع الدول يف مقر األمم املتحدة                         -١ 
 .بنيويورك

وألية دولة مل توقّع على هذا . خيضع هذا االتفاق لتصديق الدول املوقّعة عليه   -٢ 
 من هذه املادة، أن تنضم اليه يف أي           ٣االتفاق قبل بدء نفاذه، وفقا للفقرة         

دع وثائق التصديق أو وثائق االنضمام لدى األمني العام لألمم                وتو. وقت
 .املتحدة

يبدأ نفاذ هذا االتفاق اعتبارا من اليوم الثالثني الالحق لتاريخ ايداع خامس               -٣ 
 .وثيقة من وثائق التصديق

يبدأ نفاذ هذا االتفاق بالنسبة إىل الدول اليت تكون قد أودعت وثائق                            -٤ 
 بعد بدء نفاذه اعتبارا من اليوم الثالثني الالحق                    تصديقها أو انضمامها    

 .لتاريخ ايداع تلك الدول لوثائق التصديق أو االنضمام

يبلّغ األمني العام على الفور مجيع الدول املوقّعة على هذا االتفاق واملنضمة                 -٥ 
اليه بتاريخ كل توقيع عليه، وتاريخ ايداع كل وثيقة تصديق عليه أو                           

 .ريخ بدء نفاذه وغري ذلك من اإلخطاراتانضمام اليه، وتا
  

 ٢٠املادة 

ألي دولة من الدول األطراف يف هذا االتفاق أن ختطر بانسحاهبا من هذا االتفاق                      
. بعد مرور سنة على بدء نفاذه وذلك بارسال إخطار كتايب إىل األمني العام لألمم املتحدة                       

 .ريخ تسلم هذا اإلخطارويصبح مثل هذا االنسحاب نافذ املفعول بعد سنة من تا
  

 ٢١املادة 

يودع أصل هذا االتفاق، الذي تتساوى يف احلجية نصوصه االسبانية واالنكليزية                      
والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى األمني العام لألمم املتحدة الذي يتعني عليه أن                     

 .يهيرسل نسخا معتمدة منه إىل مجيع الدول املوقّعة عليه واملنضمة ال
   

 قام املوقّعون أدناه، املفّوضون من حكوماهتم حسب األصول، بالتوقيع           ،واثباتا لذلك  
ديسمرب /على هذا االتفاق املعروض للتوقيع يف نيويورك يف اليوم الثامن عشر من كانون األول                

.عام ألف وتسعمائة وتسعة وسبعني





 

 

 

 

 

   اجلزء الثاين
 مةاعتمدهتا اجلمعية العااليت بادئ امل
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يف ميدان  عالن املبادئ القانونية املنظّمة لنشاطات الدولا -ألف
 استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

  
 ان اجلمعية العامة، 

 اآلفاق الواسعة اليت فتحها أمام االنسانية ولوج االنسان الفضاء اخلارجي،اذ تستلهم  

لها من التقدم يف ميدان         املصلحة املشتركة اليت تعود على االنسانية ك            واذ تدرك      
 استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

أن استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه جيب أن يباشرا لتحقيق خري               واذ تعتقد     
 االنسانية وفائدة الدول أيا كانت درجة منائها االقتصادي أو العلمي،

النواحي العلمية إىل جانب النواحي       االسهام يف تعاون دويل واسع يتناول           واذ تود     
 القانونية من استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

أن هذا التعاون سيسهم يف امناء التفاهم املتبادل ويف توثيق العالقات الودية             واذ تعتقد    
 بني األمم والشعوب،

، الذي  ١٩٤٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣املتخذ يف    )٢-د (١١٠إىل قرارها   واذ تشري    
شجبت فيه الدعاية الرامية أو املؤدية إىل اثارة أو تشجيع أي هتديد أو خرق للسلم أو أي عمل    

 عدواين، واذ ترى أن القرار السالف الذكر يسري على الفضاء اخلارجي،

 / كانون األول    ٢٠املتخذ يف      )١٦-د (١٧٢١قرارها   واذ تأخذ بعني االعتبار           
، وقد  ١٩٦٢ديسمرب  / كانون األول  ١٤املتخذ يف    )١٧-د (١٨٠٢رها   وقرا ١٩٦١ديسمرب  

 اختذا بإمجاع الدول األعضاء يف األمم املتحدة،

أن على الدول االسترشاد، يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه،             تعلن رمسيا     
 :باملبادئ التالية

لها يباشر استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، إلفادة االنسانية ك                     -١ 
 .ولتحقيق مصاحلها

تكون جلميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي واألجرام             -٢ 
 .السماوية على قدم املساواة ووفقا للقانون الدويل
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ال جيوز التملك القومي للفضاء اخلارجي واألجرام السماوية بدعوى السيادة      -٣ 
 .سيلة أخرىبطريق االستخدام، وضع اليد أو االحتالل أو بأية و

تلتزم الدول، يف مباشرة نشاطاهتا يف ميدان استكشاف الفضاء واستخدامه،             -٤ 
مراعاة القانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة، وحتري صيانة                       

 .السلم واألمن الدوليني وتعزيز التعاون والتفاهم الدوليني

ية املباشرة يف الفضاء    تترتب على الدول مسؤولية دولية عن النشاطات القوم         -٥ 
اخلارجي، سواء باشرهتا اهليئات احلكومية أو غري احلكومية، وعن تأمني                    

وتراعي . مباشرة النشاطات القومية وفقا للمبادئ املقررة يف هذا االعالن              
الدولة املعنية فرض االجازة واالشراف املستمر على نشاطات اهليئات غري                

الة صدور النشاطات املباشرة يف          ويف ح  . احلكومية يف الفضاء اخلارجي       
الفضاء اخلارجي عن احدى املنظمات الدولية، تكون هذه املنظمة والدول               
املشتركة فيها هي صاحبة املسؤولية عن التزام املبادئ املقررة يف هذا                            

 .االعالن

تلتزم الدول، يف اكتشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، االسترشاد مببدأ                  -٦ 
 واملراعاة احلقة يف مباشرة نشاطاهتا يف الفضاء اخلارجي             التعاون والتعاضد، 

وجيب على كل دولة يكون        . للمصاحل املقابلة اليت تكون للدول األخرى         
لديها من األسباب ما حيملها على االعتقاد بأن مثة نشاطا أو جتريبا مزمعا                   
منها أو من مواطنيها قد يتسبب يف عرقلة نشاطات الدول األخرى يف ميدان 

تكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لألغراض السلمية أن جتري الدولية          اس
وجيوز لكل دولة يكون    . املناسبة قبل الشروع يف ذلك النشاط أو التجريب         

لديها من األسباب ما حيملها على االعتقاد بأن مثة نشاطا أو جتريبا يف                          
 الفضاء اخلارجي مزمعا من دولة أخرى قد يتسبب يف عرقلة النشاطات                    

املباشرة يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لألغراض                        
 .السلمية أن تطلب اجراء املشاورات الالزمة بشأن هذا النشاط أو التجريب

حتتفظ الدولة املقيد يف سجلها أي جسم مطلق يف الفضاء اخلارجي بالوالية               -٧ 
 واملراقبة على ذلك اجلسم وعلى أي أشخاص حيملهم أثناء وجوده                             

وال تتأثر ملكية األجسام املطلقة يف الفضاء        . ووجودهم يف الفضاء اخلارجي   
اخلارجي وملكية أجزائها مبرورها عرب الفضاء اخلارجي أو بعودهتا إىل                        

وترد إىل دولة السجل أية أجسام أو أجزاء منها يعثر عليها خارج               . األرض
 .الالزمة عند طلبهاحدودها، على أن تقوم قبل الرد بتقدمي البيانات الثبوتية 
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تترتب على كل دولة تطلق أو تتيح اطالق أي جسم يف الفضاء اخلارجي                    -٨ 
وعلى كل دولة يطلق أي جسم من اقليمها أو من منشآهتا مسؤولية دولية                 
عن األضرار اليت تلحق بأية دولة أجنبية أو بأي شخص من أشخاصها                        

ه فوق األرض أو يف        الطبيعيني أو القانونيني بسبب ذلك اجلسم أو أجزائ             
 .الفضاء اجلوي أو يف الفضاء اخلارجي

تراعي الدول اعتبار املالحني الفضائيني مبثابة مبعوثي االنسانية يف الفضاء                  -٩ 
اخلارجي وتزويدهم بكل مساعدة ممكنة عند حصول أي حادث أو حمنة أو              

حالة ويبادر، يف   . هبوط اضطراري يف اقليم دولة أجنبية أو يف أعايل البحار           
هبوط املالحني الفضائيني اضطرارا، إىل اعادهتم ساملني إىل الدولة املسجلة               

 .فيها مركبتهم الفضائية
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 املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية -باء
 يف االرسال التلفزي الدويل املباشر

  
 إن اجلمعية العامة، 

 ١٩٧٢نوفمرب   / تشرين الثاين    ٩ؤرخ يف     امل )٢٧-د (٢٩١٦إىل قرارها     إذ تشري      
والذي أكدت فيه على ضرورة اعداد املبادئ تنظم استخدام الدول للتوابع األرضية                                   
االصطناعية يف االرسال التلفزي الدويل املباشر، وادراكا منها ألمهية عقد اتفاق دويل واحد أو               

 أكثر،

ديسمرب /كانون األول  ١٨املؤرخ يف    )٢٨-د (٣١٨٢إىل قراراهتا   وإذ تشري كذلك      
 )٣٠-د (٣٣٨٨ ، و ١٩٧٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢املؤرخ يف    )٢٩-د (٣٢٣٤  و ١٩٧٣

ر ـنوفمب/ تشرين الثاين    ٨ املؤرخ يف       ٣١/٨ ، و  ١٩٧٥نوفمرب   / تشرين الثاين    ١٨املؤرخ يف     
 املؤرخ يف    ٢٣/٦١ ، و ١٩٧٧ديسمرب  / كانون األول   ٢٠ املؤرخ يف      ٢٣/١٩٦ ، و ١٩٧٦
، ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول   ٥ املؤرخ يف      ٣٤/٦٦ ، و  ١٩٧٨نوفمرب   / تشرين الثاين    ١٠
 تشرين  ١٨ املؤرخ يف    ٣٦/٣٥، وقرارها   ١٩٨٠نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ املؤرخ يف    ٣٥/١٤ و

 اليت قررت فيه أن تنظر يف اعتماد مشروع جمموعة املبادئ تنظم استخدام             ١٩٨١نوفمرب  /الثاين
يف االرسال التلفزي الدويل املباشر، يف دورهتا السابعة               الدول للتوابع األرضية االصطناعية         

 والثالثني،

مع التقدير اجلهود املبذولة يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض وإذ تالحظ   
السلمية وجلنتها الفرعية القانونية لالمتثال للتوجيهات الصادرة يف قرارات اجلمعية املذكورة                  

 أعاله،

أنه جرت عدة جتارب لالرسال التلفزي املباشر بواسطة التوابع          رها  وإذ تضع يف اعتبا    
االصطناعية وأن هناك عددا من شبكات االرسال التلفزي املباشر بواسطة التوابع االصطناعية                
 يعمل بالفعل يف بعض البلدان ورمبا ميكن تعميمه على نطاق جتاري يف املستقبل القريب جدا،

غيل توابع االرسال التلفزي الدويل املباشر ستكون له             أن تش وإذ تأخذ يف اعتبارها         
 آثار دولية هامة من النواحي السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،

أن وضع املبادئ لالرسال التلفزي الدويل املباشر سوف يسهم يف دعم                  وإذ تعتقد     
 املتحدة، ميثاق األمم ئالتعاون الدويل يف هذا امليدان وتعزيز أهداف ومباد
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املبادئ املنظمة الستخدام الدول للتوابع األرضية االصطناعية يف االرسال                    تعتمد    
 .التلفزي الدويل املباشر، املنصوص عليها يف مرفق هذا القرار

  
  املبادئ املنظمة الستخدام الدول التوابع األرضية االصطناعية  -املرفق

 يف االرسال التلفزي الدويل املباشر
  

 ملقاصد واألهدافا  -ألف
ينبغي االضطالع باألنشطة يف ميدان االرسال التلفزي الدويل املباشر بواسطة التوابع               -١

االصطناعية بطريقة تتفق مع حقوق الدول يف السيادة، مبا يف ذلك مبدأ عدم التدخل وكذلك                  
حق كل شخص يف أن يلتمس املعلومات واألفكار وأن يتلقاها وأن ينقلها على النحو                                

 .نصوص عليه يف صكوك األمم املتحدة ذات الصلةامل

ينبغي هلذه األنشطة أن تشجع على نشر املعلومات واملعرفة يف امليادين الثقافية                             -٢
والعلمية وتبادهلا حبرية، وأن تساعد يف حتقيق التنمية التعليمية واالجتماعية واالقتصادية                            

اة جلميع الشعوب وأن توفر الترفيه مع            والسيما يف البلدان النامية، وأن حتسن نوعيات احلي             
 .املراعاة الواجبة للسالمة السياسية والثقافية للدول

وينبغي طبقا لذلك االضطالع هبذه األنشطة بطريقة تتفق مع تطوير التفاهم املتبادل                 -٣
وتعزيز العالقات الودية والتعاون بني مجيع الدول والشعوب من أجل صيانة السلم واألمن                       

 .الدوليني
  

  انطباق القانون الدويل -باء
ينبغي القيام باألنشطة يف ميدان االرسال التلفزي الدويل املباشر باستخدام التوابع                     -٤

االصطناعية وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم املتحدة ومعاهدة املبادئ املنظمة                       
ا يف ذلك القمر واألجرام       ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مب             

، واألحكام ذات الصلة من        ١٩٦٧يناير  / كانون الثاين   ٢٧املؤرخة يف     )١(السماوية األخرى 
االتفاقية الدولية لالتصاالت السلكية والالسلكية ولوائحها املنظمة الستخدام الالسلكي                        

 .النسانوالصكوك الدولية املتعلقة بالعالقات الودية والتعاون بني الدول وحبقوق ا
  

 احلقوق والفوائد  -جيم
لكل دولة حق متساو يف القيام بأنشطة يف ميدان االرسال التلفزي الدويل املباشر                        -٥

بواسطة التوابع االصطناعية، وكذلك يف أن تأذن لألشخاص والكيانات اخلاضعني لواليتها                    
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وب أن تتمتع بالفوائد    وحيق بل ينبغي جلميع الدول والشع      . القضائية بالقيام مبثل هذه األنشطة     
وجيب أن تتاح جلميع الدول، دون متييز وبشروط يتفق عليها بني                . العائدة من هذه األنشطة    

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

  التعاون الدويل -دال
 بواسطة التوابع    ينبغي أن تقوم األنشطة يف ميدان االرسال التلفزي الدويل املباشر                  -٦

وينبغي أن يصبح هذا التعاون موضوعا          . االصطناعية على التعاون الدويل وأن تشجع عليه           
وينبغي ايالء اعتبار خاص إىل احتياجات البلدان النامية يف استخدام                        . للترتيبات املناسبة  

 .ا القوميةاالرسال التلفزي الدويل املباشر بواسطة التوابع االصطناعية لغرض التعجيل بتنميته
  

  تسوية املنازعات بالطرق السلمية -هاء
ينبغي تسوية أي نزاع دويل قد ينشأ من األنشطة اليت تشملها هذه املبادئ عن طريق                  -٧

االجراءات املستقرة املتعلقة بتسوية املنازعات بالطرق السلمية واملتفق عليها من أطراف الرتاع              
 .عمال بأحكام ميثاق األمم املتحدة

  
  مسؤولية الدولة -ووا

تتحمل الدول املسؤولية الدولية عن ما تقوم به أو ما يضطلع به حتت واليتها                                -٨
القضائية من أنشطة يف ميدان االرسال التلفزي الدويل املباشر بواسطة التوابع االصطناعية                        

 .وكذلك عن خضوع كل من هذه األنشطة للمبادئ املنصوص عليها يف هذه الوثيقة

 تقوم منظمة دولية مشتركة بني احلكومات باالرسال التلفزي الدويل املباشر               وعندما -٩
بواسطة التوابع االصطناعية، فانه ينبغي على تلك املنظمة والدول املشتركة فيها أن تتحمل                      

 . أعاله٨املسؤولية املشار اليها يف الفقرة 
  

  الواجب واحلق يف التشاور -زاي
قبلة يف اطار خدمة لالرسال التلفزي الدويل املباشر              على كل دولة مرسلة أو مست          -١٠

بواسطة التوابع االصطناعية تطلب اليها ذلك دولة أخرى مرسلة أو مستقبلة يف اطار اخلدمة                    
نفسها أن تدخل فورا يف مشاورات بشأن أنشطتها يف ميدان االرسال التلفزي الدويل املباشر                   

طلبت املشاورات، وذلك دون االخالل بأية             بواسطة التوابع االصطناعية مع الدولة اليت                
 .مشاورات أخرى قد جتريها هاتان الدولتان مع أية دولة أخرى يف هذا املوضوع
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  حقوق امللكية الفنية وحقوق اجلوار -حاء
دون املساس بأحكام القانون الدويل ذات الصلة، ينبغي للدول أن تتعاون بصفة ثنائية              -١١

اية حقوق امللكية الفنية وحقوق اجلوار وذلك عن طريق                   ومتعددة األطراف من أجل مح         
اتفاقات مناسبة تعقد بني الدول املهتمة باألمر أو بني الكيانات القانونية املختصة اخلاضعة                        

وينبغي هلذه الدول أو الكيانات ايالء اعتبار خاص يف هذا التعاون ملصاحل                 . لواليتها القضائية 
 .ام االرسال التلفزي املباشر بغرض التعجيل بتنميتها القوميةالبلدان النامية يف ميدان استخد

  
 ابالغ األمم املتحدة  -طاء

بغية تشجيع التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض               -١٢
السلمية، ينبغي للدول اليت تقوم أو تأذن بالقيام بأنشطة يف ميدان االرسال التلفزي الدويل                        

 بواسطة التوابع االصطناعية، أن تبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، قدر املستطاع، بطبيعة               املباشر
وعلى األمني العام عند استالمه هذه املعلومات، أن ينشرها على الفور وبصورة             . هذه األنشطة 

فعالة على الوكاالت املتخصصة ذات الصلة، وكذلك على اجلمهور وعلى األوساط العلمية                  
 .الدولية

  
 املشاورات واالتفاقات بني الدول  -ياء

على أي دولة تعتزم انشاء أو االذن بانشاء خدمة لالرسال التلفزي الدويل املباشر                      -١٣
بواسطة التوابع االصطناعية أن تقوم، دون ابطاء، بابالغ الدولة أو الدول املستقبلة املقترحة                     

 . دولة من تلك الدول تطلب ذلكهبذه النية وأن تدخل على الفور يف مشاورات مع أية

ال ميكن انشاء أية خدمة لالرسال التلفزي الدويل املباشر بواسطة التوابع االصطناعية                -١٤
أو ترتيبات تتفق   / أعاله وعلى أساس اتفاقات و      ١٣إال بعد الوفاء بالشروط احملددة يف الفقرة          

 .لة ووفقا هلذه املبادئوصكوك االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية ذات الص

وفيما يتعلق باالنتشار الزائد إلشعاع اشارة التابع االصطناعي، الذي ال مفر من                         -١٥
حدوثه، فإن صكوك االحتاد الدويل للمواصالت السلكية والالسلكية ذات الصلة هي وحدها                

 .اليت تطبق
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 من الفضاء اخلارجي املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد -جيم
  

 ان اجلمعية العامة، 

، ١٩٧٤نوفمرب  / تشرين الثاين   ١٢املؤرخ يف     )٢٩-د (٣٢٣٤إىل قرارها    إذ تشري     
الذي رجت فيه من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية                         

 عن بعد من    القانونية التابعة هلا أن تنظرا يف مسألة اآلثار القانونية املترتبة على استشعار األرض             
، ١٩٧٥نوفمرب  / تشرين الثاين   ١٨املؤرخ يف     )٣٠-د (٣٣٨٨الفضاء، وكذلك إىل قراراهتا       

 كانون  ٢٠ ألف املؤرخ يف      ٣٢/١٩٦، و   ١٩٧٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٨ املؤرخ يف    ٣١/٨ و
 ٣٤/٦٦، و    ١٩٧٨نوفمرب  / تشرين الثاين   ١٠ املؤرخ يف     ٣٣/١٦، و    ١٩٧٧ديسمرب  /األول

نوفمرب / تشرين الثاين   ٣ املؤرخ يف      ٣٥/١٤، و    ١٩٧٩ديسمرب  /ن األول  كانو ٥املؤرخ يف    
 ١٠ املؤرخ يف     ٣٧/٨٩، و   ١٩٨١نوفمرب  / تشرين الثاين   ١٨ املؤرخ يف     ٣٦/٣٥، و    ١٩٨٠

، ١٩٨٣ديسمبـر  / كانون األول   ١٥ املـؤرخ يف      ٣٨/٨٠، و    ١٩٨٢ديسمبـر  /كانـون األول 
 كانون  ١٦ املؤرخ يف    ٤٠/١٦٢و  ،  ١٩٨٤ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ يف     ٣٩/٩٦ و

، اليت دعت فيها إىل النظر بصورة مفصلة يف اآلثار القانونية املترتبة على              ١٩٨٥ديسمرب  /األول
 استشعار األرض عن بعد من الفضاء، بقصد وضع مشروع املبادئ تتعلق باالستشعار عن بعد،

سلمية عن أعمال   يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال          وإذ نظرت    
ويف نص مشروع املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من              )٦(دورهتا التاسعة والعشرين،  

 الفضاء املرفق به،

أن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،             وإذ تالحظ مع االرتياح         
نص مشروع املبادئ املتعلقة    استنادا إىل مداوالت اللجنة الفرعية القانونية التابعة هلا، قد أقرت            

 باستشعار األرض عن بعد من الفضاء،

بأن اعتماد املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء سيسهم               وإذ تؤمن    
 يف تعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

املبادئ املتعلقة باستشعار األرض من بعد من الفضاء الواردة يف مرفق هذا                     تعتمد   
 .رالقرا

                                                           
 A/41/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واألربعون، امللحـق رقم                 )6( 

 .)Corr.1 و
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 من الفضاء اخلارجي املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد  -املرفق
  

 املبدأ األول
 

 :ألغراض هذه املبادئ فيما يتصل بأنشطة االستشعار عن بعد 

استشعار سطح األرض من الفضاء         " االستشعار عن بعد    "يعين مصطلح      )أ( 
عكسها أو حتيدها األجسام       باستخدام خواص املوجات الكهرمغناطيسية اليت تصدرها أو ت               

 املستشعرة، من أجل حتسني ادارة املوارد الطبيعية واستغالل األراضي ومحاية البيئة؛

البيانات اخلام اليت تلتقطها أجهزة استشعار      " البيانات األولية "يعين اصطالح    )ب( 
لقياس املركبة يف جسم فضائي واليت ترسل أو تنقل إىل األرض من الفضاء عن طريق أجهزة ا                   

من بعد يف شكل اشارات كهرمغناطيسية أو عن طريق األفالم الفوتوغرافية، أو األشرطة                          
 املغناطيسية، أو بأية وسيلة أخرى؛

النواتج النامجة عن جتهيز البيانات األولية،         " البيانات اجملهزة "يعين مصطلح     )ج( 
 الالزمة جلعل هذه البيانات صاحلة لالستعمال؛

املعلومات الناجتة عن تفسري البيانات اجملهزة     " ملعلومات احملللة ا"يعين مصطلح    )د( 
 ومدخالت البيانات واملعرفة املستمدة من مصادر أخرى؛

تشغيل املنظومات الفضائية      " أنشطة االستشعار عن بعد       "يعين مصطلح       )ه( 
وتفسريها لالستشعار عن بعد، وحمطات مجع البيانات األولية وختزينها، وأنشطة جتهيز البيانات             

 .ونشر البيانات اجملهزة
  

 املبدأ الثاين
يضطلع بأنشطة االستشعار عن بعد لفائدة مجيع البلدان وخدمة مصاحلها، بغض                       

النظر عن مستوى منوها االقتصادي أو االجتماعي أو العلمي والتكنولوجي، مع ايالء االعتبار                
 .بوجه خاص الحتياجات البلدان النامية

 املبدأ الثالث
طلع بأنشطة االستشعار عن بعد وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك ميثاق األمم                     يض 

املتحدة ومعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء                           
وصكوك االحتاد الدويل        )١(اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،                       

 .ات الصلةللمواصالت السلكية والالسلكية ذ
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 املبدأ الرابع
يضطلع بأنشطة االستشعار عن بعد وفقا للمبادئ الواردة يف املادة األوىل من معاهدة                

املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك                   
اف القمر واألجرام السماوية األخرى، اليت تنص، بوجه خاص، على أن يضطلع باستكش                       

واستخدام الفضاء اخلارجي لفائدة مجيع البلدان ومصلحتها، بغض النظر عن مستوى منوها                     
االقتصادي أو العلمي، وتنص على مبدأ حرية استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي على                     

ويتعني االضطالع هبذه األنشطة على أساس احترام مبدأ السيادة الكاملة                     . أساس املساواة  
دول والشعوب على ثرواهتا ومواردها الطبيعية، مع ايالء االعتبار الواجب ملا             والدائمة جلميع ال  

. للدول األخرى والكيانات الواقعة حتت واليتها من حقوق ومصاحل وفقا للقانون الدويل                       
وينبغي عدم االضطالع هبذه األنشطة بطريقة تنطوي على األضرار باحلقوق واملصاحل املشروعة             

 .للدولة املستشعرة
  

 ملبدأ اخلامسا
تقوم الدول اليت تباشر أنشطة االستشعار عن بعد بتشجيع التعاون الدويل يف هذه                      
وينبغي أن  . وحتقيقا هلذا اهلدف، ينبغي أن توفر للدول األخرى فرص املشاركة فيها            . األنشطة

تقوم هذه املشاركة يف كل حالة من احلاالت على أساس شروط منصفة ومقبولة لدى                                
 .الطرفني

  
 املبدأ السادس

بغية اتاحة االستفادة إىل أقصى حد من أنشطة االستشعار عن بعد، يتعني تشجيع                      
الدول، عن طريق ابرام اتفاقات أو الدخول يف ترتيبات أخرى، على انشاء وتشغيل حمطات                     
جلمع البيانات وختزينها ومرافق لتجهيزها وتفسريها، ال سيما يف اطار اتفاقات أو ترتيبات                       

 .ة، حيثما يتسىن ذلك من الناحية العمليةاقليمي
  

 املبدأ السابع
تقوم الدول املشاركة يف أنشطة االستشعار عن بعد بتوفري املساعدة التقنية للدول                      

 .األخرى املهتمة، بشروط متفق عليها فيما بينها
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 املبدأ الثامن
 التعاون   تشجع األمم املتحدة والوكاالت ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة                        

 .الدويل، مبا يف ذلك املساعدة التقنية والتنسيق يف جمال االستشعار عن بعد
  

 املبدأ التاسع
واملادة  )٤(وفقا للمادة الرابعة من اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،           

 الفضاء  احلادية عشر من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام           
اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، تقوم أية دولة تنفذ برناجما لالستشعار     

وعالوة على ذلك، تتيح تلك الدولة، عند         . عن بعد بابالغ األمني العام لألمم املتحدة بذلك          
ى ذات  الطلب، ألية دولة أخرى، وال سيما أي بلد نام يتأثر بالربنامج، أية معلومات أخر                      

 .صلة، وذلك بأقصى قدر ممكن وعملي
  

 املبدأ العاشر
 .يعزز االستشعار عن بعد محاية البيئة الطبيعية لألرض 

وهلذه الغاية، على الدول املشاركة يف أنشطة االستشعار عن بعد، اليت تتعرف على                    
يعية لألرض، وجود معلومات يف حوزهتا، من شأهنا أن تتيح تفادي أية ظاهرة ضارة بالبيئة الطب      

 .أن تكشف هذه املعلومات للدول املعنية
  

 املبدأ احلادي عشر
 .يعزز االستشعار عن بعد محاية البشرية من الكوارث الطبيعية 

وهلذه الغاية، على الدول املشاركة يف أنشطة االستشعار عن بعد، اليت تتعرف على                    
لدول املتأثرة بكوارث طبيعية أو       وجود بيانات جمهزة ومعلومات حمللة، يف حوزهتا قد تفيد ا              

اليت حيتمل أن تتأثر بكوارث طبيعية وشيكة، أن ترسل هذه البيانات إىل الدول املعنية يف أسرع        
 .وقت ممكن

 املبدأ الثاين عشر
حتصل الدول املستشعرة، دون أي متييز وبشروط معقولة من حيث التكلفة، على                      

علقة باالقليم اخلاضع لواليتها، وذلك فور انتاج تلك                البيانات األولية والبيانات اجملهزة املت         
كما حتصل الدولة املستشعرة على املعلومات احملللة املتاحة عن االقليم الواقع حتت                   . البيانات

واليتها اليت تكون يف حوزة أية دولة مشتركة يف أنشطة االستشعار عن بعد، على نفس                              
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ان بوجه خاص احتياجات ومصاحل البلدان       األساس وبنفس الشروط، على أن تؤخذ يف احلسب         
 .النامية

  
 املبدأ الثالث عشر

تعزيزا وتكثيفا للتعاون الدويل، ال سيما فيما يتعلق باحتياجات البلدان النامية، تدخل              
الدول اليت تباشر استشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي يف مشاورات مع الدولة اليت                    

لبها، التاحة فرص للمشاركة وزيادة الفوائد املتبادلة اجملنية من              يستشعر اقليمها، بناء على ط      
 .ذلك

  
 املبدأ الرابع عشر

امتثاال للمادة السادسة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان                                  
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، تتحمل      

 بتشغيل توابع اصطناعية لالستشعار عن بعد املسؤولية الدولية عن مباشرة                   الدول اليت تقوم   
أنشطتها، وتكفل أن تلك األنشطة متارس وفقا هلذه املبادئ ولقواعد القانون الدويل، بغض                     
النظر عما اذا كانت اجلهات اليت تضطلع هبا كيانات حكومية أو غري حكومية أو منظمات                      

وال خيل هذا املبدأ بانطباق قواعد القانون الدويل بشأن            .  فيها دولية تكون هذه الدول أطرافا      
 .مسؤولية الدول عن أنشطة االستشعار عن بعد

  
 املبدأ اخلامس عشر

حيل أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذه املبادئ عن طريق االجراءات املقررة لتسوية                           
 .املنازعات بالوسائل السلمية
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  صادر الطاقة النوويةاملبادئ املتعلقة باستخدام م -دال
 يف الفضاء اخلارجي

  
 إن اجلمعية العامة، 

تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال               وقد درست     
ونص املبادئ املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء             )٧(دورهتا اخلامسة والثالثني،  

 )٨(نة والواردة يف مرفق تقريرها،اخلارجي بالصيغة اليت اعتمدهتا اللج

بأن مصادر الطاقة النووية مناسبة بصفة خاصة بل وضرورية لبعض املهام              وإذ تسلم    
 يف الفضاء اخلارجي وذلك بسبب صغر حجمها وطول عمرها وغري ذلك من اخلواص،

بأنه جيب تركيز استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي             وإذ تسلم أيضا      
  التطبيقات اليت يستفاد فيها مبا ملصادر الطاقة النووية من خواص معينة،على

بأن استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي ينبغي أن              وإذ تسلم كذلك      
يستند إىل تقييم شامل لألمان، مبا يف ذلك حتليل املخاطر احملتملة، مع تشديد خاص على تقليل                 

 .ادث خلطر االشعاع الضار أو املواد املشعةاحتمال تعرض الناس يف احلو

باحلاجة، يف هذا الشأن، إىل جمموعة من املبادئ تتضمن أهدافا ومبادئ                  وإذ تسلم     
 توجيهية لضمان االستخدام املأمون ملصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي،

 املوجودة يف   أن هذه اجملموعة من املبادئ تنطبق على مصادر الطاقة النووية          وإذ تؤكد    
الفضاء اخلارجي واملخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية على منت األجسام الفضائية ألغراض غري              
دسرية، واليت هلا خصائص مماثلة عموما خلصائص النظم املستخدمة واملهام املضطلع هبا يف                        

 وقت اعتماد املبادئ،

يها مستقبال يف ضوء    بأن جمموعة املبادئ هذه ستتطلب ادخال تنقيحات عل       وإذ تسلم    
 التطبيقات الناشئة للطاقة النووية وتطور التوصيات الدولية بشأن احلماية من االشعاع،

                                                           
 .)A/47/20( ٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واألربعون، امللحق رقم )7( 
 .املرجع نفسه، املرفق )8( 
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املبادئ املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي بصيغتها               تعتمد   
 .الواردة أدناه

  
 انطباق القانون الدويل  -١املبدأ 

 تنطوي على استخدام مصادر الطاقة النووية يف                 جيري االضطالع باألنشطة اليت        
الفضاء اخلارجي وفقا للقانون الدويل، مبا يف ذلك بوجه خاص ميثاق األمم املتحدة، ومعاهدة                
املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك                   

 )١(.القمر واألجرام السماوية األخرى

  
  املصطلحات املستخدمة-٢املبدأ 

الدولة "و  " الدولة القائمة باالطالق   "ألغراض هذه املبادئ، يعين مصطلحا         -١ 
الدولة اليت متارس الوالية والسيطرة على اجلسم الفضائي الذي             " اليت تطلق 

يوجد على متنه مصدر للطاقة النووية يف نقطة زمنية معينة، تبعا للمبدأ                       
 .املعين

" الدولة القائمة باالطالق      "، ينطبق تعريف مصطلح             ٩ألغراض املبدأ        -٢ 
 .ه الواردة يف ذلك املبدأتغيبص

" كل ما ميكن  "و  " اليت ميكن التنبؤ هبا    "، يصف مصطلحا     ٣ألغراض املبدأ    -٣ 
فئة من األحداث أو الظروف اليت يبلغ االحتمال الكلي حلدوثها حدا تعترب               

أما مصطلح  . حتليل األمان معه شاملة لالحتماالت املعقولة فقط ألغراض           
، عند تطبيقه على مصادر الطاقة النووية يف            "املفهوم العام للدفاع املتعمق     "

الفضاء اخلارجي، فيشري إىل استخدام خصائص التصميم وعمليات                           
الرحالت بدال من النظم الفاعلة أو باالضافة اليها، ملنع أو ختفيف نتائج                      

يقتضي بالضرورة توفري نظم أمان      وحتقيق هذا الغرض ال      . اختالالت النظم 
زائدة عن احلاجة لكل مكون مبفرده، ونظرا إىل املتطلبات اخلاصة                               
لالستخدام الفضائي والرحالت املتنوعة، ال ميكن حتديد جمموعة معينة من               

. النظم أو اخلصائص كنظم أو خصائص ال بد منها لتحقيق هذا الغرض                    
" تصبح حرجة "مل مصطلح    ، ال يش   ٣من املبدأ     )د (٢وألغراض الفقرة    

 .أعماال مثل اختبار الطاقة الصفرية اليت تعترب أساسية لضمان أمان النظم
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  مبادئ توجيهية ومعايري لالستخدام املأمون-٣املبدأ 

بغية االقالل إىل أدىن حد ممكن من كمية املواد املشعة يف الفضاء وما تنطوي عليه من        
 الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي على الرحالت            أخطار، جيب أن يقتصر استخدام مصادر        

 .الفضائية اليت ال ميكن القيام هبا باستخدام مصادر الطاقة غري النووية بصورة معقولة
  

 األهداف العامة للحماية من االشعاع والسالمة النووية -١ 

جيب على الدول اليت تطلق أجساما فضائية حتمل على متنها مصادر للطاقة                )أ( 
. لنووية أن تسعى إىل محاية األفراد واجملتمعات والغالف احليوي من األخطار االشعاعية                         ا

ولذلك جيب أن تصمم وتستخدم األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر للطاقة                           
النووية على حنو يكفل، بدرجة عالية من الثقة، أن تظل األخطار، يف الظروف التشغيلية أو                       

 ).ج(و  )ب (١ن التنبؤ هبا، أدىن من املستويات املقبولة احملددة يف الفقرتني العارضة اليت ميك

وجيب أيضا أن يكفل هذا التصميم وهذا االستخدام، على حنو يعّول عليه إىل حد                      
 .كبري، أال تسبب املواد املشعة تلوث الفضاء اخلارجي بدرجة كبرية

حتمل على متنها مصادر        خالل التشغيل العادي لألجسام الفضائية اليت                )ب( 
للطاقة النووية، مبا يف ذلك العودة إىل الغالف اجلوي من املدار املرتفع بدرجة كافية حسب                      

، جيب مراعاة هدف احلماية املناسبة للجمهور من االشعاع           )ب (٢التعريف الوارد يف الفقرة      
وجود تعرض  وجيب احلرص على عدم      . الذي أوصت به اللجنة الدولية للحماية من االشعاع         

 .ملموس لالشعاع خالل هذا التشغيل العادي

للحد من التعرض لالشعاع عند وقوع احلوادث، جيب أن يراعى يف تصميم              )ج( 
وبناء نظم مصادر الطاقة النووية املبادئ التوجيهية الدولية ذات الصلة واملقبولة عموما للحماية              

 .من االشعاع

مال احلوادث اليت ميكن أن تكون هلا عواقب             وباستثناء احلاالت اليت يقل فيها احت          
الطاقة النووية حبيث تكفل، بدرجة عالية من            اشعاعية خطرية، جيب أن تصمم نظم مصادر          

الثقة، قصر التعرض لالشعاع على منطقة جغرافية حمدودة وقصر تعرض األفراد على احلد                         
 ٥حد ثانوي للجرعة يبلغ     ومن املسموح به استخدام     .  ميلليسفرت يف السنة   ١األساسي البالغ   

ميلليسفرت يف السنة لبضع سنني، شريطة أال يتجاوز متوسط مكافئ اجلرعة الفعالة السنوية                   
 . ميلليسفرت يف السنة١على مدى العمر احلد األساسي البالغ 

وجيب أن يظل احتمال احلوادث اليت ميكن أن تكون هلا عواقب اشعاعية خطرية                         
 .للغاية بفضل تصميم النظاماملشار اليها أعاله ضئيال 
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وينبغي تطبيق التعديالت املقبلة للمبادئ التوجيهية املشار اليها يف هذه الفقرة يف                        
 .أقرب وقت ممكن عمليا

تصمم النظم اهلامة لتحقيق األمان وتبىن وتشغل وفقا للمفهوم العام للدفاع              )د( 
األمان ميكن التنبؤ به، جيب أن         وعمال هبذا املفهوم، فان أي عطل أو خلل متعلق ب               . املتعمق

 .يكون من املمكن تصحيحه أو إبطال مفعوله بفعل أو باجراء، يكون ذايت التشغيل ان أمكن

وجيب ضمان امكان التعويل على النظم اهلامة بالنسبة لألمان وذلك جبملة أمور منها                
 .در الكايفزيادة عدد املكونات وفصلها ماديا وعزهلا وظيفيا وكفالة استقالهلا بالق

 .تتخذ تدابري أخرى أيضا لرفع مستوى األمان 
  

 املفاعالت النووية -٢ 

 :ميكن تشغيل املفاعالت النووية )أ( 

 يف الرحالت بني الكواكب؛ ‘١‘  
يف املدارات املرتفعة بدرجة كافية حسب التعريف الوارد يف                       ‘٢‘  

 ؛)ب (٢ الفقرة
كانت ختزن يف مدارات على       يف املدارات األرضية املنخفضة اذا          ‘٣‘  

 .ارتفاع كاف بعد انتهاء اجلزء التشغيلي من مهمتها

املدار املرتفع بدرجة كافية هو املدار الذي يكون فيه العمر املداري طويال                  )ب( 
بدرجة تسمح باحنالل نواتج انشطار بقدر كاف حىت تصل تقريبا إىل مستوى نشاط                                 

تفع بدرجة كافية إبقاء األخطار اليت هتدد رحالت              وجيب أن يكفل املدار املر       . االكتينيدات
الفضاء اخلارجي احلالية واملقبلة وأخطار حدوث تصادم مع األجسام الفضائية األخرى عند                    

وتؤخذ يف االعتبار عند حتديد ارتفاع املدار املرتفع بدرجة كافية، ضرورة بلوغ                    . أدىن حد 
 .ة قبل العودة إىل الغالف اجلوي لألرضأجزاء املفاعل احملطم أيضا مدة االحنالل املطلوب

.  العايل اإلثراء٢٣٥ال يستخدم كوقود للمفاعالت النووية سوى اليورانيوم       )ج( 
 .وجيب أن يأخذ التصميم يف االعتبار احنالل النشاط االشعاعي لنواتج االنشطار والتنشيط

التشغيلي جيب أال تصبح املفاعالت النووية حرجة قبل وصوهلا إىل مدارها                )د( 
 .أو مسارها فيما بني الكواكب

جيب أن يكفل تصميم وبناء املفاعل النووي استحالة أن يصبح املفاعل                       )ه( 
حرجا قبل وصوله إىل املدار التشغيلي وخالل مجيع ما ميكن أن يقع من أحداث مثل انفجار                      
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غمار يف املياه، أو      الصاروخ، أو العودة إىل األرض، أو االرتطام باليابسة أو باملياه، أو االن                     
 .تسرب املياه إىل قلب املفاعل

بغية التقليل بقدر كبري من امكانية حدوث أعطال يف السواتل اليت حتمل                     )و( 
على متنها مفاعالت نووية أثناء العمليات املضطلع هبا يف مدار ذي عمر أقل مما يف املدار                             

، جيب أن   )ملدار املرتفع بدرجة كافية    مبا يف ذلك عمليات االنتقال إىل ا        (املرتفع بدرجة كافية     
يتوفر نظام تشغيلي ميكن التعويل عليه بدرجة كبرية لضمان التخلص من املفاعل على حنو                         

 .فعال وخاضع للتحكم
  

 مولدات النظائر املشعة -٣ 

جيوز استخدام مولدات النظائر املشعة يف الرحالت فيما بني الكواكب                      )أ( 
وجيوز أيضا استخدامها يف املدارات         .  جملال اجلاذبية األرضية      وغريها من الرحالت املغادرة      

وعلى أي  . األرضية يف حالة ختزينها يف مدار مرتفع بعد اختتام اجلزء التشغيلي من مهمتها                     
 .حال من الضروري التخلص منها يف النهاية

تتم محاية مولدات النظائر املشعة عن طريق نظام احتواء مصمم ومبين حبيث             )ب( 
ر على حتمل احلرارة والقوى الدينامية اهلوائية النامجة عن العودة إىل الغالف اجلوي العلوي                يقد

يف ظل األحوال املدارية املنظورة، مبا يف ذلك املدارات اليت يقرب شكلها بشدة من شكل                          
وعند االرتطام، جيب أن     . القطع الناقص أو القطع الزائد يف احلاالت اليت ينطبق عليها ذلك                

 نظام احتواء النظائر املشعة وشكلها املادي عدم تشتت أي مادة مشعة إىل البيئة كي                        يكفل
 .ميكن تطهري منطقة االرتطام تطهريا كامال من النشاط االشعاعي بعملية استخالص

  
  تقدير األمان -٤املبدأ 

وقت االطالق، تقوم الدولة القائمة باالطالق، حسبما هي معرفة يف                           -١ 
، بضمان اجراء تقدير مستفيض وشامل لألمان قبل             ٢ملبدأ   من ا   ١ الفقرة

وذلك عن طريق ترتيبات تعاونية، حيثما يكون ذلك مناسبا، مع            . االطالق
من قاموا بتصميم أو بناء أو صنع مصدر الطاقة النووية، أو من سيتولون                     

. تشغيل اجلسم الفضائي، أو من سيطلق هذا اجلسم من اقليمهم أو مرفقهم             
 التقدير كذلك مجيع مراحل الرحلة ذات الصلة، ويتناول مجيع             ويغطي هذا 

النظم املعنية، مبا يف ذلك وسيلة االطالق، واملنصة الفضائية، ومصدر الطاقة             
 .النووية ومعداته، ووسائل التحكم واالتصال بني األرض والفضاء

ستخدام يراعي هذا التقدير املبادئ التوجيهية واملعايري املوضوعة من أجل اال            -٢ 
 .٣املأمون الواردة يف املبدأ 
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عمال باملادة احلادية عشرة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف                      -٣ 
ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام              
السماوية األخرى، ُتعلن قبل كل اطالق نتائج تقدير األمان هذا، مشفوعة              

ن االطار الزمين املعتزم لالطالق على وجه التقريب، وُيبلّغ          قدر االمكان ببيا  
األمني العام لألمم املتحدة بالكيفية اليت ميكن هبا للدول أن حتصل على نتائج       

 .تقدير األمان يف أقرب وقت ممكن قبل كل اطالق
  

 االبالغ بالعودة إىل األرض  -٥املبدأ 

مصادر للطاقة النووية أن تبلغ      على أي دولة تطلق جسما فضائيا على متنه            -١ 
الدول املعنية، يف الوقت املناسب، عند حدوث خلل يف هذا اجلسم الفضائي            

وتكون املعلومات بالشكل    . ينشأ عنه خطر عودة مواد مشعة إىل األرض            
 :التايل

 :بارامترات النظام )أ(  

اسم الدولة أو الدول املطلقة للجسم، مبا يف ذلك عنوان السلطة                 ‘١‘  
ليت ميكن االتصال هبا اللتماس معلومات اضافية أو مساعدة يف                 ا

 حالة وقوع حادث؛
 التسمية الدولية؛ ‘٢‘  
 تاريخ االطالق واالقليم أو املكان الذي مت فيه االطالق؛ ‘٣‘  
املعلومات الالزمة للتنبؤ على أفضل حنو بعمر املدار، ومسار                       ‘٤‘  

 اجلسم، ومنطقة االرتطام؛
 .ة الفضائيةب العامة للمركالوظيفة ‘٥‘  

 :الطاقة النووية )أو مصادر(معلومات عن اخلطر االشعاعي احملتمل ملصدر  )ب( 

 مفاعل؛/نظائر مشعة: نوع مصدر الطاقة النووية ‘١‘  

الشكل املادي احملتمل، وكمية الوقود وخصائصه االشعاعية                       ‘٢‘  
 تصل إىل     أو املنشطة اليت يرجح أن         /العامة، واألجزاء امللوثة و       

إىل املادة النووية املستخدمة        " الوقود"ويشري مصطلح      . األرض
 .كمصدر للحرارة أو الطاقة

 .وحتال هذه املعلومات أيضا إىل األمني العام لألمم املتحدة  
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تقدم الدولة القائمة باالطالق املعلومات وفقا للشكل املذكور أعاله مبجرد              -٢ 
ذه املعلومات مبا جيد من معلومات           ويتعني تكملة ه    . معرفة وجود اخللل    

كلما أمكن ذلك ويتعني نشر املعلومات املستكملة بتواتر يزداد مع اقتراب               
الوقت املتوقع لعودة اجلسم إىل الطبقات الكثيفة من الغالف اجلوي                            
لألرض، حىت يكون اجملتمع الدويل على علم باحلالة ويكون لديه الوقت                    

 .اليت قد تلزم على الصعيد الوطينالكايف لتخطيط أنشطة االستجابة 

 .حتال املعلومات املستكملة إىل األمني العام لألمم املتحدة أيضا بنفس التواتر -٣ 
  

 املشاورات  -٦املبدأ 

 أن تقوم، بالقدر املمكن واملعقول،         ٥على الدول اليت تقدم معلومات وفقا للمبدأ              
اخلاصة بتلقي مزيد من املعلومات أو         باالستجابة على وجه السرعة لطلبات الدول األخرى             

 .اجراء مزيد من املشاورات
  

 تقدمي املساعدة إىل الدول  -٧املبدأ 

لدى االبالغ بالعودة املتوقعة جلسم فضائي حيمل على متنه مصدرا للطاقة                  -١ 
النووية وملكوناته إىل الغالف اجلوي لألرض، جيب على كل الدول اليت                    

 الفضائيني أن تقوم، بروح من التعاون الدويل،         متلك مرافق للرصد والتعقب   
بابالغ املعلومات ذات الصلة باملوضوع اليت قد تتوافر لديها عن اجلسم                     
الفضائي املصاب باخللل والذي حيمل على متنه مصدرا للطاقة النووية، إىل               
األمني العام لألمم املتحدة وإىل الدولة املعنية بأسرع ما ميكن، كيما يتسىن                

 اليت حيتمل تأثرها أن تقّيم الوضع وأن تتخذ ما تراه ضروريا من                        للدول
 .تدابري وقائية

بعد عودة جسم فضائي حيمل على متنه مصدرا للطاقة النووية، ومكوناته                  -٢ 
 :إىل الغالف اجلوي لألرض

تعرض الدولة املُطلقة وتقدم فورا، اذا طلبت ذلك الدولة           )أ(   
زالة اآلثار الضارة الفعلية واحملتملة مبا يف ذلك             املتأثرة، املساعدة الالزمة ال     

املساعدة على حتديد موقع منطقة ارتطام مصدر الطاقة النووية بسطح                        
األرض، وعلى اكتشاف املادة العائدة، وعلى االضطالع بعمليات                             

 االسترجاع أو التطهري؛
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تقوم مجيع الدول غري الدولة املطلقة، اليت تتوفر لديها                  )ب(   
ت التقنية ذات الصلة، واملنظمات الدولية اليت تتوفر لديها هذه                         القدرا

القدرات التقنية، بتقدمي املساعدة الالزمة، بناء على طلب الدولة املتأثرة،                  
 .بالقدر املمكن

أعاله، تؤخذ بعني االعتبار،  )ب(و  )أ(وعند تقدمي املساعدة وفقا للفقرتني الفرعيتني        
 .لناميةاالحتياجات اخلاصة للبلدان ا

  
 املسؤولية  -٨املبدأ 

وفقا للمادة السادسة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف               
واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، تتحمل الدول                      

 النووية يف     مسؤولية دولية عن األنشطة الوطنية اليت تنطوي على استخدام مصادر الطاقة                      
الفضاء اخلارجي، سواء اضطلعت هبذه األنشطة وكاالت حكومية أو كيانات غري حكومية،                 
وعن ضمان تنفيذ تلك األنشطة الوطنية مبا يتفق مع تلك املعاهدة والتوصيات الواردة يف هذه                  

وعندما تضطلع منظمة دولية بأنشطة يف الفضاء اخلارجي تنطوي على استخدام                       . املبادئ
 للطاقة النووية، تقع املسؤولية عن االمتثال لالتفاقية املذكورة أعاله والتوصيات الواردة             مصادر

 .يف هذه املبادئ على كل من املنظمة الدولية والدول املشاركة فيها
  

 التبعة والتعويض  -٩املبدأ 

وفقا للمادة السابعة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان                     -١ 
ف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام                          استكشا

السماوية األخرى، وأحكام اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت                       
تكون كل دولة تطلق جسما فضائيا أو تبتاع           )٣(حتدثها األجسام الفضائية،  

اطالقه، وكل دولة ُيطلق من اقليمها أو مرافقها جسم فضائي، مسؤولة                     
. ن الضرر الذي تسببه هذه األجسام الفضائية أو أجزاؤها املكونة               دوليا ع 

وينطبق هذا متاما يف حالة اجلسم الفضائي الذي حيمل على متنه مصدرا                      
واذا اشتركت دولتان أو أكثر يف اطالق جسم فضائي،                 . للطاقة النووية  

تكون هذه الدول مسؤولة تضامنيا وفرديا عن أي أضرار تنشأ، وذلك وفقا             
 .دة اخلامسة من االتفاقية املذكورة أعالهللما

حيدد التعويض الذي تكون هذه الدول مسؤولة عن دفعه مبوجب االتفاقية                 -٢ 
 العدل واالنصاف،   ئالسالفة الذكر لقاء الضرر وفقا للقانون الدويل ومباد          

من أجل توفري ما يكفي من اجلرب فيما يتعلق بالضرر العادة الشخص،                        
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اريا، أو الدولة أو املنظمة الدولية، الذي تقدم بامسه أو               طبيعيا كان أم اعتب    
اليت تقدم بامسها املطالبة، إىل احلالة اليت كان ُيفترض وجودها لو مل يقع هذا               

 .الضرر

ألغراض هذا املبدأ، يشمل التعويض أيضا رد املصروفات املثبتة باملستندات              -٣ 
سترداد والتطهري، مبا   على النحو الواجب واملتكبدة يف عمليات البحث واال          

 .يف ذلك املصروفات املتعلقة باملساعدة الواردة من أطراف ثالثة
  

 تسوية املنازعات  -١٠املبدأ 

يسوى أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذه املبادئ عن طريق املفاوضات أو االجراءات                      
 .دةاألخرى املقررة لتسوية املنازعات بالوسائل السلمية، وفقا مليثاق األمم املتح

  
 املراجعة والتنقيح  -١١املبدأ 

يعاد فتح الباب لتنقيح هذه املبادئ من قبل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                              
 .األغراض السلمية يف موعد ال يتجاوز سنتني من بعد اعتمادها
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االعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء  -هاء

 الدول ومصلحتها، مع واستخدامه لفائدة مجيع اخلارجي
 الحتياجات البلدان النامية ايالء اعتبار خاص

  
 ان اجلمعية العامة، 

يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال            وقد نظرت    
ونص االعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء             )٩(دورهتا التاسعة والثالثني  

تخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات                       اخلارجي واس  
 )١٠(.البلدان النامية، بصيغته اليت وافقت عليها اللجنة وأرفقتها بتقريرها

 األحكام ذات الصلة من ميثاق األمم املتحدة،وإذ تضع يف اعتبارها  

 الدول يف ميدان      بوجه خاص إىل أحكام معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة            وإذ تشري     
 )١(استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،

إىل قراراهتا ذات الصلة املتصلة باألنشطة اليت ُيضطلع هبا يف الفضاء                وإذ تشري أيضا      
 اخلارجي،

لفضاء توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين باستكشاف ا          وإذ تضع يف اعتبارها        
واملؤمترات الدولية األخرى ذات الصلة يف هذا         )١١(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،     

 امليدان،

بتعاظم نطاق وأمهية التعاون الدويل فيما بني الدول وبني الدول واملنظمات            وإذ تسلم    
 الدولية يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

 اخلربات املكتسبة يف املشاريع التعاونية الدولية، يف اعتبارها وإذ تضع 

                                                           
 .)(A/51/20 ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية واخلمسون، امللحق رقم  )9( 
 .املرجع نفسه، املرفق الرابع )10( 
 تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثاين املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف             :نظرا )11( 
 .)Corr.2  وCorr.1 و A/CONF.101/10(، والتصويب ١٩٨٢ أغسطس/ آب٢١-٩ السلمية، فيينا، األغراض
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بضرورة وأمهية زيادة تعزيز التعاون الدويل من أجل التوصل إىل تعاون             قتناعا منها   او 
 واسع النطاق ويتسم بالكفاءة يف هذا امليدان ملا فيه فائدة مجيع األطراف املعنية ومصلحتها،

ملبدأ القائل بأن يتم االضطالع باستكشاف واستخدام          يف تيسري تطبيق ا    ورغبة منها     
الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، لفائدة مجيع البلدان                                 
ومصلحتها، بغض النظر عن درجة تطورها االقتصادي أو العلمي، وأن يكون ميدانا للبشرية                  

 قاطبة،

ال استكشاف الفضاء اخلارجي          االعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جم                تعتمد     
واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية،               

 .الوارد يف مرفق هذا القرار
  

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

 الحتياجات البلدان النامية خاص اعتبار
  

جيري التعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض                 -١
وفقا ألحكام القانون الدويل، مبا يف ذلك           ")التعاون الدويل "املشار اليه فيما يلي بـ         (السلمية  

الدول يف ميدان استكشاف واستخدام       ميثاق األمم املتحدة ومعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة            
ويتم االضطالع هبذا التعاون    . الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى         

لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، بغض النظر عن درجة تطورها االقتصادي أو االجتماعي أو                   
ء اعتبار خاص الحتياجات      وينبغي ايال . العلمي والتكنولوجي، ويكون ميدانا للبشرية قاطبة         

 .البلدان النامية

اف ستكشللدول احلرية يف تقرير مجيع جوانب مشاركتها يف التعاون الدويل يف جمال ا       -٢
واستخدام الفضاء اخلارجي على أساس عادل ومقبول جلميع األطراف املعنية، وينبغي أن                        

لة، وأن تراعي مراعاة تامة       تكون الشروط التعاقدية يف هذه املشاريع التعاونية منصفة ومعقو             
 .احلقوق واملصاحل املشروعة لألطراف املعنية مثل حقوق امللكية الفكرية

ينبغي جلميع الدول، وخصوصا الدول اليت لديها القدرات الفضائية ذات الصلة                         -٣
ولديها برامج الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، أن تسهم يف تشجيع وتعزيز التعاون                

وينبغي يف هذا االطار ايالء اهتمام        .  أساس عادل ومقبول جلميع األطراف املعنية         الدويل على 
خاص للفائدة واملصلحة اليت تعود على البلدان النامية والبلدان ذات الربامج الفضائية الناشئة                   

 .من هذا التعاون الدويل مع البلدان ذات القدرات الفضائية األكثر تقدما
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 الدويل بأجنع وأنسب األساليب يف نظر البلدان املعنية، مبا يف              ينبغي أن جيري التعاون     -٤
ذلك أساليب التعاون على الصعد احلكومية وغري احلكومية؛ والتجارية وغري التجارية؛ والعاملية             
أو املتعددة األطراف أو االقليمية أو الثنائية؛ والتعاون الدويل بني البلدان أيا كانت مستويات                   

 .التنمية فيها

ينبغي أن يستهدف التعاون الدويل، يف مجلة أمور، ومع ايالء اعتبار خاص                                    -٥
الحتياجات البلدان النامية، نظرا حلاجتها إىل املساعدة التقنية وإىل ختصيص املوارد املالية                          

 :والتقنية بصورة رشيدة وفعالة، الغايات التالية

 تشجيع تطور علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا؛ )أ( 

 تعزيز تنمية القدرات الفضائية ذات الصلة واملالئمة يف الدول املهتمة؛ )ب( 

تيسري تبادل اخلربة الفنية والتكنولوجيا بني الدول على أساس مقبول لكل                 )ج( 
 .األطراف املعنية

ينبغي للهيئات ومؤسسات البحوث ومنظمات املعونة االمنائية، الوطنية منها والدولية،    -٦
ة النمو والبلدان النامية على السواء، أن تنظر يف استخدام التطبيقات الفضائية                وللبلدان املتقدم 

 .وامكانات التعاون الدويل استخداما مناسبا لبلوغ أهدافها االمنائية

ينبغي تعزيز الدور الذي تؤديه جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                  -٧
ل املعلومات عن األنشطة الوطنية والدولية يف ميدان         باعتبارها، ضمن أمور أخرى، حمفال لتباد      

 .التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

ينبغي تشجيع مجيع الدول على االسهام يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية               -٨
تكشاف ويف سائر مبادرات التعاون الدويل تبعا لقدراهتا الفضائية ومدى مشاركتها يف اس                       

 .الفضاء اخلارجي واستخدامه
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