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أوال-مقدمة 

 
أدرج بنـد عنوانـه "مراجعـة مفـهوم �الدولـة املطلقـة�" يف جــدول أعمــال اللجنــة  -١

الفرعيــة القانونيــة، مبقتضــى خطــة العمــل الثالثيــة الســنوات التاليــة، منــذ الـــدورة التاســـعة 

والثالثني للجنة الفرعية يف عام ٢٠٠٠ إىل دورا احلادية واألربعني يف عام ٢٠٠٢: 

عروض خاصة عن نظم ومشاريع اإلطالق اجلديدة.  ٢٠٠٠

مراجعــة مفــهوم "الدولــة املطلقــة" بصيغتــه الــواردة يف اتفاقيــــة املســـؤولية  ٢٠٠١

ـــة  الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتدثـها األجسـام الفضائيـة (مرفـق قـرار اجلمعي

ـــة املســؤولية") واتفاقيــة تســجيل األجســام  العامـة ٢٧٧٧ (د-٢٦) "اتفاقي

املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـــة ٣٢٣٥ (د-٢٩) 

"اتفاقية التسجيل")، حسبما تطبقه الدول واملنظمات الدولية. 

استعراض التدابري الرامية إىل زيـادة االنضمـام إىل تينـك االتفـاقيتني واتفاقيـة  ٢٠٠٢

التسجيل وترويج تطبيقهما تطبيقا تاما. 

ويف دورـا األربعـني، عـام ٢٠٠١، طلبـت اللجنـة الفرعيـة القانونيـــة إىل األمانــة  -٢

 ،A / AC.105/763) ــة واألربعـني وثيقـة تتضمـن مـا يلـي أن تعد هلـا يف دورتـها احلادي

املرفق الثاين، الفقرة ٤): 

دراســـة جتميعيـــة ملمارســـات الـــدول يف تطبيـــق مفـــهوم "الدولــــة  (أ)

املطلقة"؛ 

ــــئة عـــن  املســائل املتعلقــة بتطبيــق مفــهوم "الدولــة املطلقــة"، الناش (ب)

ممارسات الدول وعن التطورات اجلديدة يف األنشطة الفضائية؛ 

ـــها يف التشــريعات ونظــم الــترخيص الفضائيــة  عنـاصر ميكـن ادراج (ج)

الوطنية. 
 

ويفـترض أن تتضمـن الوثيقـة دراسـة جتميعيـة للمعلومـات الـواردة يف الوثـــائق املعروضــة علــى 

اللجنــة الفرعيــة يف اطــار هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال يف دورتيــها التاســــعة والثالثـــني 

واألربعني. وقد دعا الفريـق العـامل الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة أن ترسـل إىل األمانـة 

أي معلومات إضافية عن ممارسـات الـدول، مبـا فيـها ممارسـات الـدول الـيت ليـس لديـها حاليـا 

قوانــــني وطنيــــة بشــــأن الفضــــاء، توخيــــا المكانيــــة ادراجـــــها يف الدراســـــة التجميعيـــــة 

(A/AC.105/763، املرفق الثانـي، الفقرة ٥). 

وقد أعدت هـذه الوثيقـة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورـا احلاديـة واألربعـني،  -٣

استجابة للطلب السالف الذكر. وهي متثل دراسـة جتميعيـة للمعلومـات املعروضـة أثنـاء النظـر 

يف بند جدول األعمال املتعلــق مبراجعـة مفـهوم "الدولـة املطلقـة"، وال تتضمـن أو متثـل تفسـريا 

ـــأخوذة  ذا حجيـة لذلـك املفـهوم. أمـا األمثلـة الـواردة عـن ممارسـات الـدول، مثـل األحكـام امل

من القوانني الوطنية واالتفاقات الدولية، فرياد ا التوضيح ال احلصر الشامل. 
  

دراســة جتميعيــة ملمارســــات الـــدول يف  ثانيا-
تطبيق مفهوم "الدولة املطلقة" 

 
معلومــــات خلفيــــة عــــن أحكـــــام اتفـــــاقييت  ألف-

املسؤولية والتسجيل 
 

تتضمن املادة األوىل لكل مـن اتفاقيـة املسـؤولية واتفاقيـة التسـجيل تعريفـا واحـدا  -٤

لتعبري "الدولة املطلقة"، هو: 

الدولة اليت تطلق اجلسم الفضائي أو تدبر إطالقه؛  �١�"

الدولـة الـيت يطلَـق اجلسـم الفضـائي مـن إقليمـها أو مـن مرفــق تــابع  �٢�"

هلا". 
 

ويـرد يف املـادة األوىل لكـل مـن االتفـاقيتني أيضـا أن تعبـري "اجلسـم الفضـائي" يشـمل األجـــزاء 

ـــه وأجزائــها. كمــا أن تعبــري "االطــالق" يف  املكونـة للجسـم الفضـائي وكذلـك مركبـة إطالق

اتفاقية املسؤولية يشمل حماولة االطالق. 

وتقضـي اتفاقيـة املسـؤولية بـأن الدولـة املطلقـة مسـؤولة بصـورة مطلقـة عـن دفــع  -٥

تعويضـات عمـا حيدثـه جســـمها الفضــائي مــن أضــرار يف ســطح األرض أو يف طــائرة حملقــة 

(املادة الثانية). وحيثما تشترك دولتـان أو أكـثر يف اطـالق جسـم فضـائي تكـون هـذه الـدول، 

جمتمعة ومنفردة، مسؤولة عـن أي ضـرر حيدثـه ذلـك اجلسـم (املـادة اخلامسـة). وينطبـق نظـام 

املسـؤولية القائمـة علـى اخلطـأ علـى األضـرار الـيت حتـدث يف مكـان آخـــر غــري ســطح األرض 

(املادتان الثالثة والرابعة). 
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ـــدار أرضــي أو  وتقضـي اتفاقيـة التسـجيل بأنـه عندمـا يطلـق جسـم فضـائي إىل م -٦

أبعـد مـن ذلـك، يكـون علـــى الدولــة املطلقــة أن تســجل اجلســم الفضــائي بقيــده يف ســجل 

مناسب تتوىل حفظه (املـادة الثانيـة). ويف حـال اشـتراك دولتـني أو أكـثر يف اطـالق أي جسـم 

فضائي من هـذا القبيـل يكـون علـى تلـك الـدول أن تقـرر معـا مـن يتـوىل منـها تسـجيل ذلـك 

ـــجلها تســمى دولــة  اجلسـم (املـادة الثانيـة). والدولـة املطلقـة الـيت يقيـد اجلسـم الفضـائي يف س

التسجيل، وتكون ملزمة بأن تقدم إىل األمني العـام لألمـم املتحـدة معلومـات معينـة عـن ذلـك 

ـــدول أن تقــدم إىل األمــني العــام معلومــات  اجلسـم الفضـائي (املـادة الرابعـة). كمـا يــجوز لل

مبقتضــى قــرار اجلمعيــة العامــة ١٧٢١ (د-١٦) بــــاء، املـــؤرخ ٢٠ كـــانون األول/ديســـمرب 

ـــده أن تقــوم  ١٩٦١، الـذي تدعـو فيـه اجلمعيـة الـدول الـيت تطلـق أجسـاما يف املـدار أو مـا بع

علــى وجــه الســرعة بتقــدمي معلومــات إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــــارجي يف األغـــراض 

السـلمية، عـن طريـق األمـني العـام، لتسـجيل األجسـام املطلقـة، ويطلــب إىل األمــني العــام أن 

حيتفـظ بسـجل عمومـي لتلـك املعلومـات. وتقضـي املـادة الثامنـة مـن معـاهدة املبـادئ املنظمــة 

ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــــك القمـــر 

واألجسام السماوية األخـرى (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٢٢٢ (د-١٩) "معـاهدة الفضـاء 

اخلــارجي") بــأن حتتفــظ الدولــة الطــرف الــيت يقيــد يف ســجلها اجلســم املطلــق يف الفضــــاء 

اخلـارجي والسـيطرة علـــى ذلــك اجلســم، وعلــى مــن يعمــل فيــه، أثنــاء وجــوده يف الفضــاء 

اخلارجي أو على سطح جرم مساوي. 

وتــرد يف صكــوك األمــم املتحــدة القانونيــة األخــرى بشــأن الفضــاء اخلــــارجي  -٧

مفاهيم قد تكون ذات صلة مبفـهوم "الدولـة املطلقـة"، وميكـن أن تشـمل مفـهومي "املسـؤولية 

الدوليــة عــن األنشــطة الوطنيــة" و "االذن واالشــراف املســتمر مــن جــانب الدولــة الطـــرف 

املعنيـة" الوارديـن يف اطـار املــادة السادســة مــن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي؛ ومفــهوم "اهليئــة 

املطلقـة" الـوارد يف اطـار اتفــاق انقــاذ املالحــني الفضــائيني واعــادة املالحــني الفضــائيني ورد 

ـــاق  األجسـام املطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي (مرفـق قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٣٤٥ (د-٢٢) "اتف

االنقاذ"). 

ويسـتخدم تعبـري "الدولـة املطلقـة" أيضـــا يف املبــادئ املتصلــة باســتخدام مصــادر  -٨

الطاقة النووية يف الفضـاء اخلـارجي (انظـر القـرار ٦٨/٤٧)، اذ تعـرف يف الفقـرة ١ مـن املبـدأ 

٢ بأـا "الدولـة الـيت متـارس الواليـة والسـيطرة علـى اجلسـم الفضـائي الـذي توجـد علـى متنــه 

مصادر طاقة نووية يف نقطة زمنيـة معينـة، تبعـا للمبـدأ املعـين" (إال فيمـا يتعلـق بـاملبدأ ٩ الـذي 

يستخدم فيه التعريف الوارد يف اتفاقييت املسؤولية والتسجيل). 
 

 
نظم ومشاريع اإلطالق  باء-

 
من االجتاهات املستمرة ازديـاد عـدد البلـدان الـيت تقـوم بأنشـطة اطـالق وأنشـطة  -٩

فضائية أخرى، من البلدان املتقدمة والنامية على السواء. 

ـــدويل يف البعثــات الفضائيــة. ومــن  ومثـة اجتـاه آخـر هـو ازديـاد درجـة التعـاون ال -١٠

أمثلة ذلك احملطة الفضائية الدولية، اليت تنطوي علـى تقاسـم للمـوارد وتعـاون تكنولوجـي بـني 

١٦ بلدا وتأْهلُها أفرقة دولية من مستكشفي الفضاء. 

ــدد  وتشـهد أنشـطة اإلطـالق الـيت يقـوم ـا القطـاع اخلـاص تزايـدا مـن حيـث الع -١١

والتنـوع، وكثـري منـها ذو تركيبـة متعـددة اجلنســـيات وتوفــر خدمــات مــن أكــثر مــن موقــع 

اطالق واحد. وهذا، إىل جـانب هبـوط مـواز يف التمويـل احلكومـي للـربامج الفضائيـة، جيسـد 
االجتاهات االقتصادية العامة.(١) 

وميكـن تصنيـف الشـراكات بـني مؤسسـات القطـاع اخلـاص املتعــددة اجلنســيات  -١٢

يف ثـالث فئـات رئيسـية حسـب اجلوانـب موضـع االهتمـام مـن عمليـات اإلطـالق (وإن كــان 

بعض الشراكات قد ينطوي على أكثر من فئة): 

الشـراكات التكنولوجيــة، الــيت تكــون النتــاج أو جتميــع مركبــات  (أ)

اإلطالق ومكوناا، وكذلك معدات اإلطالق ومرافقه؛ 

شراكات التسويق، الـيت تسـتهدف توسـيع نطـاق تسـويق مركبـات  (ب)

اإلطالق ليصل إىل األسواق العاملية؛ 

ــــع بـــني مقدمـــي  شــراكات مقدمــي اخلدمــات/الزبــائن، الــيت جتم (ج)

خدمـات اإلطـالق والشـركات الـيت تسـتعمل تلـــك اخلدمــات يف خمتلــف اجلــهود الراميــة إىل 

حتقيق منفعة متبادلة هلا ولزبائنها.(٢) 

ومن أمثلة منشآت القطـاع اخلـاص املتعـددة اجلنسـيات العاملـة يف ميـدان أنشـطة  -١٣

اإلطـالق، والـيت جـرى تناوهلـا أثنـاء النظـر يف بنـد جـدول األعمـال املعنـــون "مراجعــة مفــهوم 

)، وهـي شـراكة فرنســـية-روســية  S tarsem) لقـة�"، مـا يلـي: (أ) ستارسـيمالدولـة املط�

ــــع اإلطـــالق  تقــوم بتســويق وادارة عمليــات اإلطــالق بواســطة املركبــة "ســويوز" مــن موق

)، وهــي شــركة أملانيـــة- E urockot) بــايكونور" يف كازاخســتان؛ (ب) يوروكــوت"

)، وهــو  S eaLaunch) روسـية جديـدة تقـدم خدمـات إطـالق جتاريـة؛ (ج) ســـيلونش

كونسـورتيوم يضـم شـركات خاصـــة مــن االحتــاد الروســي وأوكرانيــا والــنرويج والواليــات 
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املتحدة األمريكية، ويقوم بعمليات اطـالق مـن منصـة نفطيـة حمولـة موجـودة يف أعـايل البحـار 

(مسجلة يف ليربيا). 

وتوجــد يف اخلدمــة حاليــا جمموعــة متنوعــة مــــن مركبـــات اإلطـــالق، تشـــمل  -١٤

مركبـات اإلطـالق النميطيـة، ومركبـات اإلطـالق مـن اجلـو إىل الفضـاء، ومركبـات اإلطـــالق 

القابلـة لالسـتعمال املتكـــرر، ومركبــات اإلطــالق القائمــة علــى القذائــف الباليســتية العــابرة 

للقارات (انظر الوثيقة A/AC.105/736، الفقرة ٩٠). 

ومـن الشـائع أن تقـوم عمليـة اطـالق واحـدة بوضـع أكــثر مــن ســاتل واحــد يف  -١٥

املدار. فعلــى سـبيل املثـال، ميكـن اطـالق السـواتل الصغـرية بتكلفـة خمفضـة حيملـها علـى ظـهر 

سواتل مطلقة أكرب حجما. كما جيري اطالق سـواتل جنبـا إىل جنـب مـع أطقـم بشـرية علـى 

منت املكوك الفضائي األمريكي، مث تنشر السواتل عندما يكون املكوك الفضائي يف املدار. 
 
 

تعريف "األنشطة الفضائية"  جيم-
 

تقضــي املــادة السادســة مــن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي بــــأن تتحمـــل الـــدول  -١٦

األطـراف املسـؤولية الدوليـــة عــن األنشــطة الوطنيــة يف الفضــاء اخلــارجي، وتتطلــب أنشــطة 

اهليئـات غـري احلكوميـة يف الفضـاء اخلـارجي إذنـا واشـرافا مسـتمرا مـن جـــانب الــدول املعنيــة 

الطـرف يف املعـاهدة. وينطبـق معظـــم قوانــني الفضــاء الوطنيــة علــى "األنشــطة الفضائيــة" أو 

"األنشطة يف الفضاء اخلـارجي"، وكثـريا مـا تتضمـن تلـك القوانـني قائمـة ببضعـة أنـواع معينـة 

مـن النشـاط الفضـائي تنـدرج ضمـن نطـــاق القــانون املعــين، وعمليــات اطــالق األجســام يف 

الفضاء اخلارجي، وكذلك حمـاوالت اإلطـالق يف بعـض األحيـان، تـدرج صراحـة كنـوع مـن 

النشـاط الفضـــائي مبقتضــى بعــض القوانــني الوطنيــة، ويرجــح أن تكــون مشــمولة ضمنــا يف 

معظم القوانني األخرى. ومثة قوانني وطنيـة، مثـل قـانوين أسـتراليا والواليـات املتحـدة، تشـمل 

صراحة رجوع األجسام الفضائيـة إىل األرض؛ ومـرة أخـرى، قـد يكـون هـذا مشـموال ضمنـا 

يف قوانـني وطنيـــة أخــرى. ومثــة أنشــطة أخــرى أدرجــت صراحــة ضمــن تعريــف األنشــطة 

ـــع اطــالق أو موقــع رجــوع،  الفضائيـة يف قـانون وطـين واحـد علـى األقـل، منـها تشـغيل موق

واألنشـطة املضطلـع ـا كليـا ضمـن نطـاق الفضـاء اخلـارجي، والبحـوث الفضائيـة، وتصميـــم 

ـــة األحكــام الــيت  التكنولوجيـا الفضائيـة واسـتخدامها، وتشـغيل األجسـام الفضائيـة. ومـن أمثل

تتناول هذا املوضوع يف اطار قوانني الفضاء الوطنية ما يلي: 

قـانون األنشـطة الفضائيـة االســـترايل، الــذي يشــترط، ضمــن مجلــة  (أ)

ـــة  أمـور، احلصـول علـى اذن الطـالق جسـم فضـائي يف الفضـاء اخلـارجي (وهـذا يشـمل حماول

اطالقـه)، أو الرجـاع جسـم فضـائي مـن الفضـاء اخلـارجي إىل األرض (وهـذا يشـــمل حماولــة 

إرجاعه)، أو لتشغيل مرفق اطالق. ويعـرف القـانون تعبـري "مرفـق اطـالق" بأنـه مرفـق (ثـابت 

ـــام  أو متنقـل) أو مكـان مصمـم أو مشـيد خصيصـا كمرفـق أو مكـان ميكـن منـه اطـالق أجس

فضائية، ويشمل كل ما يوجـد يف ذلـك املرفـق أو املكـان مـن مرافـق أخـرى ضروريـة الجـراء 
عملية اإلطالق؛(٣) 

ـــى  قـانون االحتـاد الروسـي بشـأن النشـاط الفضـائي، الـذي ينـص عل (ب)

ـــق علــى النشــاط الفضــائي الــذي يضطلــع بــه ألغــراض علميــة  أن متطلبـات الـترخيص تنطب

واجتماعيـة-اقتصاديـة، حيـث يشـمل ذلـك النشـاط اختبـار األجســـام الفضائيــة أو صنعــها أو 

ختزينها أو إعدادها لالطالق أو التحكـم يف التحليقـات الفضائيـة.(٤) ويعـرف القـانون النشـاط 

ــــه أي نشـــاط يرتبـــط مباشـــرة بعمليـــات الستكشـــاف  الفضــائي تعريفــا أكــثر عموميــة بأن

واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام الســـماوية األخــرى. ووفقــا هلــذا 

القـانون، تتضمـن جمـاالت النشـاط الفضـائي الرئيسـية: األحبــاث الفضائيــة العلميــة؛ اســتخدام 

تكنولوجيا الفضاء يف االتصـاالت، مبـا فيـها البـث التلفـزي واالذاعـي؛ واستشـعار األرض عـن 

بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي، مبـا فيـه رصـد البيئـة واألحـوال اجلويـة؛ واسـتخدام النظـم السـاتلية 

ـــتخدام التكنولوجيــات  املالحيـة والطبوغرافيـة واجليوديسـية؛ والبعثـات الفضائيـة املأهولـة؛ واس

ــام  واملـواد والتقنيـات الفضائيـة يف أغـراض الدفـاع عـن االحتـاد الروسـي وأمنـه؛ ورصـد األجس

والظواهر املوجودة يف الفضــاء اخلـارجي؛ واختبـار التكنولوجيـا يف ظـروف الفضـاء اخلـارجي؛ 

وصنـع مـواد ومنتجـــات أخــرى يف الفضــاء اخلــارجي؛ وســائر أنــواع النشــاط املضطلــع ــا 

ـــمل النشــاط الفضــائي أيضــا اســتحداث (مبــا يف ذلــك  باالسـتعانة بتكنولوجيـا فضائيـة. ويش

ـــات الفضائيــة واســتخدامها (تشــغيلها)،  تصميـم وصنـع واختبـار) التكنولوجيـا واملـواد والتقني

وتقدمي خدمات أخرى ذات صلة بالفضاء، وكذلك مـا يقـوم بـه االحتـاد الروسـي مـن أنشـطة 

تعاون دويل يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه؛(٥) 

قانون جنوب أفريقيا لشؤون الفضاء، الـذي يشـترط احلصـول علـى  (ج)

ــالق جسـم فضـائي ولتشـغيل مرفـق اطـالق وملختلـف األنشـطة الفضائيـة األخـرى  رخصة الط

الـيت ينـص عليـها القـانون أو حيددهـا وزيـر التجـارة والصناعـة. وتعبـري "اإلطـالق" يعـين وضــع 

أي مركبــة فضائيــة أو حماولــة وضعــها يف مســار دون مــداري أو يف الفضـــاء اخلـــارجي، أو 

اختبار مركبة اطالق أو مركبـة فضائيـة حيـث يرتـأى أن مركبـة اإلطـالق سـتتحرك مـن فـوق 

سـطح األرض. وتعـين "األنشـطة الفضائيـة" األنشطــة الـيت تسهــم مباشــرة يف اطـــالق مركبــة 
فضائية وتشغيل تلك املركبة يف الفضاء اخلارجي؛(٦) 
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القـانون الســويدي بشــأن األنشــطة الفضائيــة، الــذي ينطبــق علــى  (د)

ـــع ــا يف الفضــاء اخلــارجي (األنشــطة الفضائيــة). وباالضافــة إىل األنشــطة  األنشـطة املضطل

ـــة أيضــا اطــالق أجســام يف  املضطلـع ـا كليـا يف الفضـاء اخلـارجي، تشـمل األنشـطة الفضائي

الفضـاء اخلـارجي، ومجيـع التدابـري املتعلقـة بتحريـك األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـــارجي أو 

التأثري فيها بأية صـورة مـن الصـور. أمـا جمـرد تلقـي اشـارات أو معلومـات يف شـكل آخـر مـا 

من أجسام موجودة يف الفضـاء اخلـارجي فـال يعتـربه القـانون نشـاطا فضائيـا. كمـا أن اطـالق 
صواريخ السبـر اجلوي ال يعترب نشاطا فضائيا؛(٧) 

القـانون األوكـــراين، الــذي يشــترط للقيــام بــأي "نشــاط فضــائي"  (ه)

ـــك النشــاط  احلصـول علـى رخصـة مـن وكالـة الفضـاء الوطنيـة األوكرانيـة، والـذي يعـرف ذل

بأنـه يشـمل البحـــوث الفضائيــة العلميــة وتصميــم تكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقــها واســتخدام 
الفضاء اخلارجي؛(٨) 

قانون اململكة املتحدة بشأن الفضـاء اخلـارجي، الـذي ينطبـق علـى:  (و)

(أ) إطـالق جسـم فضـائي أو تدبـري اطالقـه؛ (ب) تشـغيل جسـم فضــائي؛ (ج) أي نشــاط يف 

الفضـاء اخلـارجي.(٩) ووفقـا هلـذا القـانون، يعتـرب الشـخص قائمـا بنشـاط مـا إذا مـا تســبب يف 

ـــتمراره.(١٠) وقــد تبنــى املركــز الوطــين الربيطــاين لشــؤون  حدوثـه أو كـان مسـؤوال عـن اس

ـــأن اســتئجار قــدرة ســاتلية يف قطــاع فضــائي (قــدرة مرســلة جميبــة)  الفضـاء الـرأي القـائل ب

ــــال أو االســـتقبال،  واســتخدام تلــك القــدرة باالســتعانة مبحطــات أرضيــة، ســواء يف االرس

ـــم فيــها، ال ميثــل نشــاطا يف الفضــاء  ألغـراض غـري القيـاس التليمـتري وتتبـع السـواتل والتحك

ـــــني ٢٤  A، الصفحت /AC.105/C.2/2001/CRP.10 اخلـــارجي (انظـــر الوثيقـــة

و٢٥)؛ 

ــــرد متطلبـــات الـــترخيص، أو غـــريه مـــن  يف الواليــات املتحــدة، ت (ز)

ـــة تتعلــق بالفضــاء اخلــارجي يف عــدة صكــوك تشــريعية  األذون، للقيـام بأنشـطة غـري حكومي

منفصلة تشمل، مثال، اطـالق األجسـام الفضائيـة وارجاعـها، واالتصـاالت، واالستشـعار عـن 

ـــوم أشــخاص  بعـد بواسـطة السـواتل. ويلـزم يف الواليـات املتحـدة احلصـول علـى ترخيـص ليق

معينون باطالق مركبة اطالق أو بتشـغيل موقـع اطـالق أو موقـع رجـوع، أو بارجـاع مركبـة 

َرجوعة.(١١) ويقصد بتعبري "اطالق" نقـل، أو حماولـة نقـل، مركبـة اطـالق أو مركبـة َرجوعـة 

وأي محولــة مـــن األرض لوضعـــها يف: مســـار دون مـــداري؛ أو مـــدار أرضـــي يف الفضـــاء 

اخلـارجي؛ أو مكـان آخـر يف الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك األنشـطة املتعلقـة بـاعداد مركبــة 

اطالق أو محولة لالطالق، عندما جتري تلـك األنشـطة يف موقـع اطـالق موجـود يف الواليـات 

املتحـدة. ويقصـد بتعبـري "مركبـة اطـالق": (أ) مركبـة بنيـت للعمــل يف الفضــــاء اخلــارجي أو 

لوضـع محولـة فيـه؛ و(ب) صـاروخ دون مــداري. ويقصــد بتعبــري "مركبــة َرجوعــة" مركبــة 

مصممـة للرجـوع مـن مـدار أرضـي أو مـن الفضـاء اخلـــارجي إىل األرض، أو مركبــة اطــالق 

ــة للرجـوع مـن مـدار أرضـي أو مـن الفضـاء اخلـارجي إىل األرض،  متكررة االستعمال مصمم

سـاملة إىل حـد بعيـد. ويقصـد بتعبــري "موقــع اإلطــالق" املكــان املوجــود علــى األرض الــذي 

حيـدث منـه اإلطـالق (حسـبما حيـدد يف الرخصـــة الــيت يصدرهــا أو حيوهلــا وزيــر النقــل)(١٢) 

ـــك املكــان. ويقصــد بتعبــري "موقــع الرجــوع" املكــان املوجــود علــى  واملرافـق الالزمـة يف ذل

األرض الذي يراد أن تعود اليه املركبـة الرجوعـة (حسـبما حيـدد يف الرخصـة الـيت يصدرهـا أو 

ــه  حيوهلـا وزيـر النقـل).(١٣) وتنـص اللوائـح الـواردة يف قـانون االتصـاالت لعـام ١٩٣٤ (بصيغت

املعدلـة) علـى أنـه ال جيـوز ألي شـخص أن يسـتعمل أو يشـغل جـــهازا لنقــل الطاقــة أو لبــث 

رسـائل أو اشـارات بواســـطة حمطــات فضائيــة أو أرضيــة اال بــاذن مناســب متنحــه املفوضيــة 

االحتادية لالتصاالت ووفقـا لذلـك االذن.(١٤) ويقضـي قـانون السياسـات املتعلقــة باستشعــار 

األراضـي عـن بعد (Land Remote Sensing Policy Act) لعـام ١٩٩٢ 

 ( C ommercial ل، ضمن مجلة أمور، بقانون االستخدام التجاري للفضاءدالذي ع)

(Space Act لعـام ١٩٩٨) بأنـــه يلــزم لألفــراد احلصــول علــى رخصــة لتشــغيل نظــام 
فضائي خصوصي لالستشعار عن بعد.(١٥) 

  
الوالية على األنشطة الفضائية  دال-

 
ــا  قـد يكـون نطـاق واليـة قوانـني الفضــاء الوطنيـة ذا صلـة مبمارسـات الـدول فيم -١٧

يتعلق ب"مفهوم الدولة املطلقة"، إذا كانت الدولـة املعنيـة تـرى أنـه ميكـن ألنشـطة معينـة أن 

ـــترخيص  جتعـل منـها "دولـة مطلقـة"، فتحـدد بالتـايل األشـخاص أو األنشـطة املشـمولة بنظـم ال

الوطنية اخلاصة بتلك الدولة. ومما لــه صلـة بذلـك أيضـا أحكـام االتفاقـات الدوليـة الـيت حتـدد 

ماهية األنشطة اليت تشرف أو تسيطر عليها األطراف املختلفة يف االتفاق املعين. 

ـــالق يف الفضــاء احلصــول علــى اذن للقيــام  ويشـترط معظـم نظـم ترخيـص اإلط -١٨
باألنشطة الفضائية من االقليم الوطين.(١٦) 

كمـا يشـترط معظـم النظـم احلصـــول علــى اذن للقيــام بعمليــات اطــالق معينــة  -١٩

ـــا يشــارك فيــها رعايــا البلــد. وميكــن تعريــف كلمــة "الرعايــا"  خـارج االقليـم الوطـين عندم

ـــا تشــمل عــادة مواطــين البلــد املعــين واملؤسســات املنشــأة مبقتضــى  بأشـكال متنوعـة، اال أ

قوانينه. وتنطبق قوانني الفضاء الوطنية عادة علـى املؤسسـات غـري احلكوميـة، ولكـن ميكـن أن 
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تنطبـق أيضـا علـى املؤسسـات احلكوميـة. ومـن أمثلـة األحكـام الـيت حتـدد نطـاق واليـة قوانـني 

الفضـاء الوطنيـة ما يلي: 

مبقتضـى قـانون األنشـطة الفضائيـة األســـترايل يقصــد بتعبــري "رعيـــة  (أ)

أســترايل": (أ) مواطــن أســترايل، أو (ب) هيئــة منشــأة مبقتضــى أحــــد قوانـــني الكومنولـــث 

األسـترايل أو احـدى والياتـه أو أحـد أقاليمـه، أو (ج) الكومنولـث أو احـدى والياتـه أو أحــد 

ـــين  أقاليمـه.(١٧) ويلـزم للرعايـا األسـتراليني احلصـول علـى شـهادة اطـالق خـارج االقليـم الوط

للقيــام بعمليــات اطــالق أو ارجــاع خــارج ذلــــك االقليـــم إذا نفـــذوا عمليـــة اإلطـــالق أو 

االرجاع، أو إذا كانوا ميتلكون كليـا أو جزئيـا أي محولـة تشـكل جـزءا مـن اجلسـم الفضـائي 

ـــة، أو مبوجــب شــروط أخــرى حتددهــا اللوائــح.(١٨) واذا  املعـين أثنـاء "فـترة املسـؤولية" املعني

كان هناك بلد آخـر ميثـل أيضـا دولـة مطلقـة جلسـم فضـائي معـني أو ألجسـام فضائيـة معينـة، 

جيـوز للوزيـر، لـدى البـت يف منـح اذن اطـالق أو شـهادة اطـالق خـارج االقليـــم الوطــين، أن 

ـــاق بــني أســتراليا والبلــد اآلخــر يتحمــل ذلــك البلــد  يضـع يف اعتبـاره مـا إذا كـان هنـاك اتف

مبقتضاه أي مسؤولية ويعوض أســتراليا عمـا قـد يسـببه اجلسـم الفضـائي أو األجسـام الفضائيـة 
من أضرار، وأن يراعي أحكام ذلك االتفاق، ان وجد؛(١٩) 

تنطبــق متطلبــات الــترخيص يف االحتــــاد الروســـي علـــى األنشـــطة  (ب)

الفضائيـة الـيت تقـــوم ــا املؤسســات التابعــة لالحتــاد الروســي ومواطنــوه، أو علــى األنشــطة 

الفضائية اليت تقـوم ـا مؤسسـات أجنبيـة أو مواطنـون أجـانب ضمـن نطـاق الواليـة القضائيـة 
لالحتاد الروسي؛(٢٠) 

تشـترط جنـوب أفريقيـا احلصـول علـى رخصـــة لعمليــات اإلطــالق  (ج)

الـيت جتـرى يف اقليـم دولـة أخـــرى مــن جــانب هيئــة اعتباريــة منشــأة أو مســجلة يف جنــوب 

أفريقيا أو لصاحل تلك اهليئة؛(٢١) 

ال جيـوز لألشـخاص الطبيعيـني أو االعتبـاريني السـويديني أن يقومــوا  (د)

بأنشطة فضائية خارج االقليم السويدي دون رخصة؛(٢٢) 

ــطة فضائيـة أو يعـتزم القيـام ـا يف  يلزم ألي مرفق فضائي يقوم بأنش (ه)
اطار الوالية القضائية ألوكرانيا خارج حدودها أن يكون حاصال على رخصة؛(٢٣) 

ـــا  ينطبـق قـانون اململكـة املتحـدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي علـى رعاي (و)

اململكــة املتحــدة والشــركات االســكتلندية واهليئــات املنشــأة مبقتضــى قــانون أي جــزء مـــن 

اململكة املتحدة؛(٢٤) 

تشترط الواليات املتحدة احلصـول علـى رخصـة لعمليـات اإلطـالق  (ز)

واألنشـطة ذات الصلـة الـيت يقـوم ـا (أ) أفـراد مـن مواطـين الواليـات املتحـــدة، (ب) هيئــات 

ــــا، كمـــا تشـــترط  منشــأة أو موجــودة يف ظــل قوانــني الواليــات املتحــدة أو احــدى واليا

الواليـات املتحـدة احلصـول علـى رخصـة، (ج) للـهيئات املنشـأة أو املوجـــودة يف ظــل قوانــني 

بلـد أجنـيب إذا كـان الطـرف الـذي ميلـك احلصـة الغالبـة (كمـا حيددهـا وزيـر النقـــل) يف تلــك 

اهليئة فردا من مواطين الواليـات املتحـدة أو هيئـة منشـأة أو موجـودة يف ظـل قوانـني الواليـات 

املتحـدة أو احـدى والياـا.(٢٥) ويف حالـة األنشـطة املضطلـع ـا يف اقليـم بلـد أجنـــيب، فتلــزم 

رخصة للهيئات املدرجـة يف الفئـة (ج) إذا اتفقـت حكومـة الواليـات املتحـدة وحكومـة البلـد 

األجنيب على أن تكون للواليـات املتحـدة واليـة علـى عمليـة اإلطـالق. أمـا يف حالـة األنشـطة 

املضطلـع ـا خـارج اقليـم أي بلـد، فيلـزم احلصـول علـى رخصـــة للــهيئات املدرجــة يف الفئــة 

(ج)، اال إذا اتفقـت حكومـة الواليـات املتحـدة وحكومـة بلـد أجنـيب علـــى أن تكــون لذلــك 
البلد األجنيب والية على عملية اإلطالق.(٢٦) 

ميكن أن تربم الدول اتفاقـات دوليـة حتـدد مـن منـها سـيمارس الواليـة والسـيطرة  -٢٠

علـى خمتلـف األنشـــطة الفضائيــة، وكمــا يتبــني مــن الفقــرة الســابقة، ميكــن التحســب هلــذا 

االحتمـال يف اطـار قـانون الفضـاء الوطـين. وتـرد فيمـا يلـي أمثلـة علـــى األحكــام ذات الصلــة 

الواردة يف اتفاقات دولية: 

يقضــى اتفــاق احملطــة الفضائيــة الدوليــة بــأن حيتفــظ كــل شـــريك  (أ)

بالواليـة والسـيطرة علـى العنـاصر الـيت يســـجلها وفقــا للمــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة التســجيل، 

عـالوة علـى مـن يعمـل يف احملطـة الفضائيـة أو عليـها مـن رعايـاه، ورهنـا بـــأن اتفاقــات تنــص 

علـى خـالل ذلـك.(٢٧) وجيـوز لكنـدا وللـدول األوروبيـة الشـريكة واليابـان واالحتـاد الروســي 

والواليـات املتحـدة أن متـارس الواليـة اجلنائيـة علـى مـن يعمـل مـن رعاياهـا يف أي عنصـر مــن 

عناصر التحليق أو عليه. ويوجد أيضــا حكـم ينـص علـى اعطـاء الواليـة لدولـة شـريكة متـأثرة 

ـــا  يف حـاالت معينـة: (أ) عندمـا يـؤدي سـوء التصـرف إىل املسـاس حبيــاة أو سـالمة أحـد رعاي

دولة شريكة أخرى، أو (ب) عندمـا حيـدث سـوء التصـرف يف عنصـر التحليـق اخلـاص بدولـة 
شريكة أخرى أو عليه أو يلحق ضررا به؛(٢٨) 

ــــي  أبــرم يف عــام ١٩٩٩ اتفــاق بــني كازاخســتان واالحتــاد الروس (ب)

ـــاد  والواليــات املتحــدة يرســي اجــراء خاصــا بالضمانــات التكنولوجيــة املرتبطــة بقيــام االحت

الروسي باطالق مركبات فضائيـة مرخصـة مـن جـانب الواليـات املتحـدة مـن موقـع اإلطـالق 

"بـايكونور" يف كازاخسـتان. ويقضـى االتفـاق، ضمـن مجلـة أمـور، بـأن يتخـذ مجيـــع التدابــري 
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الالزمة لضمان احتفـاظ املشـاركني األمريكيـني بالسـيطرة علـى املركبـات الفضائيـة واملعـدات 

اخلاصة بالواليات املتحـدة والبيانـات التقنيـة اخلاصـة بالواليـات املتحـدة، مـا مل تـأذن حكومـة 

الواليـات املتحـدة خبــالف ذلــك، وبــأن حيتفــظ املمثلــون الــروس بالســيطرة علــى مركبــات 

اإلطالق ومنصات اإلطـالق وامعـات التقنيـة واملعـدات اخلاصـة باالحتـاد الروسـي والبيانـات 

التقنيـة اخلاصـة بـه، مـا مل تـأذن احلكومـة الروسـية خبـالف ذلـك. كمـــا يقضــي االتفــاق بــأن 

تضمن األطراف أال يسـيطر علـى امكانيـة الوصـول إىل املركبـات الفضائيـة واملعـدات اخلاصـة 

ــات  بالواليـات املتحـدة والبيانـات التقنيـة اخلاصـة بالواليـات املتحـدة اال املشـاركون مـن الوالي

املتحـدة الذيـن وافقـت حكومـة الواليـات املتحـــدة علــى ختويلــهم ســلطة تطبيــق االجــراءات 

األمنيـة. ويشـمل تعبـري "املشـاركون مـن الواليـات املتحـدة" األشـــخاص الذيــن يشــاركون يف 

أنشـطة اإلطـالق بنـاء علـى رخصـة تصديـر أمريكيـة وخيضعـون لواليـة و/أو سـيطرة الواليــات 

املتحـدة. ويشـمل تعبـري "املمثلـون الـروس" أي أشـخاص غـري املمثلـني الكـازاخ أو املشـــاركني 

مــن الواليــات املتحــدة، الذيــن يتــاح هلــم أو ميكــن أن يتـــاح هلـــم الوصـــول إىل املركبـــات 

ـــة بالواليــات املتحــدة، و/أو البيانــات التقنيــة اخلاصــة بالواليــات  الفضائيـة، واملعـدات اخلاص
املتحدة، وخيضعون لوالية و/أو سيطرة االحتاد الروسي.(٢٩) 

 
 

ضمان مأمونية األنشطة الفضائية على صحة االنسان  هاء-
واملمتلكات والبيئة 

 
هناك صلة بني تدابري ضمـان مأمونيـة النشـاط الفضـائي ومفـهوم الدولـة املطلقـة،  -٢١

ـــيت تكــون الدولــة مســؤولة عنــها مبقتضــى اتفاقيــة  ألن تلـك التدابـري قـد حتـد مـن األضـرار ال

ـــا يرتكــز عليــه معظــم قوانــني  املسـؤولية. ويعـد ضمـان مأمونيـة األنشـطة الفضائيـة جـا هام

الفضــاء الوطنيــة، وخصوصــا القوانــني الــيت حتكــم اطــالق األجســام يف الفضــاء اخلـــارجي. 

وتتضمن غالبية نظم ترخيص اإلطـالق تدابـري لضمـان عـدم تسـبب اإلطـالق يف خطـر جسـيم 

مـن حيـث اصابـة األشـخاص أو االضـرار بالبيئـة أو باملمتلكـــات. وميكــن أن تتضمــن املعايــري 

البيئية تدابري حلماية بيئة الفضاء، مبا يف ذلـك متطلبـات ختفيـف احلطـام، أو تدابـري منـع تداخـل 

الترددات مع دراسة الفلك، أو التلوث الضوئي. 

ـــن نظــام ترخيــص وطــين  وقـد يكـون ضمـان مأمونيـة النشـاط الفضـائي جـزءا م -٢٢

ميكـن أن ينفـذ اشـتراط "االذن واالشـراف املسـتمر" علـى أنشـــطة اهليئــات غــري احلكوميــة يف 

ــاهدة الفضـاء اخلـارجي. وقـد ال يشـمل نظـام  الفضاء اخلارجي، مبوجب املادة السادسة من مع

ــــمل أيضـــا املؤسســـات  الــترخيص املؤسســات ذات الصلــة بالفضــاء وحســب، بــل قــد يش

احلكوميـة الـيت تعمـل يف ميـادين مثـل محايـة البيئـة. وإضافـة إىل املعايـري البيئيـة ومعايـري األمـان، 

كثـريا مـا تتضمـن نظـم الـترخيص اشـــتراطات أخــرى قــد تكــون ذات صلــة مبفــهوم الدولــة 

املطلقة، مثل اشتراط أن تكون األنشـطة الفضائيـة متسـقة مـع مصـاحل البلـد الوطنيـة والتزاماتـه 

الدوليــة وسياســته اخلارجيــة.(٣٠) ويســترد بعــض البلــدان تكــاليف الــترخيص مــن مقدمـــي 

ــك، ينـص بعـض القوانـني الوطنيـة علـى تعيـني  الطلبات بفرض رسم عليها.(٣١) واضافة إىل ذل

مسـؤولني حكوميـني ملراقبـة مأمونيـة عمليـات اإلطـالق أو االلـتزام عمومـا بشـروط الرخصــة. 

كما ينص بعض قوانني الفضـاء الوطنيـة علـى إبـالغ النـاس يف حـال وقـوع حـادث أو طـارئ 

مـا. وفيمـا يلـي أمثلـة علـى أحكـام واردة يف قوانـني وطنيـة واتفاقـات دوليـة مـن أجـل ضمــان 

مأمونية األنشطة الفضائية: 

يف أســتراليا، تتضمــن شــروط الرخصــة الفضائيــة (لتشــغيل مرفــــق  (أ)

اطـالق ونـوع معـني مـن مركبـات اإلطـالق) أو إذن اإلطـالق مــا يلــي: (أ) األهليــة لتشــغيل 

ـــة الرخصــة الفضائيــة) أو الجــراء  مرفـق اطـالق ونـوع معـني مـن مركبـات اإلطـالق (يف حال

اإلطالق (يف حالـة اذن اإلطــالق)؛ (ب) ضآلـة احتمـال احلـاق أذى جسـيم بصحـة النـاس أو 

سالمتهم أو ضــرر جسـيم باملمتلكـات.(٣٢) وتتضمـن اشـتراطات الرخصـة الفضائيـة احلصـول 

ـــة والتعــاون مــع املوظــف املختــص مبأمونيــة  علـى املوافقـات البيئيـة الالزمـة ووضـع خطـة بيئي

اإلطــالق (انظــــر أدنـــاه).(٣٣) وتتضمـــن اشـــتراطات اذن اإلطـــالق (أ) أال حيتـــوي اجلســـم 

الفضائي على سالح نووي أو أي سـالح آخـر مـن أسـلحة الدمـار الشـامل، (ب) أال حيتـوي 

ـــن  اجلسـم الفضـائي علـى مـواد قابلـة لالنشـطار، دون احلصـول علـى موافقـة كتابيـة مسـبقة م

الوزير املختص.(٣٤) واضافة إىل دراسة هذه الشروط مـن جـانب الوزيـر املختـص لـدى النظـر 

يف طلـب اذن اإلطـالق، ينـص القـانون األســـترايل أيضــا علــى تعيــني موظــف معــين مبأمونيــة 

اإلطـالق يف كـل مـن مرافـق اإلطـالق املرخصـــة. ويكــون املوظــف املعــين مبأمونيــة اإلطــالق 

مسؤوال عن ضمان اصدار مـا يلـزم مـن اشـعارات بشـأن عمليـات اإلطـالق يف املرفـق، وعـن 

عـدم تعـرض أي شـخص أو أي ممتلكـات للخطـــر مــن أي عمليــة اطــالق جتــرى يف املرفــق، 

وعـن االمتثـال التـــام جلميــع شــروط الرخــص الفضائيــة وأذون اإلطــالق. وخيــول املوظفــون 

املعنيـون مبأمونيـة اإلطـالق سـلطات معينـة، مثـل بعـض سـلطات التفتيـش والضبـط، مـن أجــل 

أداء وظائفهم.(٣٥) وحتدد اجراءات األمـان مبزيـد مـن التفصيـل يف اللوائـح التنظيميـة لألنشـطة 
الفضائية األسترالية لعام ٢٠٠١؛(٣٦) 

تنص املادة ٢٢ من قـانون االحتـاد الروسـي بشـأن النشـاط الفضـائي  (ب)

علـى أن متتثـل مجيـع األنشـطة الفضائيـة ملتطلبـات األمـان الـيت تقررهـا قوانـني االحتـاد الروســي 
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وسـائر املراسـيم التشـريعية اخلاصـة باملعايـري، وعلـى أن يضطلـع بالنشـاط الفضـائي مـع املراعـاة 

الواجبة للمستوى املسموح به من تلويث البيئـة والفضـاء احمليـط بـاألرض بفعـل االنسـان. ويف 

حـال نشـوء خطـر علـى سـالمة النـاس أو علـى البيئـــة، يتعــني علــى اهليئــة التنفيذيــة االحتاديــة 

املسؤولة عن النشاط الفضــائي وهيئـة الدفـاع التنفيذيـة االحتاديـة أن تقومـا علـى الفـور بـابالغ 

ــــة املختصـــة، وكذلـــك املنظمـــات واملواطنـــني.(٣٧) وأحـــد اشـــتراطات  الســلطات احلكومي

ــة يف االحتـاد الروسـي هـو تقـدمي وثـائق تؤكـد مأمونيـة  احلصول على رخصة للعمليات الفضائي

ـــث التســبب يف حرائــق أو  العمليـات الفضائيـة (مبـا يف ذلـك مأمونيتـها االيكولوجيـة ومـن حي

انفجـارات) ومـــدى عوليــة املعــدات الفضائيــة.(٣٨) كمــا يتضمــن القــانون أحكامــا خاصــة 
بالبحث واالنقاذ وتنظيف البيئة؛(٣٩) 

ـــة لعــام ١٩٩٣ علــى  ينـص قـانون جنـوب أفريقيـا للشـؤون الفضائي (ج)

اسـتصدار رخصـة ألنشـطة اإلطـالق ومـا يتصـل ـا مـن أنشـطة، رهنـا مبــا قــد يقــرره جملــس 

جنوب أفريقيا للشؤون الفضائية من شروط لكل رخصـة بعينـها، مراعيـا، ضمـن مجلـة أمـور، 

معايري األمان الدنيـا الـيت حيددهـا الـس.(٤٠) وينـص القـانون أيضـا علـى أنـه ميكـن للمجلـس 

ـــق عليــه الرخصــة،  أن يعـني "مفتشـني"، وجيـوز لــه أن يـأمر املفتشـني حبضـور أي نشـاط تنطب

ـــورا بــأي وضــع أو نشــاط يــرى  للتحقـق مـن االمتثـال لشـروط الرخصـة، والبـالغ الـس ف

املفتـش أنـه يشـكل خطـرا غـري مقبـول علـى األمـــان.(٤١) وجيــوز للوزيــر، رهنــا بأحكــام أي 

قـانون أخـر، أن يضـع قواعـد بشـأن تدابـري األمـان ومعايـري األمـان الدنيـا املتعلقـة بــأي نشــاط 

فضائي أو ذي صلة بالفضاء؛(٤٢) 

حيظر القانون األوكراين تسـبب النشـاط الفضـائي يف تشـكيل خطـر  (د)

مباشـر علـى حيـاة البشـر وصحتـهم واحلـاق أضـرار بالبيئـة. وجيـوز تقييـد أو حظـر أي نشـــاط 

فضـائي يضطلـــع بــه يف اطــار مشــروع معــني أّدى إىل خســارة أرواح بشــرية أو إىل أضــرار 

مادية جسيمة أو أضـرار جسـيمة للبيئـة.(٤٣) وجيـب علـى اجلـهات القائمـة بالنشـاط الفضـائي 

أن تتقيد مبتطلبات األمان فيما يتعلق حبيـاة النـاس وصحتـهم، ومبمتلكـات املواطنـني واملنشـآت 

واملؤسســات، وحبمايــة البيئــة. وهــي ملزمــة أيضــا بضمــان اختــاذ االجــراءات الالزمــة ملنـــع 

حدوث أضرار بيئية نتيجة للنشاط الفضـائي، وفقـا للتشـريع األوكـراين السـاري حاليـا. وتقـع 

مسؤولية االشراف احلكومي على التقيـد مبتطلبـات األمـان علـى عـاتق وكالـة الفضـاء الوطنيـة 

األوكرانيـة ووزارة الدفـاع األوكرانيـة وسـائر السـلطات التنفيذيـة يف حـدود اختصاصــها.(٤٤) 

وهناك أيضا اجراءات البالغ احلكومة عن األحـداث الـيت شـكلت ضمـن مجلـة أمـور، خطـرا 

ـــهم، أو أحلقــت أضــرارا باملمتلكــات، أو تســببت يف وفيــات أو يف  علـى حيـاة النـاس وصحت

اصابات جسمانية خطرية؛(٤٥)  

مبقتضـى قـانون اململكـة املتحـدة، ال جيــوز للوزيــر أن مينــح رخصــة  (ه)

لنشاط فضائي اال إذا كان ذلك النشـاط لـن يلحـق ضـررا بصحـة النـاس أو سـالمة األفـراد أو 

املمتلكات.(٤٦) وقد تتضمن الرخصـة شـروطا تلـزم املرخـص لــه بـاجراء العمليـات علـى حنـو 

ـــث الفضــاء اخلــارجي أو احــداث تغــريات ضــارة يف بيئــة األرض، وتســمح  حيـول دون تلوي

للوزيـر بتفتيـش مرافـق املرخـص لــه وبفحـص معداتـه واختبارهـا.(٤٧) وجيـري مركـز الفضـــاء 

الوطـين الربيطـاين تقييمـا لألمـان التقـين ينطـوي علـى تقييـم قـدرة النظـام السـاتلي علـى التقيـــد 

مبعايري األمان، مبا يف ذلك خطط تغيري مدار الساتل أو اخراجه منه؛ 

ـــر النقــل بشــأن  يف الواليـات املتحـدة، جيـب أن تكـون قـرارات وزي (و)

ـــع متطلبــات صحــة  اصـدار أو نقـل رخصـة للقيـام بأنشـطة اطـالق أو تغيـري للمـدار متسـقة م

النــاس وســالمتهم، وكذلــك ســالمة املمتلكــات. وجيــوز لوزيــر النقــل أن يضــع اجـــراءات 

للموافقة على مأمونية ما قد يستخدم الجـراء أنشـطة اإلطـالق أو الرجـوع الفضائيـة التجاريـة 

املرخصة من مركبات اطـالق أو مركبـات َرجوعـة أو نظـم أمـان أو عمليـات أو خدمـات أو 

عـاملني.(٤٨) ويشـترط علـى املرخـص لــه أن يسـمح لوزيـر النقـل بـأن يعيـن أحـد موظفـــي أو 

مســتخدمي حكومــة الواليــات املتحــدة أو شــخصا آخــر كمراقــب يف مرافــق مثــل مواقــــع 

ـــد  اإلطـالق أو مواقـع الرجـوع، مـن أجـل مراقبـة نشـاط املرخـص لــه أو املتعـاقد لضمـان التقي

ـــة اإلطــالق أو الرجــوع يف االضــرار بصحــة  بشـروط الرخصـة أو لضمـان عـدم تسـبب عملي

الناس وسالمتهم وسالمة املمتلكات؛(٤٩) 

يتـوىل املركـز الوطـين الفرنسـي للدراســـات الفضائيــة وضــع قواعــد  (ز)

األمان املنطبقة على مركـز غيانـا الفضـائي، والـيت حتكـم األمـان أثنـاء التحليـق وعلـى األرض، 

وكـان تـاريخ آخـر اصـدار هلـا هـو ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٧. وحتـدد تلـك القواعـــد 

متطلبات واجراءات األمان اليت يتعـني أن يراعيـها كـل مسـتخدمي قـاعدة اإلطـالق "آريـان". 

وتتضمن األحكام االدارية املنطبقة على مقاطعة غيانا الفرنسية قواعد حلماية البيئة؛ 

تنـص املـادة ١٠ مـن اتفـاق احملطـة الفضائيـة الدوليـة علـى أن تكــون  (ح)

ـــيت يوفروــا.  للشـركاء، مـن خـالل هيئـام املتعاونـة، مسـؤوليات خاصـة بتشـغيل العنـاصر ال

ــؤة  ويلـزم الشـركاء بوضـع وتنفيـذ اجـراءات تكفـل تشـغيل احملطـة الفضائيـة بطريقـة آمنـة وكف

وفعالة ملستعملي احملطة الفضائية ومشغليها. 
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ينص معظم القوانــني الوطنيـة علـى أنـه جيـوز وقـف أو الغـاء الرخـص يف حـاالت  -٢٣

معينـة، عـادة مـا تتضمـن االخـالل بـأحد شـــروط الرخصــة.(٥٠) وميكــن أن يــؤدي االخــالل 

ـــة أو جنائيــة مبقتضــى القوانــني الوطنيــة.(٥١)  بـأحد شـروط الرخصـة أيضـا إىل جـزاءات مدني

وينـص اتفـاق احملطـة الفضائيـة الدوليـة علـى أن تكـــون للــدول الشــريكة واليــة جنائيــة علــى 

ـــق أو عليــه. واذا نشــأت حالــة تنطــوي علــى ســوء  رعاياهـا مـن العـاملني يف أي عنصـر حتلي

تصرف يف املدار: (أ) ميس حبياة أو سـالمة أحـد رعايـا دولـة شـريكة أخـرى، أو (ب) حيـدث 

يف عنصـر حتليـق خـاص بدولـة شـريكة أخـرى أو عليـه أو يســـبب أضــرارا لـــه، وجــب علــى 

الدولة الشريكة اليت يكون املرتكـب املزعـوم مـن رعاياهـا، بنـاء علـى طلـب أيـة دولـة شـريكة 

ـــن مصــاحل خاصــة باملالحقــة  متضـررة، أن تتشـاور مـع تلـك الدولـة بشـأن مـا لكـل منـهما م

الفضائية. (٥٢) 
  

املسؤولية، مبا يف ذلك االشـتراطات املتعلقـة بالتـأمني جتـاه الغـري  واو-
وباملسؤولية املالية 

 
يتضمــن بعــض قوانــني الفضــاء الوطنيــة قواعــد خاصــة حتكــم املســــؤولية عـــن  -٢٤

ـــري  األضـرار الـيت تسـببها األجسـام الفضائيـة؛(٥٣) ومثـة قوانـني عامـة، مثـل قوانـني املسـؤولية غ

التعاقديـة أو القوانـني البيئيـة، قـد تنطبـق أيضـا علـى األنشـطة الفضائيـة، غـري أـا ال تنـــاقش يف 

هـذه الدراسـة التجميعيـة. وقـد تتضمـن قوانـني الفضـاء الوطنيـة أيضـــا أحكامــا حمــددة تتصــل 

بالتحقيق يف حوادث اإلطالق.(٥٤) 

واضافـة إىل ضمـــان اســتحقاق التعويــض لضحايــا األضــرار الناجتــة مــن عمليــة  -٢٥

ـــري مــن القوانــني الوطنيــة أيضــا أحكامــا تكفــل امكانيــة دفــع ذلــك  اإلطـالق، يتضمـن الكث

التعويض بالفعل. وهذا النوع من االقتضاء قـد ال حيمـي الضحيـة فقـط بـل واحلكومـة الوطنيـة 

ـــها مــن اســترداد قيمــة التعويضــات الــيت تكــون مســؤولة عــن دفعــها  أيضـا، اذ يضمـن متكن

مبوجـب اتفاقيـة املسـؤولية مـن اهليئـة الـيت أجـرت عمليـة اإلطـالق. وبوجـه خـاص قـد تشـترط 

ـــة علــى األشــخاص الذيــن ينفــذون عمليــات اإلطــالق يف الفضــاء أن  نظـم الـترخيص الوطني

حيصلوا على تأمني لتغطية األضــرار الـيت ميكـن أن تلحـق بالغـري نتيجـة لعمليـة اإلطـالق، أو أن 

يثبتـوا بشـكل آخـر أن لديـهم مـا يكفـي مـن األمـوال لتعويـــض الضحايــا. وفيمــا يلــي بعــض 

األمثلة: 

يفـرض القـانون األسـترايل متطلبـات تأمينيـة/ماليـة كشـرط الصـــدار  (أ)

اذن اإلطـالق (لعمليـات اإلطـالق مـن داخـل أسـتراليا)، ويف بعـض احلـاالت الصـدار شـــهادة 

اطالق خارجي (لعمليات اإلطالق مـن خـارج أسـتراليا).(٥٥) وجيـب علـى حـائز االجـازة أو 

االذن إمـا أن حيصـل علـى تـــأمني كــاف أو أن يثبــت مســؤوليته املاليــة املباشــرة عــن عمليــة 

اإلطـالق.(٥٦) وجيـب أن يغطـي التـأمني حـائز االذن (لعمليـات اإلطـالق مـن داخـــل أســتراليا 

فقـط) وحكومـة أسـتراليا للمسـؤولية جتـاه الغـري يف حـدود اخلسـارة القصـوى الـــيت حيتمــل أن 

يتكبدها الغري، أو استخدام طريقة أخرى إذا ما نصت اللوائح التنظيمية على ذلك؛(٥٧) 

ــــة الوطنيـــة للتنميـــة الفضائيـــة  حيظــر القــانون اليابــاين علــى الوكال (ب)

(ناسدا) اطالق ساتل اصطناعي ما مل تكن قـد أبرمـت عقـدا للتـأمني تسـتطيع بـه توفـري املبلـغ 

الـالزم للتعويـض عـن األضـرار الـيت يتكبدهـا الغـري نتيجـــة لعمليــة اإلطــالق. ويتــوىل الــوزراء 

املختصـون حتديـد املبلـغ املوفـر مبقتضـى عقـد التـــأمني، والــذي ينبغــي أن يكــون مالئمــا مــن 

ـــتطيع املؤمنــون  وجهـة نظـر الضحايـا وغـريهم، علـى أن يؤخـذ بعـني االعتبـار املبلـغ الـذي يس

ضمانه وغري ذلك من العوامل. وفيما يتعلق ب"اإلطـالق املتعـاقد عليـه"، جيـوز أن يـربم عقـد 

التـــأمني الشـــخص أو اهليئـــة الـــيت تعـــاقدت علـــى اطـــالق الســـاتل االصطنـــاعي، لصـــــاحل 

الناسدا؛(٥٨) 

ـــــني الذيــــن  يشـــترط القـــانون الروســـي علـــى املنظمـــات واملواطن (ج)

ـــات لتصميــم واســتخدام  يسـتخدمون (يشـغلون) تكنولوجيـا فضائيـة، أو الذيـن يقدمـون طلبي

(تشـغيل) تكنولوجيـــا فضائيــة، أن حيصلــوا علــى تغطيــة تأمينيــة الزاميــة حليــاة وصحــة رواد 

الفضاء والعاملني يف املرافق الفضائيـة، كمـا يقضـي بـأن يتحملـوا املسـؤولية عـن األضـرار الـيت 

ــــا لالجـــراءات  تســبب وفــاة أو اصابــة أشــخاص آخريــن أو تلحــق ضــررا مبمتلكــام، وفق

والشـروط الـيت حيددهـــا القــانون.(٥٩) واضافــة إىل ذلــك، حيــق لوكالــة الفضــاء الروســية أن 

تشترط أن يكون املرخـص لـه، وقـت االسـتعداد لالطـالق، قـادرا علـى تقـدمي شـهادة مطابقـة 

ملواصفـات املرافـق الفضائيـة وبوليصـة تـأمني تفـي بالتـأمني االلزامـي علـى العمليــات الفضائيــة 

وفقا لقوانني االحتاد الروسي؛(٦٠) 

قـد تتضمـن رخصـة القيـام بعمليـات اإلطـالق ومـــا يتصــل ــا مــن  (د)

أنشـطة يف جنـوب أفريقيـا شـروطا تتعلـق مبســـؤولية املرخــص لـــه عــن األضــرار، وبالضمــان 

الذي يتعني أن يقدمه املرخـــص لـه لتغطيـة تلـك األضـرار، وبالطريقـة الـيت يقـدم ـا الضمـان، 

ـــة الــيت  وكذلـك مسـؤولية املرخـص لـه املنبثقـة مـن االتفاقيـات واملعـاهدات واالتفاقـات الدولي

أبرمتها احلكومة أو صدقت عليها. وعلى سـبيل املثـال، قـد تقـرر الشـروط أو حتـد أو تسـتبعد 

مسؤولية املرخص له عن األضرار اليت قـد تسـببها مركبـة اإلطـالق أو املركبـة الفضائيـة أو أي 

شيء جيري فعله من مركبة اإلطـالق أو املركبـة الفضائيـة أو ينشـأ منـها، أو أن حتـد مـن تلـك 

املسـؤولية أو أن تسـتبعدها (سـواء أكـان املرخـص خمطئـا أم ال). وقـد تلـزم الشـروط املرخــص 
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لـه بـأن يقـدم ضمانـا يقبلـه جملـس جنـــوب أفريقيــا لشــؤون الفضــاء، للوفــاء مبــا قــد يتكبــده 

املرخـص لـه مـن التزامـات. كمـا قـد تتعلـق الشـروط بـاألحوال الـيت يتعـني فيــها تقــدمي ذلــك 
الضمان من أجل الوفاء مبطالبات حمتملة ضد املرخص له تعويضا عن تلك األضرار؛(٦١) 

ينـص املرسـوم األوكـراين بشـأن األنشـــطة الفضائيــة علــى أن يقــرر  (ه)

التشريع األوكراين الساري حاليا قائمـة أنـواع التـأمني االلزامـي الواجـب احلصـول عليـه لـدى 

ممارسة النشاط الفضائي. ويتوىل جملـس الـوزراء األوكـراين وضـع اجـراءات التـأمني االلزامـي. 

ـــراءات حتديــد  وتقـرر املسـؤولية عـن األضـرار املتكبـدة يف سـياق نشـاط فضـائي، وكذلـك اج

مدى األضرار اليت يتعني التعويض عنها، وفقا للتشريع األوكراين الساري؛(٦٢)  

يف اململكة املتحــدة، قـد تتضمـن رخصـة األنشـطة الفضائيـة شـروطا  (و)

تلزم املرخص له بأن يؤمن نفسه من املسؤولية املتكبـدة عـن األضـرار أو اخلسـائر الـيت يتعـرض 

هلــا الغــري، داخــل اململكــة املتحــــدة أو يف مكـــان آخـــر، نتيجـــة لألنشـــطة املـــأذون ـــا يف 

الرخصـة.(٦٣) ويكـون منـح الرخصـة مشـروطا، ضمـن مجلـة أمـور، بـأن يثبـت مقـدم الطلـــب 

أنه يستطيع احلصول على تغطية تأمينيـة جتـاه الغـري قدرهـا مائـة مليـون جنيـه اسـترليين، يقصـد 

منها تغطية املخاطر املعقولة؛ 

عندمــا تصــدر رخصــــة يف الواليـــات املتحـــدة لعمليـــة اطـــالق أو  (ز)

رجوع، جيب أن حيصل املرخص له على تـأمني مـن املسـؤولية أو أن يثبـت قدرتـه علـى حتمـل 

مسؤولية مالية مببالغ تكفي للتعويض عن اخلسارة القصـوى احملتملـة يف مطالبـات مقدمـة مـن: 

ــن  (أ) طـرف ثـالث بسـبب وفـاة أو اصابـة جسـمانية أو ضـرر باملمتلكـات أو خسـارة ناجتـة م

ـــا  نشـاط جـرى القيـام بـه يف اطـار الرخصـة؛ (ب) حكومـة الواليـات املتحـدة ضـد شـخص م

ـــرى القيــام بــه يف اطــار  عـن أضـرار أو خسـارة حلقـت مبمتلكـات حكوميـة نتيجـة لنشـاط ج

الرخصــة. ويتــوىل مكتــب النقــل الفضــائي التجــاري حتديــد املبــالغ الالزمــة للتعويــض عـــن 

اخلسـارة القصـوى احملتملـة يف حالـة كـل رخصـة، حبـــد أقصــى قــدره ٥٠٠ مليــون دوالر ملــا 

يلحـق بالغـري مـن وفـاة أو اصابـة جسـمانية أو أضـرار باملمتلكـات، وحبـد أقصـــى قــدره ١٠٠ 

مليـون دوالر للخسـائر يف املمتلكـات احلكوميـة، أو (اذا كـان أقـل مـن ذلـك) احلـــد األقصــى 

للتـأمني مـن املسـؤولية املتـاح بتكلفـة معقولـة يف الســـوق العامليــة.(٦٤) وقــد عمــت متطلبــات 

الواليـات املتحـدة مـن التـأمني املقـرر لتغطيـة خمتلـف عمليـــات االطــالق ومركبــات االطــالق 

ـــات االطــالق، بصيغتــها القائمــة حــىت ٢٩  ومركبـات االطـالق دون املداريـة ومشـغلي عملي

متــوز/يوليــه ١٩٩٩، يف دورة اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، التابعــة للجنـــة استخــــدام الفضـــاء 

اخلارجي يف األغراض السلميـة، املعقودة عام ٢٠٠٠. 

وكثريا ما يكـون حتمـل املخـاطر املتصلـة بالتـأمني علـى أنشـطة االطـالق بـل غـري  -٢٦

حمصور يف شركة تــأمني أوَّيل، بـل موزعـا علـى واحـدة أو أكـثر مـن شـركات اعـادة التـأمني. 

ولكن، حسبما توقعته بعـض القوانـني الوطنيـة السـالفة الذكـر، قـد ال يكـون مسـتوى التغطيـة 

املرغـوب متاحـا يف كـل األوقـــات. وهلــذا الســبب وغــريه، يتضمــن بعــض القوانــني الوطنيــة 

تدابـري لتسـديد مطالبـات تتجـاوز مبـالغ التـأمني مـن املسـؤولية، علـى النحـو الـــوارد يف البــاب 

التايل. 

تدابري تعويض احلكومة وقيام احلكومـة بتسـديد املطالبـات الـيت  زاي-
تتجاوز مبالغ التأمني من املسؤولية 

 
ــــى الـــدول املطلقـــة.  تنطبــق املســؤولية الــواردة يف  اطــار اتفاقيــة املســؤولية عل -٢٧

ويتضمـن بعـض القوانـني الوطنيـة أحكامـا تلـزم اهليئـات غـري احلكوميـة بتعويـــض الدولــة عــن 

ـــدودا مببلــغ  التعويضـات الـيت سـددا. غـري أن الكثـري مـن القوانـني الوطنيـة جيعـل التعويـض حم

أقصـى معـني ، قـد يكـون مسـاويا للحـد األقصـى املشـترط للتـأمني مـن املسـؤولية. ويف بعــض 

القوانـني الوطنيـة، قـد ال ينطبـق هـذا املبلـغ األقصـى يف احلـاالت الــيت تكــون فيــها اهليئــة غــري 

احلكومية قد سببت الضرر عمدا أو عــن امهـال يف بعـض احلـاالت. وفيمـا يلـي أمثلـة ألحكـام 

تتعلـق بتعويـض احلكومـة وقيـام احلكومـة بتسـديد املطالبـات الـيت تتجـاوز مبـــالغ التــأمني مــن 

املسؤولية: 

يقضـي القـانون األسـترايل بـأال يكـون الطـرف املسـؤول عـــن ضــرر  (أ)

سـببته عمليـة اطـالق مسـؤوال اال عـن دفـع تعويـض ال يتجـاوز املبلـغ املؤمـن بـــه. وبــاملثل، اذا 

كانت احلكومة األسـترالية مسـؤولة عـن أضـرار مبقتضـى اتفاقيـة املسـؤولية، ال يكـون الطـرف 

املسـؤول ملزمـا بتعويـض احلكومـة اال يف حـدود مبلـغ التـأمني املشـترط. بيـد أن تلـك احلــدود 

ال تنطبـق اال: (أ) اذا كـان االطـالق مجـازا مبقتضـى إذن اطـالق أو شـهادة اطـالق خـــارجي، 

ـــن شــروط اإلذن أو الشــهادة، أو عــن أي  و(ب) اذا مل يكـن الضـرر ناجتـا عـن خمالفـة ألي م

تصـرف (سـواء بـالفعل أو باالغفـال) قـام بـه الطـرف املسـؤول أو طـرف ذي صلـة بـه بقصــد 

احداث الضرر، أو عن امهال جسيم من جانب الطرف املسؤول أو طرف ذي صلة؛(٦٥)  

ويف القانون الياباين، جيـوز لناسـدا، بعـد موافقـة الـوزراء املختصـني،  (ب)

أن تدخـل يف ترتيـب ميكـن أن تتحمـل مبقتضـاه مسـؤولية التعويـض عـن الضـــرر الــذي تســببه 

ـــة غــري حكوميــة)، اال أنــه حيــق لناســدا أن  عمليـة "االطـالق املتعـاقد عليـه" (الـيت تنفذهـا هيئ

تسـترد مـا دفعتـه مـن تعويـض عـن األضـــرار الــيت يســببها أي أشــخاص أو هيئــات هلــا صلــة 

بعملية "االطالق املتعاقد عليه" اذا كان أولئك األشـخاص أو تلـك اهليئـات قـد سـببت الضـرر 
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ـــة اطــالق متعــاقد عليــه،  بسـوء تصـرف متعمـد. ويف حالـة تـويل الناسـدا املسـؤولية عـن عملي

جيب أن تتوىل اجلهة املتعـاقدة (اهليئـة غـري احلكوميـة) احلصـول علـى التغطيـة التأمينيـة االلزاميـة 

لصاحل الناسدا ونيابة عنها؛(٦٦) 

يقضي القانون الروسي بشأن النشـاط الفضـائي بـأن يكـون واجـب  (ج)

دفـع التعويـض عـن اصابـة شـخصية أو وقـوع ضـرر مبمتلكـات أحــد املواطنــني أو مبمتلكــات 

هيئـة اعتباريـة بسـبب جسـم فضـائي تـابع لالحتـاد الروسـي، يف ســـياق نشــاط فضــائي داخــل 

ـــى  اقليـم االحتـاد الروسـي أو خارجـه، واقعـا علـى عـاتق املؤسسـة أو املواطـن الـذي حصـل عل

ـــانون املــدين لالحتــاد الروســي  تـأمني لتغطيـة مسـؤوليته عـن الضـرر، بـاملقدار الـذي حيـدده الق

ووفقا لالجراءات اليت يقررها ذلك القانون. (٦٧) 

قــد تتضمــن الرخصــة الصــادرة مبقتضــى قــــانون جنـــوب افريقيـــا  (د)

لشـؤون الفضـاء شـروطا تتعلـــق مبســؤولية املرخــص لــه املنبثقــة مــن االتفاقيــات واملعــاهدات 

واالتفاقات الدولية اليت أبرمتـها احلكومـة أو صدقـت عليـها.(٦٨) وقـد تتضمـن تلـك الشـروط 

أحكاما حتد من مسؤولية املرخـص لـه فيمـا يتعلـق بـاألضرار الـيت قـد حتدثـها مركبـة االطـالق 

واملركبة الفضائية أو تستبعد تلك املسؤولية، سواء أكان املرخص له خمطئا أم ال؛(٦٩) 

يف القـانون الســويدي بشــأن األنشــطة الفضائيــة، اذا كــانت دولــة  (ه)

السـويد مسـؤولة عـن األضـرار الناجتـة عـن أنشـطة فضائيـة يقـوم ـا أشـــخاص، فعلــى هــؤالء 

األشخاص أن يردوا إىل الدولة ما دفعته مـن تعويضـات عـن تلـك األضـرار اال اذا كـان هنـاك 

سبب خاص لعدم فعل ذلك؛(٧٠) 

ينص قانون اململكة املتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي علـى أنـه جيـب  (و)

ـــا  علـى شـخص ينطبـق عليـه ذلـك القـانون أن يعـوض احلكومـة عـن أي مطالبـات ضدهـا فيم

ـــك الشــخص مــن أنشــطة ينطبــق ذلــك  يتعلـق بـالضرر أو اخلسـارة الناشـئة عمـا يقـوم بـه ذل

القـانون عليـها، اال أن أحكـام املـادة ال تنطبـق علـى الشـخص الـذي يعمـــل كمســتخدم عنــد 

شخص آخر أو وكيال لشخص آخـر، أو علـى الضـرر أو اخلسـارة الناجتـة عـن أي فعـل يؤتـى 

بنـاء علـى تعليمـات الوزيـر.(٧١) ومنـح الرخصـة مشـروط بـأن يثبـت طــالب الرخصــة قدرتــه 

على أن يضمن/يكفل الوفاء بــالتزام التعويـض مـن خـالل تغطيـة تأمينيـة للمسـؤولية جتـاه الغـري 

قدرهـا ١٠٠ مليـون جنيـه اسـترليين، يقصـد ـــا تغطيــة املخــاطر املعقولــة. والوفــاء باشــتراط 

التأمني ال حيد من التزامات املرخص له مبوجب املادة ١٠ من ذلك القانون؛ 

يف الواليات املتحدة، يلزم احلائزون علـى رخـص فضائيـة بـاحلصول  (ز)

علـى تـأمني مـن املسـؤولية أو باثبـات قدرـم علـــى حتمــل املســؤولية املاليــة لتغطيــة اخلســارة 

القصـوى الـيت حيتمـل أن يتكبدهـا الغـري واحلكومـة نتيجـــة ألنشــطتهم الفضائيــة. ويبلــغ احلــد 

ــــائر  األقصــى لتلــك املســؤولية ٥٠٠ مليــون دوالر خلســائر الغــري و١٠٠ مليــون دوالر خلس

احلكومـة.(٧٢) وجيـوز أن تسـدد حكومـة الواليـات املتحـدة مطالبـات تتجـاوز هـذا املبلـغ حبــد 

ـــار دوالر زيــادة علــى مبلــغ التــأمني مــن املســؤولية أو مقــدار  أقصـى قـانوين قـدره ٥ر١ ملي

املسـؤولية املاليـة (أو احلـد األقصـى للتـأمني املتـاح)، اال اذا كـانت املطالبـات نامجـة عــن ســوء 

تصـرف متعمـد مـن جـانب حـائز الرخصـة.(٧٣) واضافـة إىل ذلـك، جيـوز أن ينـص أي اتفــاق 

بـني االدارة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة والفضـاء بالواليـات املتحـــدة (ناســا) ومســتعمل مركبــة 

فضائيــة علــى أن تعــوض حكومــة الواليــات املتحــدة املســتعمل عــن املطالبــــات (مبـــا فيـــها 

التكاليف املعقولة للتقاضي أو التسوية) املقدمـة مـن أطـراف ثالثـة بسـب وفـاة أو اصابـة بدنيـة 

ـــق بــاالطالق أو بالعمليــات أو باســتعادة  أو فقـدان ممتلكـات أو تضررهـا نتيجـة ألنشـطة تتعل

املركبـة الفضائيـة، ولكـن طاملـا كـانت تلـك املطالبـات غـري خاضعـة للتعويـض يف التـأمني مـــن 

املسؤولية، املوجود لدى املسـتعمل، وشـريطة أن يكـون التعويـض قـاصرا علـى املطالبـات الـيت 
ليست ناجتة من امهال فعلي أو سوء تصرف متعمد من جانب املستعمل.(٧٤) 

 
 

حاء-اتفاقات املسؤولية، مبا يف ذلك االسقاط املتبادل للمسؤولية 
 

وفقـا للفقـرة ١ مـن املـادة اخلامسـة مـن اتفاقيـة املسـؤولية، اذا اشـتركت دولتــان  -٢٨

أو أكـثر يف اطـالق جســم فضــائي تكــون تلــك الــدول مســؤولة مجاعيــا وانفراديــا عــن أي 

ـــا هــو مذكــور يف الفقــرة ٢ مــن املــادة اخلامســة مــن اتفاقيــة  أضـرار تنشـأ عـن ذلـك. وكم

املسـؤولية، ميكـن للمشـاركني يف عمليـة اطـالق مشـتركة أن يعقـــدوا اتفاقــات بشــأن تقاســم 

ـــى  االلـتزام املـايل. ويكـون ذلـك دون املسـاس حبـق أيـة دولـة متضـررة يف التمـاس احلصـول عل

ـــة، الــيت هــي مســؤولة  كـامل التعويـض املسـتحق مبقتضـى االتفاقيـة مـن أي مـن الـدول املطلق

مجاعيـا وانفراديـا، أو منـها مجيعـا. ومثـة اتفاقـات عديـدة بشـأن املسـؤولية ال تنطبـق اذا نشــأت 

املسؤولية عن تصرف متعمـد أو صـادر عـن إمهـال أحيانـا. ومـن أمثلـة اتفاقـات املسـؤولية مـا 

يلي: 

نظـام املسـؤولية اخلـاص بوكالـــة الفضــاء األوروبيــة (اإليســا)، وهــو  (أ)

�A مـن  - I� نظام حيكمه قرار الس بشأن املسؤولية القانونيـة للوكالـة. فبمقتضـى املـادة 

ذلك القرار، تكون الوكالـة ملزمـة بتعويـض الـدول األعضـاء والـدول املشـاركة يف براجمـها أو 
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ـــدول نتيجــة لتنفيــذ تلــك الــربامج أو  أنشـطتها الفضائيـة عـن املسـؤولية الـيت تتكبدهـا تلـك ال

األنشـطة، اذا وافقــت الوكالــة علــى ذلــك أو اذا حملــت الدولــة املســؤولية بصفتــها "دولــة 

مطلقة" مبقتضى اتفاقية املسؤولية. ومن جهة أخـرى، جيـب علـى الدولـة، خصوصـا اذا عينـت 

بأـا "الدولـة املطلقـة" فيمـا يتعلـق بتلـك األنشـطة، أن تـرد اىل الوكالـة مبلـغ التعويـــض الــذي 

ـــن  دفعتـه الوكالـة اذا كـان الضـرر ناجتـا عـن امهـال جسـيم أو عـن فعـل أو إغفـال متعمديـن م

جانب تلك الدولـة أو مـن جـانب األشـخاص الذيـن يتصرفـون نيابـة عنـها.(٧٥) وتنـص املـادة 

��A-II مـن ذلـك القـرار علـى أنـــه، عندمــا توجــه مطالبــة بــالتعويض اىل احــدى الــدول 

ـــة أن  األعضــاء يف الوكالــة أو اىل دولــة مشــاركة يف أحــد براجمــها، يتعــني علــى تلــك الدول

تتشاور مع الوكالة دون إبطـاء، وجيـوز للوكالـة أن تنضـم اىل الدولـة املعنيـة يف االجـراءات اذا 

كان القانون املنطبق جييز ذلك، وأن حتل حملها اذا طلبـت تلـك الدولـة ذلـك. كمـا جيـوز ألي 

ـــة املعنيــة أو اىل الوكالــة يف االجــراءات  دولـة عضـو أو أي دولـة مشـاركة أن تنضـم اىل الدول

اذا كـان القـانون املنطبـق جيـيز ذلـك، ويتعـني علـى أي دولـة معنيـة أن تتبـع التوجيـهات املتفــق 

ــا يتعلـق بـاالجراءات والتسـوية علـى السـواء. ويتعـني علـى  عليها بني الوكالة وتلك الدولة فيم

الدولـة العضـو أو الدولـة املشـاركة يف أحـــد الــربامج أن حتــرص دائمــا علــى تقــدمي مطالبتــها 

بـالتعويض اىل الوكالـة أوال. وحتمـل الوكالـة نفقاـا فيمـا يتعلـق بـالتعويض عـن الضـــرر علــى 

ـــن أي حــد أقصــى متفــق عليــه بشــأن  الـدول املشـاركة يف الربنـامج املعـين، بصـرف النظـر ع

ـــة يف الربنــامج  مشـاركتها يف الربنـامج. وتكـون مسـامهات الـدول متناسـبة مـع مسـامهاا املالي

ـــامج، أو يف تــاريخ  يف التـاريخ الـذي حصـل فيـه الضـرر، اذا كـان قـد حصـل أثنـاء تنفيـذ الربن

انتـهاء الربنـامج، اذا كـان الضـرر قـد حصـل بعـد ذلـك التـاريخ. وحيثمـا تكـون التبعـة مغطــاة 

بتأمني، حتمل أقساط التأمني على الربنامج؛(٧٦) 

وحيكـم قـرار جملـس اإليسـا ذاتـه أيضـا العقـود الـيت تنشـأ بـني اإليســـا  (ب)

وزبائن خدمات االطالق. إذ يقضي بـأن تكفـل، عندمـا تـؤدي خدمـة إطـالق، قيـام املسـتفيد 

باستصدار بوليصة تأمني تغطي مسـؤوليته هـو ومسـؤولية اإليسـا عـن الضـرر الـذي قـد ينجـم 

عن تلـك اخلدمـة. ولكن تظل اإليسا مسؤولة عن أي ضـرر نـاجم عـن إمهـال جسـيم أو فعـل 

أو إغفــال متعمديــن مــن جانبــها أو مــن جــانب العــاملني يف خدمتــها مــا مل يقــرر الــــس 

باالمجاع خالف ذلك؛(٧٧) 

نصـت مذكـرة اتفـاق مربمـة يف عـام ١٩٨٨ وحتكـــم املســؤولية بــني  (ج)

ـــى أن تتــوىل الصــني، فيمــا  الصـني والواليـات املتحـدة فيمـا يتعلـق بـاطالق سـواتل معينـة، عل

خيص العالقة بني الطرفني، حتمل ورّد كل املبــالغ الـيت قـد تتحمـل الواليـات املتحـدة مسـؤولية 

ـــانون دويل منطبــق آخــر.  دفعـها مبوجـب اتفاقيـة املسـؤولية أو معـاهدة الفضـاء اخلـارجي أو ق

وقضى االتفاق بأن تبلغ الواليات املتحـدة الصـني بـأي مطالبـة توجـه اىل الواليـات املتحـدة يف 

أقـرب وقـت ممكـن عمليـا بعـد تلقـي االشـعار اخلـاص بذلـك، وبأنـه ال جيـوز هلـــا أن تــربم أي 

تسـوية دون تشـاور تـام مـع حكومـة الصـني. واذا اعـترضت الصـني علـى أحكـام أي تســوية، 

ـــة  فـال تكـون ملزمـة بتعويـض الواليـات املتحـدة مـا مل تقـدم الواليـات املتحـدة املطالبـة اىل جلن

مطالبات تتفق اجراءاا مع االجـراءات املنصـوص عليـها يف املـواد الرابعـة عشـرة اىل العشـرين 

مـن اتفاقيـة املسـؤولية؛ ويف هـذه احلالـة، يكـون علـى الصـني أن تعـوض الواليـــات املتحــدة يف 

حـدود املبلـغ الـذي توصـي بـه جلنـة املطالبـات. كمـا أن علـى الصـــني أن تقــدم اىل الواليــات 

املتحدة، بناء على طلبها، كل املعلومات والعـون الـالزم للـرد علـى أي مطالبـة ضـد الواليـات 

املتحدة؛(٧٨) 

مـن أجـل حتديـد مسـؤولية كـل طـرف حتديـــدا واضحــا فيمــا يتعلــق  (د)

بــاطالق الســاتل ASIA-I لصــاحل هونــغ كونــغ مــن الصــــني يف عـــام ١٩٩٠، أبرمـــت 

حكومتـا الصـني واململكـة املتحـدة اتفـاق مسـؤولية فيمـا بينـهما. وقضـى االتفـاق بـــأن تكــون 

الصـني مسـؤولة عـن التعويضـات املترتبـة مبوجـب القـانون الـدويل جتـاه بلـدان ثالثـة أو شــعوا 

أثنـاء مرحلـة اطـالق السـاتل، منـذ االشـعال حـىت انفصـال السـاتل عـن مركبـة االطـــالق. أمــا 

اململكـة املتحـدة فـهي مسـؤولة أثنـاء حتليـق السـاتل وتشـغيله بعـد اطالقـه بنجـاح. وقـد جــرى 

ـــامت ــا الصــني بعــد  االسـتناد اىل هـذا االتفـاق مـرارا يف خدمـات االطـالق التجاريـة الـيت ق

ذلك لصاحل زبائن دوليني؛ 

يف اتفـاق أبـرم عـام ١٩٩٣ بـني احلكومـــة الفرنســية واإليســا بشــأن  (ه)
مركز غيانا الفضـائي، وافقـت اإليسـا علـى إعفـاء احلكومـة الفرنسـية مـن أي مطالبـات تقـدم 

ـــا الفضــائي  ضدهـا فيمـا يتعلـق بـأي خسـارة أو ضـرر ينجـم عـن اسـتخدام مرافـق مركـز غيان

ـــر "آريــان". ووافقــت احلكومــة الفرنســية علــى إعفــاء  ألغـراض برنـامج إيسـا اخلـاص بتطوي

الوكالة والدول األعضاء فيها من أي مطالبات تقـدم بشـأن الضـرر النـاجم عـن تنفيـذ أنشـطة 

ــاملني يف  اطـالق يف مركـز غيانـا الفضـائي مـن جـانب شـركة "آريانسـبيس" أو مـن جـانب الع

ـــة  خدمتـها، مـا مل يكـن الضـرر نامجـا عـن اطـالق سـاتل تـابع لإليسـا، إذ ينطبـق يف هـذه احلال

ترتيب مغاير بشأن املسؤولية. وكال اتفـاقي اإلعفـاء لـن ينطبقـا اذا كـانت اخلسـارة أو الضـرر 

نامجني عن إمهال فاحش أو فعل أو إغفـال متعمـد مـن جـانب الطـرف اآلخـر (أو األشـخاص 

ذوي الصلة)؛(٧٩) 
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يف اتفاق أبرم عـام ١٩٩٥ بـني اإليسـا وايطاليـا وكينيـا بشـأن إنشـاء  (و)

وتشـغيل معـدات لإليسـا يف مـاليندي، كينيـا، اتفقـت األطـراف علـى عـــدم حتميــل كينيــا أي 

مسؤولية، ال على الصعيـد الوطـين وال علـى الصعيـد الـدويل، مـن خـالل أنشـطة اإليسـا فـوق 

اقليمها، عن أي فعل أو إغفــال مـن جـانب اإليسـا أو األشـخاص املعينـني مـن جانبـها والذيـن 

يتصرفـوا أو مل يتصرفـوا يف حـدود واجبـام. واذا حــدث مــع ذلــك أن أوقعــت علــى كينيــا 

مسؤولية دولية، كان لكينيا حـق الرجـوع علـى اإليسـا، إال اذا كـانت مسـؤوليتها نامجـة عـن 

إمهال جسيم أو فعل أو إغفـال متعمـد مـن جـانب حكومـة كينيـا أو شـخص تصـرف بالنيابـة 

عنها. ووافقت اإليسا أيضا على إعفاء كينيا مـن املسـؤولية يف حـال رفـع أي دعـوى أو اختـاذ 

اجراء أو تقدمي مطالبة بشأن األنشطة املضطلع ـا يف حمطـة مـاليندي، مـا مل تكـون االصابـات 

أو األضـرار نامجـة عـن امهـال جسـيم أو فعـل أو إغفـال متعمـد مـن جـانب حكومـة كينيـــا أو 

شخص تصرف بالنيابة عنها.(٨٠) 

ومــن أنــواع اتفــاق املســؤولية "االســقاط املتبــادل للمســــؤولية"، وفيـــه يتفـــق  -٢٩

الشركاء يف بعثة فضائية علـى عـدم مطالبـة بعضـهم البعـض بتعويضـات عـن األضـرار. وجيـوز 

للشـركاء أن يتحملـوا املسـؤولية عمـا يلحـــق مبمتلكــام اخلاصــة مــن خســارة وعمــا يلحــق 

مبوظفيهم من خسارة يف املمتلكات أو اصابات جســدية مـن جـراء النشـاط املعـين. وكمـا هـو 

ــأن املسـؤولية، ال ينطبـق العديـد مـن أحكـام االسـقاط املتبـادل  احلال يف االتفاقات األخرى بش

للمسؤولية اذا كانت املسؤولية نامجة عن تصرف متعمد أو أحيانا عن إمهال. 

ويعد االسقاط املتبادل للمسؤولية شـرطا الزمـا للحصـول علـى رخصـة إطـالق  -٣٠

أو إرجاع يف الواليات املتحدة. ورمبــا كـان أحـد األغـراض مـن اإلسـقاط املتبـادل للمسـؤولية 

هـو تشـجيع مشـاريع الفضـاء بـالتقليل مـن تكـاليف التقـاضي والتـأمني، إذ يوافـق كـل طـــرف 

مسبقا على حتمل املسؤولية عن أضرار حمددة ميكن أن تلحـق بـه.(٨١) وكثـريا مـا تـرد أحكـام 

خاصة باإلسقاط املتبادل للمسؤولية يف االتفاقــات الدوليـة الـيت حتكـم البعثـات الفضائيـة، مثـل 

اتفاق احملطة الفضائية الدولية واتفاقات خدمات اإلطالق؛ ويذكر من األمثلة ما يلي: 

من أجل احلصول على رخصـة إطـالق أو إرجـاع مـن ادارة الطـريان  (أ)

االحتاديـة يف الواليـات املتحـدة، جيـب علـى طـــالب الرخصــة أن يــربم اتفــاق اســقاط متبــادل 

للمطالبـات مـــع متعاقديــه، ومتعاقديــه مــن البــاطن وزبائنــه ومتعــاقدي زبائنــه مــن البــاطن، 

ــاع، يوافـق فيـه كـل طـرف علـى أن يكـون  املشاركني يف خدمات اإلطالق أو خدمات اإلرج

مسؤوال عما يلحق مبمتلكاته من ضرر أو خسارة أو عمـا يلحـق مبوظفيـه مـن اصابـة جسـدية 

أو وفـاة أو ضـرر أو خسـارة يف املمتلكـات مـن جـراء نشــاط مضطلــع بــه مبقتضــى الرخصــة 

املعنية؛(٨٢) 

يف اتفــاق أبــرم بــني اإليســا واملركــز الوطــين الفرنســي للدراســـات  (ب)

الفضائية يف عام ١٩٨٩ بشأن تنفيذ برنـامج تطويـر آريـان-٥، وافـق كـل طـرف علـى حتمـل 

تكـاليف التعويـض عمـا يلحـق مبوظفيـه مـن ضـرر أو اصابـة، مـن أي نـــوع، نتيجــة لألنشــطة 

املضطلع ا يف اطار االتفاق، حىت عندما يكون الطـرف اآلخـر مسـؤوال عـن ذلـك الضـرر أو 

االصابة، باستثناء حاالت اإلمهال اجلسـيم مـن جـانب الطـرف اآلخـر أو موظفيـه. كمـا وافـق 

ــى ضمـان الطـرف اآلخـر مـن أي مطالبـات أو دعـاوى قانونيـة يرفعـها الضحيـة  كل طرف عل

أو ورثتـه أو نظـام الضمـان االجتمـاعي املعـين. وأخـريا، ينطبـق هـذا االتفـاق علـى مـا يتســبب 

فيه موظفو الطرفني من إضرار مبمتلكات الطرفني ذاما؛(٨٣) 

يتضمـن اتفـاق احملطـة الفضائيـة الدوليـــة اســقاطا متبــادال للمســؤولية  (ج)

بـني الشـركاء وميتـد هـذا االســـقاط املتبــادل للمســؤولية ليشــمل الــدول الشــريكة األخــرى، 

واهليئـات ذات الصلـة يف الـدول الشـريكة وموظفـي أي مـن تلـك اهليئـات. وينطبـق اإلســـقاط 

املتبـادل علـى كـل "العمليـــات الفضائيــة احملميــة"، الــيت تعــرف بأــا كــل أنشــطة مركبــات 

االطـالق وأنشـطة احملطـــة الفضائيــة واألنشــطة اخلاصــة باحلمولــة، ســواء علــى األرض أو يف 

الفضاء اخلارجي أو يف مرحلة االنتقـال بـني األرض والفضـاء اخلـارجي، تنفيـذا التفـاق احملطـة 

الفضائيـة الدوليـة ومذكـرات التفـاهم والترتيبـات التنفيذيـة. وتـرد يف االتفـاق أمثلـة شـــىت عــن 

"األنشــطة الفضائيــة احملميــة". وينطبــق االســــقاط املتبـــادل للمســـؤولية علـــى أي مطالبـــات 

بالتعويض عن األضـرار، أيـا كـان أساسـها القـانوين. وال ينطبـق االسـقاط املتبـادل للمسـؤولية 

ـــا ذات الصلــة؛  علـى (أ) املطالبـات بـني دولـة شـريكة وهيئتـها ذات الصلـة أو فيمـا بـني هيئا

ـــه، أو ورثتــه أو مــن  (ب) املطالبـات املقدمـة مـن شـخص طبيعـي أو مـن املسـؤول عـن حوزت

خيلفه يف احلقوق (باستثناء احلالة اليت يكون فيها اخللـف يف احلقـوق دولـة شـريكة) بسـبب مـا 

ــــة جســـدية أو اعتـــالل صحـــي أو وفـــاة؛ (ج)  يلحــق بذلــك الشــخص الطبيعــي مــن اصاب

ـــة  املطالبـات املتعلقـة بـالضرر النـاجم عـن سـوء تصـرف متعمـد؛ (د) املطالبـات املتعلقـة بامللكي

الفكرية؛ (ه) املطالبات املتعلقة بالضرر الناجم عـن عـدم قيـام دولـة شـريكة بتمديـد االسـقاط 
املتبـادل للمسـؤولية ليشـمل هيئاـا ذات الصلـة. وتكـون كـل دولـة طـرف مسـؤولة، مبوجــب 

عقد أو غري ذلك، عن متديد االسقاط املتبادل للمسؤولية ليشمل هيئاا ذات الصلة.(٨٤) 
 
 

تسجيل عمليات اإلطالق  طاء-
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ـــة التســجيل ومعــاهدة الفضــاء  ورد يف الفقـرة ٦ أعـاله تلخيـص ألحكـام اتفاقي -٣١

اخلـارجي وقـرار اجلمعيـة العامـة ١٧٢١ (د-١٦) بـاء، الـيت حتكـم تسـجيل عمليـات االطـالق 

املنطوية على تعاون دويل. 

ـــــة واالتفاقــــات الدوليــــة أحكامــــا تتعلــــق  ويتضمـــن بعـــض القوانـــني الوطني -٣٢

باملسؤوليات الدولية عن تسجيل األجسام الفضائية املطلقة يف الفضاء اخلارجي. منها مثال: 

ــة،  املـادة ٥ مـن القـانون الروسـي املتعلـق بـترخيص العمليـات الفضائي (أ)

الـيت تشـترط للحصـول علـى رخصـــة اطــالق تقــدمي صــاحب الطلــب ضمانــا بــأن املعــدات 

السـاتلية األجنبيـة الـيت سـتوضع يف املـدار بواسـطة مرافـق اطـالق روســـية ســتدّون يف الســجل 

الوطين للدولة اليت متلك املعدات؛(٨٥) 

البند ٤ من املرسوم السويدي بشأن األنشـطة الفضائيـة، الـذي ينـص  (ب)

علـى أن السـجل الوطـين خمصـص لعمليـات االطـالق الـيت تعتـرب الســـويد هــي الدولــة املطلقــة 

فيها، وفقا للمادة ١ من اتفاقية التســجيل. واذا جـاز اعتبـار دولـة أخـرى، اضافـة اىل السـويد، 

ـــويد إال اذا اتفقــت الدولتــان  دولـة مطلقـة أيضـا، فـال ينبغـي تسـجيل اجلسـم الفضـائي يف الس

املعنيتان على ذلك؛(٨٦) 

املادة ٥ من اتفاق احملطة الفضائية الدولية، الـيت تنـص علـى أنـه جيـب  (ج)

ــــق  علــى كــل واحــد مــن الشــركاء أن يســجل يف عــداد األجســام الفضائيــة عنــاصر التحلي

ـــذه املســؤولية اىل اإليســا،  املذكـورة يف املرفـق الـذي تقدمـه، وقـد أسـند الشـريك األورويب ه

حبيث تتصرف بامسه وبالنيابة عنه. وتقضـي املـادة بـأن حيتفـظ كـل شـريك بالواليـة والسـيطرة 

على العناصر اليت يسجلها، عـالوة علـى العـاملني يف احملطـة الفضائيـة أو عليـها الذيـن هـم مـن 

رعاياها.(٨٧) 

ــا تسـجل مركبـات النقـل الفضائيـة، وخاصـة املراحـل الصاروخيـة الـيت  وكثريا م -٣٣

ــك  قـد تظـل يف املـدار بعـد االطـالق، بشـكل منفصـل عـن األجسـام الفضائيـة الـيت توصلـها تل

املركبات اىل املدار: 

تشـمل فئـات األجسـام الفضائيـة الـيت تسـجلها الواليـات املتحـــدة يف  (أ)

كثــري مــن األحيــان "املركبــات الفضائيــة الــــيت تعمـــل يف تطبيقـــات واســـتخدامات عمليـــة 

لتكنولوجيـا الفضــاء، كــالطقس أو االتصــاالت" و "صواريــخ التعزيــز املســتهلكة وصواريــخ 

املنـاورة املسـتهلكة واألغطيـة الواقيـــة واألجســام األخــرى املتوقفــة عــن العمــل" (انظــر مثــال 

الوثيقتني ST/SG/SER.E/379 و ST/SG/SERE/385)؛ 

ـــا الفرنســية، كثــريا مــا  فيمـا يتعلـق بعمليـات اطـالق آريـان مـن غيان (ب)

يقـوم أحـد البلـدان بتسـجيل السـاتل بينمـا تقـوم فرنسـا بتسـجيل أجـزاء مركبـة االطـالق الـــيت 

تظـل يف املـدار. ففيمـا يتعلـق بعمليـة اطــالق جــرت يف ٤-٥ أيلــول/ســبتمرب ١٩٩٩، مثــال، 

 M u KungHwa-3 قــــــامت مجهوريــــــة كوريــــــــا بتســـــــجيل الســـــــاتل، وهـــــــو

(الوثيقة ST/SER.E/362) بينما قـامت فرنسـا بتسـجيل املرحلـة الثالثـة مـن الصـاروخ 

آريـان-٤ (الوثيقـة ST/SG/SER.E/374). وقـامت اهلنـــد بتســجيل عمليــة اطــالق 

الســـــاتل INSAT-2E الـــــــيت جــــــرت يف ٢-٣ نيســــــان/أبريــــــل ١٩٩٩ (الوثيقــــــة 

ST/SG/SER.E/357) بينما سجلت فرنسـا املرحلـة الثالثـة مـن الصـاروخ آريـان-٤ 

 (٨٨).(ST/SG/SER.E/374 الوثيقة)

ــن املعلومـات عـن األجسـام الفضائيـة املسـجلة  ومن جهة أخرى، كثريا ما تتضم -٣٤

األخرى اشارة اىل املركبـة الـيت أطلـق اجلسـم الفضـائي علـى متنـها، حـىت وإن مل تكـن مركبـة 
االطالق ذاا مسجلة.(٨٩) 

ـــوك  واملركبـة الفضائيـة الوحيـدة املتكـررة االسـتعمال يف الوقـت احلـايل هـي املك -٣٥

الفضائي للواليات املتحـدة. وجيـري تسـجيل كـل رحلـة مـن رحـالت املكـوك الفضـائي علـى 

ـــاريخ اطــالق الســواتل الــيت يطلقــها املكــوك الفضــائي  حـدة لـدى األمـم املتحـدة.(٩٠) أمـا ت

 S A C -A فيسـجل عـادة علـى أنـه تـاريخ اقـالع املكـوك.(٩١) ويف حالـة اطـالق الســـاتل

)، فقد ذكر تاريخ االطالق علـى أنـه  Endeavour) "بواسطة املكوك الفضائي "إنديفور

تــــــــاريخ انفصــــــــال اجلســــــــم الفضــــــــائي عــــــــن املكــــــــوك الفضــــــــــائي (الوثيقـــــــــة 

 .(ST/SG/SER.E/351

وقام بعض الدول بتغيري دولة تسجيل ساتل موجود يف املدار:  -٣٦

ــــــــــواتل Asiasat-1 وAsiasat-2 وAPSTAR-I و  الس (أ)

APSTAR-IA أطلقـت مـــن الصــني وقــامت اململكــة املتحــدة بتســجيلها لــدى األمــم 

ـــــــــــائق ST/SG/SER.E/222 و ST/SG/SER.E/300 و  املتحـــــــــدة (الوث

Corr.1 و ST/SG/SER.E/316). ويف ١ كـــانون الثـــاين/ينـــاير ١٩٩٧، جــــرى 

تغيري دولة تسجيل هذه السواتل من اململكة املتحـدة اىل منطقـة هونـغ كونـغ االداريـة اخلاصـة 

التابعة للصني. ورمبا كان هــذا التغيـري مرتبطـا بنقـل السـيادة علـى االقليـم. وقـد قـامت الصـني 

واململكـــة املتحـــدة بـــابالغ األمـــم املتحـــدة ـــذا التغيـــــري يف دولــــة االطــــالق (الوثيقتــــان 

ST/SG/SER.E/333 و ST/SG/SER.E/334)؛ 
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السـاتل BSB-IA كـان مسـجال يف األصـل لـدى األمـم املتحـــدة  (ب)

ــــن  )، بعــد اطالقــه م ST/SG/SER.E/219 مــن جــانب اململكــة املتحــدة (الوثيقــة

S يف الســجل  i rius 1 الواليـات املتحـدة يف عـام ١٩٨٩. وبعـــد ذلــك، ســجل باســم

السـويدي لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي، الـذي أحيـل اىل األمـــم املتحــدة يف الوثيقــة 

ST/SG/SER.E/352، بعد شراء الساتل يف املدار يف ١٩٩٦. 
 
 

املنظمات الدولية  ياء-
 

يف اتفاقييت املسؤولية والتسجيل، تعتــرب بعـض األحكـام منطبقـة علـى أي منظمـة  -٣٧

دوليـة حكوميـة تقـــوم بأنشــطة فضائيــة اذا أعلنــت املنظمــة أــا تقبــل احلقــوق وااللتزامــات 

ـــة دوال أطرافــا يف  املنصـوص عليـها يف االتفاقيـة، واذا كـانت أغلبيـة الـدول األعضـاء يف املنظم

االتفاقيــة املعنيــة ويف معــاهدة الفضــاء اخلــارجي.(٩٢) ويف ١ كــــانون الثـــاين/ينـــاير ٢٠٠١، 

أعلنــت اإليســا واملنظمــة األوروبيــة لســواتل االتصــاالت (يوتلســات)(٩٣) قبوهلمــا احلقـــوق 

وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيـة املسـؤولية. ويف التـاريخ ذاتـه، أعلنـت اإليسـا واملنظمـة 

األوروبيــة الســتغالل ســواتل األرصــاد اجلويــة (يومتســات) قبوهلمــا احلقــــوق وااللتزامـــات 

ـــك أجســاما فضائيــة أو  املنصـوص عليـها يف اتفاقيـة التسـجيل. ومثـة منظمـات دوليـة عـدة متتل

تشـغلها. ومتتلـك اإليسـا أيضـا مرافـق اطـالق، هـي: مركـز غيانـــا الفضــائي، الواقــع يف غيانــا 

الفرنسية. 
 
 

ــــات  ـــدول واملنظم ـــا ال ـــيت حدد املســـائل ال ثالثا-
الدولية بشأن تطبيق مفهوم "الدولة املطلقة" 

 

يلخص هذا الباب املسـائل الـيت اسـتبانتها شـىت الـدول واملنظمـات الدوليـة أثنـاء  -٣٨

ـــانب اللجنــة  مناقشـة بنـد جـدول األعمـال املعنـون "مراجعـة مفـهوم �الدولـة املطلقـة�" مـن ج

الفرعية القانونية يف عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠١، وكذلك معلومات أخرى مقدمة من األمانة. 

فقـد أعـرب بعـض البلـدان عـن رأي مفـاده أن التطـورات اجلديـدة يف األنشـــطة  -٣٩

الفضائيـة، مثـل تزايـد اسـتغالهلا يف أغـــراض جتاريــة، قــد أثــارت عــددا مــن املســائل املتعلقــة 

بتطبيـق مفـهوم "الدولـة املطلقـة"، يف اطـار اتفـاقييت املسـؤولية والتسـجيل، وكذلـــك اســتخدام 

ـــا يف  تعابـري أخـرى واردة يف معـاهدات األمـم املتحـدة ومبادئـها املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي، مب

ذلـك تعابـري "االقليـم" و"املنشـآت" و "الدولـة الـيت تطلـق" و "تدبـر أمـر اطـالق" (أو "تتكفـــل 

بأمر اطالق") (الـواردة يف املـادة األوىل مـن اتفـاقييت املسـؤولية والتسـجيل)، وتعبـري "املسـؤولة 

عـن" (الـوارد يف املـادة ٦ مـن اتفـاق االنقـاذ)، وتعبـري "متـارس الواليـة والســـيطرة" (الــوارد يف 

املبــدأ ٢ مــن املبــادئ املتعلقــــة باســـتخدام مصـــادر الطاقـــة النوويـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي) 

(A/AC.105/763، املرفق الثاين، الفقرة ١٦). 

ــى أي  ومـن جهـة أخـرى، أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مل تـترتب آثـار سـلبية عل -٤٠

غموض مستبان يف تعريف "الدولة املطلقـة"، وأن الـدول وشـركات القطـاع اخلـاص واصلـت 

ــــــــة  اجــــــراء عمليــــــات اطــــــالق بصــــــرف النظــــــر عــــــن أي نقــــــاط غمــــــوض حمتمل

ــا أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي  (A/AC.105/763، املرفق الثاين، الفقرة ٣٠). كم

للجنة الفرعية القانونية أن تركّز على مـدى الـتزام الـدول بتنفيـذ مفـهوم الدولـة املطلقـة، بـدال 

من التركيز على الكيفية اليت ميكن ا حتسني ذلك. 

ـــه  ويـرد أدنـاه ملخـص ملـا أبدتـه الـدول واملنظمـات الدوليـة مـن آراء ومـا طرحت -٤١

من أسئلة: 
 
 

املسائل ذات الصلة باألقاليم واملرافق  ألف-
 

أعـرب بعـض البلـدان عـن رأي مفـاده أن الدولـة أو الـدول الـيت توفـر خدمـــات  -٤٢

إطـالق ال ينبغـي أن تكـون مسـؤولة عـن الضـــرر الــذي حتدثــه أيــة محولــة بعــد وضــع تلــك 

ـــاح يف املــدار املناســب. ورأت تلــك البلــدان أن الدولــة أو الــدول الــيت متتلــك  احلمولـة بنج

احلمولـة أو تشـغلها هـي الـيت ينبغـي أن تكـون بعـد ذلـك مسـؤولة عــن الضــرر النــاجم عنــها 

(A/AC.105/763، املرفق الثاين، الفقرة ١٧). 

والحظ بعض البلدان أن مفـهوم "الدولـة املطلقـة" ال يشـري صراحـة اىل احتمـال  -٤٣

اطالق أجسام فضائية من الفضـاء اجلـوي أو أعـايل البحـار. ومـن شـأن صعوبـة حتديـد الدولـة 

املطلقـــة يف تينـــــك احلــــالتني أن ختلــــق ثغــــرة يف تطبيــــق اتفــــاقييت املســــؤولية والتســــجيل 

(A/AC.105/763، املرفــق الثــــاين، الفقرتـــان ٢٠ و٢١). فـــالروابط القانونيـــة، مثـــل 

الدولـة ذات الواليـة أو دولـة العلـم قـد تكـون أقـل موثوقيـة وميكـن أن خيتارهـا أحيانـا منظمــو 

املشاريع، مما قد يفضي اىل استخدام األعالم اليت تناسبهم. 

ورأت احـدى املنظمـات الدوليـة أن مـن الضـروري وضـع قواعـد قانونيـة حتكــم  -٤٤

العالقـات بـني الدولـة الـيت حيـدث االطـالق مـن اقليمـــها والدولــة الــيت حيــدث االطــالق مــن 

ــا لالمتثـال لقواعـد محايـة البيئـة وسـالمة األشـخاص والسـلع وغـري ذلـك. كمـا  مرفقها، ضمان
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قد يكون مـن الضـروري توسـيع نطـاق تلـك األحكـام لكـي تشـمل تنفيـذ عمليـات االطـالق 

ومراقبة املشغل واحلمولة. 

ما هو نوع أو مســتوى املصلحـة االمتالكيـة يف "املرفـق" الـذي ينبغـي أن يكـون  -٤٥

لدولة ما قبل أن يتسىن هلا أن تصبح "دولة مطلقة"؟ 

هـل تبـدأ عمليـة االطـالق مـــن طــائرة عندمــا تقلــع الطــائرة أم عندمــا تنفصــل  -٤٦

املركبة الفضائية عن الطائرة؟ 
 
 

الدول اليت تدبر اطالق جسم فضائي  باء-
 

جـاء يف اتفـاقييت املسـؤولية والتسـجيل أن الدولـة املطلقـة هـي الدولـة الـيت "تدبـر  -٤٧

ــري  ـر أمـر" ومـن يـرتوي ضمـن فئـة "مدبأمـر اطـالق جسـم فضـائي". فمـاذا تعـين عبـارة "تدب

أمر االطالق"؟ وهل تعين عبارة "تدبري أمر االطـالق" أن الدولـة دفعـت مبلغـا للحصـول علـى 

منفعة أو حصلت على منفعة من االطالق، أم أا تعين أن الدولة نظمت عملية االطالق؟ 

ومــن األمثلــة الــيت ســيقت يف العــروض املقدمــة اىل اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة  -٤٨

والتقنية واللجنة الفرعيـة القانونيـة ترتيـب "التسـليم يف املـدار". فبمقتضـى هـذا الـترتيب، يقـوم 

موّرد من البلد ألف ببنـاء سـاتل ويرتـب الطالقـه بواسـطة مقـدم خدمـة اطـالق مـن البلـد بـاء 

لصاحل مشغل للساتل من البلد جيم. وجيوز للموّرد مـن البلـد ألـف أن حيتفـظ بالسـيطرة علـى 

تشـغيل السـاتل ومبلكيتـه اىل أن يصبـح واضحـا أن عمليـة االطـالق ناجحـة وأن السـاتل ميكـن 

تشغيله بنجــاح. ويف تلـك النقطـة الزمنيـة، ميكـن نقـل السـيطرة علـى تشـغيل السـاتل وملكيتـه 

اىل مشغل الساتل الذي هو من البلـد جيـم. وعـادة مـا يكـون املـوّرد مـن البلـد ألـف ومشـغل 

الساتل من البلد جيم طرفـني يف عقـد اشـتراء السـاتل أو عقـد النظـم السـاتلية، ويكـون املـوّرد 

ــاء طرفـني يف اتفـاق خدمـة االطـالق. ويكـون  من البلد ألف ومقدم خدمة االطالق من البلد ب

للمـوّرد مـن البلـد ألـف صلـة تعاقديـة مبقـدم خدمـة االطـالق، ويكـون قـد أبـرم عقـدا لــترتيب 

عمليـة االطـالق وتوصيـل السـاتل اىل موقعـه املـداري املعـني. كمـا جيـوز ملشـــغل الســاتل مــن 

البلـد جيـم أن يتحكـم يف اختيـار مقـدم خدمـة االطـالق وجيـوز لـه أن يقـرر ذلـك اســتنادا اىل 

التكلفة. فما هي الدول اليت ميكن أن تكون دوال مطلقة يف هذا املثال؟ 

وأبديـت شـواغل بشـأن اآلثـار السـلبية احملتملـة اذا مـا صنفـت عـدة بلـدان بأـــا  -٤٩

"دول مطلقة" يف عملية اطالق معينة: 

قـد يواجـه املشـروع عـبء الضوابـط التنظيميـة، أو التكـاليف النامجــة  (أ)

عن االجراءات البريوقراطية، يف عدة دول بشأن اطالق جسم فضائي واحد؛ 

مـن أجـل تغطيـة املسـؤولية الدوليـة احملتملـة، يرجـــح أن تفــرض كــل  (ب)

دولة تدبر اطالق جسم فضائي شروطا تأمينية على اهليئـة الـيت سـتنفذ عمليـة االطـالق. وهـذا 

ميكن أن حيدث إشكاال يف حالة الدول اليت تدبـر االطـالق، إذ قـد تكـون هلـا امكانيـة وصـول 

حمدودة اىل املعلومات املتعلقة بتكنولوجيا االطـالق، وبالتـايل قـد جتـد صعوبـة يف تقديـر حجـم 

املخاطر املعقولة، وقد ترى قليال من النفع يف تشـجيع أنشـطة االطـالق، وقـد تكـون هلـا قـدرة 

حمدودة على اإلشراف على عملية االطالق. 
 
 

اخلطأ  جيم-
 

فيمـا يتعلـق بـاألضرار الـيت حتصـل يف مكـان آخـر غـري سـطح األرض، ال تكــون  -٥٠

الدولـة املطلقـة مسـؤولة إال اذا كـانت األضـرار ناشـئة عـن خطئـها أو خطـأ أشـــخاص تكــون 

مسؤولة عنهم (اتفاقية املسؤولية، املادة الثالثة). 

هل ميكن أن يكون الطرف املخطئ فيما يتعلــق بضـرر معـني دولـة غـري مطلقـة،  -٥١

واذا كان األمر كذلك، فعلى أي أساس ميكن أن يكون الطرف املخطئ مسؤوال؟ 

ما هي املعايري اليت ستستخدم يف تقييم اخلطأ عندمـا يتصـادم سـاتالن؟ ومـا هـي  -٥٢

"قواعـد السـري" فيمـا يتعلـق بالفضـاء؟ وهـل هلـــذا األمــر، مثــال، صلــة مبــا اذا كــان للســاتلني 

نظامان للدسر؟ 
 
 

مركبات االطالق املتكررة االستعمال  دال-
 

هل ينبغي اعتبار عمليات االطـالق املتعـددة ملركبـة اطـالق متكـررة االسـتعمال  -٥٣

عمليات اطالق منفصلة يف اطار اتفاقييت املسؤولية والتسجيل؟ 
 
 

الوالية والسيطرة، واالشراف على الرعايا  هاء-
 

هـل للواليـة والسـيطرة علـى مرحلـة االطـالق ذات الصلـة أو النشـاط الفضـــائي  -٥٤

ذي الصلة أمهية يف تقرير ما اذا كانت الدولة "دولة مطلقة"؟ 
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مـا هـي الـدول الـيت تعتـرب دوال مطلقـة عندمـا تنقـل ملكيـة السـاتل أو الســـيطرة  -٥٥

عليه من دولة اىل أخرى؟ وهل ميكن أن تصبح الدولة الــيت مل تكـن دولـة مطلقـة عندمـا أطلـق 

الساتل دولة مطلقة يف مرحلة الحقة؟ 

هـل مثـة احتمـال أال تكـون بعـض الـدول قـادرة علـى توفـري اشـراف أو ســـيطرة  -٥٦

فعالني ومتواصلني على أنشطة رعاياها الذيـن أطلقـوا جسـما فضائيـا أو دبـروا اطالقـه لكنـهم 

A، املرفـق الثـاين، الفقـرة  / AC.105/763) قد يكونون خارج الوالية القضائيـة للدولـة

١٨)؟ 
 
 

املنظمات الدولية  واو-
 

مــا هــي الــدول الــيت تعتــرب دوال مطلقــة فيمــا يتعلــق بالســواتل الــيت تطلقــــها  -٥٧

منظمـات دوليـة عندمـــا ال تكــون تلــك املنظمــات قــد أعلنــت قبوهلــا احلقــوق وااللتزامــات 

الواردة يف اتفاقييت املسؤولية والتسـجيل، و/أو عندمـا تكـون تلـك املنظمـات يف طـور التحـول 

اىل شركات من القطاع اخلاص؟ 
 
 

احملطات األرضية النائية  زاي-
 

هل يعترب مشغل حمطة أرضية نائية من القطـاع اخلـاص قائمـا بنشـاط يف الفضـاء  -٥٨

اخلارجي (بتشغيله جسما فضائيـا) اذا كـانت الدولـة هـي الـيت تتحمـل املسـؤولية الدوليـة عنـه 

مبقتضى املادة ٦ من معاهدة الفضاء اخلارجي؟ قـد يكـون هـذا السـؤال ذا صلـة عندمـا ترسـل 

األوامر من مركز حتكّـم يف البلـد ألـف عـرب دارات مسـتأجرة تابعـة للقطـاع اخلـاص اىل حمطـة 

ـــم يف  أرضيــة يف البلــد بــاء. وهــل تتوقــف االجابــة علــى نــوع املمارســة املســتخدمة للتحك

الساتل؟ وميكن أن تشتمل ممارسات التحكم على ما يلي: 

مركـز حتكـم يرسـل األوامـر يف شـكلها الثنـائي الـذي يعمـل الســـاتل  (أ)

على أساسه، عن طريق حمطة أرضيــة نائيـة. وحتـول احملطـة األرضيـة تلـك األوامـر اىل اشـارات 

راديوية وترسلها اىل الساتل املقصـود. كمـا يرسـل مركـز التحكـم أوامـر الكترونيـة اىل احملطـة 

األرضية. ويرسل مركز التحكم أيضا أوامر خاصة بأنشطة التعقب وحتديد املدى؛ 

كمــا يف احلالــة (أ)، لكــن املوظفــــني العـــاملني يف مركـــز التحكـــم  (ب)

يوجـهون تعليمـات اىل العـاملني يف احملطـة األرضيـة السـتهالل أنشـطة حتديـد موضـع الســواتل 

وحتديد املدى؛ 

كما يف احلالة (أ)، باستثناء أن النظـام املؤمتـت يف احملطـة األرضيـة قـد  (ج)

يقبل أو يرفض طلبا مــن مركـز التحكـم لتوصيـل األوامـر اىل السـاتل، بسـبب إعطـاء األولويـة 

لزبائن آخرين؛ 

كما يف احلالة (أ)، باستثناء أن احملطـة األرضيـة تتلقـى طلبـات مرمـزة  (د)

T")، وتضـاهي تلـك الطلبـات بقـاعدة بيانـات  C123 إلرسال األوامر (مثل "أرسل األمـر

حمتفظ ا حمليا مث ترسل االشارات الثنائية بالتسلسل املناسب؛ 

ـــر اىل الســواتل بواســطة  توجـه كـل الطلبـات اخلاصـة بارسـال األوام (ه)
تعليمـات ورقيــة أو شــفوية مــن مركــز التحكــم. مث يقــوم موظفــو احملطــة األرضيــة بطباعــة 

األوامـر وارسـاهلا. وجيـري االبـالغ عـن سـالمة السـاتل بارســـال مســتخرجات مطبوعــة مــن 

احملطة األرضية اىل مركز التحكم. 

ويف كـل احلـاالت، ميكـن أن تقـع علـى عـاتق احملطـة الفضائيـــة مســؤولية إجنــاز 

جزء من العمليـة علـى الوجـه السـليم. وقـد ال تفلـح األمثلـة املختلفـة نتيجـة لقصـور التصميـم 

(احلالــة (أ))، أو لتضــارب الطلبــات (احلالــــة (ج))، أو لســـوء التنســـيق يف حتديـــث قـــاعدة 

ـــة  البيانــات (احلالــة (د))، أو خلطــأ بشــري (احلالتــان (ب) و(ه)). فــهل متثــل العوامــل التالي

ـــد األوامــر وإصدارهــا؟ (ب) مــن لــه الصالحيــة  اعتبـارات هامـة: (أ) هـل يقـوم النظـام بتولي

التقديريـة علـى صعيـد تقييـم مســـائل مثــل ســالمة الســاتل واحتمــال االصطــدام وأثــر ذلــك 

االحتمـال يف اعطـــاء األولويــة يف املــوارد هلــذا النشــاط أو ذاك؟ (ج) مــن يتحمــل مســؤولية 

املوافقـة علـى تصميـم املنشـأة وتنفيذهـا وتشـغيلها مـع معرفـة الكيفيـة الـيت ميكـــن أن يؤثــر ــا 

األداء يف هذه ااالت على حصيلة النشـاط يف املـدار؟ (د) الترتيبـات التعاقديـة بـني األطـراف 

املتعاونة؟ 

هل "التحكم" يف "القياس التليمـتري والتعقـب واملراقبـة" هـو الوظيفـة األساسـية  -٥٩

يف تشــغيل جســم فضــائي؟ واذا كــــان األمـــر كذلـــك، فـــهل تيســـر معـــدات التحويـــل يف 

بروتوكول مشغل احملطة األرضية النائيـة، يف احلالـة (أ) أعـاله مثـال، تشـغيل السـاتل بـأي قـدر 

ـــد بــاء، والــيت  أكـثر ممـا تيسـره الـدارة املسـتأجرة التابعـة للقطـاع اخلـاص بـني البلـد ألـف والبل

يوفرها متعهد االتصاالت الدولية؟ 
 
 

العناصر اليت ميكن ادراجها يف التشـريعات  رابعا-
ونظم الترخيص الفضائية الوطنية 
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فيمـا يلـي قائمـة بالعنـاصر الـيت ميكـن ادراجـها يف التشـريعات ونظـــم الــترخيص  -٦٠

الوطنية املتعلقة باألنشطة الفضائية، تبعا لألنشطة الفضائية املضطلع ا يف البلد املعين. 
 
 

الربنامج الفضائي الوطين  (أ)
 

حتديد األهداف السياساتية للربنامج الفضائي الوطين وأنشطته؛  �١�

انشــاء/تعيــني املؤسســات احلكوميــة املســؤولة عــن تنفيــذ األنشـــطة  �٢�

الفضائية أو االشراف عليها ومتويل تلك املؤسسات؛ 

ــــوم األساســـية اىل تدريـــب  تنميــة املــوارد البشــرية، مــن تعليــم العل �٣�

مستكشفي الفضاء؛ 

التدابري الرامية اىل تشـجيع الصناعـة الفضائيـة يف القطـاع اخلـاص، اذا  �٤�

كان هــذا ميثـل سياسـة عامـة وطنيـة، والـيت ميكـن أن تتضمـن اشـراك 

القطاع اخلاص يف املشـاريع احلكوميـة، أو اشـتراط اإلسـقاط املتبـادل 

ـــيت  للمسـؤولية، أو تقـدمي حوافـز ماليـة. كمـا أن تسـديد املطالبـات ال

تتجـاوز مبـالغ التـأمني مـن املسـؤولية، الـيت جيـرى تناوهلــا يف (ه) ��٣ 

أدنـاه، ميكـن أن تعـزز أي سياسـة عامـة ترمـــي اىل تشــجيع الصناعــة 

الفضائية يف القطاع اخلاص؛ 
 
 

اإلذن باألنشطة الفضائية واإلشراف املتواصل عليها  (ب)
 

االشـــتراط علـــى اهليئـــات غـــري احلكوميـــة، ورمبـــا علـــى اهليئـــــات  �١�

احلكوميــة، أن حتصــل علــى إذن (رخصــــة مثـــال) مـــن مؤسســـات 

ــــالع بأنشـــطة يف الفضـــاء اخلـــارجي.  حكوميــة معينــة قبــل االضط

وميكن أن ينطبق هـذا، ضمـن مجلـة أمـور، علـى األنشـطة الـيت تقـوم 

ا جهات وطنيـة يف الفضـاء اخلـارجي وعلـى األنشـطة الـيت يضطلـع 

ـا مـن االقليـم الوطـين. وميكـن أن يتضمـن االشـــتراط تعريفــا أكــثر 

تفصيال لألنشطة الفضائيـة الـيت يلـزم احلصـول علـى إجـازة هلـا. وقـد 

ختتلـف االشـتراطات واملؤسسـات احلكوميـة املعينـة إلجـازة األنشـــطة 

ــــع ـــا هيئـــات  الفضائيــة اختالفــا كبــريا بــني األنشــطة الــيت تضطل

حكومية واألنشطة اليت تضطلع ا هيئات غري حكومية؛ 

ميكــن أن يشــترط علــى اهليئــات الــيت تضطلــع بأنشــطة يف الفضـــاء  �٢�

اخلارجي أن تزّود احلكومة مبعلومات عـن األنشـطة الفضائيـة، مبـا يف 

ذلك حتديثات تلك املعلومات. وفيمـا يتعلـق بأنشـطة فضائيـة معينـة، 

ميكـن وضـع أحكـام تنـص علـى تفقـد األنشـــطة الفضائيــة ومراقبتــها 

مـن جـانب مسـؤولني حكوميـني معينـني هلـذا الغــرض، مبــا يف ذلــك 

وضع شروط للسماح بــالوصول اىل املرافـق واملعلومـات التقنيـة علـى 

النحو املناسب؛ 

ميكـن وضـع أحكـام تبـني احملتـوى العـام لإلجـازات اخلاصـة مبمارســة  �٣�

نشـاط فضـائي والشـروط الـيت ينبغـي توافرهـا ملنـح تلـك اإلجـــازات. 

كمـا ميكـن أن يتضمـن القـانون الوطـين بشـأن الفضـاء أحكامـا تنــص 

على عقوبات، يف حال عدم االمتثــال لشـروط اإلذن مثـال، ميكـن أن 

تشمل سحب اإلجازة أو إيقاف سرياا مؤقتا. 
 
 

ضمان مأمونية النشاط الفضائي  (ج)
 

وضـع معايـري أمـان ومعايـري بيئيـة لألنشـطة الفضائيـة الـيت قـــد تلحــق  �١�

ضـررا بصحـــة البشــر أو باملمتلكــات أو البيئــة، وكذلــك اجــراءات 

ـــمل معايــري  التصـدي للحـوادث والتحقيـق فيـها. وهـذه ميكـن أن تش

ــدار  لتخفيـف احلطـام الفضـائي (كاالشـتراطات املتعلقـة بـالنقل مـن م

اىل آخـر واإلنـــزال مــن املــدار). ومثــة مثــال ملعيــار أساســي هــو أن 

يكون الشخص مؤهال لالضطالع بالنشاط املعين؛ 

وضـع أحكـام تنـص علـى اجـــراء مراجعــة تقنيــة لألنشــطة الفضائيــة  �٢�

املقترحـة، وهـذا ميكـن أن يكـون جـــزءا مــن عمليــة إجــازة النشــاط 

الفضائي املعين. واضافة اىل ذلـك، ميكـن أن يتضمـن القـانون الوطـين 

أحكامــا بشــأن اصــدار شــهادات ملرافــق االطــالق ولتكنولوجيــات 

فضائيــة معينــة، مثــل مركبــات االطــالق. وجيـــدر التنويـــه بأنـــه اذا 

تضمن القانون الوطين اشتراطات بشـأن التـأمني، فمـن املرجـح أيضـا 

ـــأمني مراجعــة تقنيــة لألنشــطة الفضائيــة الــيت  أن جتـري شـركات الت

تتوىل التأمني عليها؛ 
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وضع أحكام تنفيذية للمبادئ ذات الصلـة باسـتخدام مصـادر الطاقـة  �٣�

النووية يف الفضاء اخلارجي؛ 

تيسـري اطـالع النـاس علـى التقييمـات املتعلقـة باألمـــان، مبــا يف ذلــك  �٤�

التقييمات اخلاصة مبأمونية مصادر القدرة النووية؛ 

تنسـيق األنشـطة الفضائيــة مــع قواعــد أمــان حركــة الســري يف اجلــو  �٥�

والبحر؛ 

ـــــق يف  إبــــالغ النــــاس، والبحــــث واالنقــــاذ، والتنظيــــف، والتحقي �٦�

احلوادث؛ 
 
 

التسجيل  (د)
 

وضـع سـجل وطـين باألجســـام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، وفقــا  �١�

ـــة  ألحكــام اتفاقيــة التســجيل، مبــا يف ذلــك تعيــني الســلطة احلكومي

املسؤولة عن صون ذلك السجل؛ 

ــة  وضـع آليـات لتنسـيق تسـجيل األجسـام الفضائيـة مـع الـدول املطلق �٢�

األخرى، مبقتضى الفقرة ٢ من املادة الثانية من اتفاقية التسجيل؛ 

وضع أحكام تنـص علـى تزويـد األمـم املتحـدة باملعلومـات، مبوجـب  �٣�

املادة الرابعة من اتفاقية التسجيل. 
 
 

املسؤولية واشتراطات التأمني/املسؤولية املالية والتعويض  (ه)
 

وضع نظام للمسؤولية بشأن األنشـطة الفضائيـة الـيت ميكـن أن تلحـق  �١�

ضررا بأطراف ثالثة؛ 

ـــؤولية أو بشــأن املســؤولية  وضـع اشـتراطات بشـأن التـأمني عـن املس �٢�

املاليـة فيمـا يتعلـق باألنشـــطة الفضائيــة الــيت ميكــن أن تلحــق ضــررا 

ــــض احلكومـــة للمســـؤولية، أو  بــأطراف ثالثــة وأن تفضــي اىل تعري

آليـات أخـرى لضمـــان حصــول ضحايــا األضــرار علــى التعويــض. 

ــتويات قصـوى لألضـرار الـيت يرجـح  وهذا ميكن أن يشمل حتديد مس

أن يسببها النشاط الفضائي املعين؛ 

فيمـا يتعلـق باألنشـطة الـيت ميكـن أن تعـرض احلكومـة للمســـؤولية يف  �٣�

اطار اتفاقية املسؤولية، ميكـن أن ينشـئ القـانون آليـة تتيـح للحكومـة 

أن تسـترد مـن اهليئـة املتسـببة يف الضـرر مـا دفعتـه اىل دول أخـرى مـــن تعويضــات عــن ذلــك 

الضرر مبقتضى اتفاقية املسؤولية. 

وضع أحكام تنص على تسديد املطالبات الـيت تتجـاوز مبـالغ التـأمني  �٤�

من املسؤولية، من جانب احلكومة مثال؛ 
 
 

مواضيع أخرى  (و)
 

تنفيذ معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي.  �١�

املصـاحل االمتالكيـة يف األجسـام الفضائيـة، وهـذا قـد يتضمـــن نظامــا  �٢�

لتسجيل املصاحل يف املمتلكات الفضائية؛ 

متويل املمتلكات الفضائيـة، وهـذا قـد يتضمـن أحكامـا تنظـم تسـديد  �٣�

الديون؛ 

امللكية الفكرية؛  �٤�

ــــات  األمــن الوطــين والسياســة اخلارجيــة وضمــان االمتثــال لاللتزام �٥�

الدولية األخرى؛ 
 
 

اجلوانب الدولية للتشريعات الفضائية الوطنية  (ز)
 

تنســيق إجــازة األنشــطة الفضائيــة واالشـــراف عليـــها مـــع الـــدول  �١�

ــــك األنشـــطة،  األخــرى الــيت قــد يكــون رعاياهــا مشــاركني يف تل

وتنسيق ترخيص عمليات االطالق مع سائر الدول املطلقة احملتملة؛ 

ــــائدة يف مناســـقة بعـــض جوانـــب التشـــريعات  قــد تكــون هنــاك ف �٢�

الفضائيـة الوطنيــة بــني البلــدان فيمــا يتعلــق مبســائل مثــل اجــراءات 

الترخيص وحساب املخاطر القصوى املتوقعة. 

 

احلواشي 
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انظر تقرير مؤمتر األمــم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف  (١)

األغراض السلمية، فيينا، ١٩- ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩ (منشورات األمم املتحدة، رقم املبيـع 
A.00.I.3)، الفصل الثاين، الفقرة ٣٨٦. 

 Commercial Space Transportation Quarterly Launch (2)

 Report (3rd Quarter 2001), United States Department of

 Transportation, Federal Aviation Administration,

 Associate Administrator for Commercial Space

 Transportation, Washington, D.C. pp. 8 and 9.

القانون األسترايل بشأن األنشطة الفضائيةActivities (Australian Space) (رقم  (3)

١٢٣ لعام ١٩٩٨)، املواد ٨ و ١١-١٥. 

املادة ٩ من قانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقم 5663-1  (4)

املؤرخ ٢٠ آب/ أغسطس ١٩٩٣، واملعدل بالقانون االحتادي رقم F3-147 املـؤرخ ٢٩ 
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦. 

املرجع ذاته، املادة ٢.  (5)

 (South African Space Affairs Act) قانـون جنوب أفريقيا لشؤون الفضاء (6)

(رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، املادتان ١ و١١. 

القانون السويدي بشأن األنشطة الفضائية (٩٦٣:١٩٨٢)، املادة ١.  (7)

مرسوم جملس السوفيات األعلى ألوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القانون رقــم -503/96 (8)

VR املؤرخ ١٥ تشرين الثاين/ نوفمرب ١٩٩٦)، املادتان ١ و١٠. 

 (United Kingdom قـانون اململكـة املتحـدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي لعـام ١٩٨٦ (9)

(Outer Space Act 1986 (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، املادة ١. 

املرجع ذاته، املادة ١٣.  (10)

 ، United States Code)الفصل ٤٩ من املدونة القانونيـة للواليـات املتحـدة(٤٩ (11)

املادة ٧٠١٠٤. 

أسـندت هـذه الصالحيـة إىل معـاون املديـر لشـؤون النقـل الفضـائي التجـاري بـادارة الطــريان  (12)

االحتادية. 

الفصل ٤٩ من املدونة القانونية للواليات املتحدة، املادة ٧٠١٠٢.  (13)

البنـد 25.102 مـن الفصـل ٤٧ مـــن مدونــة اللوائــح االحتاديــة للواليــات املتحــدة(٤٧  (14)

 .United States Code of Federal Regulations)

الفصـل ١٥ مـن املدونـة القانونيـة للواليـات املتحــدة، املـادة ٥٦٢٢. ويتـوىل وزيـــر التجــارة  (15)

اصدار رخص االستشعار عن بعد مبقتضى املادة ٥٦٢١ مـن ذلك الفصل. 

القانون األسترايل بشأن األنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، املـادة ١١؛ وقـانون  (16)

جنوب أفريقيا لشؤون الفضاء (رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، املادة ١١؛ والقانون السويدي بشأن 
األنشطة الفضائية (١٩٨٢: ٩٦٣)، املادة ٢؛ ومرسـوم جملـس السـوفيات األعلـى ألوكرانيـا 

بشأن النشاط الفضائي (القـانون األوكـراين الصـادر يف ١٥ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٦)، 
املادة ١٠؛ والفصل ٤٩ من املدونة القانونية للواليات املتحدة، املادة ٧٠١٠٤ (أ) (١). 

القانون األسترايل بشأن األنشطة الفضائيـة (رقم ١٢٣، ١٩٩٨)، املادة ٨.  (17)

املرجع نفسه، املادتان ٨ و١٢.  (18)

املرجع نفسه، املادتان ٢٦ و٣٥.  (19)

قانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقـم 1-5663 الصـادر يف  (20)

ـــدل بالقــانون االحتــادي رقــم F3-147 الصــادر يف ٢٩  ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣، واملع
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ٩. 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، املادة ١١.  (21)

القانون السويدي بشأن األنشطة الفضائية (١٩٨٢: ٩٦٣)، املادة ٢.  (22)

مرسوم جملس السوفيات األعلى ألوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القـانون رقـم ٩٦/٥٠٣-  (23)

 VRالصادر يف ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ١٠. 

قانون اململكة املتحدة بشـأن النشـاط الفضائي لعام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصل ٣٨)، املادة ٢.  (24)

الفصل ٤٩ من املدونـة القانونية للواليات املتحدة، املادة ٧٠١٠٢، الفقرة ١.  (25)

املرجع ذاته، املادة ٧٠١٠٤.  (26)

ــة  اتفـاق التعـاون بـني حكومـة كنـدا وحكومـات الـدول األعضـاء يف وكالـة الفضـاء األوروبي (27)

وحكومة اليابان وحكومة االحتاد الروسي وحكومة الواليات املتحدة األمريكية بشأن احملطـة 
الفضائية الدولـة املدنيـة (٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨)، املادة ٥. 

املرجع ذاته، املادة ٢٢.  (28)

االتفاق املربم بني حكومة مجهورية كازاخستان وحكومة االحتاد الروسي وحكومة الواليات  (29)

ـــيا بــاطالق مركبــات  املتحـدة األمريكيـة بشـأن الضمانـات التكنولوجيـة املرتبطـة بقيـام روس
فضائية مرخصة من الواليات املتحـدة مـن موقـع اإلطـالق "بـايكونور" يف كازاخسـتان (٢٦ 
كانون الثاين/يناير ١٩٩٩)، الفقرتان ٧ و٩ مـن املـادة الثانيـة، والفقـرة ٤ مـن املـادة الثالثـة، 

والفقرة ٢ من املادة اخلامسة. 

ـــم ١٢٣، لعــام ١٩٩٨)، املــواد ١٨ (ه) و  القـانون األسـترايل بشـأن األنشـطة الفضائيـة (رق (30)

٢٦-٣(ز) و ٣٥-٢ (ج) و ٤٣-٣(ه)؛ قـانون االحتـاد الروسـي بشـأن ترخيـص العمليـــات 
الفضائية (مرسوم احلكومة االحتاديـة رقـم ١٠٤ الصـادر يف ٢ شـباط/فـرباير ١٩٩٦)، املـادة 
ـــادة  ٢٤ (د)؛ وقـانون جنـوب افريقيـا بشـأن األنشـطة الفضائيـة (رقـم ٨٤ لعـام ١٩٩٣)، امل
١١؛ وقانون اململكة املتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، 
ـــادة ٥؛ والفصــل ١٥ مــن املدونـــة القانونيـــة  الفقـرة ٢ مـن املـادة ٤، والفقـرة ٢ (ه) مـن امل
للواليـــات املتحـــدة، املــادة ٥٦٢٢ (ب)، الفقــرة ١؛ والفصـــل ٤٩ مــن املدونــة القانونيـــة 

للواليات املتحـدة، املواد ٧٠١٠٤ (ج) و ٧٠١٠٥ و ٧٠١١٦. 

القانون األسترايل بشأن األنشطة الفضائية (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، املـادة ٥٩؛ واللوائـح  (31)

ـــد التشــريعية رقــم ١٨٦ لعــام  التنظيميـة األسـترالية لألنشـطة الفضائيـة لعـام ٢٠٠١ (القواع
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A/AC.105/768  

 (Austrailan Space Activities Regualtions 2001 (٢٠٠١
(Statutory Rules 2001, No. 186، اجلزء ٩؛ وقـانون االحتـاد الروسـي بشـأن 

ــرباير  ترخيص العمليات الفضائية (مرسوم احلكومة االحتادية رقم ١٠٤ الصادر يف ٢ شباط/ف
١٩٩٦)، املـواد ٢٨-٣١؛ وقـانون اململكـة املتحـدة بشـــأن الفضــاء اخلــارجي لعــام ١٩٨٦ 

(١٩٨٦، الفصل ٣٨)، الفقرة (د) من املادة ٤. 

القـانون األسـترايل بشـأن األنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣ لعــام ١٩٩٨)، املادتــان ١٨ (ه) و   (32)

 .٢٦

املرجع ذاته، املادتان ١٨ و٢٠.   (33)

املرجع ذاته، املادتان ٢٦ و٢٩.  (34)

املرجع ذاته، املواد ٥٠-٥٨.  (35)

اللوائح التنظيمية األسـترالية لألنشـطة الفضائيـة لعـام ٢٠٠١ (القواعـد التشـريعية رقـم ١٨٦   (36)

لعام ٢٠٠١). 

قانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقـم 1-5663 الصـادر يف  (37)

ـــانون االحتــادي رقــم F3-147 الصــادر يف ٢٩  ٢٠ آب/أغسطــس ١٩٩٣، واملعـدل بالق
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ٢٢. 

قانون االحتاد الروسـي بشـأن ترخيـص العمليـات الفضائيـة (مرسـوم احلكومـة االحتاديـة رقـم  (38)

١٠٤ الصادر يف ٢ شباط/فرباير ١٩٩٦)، املادة ٥ (ح). 

قانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقـم 1-5663 الصـادر يف  (39)

ـــانون االحتــادي رقــم F3-147 الصــادر يف ٢٩  ٢٠ آب/أغسطــس ١٩٩٣، واملعـدل بالق
تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ٢٤. 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، املادة ١١.  (40)

املرجع ذاته، املادة ١٠.  (41)

املرجع ذاته، املادة ٢٢ (د).  (42)

مرسوم جملس السوفيات األعلى ألوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القانون رقــم -503/96 (43)

VR الصادر يف ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ٩. 

املرجع ذاته، املادتان ٢٠ و٢١.  (44)

املرجع ذاته، املادة ٢٣.  (45)

قانون اململكة املتحدة بشـأن الفضــاء اخلــارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، املـادة  (46)

 .٤

املرجع ذاته، املادة ٥.  (47)

الفصل ٤٩ من املدونة القانونية للواليات املتحدة، املادة ٧٠١٠٥.  (48)

املرجع ذاته، املادة ٧٠١٠٦.  (49)

القانون األسترايل بشأن األنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، املـواد ٢٥ و ٣٤ و  (50)

ــات الفضائيـة؛.مرسـوم احلكومـة االحتاديـة  ٤١؛ وقانون االحتاد الروسي بشأن ترخيص العملي
رقم ١٠٤ الصادر يف ٢ شـباط/فـرباير ١٩٩٦، املـادة ٢٥؛ وقـانون جنـوب افريقيـا لشـؤون 
الفضـاء (القـانون رقـم ٨٤ لعـام ١٩٩٣)، املـادة ١٣؛ والقـانون السويــدي بشــأن األنشطـــة 
الفضائيـة (١٩٨٢: ٩٦٣)، املادة ٤؛ وقانون اململكـة املتحـدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي لعـام 
١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصــل ٣٨)، املــادة ٦؛ والفصــل ٤٩ مــن املدونــة القانونيــة للواليــــات 

املتحدة، املادة ٧٠١٠٧. 

القانون األسترايل بشـأن األنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، املـواد ٣٠ و ٨٠- (51)

 ،(Canadian Aeronautics Act) ٨٣؛ والقـانون الكنـدي للمالحـة الفضائيـة
الفصـل ألـف-٢، املادتـان ٧-٣ و ٨-٧؛ وقـانون االحتـاد الروسـي بشـأن النشـاط الفضــائي 
(القانون االحتادي رقم F3-147 الصادر يف ٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ٢٩؛ 
وقانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، املادة ٢٣؛ والقـانون 
السـويدي بشـأن األنشـطة الفضائيـة (١٩٨٢: ٩٦٣)، املـادة ٥؛ ومرسـوم جملـس الســوفيات 
األعلــى ألوكرانيــا بشــأن النشــاط الفضــائي (القــانون األوكــراين الصــادر يف ١٥ تشــــرين 
الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٦)، املـادة ٢٩؛ وقـانون اململكـة املتحـدة بشـأن الفضـــاء اخلــارجي لعــام 
ـــة القانونيــة للواليــات  ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصــل ٣٨)، املـادة ١٢؛ والفصـل ٤٩ مـن املدون

املتحدة، املادة ٧٠١١٥. 

ـــة  االتفـاق املـربم بـني حكومـة كنـدا وحكومـات الـدول األعضـاء يف وكالـة الفضـاء األوروبي (52)

ـــات املتحــدة األمريكيــة بشــأن  وحكومـة اليابـان وحكومـة االحتـاد الروسـي وحكومـة الوالي
التعاون يف احملطة الفضائية الدولية املدنية (٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨)، املادة ٢٢. 

ـــم ١٢٣، لعــام ١٩٩٨)، املــواد ٦٦-٧١؛  القـانون األسـترايل بشـأن األنشـطة الفضائيـة (رق (53)

وقانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقم F3-147 الصادر يف 
٢٩ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادتان ٢٥ و ٣٠. 

القـانون األسـترايل بشـأن األنشـطة الفضائيـة (رقـم ١٢٣، لعـام ١٩٩٨)، املـواد ٨٤-١٠٣؛  (54)

وقانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقم F3-147 الصادر يف 
٢٩ تشـرين الثـاين/نوفمـرب ١٩٩٦)، املـــادة ٢٣؛ وقــانون جنــوب افريقيــا لشــؤون الفضــاء 

(القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، املادة ١٥. 

القانون األسترايل بشأن األنشطة الفضائية (رقم ١٢٣، لعام ١٩٩٨)، املادتان ٢٩ و ٣٥.  (55)

املرجع ذاته، املادة ٤٧.  (56)

املرجـع ذاتـه، املــادة ٤٨؛ وميكــن العثــور علــى مزيــد مــن التفــاصيل عــن املســؤولية املاليــة  (57)

واشتراطات التأمني يف اللوائح التنظيمية لألنشطة الفضائيـة لعـام ٢٠٠١ (القواعـد التشـريعية 
 Maximum Probable" رقـم ١٨٦ لعـام ٢٠٠١)، وكذلـك يف الوثيقـة املعنونـة
Loss Methodology" (منهجيـة اخلسـارة احملتملـة القصـوى) (الصـــادرة عــن وزارة 

الصناعة والعلوم واملوارد بتاريخ ١٨ حزيران/يونيه ٢٠٠١). 

القانون اخلاص بالوكالة الوطنية اليابانية للتنميـة الفضائيـة (القـانون رقـم ٥٠ الـصادر يف ٢٣  (58)

حزيران/يونيه ١٩٦٩، بصيغته املعدلة، قانون "ناسدا")، املادة ٢٤، الفقرة ٢. 
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قانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقـم 1-5663 الصـادر يف  (59)

٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣، واملعـدل بالقـانون االحتـــادي رقــم F3-147، الصــادر يف ٢٩ 
تشرين الثاين/ نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ٢٥. 

قانون االحتاد الروسـي بشـأن ترخيـص العمليـات الفضائيـة (مرسـوم احلكومـة االحتاديـة رقـم  (60)

١٠٤ الصادر يف ٢ شباط/فرباير ١٩٩٦)، املادة ٢٤ (ب). 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعام ١٩٩٣)، املادة ١٤.  (61)

مرسوم جملس السوفيات األعلى ألوكرانيا بشأن النشاط الفضائي (القانون رقــم -503/96 (62)

VR الصادر يف ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٦)، املادتان ٢٤ و٢٥. 

قانون اململكة املتحـدة بشـأن الفضــاء اخلـارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، املـادة  (63)

٥، الفقرة ٢ (و). 

الفصل ٤٩ من املدونة القانونية للواليات املتحدة، املادة ٧٠١١٢.   (64)

القانون األسترايل بشأن األنشطة الفضائية (رقم ١٢٣ لعام ١٩٩٨)، املادتان ٦٩ و ٧٤.  (65)

قانون "ناسدا"، املادة ٢٤، الفقرة ٣.  (66)

قانون االحتاد الروسي بشأن النشاط الفضائي (القانون االحتادي رقـم 1-5663 الصـادر يف  (67)

ـــدل بالقــانون االحتــادي رقــم F3-147 الصــادر يف ٢٩  ٢٠ آب/أغسـطس ١٩٩٣، واملع
تشرين الثاين/ نوفمرب ١٩٩٦)، املادة ٣٠. 

قانون جنوب افريقيا لشؤون الفضاء (القانون رقم ٨٤ لعـام ١٩٩٣)، املـادة ١٤، الفقـرة ١  (68)

(ب). 

املرجع ذاته، املادة ١٤، الفقرة ٢ (أ).  (69)

القانون السويدي بشأن األنشطة الفضائية (٩٦٣:١٩٨٢)، املادة ٦.  (70)

قانون اململكة املتحدة بشـأن الفضــاء اخلــارجي لعـام ١٩٨٦ (١٩٨٦، الفصـل ٣٨)، املـادة  (71)

 .١٠

الفصل ٤٩ من املدونة القانونية للواليات املتحدة، املادة ٧٠١١٢.  (72)

املرجع ذاته، املادة ٧٠١١٣.  (73)

الفصــل ٤٢ مــن املدونــة القانونيــة للواليــات املتحــدة، املــــادة  (74)

٢٤٥٨(ب). 
قـرار الوكالـة ESA/C/XXII/Res.3، املـؤرخ ١٣ كــانون األول/ ديســمرب ١٩٧٧،  (75)

 .A.I املادة

 .A.III و A.II املرجع ذاته، املادتان (76)

 .B.II و B.I املادتان ،ESA/C/XXII/Res.3 (77)

مذكرة االتفاق بشأن املسؤولية عن عمليات اطالق السواتل بـني حكومـة الواليـات املتحـدة  (78)

األمريكية وحكومة مجهورية الصني الشعبية (١٧ كانون األول/ديسمرب ١٩٨٨). 

اتفاقات بني احلكومة الفرنسية ووكالة الفضـاء األوروبيـة بشـأن مركـز غيانـا الفضـائي (٢٩  (79)

تشرين الثاين/نوفمرب ١٩٩٣)، املادة ١١. 

الربوتوكول املربم بني وكالة الفضاء األوروبية وحكومة مجهورية ايطاليـا وحكومـة مجهوريـة  (80)

كينيا بشأن انشاء وتشغيل معدات وكالة الفضاء األوروبيـة ضمـن حميـط حمطـة سـان مـاركو 
لتعقب السواتل واطالقها، يف ماليندي، كينيا، وبشـأن التعـاون بـني حكومـة مجهوريـة كينيـا 
ووكالة الفضاء األوروبية واإليسا يف األغراض الســلمية (١٣ أيلـول/سـبتمرب ١٩٩٥)، املـادة 

 .١٠

 NASA Space Act Agreements Manual, p. 17 انظـر مثـال (81)

 (NASA Procedures and Guidelines 1050.1, 30 December

(1998. وجيدر بالتنويه أن عمليات االطالق التجارية يف الواليـات املتحـدة ال ترخـص ـا 

ناسا وامنا ادارة الطريان االحتادية، مثلما هو مبني يف النقطة األوىل من هذه الفقرة 

املدونة القانونية للواليات املتحدة، املادة ٧٠١١٢(ب).  (82)

االتفاق بني وكالـة الفضـاء األوروبيـة واملركـز الوطـين الفرنسـي للدراسـات الفضائيـة بشــأن   (83)

تنفيذ برنامـج تطوير آريـان-٥ (٣ تشرين األول/أكتوبر ١٩٨٩)، املادة ١٣. 

االتفاق بني حكومة كندا وحكومات الدول األعضاء يف وكالة الفضـاء األوروبيـة وحكومـة  (84)

ــة الواليـات املتحــدة األمريكيـة بشـأن التعـاون فيمـا  اليابان وحكومة االحتاد الروسي وحكوم
يتعلق باحملطة الفضائية الدولية املدنية (٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨)، املادة ١٦. 

االحتاد الروسي، قانون ترخيـص العمليـات الفضائيـة (مرسـوم احلكومـة االحتاديـة رقـم ١٠٤  (85)

املؤرخ ٢ شباط/فرباير ١٩٩٦)، املادة ٥. 

السويد، املرسوم بشأن األنشطة الفضائية (١٩٨٢ : ١٠٦٩)، الباب ٤.  (86)

االتفاق بني حكومة كندا وحكومات الدول األعضاء يف وكالة الفـضاء األوروبيـة وحكومـة  (87)

ــة الواليـات املتحــدة األمريكيـة بشـأن التعـاون فيمـا  اليابان وحكومة االحتاد الروسي وحكوم
يتعلق باحملطة الفضائية الدولية املدنية (٢٠ كانون الثاين/يناير ١٩٩٨)، املادة ٥ 

يفترض أن اختالف تواريخ تسجيل الساتلني ومركبيت االطالق املشار اليهما يف هـذه الفقـرة  (88)

يعود اىل اختالف مناطق التوقيت يف البلدان اليت قامت بتسجيل األجسام الفضائية. 

 ،ST/SG/SER.E/363 انظــــر مثــــال املعلومــــات الــــيت قدمــــها االحتــــــاد الروســـــي، ومنـــــها (89)

 ،ST/SG/SER.E/372 ،ST/SG/SER.E/370 ،ST/SG/SER.E/367

 .ST/SG/SER.E/387 ،ST/SG/SER.E/384

ـــل  علـى سـبيل املثـال، سـجلت الرحـالت األربـع األوىل للمكـوك الفضـائي كولومبيـا بصفتـها "نظـام نق (90)

 ،ST/SG/SER.E/063 ،ST/SG/SER.E/052 فضــائي متكـــرر االســتعمال" يف الوثــائق
 .ST/SG/SER.E/068 ،ST/SG/SER.E/067

يشري تسجيل السواتل التالية اىل تـاريخ االطـالق ذاتـه للمكـوك الفضـائي الـذي أطلقـت عليـه السـواتل:  (91)

 ST/SG/SER.E/075) ـــــــــاين/نوفمــــــــرب ١٩٨٢ ANIK C-3 يف ١١ تشـــــــرين الث

وST/SG/SER.E/109)، و ANIK C-2 يف ١٨ حزيــــــــــران/يونيــــــــــــه ١٩٨٣ 
(ST/SG/SER.E/096 و ST/SG/SER.E/156) و ANIK D-2 يف ٨ تشـــــرين 
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 ANIKو (ST/SG/SER.E/137 و ST/SG/SER.E/122) الثــاين/ نوفمــــرب ١٩٨٤
C-1 يف ١٢ نيســان/أبريــــل ١٩٨٥ (ST/SG/SER.E/134 وST/SG/SER.E/156) و 

MORELOS I فـــــــي ١٧ حزيــــــران/ يونيــــــــه ١٩٨٥ (ST/SG/SER.E/134  و  

ــــــي/نوفمــــــرب ١٩٨٥  ST/SG/SER.E/184) وMORELOS II يف ٢٧ تشريـــــن الثان

(ST/SG/SER.E/143 و ST/SG/SER.E/184) و ULYSSES فــــــي ٦ تشــــــرين 
ـــــــــــــــــــــــــر ١٩٩٠ (ST/SG/SER.E/250 و  ST/SG/SER.E/266)  و    األول/أكتوبـ
EURECA I   (ST/SG/SER.E/260  و ST/SG/SER.E/266). أمــا تســــجيل 

الســاتل INSAT-1B فــهو يذكــر كــال مــــن اطـــالق املكـــوك الفضـــائي وتـــاريخ نشـــر الســـاتل 
 .(ST/SG/SER.E/091)

اتفاقية املسؤولية، املادة الثانية والعشرون؛ اتفاقية التسجيل، املادة السابعة.  (92)

رمبــا مل تعــد يومتســات "منظمــة حكوميــة دوليــة" بــــاملعىن الـــوارد يف اتفـــاقييت املســـؤولية  (93)

والتسجيل. 

ـــــــــ 

                                                                                              


