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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الرابعة واألربعون

    ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤فيينا، 
   مشروع التقرير  

   إضافة 
   ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية          -ثامنا  

قانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أيــدت، يف قــرارها اســتذكرت اللجــنة الفرعــية ال -١
، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة   ٥٩/١١٦

الفرعــية يف ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية، وفقــا خلطــة   
 .العمل اليت اعتمدا اللجنة

ممارسات "للجـنة الفرعـية ورقـة خلفـية مـن األمانـة حتـت عـنوان                 وكـان معروضـا عـلى ا       -٢
 ).2 وCorr.1 وA/AC.105/C.2/L.255" (الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية

 مــن جــدول األعمــال ٩والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن عمــلها يف إطــار البــند   -٣
وحتسني تطبيقها وتعزيز فعاليتها ويساعد على سيشـجع الـدول على االمتثال التفاقية التسجيل        

 .وضع قواعد تشريعية وطنية بشأن تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي وتعزيزها

وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية عـن ممارسـات الـدول فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية املتصلة                  -٤
سام املطلقة يف الفضاء اخلارجي   بتنفـيذ اتفاقـية التسـجيل وإنشـاء وصيانة سجالت وطنية باألج           
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وإرسـال املعلومـات مـن تلـك السجالت إىل سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي             
وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية أيضـا عـن االتفاقات الثنائية بني الدول اليت      . حتـتفظ بـه األمـم املـتحدة      

 .تضع يف االعتبار أحكام اتفاقية التسجيل

لفرعـية عـن الـتقدم الذي حترزه الدول يف سبيل انضمامها إىل اتفاقية              وأُبلغـت اللجـنة ا     -٥
 .التسجيل

والحظـت اللجـنة الفرعية أن معهد قانون اجلو والفضاء التابع جلامعة كولونيا واملركز            -٦
 حلقة ٢٠٠٥يناير / كـانون الثاين ٢١ و٢٠األملـاين لشـؤون الفضـاء اجلـوي كانـا قـد نظّمـا يف               

مشروع "كجزء من مشروعهما  " هـنة يف تسـجيل األجسـام الفضائية       املسـائل الرا  "عمـل حـول     
الـتحديات العاملـية واألوروبـية الـيت تواجـه قـانون اجلو والفضاء يف مستهلّ                :  ومـا بعـده    ٢٠٠١

 ".القرن احلادي والعشرين

ــبني اللجــنة الفرعــية الطــرق        -٧ ــبغي أن ت ــه ين ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعربــت بعــض الوف
 مــن شــأا أن حتســن تطبــيق اتفاقــية التســجيل، ممــا يضــمن حســن ســري  والوســائل العملــية الــيت

 .عملية التسجيل يف املستقبل وييسر االستخدام املنتج واملفيد للفضاء اخلارجي

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن نقصــا مــلحوظا حــدث يف األعــوام األخــرية يف تســجيل      -٨
ــاهدات  األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي وأن عــدم تســجيل تلــك      األجســام يعــرض مع

 .الفضاء اخلارجي للخطر

ورئــي أن التطبــيق املتســق والكــامل التفاقــية التســجيل هــام فــيما يــتعلق باألنشــطة           -٩
 .الفضائية احلكومية والتجارية كذلك

وأُعـرب عـن رأي مفاده أن تنفيذ وتطبيق اتفاقية التسجيل سيتعززان إذا جرى توحيد                -١٠
لـيت ترسلها الدول إىل األمم املتحدة؛ وإذا كفلت الدول تسجيل      شـكل ومضـمون املعلومـات ا      

مجـيع األجسـام املطلقـة؛ وإذا وضـع حـد زمـين معقـول لتسجيل األجسام الفضائية؛ وإذا جعل                    
ــثال؛ وإذا       ــية أكــثر يســرا، مــن خــالل اإلنترنــت عــلى ســبيل امل الوصــول إىل الســجالت الوطن

م املــتحدة عــلى الكــيانات الوطنــية عــلى نطــاق وزعــت املعلومــات املــتعلقة بوجــود ســجل األمــ
واسـع؛ وإذا قُدمـت معلومـات إضـافية، مـثل تغـيري املوقع املداري؛ وإذا أُدخل اسم الشركة أو                    
الشـخص االعتـباري الـذي سـجل حقوقا يف اجلسم الفضائي يف سجل األمم املتحدة حاملا يتم                  

ئية املقـــبل املـــلحق باتفاقـــية إنشـــاء الســـجل الـــدويل يف إطـــار بـــروتوكول املوجـــودات الفضـــا 
 .الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
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وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أنــه ينــبغي أن تــنظر اللجــنة الفرعــية يف املســائل ذات الصــلة    -١١
باتسـاق املعلومـات املرسلة إلدراجها يف سجل األمم املتحدة؛ وبالتعديالت الدولية اليت تجرى            

واحدة يف إطالق اجلسم الفضائي؛ وبتسجيل األجسام الفضائية عـندما تشـترك أكـثر مـن دولة        
 .خالل فترة زمنية معقولة بعد إطالقها

 الــذي جــاء نتــيجة العمــل الــذي اضــطلع بــه ٥٩/١١٥ورئــي أن قــرار اجلمعــية العامــة  -١٢
، ميثّل دليال جيدا على كيفية التوصل       "الدولة املُطِلقة "الفـريق العـامل املعـين باسـتعراض مفهـوم           
 .إىل نتائج إجيابية بشأن مثل هذه املسائل

 ٧١١أعــاله، عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها  [...] ووفقــا ملــا ذُكــر يف الفقــرة  -١٣
 من جدول األعمال وانتخبت     ٩أبـريل، عقد فريقها العامل املعين بالبند        / نيسـان  ٤املعقـودة يف    

[...] ويف جلستها . جلسة...] [وعقد الفريق العامل . رئيسـا له  ) السـويد (نـيكالس هـيدمان   
أبـريل، أيـدت اللجـنة الفرعـية تقريـر الفـريق العـامل الوارد يف املرفق                 /نيسـان [...] املعقـودة يف    

 .هلذا التقرير[...] 

 من جدول األعمال يف     ٩ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة البند             -١٤
 ).[…]-[…].COPUOS/Legal/T(حماضر حرفية غري منقحة 

  
اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -تاسعا 

 بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء
   دورا اخلامسة واألربعني

استذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة كانت قد الحظت، يف قرارها                                                 -١٥
أن اللجنة الفرعية سوف تقدم يف دورا الرابعة واألربعني مقترحاا إىل جلنة                                                 ،  ٥٩/١١٦

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة                                                      
 .٢٠٠٦الفرعية أثناء دورا اخلامسة واألربعني يف عام                            

 جديدة يراد إدراجها يف جدول                      واستذكر الرئيس أن االقتراحات التالية بشأن بنود                                -١٦
أعمال اللجنة الفرعية كانت قد نظرت فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا الثالثة                                                        

انظر     (واألربعني، واستبقاها مقدموها بغية مناقشتها يف دورات الحقة تعقدها اللجنة الفرعية                                                
 ):A/AC.105/826 من الوثيقة       ١٣٤الفقرة   
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صــواب صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــية الــنطاق بشــأن قــانون  مــدى مناســبة واست )أ( 
 الفضاء الدويل ، اقتراح مقدم من االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني واليونان؛

اسـتعراض املـبادئ املـنظمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية يف             )ب( 
معاهدة يف املستقبل، اقتراح اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، دف إمكانية حتويل النص إىل              

 مقدم من اليونان؛

ــلى احلطــام الفضــائي،        )ج(  ــنة املنطــبقة ع ــدويل الراه ــانون ال ــد الق اســتعراض قواع
 اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واليونان؛

حتلـيل املمارسـات الراهنة يف جمال االستشعار عن بعد يف إطار املبادئ املتعلقة               )د( 
 ن بعد من الفضاء اخلارجي، اقتراح مقدم من الربازيل؛باستشعار األرض ع

ــة        )ه(  ــدول األعضــاء يف وكال ــه ال ــته فرنســا وأيدت ــتراح قدم احلطــام الفضــائي، اق
 .والدول املتعاونة معها) اإليسا(الفضاء األوروبية 

وشـدد بعـض الوفـود عـلى أمهـية إدراج بـنود جديدة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية                    -١٧
 .وأبدي رأي مفاده أن من الضروري دعم مواصلة تطوير قانون الفضاء الدويل. يةالقانون

وأبـدي رأي مفـاده أن بإمكـان األمانـة، مـن أجـل تعزيز عمل اللجنة الفرعية، أن تعد                     -١٨
بالـتعاون مـع املراقـبني الدائمـني يف جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية قائمة                   

 اجلديـدة واملسـتجدة ذات الصلة بالفضاء اخلارجي اليت ميكن النظر فيها بغية    باملسـائل القانونـية   
 .إدراجها يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية يف دورات قادمة

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن الـنظام القـانوين الـراهن الـذي ينظم أنشطة                       -١٩
 ال يواكـــب الـــتطورات العلمـــية الـــدول يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه

وأعربــت تلــك الوفــود عــن رأي مفــاده أن صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــية . والتكنولوجـية الراهــنة 
الــنطاق ينــبغي أن يــتم عــلى حنــو مــتوازن مــع اهلــدف املتمــثل يف العــثور عــلى حلــول للمســائل   

وإضــافة أحكــام الراهــنة وإضــفاء طــابع قــانوين ملــزم عــلى املــبادئ املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي   
 .تكمل األحكام الواردة يف معاهدات األمم املتحدة الراهنة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن صوغ اتفاقية شاملة عاملية النطاق بشأن الفضاء اخلارجي                 -٢٠
ينـبغي أن يشـمل إدراج أحكـام ترمي إىل منع تسليح الفضاء اخلارجي وإضفاء طابع عسكري                 

 .عليه
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وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أن اإلطـــار القـــانوين الـــراهن الـــذي أرســـته   -٢١
معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي تفـي عـلى حنـو مناسـب باحتـياجات اتمع             

ورأت تلــك الوفــود أن اإلطــار القــانوين الــذي  . الــدويل يف املســائل املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي
ية ينــبغي تعزيــزها مــن خــالل زيــادة املشــاركة يف معــاهدات األمــم  يــنظم أنشــطة الفضــاء العاملــ

املـتحدة ومـبادئها املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وزيـادة االنضـمام إلـيها وأن صـوغ اتفاقية شاملة                   
 .ليس أمرا مستصوبا

وأبـدي رأي مفـاده أن الـنظر يف اتفاقـية شـاملة عاملـية الـنطاق بشـأن الفضاء اخلارجي                       -٢٢
ــة وصــالحية املعــاهدات     ســيعرقل عمــل الل ــبة بشــأن حال ــية وســيحدث ري جــنة الفرعــية القانون

 .واملبادئ القائمة بشأن الفضاء اخلارجي

مــدى "والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مقدمــي االقــتراح الداعــي إىل إدراج بــند عــنوانه  -٢٣
دول يف ج " مناسـبة واستصـواب صـوغ اتفاقية شاملة عاملية النطاق بشأن قانون الفضاء الدويل             

أعمـال اللجـنة الفرعـية اتفقـوا عـلى تعليق النظر مؤقتا يف اقتراحهم نظرا ألن اللجنة الفرعية لن        
تكــون يف وضــع ميكّــنها مــن التوصــل إىل توافــق يف اآلراء حــول إدراج ذلــك البــند يف جــدول   

ملعين وأبلغـت تلك الوفود اللجنة الفرعية أن اقتراحا يدعو إىل أن ينظر الفريق العامل ا             . أعماهلـا 
 مـن جـدول األعمـال يف استبيان بشأن اخليارات املمكنة لتطوير قانون الفضاء الدويل          ٤بالبـند   

 .مستقبال سيقدم يف شكل ورقة عمل

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية القانونــية أن تــدرس   -٢٤
 أنــه، اعتــبارا للــتقدم الــذي ورأى بعــض الوفــود. اجلوانــب القانونــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي

أحـرزته اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية فـيما يـتعلق بتخفيف احلطام الفضائي، فقد أصبح من                    
 .املناسب إدراج تلك املسألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنه، نظرا إىل العمل الذي ال يزال على اللجنة                     -٢٥
لفرعـية العلمـية والتقنـية أن تضـطلع بـه فـيما يـتعلق باحلطـام الفضـائي، فمـن السابق ألوانه أن                        ا

 .تدرج اللجنة الفرعية القانونية بندا يتعلق باحلطام الفضائي يف جدول أعماهلا

والحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن مقــدم االقــتراح الداعــي إىل إدراج بــند عــنوانه  -٢٦
لممارسـات احلالـية يف جمـال االستشـعار عـن بعد يف إطار املبادئ ذات الصلة                 دراسـة حتليلـية ل    "

 قــد ســحب اقــتراحه نظــرا إىل أن اللجــنة   "باستشــعار األرض عــن بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي  
الفرعـية لـن تكـون يف وضع ميكنها من الوصول إىل توافق يف اآلراء بشأن إدراج ذلك البند يف            

 جمــددا أن إدراج ذلــك البــند يف جــدول األعمــال مل يكــن وأكّــد ذلــك الوفــد. جــدول أعماهلــا
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والحظ . القصـد مـنه املساس باحلل الوسط اهلش الذي مت التوصل إليه فيما يتعلق بتلك املبادئ   
ــترنة باســتخدام          ــنافع املق ــرص أفضــل للوصــول إىل امل ــري ف ــك أن مســألة توف ــد كذل ــك الوف ذل

 وأن األطر القانونية املناسبة ميكن أن  تكنولوجـيات االستشـعار عـن بعـد حتظـى باهـتمام واسـع             
 .تؤدي دورا هاما يف تطوير تطبيقات االستشعار عن بعد ونشرها

واتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية عــلى أن تقــترح البــنود التالــية عــلى جلــنة اســتخدام    -٢٧
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ألجــل إدراجهــا يف جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية يف 

 :ورا اخلامسة واألربعنيد
  

  البنود املنتظمة  
 .افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس وإقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 

 .علق بقانون الفضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يت -٥ 

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا يف ذلك النظر                 )ب(  
ــادل      ــيق االســتخدام الرشــيد والع ــيلة بتحق يف الســبل والوســائل الكف

ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور    االحتــاد الــدويل ل
 .لالتصاالت

  
  البنود املنفردة للمناقشة /املواضيع  

اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٧ 
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

دراســة واســتعراض الــتطورات املــتعلقة مبشــروع الــربوتوكول بشــأن املســائل     -٨ 
املـــلحق باتفاقـــية الضـــمانات الدولـــية عـــلى اخلاصـــة بـــاملوجودات الفضـــائية، 

 .املعدات املنقولة
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  البنود اليت ينظر فيها يف اطار خطط العمل        
 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩ 

قـيام الفـريق العـامل بـتحديد املمارسـات املشتركة وصوغ توصيات             : ٢٠٠٦  
 .ل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيلتعزيز االمتثال التفاقية تسجي

  
  بنود جديدة    

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١٠ 
بـنود جديـدة لكـي تـنظر فـيها اللجـنة الفرعـية القانونـية أثـناء دورا السادسة                 

 .واألربعني

) أ (٦ و ٤ة العاملة املعنية بالبنــود     واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى دعوة األفرق            -٢٨
 . من جدول األعمال إىل االنعقاد جمددا ابان دورا اخلامسة واألربعني٩و

وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بورقــة العمــل الــيت قدمهــا االحتــاد الروســي وأوكرانــيا  -٢٩
اء الــدويل اســتبيان بشــأن اخلــيارات املمكــنة لــتطوير قــانون الفضــ      "وكازاخســتان، وعــنواا  

 من  ٤ واتفقـت عـلى أنـه ميكـن للفـريق العـامل املعين بالبند                (A/AC.105/C.2/L.259)" مسـتقبال 
حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي               "جـدول األعمـال، املعـنون       

 .أن يناقش ورقة العمل تلك" وتطبيقها

ا اخلامسة واألربعني، احلاجة إىل     واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أن تستعرض، يف دور           -٣٠
 من جدول األعمال إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعية          ٤متديـد واليـة الفـريق العامل املعين بالبند          

 .تلك

ــراد       -٣١ ــدة ي ــنود جدي ــية بشــأن ب ــتراحات التال والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مقدمــي االق
 :خيا ملناقشتها يف دوراا التاليةإدراجها يف جدول أعماهلا يعتزمون استبقاء اقتراحام تو

اسـتعراض املـبادئ املـنظمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية يف             )أ( 
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، ـدف إمكـان حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح         

 مقدم من اليونان؛

طبقة على احلطام الفضائي، اقتراح     اسـتعراض قواعـد القانون الدويل الراهنة امل        )ب( 
 مقدم من اجلمهورية التشيكية واليونان؛
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مناقشـة بشــأن مســائل تتصـل باملــبادئ املــتعلقة باالستشـعار عــن بعــد، اقــتراح     )ج( 
 مقدم من شيلي وكولومبيا؛

احلطـام الفضـائي، اقـتراح مقـدم مـن فرنسـا وأيدتـه الدول األعضاء يف اإليسا                   )د( 
 .نة معهاوالدول املتعاو

ــند       -٣٢ ــيانات الــيت أُديل ــا خــالل املناقشــات بشــأن الب ــرد الــنص الكــامل للب  مــن ١٠وي
 ).[…]-[…].COPUOS/Legal/T(جدول األعمال يف النصوص احلرفية غري احملررة 
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