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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية           

 الدورة اخلامسة واألربعون            
   ٢٠٠٦أبريل     / نيسان     ١٣-٣فيينا،     

   مشروع التقرير  
   إضافة 

   ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية          -ثامنا  
، أقــرت ٦٠/٩٩انونــية أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها  اســتذكرت اللجــنة الفرعــية الق -١

توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية يف     
ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية وفقــا خلطــة العمــل الــيت     

 .اعتمدا اللجنة

 :ية الوثائق التاليةوكان معروضا على اللجنة الفرع -٢

تنسيق املمارسات، عدم   : مذكـرة مـن األمانة، عن تسجيل األجسام الفضائية         )أ( 
"األجنبية"عدم تسجيل األجسام الفضائية /تسـجيل األجسـام الفضـائية، نقـل امللكـية وتسـجيل         

(A/AC.105/867)؛ 

ــية يف تســجيل      )ب(  ــدول واملــنظمات الدول ــة، عــن ممارســات ال مذكــرة مــن األمان
مـنافع االنضـمام إىل اتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقة يف الفضاء اخلارجي       : جسـام الفضـائية   األ

(A/AC.105/C.2/L.262)؛ 
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أو احلكومية  (الـدول واملـنظمات احلكومـية الدولـية         مذكـرة مـن األمانـة، عـن          )ج( 
د الـيت تشـغل أو شـغلت أجسـاما فضـائية يف مـدارات حـول األرض أو ما بع                ) الدولـية السـابقة   

 .(A/AC.105/C.2/2006/CRP.5))  حىت الوقت احلاضر١٩٥٧من عام (ذلك 

 من جدول األعمال من ١١الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح أن عملها يف إطار البند      -٣
شـأنه أن يشـجع الـدول عـلى االنضمام إىل اتفاقية التسجيل، وأن حيسن تطبيق االتفاقية ويعزز              

ر وتدعـيم املعايري التشريعية الوطنية املتعلقة بتسجيل األجسام         فعاليـتها، وأن يسـاعد عـلى تطويـ        
 .املطلقة يف الفضاء اخلارجي

وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية عما حترزه الدول من تقدم صوب أن تصبح أطرافا يف اتفاقية               -٤
التســجيل، وعــن ممارســات الــدول بشــأن تشــريعاا الوطنــية اخلاصــة بتنفــيذ اتفاقــية التســجيل؛  

ء وحفـظ السـجالت الوطنـية لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي؛ وعـن إرسال                   وعـن إنشـا   
املعلومـات مـن تلك السجالت إىل سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي حتتفظ به             

وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية أيضــا عــن االتفاقــات الثنائــية املــربمة بــني الــدول الــيت  . األمــم املــتحدة
 .فاقية التسجيل بعني االعتبارأُخذت فيها أحكام ات

وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية أيضــا عــن ممارســات بعــض الــدول يف تســجيل مركــبات           -٥
ــنافعة كــال عــلى حــدة، وكذلــك عــن املمارســة املــتعلقة بــنقل ملكــية      اإلطــالق واحلمــوالت ال

 .األجسام الفضائية وهي يف املدار

لى مزيد من االنضمام إىل اتفاقية واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن مـن املهـم احلـثّ ع            -٦
التسـجيل، ممـا يفضـي إىل ازديـاد عـدد الدول اليت تسجل األجسام الفضائية، وكذلك تشجيع                  

 .املنظمات الدولية على إعالن قبوهلا ما تقضي به االتفاقية من حقوق والتزامات

سني وأعـرب بعـض الوفود عن رأي مفاده أن من املهم إجياد سبل ووسائل عملية لتح                -٧
تطبـيق اتفاقـية التسـجيل مبـا يكفـل سـري إجـراءات التسـجيل سـريا حسنا يف املستقبل، مما ييسر                       

وذُكر أن تطبيق اتفاقية التسجيل بصورة      . اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي اسـتخداما منـتجا ونافعا          
وينبغي جلميع . موحـدة وكاملـة مهـم للقيام باألنشطة الفضائية، احلكومية منها وغري احلكومية           

األطـراف يف اتفاقـية التسـجيل أن تـتكفل بـأن تكـون مجيع األجسام الفضائية اليت تعترب نفسها                    
 .هي الدولة املطِلقة هلا قد سجلت حسب األصول

والحظــت اللجــنة الفرعــية بقلــق أن الســنوات األخــرية شــهدت نقصــانا مــلحوظا يف      -٨
ك األجسام يقوض تطبيق    تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي، وأن عدم تسجيل تل            

 .املعاهدات املتعلقة بالفضاء اخلارجي
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وأبـدي رأي مفـاده أن مـن العوامل اليت تزيد من تفاقم مشكلة عدم تسجيل األجسام                  -٩
الفضـائية أن الـدول الـيت ليسـت أطـرافا يف اتفاقـية التسـجيل، أو املـنظمات الدولية غري القادرة                      

 املترتــبة عــلى تلــك االتفاقــية، ليســت ملــزمة بتســجيل عــلى إعــالن قــبوهلا احلقــوق وااللــتزامات
 .أجسامها الفضائية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية ال ميثل انتهاكا للقانون                     -١٠
الــدويل فحســب بــل ميــثل أيضــا مبعــث قلــق حقــيقي، ألن كــثرة األجســام املداريــة، مبــا فــيها      

.  عـائقني جديديـن أمام األنشطة الفضائية العاملية    احلطـام، وتضـاعف خدمـات اإلطـالق ميـثالن         
ذلــك أن األجســام الفضــائية غــري املســجلة ليســت خاضــعة ألي واليــة أو ســيطرة مــن جانــب   

 .الدول املطِلقة هلا

وأبــدي رأي مــؤداه أنــه يــبدو أن مــن مصــلحة الدولــة الــيت يطلَــق جســم فضــائي مــن     -١١
ل ألحكام االتفاقية، أن تتصل بالدول األخرى أو إقلـيمها أو مـن مـرفق تابع هلا، ضمانا لالمتثا       

املـنظمات الدولـية الـيت تـرى أـا ضـالعة يف عملـية اإلطـالق مـن أجـل ضـمان تسـجيل اجلسم                          
 .الفضائي املعين

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه عــندما يــنقل اجلســم الفضــائي مــن واليــة وســيطرة دولــة   -١٢
 دولـة التسـجيل، بعد نقل امللكية، تتحمل   التسـجيل إىل واليـة وسـيطرة دولـة أخـرى، ال تعـود          

ــية عــن ذلــك اجلســم الفضــائي مبقتضــى املــادة السادســة مــن معــاهدة الفضــاء       املســؤولية الدول
 .اخلارجي

وأبـدي رأي مـؤداه أن تسـجيل اجلسـم الفضـائي مـن جانـب جهـة أخـرى غري الدولة                       -١٣
 التسجيل الذي تنص عليه تلك      والتزام. املطِلقـة أمـر ال ميكـن تصـوره يف إطار اتفاقية التسجيل            

ــه غــرض آخــر غــري الغــرض املنصــوص علــيه يف املــادة الثامــنة مــن معــاهدة الفضــاء      االتفاقــية لـ
اخلـارجي، الـذي يـتعني ربطـه بـنظام املسـؤولية الـذي تنشـئه املـادة السـابعة من معاهدة الفضاء               

 .اخلارجي وكذلك اتفاقية املسؤولية

 يتعلق بالوالية والسيطرة على اجلسم الفضائي املطلَق   وأُعـرب عـن رأي مفاده أنه فيما        -١٤
مـن جانـب دول مطلقـة مـتعددة، حتـتفظ الدولـة الـيت سـجلت اجلسـم بالواليـة والسيطرة عليه                       

وإذا ما أريد تغيري الوالية أو السيطرة على   . وفقـا لـلمادة الثامـنة مـن معـاهدة الفضـاء اخلارجي            
ــدو      ــني ال ــاق ب ــرام اتف ــية     اجلســم الفضــائي، وجــب إب ــن اتفاق ــية م ــلمادة الثان ــا ل ــة وفق ل املطِلق

 .التسجيل
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وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن الــدول، لــدى تســجيل أجســامها الفضــائية،  -١٥
واتفاقية املسؤولية تلقي   . تعـترف مبسـؤوليتها عـن إطـالق تلـك األجسـام إىل الفضـاء اخلـارجي                

 املطِلقة، وهذا أمر يرتبط مباشرة      مسـؤولية أي ضـرر يسـببه اجلسـم الفضـائي على عاتق الدولة             
ورأى ذلك الوفد أيضا أن اتفاقية التسجيل واتفاقية املسؤولية    . بتسـجيل اجلسـم الفضائي املعين     

ال جتسـدان متامـا احتـياجات وحقـائق مـا جيـري حالـيا من استغالل جتاري للفضاء واستخدامه             
شكلة إال جزئيا فإن هناك حاجة     ومبـا أن التشـريعات الوطنـية ال تعـاجل هـذه امل            . ألغـراض حبثـية   

 .إىل اعتماد معايري متعارف عليها على الصعيد الدويل

وأبــدي رأي مــؤداه أن الــتزام التســجيل يشــمل مجــيع األجســام املطلقــة يف الفضــاء          -١٦
 .اخلارجي، بصرف النظر عن حالة تشغيله وطبيعته والغرض منه

، [...]لجــنة الفرعــية يف جلســتها  أعــاله، عــاودت ال[...] وحســبما ذُكــر يف الفقــرة  -١٧
 مــن جــدول ١١، عقــد فــريقها العــامل املعــين بالبــند  ٢٠٠٦أبــريل /نيســان[...] املعقــودة يف 

وعقد الفريق العامل . رئيسـا للفـريق العامل  ) أملانـيا (أوفـه شـروغل     -األعمـال، وانتخبـت كـاي     
، أقـرت اللجنة    ٢٠٠٦أبـريل   /نيسـان [...] ، املعقـودة يف     [...]ويف جلسـتها    . جلسـات [...] 

 .هلذا التقرير[...] الفرعية تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق 

 من جدول األعمال    ١١ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقيت أثناء مناقشة البند                -١٨
 .([…].COPUOS/Legal/T)يف النصوص احلرفية غري املنقحة 

  
اء اخلارجي يف األغراض اقتراحات موجهة إىل جلنة استخدام الفض -تاسعا 

 السلمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف 
  دورا السادسة واألربعني

، الحظت  ٦٠/٩٩اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعية العامة، يف قرارها               -١٩
 جلـنة استخدام الفضاء     أن اللجـنة الفرعـية سـتقدم يف دورـا اخلامسـة واألربعـني اقـتراحاا إىل                

ــا           ــية يف دور ــنة الفرع ــيها اللج ــنظر ف ــدة ت ــنود جدي ــلمية بشــأن ب ــراض الس اخلــارجي يف األغ
 .٢٠٠٧السادسة واألربعني، عام 

واســتذكر الرئــيس مــا ســبق للجــنة الفرعــية القانونــية يف دورــا الــرابعة واألربعــني أن    -٢٠
ــدة بغــرض إدراج      ــنود جدي ــتراحات بشــأن ب ــيه مــن اق ــا يف جــدول أعمــال اللجــنة   نظــرت ف ه

انظـر الفقرة   (الفرعـية، مث اسـتبقاها مقدموهـا بغـية مناقشـتها يف دورات الحقـة للجـنة الفرعـية                    
 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ١٤٨
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والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه جتـري حالـيا مشـاورات غـري رمسية بني الدول األعضاء           -٢١
التعاون الدويل من أجل إنشاء بىن حتتية وطنية "وانه بشـأن االقـتراح الداعي إىل النظر يف بند عن        

ونوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن ذلــك االقــتراح، الــذي  ". الســتخدام البــيانات اجلغرافــية املكانــية 
قدمــته الــربازيل، سيخضــع ملــزيد مــن التنقــيح وميكــن أن يعــرض عــلى اللجــنة، بــناء عــلى تلــك  

يونــيه / واألربعــني، الــيت ســتعقد يف حزيــران املشــاورات، لكــي تــنظر فــيه أثــناء دورــا التاســعة 
٢٠٠٦. 

يف جدول  " اجلوانب القانونية لتدبر الكوارث   "واقـترح بعض الوفود إدراج بند عنوانه         -٢٢
وذكـرت تلـك الوفـود أنه سيجري صوغ اقتراح رمسي عقب            . األعمـال املقـبل للجـنة الفرعـية       

دراسة إمكانية إنشاء كيان دويل يوفر      إمتـام العمـل الذي يقوم به حاليا فريق اخلرباء املخصص ل           
التنســـيق وســـبل حتســـني فاعلـــية اخلدمـــات الفضـــائية إىل املســـتوى األمـــثل واقعـــيا مـــن أجـــل   

 .استخدامها يف تدبر الكوارث، وبعد مزيد من املشاورات بني الدول األعضاء

وانب وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أن من املهم أن تنظر اللجنة الفرعية يف اجل                  -٢٣
وذكـر ذلـك الوفـد أنـه نظـرا ألن اللجـنة الفرعـية العلمية                . القانونـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي       

والتقنـية تقـوم حالـيا بعمـل واسـع الـنطاق فـيما يـتعلق باحلطام الفضائي فإن مناقشة إدراج بند                      
جديـد بشـأن احلطـام الفضــائي يف جـدول أعمـال اللجـنة الفرعــية القانونـية ميكـن أن تــرجأ إىل         

ونوه ذلك الوفد أيضا بأمهية املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي، اليت           . دورـا القادمـة   
، وأُعرب عن )اليادك(أعدـا جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام الفضائي               

ــاده أن جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية هــي احملفــل األنســب       رأي مف
 .رويج تطبيق تلك املبادئ التوجيهية على الصعيد الدويللت

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية على أن يقترح على جلنة استخدام الفضاء اخلارجي        -٢٤
يف األغـراض السـلمية إدراج البـنود التالـية يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف دورا السادسة                  

 :واألربعني
 

  البنود املنتظمة   
 .افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 
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معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية                -٥ 
 .فيما يتعلق بقانون الفضاء

 :املتصلة مبا يلياملسائل  -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر                                      )ب (  
يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل                                   
للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل                                 

 .لالتصاالت      
 

  البنود املنفردة للمناقشة /املواضيع   
اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٧ 

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

ــتعلق    -٨  ــلة مبشـــروع الـــربوتوكول املـ ــتطورات ذات الصـ ــتعراض الـ دراســـة واسـ
لدولــية باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، املــلحق باتفاقــية الضــمانات ا 

 .على املعدات املنقولة
 

  البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط العمل           
 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩ 

 .تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية: ٢٠٠٧  
 

  البنود اجلديدة   
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام  -١٠ 

بـــنود جديـــدة تـــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية أثـــناء دورـــا الســـابعة   
 .واألربعني

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى أن تعـاود يف دورـا السادسـة واألربعني عقد                     -٢٥
ــتحدة اخلمــس       ــم امل ــاهدات األم ــة مع ــية حبال ــة املعن ــرقة العامل ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي،   األف  امل

وباملسـائل املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، ومبمارسـات الدول واملنظمات                  
 .الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية
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واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تـدرس يف دورـا السادسـة واألربعـني مدى احلاجة                     -٢٦
حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء            إىل متديـد واليـة الفـريق العـامل املعـين            

 .اخلارجي إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعية تلك

وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بـأن مقدمـي االقـتراحات التالـية املـتعلقة بـإدراج بنود               -٢٧
جديــدة يف جــدول أعماهلــا يعــتزمون اســتبقاء تلــك االقــتراحات إلمكــان مناقشــتها يف دوراــا   

 :الالحقة

اسـتعراض املـبادئ املـنظمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية يف             )أ( 
اإلرســال الــتلفزي املباشــر الــدويل، بغــية إمكــان حتويــل ذلــك الــنص إىل معــاهدة يف املســتقبل،   

 اقترحته اليونان؛

ــام الفضــائي،         )ب(  ــلى احلط ــبقة ع ــية املنط ــدويل احلال ــانون ال ــايري الق ــتعراض مع اس
 ترحته اجلمهورية التشيكية واليونان؛اق

مناقشـة املسـائل ذات الصـلة باملـبادئ املـتعلقة باالستشـعار عـن بعـد، اقترحته                   )ج( 
 شيلي وكولومبيا؛

احلطــام الفضــائي، اقترحــته فرنســا وأيدــا فــيه الــدول األعضــاء واملــتعاونة يف    )د( 
 اإليسا؛

د، بغية حتويلها إىل معاهدة يف      اسـتعراض املـبادئ املـتعلقة باالستشـعار عـن بعـ            )ه( 
 املستقبل، اقترحته اليونان؛

 .اجلوانب القانونية لتدبر الكوارث، اقترحته اجلمهورية التشيكية )و( 

 من جدول األعمال    ١٢ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقيت أثناء مناقشة البند                -٢٨
 .([…].COPUOS/Legal/T)يف النصوص احلرفية غري املنقحة 

 


