
A/AC.105/867  م املتحـدةاألمـ  

Distr.: General 
19 January 2006 
Arabic 
Original: English/French 

 اجلمعية العامة 

 

 
030206    V.06-50266 (A) 
*0650266* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة اخلامسة واألربعون
 ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت١١البند 

 ممارسات الدول واملنظمات الدولية
     يف تسجيل األجسام الفضائية

  املمارسات، عدم تسجيل تنسيق: تسجيل األجسام الفضائية  
عدم تسجيل األجسام /األجسام الفضائية، نقل امللكية وتسجيل

   "األجنبية"الفضائية 
  مذكّرة من األمانة        

  احملتويات    
الصفحة    الفقرات
........................................................................................مقدمة ٤-١ ٢  -أوال
.........................................................................الردود الواردة من الدول األعضاء ٢  -ثانيا
.......................................................................................................أملانيا ٢  
.....................................................................................................املغرب ٥  

 
____________________ 

 * A/AC.105/C.2/L.260. 



 

 2 
 

 A/AC.105/867

  مقدمة -أوال  
خـالل الـدورة الـرابعة واألربعني للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء         -١

، نظــر ٢٠٠٥أبــريل / نيســان١٥ إىل ٤اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، املــنعقدة يف فييــنا مــن 
مارسـات الـدول واملـنظمات الدولية يف تسجيل         الفـريق العـامل الـتابع للجـنة الفرعـية واملعـين مب            

ممارسات الدول واملنظمات   "ام الفضـائية يف ورقة معلومات خلفية أعدا األمانة، عنواا           األجسـ 
 .)Corr.2 وCorr.1 وA/AC.105/C.2/L.255" (الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية

واتفــق الفــريق العــامل عــلى دعــوة الــدول األعضــاء إىل دراســة ورقــة املعلومــات اخللفــية  -٢
) ب(؛  )اإلدارية والعملية (مناسقة املمارسات   ) أ: ( بشـأن املسـائل التالية     وتقـدمي معلومـات وآراء    

املمارسـة املتـبعة يف جمـال نقـل ملكـية األجسـام الفضائية              ) ج(عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية؛         
ــدار؛   ــبعة يف جمــال تســجيل  ) د(املوجــودة يف امل ــدم تســجيل األجســام الفضــائية    /املمارســة املت ع

 ".األجنبية"

، دعـا األمني العام احلكومات  ٢٠٠٥أغسـطس  / آب٢٥مذكّـرة شـفوية مؤرخـة     ويف   -٣
 .إىل تقدمي معلومات وآراء بشأن املسائل املذكورة أعاله

 كانون  ٩وقـد أعـدت األمانـة هـذه الوثيقة استنادا إىل املعلومات واآلراء الواردة حىت                 -٤
 .أملانيا واملغرب: ة من الدولتني التاليتني العضوين يف اللجن٢٠٠٦يناير /الثاين

  
  ∗الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا  

 أملانيـا    
 ]باإلنكليزية: األصل[

ترحـب أملانيا بالدراسة التحليلية املفصلة الواردة يف ورقة املعلومات اخللفية اليت أعدا              -١
ــنونة   ــة، واملعـ ــام   "األمانـ ــجيل األجسـ ــية يف تسـ ــنظمات الدولـ ــدول واملـ ــات الـ ــائيةممارسـ  "  الفضـ

)A/AC.105/C.2/L.255و Corr.1و Corr.2 (       وتعــرب عــن اقتــناعها بضــرورة بــذل املــزيد مــن
 .اجلهود للتوصل إىل ممارسة منسقة دولية يف جمال تسجيل األجسام الفضائية

  

____________________ 

 .الردود مستنسخة بالشكل الذي وردت به ∗ 
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  )اإلدارية والعملية(مناسقة املمارسات  -١ 
ت الفضـائية، تكتسـي حجية      يف زمـن يـتزايد فـيه االهـتمام الـتجاري مبخـتلف التطبـيقا               -٢

سـجل األمـم املـتحدة، الـذي ينـبغي أن يظـلّ األداة الوحيدة مبوجب القانون الدويل، للتسجيل                   
وميكن بالطبع مساندة هذا السجل وتكميله      . العـاملي املوحـد لألجسـام الفضـائية، أمهـية خاصة          

أو ) الكوسبار(بسـجالت أخـرى ذات وظـيفة حمـددة، مثل نظام معلومات جلنة أحباث الفضاء                
ــدويل لالتصــاالت أو ســجل املوجــودات        ــتابع لالحتــاد ال الســجل الرئيســي لشــؤون الفضــاء ال

واملنصوص عليه يف ) اليونيدروا(الفضـائية املقـبل الـتابع لـلمعهد الـدويل لتوحيد القانون اخلاص              
ة مرجعية  ، باعتباره نقط  اتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املنقولة          املـلحق ب  ربوتوكول  الـ 

 .موحدة
 - وهو التسجيل العاملي املوحد     -وال ميكـن بلـوغ املقصـد اهلام لسجل األمم املتحدة             -٣

ولذلك، ينبغي أن تدعى    . إالّ إذا وفّـرت الـدول تسـجيال كـامال وصـحيحا لكلّ جسم فضائي              
 مجـيع الـدول الناشـطة يف جمال استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي إىل أن تصبح أعضاء يف               

كمــا ينــبغي دعــوة كــل  . ١٩٧٥ لعــام اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 
 الدولية إىل إعالن قبوهلا باحلقوق وااللتزامات، وفقا للمادة السابعة من       -املـنظمات احلكومـية     

 .تلك االتفاقية
ا وإضـافة إىل ذلـك، تـرى أملانـيا أنّ التوصـل إىل تسـجيل متجانس وناجع يقتضي حتم        -٤

التوصــل إىل تفــاهم بــني الــدول بشــأن كيفــية تفســري اتفاقــية التســجيل واملــواد ذات الصــلة مــن  
املـبادئ املـنظمة ألنشـطة الـدول يف مـيدان استكشـاف واستخدام               بشـأن    ١٩٦٧معـاهدة سـنة     

وعلى مستوى املمارسة،   . الفضـاء اخلـارجي ، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السماوية األخرى               
 .ة مبادئ توجيهية منسقة ألمني السجل يف خمتلف نظم التسجيل الوطنيةيلزم وجود جمموع

وينـبغي أن يكـون لـدى كـل أمـني سـجل قائمـة حصـرية باحلاالت اليت يقع فيها على                       -٥
عـاتق بلـده الـتزام دويل بتسـجيل جسـم أُطلـق يف مـدار حـول األرض أو ما وراء ذلك، تستند                        

ة ميكـن النظر يف مسألة إبرام اتفاق مبوجب الفقرة     ويف مـرحلة ثانـي    . إىل العـرف الـدويل الشـائع      
يتـناول عقـد اتفـاق مناسـب بني     ) إذا كانـت تنطـبق  ( مـن املـادة الثانـية مـن اتفاقـية التسـجيل        ٢

 .الدول الـمطلقة
ويفـترض أن تـتفادى هـذه املمارسـة الشـائعة حاالت عدم تسجيل األجسام الفضائية،               -٦

فهـذه األنشـطة تندرج حتت      . يضـطلع ـا القطـاع اخلـاص       الـنامجة عـن األنشـطة الفضـائية الـيت           
ــاهدة الفضــاء اخلــارجي،         ــن مع ــادة السادســة م ــتايل، مبقتضــى امل ــة وختضــع بال مســؤولية الدول

وينــبغي ضــمان هــذا يف أي . للترخـيص واإلشــراف املســتمر مـن قــبل الدولــة الطــرف املسـؤولة   
 .حاالت إطالق مقبلة
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  عدم تسجيل األجسام الفضائية -٢ 
أظهــرت ورقــة املعلومــات اخللفــية املذكــورة آنفــا، الــيت أعدــا األمانــة، كــثرة وتــزايد    -٧

حــاالت عــدم التســجيل، وخصوصــا يف احلــاالت الــيت تطلــق فــيها الســواتل مــن قــبل القطــاع     
ومــن مثّ، يلــزم بــذل املــزيد مــن اجلهــود لــتفادي هــذه  . اخلــاص أو املؤسســات الســاتلية الدولــية

ــبدي   ــتزام التســجيل    احلــاالت، حيــث ال ت ــبول ال ــة رغــبة يف ق ــنازع االختصاصــات  (أي دول ت
 ).السليب

ووفقـا ملعـاهدة الفضـاء اخلـارجي، ال يسمح للقطاع اخلاص مبزاولة أي أنشطة فضائية                -٨
مبعــزل عــن أي مســؤولية حكومــية؛ وتكــون كــل دولــة طــرف مســؤولة عــن مواطنــيها وعمــا    

 .يزاولونه من أنشطة فضائية

ة العملـية، فـثمة عـدد من املشاكل القانونية يف تعيني جنسية الشركات         أمـا يف املمارسـ     -٩
. وفـيما خيص وضوح نظام التسجيل، ينبغي أن يكون املعيار واضحا ال لبس فيه   . واملؤسسـات 

 -فمعـيار املقـر املسـجل هلـذه الكـيانات القانونـية ميكـن أن يطـبَّق عـلى أي شـركة أو مؤسسة                         
الة املؤسسات الساتلية املخوصصة، ال ينبغي التفريق بينها وبني         ويف ح . وطنـية كانـت أم دولية     

 .الكيانات التجارية األخرى

ــوزع         -١٠ ــد هــيكل ت ــا يفضــي تعقّ ــية، كــثريا م ــية العموم ــتعلّّق باملؤسســات الدول ــيما ي وف
ــة  (املســؤوليات  ــدول املُطِلق ــزم إجيــاد حــل   . إىل عــدم التســجيل ) يف حــال تعــدد ال ومــن مث، يل
ومن احللول العملية احملتملة    . كلة التسـجيل يف حـاالت انـتفاء توافق اآلراء بشأنه          احتـياطي ملشـ   

 .إلزام البلد املضيف بتسجيل السائل إذا مل يكن هناك اتفاق آخر بشأنه

الدولــة "ومثــة مصــدر آخــر لتــباين ممارســات التســجيل هــو التفســري غــري املنســق لتعــبري   -١١
ولذلك ينبغي أن يترجم العزم     ". اشتراء اإلطالق "عـبري   كمـا ال يوجـد فهـم موحـد لت         ". املُطِلقـة 

ــيها مســؤولية األنشــطة الفضــائية اخلاصــة، واألجســام       عــلى تفــادي احلــاالت الــيت ال تكــون ف
 .الفضائية املعنية، واقعة دون لبس على إحدى الدول األطراف

  
  داراملمارسة املتبعة بشأن نقل ملكية األجسام الفضائية املوجودة يف امل -٣ 

ــا        -١٢ ــدول املُطِلقــة حصــر أمــر تســجيل األجســام الفضــائية وفق ــتوىل ال ــع األمــر، ت يف واق
بعد نقل  ) أو بلدان أخرى  (وال ميكـن إحالـة التسجيل إىل بلد آخر          . ألحكـام اتفاقـية التسـجيل     

 الدولة املُطِلقة تظلّ دائما هي الدولة     "وعقـب حتلـيل التبعات القانونية، يبدو أن قاعدة          . امللكـية 
ورغــم أنّ اإلشــارة إىل الدولــة املُطِلقــة فــيما  . هــي أنســب احللــول يف املســتقبل أيضــا " املُطِلقــة 
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يـتعلّق جبسـم فضـائي معين تنشئ إسنادا للمسؤولية واضحا وال لبس فيه جتاه عامة الناس، فإنّ                  
 .اإلشارة إىل الدولة اليت ينتمي إليها مالك اجلسم الفضائي ال تفي ذه املتطلّبات

ومـع ذلـك، فـإن هـذا ال ينفي إمكانية أن توجه الدول إىل األمني العام مذكّرة إضافية                    -١٣
فهذه املعلومات ذات أمهية عملية . تعـدل ـا تسـجيلها مـع تضـمني معلومـات عـن نقل امللكية          

ألنّ الدولـة املسـؤولة عـن املـالك اجلديـد للجسـم الفضـائي قـد تكـون مسـتعدة لتسوية املطالبة                       
 .القا من روح التعاون الدويل، بالرغم من االلتزام الرمسي للدولة املُطِلقةمباشرة انط

  
  "األجنبية"عدم تسجيل األجسام الفضائية /املمارسة املتبعة بشأن تسجيل -٤ 

كلّ ) الساتل(يـبدو أنّ تسـجيل املرحلة العليا ملركبة اإلطالق وتسجيل احلمولة النافعة             -١٤
ب، نظـرا للتبعات القانونية للتسجيل، وهي استمرار والية دولة      عـلى حـدة هـو القـاعدة األنسـ         

ويوفّـر هـذا النهج حالّ للمشاكل اليت تنشأ يف حالة التسليم يف املدار إىل               . التسـجيل وسـيطرا   
الـذي يكـون هــو   (ففـي هـذه احلالــة ينـبغي اعتـبار الدولـة الـيت ينــتمي إلـيها الـزبون         . بلـد ثالـث  

 ".اشترت اإلطالق"دولة مطِلقة مبعىن أا ) ليمه يف املداراملالك األول للساتل بعد تس

وال ميكـن حتقيق الغرض من تسجيل كل جسم فضائي إال بإجياد حلّ احتياطي جديد                -١٥ 
 مـن املــادة الثانـية مــن اتفاقـية التســجيل، حيــث    ٢يف حـال عــدم وجـود اتفــاق مبقتضـى الفقــرة    
 .تكون هناك اثنتان أو أكثر من الدول املُطلقة

، حســبما جــاء يف املــادة الثامــنة مــن اتفاقــية "االحــتفاظ بالواليــة واملراقــبة"ونظــرا ملــبدأ  -١٦
الفضــاء اخلــارجي، ينــبغي أن يكــون احلــلّ االحتــياطي العــام ، حبكــم القــانون املنشــود، هــو أن  
تــتولّى التســجيل دولــة املشــغل األول الــذي كــان يف الوقــت نفســه هــو املســتعمل االقتصــادي    

 .للساتلاألول 

وأخـريا، تـود أملانـيا أن تؤكّـد تأيـيدها ألي ـج أو تنسـيق يـرمي إىل حتسني ممارسات                       -١٧
 .التسجيل احلالية

  
 املغرب    

 ]بالفرنسية: األصل[

  )اإلدارية والعملية(تنسيق املمارسات  -١ 
ية حيـبذ املغـرب األخـذ بإجـراء وحيد يف التسجيل، هو اإلجراء املنصوص عليه يف اتفاق      -١

ــدول غــري املوقّعــة الــيت متلــك أجســاما فضــائية عــلى       . التســجيل فهــذا مــن شــأنه أن يشــجع ال
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ــية  ــباس،     . االنضــمام إىل تلــك االتفاق ــد يفضــي أحــيانا إىل االلت والطــابع التكامــلي للســجلني ق
ولذلـك، يستحسـن أن تقوم مجيع الدول اليت تطلق أو           . سـيما فـيما يـتعلّق جبمـع املعلومـات          ال

ا فضــائية بــتقدمي مــا تقضــي بــه اتفاقــية التســجيل مــن معلومــات بشــأن أجســامها  متلــك أجســام
ومن شأن جتميع املعلومات اليت تقدمها الدول أن        . الفضـائية أو عملـيات اإلطـالق الـيت أجرا         

 .األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجياألمم املتحدة اخلاص بسجل يساعد على تعزيز وظيفة 
  

  ام الفضائيةعدم تسجيل األجس -٢ 
مـن بـني األجسـام الفضـائية العاملـة اليت أطلقت إىل مدارات حول األرض أو ما وراء                    -٢

أي ( جسـما غري مسجل      ٣٩٠، هـناك فقـط      ٥ ٧٣٠، والـبالغ عددهـا      ١٩٧٦ذلـك مـنذ عـام       
، ممــا يــدلّ عــلى أن الــدول أخــذت تــدرك أمهــية التصــديق عــلى معــاهدات   ) يف املائــة٧بنســبة 

وينــبغي بــذل جهــود الســتبانة العوامــل الــيت  . وخصوصــا اتفاقــية التســجيلالفضــاء اخلــارجي، 
تسـهم يف عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية، وال سـيما األجسام اليت تشغلها املنظمات الدولية             
احلكومـية أو الـيت تقـوم دولـة طـرف يف االتفاقـية بـنقل ملكيتها إىل منظمة دولية أو إىل منظمة                  

وينـبغي االسـتمرار يف توعـية الدول بأمهية تسجيل األجسام           . يـة أخـرى، يف سـياق معاملـة جتار       
 .الفضائية املُطِلقة

  
  املمارسات املتعلقة بنقل ملكية األجسام الفضائية املوجودة يف املدار -٣ 

مارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام       ينـبغي للفـريق العـامل املعـين مب         -٣
وجتدر اإلشارة إىل   . التسجيل اليت ينبغي أن تتبعها الدول األطراف      الفضـائية أن يوضح إجراءات      

أنّ اتفاقـية التسـجيل ال تتضمن أي حكم يتناول بالتحديد نقل ملكية جسم فضائي وما يستتبعه                 
 .ذلك من مسؤوليات

  
  "األجنبية"عدم تسجيل األجسام الفضائية /املمارسات املتعلقة بتسجيل -٤ 

 .لزام مالكي تلك األجسام بتسجيلها وفقا لألحكام الساريةيرى املغرب ضرورة إ -٤
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