
A/AC.105/C.2/L.262  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
9 February 2006 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
020306    V.06-50952 (A) 
*0650952* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية القانونية           
 الدورة اخلامسة واألربعون            

 ٢٠٠٦أبريل     / نيسان     ١٣-٣فيينا،     
 ∗ من جدول األعمال املؤقت              ١١البند    

 ممارسات الدول واملنظمات الدولية 
    يف تسجيل األجسام الفضائية 

 : لية يف تسجيل األجسام الفضائيةممارسات الدول واملنظمات الدو  
    تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجيمنافع االنضمام إىل اتفاقية

  مذكّرة من األمانة        
لجــنة اســتخدام الفضــاء يف الــدورة الــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة ل 

، طلب  ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥ىل   إ ٤، املعقـودة يف فييـنا من        اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      
 إىل  مارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسام الفضائية            الفـريق العـامل املعـين مب      

ــة أن تعــد ورقــة عــن مــنافع االنضــمام إىل    ــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء   األمان اتفاق
ل الــدورة اخلامســة ليــنظر فــيها خــال)) ٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (اخلــارجي

 .وقد أُعد مرفق هذه الوثيقة استجابة لذلك الطلب. واألربعني للجنة الفرعية
  

_______________ 
 ∗ A/AC.105/C.2/L.260. 
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   املرفق   
   منافع االنضمام إىل اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي          

  معلومات خلفية  -أوال  
حبالة معاهدات ل املعين  اتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية وفريقها العام    ٢٠٠٤يف عـام    -١

 عــلى قائمــة إرشــادية باملــنافع الــيت األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها
تعــود عــلى األطــراف يف هــذه املعــاهدات وبــاحلقوق وااللــتزامات الــيت تترتــب عــلى األطــراف  

ارجية الدول اليت مل    وقد أُحيلت هذه القائمة مرفقة برسالة من األمني العام إىل وزراء خ           . فـيها 
 . تصبح بعد أطرافا يف هذه املعاهدات، بغية تشجيعها على االنضمام

الثالـث املعين باستكشاف الفضاء     واسـتجابة للـنداء الصـادر عـن مؤمتـر األمـم املـتحدة                -٢
 بشـأن العمل على تعزيز      )1()اليونيسـبيس الثالـث    (اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        

معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء   فضـاء، ونظرا لتأكيد املؤمتر على أمهية        تطويـر قـانون ال    
 تنظيم سلسلة من    ٢٠٠٢، بـدأ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة يف عام            اخلـارجي 

وعقــدت حلقــات العمــل يف . حلقـات العمــل مــن أجــل بــناء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء 
/ ، ويف داجيــيون، مجهوريــة كوريــا، يف تشــرين الــثاين ٢٠٠٢فمــرب نو/الهــاي يف تشــرين الــثاين

، ويف أبوجا يف تشرين     ٢٠٠٤نوفمرب  /، ويف ريـو دي جـانريو يف تشـرين الـثاين           ٢٠٠٣نوفمـرب   
وكُرسـت مجـيع حلقـات العمـل املعقـودة يف هـذه السلسـلة لتعزيز فهم                 . ٢٠٠٥نوفمـرب   /الـثاين 

 بالفضـاء اخلـارجي وقبول هذه املعاهدات واملبادئ         معـاهدات األمـم املـتحدة ومـبادئها املـتعلّقة         
وتنفـيذها، ولتشـجيع تطويـر قوانـني وسياسـات الفضـاء الوطنـية، ولتحسـني توافـر فرص تعليم                    

 .قانون الفضاء

أمـا قائمـة مـنافع االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وإىل                -٣
ــية  ــة يف  اتفاق ــة    (الفضــاء اخلــارجي تســجيل األجســام املطلق ــية العام ــرار اجلمع   ٣٢٣٥مــرفق ق

 اليت وافقت )2(، الـيت تـرد يف هـذه الوثيقة، فقد أُعدت على أساس القائمة اإلرشادية            ))٢٩-د(
 )3(علـــيها اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية وعـــلى أســـاس التوصـــيات واملالحظـــات واالســـتنتاجات  

 .يت عقدت حىت اآلن حول قانون الفضاء اليت متخضت عنها حلقات العمل ال)4(واملداوالت
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  منافع االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي -ثانيا 
تعمـل معـاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي لفائدة ومصلحة مجيع الدول         -٤

و العلمي، أن ومـن شأن كل الدول، مهما كان مستوى تطورها االقتصادي أ        . األطـراف فـيها   
 .تستفيد من االنضمام هلذه املعاهدات

كمــا إن الــدول، بتصــديقها عــلى أحكــام معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء     -٥
 :اخلارجي وتنفيذها هلذه األحكام والتزامها ا، سوف تبين دعمها ملا يلي

 االستخدام املنظّم للفضاء اخلارجي؛ )أ( 

ــدويل الوا )ب(  ــتعاون الـ ــل    الـ ــائية ألجـ ــطة الفضـ ــيام باألنشـ ــلى القـ ــنطاق عـ ــع الـ سـ
ــر       ــز تطوي ــا يف ذلــك حف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، مب

 القدرات الفضائية؛

ــنـزاعات وبشــأن      )ج(  ــية بشــأن التســوية الســلمية لل وضــع قواعــد وإجــراءات دول
 الذين يقعون ضحية األضرار اليت      املطالـبة بالتعويضـات وضمان محاية مصاحل الدول ومواطنيها        

 .تتسبب ا األجسام الفضائية

كذلــك فــإن الــدول، بتصــديقها عــلى أحكــام املعــاهدات املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي      -٦
 :وتنفيذها وهلذه األحكام والتزامها ا، سوف

ــبؤ،         )أ(  ــية للتن ــن االســتقرار والقابل ــدر أكــرب م ــاملي يتســم بق تشــارك يف نظــام ع
 سؤولياا كأعضاء يف اتمع الدويل؛وتضطلع مب

 تكفل تعزيز سيادة القانون وتكثّف تطوير السلوك العريف؛ )ب( 

تـزيد مـن جاذبيتها للشركاء األجانب احملتملني الذين يسعون إىل إقامة تعاون              )ج( 
 دويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه؛

ــدو   )د(  ــتعاون ال ــزيد مــن مشــاركتها يف ال يل، ومــن مث حتســن ســبل وصــوهلا إىل   ت
 البيانات العلمية وبيانات الرصد اجلوي وغريها من البيانات ذات الصلة بالفضاء؛

تـزيد مـن الـثقة بأمـان األنشطة الفضائية ألن املعاهدات تقتضي من الدول أن                 )ه( 
ــنفذة يف جمــال الفضــاء اخلــارجي وأن       ــية امل ــية عــن األنشــطة الوطن ــتحمل مســؤولية دول ــر ت توفّ

 .الترخيص واإلشراف الالزمني هلذه األنشطة متاشيا مع املبادئ املنصوص عليها يف املعاهدات
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والقـبول بأحكـام املعـاهدات املـتعلقة بالفضاء اخلارجي وتنفيذ هذه األحكام وااللتزام                -٧
 :ا على الصعيد العاملي من شأنه أن يفضي إىل ما يلي

ئـح التنظيمـية وغريها من الصكوك الوطنية املعنية   زيـادة تطويـر القوانـني واللوا      )أ( 
بالفضـاء، اليت تضع منظومة قواعد بشأن مجلة من األمور ومنها ضمان التزام األطراف الفاعلة               
مـن غـري الدول بأحكام املعاهدات، وبشأن منح التراخيص وتسجيل األجسام الفضائية املطلقة       

لسـالمة، ووضع نظام للمسؤولية املالية، مبا       يف الفضـاء اخلـارجي، وحتديـد املسـؤولية وضـمان ا           
 يف ذلك منح التعويضات والتأمني؛

 وضع آليات جلهود التعاون مع الدول األخرى؛ )ب( 

الشــفافية فــيما يــتعلق حبقــوق الــدول والــتزاماا يف القــيام باألنشــطة        توفــري  )ج( 
 .الفضائية

  
  طلقة يف الفضاء اخلارجياتفاقية تسجيل األجسام املمنافع االنضمام إىل  -ثالثا 

إضـافة إىل املـنافع املسـتبانة أعاله، فإن الدول، بتصديقها على أحكام اتفاقية التسجيل                -٨
 :وتنفيذها هلذه األحكام والتزامها ا، سوف حتقق ما يلي

 ألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي  األمــم املــتحدة لســجلتعزيــز جــدوى  )أ( 
يه املعلومـات الـيت توفّـرها الـدول واملنظمات احلكومية الدولية            وتعزيـز مسـكه كسـجل تقـيد فـ         

 اليت أعلنت عن قبوهلا باحلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية التسجيل؛

االنـتفاع بالوسـائل واإلجـراءات اإلضـافية الـيت تسـاعد عـلى استبانة األجسام                 )ب( 
 الفضائية؛

 الدول األخرى، مبا يف ذلك الدول اليت        االنـتفاع باحلق يف طلب املساعدة من       )ج( 
متـتلك مـرافق للرصـد والتعقّـب، ألجل التعرف على أي جسم فضائي خيلّف أضرارا أو يكون                  

 .ذا طبيعة خطرة أو مؤذية

والقــبول بأحكــام اتفاقــية التســجيل وتنفــيذ هــذه األحكــام وااللــتزام ــا عــلى الصــعيد   -٩
 :العاملي من شأنه أن

 ة وضع السجالت الوطنية؛يفضي إىل زياد )أ( 

يسـهم يف وضـع إجـراءات وآلـيات وطنـية ملسـك السجالت الوطنية، ومن مث           )ب( 
 توفري املعلومات لسجل األمم املتحدة؛
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يسـفر عـن إجـراءات موحـدة، عـلى املسـتويني الوطـين والدويل معا، لتسجيل                  )ج( 
 األجسام الفضائية يف سجل األمم املتحدة؛

 فـيما يـتعلق باملعلومـات اليت سوف تتاح وتقيد يف سجل             يفضـي إىل التوحـيد     )د( 
 األمم املتحدة بشأن كل جسم فضائي جرى تقييده يف السجالت الوطنية؛

ــافية عـــن األجســـام الفضـــائية، الـــيت تتضـــمنها    )ه(  يتـــيح تلقّـــي املعلومـــات اإلضـ
ر حول األرض   أو املعلومـات عـن األجسام اليت مل تعد موجودة يف مدا           /السـجالت الوطنـية، و    

 .وتقييد تلك املعلومات يف سجل األمم املتحدة

 :علما بأن الدول اليت تصبح أطرافا يف اتفاقية التسجيل هي وحدها اليت تستطيع أن -١٠

 تقترح تعديالت على االتفاقية؛ )أ( 

تشـارك يف أي اسـتعراض لالتفاقـية قـد تطلـبه األطـراف مبقتضـى أحكام هذه                   )ب( 
 .االتفاقية

  
 احلواشي

 تخدامه يف األغراض السلمية، فيينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واسانظر  (1) 
 ، )A.00.1.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩

 .A/AC.105/826انظر التذييل األول من املرفق األول من الوثيقة   (2) 
 .A/AC.105/866 وA/AC.105/847، وA/AC.105/814، وCorr.1 وA/AC.105/802: انظر الوثائق التالية (3) 
 ،   ST/SPACE/22، و)E.03.I.24منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (ST/SPACE/14: انظر الوثائق التالية (4) 

 ).سيصدر الحقا (ST/SPACE/32و) E.05.I.76منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (ST/SPACE/28و
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