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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة التاسعة واألربعون           

    ٢٠٠٦يونيه     / حزيران     ١٦-٧فيينا،     
تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني،   

   ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ إىل ٣املعقودة يف فيينا من 
   احملتويات

الصفحة   الفقرات
..........................................................................................مقدمة ١٥-١ ٣ -أوال
-ألف ........................................................................افتتاح الدورة   ٢-١ ٣
 -باء ......................................................................انتخاب الرئيس   ٣ ٣
-جيم  ..............................................................اعتماد جدول األعمال    ٤ ٣
-دال  ..............................................................................احلضور  ٩-٥ ٤
 -هاء .........................................................................تنظيم العمل   ١٣-١٠ ٥
 -واو .................................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية     ١٥-١٤ ٦
................................................................................تبادل عام لآلراء   ٣١-١٦ ٧ -ثانيا
.......................ة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها   حال ٥٤-٣٢ ٩ -ثالثا
...............................معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء       ٧٦-٥٥ ١٣ -رابعا

٩٦-٧٧ ١٧ 

املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض
مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادلواستخدامه، 

....................للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت      

-خامسا
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الصفحة   الفقرات
-سادسا استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها         ١٠٤-٩٧ ٢٠

١٢٧-١٠٥ ٢١
دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات

...............................الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة       
-سابعا

١٤٥-١٢٨ ٢٥ ...............................ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية      -ثامنا

١٥٥-١٤٦ ٢٩
قتراحات موجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدةا

.................................تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا السادسة واألربعني    
-تاسعا

املرفقات   
......رجي وتطبيقهاتقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلا       ٣٣ -األول
......................................تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده        ٣٩ -الثاين
............تقرير رئيس الفريق العامل املعين مبمارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية          ٤٣ -الثالث
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  مقدمة -أوال  
  افتتاح الدورة      -ألف  

نة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            عقـدت اللجـ    -١
/  نيسان ١٣ إىل   ٣السـلمية دورـا اخلامسـة واألربعـني يف مكتـب األمـم املـتحدة يف فيينا، من                   

 ).شيلي(راميوندو غونساليس أنينات ، برئاسة ٢٠٠٦أبريل 

ــريل، ألقــى  / نيســان٣، املعقــودة يف ٧٣٢ويف اجللســة  -٢ ــيها   أب الرئــيس كــلمة وصــف ف
. بإجيـاز األعمـال الـيت مـن املقـرر أن تضـطلع ـا اللجـنة الفرعـية يف دورـا اخلامسة واألربعني                       

 ).COPUOS/Legal/T.732(وترد كلمة الرئيس يف حمضر حريف غري منقّح 
  

  انتخاب الرئيس       -باء  
 للجنة الفرعية   رئيسا) شـيلي (راميونـدو غونسـاليس أنيـنات       ، انتخـب    ٧٣٢يف اجللسـة     -٣

 .مدا سنتانلفترة والية القانونية 
  

  اعتماد جدول األعمال            -جيم   
 :، جدول األعمال التايل٧٣١اعتمدت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها  -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب الرئيس -٢ 

 . جدول األعمالاعتماد -٣ 

 .كلمة الرئيس -٤ 

 .تبادل عام لآلراء -٥ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٦ 

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٧ 

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٨ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  
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 يف ذلك النظر    طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا             )ب(  
ــادل      ــيق االســتخدام الرشــيد والع ــيلة بتحق يف الســبل والوســائل الكف
ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل     ل

 .لالتصاالت

اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٩ 
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

تطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل      دراسـة واسـتعراض الـ      -١٠ 
اخلاصـــة بـــاملوجودات الفضـــائية، املـــلحق باتفاقـــية الضـــمانات الدولـــية عـــلى 

 .املعدات املنقولة

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -١١ 

ية بشأن بنود   اقـتراحات إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلم           -١٢ 
 .جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا السادسة واألربعني

  
  احلضور     -دال  

االحتـــاد : حضــر الـــدورة ممـــثلو الـــدول التالـــية األعضــاء يف اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية   -٥
، أوكرانــيا، الروســي، األرجنــتني، اســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانــيا، إندونيســيا، أوروغــواي

، إيطالــيا، الــربازيل، الــربتغال، بلجــيكا، بلغاريــا، بوركيــنا فاســو، )اإلســالمية-مجهوريــة(إيــران 
بولـندا، بـريو، تايلـند، تركيا، اجلزائر، اجلماهريية العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية، مجهورية              

ــيا، ســلوفاكيا، الســودان، الســويد، شــيلي،       ــيا، رومان ــا، جــنوب أفريق الصــني، فرنســا،  كوري
كــندا، كوبــا، كولومبــيا، كازاخســتان، ، فييــت نـام،  )البولــيفارية-مجهوريــة(الفلـبني، فــنـزويال  

ــندا الشــمالية،        ــربيطانيا العظمــى وإيرل ــتحدة ل ــرب، املكســيك، اململكــة امل ــيزيا، مصــر، املغ مال
 .ن، اليونانالنمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابا

أبــريل، أبلــغ الرئــيس اللجــنة الفرعــية بــتلقي / نيســان٣، املعقــودة يف ٧٣١ويف اجللســة  -٦
طلـبات مـن املمـثلني الدائمـني لبوليفـيا وبـيالروس وتونـس واجلمهوريـة الدومينيكية وزمبابوي                  

واتفقـت اللجـنة الفرعية على أنه ملا كان منح صفة           . وسويسـرا حلضـور الـدورة بصـفة مراقـب         
جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، فهــي ال   تــنفرد بــه راقــب هــو حــق امل

شـأن، ولكـن ميكن ملمثلي هذه الدول أن حيضروا          يف هـذا ال   تسـتطيع أن تـتخذ أي قـرار رمسـي           
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أرادوا الكلمة، إذا بطلب إعطائهم إىل الرئـيس   يـتوجهوا   اجللسـات الرمسـية للجـنة الفرعـية وأن          
 .كلماتاإلدالء ب

مــنظمة : راقــب ممــثلة يف الــدورة مبنظومة األمــم املــتحدةالــتابعة ملــاهليــئة التالــية وكانــت  -٧
 ).اإليكاو(الطريان املدين الدويل 

ــت -٨ ــنظمات وكان ــية أيضــا  امل ــثلة  التال ــبنيمم ــية الســتغالل ســواتل   : مبراق ــنظمة األوروب امل
واملعهد األورويب لسياسات   ،  )اإليسا(، ووكالـة الفضـاء األوروبـية        )يومتسـات (األرصـاد اجلويـة     

، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية،   )اليونيدروا(الفضـاء، واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص        
 .ورابطة القانون الدويل، والس االستشاري جليل الفضاء

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة  A/AC.105/C.2/INF.38وتـــرد يف الوثـــيقة  -٩
املراقـبني عـن الـدول غري األعضاء فيها وممثلي املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة               الفرعـية و  

واملـنظمات احلكومـية الدولـية واهليئات األخرى، الذين حضروا الدورة، وموظفي أمانة اللجنة              
 .الفرعية

  
  تنظيم العمل       -هاء   

، ٧٣٢ و٧٣١جلســتيها قامــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، وفقــا للقــرارات املــتخذة يف  -١٠
 :بتنظيم عملها على النحو التايل

عــاودت اللجــنة الفرعــية دعــوة فــريقها العــامل املعــين حبالــة معــاهدات األمــم     )أ( 
املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها إىل االنعقـاد، فاحتـة باب عضويته جلميع                    

مهــام ) الــيونان(يليوس كاســابوغلو األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية، واتفقــت عــلى أن يــتوىل فاســ 
 رئاسته؛

عـاودت اللجـنة الفرعـية دعـوة فـريقها العـامل املعـين باملسائل املتعلقة بتعريف                  )ب( 
ــاب عضــويته جلمــيع أعضــاء اللجــنة        ــاد، فاحتــة ب الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده إىل االنعق

 مهام رئاسته؛) الربازيل(الفرعية، واتفقت على أن يتوىل جوزيه مونسريات فيليو 

ــية دعـــوة فـــريقها العـــامل املعـــين    )ج(  مارســـات الـــدول مبعـــاودت اللجـــنة الفرعـ
 إىل االنعقــاد، فاحتــة بــاب عضــويته جلمــيع  واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية 

ــتوىل كــاي      ــلى أن ي ــية، واتفقــت ع ــيه شــروغل  -األعضــاء يف اللجــنة الفرع ــيا(أوف ــام ) أملان مه
 رئاسته؛
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ــدأت )د(  ــة لالســتماع إىل       ب ــد جلســة عام ــوم بعق ــلها كــل ي ــية عم  اللجــنة الفرع
مث كانــت تــرفع جلســتها وتدعــو األفــرقة العاملــة إىل االجــتماع، حســب        . كــلمات الوفــود 

 .االقتضاء

، اقـترح الرئـيس أن يسـتمر تنظـيم عمل اللجنة مبرونة بغية استغالل               ٧٣١ويف اجللسـة     -١١
 .، ووافقت اللجنة الفرعية على ذلكخدمات املؤمترات املتاحة على أفضل وجه

ــنواا      -١٢ ــدوة عـ ــياح أن نـ ــية بارتـ ــنة الفرعـ ــت اللجـ ــية  "والحظـ ــب القانونـ إلدارة اجلوانـ
ــتابع   "الكــوارث ومســامهة قــانون الفضــاء اخلــارجي  ، نظَّمهــا املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء ال

ون الفضاء التابع لوكالة   لالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية، بالـتعاون مـع املركـز األورويب لقان               
وتولّــت . أبــريل أثــناء الــدورة احلالــية للجــنة الفرعــية / نيســان٣الفضــاء األوروبــية، عقــدت يف 

ــيا ماســون   زوان مــن املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء وترأســها بيــتر   -تنســيق شــؤون الــندوة تان
املقدمة : ميثاق الكوارث "عن  يوهان غابرينوفيتش   وقدمت عروض من    ). النمسـا (يانكوفيـتش   

حتديات احلصول على بيانات رصد األرض    "، وراي هاريس عن     "واملسـائل األولـية والتجارب    
ــتدبر الكــوارث "، وســريجيو ماركــيزيو عــن  "مــن أجــل تدبــر الكــوارث  ــية ل : اجلوانــب القانون

، وماســامي "اجلهــود األوروبــية مبــا يف ذلــك بــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية واألمنــية  
ــودا ــر الكــوارث مــن الفضــاء يف آســيا      " عــن أون ــية والسياســاتية لدعــم تدب ". اجلوانــب القانون

قانون واتفقـت اللجنة الفرعية على أن يدعى املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب               ل
ة   لسادســـ ا ا  اء دورـــ ن ثـــ اء أ لفضـــ ا انون  دوة أخـــرى عـــن قـــ اء إىل عقـــد نـــ لفضـــ ا

لعـ       . واألربعـني  لورقـات وا ندوة يف موقع        وقـد أدرجـت ا ل ة خـالل ا ملُقدمـ ا روض 
 /http://www.unoosa.org/oosa) على الويبالفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانة    مكتـب شـؤون  

COPUOS/Legal/2006/symposium.html). 

١٣-           ا السادسة واألربعون يف الفترة من       وأوصـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بـأن تعقد دور
 .٢٠٠٧بريل أ/ نيسان٥مارس إىل / آذار٢٦
  

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية               -واو  
ــرد اآلراء الــيت أبديــت يف تلــك اجللســات يف   .  جلســة١٧عقــدت اللجــنة الفرعــية   -١٤ وت

 ).COPUOS/Legal/T.731-747(حماضر حرفية غري منقحة 

 يف  واعـتمدت اللجـنة الفرعـية هذا التقرير واختتمت أعمال دورا اخلامسة واألربعني             -١٥
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣، املعقودة يف ٧٤٧جلستها 
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  تبادل عام لآلراء    -ثانيا  
رئيسا ) شيلي(راميوندو غونساليس أنينات    رحبـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بانتخاب           -١٦

، لقيادته  )إيطاليا(جديـدا هلـا وأعربـت عـن تقديـرها لرئيسـها املنتهـية مدته، سريجيو ماركيزيو                  
 . تعزيز إجنازات اللجنة الفرعية خالل فترة واليته اليت دامت سنتنيومسامهاته يف

وأعربـت اللجنة الفرعية عن تعازيها حلكومة مجهورية إيران اإلسالمية عما حلّ بالبلد              -١٧
 .من خسائر يف األرواح جراء الزلزال الذي شهده مؤخرا

امســة واألربعــني ألول وهــنأت اللجــنة الفرعــية االحتــاد الروســي مبناســبة الذكــرى اخل   -١٨
أبريل / نيسان ١٢رحلـة فضـائية مأهولـة إىل الفضـاء اخلـارجي، الـيت قـام ا يوري غاغارين يف                    

١٩٦١. 

وهـنأت اللجـنة الفرعـية كذلـك الواليـات املتحدة األمريكية مبناسبة الذكرى اخلامسة                -١٩
 .١٩٨١أبريل / نيسان١٢والعشرين ألول رحلة للمكوك الفضائي يف 

ت اللجــنة الفرعــية الــربازيل عــلى الــرحلة الفضــائية الــيت قــام ــا أول رائــد فضــاء وهــنأ -٢٠
 .٢٠٠٦مارس / آذار٣٠برازيلي يف 

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها للعمـل املمـتاز الـذي قامـت بـه األمانـة، مبا فيه                         -٢١
 .إعداد الوثائق للدورة احلالية للجنة الفرعية

ء التالـية يف اللجـنة الفرعـية القانونية بكلمات أثناء التبادل            وألقـى ممـثلو الـدول األعضـا        -٢٢
االحتـاد الروسـي واألرجنـتني واسـبانيا وإكـوادور وإندونيسـيا وإيطالـيا والربازيل               : العـام لـآلراء   

وبوركيـنا فاسـو وتايلـند واجلزائـر واجلماهرييـة العربـية الليبـية واجلمهوريـة التشـيكية ومجهورية            
رومانـيا وشيلي والصني وفرنسا وكندا وكولومبيا واملغرب ونيجرييا   كوريـا وجـنوب أفريقـيا و      

وألقـى بكـلمة أيضا كل من املراقب عن املنظمة         . واهلـند والواليـات املـتحدة والـيابان والـيونان         
. األوروبـية السـتغالل سـواتل األرصـاد اجلويـة واملراقـب عـن االحتـاد الدويل للمالحة الفضائية                  

-COPUS/Legal/T.731)أولئك املتكلمون يف حماضر حرفية غري منقحة        اآلراء الـيت أبداها     وتـرد   

734). 

أبــريل، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء   / نيســان٣ املعقــودة يف ٧٣١ويف اجللســة  -٢٣
اخلـارجي الــتابع لألمانـة كــلمة شـاملة اســتعرض فـيها دور املكتــب وعملـه فــيما يـتعلق بقــانون       

ح أنشطة املكتب اهلادفة إىل تعزيز فهم النظام القانوين         والحظت اللجنة الفرعية بارتيا   . الفضـاء 
 .الدويل والتقيد به



 

 8 
 

 A/AC.105/871

وسـلَّمت اللجـنة الفرعـية عـلى أن الـنظام القـانوين الـدويل القـائم الـذي حيكـم الفضاء                       -٢٤
اخلـارجي يوفّـر أساسـا سـليما لالضـطالع باألنشطة الفضائية، وبأنه ينبغي تشجيع الدول على                 

 .وين القائم بغية تعزيز أثرهالتقيد بالنظام القان

ورأت بعـض الوفـود أن الـنظام القـانوين القـائم الذي حيكم الفضاء اخلارجي ال يكفي               -٢٥
متامـا ملواجهـة احلقـائق احلالـية يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي ورحبـت بالـنظر يف خـيارات ممكنة                     

 .لتطوير قانون الفضاء الدويل وتدوينه يف املستقبل

صـورا معيـنا يف الـنظام القـانوين احلـايل الـذي حيكم الفضاء اخلارجي       ورئـي أن هـناك ق      -٢٦
مــتعلقا بعســكرة الفضــاء اخلــارجي، ممــا يتطلــب إبــرام معــاهدات جديــدة ــدف إىل ســد تلــك  

. الفجـوة وتعزيـز الـنظام احلـايل لـلحفاظ عـلى اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية            
عـلى وجـه اخلصـوص، أن احلظر اجلزئي املفروض          ورأى الوفـد الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أنـه،              

عـلى األسـلحة الفضائية اسد يف معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف               
مــرفق قــرار (واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى    

 . األسلحةينبغي أن ميتد ليشمل مجيع)) ١١(-د (٢٢٢٢اجلمعية العامة 

ــتقرار         -٢٧ ــض االس ــر تقوي ــل خط ــود أن عســكرة الفضــاء اخلــارجي حتم ورأى أحــد الوف
وكان من رأي ذلك الوفد أنه      . االسـتراتيجي واألمـن الدويل وميكن أن تؤدي إىل سباق تسلّح          

ينــبغي أن تــناقش اللجــنة الفرعــية الســبل الكفــيلة بضــمان اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف          
مبـا يف ذلـك إنشاء آلية قانونية شاملة وفعالة ملنع عسكرة الفضاء اخلارجي              األغـراض السـلمية،     

وأشــار ذلــك الوفــد أيضــا إىل أن حمــافل دولــية أخــرى  . وتســليحه وحــدوث ســباق تســلّح فــيه 
، مل يتيسر حتقيق     الفضـاء اخلـارجي    تعـيني حـدود   بـدأت تـنظر يف مسـائل متصـلة بالفضـاء مـثل              

 .تقدم بشأا يف اللجنة الفرعية

ورئـي أن عـلى مجـيع الـدول واملـنظمات املعنـية أن تلـتزم باملعـاهدات واملبادئ الدولية                     -٢٨
املتصـلة بالفضـاء اخلـارجي، ال سـيما معـاهدة الفضـاء اخلـارجي، كشرط أساسي وهام لكفالة                   
جتنـب حدوث سباق تسلّح يف الفضاء اخلارجي، وللحفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف              

 . وحدهااألغراض السلمية

ورئــي أن جنــاح اللجــنة الفرعــية يف عمــلها ميكــن أن يعــزى إىل جتنــبها مناقشــة مســائل   -٢٩
سياسـية خـارج نطـاق واليـتها وإىل قدرـا عـلى التركيز على املشاكل العملية والسعي ملعاجلة                   

 .أي من تلك املشاكل بواسطة عملية قائمة على توافق آلراء وموجهة حنو النتائج
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مــبادئ توجيهــية مــبكرا اعــتماد اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية  مــن شــأن ن  أورئــي -٣٠
املبادئ ذه ميكّن من تكميل معاهدات الفضاء اخلارجي القائمة  أن  لتخفـيف احلطـام الفضائي      

استخدام الفضاء اخلارجي يف    وتعميم فوائد    ئيةبيئة الفضا الالـثقة يف أمـن       بغـية تعزيـز      التوجيهـية 
 .مجيع األممعلى  األغراض السلمية

األمانة املؤقتة ملؤمتر ارتـياح أن حكومـة إكوادور أصبحت     بوالحظـت اللجـنة الفرعـية        -٣١
 خلفــا حلكومــة كولومبــيا، وبأــا ســوف تعقــد مؤمتــر القــارة   القــارة األمريكــية املعــين بالفضــاء 

ية العامة  ، عمال بقرار اجلمع   ٢٠٠٦يولـيه   /األمريكـية اخلـامس املعـين بالفضـاء يف كيـتو يف متـوز             
ــؤرخ ٥٩/١١٦ ــك،   . ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠ امل ــية كذل والحظــت اللجــنة الفرع

بعـني االرتياح، أن حكومة شيلي نظّمت اجتماعا حتضرييا ممتازا للمؤمتر خالل املعرض الدويل              
 .٢٠٠٦مارس /للطريان والفضاء يف سانتياغو يف آذار

  
  ملتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس ا -ثالثا 

  املــؤرخ٦٠/٩٩اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    -٣٢
أيـدت توصـية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض          ،  ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٨

مم املتحدة اخلمس املتعلقة السـلمية بـأن تـنظر اللجنة الفرعية يف البند املتعلق حبالة معاهدات األ             
 بــأن اللجــنة الفرعــية والحظــتبالفضـاء اخلــارجي وتطبــيقها كبــند منــتظم يف جـدول أعماهلــا،   

يف دورا اخلامسة واألربعني وستنظر     إىل االنعقاد    فريقها العامل املعين ذا البند       دعوةسـتعاود   
 . دورة اللجنة الفرعية تلكيف مدى احلاجة إىل متديد والية ذلك الفريق العامل إىل ما بعد

ــيقة تتضــمن      -٣٣ ــة لوث ــة وزعــت صــيغة حمدث ــياح أن األمان والحظــت اللجــنة الفرعــية بارت
معلومــات عــن الــدول األطــراف يف معــاهدات األمــم املــتحدة وغريهــا مــن االتفاقــات الدولــية   

انون  كــ١املــتعلقة باألنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي وعــن الــدول اإلضــافية املوقّعــة علــيها حــىت    
 .(ST/SPACE/11/Rev.1/Add.1) ٢٠٠٦يناير /الثاين

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء                   -٣٤
 : كانت كما يلي٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

 دولة والدول ٩٨كان عدد الدول األطراف فيها   : معـاهدة الفضـاء اخلـارجي      )أ( 
  دولة؛٢٧فية املوقّعة عليها اإلضا
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االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد   )ب( 
كــان )): ٢٢-د (٢٣٤٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (األجســام املطلقـــة يف الفضــاء اخلــارجي 

  دولة؛٢٥ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليه ٨٨عدد الدول األطراف فيه 

مرفق (اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت حتدثهـا األجسام الفضائية              )ج( 
 دولــة والــدول ٨٣كــان عــدد الــدول األطــراف فــيها )): ٢٦-د (٢٧٧٧قــرار اجلمعــية العامــة 

  دولة؛٢٥اإلضافية املوقّعة عليها 

مــرفق قــرار اجلمعــية (اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   )د( 
 دولة والدول اإلضافية املوقّعة ٤٦كـان عـدد الـدول األطراف فيها    )): ٢٩-د (٣٢٣٥عامـة   ال

  دول؛٤عليها 

االتفـاق املـنظّم ألنشـطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى              )ه( 
ــة والــدول ١٢كــان عــدد الــدول األطــراف فــيه   ): ٣٤/٦٨مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (  دول

 . دول٤ة عليه اإلضافية املوقّع

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد   -٣٥
اذ واتفاقية  قاتفاق اإلن اليت ينص عليها    أعلنـت قبوهلا احلقوق وااللتزامات      ) اليومتسـات (اجلويـة   

مشجعا فيها املسـؤولية، وأن ذلـك اإلعـالن يعـزى مباشرة إىل الرسالة اليت وجهها األمني العام      
 .املنظمات الدولية على إصدار إعالنات من هذا القبيل

، عــلى اتفاقــية التســجيل، ٢٠٠٦ورحبــت اللجــنة الفرعــية بتصــديق الــربازيل، يف عــام  -٣٦
وبانضـمام نـيجرييا إىل اتفاقــية املسـؤولية، كمـا رحبــت بالـتقارير الـواردة مــن الـدول األعضــاء        

طـرافا يف معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة           بشـأن مـا قطعـته مـن أشـواط لكـي تصـبح أ              
بالفضـاء اخلـارجي وصـوب وضـع قوانـني وطنـية بشـأن الفضـاء تنفـيذا اللتزاماا مبقتضى تلك             

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن أنشــطة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    . املعــاهدات
 .تسهم مباشرة يف ذلك التقدم

 اتفاقات  ٢٠٠٥قدير أن عددا من الدول قد أبرم يف عام          تبوالحظـت اللجـنة الفرعـية        -٣٧
ثنائـية ومـتعددة األطـراف تعـزز الـتعاون الـدويل الواسـع فـيما يـتعلق بتسيري األنشطة الفضائية،                     

 .وخصوصا فيما يتعلق بتقاسم بيانات االستشعار عن بعد

ــيجني، يف تشــرين        -٣٨ ــاين دول يف ب ــيع مث ــياح توق ــية بارت  /األولوالحظــت اللجــنة الفرع
 .، على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ٢٠٠٥أكتوبر 
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ــية لتســجيل       -٣٩ ونوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن عــددا مــن الــدول أخــذ ينشــئ آلــيات وطن
 .األجسام الفضائية

  أنـه ينـبغي للجـنة الفرعية أن تواصل معاجلة املسائل القانونية الناشئة عن التطور               ورئـي  -٤٠
التكـنولوجي وتوسُّـع األنشطة الفضائية وتزايد مشاركة القطاع اخلاص يف تلك األنشطة، وأن              
حتــدد كيفــية تدعــيم الــنظم القانونــية الدولــية والوطنــية مــن أجــل معاجلــة تلــك املســائل معاجلــة   

 .فعالة

 بعـض الوفـود أن معـاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي قد أرست               ورأت -٤١
ارا متماسـكا ومفـيدا ملـا تضـطلع بـه اهليـئات احلكومـية وهيـئات القطاع اخلاص من أنشطة                      إطـ 

ورحبت تلك الوفود بانضمام مزيد من الدول       . مـتزايدة االنتشـار والـتعقّد يف الفضاء اخلارجي        
 الدول اليت مل تصدق على تلك املعاهدات أو         تفكّرإىل املعـاهدات، وأعربـت عـن أمـلها يف أن            

 .ليها بعد يف أن تصبح أطرافا فيهاتنضم إمل 

 أحـد الوفـود أن معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي تعود على                   ورأى -٤٢
كان من و. الـدول األطـراف فـيها مبـنافع مـتعددة كمـا تترتـب عليها حقوق والتزامات متعددة            

حبرية، ولكن،  الفضائية   ذلـك الوفـد أن املـنفعة األوىل واألهـم هي وجوب تنفيذ األنشطة                يرأ
يف الوقـت نفسـه، ضـمن إطـار قـانوين راسـخ ومقـبول عمومـا، مـن أجل تفادي وقوع البلدان                      

 .املرتادة للفضاء حتت إغراء القيام مبمارسات أُحادية اجلانب

وأُبـدي رأي مفـاده أن انضـمام أي دولـة إىل معـاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء            -٤٣
فاقـية املسـؤولية، يزيد من جاذبية تلك الدولة لدى الشركاء األجانب            اخلـارجي، وخصوصـا ات    

ومن احملـتملني الذيـن يلتمسـون الـتعاون الـدويل يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه،                   
يف آلـيات الـتعاون الـدويل، وثقتها يف مأمونية األنشطة الفضائية، وحاجتها إىل سن      مشـاركتها   

مطالبات التعويض عن األضرار اليت تسببها األجسام الفضائية،        تشـريعات تنفيذية وطنية بشأن      
 .مما ميهد السبيل أمام التطوير التدرجيي لقانون الفضاء الوطين

 أحـد الوفـود أن معـاهدات األمـم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي قد تطورت                ورأى -٤٤
لك املعاهدات متثّل حجر مـن خـالل توافـق اآلراء وحظيت بقبول عدد كبري من الدول، وأن ت          

 ذلك الوفد أن    يرأكان من   و. الـزاوية يف الـنظام القانوين الدويل الذي حيكم الفضاء اخلارجي          
من أجل تشجيع االنضمام    أمر هام   بالتايل  هو  اسـتعراض حالـة تلك املعاهدات ومدى تطبيقها         

 .إليها
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ملـتحدة املتعلقة   وفـود أخـرى أنـه عـلى الـرغم مـن أن أحكـام معـاهدات األمـم ا              ورأت -٤٥
 أنــه ينــبغيبالفضــاء اخلــارجي ومــبادئها تشــكل الــنظام الــذي يــتعني أن تتقــيد بــه الــدول، ومــن 

تشــجيع مــزيد مــن الــدول عــلى االنضــمام إلــيها، فــإن اإلطــار القــانوين احلــايل ألنشــطة الفضــاء 
 اخلــارجي حيــتاج إىل تعديــل ومــزيد مــن الــتطوير لكــي يواكــب الــتقدم يف تكنولوجــيا الفضــاء   

ورأت تلــك الوفــود أن الــثغرات الناشــئة عــن اإلطــار  . والــتغريات يف طبــيعة األنشــطة الفضــائية
القـانوين احلـايل ميكـن أن تعـالَج بوضـع اتفاقـية عاملية شاملة بشأن قانون الفضاء دون اإلخالل                    

 .باملبادئ األساسية الواردة يف املعاهدات النافذة حاليا

فاقـية عاملـية شـاملة بشأن قانون الفضاء، يسترشد يف            أنـه ينـبغي يف سـياق أي ات         ورئـي  -٤٦
وضـعها بالـنظام القانوين الدويل احلايل، إيالء اعتبار للممارسات اليت تتبعها الدول يف أنشطتها               

من قواعد ومبادئ ميكن أن تطبق       )1(الفضـائية وملـا تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار         
قتضيه اختالف احلال، وكذلك للدروس املستفادة من صياغة       بصـورة مفـيدة، مـع مـراعاة مـا ي          

 .تلك االتفاقية

 أن تدعـــيم اإلطـــار القـــانوين لألنشـــطة الفضـــائية العاملـــية يتطلـــب مـــن الـــدول  ورئـــي -٤٧
االنضـمام إىل معـاهدات الفضـاء اخلـارجي احلالـية بـدال مـن مناقشـة اتفاقية شاملة عاملية بشأن                     

 .الفضاء اخلارجي

جلهـد الـالزم بذلــه لصوغ اتفاقية شاملة جديدة بشأن الفضاء اخلارجي من           أن ا  ورئـي  -٤٨
شـأنه أن يبطـئ إىل حـد بعـيد عمل اللجنة الفرعية وأن يقلل من وضوح مهمتها املتعلقة بزيادة        

 .االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجي احلالية وحتسني تنفيذها

غ قبول عاملي للنظام القانوين الدويل الذي        مواصـلة اجلهود الرامية إىل بلو      ونـوه بأمهـية    -٤٩
حيكــم األنشــطة املضــطلع ــا يف الفضــاء اخلــارجي، مــع مــراعاة احلاجــة إىل اســتبانة اــاالت      

 .تكميليةاجلديدة اليت قد تتطلّب لوائح تنظيمية واليت ميكن معاجلتها بصوغ صكوك 

ــياح اللجــنة الفرعــية والحظــت -٥٠  Space Law: Basic Legal" أن املنشــور املعــنون   بارت

Documents")    الذي يقوم بتحريره ونشره معهد      )الوثـائق القانونـية األساسـية     : قـانون الفضـاء ،
ــام       ــنذ ع ــيا، م ــن، أملان ــانون اجلــو والفضــاء يف كول ــيانات    ١٩٨٩ق ــاعدة ب ــتاحا كق ، أصــبح م

 .إلكترونية إىل جانب توافره يف شكل جمموعة ورقية سائبة

__________ 
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
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 أعـاله، عاودت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها         )أ (١٠ة  وحسـبما ذكـر يف الفقـر       -٥١
 فـريقها العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة         دعـوة أبـريل،   / نيسـان  ٣، املعقـودة يف     ٧٣٢

رئاســـة فاســـيليوس كاســـابوغلو إىل االنعقـــاد باخلمـــس املـــتعلقة بالفضـــاء اخلـــارجي وتطبـــيقها 
 ١٢، املعقــــودة يف ٧٤٦ويف جلســــتها . ســــات جل٦وعقــــد الفــــريق العــــامل   ). الــــيونان(

ذا هلتقريـر الفـريق العـامل، الوارد يف املرفق األول      عـلى    اللجـنة الفرعـية      وافقـت أبـريل،   /نيسـان 
 .التقرير

 اللجـنة الفرعـية توصية الفريق العامل بأن تقدم الدول األعضاء معلومات عما              وأيـدت  -٥٢
 نتيجة لتلقيها الرسالة املوجهة من األمني       تكـون قـد اختذتـه مـن إجـراءات عـلى الصعيد الوطين             

علما وأحاطت اللجنة الفرعية . العـام لتشـجيعها عـلى املشـاركة يف معاهدات الفضاء اخلارجي     
 بـنص الوثـيقة املـتعلقة مبـزايا االنضـمام إىل اتفاقية املسؤولية، الوارد يف تذييل تقرير                  مـع الـتقدير   

 قيام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بتوجيه رسالة         التوصية الداعية إىل   وأيدتالفـريق العـامل،     
 .يل فيها نص تلك الوثيقة إىل مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية املسؤوليةحي

 اللجــنة الفرعــية التوصــية الداعــية إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل ســنة واحــدة وأيــدت -٥٣
، ٢٠٠٧يف دورــا السادســة واألربعــني، عــام واتُّفــق عــلى أن تقــوم اللجــنة الفرعــية، . إضــافية

 .احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك الفترةمدى باستعراض 

جدول  من ٦الوفـود أثناء مناقشة البند  أدلـت ـا   الـيت  ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات         -٥٤
 ).T.746 و (COPUOS/Legal/T.733-736 األعمال يف حماضر حرفية غري منقّحة

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء          -رابعا   

اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أيــدت، يف قــرارها  -٥٥
ــنظر اللجــنة       ٦٠/٩٩ ــأن ت ، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب

" مـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولـية فـيما يـتعلق بقـانون الفضاء                معلو"الفرعـية يف بـند عـنوانه        
 .باعتباره بندا دائما يف جدول أعماهلا

دعت منظمات دولية خمتلفة إىل  والحظـت اللجـنة الفرعية القانونية بارتياح أنّ األمانة           -٥٦
ة الفرعية  واتفقت اللجن . تقـدمي تقاريـر إىل اللجـنة الفرعـية عـن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء              

 .على أنه، فيما خيص دورا السادسة واألربعني، ينبغي لألمانة أن توجه دعوات مماثلة أيضا

 /A/AC.105/C.2(كـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية القانونـية مذكـرة مـن األمانة         و -٥٧

L.261 و Corr.1 و Corr.2 ( ــتا  /A/AC.105 وA/AC.105/C.2/2006/CRP.4 (اجـــتماعوورقـ
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C.2/2006/CRP.6 (                 حتـتويان عـلى معلومـات مـن املـنظمات الدولـية التالـية عن أنشطتها املتعلقة
املركز األورويب  ، و املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعـد لـدول مشـال أفريقيا              : بقـانون الفضـاء   
 .رابطة القانون الدويل، واملعهد الدويل لقانون الفضاءو ،لقانون الفضاء

املراقبون عن املنظمات الدولية التالية اللجنة الفرعية بأنشطة       ويف سـياق املناقشـة، أبلـغ         -٥٨
وكالـة الفضاء األوروبية، واملنظمة األوروبية الستغالل  : مـنظمام فـيما يـتعلق بقـانون الفضـاء         

الس ورابطة القانون الدويل،    واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية،        وسـواتل األرصـاد اجلويـة،       
 .االستشاري جليل الفضاء

 أنّ املركز األورويب لقانون الفضاء أنشأ لبلدان        مـع الـتقدير    اللجـنة الفرعـية      والحظـت  -٥٩
والقت . بشـأن قـانون وسياسـات الفضاء      الكترونـية جمانـية     أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي شـبكة         

، واتفاقات دولية أخرىالشـبكة، الـيت حتـتوي عـلى موقـع يتضـمن نصوص قانون الفضاء             هـذه   
اللجـنة الفرعـية، وال سـيما الـدول األعضـاء مـن منطقة              يف  لـدى الـدول األعضـاء       قـبوال حسـنا     

الشبكة سوف تعرض يف  هذه  ونوهـت اللجـنة الفرعـية أيضا بأنّ         . أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي     
 .٢٠٠٦يوليه /مؤمتر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء، املزمع عقده يف كويتو يف متوز

جـنة الفرعـية على توجيه دعوة إىل املركز األورويب لقانون الفضاء واملعهد           واتفقـت الل   -٦٠
الــدويل لقــانون الفضــاء لكــي يــنظّما، خــالل دورــا السادســة واألربعــني، نــدوة تســتمر يومــا   
واحـدا وتقـدم فـيها مؤسسـات قـانون الفضـاء الوطنية والدولية عروضا تركّز على أنشطة هذه                

فقـت اللجـنة الفرعـية أيضـا عـلى إمكانية تنظيم الندوة             اتو. دراتاملؤسسـات يف جمـال بـناء القـ        
 .أثناء اجتماعات ما بعد ظهر اليومني األول والثاين من الدورة

أشـارت بعـض الوفـود إىل أنّ موضـوع الفضاء اخلارجي قد أُدرج يف برامج املدارس                 و -٦١
ــرامج      ــن املهــم إدراجــه يف ب ــا، وأن م ــثانوية يف بلدا ــبلدان،  ســية الصــفوف املدرال يف مجــيع ال

 .وخصوصا البلدان النامية

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الضـرورة تدعـو إىل أن تـدرج مؤسسـات التعلـيم العايل                  -٦٢
 .يف مناهجها التعليمية مواضيع تتعلق بقانون الفضاء

األنشــطة ذات الصــلة بقــانون الفضــاء، الــيت تضــطلع ــا  عــن وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية  -٦٣
ثيـنا، واملركـز الوطـين لالستشـعار عـن بعـد وقـانون الفضـاء الـتابع جلامعة ميسيسيبـي،                   جامعـة أ  

يف  يف تثقــيف الشــباب وال ســيما إســهام هــذه املؤسســات واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء،  
 .موضوع الفضاء
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 الصالت والعالقات بني دراسات قانون الفضاء       اسـتغالل أن الضـرورة تقتضـي      ورئـي    -٦٤
املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء،      االسـتفادة من    طة الفضـائية، و   وبـني األنشـ   

قـانون الفضـاء تسـَتخدم فـيها وج         عـن   دورات  يف إعـداد وتنفـيذ      املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة،        
 .ومناهج متعددة االختصاصات

علـــوم الحظـــت اللجـــنة الفرعـــية أنّ الفـــرع الـــربازيلي لـــلمركز اإلقلـــيمي لـــتدريس  و -٦٥
قد أدرج قانون الفضاء كجزء من منهجه       وتكنولوجـيا الفضـاء يف أمـريكا الالتينـية والكاريبـي           

 .التعليمي الـمتبع يف دورته الدراسية الدولية يف جمال االستشعار عن بعد

ــية       وكــررت -٦٦ ــية القانون ــني اللجــنة الفرع ــيق ب ــتعاون الوث ــود تأكــيد أمهــية ال  بعــض الوف
ــثقافة  ومـــنظمة األمـــم املـــتح  ــية والعـــلم والـ ــية  )اليونســـكو(دة للتربـ ــتها العاملـ ــا جلنـ ، وخصوصـ

 أن اليونسكو   ولوحـظ مـع االرتياح    ). كوميسـت (ألخالقـيات املعـارف العلمـية والتكنولوجـيا         
 . إعالن خاص بشأن املبادئ األخالقية املتعلّقة بأنشطة الفضاء اخلارجيقررت عدم إعداد

 أنّ املنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد       يرمـع التقد   اللجـنة الفرعـية      والحظـت  -٦٧
أعلنــت قــبوهلا بــاحلقوق وااللــتزامات املنصــوص علــيها يف اتفــاق اإلنقــاذ   ) يوميتســات(اجلويــة 

 .واتفاقية املسؤولية

 أنّ املـنظمات احلكومـية الدولـية الـيت تضـطلع بأنشطة فضائية ينبغي أن تنظر يف                  ورئـي  -٦٨
يع الـدول األعضـاء فـيها عـلى االنضـمام إىل اتفـاق اإلنقاذ واتفاقية          إمكانـية اختـاذ تدابـري لتشـج       

املسـؤولية واتفاقـية التسـجيل، لكـي يـتاح هلـذه املـنظمات أن تعلن قبوهلا باحلقوق وااللتزامات                   
أن يوسـع نطاق التغطية يف  ذلـك  مـن شـأن   أيضـا أنّ  ورئـي  . الـيت تـنص علـيها تلـك االتفاقـات        

 .فعاليتهاوأن يزيد من يسية املتعلقة بالفضاء اخلارجي معاهدات األمم املتحدة الرئ

أمهـية مشـاركة املـنظمات الدولـية يف عمل اللجنة الفرعية القانونية          عـلى    جمـددا    وأُكِّــد  -٦٩
ضـرورة تلقـي تقاريـر مكتوبة من املنظمات اليت ال يتسىن هلا أن تكون ممثَّـلة يف دورات                  عـلى   و

 .دودةاللجنة الفرعية بسبب ميزانياا احمل

ــية  والحظــت -٧٠ ــع الــ  اللجــنة الفرع ــب شــؤون الفضــاء     م ــبذهلا مكت ــيت ي ــود ال تقدير اجله
اخلــارجي يف بــناء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء، وأشــادت بعملــه يف جتمــيع دلــيل الفــرص  

ــانون الفضــاء     ــيدان ق ــتاحة يف م ــية امل ــداد )A/AC.105/C.2/2006/CRP.3(التعليم نشــور امل، وإع
 .، وتنظيم حلقات عمل حول قانون الفضاء      "لومـات حمدثـة عـن قـانون الفضاء        مع"اإللكـتروين   

ــوارد املكتــب          ــذا العمــل جيــري رغــم م ــتقدير أن ه ــع ال ــك م ــية كذل والحظــت اللجــنة الفرع
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احملـدودة، مبــا يف ذلــك حمدوديــة فــرص احلصــول عــلى كافــة الوثــائق األكادميــية املــتعلقة بقــانون  
 .الفضاء

تقدير أنه جرى حتديث دليل الفرص التعليمية املتاحة        مـع الـ     اللجـنة الفرعـية    والحظـت  -٧١
يف مــيدان قــانون الفضــاء وأن هــذا الدلــيل ســيتاح يف املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء     

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها للمؤسسـات التعليمـية اليت قدمت معلومات             . اخلـارجي 
املعلوماتمثل هذه يمية على تقدمي عت غريها من املؤسسات التعلعن براجمها، وشج. 

النــيجريية أعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها حلكومــة نــيجرييا وللوكالــة الوطنــية   و -٧٢
يف رعاية حلقة العمل املشتركة بني األمم      مشاركتهما  على  للبحـث والـتطوير يف جمـال الفضـاء          

ــانون الفضــاء حــول موضــوع     ــيجرييا بشــأن ق ــتحدة ون ــتز "امل ــاء باالل ــية  الوف ــية وتلب امات الدول
نوفمرب / تشرين الثاين٢٤ إىل ٢١، الـيت عقدت يف أبوجا، نيجرييا، من      "االحتـياجات الداخلـية   

٢٠٠٥) A/AC.105/866 و Corr.1 .(  ــرها مل كتــب شــؤون  وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقدي
الذين  عـلى مـا أبداه من تفان وإتقان يف تنظيم حلقة العمل وكذلك للخرباء                الفضـاء اخلـارجي   

 .حضروا هذه احللقة على ما نقلوه من معارف وجتارب إىل املشاركني

 املشــتركة بــني األمــم املــتحدة تقدير أنّ حلقــة العمــلمــع الــاللجــنة الفرعــية والحظــت  -٧٣
معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة     ونـيجرييا بشـأن قـانون الفضـاء قدمـت حملـة عامة عن               

قضـية وضـع قوانـني وسياسـات وطنية يف جمال الفضاء، ونظرت             بالفضـاء اخلـارجي، وتناولـت       
 الــربامج اجلامعــية يف جمــال قــانون   وز توافــر وتطويــر الدراســات يف الســبل والوســائل الــيت تعــز

تقدير أنّ احللقة   أيضـا مـع ال     اللجـنة الفرعـية      والحظـت . الفضـاء، وخصوصـا يف مـنطقة أفريقـيا        
 الفضـاء الـدويل والوطـين ويف الـترويج للطــابع     نسـامهت مسـامهة إجيابـية يف نشـر وتطويـر قـانو      

 .العاملي ملعاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

ــ اللجــنة الفرعــية والحظــت -٧٤ تقدير أنّ حلقــة العمــل التالــية الــيت ســتعقدها األمــم   مــع ال
رين  تشــ٩ إىل ٦أوكرانــيا يف كيــيف مــن حكومــة املــتحدة حــول قــانون الفضــاء ستستضــيفها  

 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين

أنّ االحتاد الدويل للمالحة الفضائية دعا الدول مـع الـتقدير     اللجـنة الفرعـية      والحظـت  -٧٥
األعضــاء إىل املشــاركة يف املؤمتــر الــدويل القــادم لــلمالحة الفضــائية الــذي ســيعقد يف فالنســيا،  

 .٢٠٠٦أكتوبر /إسبانيا، يف تشرين األول

 من جدول ٧الوفـود أثناء مناقشة البند  أدلـت ـا   الـيت  لمات ويـرد الـنص الكـامل للكـ        -٧٦
 ).COPUOS/Legal/T.738-741(منقحة  األعمال يف حماضر حرفية غري
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املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار  -خامسا 
الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل 

كفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت والوسائل ال
  بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة كانـت قد أيدت، يف قرارهـــا                    -٧٧
ــنظ     ٦٠/٩٩ ــأن ت ر اللجــنة ، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب

الفرعـــية القانونـــية، أثـــناء دورـــا اخلامســـة واألربعـــني، مـــع مـــراعاة شـــواغل مجـــيع الـــبلدان،  
ــيني          ــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتع ــتعلّقة ب ــية، يف املســائل امل ــبلدان النام ــواغل ال وخصوصــا ش
حـدوده، وبطبـيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل                
والوســائل الكفــيلة بتحقــيق االســتخدام الرشــيد والعــادل لــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون  

 .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية -٧٨

االسـتبيان اخلاص باملسائل القانونية املمكنة فيما       "مذكـرة مـن األمانـة عـنواا          )أ( 
ــتعلق ب ــة  ي ــدول األعضــاء   : األجســام الفضــائية اجلوي ــن ال ــواردة م ــردود ال  A/AC.105/635" (ال

 )2(؛)Add.11/Corr.1 وAdd.7/Corr.1 وAdd.13 إىل Add.1و

ــة عــنواا    )ب(  ــيما يتصــل   "مذكــرة مــن األمان ــية ف التشــريعات واملمارســات الوطن
 ).Add.1وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض، الذي هو مورد    اسـتخدام أُعـرب عـن رأي مفـاده أنّ     و -٧٩
طبـيعي حمـدود، ينبغي أن يكون، باإلضافة إىل استغالله استغالال رشيدا، متاحا جلميع البلدان،               

 املدار بشروط عادلة،    استغاللبصـرف الـنظر عـن قدراـا التقنـية الراهـنة، مبـا يتيح هلا إمكانية                  
ء اعتـبار خـاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك للموقع اجلغرايف لبلدان             مـع إيـال   

 .معينة، ومع مراعاة عملية االحتاد الدويل لالتصاالت

مهدد حمدود  بعـض الوفـود أنّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو مورد طبيعي                ورأت -٨٠
إمكانية االنتفاع به جلميع الدول      باإلشـباع حبكـم خصائصـه الفريدة، وأنه ينبغي لذلك ضمان          

__________ 
على موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي    متاحة يف جمموعة الردود الواردة من الدول األعضاء على االستبيان    (2) 

 ).http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/aero/index.html(الويب 
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، مــع مــراعاة االحتــياجات اخلاصــة للــبلدان النامــية واملوقــع اجلغــرايف لــبعض عــلى قــدم املســاواة
 .البلدان

ــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض     ورئــي  -٨١ ــتفاع ب ــية االن ــتاح للــدول إمكان ــه ينــبغي أن ت أن
دان النامية بصرف النظر عن بشـروط منصـفة، وخصوصـا مـع مـراعاة احتـياجات ومصـاحل البل        

 .موقعها اجلغرايف

جلــنة اســتخدام الفضــاء وأشــارت بعــض الوفــود إىل توافــق اآلراء الــذي توصــلت إلــيه   -٨٢
 ورأت هذه الوفود أنه ملّا كان       )3(الرابعة واألربعني،  يف دورـا     اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      

استخدامه ينبغي أن   فإن  ء اخلارجي،   املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض جـزءا ال يـتجزأ مـن الفضـا                
 .خيضع ألحكام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 أن أحكـام املـادتني األوىل والثانـية مـن معـاهدة الفضـاء اخلـارجي توضـح أنه ال           ورئـي  -٨٣
جيـوز ألي طـرف يف املعـاهدة أن يـتملّك أي جـزء مـن الفضـاء اخلـارجي، كاملواقع املدارية يف                       
املـدار الثابـت بالنسبة لألرض على سبيل املثال، سواء كان ذلك التملك بادعاء السيادة أم عن          

 .طريق االستخدام أو حىت االستخدام املتكرر

وأعربـت بعـض الوفـود عـن ارتـياحها لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجـنة الفرعية يف                       -٨٤
، مـن أنّ التنسـيق فـيما بني البلدان    )، املـرفق الثالـث  A/AC.105/738(دورـا التاسـعة والـثالثني       

بقصـد اسـتغالل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض ينـبغي أن يـنفّذ بأسـلوب رشـيد ومنصـف ومبا                        
 .يتوافق مع اللوائح التنظيمية لالتصاالت الراديوية الصادرة عن االحتاد الدويل لالتصاالت

ولوائحه  )4(صاالت احلاليني  بعـض الوفود أن دستور واتفاقية االحتاد الدويل لالت         ورأت -٨٥
التنظيمـية احلالـية اخلاصـة باالتصـاالت الـراديوية، وكذلـك اإلجـراءات الراهنة املنصوص عليها                 
يف معـاهدات الـتعاون الـدويل بـني البلدان وجمموعات البلدان فيما يتعلق باملدار الثابت بالنسبة                 

صاحل الدول يف استخدام املدار     لـألرض وغـريه مـن املـدارات، يـأخذ مجـيعها يف االعتبار التام م               
 .الثابت بالنسبة لألرض وطيف الترددات الراديوية

ورأت بعــض الوفــود أنــه بغــية تنفــيذ االتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية يف     -٨٦
ــدويل لالتصــاالت           ــاد ال ــاركة االحت ــن مش ــد م ــيذا ناجحــا، ال ب ــثالثني تنف ــعة وال ــا التاس دور

__________ 
 A/56/20(والتصويب     ٢٠ للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم           الوثائق الرمسية   (3) 

 .١٥٩، الفقرة   )Corr.1و
 .٣١٢٥١، الرقم ١٨٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 
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وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أن تصبح العالقة بني االحتاد . ذا الصددواضـطالعه بـدور فعال يف ه    
 .واللجنة أوثق وأكثر فعالية

وقـررت اللجـنة الفرعية دعوة االحتاد الدويل لالتصاالت إىل املشاركة يف دوراا على               -٨٧
سبة  املـدار الثابت بالن    باسـتخدام أسـاس منـتظم وإىل تقـدمي تقاريـر سـنوية عـن أنشـطته املـتعلقة                  

 .لألرض

واتُّفـق عـلى أن مشـاركة االحتاد الدويل يف أعمال اللجنة الفرعية من شأنه أن ينسجم                   -٨٨
املنظمات  اليت طلبت فيها اجلمعية من       ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٦٢الفقـرة   روح  مـع   

تخدام نظومة األمـم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى أن تواصل تعاوا مع جلنة اس            ملـ  الـتابعة 
، وأن تقــدم إلــيها تقاريــر عــن   وتعــززه عــند االقتضــاءالفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية 

 .املسائل اليت جيري تناوهلا يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني

أن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده مسألة ترتبط بقضية املدار الثابت               ورئـي    -٨٩
 .بالنسبة لألرض

ن التقدم العلمي والتكنولوجي واالستغالل التجاري للفضاء اخلارجي        أكذلـك    ورئـي  -٩٠
واملسـائل القانونـية املسـتجدة وازديـاد اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي بوجـه عـام، أمور حتتم على                     

 .اللجنة الفرعية القانونية النظر يف مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

عدم تعيني حدوده  وأريف للفضـاء اخلـارجي    ورأت بعـض الوفـود أنّ عـدم وجـود تعـ            -٩١
يـؤدي إىل حالـة مـن عـدم الـيقني بشأن إمكانية تطبيق قانون الفضاء وقانون اجلو، وأنّ األمور                    
املـتعلقة بسـيادة الـدول واحلـدود بـني الفضـاء اجلـوي والفضاء اخلارجي حتتاج إىل توضيح بغية                

 .احلد من إمكانية نشوب منازعات بني الدول

أحـد الوفـود أنـه ينـبغي أن تسـتمر الـدول يف العمـل ضمن اإلطار احلايل، الذي                    ورأى   -٩٢
ــتةيــؤدي وظيفــته بطــريقة حســنة، إىل حــني نشــوء حاجــة      وأســاس عمــلي لوضــع تعــريف  ثاب

ــة يف الوقــت   . للفضــاء اخلــارجي أو لتعــيني حــدوده  وكــان مــن رأي ذلــك الوفــد أن أي حماول
دوده ســتكون عملــية نظــرية، وقــد تــؤدي إىل احلاضــر لــتعريف الفضــاء اخلــارجي أو لتعــيني حــ

 .تعقيد األنشطة احلالية، وقد تعجز عن استباق التطورات التكنولوجية املتواصلة

الحظـت اللجـنة الفرعـية أن كولومبيا تعد يف الوقت احلايل، مبساعدة مكتب شؤون               و -٩٣
، يبـــين "ألرضأداة حتليلـــية لـــلمدار الثابـــت بالنســـبة لـــ"الفضـــاء اخلـــارجي، مشـــروعا بعـــنوان 

 .االستخدام غري املتجانس ملوارد الطيف املداري
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 أعـاله، دعـت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف جلسـتها       )ب (١٠ومثـلما ذُكـر يف الفقـرة     -٩٤
، فــريقها العــامل املعــين بــتعريف الفضــاء اخلــارجي ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٣، املعقــودة يف ٧٣٢

ــلهو  وتعــيني حــدوده إىل معــاودة االنعقــاد وانتخبــ   ــه مونســريات في ــربازيل(ت خوزي رئيســا ) ال
ــريق ــثالثني،       . للف ــا التاســعة وال ــية يف دور ــيه اللجــنة الفرع ــذي توصــلت إل ــاق ال ــا لالتف ووفق

وصـــدقت علـــيه جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية يف دورـــا الثالـــثة   
د الفريق العامل للنظر فقط يف ، انعق٦٠/٩٩واألربعـني، ومـن بعدهـا اجلمعية العامة يف قرارها       

 .املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــامل   -٩٥ ــريق الع ــد الف ــودة يف ٧٤٦ويف اجللســة .  جلســاتمخــسوعق  / نيســان١٢ املعق
ــثاينأبــريل، صــدقت اللجــنة الفرعــية عــلى تقريــر الفــريق العــامل، وهــو يــرد يف املــرفق      ذا هلــ ال

 .التقرير

 من جدول   ٨أدلـت ـا الوفود أثناء مناقشة البند         الـيت   ص الكـامل للكـلمات      ويـرد الـن    -٩٦
 ).T.746 وCOPUOS/Legal/T.736-740(األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 

  
استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  -سادسا 

  اخلارجي وإمكان تنقيحها
ــي   -٩٧ ــنة الفرع ــتذكرت اللج ــدت يف قــرارها     اس ــة أي ــية العام ــية أن اجلمع  ٦٠/٩٩ة القانون

 اللجــنة الفرعــية  تــنظرتوصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن        
ــبلدان،       ــيع الـ ــتمامات مجـ ــبارها اهـ ــذة يف اعتـ ــني، آخـ ــة واألربعـ ــا اخلامسـ ــية، يف دورـ القانونـ

ض املـبادئ املتصـلة باستخدام مصادر       اسـتعرا مسـألة   وخصوصـا اهـتمامات الـبلدان النامـية، يف          
بند / كموضوع،)٤٧/٦٨قرار اجلمعية  (القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي وإمكان تنقيحها           

 .منفرد للمناقشة

اللجــنة الفرعــية بارتــياح الــتقدم الــذي أحــرزته اللجــنة الفرعــية العلمــية         والحظــت  -٩٨
مــلها املــتعددة الســنوات لــتحديد أهــداف والتقنــية، يف دورــا الثالــثة واألربعــني، وفقــا خلطــة ع

ونطـاق ومسـات إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة                 
 .النووية يف الفضاء اخلارجي

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حلقـة العمـل التقنـية املشـتركة حـول األهداف والنطاق                    -٩٩
ن مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي، اليت           والسـمات العامـة إلطـار تقـين حمـتمل ألمـا           

  إىل٢٠نظمــتها اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية والوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة يف فييــنا مــن 
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، قـد حظيـت بترحيـب الـدول األعضاء وكانت هامة لتحقيق توافق              ٢٠٠٦فـرباير   / شـباط  ٢٢
ستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء      دويل يف اآلراء بشـأن إطـار يقـوم على أساس تقين ال            

اخلـارجي عـلى حنـو مـأمون، وأشـارت إىل أن مـن شأن التنسيق الوثيق بني املنظمتني أن يسهم                     
 .على حنو أكثر فعالية يف إعداد ذلك اإلطار الدويل

 أن إنشـاء جلـنة تـتألف مـن خـرباء مـن الوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية واللجنتني              ورئـي  -١٠٠
ني التابعـتني للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية ميكن أن يؤدي إىل       الفرعيـت 

ن اللجنة الفرعية   إعـداد وثـيقة تـراعي اجلوانـب العلمـية والتقنـية والقانونـية واالسـتراتيجية ومتكِّ                
القانونــية مــن فــتح الــنقاش بشــأن احــتمال تنقــيح املــبادئ الــيت حتكــم اســتخدام مصــادر القــدرة 

 .ةالنووي

 أن اللجــنة الفرعــية القانونــية ميكــنها أن تــنظر يف مســألة إمكــان تنقــيح املــبادئ    ورئــي -١٠١
املتصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي ووضع معايري وقواعد دولية يف             
جمـال مصـادر القـدرة الـنووية، وأنـه إذا مـا أُجـري هـذا التنقيح ميكن للجنة الفرعية أن تستفيد                       

خربة الدول اليت   من  ، مـثل الوكالـة الدولـية للطاقة الذرية، و          أخـرى  نظمات دولـية  مـ ن خـربة    مـ 
 .وضعت قواعد تشريعية ذات صلة

توطــيد الــتعاون بــني اليونســكو واللجــنة الفرعــية القانونــية بشــأن   مــن املهــم أن ورئــي  -١٠٢
 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

واالحتفاظ مواصـلة دراسـة هـذه املسألة،        بضـرورة   الفرعـية القانونـية     اللجـنة   وسـلّمت    -١٠٣
ذا البند يف جدول أعماهلا. 

 من جدول   ٩بشأن البند   أديل ا خالل املناقشات     اليت  ويـرد الـنص الكامل للكلمات        -١٠٤
 ).COPUOS/Legal/T.740-742( األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة

  
طورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق دراسة واستعراض الت -سابعا 

باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات 
  الدولية على املعدات املنقولة

ــة      -١٠٥ ــية العام ــية أن اجلمع ــية القانون ــنة الفرع ــتذكرت اللج ــدتاس  ٦٠/٩٩ يف قــرارها  أي
ية بأن تنظر اللجنة الفرعية يف بند توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلم           

دراســـة واســـتعراض الـــتطورات خبصـــوص مشـــروع  "حيمـــل عـــنوان جـــدول األعمـــال عـــلى 
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الـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية              
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"على املعدات املنقولة

 ألقـى املراقب  ٢٠٠٦أبـريل  / نيسـان ٦ للجـنة الفرعـية، املعقـودة يف         ٧٣٧ويف اجللسـة     -١٠٦
كــلمة بشــأن تــويل تلــك املــنظمة دور الســلطة   ) اإليكــاو(عــن مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل   

املُشـِرفة يف إطـار اتفاقـية الضـمانات الدولية على املعدات املنقولة والربوتوكول املتعلق باملسائل           
، ٧٣٩ويف اجللسة . املـلحق بتلك االتفاقية ) بـروتوكول الطائـرات   (اخلاصـة مبعـدات الطائـرات       

أبــريل، قــدم املراقــب عــن معهــد األمــم املــتحدة للقــانون الــدويل اخلــاص / نيســان٧املعقــودة يف 
تقريـرا عـن التطورات املتعلقة مبشروع بروتوكول املوجودات      إىل اللجـنة الفرعـية      ) اليونـيدروا (

 .الفضائية

ــنة والحظـــت -١٠٧ ــنقولة    اللجـ ــدات املـ ــلى املعـ ــية عـ ــمانات الدولـ ــية الضـ ــية أن اتفاقـ الفرعـ
، وأن السجل   ٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢وبـروتوكول الطائـرات قـد دخـال حـيز النفاذ يف             

ودخل حيز العمل يف  من االتفاقية ١٦وفقا للمادة الـدويل اخلـاص مبعدات الطائرات قد أُنشئ       
اللجنة والحظت . معدات الطائراتيف   الدولية   املصاحل مـن أجـل تسـجيل        ٢٠٠٦مـارس   /آذار

 اإليكاو تولّت دور السلطة املشرفة يف إطار بروتوكول الطائرات، وأن لوائح        أنالفرعـية أيضـا     
        عـلى الويب مـتاحة يف موقـع اإليكـاو    وأصـبحت  شـرت   السـجل الـدويل وقواعـده اإلجرائـية ن .

الدول ترشحهم  اء جلنة خرباء،     جملـس اإليكـاو قـرر إنشـ        أناللجـنة الفرعـية كذلـك       والحظـت   
املوقّعـة عـلى اتفاقـية الضـمانات وبـروتوكول الطائـرات والـدول املـتعاقدة فـيهما، لكي تساعد                    

 .الس على أداء مهامه كسلطة مشرفة

ــيدروا ال يــزال ملــتزما متامــا بإجنــاز العمــل املــتعلق     والحظــت -١٠٨  اللجــنة الفرعــية أن اليون
لفضــائية يف حيــنه، وأن الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام   مبشــروع بــروتوكول املوجــودات ا 

الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية قــد دعيــت إىل حضــور الــدورة الثالــثة للجــنة اخلــرباء    
. ٢٠٠٦ديســمرب / كــانون األول١٥ إىل ١١يف رومــا مــن مبدئــيا عقدهــا املعــتزم احلكومــيني، 

لدفع عجلة  شاورات  عدد من امل  الدورة  قـبل تلك    سـيعقد    اللجـنة الفرعـية أيضـا أنـه          والحظـت 
 .يف معاجلة املسائل املعلّقةالسري 

وأحاطـت اللجنة الفرعية علما بالطلب املوجه من أمانة اليونيدروا إىل الدول األعضاء              -١٠٩
" خدمــات عمومــية"مبعلومــات عــن ماهــية اخلدمــات الــيت ينــبغي اعتــبارها   ملوافاــا يف اللجــنة 

دة السادسـة عشـرة مـن مشـروع بـروتوكول املوجودات الفضائية،              مـن املـا    ٣ألغـراض الفقـرة     
كما أحاطت اللجنة   . وعـن كيفـية محاية تلك اخلدمات يف الوقت احلاضر على الصعيد الوطين            
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الفرعـية عـلما بـالدعوة املوجهـة مـن أمانـة اليونـيدروا إىل الـدول األعضـاء يف اللجـنة بأن تنشر                        
إعداد  من أجل    االحتـاد الدويل لالتصاالت   نشـأه   تعلـيقات عـلى منـتدى الويـب اخلـاص الـذي أ            

 .بشأن النظام الدويل املقبل لتسجيل املوجودات الفضائيةمقترحات 

 بعـض الوفـود أن مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية يتيح فرصة لتيسري                 ورأت -١١٠
ويل توسُّـع القطـاع الفضـائي الـتجاري بإنشـاء إطـار ميكـن للـدول مـن خاللـه أن تدعم نظام مت           

لطائفة تلـك الوفـود أن مشـروع الـربوتوكول سـيتيح            كـان مـن رأي      و. قـائم عـلى املوجـودات     
، أن تنتفع من ةاالقتصاديالتنمـية  مـن الـدول، يف مجـيع املـناطق وعـلى مجـيع مسـتويات                أعـرض   

يف معدات فضائية واحتياز خدمات متأتية مصاحل ذلـك التوسـع بـتوفريه فرصـة أفضـل الحتـياز        
 .ةمن معدات فضائي

 األمم املتحدة بوظيفة السلطة املشرفة،      الضطالعأعربـت بعـض الوفـود عـن تأيـيدها           و -١١١
 .من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع هلا

دور الســلطة املشـرفة ألن مــن شــأن  بـ األمــم املــتحدة ورئـي أنــه ينـبغي تأيــيد اضـطالع     -١١٢
تعاون الدويل ملنفعة مجيع البلدان ويف      دور األمم املتحدة يف تعزيز ال     ذلـك أن يـؤدي إىل تدعـيم         

 .وتدوينه للقانون الدويل التدرجييتشجيع التطوير 

أن تـويل اإليكــاو مهـام السـلطة املشــرفة يف إطـار بــروتوكول     إىل  أحـد الوفــود  وذهـب  -١١٣
الطائـرات يثبـت أنـه ليست هناك عوائق قانونية حتول دون قيام إحدى وكاالت منظومة األمم              

ورأى ذلك الوفد أن مهام السلطة املشرفة يف إطار مشروع          . صصـة بذلـك الدور    املـتحدة املتخ  
نطـاق والية األمم    تقـع خـارج     ، ومـن مث فهـي ال        "جتاريـة "الـربوتوكول ال ميكـن وصـفها بأـا          

 .املتحدة

 عــن منفصــال أن الســجل الــدويل اخلــاص بــاملوجودات الفضــائية ســيكون كــيانا ورئــي -١١٤
 الــذي حيــتفظ بــه األمــني العــام مبقتضــى اتفاقــية   لفضــاء اخلــارجيألجســام املطلقــة يف ااســجل 

 بشأن استخدام الترددات االحتاد الدويل لالتصاالت   وعـن السـجالت الـيت حيتفظ ا          التسـجيل 
 .الراديوية وما يتصل بذلك من مواضع مدارية

ذه فال بد هلالسـلطة املشـرفة منظمة دولية     اضـطلعت بـدور     أحـد الوفـود أنـه إذا        ورأى   -١١٥
أن تتمــتع باحلصــانة مــن اإلجــراءات القانونــية واإلداريــة يف مجــيع املســائل املــتعلقة  املــنظمة مــن 

 والحظ. تلك احلصانة يف مشروع الربوتوكول    الـنص على    بالسـجل وكيفـية تشـغيله، وينـبغي         
ــية    ــيدروا يــنظر يف إمكان ــية أخــرى بــدور   اضــطالع ذلــك الوفــد أن اليون هيــئات حكومــية دول

 .ةالسلطة املشرف
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معاجلـة املسألة   فحسـب   أن الـربوتوكول املقـبل يسـتهدف        إىل   بعـض الوفـود      وأشـارت  -١١٦
املساس وال يقصد لـــه    ألنشـطة الفضـائية التجارية،      لتمويل  توفـري الـ   املتمـيزة واهلامـة املتمـثلة يف        

ــتزامات الــدول         ــوق وال ــاهدات الفضــاء اخلــارجي أو حق ــراف يف مع ــتزامات األط ــوق وال حبق
ورأت تلك الوفود .  مبقتضى دستوره واتفاقيته ولوائحه    الحتـاد الدويل لالتصاالت   ااألعضـاء يف    

أيضـــا أن مشـــروع بـــروتوكول املوجـــودات الفضـــائية ســـتتفاوض علـــيه الـــدول األعضـــاء يف   
 .من خالل إجراءات اليونيدروايف اية املطاف اليونيدروا 

األمم تويل  مدى مالءمة عـدد مـن الوفـود إثارة مسألة    حماولـة    بعـض الوفـود أن       ورأت -١١٧
أزيلت املسألة هذه أن بتلك الوفود وأضافت . املـتحدة دور السـلطة املشرفة هو أمر مثري للقلق       
التوصــل إىل توافــق يف اآلراء لعــدم الــتمكن مــن  مــن جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية القانونــية   

طاق هذا البند من جدول     بشـأا يف الـدورة الـرابعة واألربعـني للجـنة الفرعية القانونية، وألن ن              
 .اآلراء ذا الشأنيف توافق العدم كما يلزم ملراعاة األعمال قد عدل 

 اضطالعمل يعـد هـناك فـريق عـامل ينظر يف مسألة مدى مالءمة               ورئـي أنـه وإن يكـن         -١١٨
األمــم املــتحدة بــدور الســلطة املشــرفة، فــإن الصــيغة اجلديــدة هلــذا البــند مــن جــدول األعمــال    

لتمكني اللجنة الفرعية من النظر يف مجيع       يكفي  واضحة وواسعة مبا    فـيها عـبارات     اسـتخدمت   
 .املسائل املتعلقة مبشروع الربوتوكول

دور السلطة  باألمم املتحدة   تضطلع  أنـه ليس من املناسب أن       إىل   أحـد الوفـود      وذهـب  -١١٩
منو األنشطة  املشـرفة حـىت وإن كـان مـن شأن بروتوكول املوجودات الفضائية أن يساعد على                 

ورأى ذلــك الوفــد أن الصــيغة احلالــية ملشــروع الــربوتوكول تــثري، إضــافة إىل ذلــك، . الفضــائية
عـلى حل تلك املسائل من خالل  حالـيا  مسـائل معيـنة حتـتاج إىل عـناية، وأن اليونـيدروا يعمـل        

 ضمان عدم عن  اللجـنة الفرعـية مسؤولة      إن   ذلـك الوفـد أيضـا        وقـال . جلـنة اخلـرباء احلكومـيني     
مــن ن هــذا هــو القصــد الرئيســي إاملســاس بالــنظام القــانوين الــذي أرســته معــاهدات الفضــاء، و

 .جدول األعمالمن لبند املعين لاحلالية الصيغة 

ــناول بالتفصــيل حقــوق ومصــاحل املمــو   ورئــي -١٢٠ ــربوتوكول يت ل يف حــال  أن مشــروع ال
سائل املتعلقة بالتزامات حـدوث أي تقصـري مـن جانـب املدين، لكنه ال يعاجل على حنو واف امل             

الدائـن والدولـة الـيت ينـتمي إلـيها املمول، وخصوصا التزامات الدول مبقتضى املادتني السادسة                 
 . من املادة الثانية من اتفاقية التسجيل١والسابعة من معاهدة الفضاء اخلارجي والفقرة 

ملواضــع املداريــة  وأُبــدي رأي مــؤداه أن تنفــيذ الــربوتوكول املقــبل جيــب أال ميــس با       -١٢١
ــيت أرســاها        ــا للقواعــد ال ــدول وفق ــترددية املخصصــة لل ــات األطــياف ال ــدويل  ونطاق االحتــاد ال
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ــول      لالتصــاالت ــتمل، يف حــال حــدوث تقصــري، أن يســعى املم ــن احمل ــيطر ، ألن م ــلى املس ع
 .املوجودات الفضائية إىل استخدام تلك املواضع املدارية وذلك النطاق من األطياف الترددية

 أحـد الوفـود أن أحكام بروتوكول املوجودات الفضائية جيب أن تكون متوافقة              ورأى -١٢٢
ــبة ألحكــام تلــك         ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي، وأن تكــون الغل ــتحدة امل ــم امل ــاهدات األم ــع مع م

ورأى ذلك الوفد أيضا أنه يلزم تنظيم ملتقيات . املعـاهدات يف حـال وجـود أي تضـارب معها      
ــدول    ــدوات لصــاحل مجــيع ال ــزويدها      ون ــية ت ــية، بغ ــبلدان النام  األعضــاء، وخصوصــا لصــاحل ال

 .مبعلومات عن بعض جوانب مشروع الربوتوكول اليت حتتاج إىل إيضاح

 أن تضــمني مشــروع الــربوتوكول إشــارة صــرحية إىل عــدم مساســه مبعــاهدات    ورئــي -١٢٣
 تأكيد وتدعيم   سـيكون مبـثابة عملـية جديدة ملعاودة       األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي           

 .لنظام القانوين الدويل الذي حيكم الفضاء اخلارجيا

 اهـتمام ملسـألة قيام مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية ويف        ودعـا أحـد اآلراء إىل إيـالء        -١٢٤
بـروتوكول املوجـودات الفضـائية املقـبل بإنشـاء آلـية لتعـيني سـلطة مشـرفة، تـتألف مـن الدول                       

، وهو أحد اخليارات املمكنة اليت       يدخـل الربوتوكول حيز النفاذ     أنمـا   األطـراف يف االتفاقـية،      
أشـارت إلـيها األمانـة يف تقريـرها الـذي قدمته يف هذا املوضوع إىل اللجنة الفرعية القانونية يف                    

 ).٥٢، الفقرة A/AC.105/C.2/L.238(دورا الثانية واألربعني 

املؤمتر الدبلوماسي  يف يد   املشـرفة يظـل      أن القـرار الـنهائي بشـأن تعـيني السـلطة             ورئـي  -١٢٥
 .الذي سيعقد العتماد الربوتوكول املقبل

 جــدول أعمــال دورــا يفواتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن يظــل هــذا البــند مدرجــا    -١٢٦
 .٢٠٠٧ عام  اليت ستعقدالسادسة واألربعني،

 مــن ١٠ ندالبــأدلــت ــا الوفــود خــالل مناقشــة  الــيت ويــرد الــنص الكــامل للكــلمات   -١٢٧
 ).(COPUOS/Legal/T.734-740جدول األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية          -ثامنا  

ــة      -١٢٨ ــية العام ــية أن اجلمع ــية القانون ــنة الفرع ــتذكرت اللج ــدتاس  ٦٠/٩٩ يف قــرارها  أي
األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية يف   توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  

ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية وفقــا خلطــة العمــل الــيت     
 .اعتمدا اللجنة
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 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية -١٢٩

ــة، عــن تســجيل األجســام الفضــائية    )أ(  ت، تنســيق املمارســا: مذكــرة مــن األمان
عــدم تســجيل األجســام الفضــائية  /عــدم تســجيل األجســام الفضــائية، نقــل امللكــية وتســجيل  و
 ؛(A/AC.105/867)"األجنبية"

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

(A/AC.105/C.2/L.262)؛ 

أو احلكومية  (الـدول واملـنظمات احلكومـية الدولـية         مذكـرة مـن األمانـة، عـن          )ج( 
الـيت تشـغل أو شـغلت أجسـاما فضـائية يف مـدارات حـول األرض أو ما بعد                 ) الدولـية السـابقة   

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

 مـن جدول األعمال  ١١الفرعـية بارتـياح أن عمـلها يف إطـار البـند      الحظـت اللجـنة     و -١٣٠
مـن شـأنه أن يشـجع الـدول عـلى االنضـمام إىل اتفاقـية التسـجيل، وأن حيسـن تطبـيق االتفاقية                 
ويعـزز فعاليـتها، وأن يسـاعد عـلى تطويـر وتدعـيم املعـايري التشـريعية الوطنـية املـتعلقة بتسجيل                      

 .ارجياألجسام املطلقة يف الفضاء اخل

تصــبح أطــرافا يف اتفاقــية لكــي وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية عمــا حتــرزه الــدول مــن تقــدم   -١٣١
 وعــن ممارســات الــدول بشــأن تشــريعاا الوطنــية اخلاصــة بتنفــيذ اتفاقــية التســجيل؛  ؛التســجيل

ــية لألجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي؛ وعــن إرســال       وعــن إنشــاء وحفــظ ســجالت وطن
تفظ به حيالسجالت إىل سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي        املعلومـات مـن تلك      

وأُبلغت اللجنة الفرعية أيضا عن االتفاقات الثنائية املربمة بني الدول اليت أُخذت            . األمـني العـام   
 .فيها أحكام اتفاقية التسجيل بعني االعتبار

تســجيل مركــبات   وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية أيضــا عــن ممارســات بعــض الــدول يف         -١٣٢
اإلطـالق واحلمـوالت كـال عـلى حـدة، وكذلـك عـن املمارسـة املـتعلقة بـنقل ملكـية األجسام                       

 . يف املداراملوجودةالفضائية 

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن مـن املهـم احلـثّ على مزيد من االنضمام إىل اتفاقية             -١٣٣
سام الفضائية، وكذلك تشجيع    التسـجيل، ممـا يفضـي إىل ازديـاد عـدد الدول اليت تسجل األج              

 .احلقوق وااللتزامات اليت تنص عليها االتفاقيةاملنظمات الدولية على إعالن قبوهلا 
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 بعـض الوفـود أن مـن املهـم إجيـاد سـبل ووسـائل عملـية لتحسـني تطبيق اتفاقية                      ورأت -١٣٤
دام الفضاء التسـجيل مبـا يكفل سري إجراءات التسجيل سريا حسنا يف املستقبل، مما ييسر استخ      

تطبــيقا موحــدا تطبــيق اتفاقــية التســجيل وأكــد عــلى أمهــية .  ونافعــامــثمرااخلــارجي اســتخداما 
مجيع ، وعلى ضرورة تأكّد     للقـيام باألنشـطة الفضـائية، احلكومـية منها وغري احلكومية          وكـامال   

ة مجــيع األجســام الفضــائية الــيت تعتــرب نفســها هــي الدولــمــن أن األطــراف يف اتفاقــية التســجيل 
جلت حسب األصولاملطِلقة هلا قد س. 

والحظــت اللجــنة الفرعــية بقلــق أن الســنوات األخــرية شــهدت نقصــانا مــلحوظا يف      -١٣٥
تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي، وأن عدم تسجيل تلك األجسام يقوض تطبيق                

 .املعاهدات املتعلقة بالفضاء اخلارجي

يد من تفاقم مشكلة عدم تسجيل األجسام الفضائية أن          أن مـن العوامـل الـيت تز        ورئـي  -١٣٦
الـدول الـيت ليسـت أطـرافا يف اتفاقـية التسـجيل، أو املـنظمات الدولـية غـري القادرة على إعالن                      
ــزمة بتســجيل أجســامها        ــية، ليســت مل ــبة عــلى تلــك االتفاق ــتزامات املترت ــبوهلا احلقــوق واالل ق

 .الفضائية

فضائية ال ميثل انتهاكا للقانون الدويل فحسب بل         أن عـدم تسـجيل األجسـام ال        ورئـي  -١٣٧
، ألن كـثرة األجسـام املداريـة، مبـا فـيها احلطـام، وتضاعف خدمات اإلطالق                 يـثري قلقـا حقـيقا     

ــية     ــام األنشــطة الفضــائية العامل ــن أم ــائقني جديدي ــثالن ع ــك أن األجســام الفضــائية غــري   . مي ذل
 .الدول املطِلقة هلااملسجلة ليست خاضعة ألي والية أو سيطرة من جانب 

مـن مصـلحة الدولـة الـيت يطلَـق جسم فضائي من إقليمها أو من          قـد يكـون      أنـه    ورئـي  -١٣٨
مــرفق تــابع هلــا، ضــمانا لالمتــثال ألحكــام االتفاقــية، أن تتصــل بــالدول األخــرى أو املــنظمات  
الدولــية الــيت تــرى أــا ضــالعة يف عملــية اإلطــالق مــن أجــل ضــمان تســجيل اجلســم الفضــائي  

 .املعين

 أنه عندما ينقل اجلسم الفضائي من والية وسيطرة دولة التسجيل إىل والية             وأشـري إىل   -١٣٩
وسـيطرة دولـة أخـرى، ال تعود دولة التسجيل، بعد نقل امللكية، تتحمل املسؤولية الدولية عن                

 .ذلك اجلسم الفضائي مبقتضى املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي

جيل اجلسـم الفضـائي مـن جانـب جهة أخرى غري الدولة املطِلقة أمر ال                 أن تسـ   ورئـي  -١٤٠
 التسجيل الذي تنص عليه تلك االتفاقية لـه        وواجب. ميكـن تصـوره يف إطـار اتفاقـية التسـجيل          

غـرض آخـر غـري الغـرض املنصـوص علـيه يف املـادة الثامـنة من معاهدة الفضاء اخلارجي، الذي                      
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كمــا  تنشــئه املــادة الســابعة مــن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي يــتعني ربطــه بــنظام املســؤولية الــذي
 . اتفاقية املسؤوليةتنشئه

 أنـه فـيما يـتعلق بالواليـة والسيطرة على اجلسم الفضائي املطلَق من جانب دول      ورئـي  -١٤١
مطلقـة مـتعددة، حتـتفظ الدولـة الـيت سجلت اجلسم بالوالية والسيطرة عليه وفقا للمادة الثامنة                  

وإذا مـا أريـد تغـيري الواليـة أو السـيطرة على اجلسم الفضائي،               . ضـاء اخلـارجي   مـن معـاهدة الف    
 .وجب إبرام اتفاق بني الدول املطِلقة وفقا للمادة الثانية من اتفاقية التسجيل

أن الـــدول، لـــدى تســـجيل أجســـامها الفضـــائية، تعـــترف  إىل  أحـــد الوفـــود وذهـــب -١٤٢
واتفاقية املسؤولية تلقي مسؤولية    .  اخلارجي مبسـؤوليتها عـن إطـالق تلـك األجسام إىل الفضاء          

أي ضـرر يسـببه اجلسـم الفضـائي عـلى عـاتق الدولة املطِلقة، وهذا أمر يرتبط مباشرة بتسجيل                    
ــية املســؤولية ال    . اجلســم الفضــائي املعــين  ــية التســجيل واتفاق ورأى ذلــك الوفــد أيضــا أن اتفاق

ســتغالل جتــاري للفضــاء واســتخدامه  متامــا احتــياجات وحقــائق مــا جيــري حالــيا مــن ا تراعــيان
ومبـا أن التشـريعات الوطنـية ال تعـاجل هـذه املشكلة إال جزئيا فإن هناك حاجة                 . ألغـراض حبثـية   

 .إىل اعتماد معايري متعارف عليها على الصعيد الدويل

التسجيل يشمل مجيع األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، بصرف         واجب  أن  ورئـي    -١٤٣
 .ا والغرض منها وطبيعتهاشغيلهالنظر عن حالة ت

، ٧٣٢ أعــاله، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها )ج (١٠ ذُكــر يف الفقــرة ومثــلما -١٤٤
الدول واملنظمات   مبمارسات    فريقها العامل املعين   دعـوة ،  ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ٣املعقـودة يف    

) أملانــيا(روغل ه شــيأوفــ-، وانتخبــت كــاي إىل االنعقــادالدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية
 ٧٤٧ يف جلستها  ،أقـرت اللجـنة الفرعية    و.  جلسـات  سـت وعقـد الفـريق العـامل       . لــــه رئيسـا   

ــودة يف  ــريل / نيســان١٣املعق ــرفق    ٢٠٠٦أب ــوارد يف امل ــامل ال ــريق الع ــر الف ــث، تقري ــذا الثال  هل
 .التقرير

ألعمال  من جدول ا   ١١  البند أُلقيت خالل مناقشة  اليت  ويـرد النص الكامل للكلمات       -١٤٥
 .)T.747 وCOPUOS/Legal/T.741-744(حماضر حرفية غري منقحة يف 
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اقتراحات موجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  -تاسعا 
 السلمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف 

  دورا السادسة واألربعني
 أن  ٦٠/٩٩نية أن اجلمعية العامة الحظت يف قرارها        اسـتذكرت اللجـنة الفرعية القانو      -١٤٦

ــتراحاا إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء       اللجــنة الفرعــية ســتقدم يف دورــا اخلامســة واألربعــني اق
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 

س مــا ســبق للجــنة الفرعــية القانونــية يف دورــا الــرابعة واألربعــني أن   واســتذكر الرئــي -١٤٧
ــا يف جــدول أعمــال اللجــنة         ــدة بغــرض إدراجه ــنود جدي ــتراحات بشــأن ب ــيه مــن اق نظــرت ف

     انظـر الفقرة   (موهـا بغـية مناقشـتها يف دورات الحقـة للجـنة الفرعـية               الفرعـية، مث اسـتبقاها مقد
 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ١٤٨

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه جتـري حالـيا مشـاورات غـري رمسية بني الدول األعضاء           -١٤٨
التعاون الدويل من أجل إنشاء بىن حتتية وطنية "بشـأن االقـتراح الداعي إىل النظر يف بند عنوانه         

 اللجــنة الفرعــية أن ذلــك االقــتراح، الــذي  والحظــت". الســتخدام البــيانات اجلغرافــية املكانــية
، سيخضع ملزيد من التنقيح وميكن أن يعرض على اللجنة، بناء            يف صـورة أولية    ازيلقدمـته الـرب   

 /عـلى تلـك املشـاورات، لكـي تـنظر فـيه أثناء دورا التاسعة واألربعني اليت ستعقد يف حزيران              
 .٢٠٠٦يونيه 

يف جدول  " اجلوانب القانونية لتدبر الكوارث   "واقـترح بعض الوفود إدراج بند عنوانه         -١٤٩
وذكرت تلك الوفود أنه سيجري صوغ اقتراح رمسي        .  القانونية عمـال املقـبل للجنة الفرعية     األ

عقـب إمتـام العمـل الـذي يقـوم بـه حالـيا فـريق اخلـرباء املخصـص لدراسـة إمكانية إنشاء كيان                         
 فاعلية اخلدمات الفضائية واقعيا من أجل استخدامها يف تدبر    تعظيمدويل يوفـر التنسـيق وسبل       

 . وبعد مزيد من املشاورات بني الدول األعضاءالكوارث،

 أحـد الوفـود أن من املهم أن تنظر اللجنة الفرعية يف اجلوانب القانونية لتخفيف                ورأى -١٥٠
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية تقوم حاليا      ملا كانت   ذلـك الوفد أنه     والحـظ   . احلطـام الفضـائي   

ئي فإن مناقشة إدراج بند جديد بشأن احلطام بعمـل واسـع الـنطاق فـيما يـتعلق باحلطـام الفضـا           
 وأشار. الفضـائي يف جـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونية ميكن أن ترجأ إىل دورا القادمة                 

أمهية املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت أعدا جلنة التنسيق إىل ذلـك الوفـد أيضا      
أن جلنة استخدام الفضاء  ورأى  ،  )الـيادك ( الفضـائي    املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنـية باحلطـام         
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اخلـارجي يف األغـراض السـلمية هـي احملفل األنسب لترويج تطبيق تلك املبادئ التوجيهية على                 
 .الصعيد الدويل

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية على أن يقترح على جلنة استخدام الفضاء اخلارجي        -١٥١
نود التالـية يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف دورا السادسة           يف األغـراض السـلمية إدراج البـ       

 :واألربعني
 

  البنود املنتظمة   
 .افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال -١  

 .كلمة الرئيس -٢  

 .تبادل عام لآلراء -٣  

ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي     -٤   ــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس امل حال
 .وتطبيقها

ات عــن أنشــطة املــنظمات احلكومــية الدولــية واملــنظمات غــري  معلومــ -٥  
 .احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(   

طبـيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك           )ب(   
ــيلة بت   ــائل الكفـ ــبل والوسـ ــنظر يف السـ ــتخدام  الـ ــيق االسـ حقـ

الرشـيد والعـادل لـلمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس       
 .بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 
  البنود املنفردة للمناقشة /املواضيع   

اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف                -٧  
 .الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها

ورات ذات الصـــلة مبشـــروع الـــربوتوكول دراســـة واســـتعراض الـــتط -٨  
املـــتعلق باملســـائل اخلاصـــة بـــاملوجودات الفضـــائية، املـــلحق باتفاقـــية  

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

يــر إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض      تقر: ٢٠٠٧   
 .السلمية

 
  البنود اجلديدة   

اقـتراحات إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية              -١٠  
بشـأن بـنود جديـدة تـنظر فـيها اللجـنة الفرعـية القانونـية أثـناء دورا           

 .السابعة واألربعني

ونـية عـلى أن تعـاود يف دورـا السادسـة واألربعني عقد              واتفقـت اللجـنة الفرعـية القان       -١٥٢
ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي،          ــتحدة اخلمــس امل ــم امل ــاهدات األم ــة مع ــية حبال ــة املعن ــرقة العامل األف
وباملسـائل املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، ومبمارسـات الدول واملنظمات                  

 .الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية

اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تـدرس يف دورـا السادسـة واألربعـني مدى احلاجة                    و -١٥٣
إىل متديـد واليـة الفـريق العـامل املعـين حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء                        

 .اخلارجي إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعية تلك

 التالـية املـتعلقة بـإدراج بنود    وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بـأن مقدمـي االقـتراحات           -١٥٤
تلك االقتراحات إلمكان مناقشتها يف دوراا االحـتفاظ بـ  جديـدة يف جـدول أعماهلـا يعـتزمون      

 :الالحقة

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

 اقترحته اليونان؛

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

مناقشـة املسـائل ذات الصـلة باملـبادئ املـتعلقة باالستشـعار عـن بعـد، اقترحته                   )ج( 
 شيلي وكولومبيا؛
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ي، اقترحــته فرنســا وأيدــا فــيه الــدول األعضــاء واملــتعاونة يف  احلطــام الفضــائ )د( 
 اإليسا؛

اسـتعراض املـبادئ املـتعلقة باالستشـعار عـن بعـد، بغية حتويلها إىل معاهدة يف                  )ه( 
 .املستقبل، اقترحته اليونان

 من جدول األعمال    ١٢ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقيت أثناء مناقشة البند                -١٥٥
 .(COPUOS/Legal/T.742-745)  حرفية غري منقحةحماضريف 
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   املرفق األول
تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس   

  املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
ديســمرب / كــانون األول٨ املــؤرخ ٦٠/٩٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٦وفقــا للفقــرة  -١

أبــريل / نيســان٣ املعقــودة يف ٧٣٢ الفرعــية القانونــية يف جلســتها   ، عــاودت اللجــنة ٢٠٠٥
 فــريقها العــامل املعــين حبالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء   دعــوة ٢٠٠٦

 ).اليونان( برئاسة فاسيليوس كاسابوغلو  إىل االنعقاداخلارجي وتطبيقها

ويف . ٢٠٠٦أبـــريل /ان نيســـ١٢ و٦ و٥ و٤يف  جلســـات ٦وعقـــد الفـــريق العـــامل  -٢
أبـريل، ذكّـر الرئـيس بـأن اللجـنة الفرعية           / نيسـان  ٤جلسـة الفـريق العـامل األوىل، املعقـودة يف           

ــية كانــت قــد اتفقــت، يف دورــا األربعــني املعقــودة يف عــام     ، عــلى أن تشــمل ٢٠٠١القانون
واستعراض مناقشـات الفـريق العـامل حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي          

تنفــيذها والعقــبات الــيت حتــول دون قــبوهلا عــلى نطــاق عــاملي وكذلــك تــرويج قــانون الفضــاء، 
 مــن الوثــيقة ١١٨الفقــرة (خصوصــا مــن خــالل بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية    

A/AC.105/763 و Corr.1 .(بــأن اللجــنة الفرعــية كانــت قــد اتفقــت، يف أيضــا ذكّــر الرئــيس و
، عـلى أنـه ميكـن للفريق العامل أن ينظر يف          ٢٠٠٢يـة واألربعـني املعقـودة يف عـام          دورـا احلاد  

أي مسـائل جديـدة مماثلـة قـد تـثار يف جمـرى مناقشـات الفـريق العـامل، شريطة أن تكون تلك                        
ــنة       ــامل الراه ــريق الع ــة الف ــندرجة ضــمن والي ــرتان (املســائل م ــيقة  ١٤٠ و١٣٨الفق ــن الوث  م

A/AC.105/787.( 

اسـتبيان بشـأن اخلـيارات املمكنة لتطوير قانون الفضاء الدويل     "يقة معـنونة    وكانـت وثـ    -٣
 . معروضة على الفريق العامل(A/AC.105/C.2/L.259)" مستقبال

وذكّــر الرئــيس، يف مالحظاتــه االســتهاللية، بــأن اللجــنة الفرعــية القانونــية كانــت قــد    -٤
، على أن من السابق ألوانه أن       ٢٠٠٥اتفقـت إبـان دورـا الـرابعة واألربعـني املعقـودة يف عام               

جيـتمع الفـريق العـامل خـالل تلـك الـدورة، ألن الـدول األعضـاء واملنظمات الدولية حتتاج إىل                     
         هها إليها األمني العام بشأن معاهدات األمم املتحدة اخلمس  وقـت للـرد عـلى الرسـائل اليت وج

 املؤرخ ٥٩/١١٥امـة، يف قرارها  املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، ولالسـتجابة لتوصـية اجلمعـية الع         
، بأن تقدم الدول األعضاء طواعية معلومات عن ممارساا         ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠

 مــن ٢٩الفقــرة (الراهــنة فــيما يــتعلق بــنقل ملكــية األجســام الفضــائية أثــناء وجودهــا يف املــدار  
 ).A/AC.105/850الوثيقة 
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القانونية كانت قد اتفقت، يف دورا الرابعة وذكّـر الرئـيس أيضـا بـأن اللجـنة الفرعية         -٥
ــريل / نيســان٥واألربعــني املعقــودة يف  ، عــلى تعلــيق اجــتماع الفــريق العــامل وعــلى   ٢٠٠٥أب

وكانـت اللجنة   . ٢٠٠٦معـاودة دعوتـه إىل االجـتماع يف دورـا اخلامسـة واخلمسـني يف عـام                  
ألربعــني مــدى احلاجــة إىل الفرعــية قــد اتفقــت أيضــا عــلى أن تســتعرض يف دورــا اخلامســة وا

 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ٣٠الفقرة (متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك الدورة 

واتفـق الفـريق العامل على أن يركز اهتمامه على وضع برنامج عمل، واستعان بقائمة                -٦
 :املسائل املقترحة التالية كأساس لوضع خطة عمل من هذا القبيل

ءات املــتخذة أو املســائل املعروضــة أثــناء اجللســة العامــة للجــنة الفرعــية اإلجــرا )أ( 
 :٢٠٠٥القانونية يف دورا الرابعة واألربعني، املعقودة يف عام 

رســـالة األمـــني العـــام الـــيت دعـــا فـــيها الـــدول إىل أن تـــنظر يف االنضـــمام إىل  ‘١‘ 
 ):A/AC.105/850 من الوثيقة ٢٩الفقرة (معاهدات الفضاء اخلارجي 

معلومات عن أي إجراءات ميكن أن      تقدمي  سـوف تدعـى الدول األعضاء إىل          
 تكون قد اختذت على الصعيد الوطين نتيجة لتلك الرسالة؛

ــية العامــة   ‘٢‘  ــرار اجلمع ــنون ٥٩/١١٥ق ــيق مفهــوم  "، املع ــة املطِل‘تطب ــةالدول " ‘ق
 ):A/AC.105/850 من الوثيقة ٢٩الفقرة (

ىل أن تقـدم طواعـية معلومـات عـن ممارساا           سـوف تدعـى الـدول األعضـاء إ          
 الراهنة فيما يتعلق بنقل ملكية األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار؛

اســتبيان بشــأن اخلــيارات املمكــنة لــتطوير قــانون الفضــاء الــدويل مســتقبال          ‘٣‘ 
 ):A/AC.105/850 من الوثيقة ١٤٦الفقرة (

فرعـية القانونـية عـن أعمـال دورا          مـن تقريـر اللجـنة ال       ١٤٦تذكـري بالفقـرة       
 فيها أن االستبيان بشأن جاءاليت ) A/AC.105/850الوثيقة  (الـرابعة واألربعـني     

اخلـيارات املمكـنة لـتطوير قـانون الفضـاء الـدويل مسـتقبال ميكن أن يناقش يف                  
 إطار الفريق العامل؛

عــد الــدورة اســتعراض مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل إىل مــا ب  ‘٤‘ 
 ؛)A/AC.105/850 من الوثيقة ٣٠الفقرة (اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية 

مســائل أثــريت يف الفــريق العــامل ولكــن مل تعــاجل بالكــامل يف اللجــنة الفرعــية  )ب( 
 ):A/AC.105/787الوثيقة  (٢٠٠٢القانونية أثناء دورا احلادية واألربعني، املعقودة عام 
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معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضاء اخلارجي كأساس للتشريعات            دور   ‘١‘ 
نشــطة األالوطنــية املــتعلقة بالفضــاء، خصوصــا يف تنظــيم مشــاركة القطــاع اخلــاص يف  

 بالفضاء اخلارجي؛املتعلقة 

القـيمة القانونـية إلعـالن القـبول مـن جانـب مـنظمة دولـية حكومـية عملياتية                    ‘٢‘ 
 صتها؛خبعد خص

 للـنهوض بقـانون الفضاء عامليا، ال من خالل التعليم فحسب وإمنا من              آلـيات  ‘٣‘ 
خــالل تقــدمي مســاعدة تقنــية أيضــا إىل احلكومــات مــن أجــل وضــع تشــريعات وطنــية  

 متعلقة بالفضاء؛

مســائل أثــريت ولكــن مل تعــاجل بالكــامل يف اجللســة العامــة للجــنة الفرعــية          )ج( 
 ):A/AC.105/738الوثيقة  (٢٠٠٠ام القانونية يف دورا التاسعة والثالثني، ع

ينـبغي مواصـلة دراسـة مسألة امتثال الدول الدقيق ألحكام الصكوك القانونية               
الدولـية الـيت حتكـم الفضـاء اخلـارجي والـيت هـي أطـراف فـيها حالـيا، بغية تبين تدابري                        
لتشــجيع االمتــثال الكــامل، مــع مــراعاة تــرابط املــبادئ والقواعــد الــيت حتكــم الفضــاء     

 .خلارجيا

 :وبعد املناقشة، اتفق الفريق العامل على ما يلي -٧

أن يوصـي اللجـنة الفرعـية بـأن تطلـب إىل الدول األعضاء أن تقدم معلومات                  )أ( 
ــتلقي الرســالة         ــيجة ل ــد اختــذت عــلى الصــعيد الوطــين نت عــن أي إجــراءات ميكــن أن تكــون ق

ــية،      ــرا اللجــنة الفرع ــيت أق ــام، ال ــيت تشــجع عــلى املشــاركة يف   النموذجــية مــن األمــني الع  وال
 معاهدات الفضاء اخلارجي؛

أن حيــيل إىل الفــريق العــامل املعــين مبمارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف    )ب( 
تسـجيل األجسـام الفضائية مسألة تقدمي الدول األعضاء طواعية معلومات عن ممارساا احلالية     

  وجودها يف املدار؛فيما يتعلق بنقل ملكية األجسام الفضائية أثناء

اخليارات املمكنة لتطوير املتعلق بأن يواصـل إجـراء مناقشـات حول االستبيان          )ج( 
 يف الــدورة السادســة واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية عــام ،قــانون الفضــاء الــدويل مســتقبال

 ؛٢٠٠٧

 باستثناء استعراض مدى احلاجة إىل    (أن يؤجـل مناقشة مجيع املسائل األخرى         )د( 
ــتعلقة بالفضــاء        ــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس امل ــة الفــريق العــامل املعــين حبال ــد والي متدي
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إىل الــدورة السادســة واألربعــني للجــنة الفرعــية  ) ٢٠٠٦اخلــارجي وتطبــيقها إىل مــا بعــد عــام  
 .٢٠٠٧القانونية يف عام 

لعـامل، يف جلسته    وإضـافة إىل بـرنامج العمـل املـتفق علـيه املـبني أعـاله، اتفـق الفـريق ا                    -٨
ــيقة ل، عــلى نــص ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٦اخلامســة املعقــودة يف  مــزايا االنضــمام إىل بشــأن وث

مرفق قرار اجلمعية العامة (اتفاقـية املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية       
مانة إىل ، وأوصـى بـأن يرسله مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لأل           ))٢٦الـدورة    (٢٧٧٧

ونــص الوثــيقة مستنســخ يف تذيــيل هــذا  . مجــيع الــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطــرافا يف االتفاقــية 
 .التقرير

ــيانات الــيت ألقاهــا عــدد مــن الوفــود بشــأن األثــر       -٩ والحــظ الفــريق العــامل بارتــياح الب
جي اإلجيـايب لرسـالة األمـني العـام الـيت شـجع فـيها عـلى االنضـمام إىل معـاهدات الفضاء اخلار                      

االشتراك يف عـلى القـيام بدراسـة مستفيضـة ملسـألة      حسـب رأي تلـك الوفـود،      ،حفـزت  والـيت 
 .معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

أبــريل بــأن تعــاود اللجــنة الفرعــية / نيســان٦وأوصــي يف اجللســة اخلامســة املعقــودة يف  -١٠
، وبـــأن ٢٠٠٧ واألربعـــني يف عـــام يف دورـــا السادســـةإىل االنعقـــاد  الفـــريق العـــامل دعـــوة

 .تستعرض مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك الدورة
  

  تذييل  
 عن األضرار  مزايا االنضمام إىل اتفاقية املسؤولية الدولية 

  حتدثها األجسام الفضائية اليت
 اخلامسة واألربعني للجنة    مـن بـني املواضيع اليت نوقشت يف الفريق العامل أثناء الدورة            -١

الفرعـية القانونـية، انصـب التركـيز عـلى اإلجـراءات املتخذة على الصعيد الوطين نتيجة لرسالة                 
األمــني العــام الــيت دعــا فــيها الــدول إىل أن تصــبح أطــرافا يف معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن     

املترتـبة على   املـتعددة   ا  ، نظـرا لـلمزاي    )A/AC.105/826لوثـيقة   لاملـرفق األول    (الفضـاء اخلـارجي     
 .كهذااختاذ قرار 

وأشــري بوجــه خــاص إىل األســباب الــيت تضــفي أمهــية كــبرية عــلى املشــاركة يف الــنظام  -٢
ــية عــن األضــرار الــيت حتدثهــا األجســام        ــية املســؤولية الدول القــانوين الــذي أنشــئ عمــال باتفاق

 .صا لدى البلدان النامية، خصو))٢٦الدورة  ((٢٧٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة (الفضائية 
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للــنظام القــانوين يف بالغــة األمهــية االتفاقــية هــذه  مــن املســلّم بــه عمومــا أن  أنــهالواقــعو -٣
. الفضـاء اخلـارجي وأـا تشـكل ركـنا أساسـيا لضـمان سـالمة األنشـطة الفضـائية ومصداقيتها                  

املعاصر ومـي   العماالتفاقـية حالـة فـريدة وجديـدة حقـا يف القـانون الـدويل                هـذه   فقـد أصـبحت     
حبمايـة الضحايا بتكريسها على الصعيد الدويل مفهوم املسؤولية املطلقة أو اردة وغري           املـتعلق   

دولــة عــن أي أضــرار حتدثهــا أجســام فضــائية عــلى ســطح األرض أو  الاحملــدودة الــيت تتحمــلها 
 .تلحقها بطائرات أثناء حتليقها

 يــزال عــدد الــدول املصــدقة علــيها طــراف يف االتفاقــية، الكــرب عــدد الــدول األورغــم  -٤
مـن بني الدول    مل تكـن هـناك      ،  ٢٠٠٦يـناير   /فحـىت كـانون الـثاين     . واملنضـمة إلـيها غـري مـرض       

 قد   دولة ٢٥قد صدقت و   دولة   ٨٣ دولة سوى    ١٩١األعضـاء يف األمم املتحدة البالغ عددها        
 أو  بالتقيُّـد(ا بعـد     أطـرافا فـيه     قـد أصـبحت    املتبقـية  ٨٣الــ الـدول   تكـن   ، بيـنما مل     وقّعـت علـيها   

 يف املائـة مـن الـدول األعضاء يف األمم املتحدة            ٤٣ويعـين ذلـك أن      ). ومـا إىل ذلـك    االنضـمام   
ويسود الوضع ذاته لدى املنظمات الدولية    . حالـيا غـري مشـارك يف النظام الذي أرسته االتفاقية          

ضائية، حيث مل تعلن املشاركة بصورة مباشرة يف أنشطة ف) عاملـية كانت أم إقليمية (احلكومـية   
وهــي وكالــة الفضــاء األوروبــية واملــنظمة األوروبــية  (ســوى ثــالث مــنها عــن قــبوهلا االتفاقــية  

 .لسواتل االتصاالت واملنظمة األوروبية الستغالل سواتل األرصاد اجلوية

عديدة، ) بالتصـديق عليها أو االنضمام إليها     (ومـع ذلـك، فـإن مـزايا التقـيد باالتفاقـية              -٥
 :ها التاليةومن بين

تـتحمل الدولـة املطلقـة املسـؤولية كاملة عن دفع تعويض عن أي ضرر يسببه                 )أ( 
املـــادة الثانـــية مـــن (جســمها الفضـــائي عـــلى ســـطح األرض أو يـــلحقه بطائـــرة أثـــناء حتلـــيقها  

 ، ونتيجة لذلك ال حتتاج الدولة املتضررة إىل مباشرة إجراءات قانونية؛)االتفاقية

ملطالـبة الدولة اليت حيمل جنسيتها الشخص املتضرر أو الدولة          جيـوز أن تقـدم ا      )ب( 
 ؛)املادة الثامنة(اليت حلق ا ضرر أو الدولة اليت يقيم فيها الشخص املتضرر إقامة دائمة 

ــة املطِلقــة مباَشــرة دون أن يســتنفد املطالــب     )ج(  ــبات إىل الدول جيــوز تقــدمي املطال
 ؛)املادة احلادية عشرة(اللجوء إىل تلك السبل سبل االنتصاف احمللية، مع عدم استبعاد 

املادة (حيـدد مقـدار الـتعويض وفقـا للقانون الدويل ومبادئ العدل واإلنصاف             )د( 
 ؛)الثانية عشرة
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إذا مل يـتم التوصـل إىل تسـوية ملطالـبة مـا عـن طريق املفاوضات الدبلوماسية،                   )ه( 
ــب تشــكيل جلــ     ــتني أن تطل ــتني املعني ــن الدول ــبات  جــاز ألي م ــرابعة  (نة لتســوية املطال ــادة ال امل

 ؛)عشرة

جيـوز للـدول األطراف يف االتفاقية أن تعلن أا تعترف، فيما يتعلق بأي دولة                )و( 
أخـرى تقـبل االلـتزام ذاتـه، بـأن يكـون قـرار جلـنة تسوية املطالبات ملزما فيما يتعلق بأي نزاع                

؛ واملـادة التاسعة    )٢٦الـدورة    (٢٧٧٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٣الفقـرة   ( فـيه    اتصـبح أطـراف   
 )أ(؛)عشرة

يف حـال وجـود خطـر واسـع الـنطاق عـلى األرواح البشرية أو إخالل جسيم                   )ز( 
بــأحوال معيشــة الســكان، جيــوز للدولــة الــيت تكــبدت الضــرر أن تطلــب مســاعدة مــن الدولــة   

 ؛)املادة احلادية والعشرون(املطلقة ومن أعضاء آخرين يف اتمع الدويل 

وهـذه املـزايا تعود على مجيع الدول األطراف يف االتفاقية، سواء أكانت ترتاد الفضاء                 -٦
وميكن . أم ال تـرتاده؛ إذ ميكـن أن تكـون كـلها ضـحايا حمتملة حلوادث تسببها أجسام فضائية                  

خطأ الذي أرسته   بال  أن تسـتفيد الـبلدان النامـية بوجـه خـاص مـن الـنظام الشـامل للمسـؤولية                    
ــية، يف ــة االتفاق ــا أراض    . ضــرربأراضــيها إصــابة  حال ــبلدان لديه ــن هــذه ال ــية فالكــثري م مترام

عمليات ببشـكل خاص    تـتأثر   تقـع يف مـناطق اسـتوائية أو شـبه اسـتوائية وقـد               أـا   أو  األطـراف   
 .إطالق األجسام الفضائية وعودا

ي حيكم الـنظام القـانوين الدويل الذ     أن تعـزز     زيـادةُ االنضـمام إىل االتفاقـية         ومـن شـأن    -٧
 .أنشطة الفضاء اخلارجي

 

__________ 
إعالنات من  صدرت إيرلندا والدامنرك والسويد وفنلندا وكندا والنرويج والنمسا ونيوزيلندا وهولندا واليونان أ )أ( 

 هذا القبيل
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   املرفق الثاين
  تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  

ــة  -١ ــودة يف ٧٣٢يف اجللسـ ــان٣ املعقـ ــريل / نيسـ ــية   ٢٠٠٦أبـ ــنة الفرعـ ــاودت اللجـ ، عـ
 فريقها العامل   ةدعـو القانونـية الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية                  

، وانتخبــت خوزيــه مونســريات  إىل االنعقــاداملعــين بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده 
 .هرئيسا ل) الربازيل(فيليو 

 الرئــيس انتــباه الفــريق العــامل إىل أنــه، وفقــا لالتفــاق الــذي مت التوصــل إلــيه يف  ولفــت -٢
 جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف         دتـه وأيالـدورة التاسـعة والـثالثني للجـنة الفرعـية القانونـية             

ــثة واألربعــني، مث     ــا الثال ــهاألغــراض الســلمية يف دور ــرارها أيدت ــة يف ق ــية العام  ٦٠/٩٩ اجلمع
ــنظر يف املســائل   جيــتمع، ٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول٨املــؤرخ   الفــريق العــامل فحســب لل

 .املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 مســامهة بلجــيكا يف أعمالــهعــن اجــتماع ى الفــريق العــامل ورقــة وكــان معروضــا عــل -٣
)A/AC.105/C.2/2006/CRP.8 .( الوثائق التاليةوكان معروضا عليه أيضا: 

استبيان بشأن بعض املسائل القانونية املمكنة فيما       "مذكّـرة من األمانة عنواا       )أ( 
ــة    ــتعلق باألجســام الفضــائية اجلوي ــدول   : ي ــن ال ــواردة م ــردود ال  A/AC.105/635" ( األعضــاءال

 )أ(؛)Add.11/Corr.1 وAdd.7/Corr.1 وAdd.13 إىل Add.1و

ــة عــنواا    )ب(  ــرة مــن األمان ــيما يتصــل   "مذكّ ــية ف التشــريعات واملمارســات الوطن
 ).Add.1 وA/AC.105//865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ألجسام الفضائية اجلوية يشكّل    ورأى بعـض الوفـود أن الـردود عـلى االستبيان بشأن ا             -٤
 . بتلك األجساماملتصلةأساسا متينا للنظر يف املسائل 

دعـوة الـدول األعضـاء إىل تقـدمي ردودها          تواصـل    أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية أن           ورئـي  -٥
يكفي لبدء العمل   كما  عـلى االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية إىل أن يبلغ عدد الردود             

 .يف تلخيصها

__________ 
على  موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي       يفيوجـد جتمـيع للـردود الـواردة من الدول األعضاء على االستبيان               )أ( 

 ).http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/aero/index.html(الويب 
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اليت الردود وتلخيص كل االسـتبيان ائـيا بشكله الراهن      ودعـا أحـد اآلراء إىل اعتـبار          -٦
تعليق النظر يف مسألة األجسام الفضائية اجلوية إىل أن تستجد       مث   ،مـن الـدول األعضـاء     وردت  
 . استئناف النظر يف حالة تلك األجسامتربرأحداث 

 :من مناقشات، على ما يليواتفق الفريق العامل، استنادا إىل ما أجراه  -٧

أن يشـرع يف العمـل عـلى وضـع معـايري لتحلـيل الـردود على االستبيان بشأن                    )أ( 
ولذلـك الغـرض، اتفـق الفـريق العـامل على دعوة رئيسه، وكذلك              . األجسـام الفضـائية اجلويـة     
ية  الدول األعضاء يف اللجنة، إىل أن يقدموا إىل اللجنة الفرع        ترشحهمخـرباء آخـرين متطوعني      

، اقـتراحات بشـأن سبل      ٢٠٠٧القانونـية يف دورـا السادسـة واألربعـني، الـيت سـتعقد يف عـام                 
 :مواصلةولغرض إجناز تلك املهمة، اتفق الفريق العامل على . العمل املمكنة يف املستقبل

 الـدول األعضـاء يف اللجنة إىل إبداء ما تفضله فيما يتعلق بردود الدول               دعـوة  ‘١‘ 
ــيقة   األعضـــاء عـــلى  ــة يف الوثـ ــائية اجلويـــة، امللخصـ ــام الفضـ ــتبيان بشـــأن األجسـ االسـ

A/AC.105/C.2/L.249و Corr.1و Add.1؛ 

الــدول األعضــاء يف اللجــنة إىل تقــدمي مقــترحات بشــأن معــايري حتلــيل     دعــوة ‘٢‘ 
 االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية؛الردود على 

 عــلى االســتبيان بشــأن األجســام  أن يواصــل دعــوة الــدول األعضــاء إىل الــرد  )ب( 
الفضـائية اجلويـة إىل أن تتوصـل اللجـنة الفرعـية إىل توافـق يف اآلراء حـول معايري حتليل الردود                      

 على االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية؛

ــيقة     )ج(  ــة أن تواصــل حتديــث الوث ــنونة أن يطلــب إىل األمان ــية  "املع خالصــة حتليل
 " أن املسـائل القانونـية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية          للـردود عـلى االسـتبيان بشـ       

)A/AC.105/C.2/L.249و Corr.1و Add.1(   الـــدول األعضــاء عـــلى  ، مســتعملة يف ذلــك ردود
ــتبيان بشـــأن ــة الـــواردة يف الوثيقـــتني   االسـ ــائية اجلويـ ــام الفضـ   A/AC.105/635/Add.12األجسـ

 ؛ والردود املُقبلةAdd.13و

االستبيان بشأن   يطلـب إىل األمانـة أن تواصل حتديث جمموعة الردود على             أن )د( 
يف ألمم املتحدة   لتاحة يف شـكل إلكـتروين جبميع اللغات الرمسية          املـ األجسـام الفضـائية اجلويـة،       

 ؛ على الويبموقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ــات عــن التشــ       )ه(  ــدمي معلوم ــدول األعضــاء يف اللجــنة إىل تق ــو ال ريعات أن يدع
الوطنـية أو أي ممارسـات وطنـية قـد توجـد أو جيـري اسـتحداثها، فيما يتصل بشكل مباشر أو                      
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ــتعريف الفضــاء اخلــارجي والفضــاء اجلــوي و     ــراعاة   /غــري مباشــر ب أو تعــيني حدودمهــا، مــع م
 مستوى تطور تكنولوجيات الفضاء والطريان يف الوقت الراهن واملستقبل املنظور؛

ــيني إىل يوجــه الســؤالني الت )و(  الــدول األعضــاء يف األمــم املــتحدة، مــن خــالل   ال
 :األمانة

أو تعيني  /هـل تـرى حكومـتكم أن مـن الضـروري تعريف الفضاء اخلارجي و               ‘١‘ 
وأنشطة ألنشطة الفضائية   بالـنظر إىل احلجم احلايل ل     حـدوده وحـدود الفضـاء اجلـوي،         

الطـريان؟ يرجى   الطـريان والـتطور التكـنولوجي الـذي تشـهده تكنولوجـيات الفضـاء و              
 ؛ أولإلجابةتربير تقدمي 

 .هــل ترتــئي حكومــتكم جــا آخــر حلــل هــذه املســألة؟ يــرجى تــربير اجلــواب ‘٢‘ 
 .يرجى تقدمي تربير لإلجابة

سامهة بلجيكا يف   االجتماع املتعلقة مب  وأحـاط الفـريق العـامل عـلما مـع الـتقدير بورقـة                -٨
 ).A/AC.105/C.2/2006/CRP.8(أعماله 

لفـريق العـامل عـلى مواصـلة عملـه، مبـا يف ذلـك الـنظر يف االقتراحات واآلراء                    واتفـق ا   -٩
الـيت أُعـرب عـنها يف اجـتماعه املعقـود أثناء الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية،                  

 .يف اجتماعه القادم املزمع عقده أثناء الدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية

طلـب مـن اللجنة الفرعية القانونية، كانت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي            عـلى   وبـناء    -١٠
، اللجــنة الفرعــية ٢٠٠٥يف األغــراض الســلمية قــد دعــت، يف دورــا الثامــنة واألربعــني، عــام  

العلمــية والتقنــية إىل الــنظر يف إمكانــية إعــداد تقريــر عــن اخلصــائص التقنــية لألجســام الفضــائية 
وى الـراهن للـتقدم التكـنولوجي والـتطورات الـيت قـد حتدث يف املستقبل           اجلويـة يف ضـوء املسـت      

 كمـا كانـت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية قد اتفقت، يف دورا الثالثة واألربعني               )ب(.املـنظور 
، مــن خــالل فــريقها العــامل اجلــامع، عــلى أن تطلــب إىل اللجــنة الفرعــية ٢٠٠٦املعقــودة عــام 

قها العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، أن توضح    القانونـية، مـن خـالل فري      
 بالتحديد طبيعة وغرض ذلك التقرير الذي قد يتضمن تعريفا لطابع األجسام تبـين دعوـا وأن    

الفضــائية اجلويــة الــذي ينــبغي أن يــراعى ولــلخواص التقنــية الــيت ينــبغي أن تؤخــذ يف احلســبان   
 ).A/AC.105/869لوثيقة لل  من املرفق األو١٩الفقرة (

__________ 
 ،)Corr.1 وA/60/20 ( والتصـــويب٢٠الوثـــائق الرمســـية للجمعـــية العامـــة، الـــدورة الســـتون، املـــلحق رقـــم         )ب( 

 .٢٠٤الفقرة 
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وأعـرب الفـريق العـامل عن تقديره للجنة الفرعية العلمية والتقنية لردها بشأن إمكانية                -١١
 من املرفق األول    ١٩انظر الفقرة   (إعـداد تقرير عن اخلصائص التقنية لألجسام الفضائية اجلوية          

 أن يوضــح دعوتــه يف ويف هــذا الصــدد، اتفــق الفــريق العــامل عــلى  ). A/AC.105/869لوثــيقة ل
املسـتقبل، آخـذا يف اعتـباره نـتائج العمـل املضـطلع بـه بشـأن وضـع معايري لتحليل الردود على                       

 .االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية

ضـروري نظـرا للتطورات التكنولوجية      أمـر    أن تعـيني حـدود الفضـاء اخلـارجي           ورئـي  -١٢
فات األساسـية بـني الـنظم القانونية اليت تنطبق          الـيت شـهدها مـيدان الفضـاء اخلـارجي ولالخـتال           

 .على الفضاء اجلوي وعلى الفضاء اخلارجي

 . أن من الضروري أن يكون هناك نظام واحد بشأن مالحة األجسام الفضائيةورئي -١٣

يوِجد أن عدم وجود تعريف للفضاء اخلارجي وال تعيني حلدوده          ورأت بعـض الوفود      -١٤
 .قوانني اجلو والفضاءيف حالة من عدم اليقني 

ملستوى  مع ا  تعيني حدود الفضاء اخلارجي   ال يوجـد مسوغ ل    أنـه   بعـض الوفـود      ورأت -١٥
 .الفضائيةتكنولوجيات يف اللتطور من ااحلايل 

 املــتعلقة أن مــن الصــعب إدراج عــدد مــن الــتعاريف اهلامــة يف القوانــني الوطنــية  ورئــي -١٦
 .تعريف للفضاء اخلارجي االفتقار إىلاألنشطة الفضائية، بسبب ب

مسألة وفـود أن مسـألة تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده تظل                ال ورأت بعـض   -١٧
 .آنية ومهمة وأنه ينبغي للفريق العامل أن يواصل النظر فيها
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   املرفق الثالث
 الدول واملنظمات الدوليةتقرير رئيس الفريق العامل املعين مبمارسات   

  لفضائيةيف تسجيل األجسام ا
ديســمرب / كــانون األول٨ املــؤرخ ٦٠/٩٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٨وفقــا للفقــرة  -١

ــاء اخلـــارجي يف    ٢٠٠٥ ــنة اســـتخدام الفضـ ــتابعة للجـ ــية الـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ، عـــاودت اللجـ
 هافــريقدعــوة ، ٢٠٠٦أبــريل / نيســان٣ املعقــودة يف ٧٣٢األغــراض الســلمية، يف جلســتها   

.  إىل االنعقاد  ت الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية       عـين مبمارسـا   العـامل امل  
 ).أملانيا( شروغل هأوفي–كايوتوىل رئاسة الفريق العامل 

ــريل / نيســان١٣ إىل ١٠ جلســات، مــن  ســتوعقــد الفــريق العــامل   -٢ ويف . ٢٠٠٦أب
ــا خلطــة العمــل الــيت اعــتمدا جلــنة اســت      ــه وفق ــر الرئــيس بأن خدام الفضــاء اجللســة األوىل، ذكّ

، ســوف حيــدد ٢٠٠٣ عــام  يفاخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا السادســة واألربعــني
ــامل املمارســات الشــائعة    ــريق الع ــادة توصــيات مــن أجــل  ويضــع الف ــية  زي االنضــمام إىل اتفاق

 ٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (تســجيل األجســام الفضــائية املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 
ذكّــر الرئــيس أيضــا باالتفــاق عــلى أن يركِّــز الفــريق العــامل أثــناء انعقــاد الــدورة     و). ٢٩-د(

 من ١١الفقرة ( اهتمامه على املسائل التالية ٢٠٠٦اخلامسـة واألربعـني للجـنة الفرعـية يف عام           
عدم ) ب(؛  )اإلدارية والعملية (تنسيق املمارسات   ) أ): (A/AC.105/850لوثيقة  لاملـرفق الثالـث     
ــية األجســام الفضــائية     ) ج(ســام الفضــائية؛  تســجيل األج ــنقل ملك ــتعلق ب ــيما ي  املمارســات ف

ــتعلق بتســجيل ) د(يف املــدار؛ املوجــودة  ــيما ي عــدم تســجيل األجســام الفضــائية  /املمارســات ف
وشـدد الرئـيس عـلى مشـكلة تـناقص حـاالت تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء                 ". األجنبـية "

وذكّر الرئيس بأمهية االستنتاجات اليت خلص إليها الفريق        . يةاخلـارجي يف األعوام القليلة املاض     
، وبأمهية قرار   "قةالدولة املطلِِ "العـامل الـتابع للجـنة الفرعـية القانونـية واملعين باستعراض مفهوم              

ــة   ــية العام ــؤرخ ٥٩/١١٥اجلمع ــوم   ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠ امل ــيق مفه  حــول تطب
 ".قةالدولة املطِل"

 :ائق التالية معروضة على الفريق العاملوكانت الوث -٣

تنسيق املمارسات،  : تسـجيل األجسـام الفضائية    "مذكـرة مـن األمانـة عـنواا          )أ( 
عــدم تســجيل األجســام الفضــائية   /عــدم تســجيل األجســام الفضــائية، نقــل امللكــية وتســجيل    

 ؛Corr.1) و(A/AC.105/867 "‘األجنبية‘
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ات الـدول واملـنظمات الدولية يف تسجيل      ممارسـ "مذكـرة مـن األمانـة عـنواا          )ب( 
" مـنافع االنضـمام إىل اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي           : األجسـام الفضـائية   

)A/AC.105/C.2/L.262(؛ 

أو (الدول واملنظمات احلكومية الدولية     "األمانة عنواا   اجـتماع أعدا    ورقـة    )ج( 
ل أجساما فضائية يف مدار األرض أو ما      ل أو كانت تشغ   اليت تشغ ) الـيت كانـت حكومية دولية     

 ).A/AC.105/C.2/2006/CRP.5)" ( إىل اآلن١٩٥٧من عام (وراءه 

وكـان معروضـا عـلى الفـريق العامل أيضا ورقة معلومات خلفية أعدا األمانة عنواا                -٤
 A/AC.105/C.2/L.255" (ممارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسام الفضائية            "
تتضـــــمن معلومـــــات ) A/AC.105/C.2/2005/CRP.10 (اجـــــتماعوورقـــــة ) Corr.2 وCorr.1و

املمتدة  الفترة   خاللإحصـائية عـن عـدد األجسـام الفضـائية املطلقـة واملسـجلة أو غـري املسجلة                   
 .٢٠٠٤ إىل عام ١٩٥٧من عام 

يل األجسام الفضائية املمارسات اليت تتبعها الدول يف تسج  على   الفـريق العامل     وأُطلـع  -٥
أنشطة السلطات املسؤولة   على  الفـريق العـامل بوجـه خـاص         وأُطلـع   . وتنفـيذ اتفاقـية التسـجيل     

اللوائح القانونية السارية على تسجيل األجسام الفضائية؛       على  السجالت الوطنية و  حفـظ   عـن   
 عــندما يكــون واملعــايري املتــبعة يف إدراج األجســام يف الســجالت الوطنــية؛ واإلجــراءات املتــبعة 

هـناك أكـثر مـن طـرف واحـد مشارك يف عملية اإلطالق أو عندما تشارك يف ذلك هيئات من          
بـنقل ملكية األجسام الفضائية أثناء      املـتعلقة   القطـاع اخلـاص أو مـنظمات دولـية؛ واملمارسـات            

وجودهــا يف املــدار؛ وتوفــري معلومــات إضــافية لســجل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي    
عــلى الفــريق العــامل أيضــا  وأُطلــع . األمــني العــام مبقتضــى اتفاقــية التســجيل  حيــتفظ بــه الــذي 

اتفاقــية التســجيل يف االتفاقــات أحكــام متصــلة بشــروط ممارســات الــدول فــيما يــتعلق بــإدراج 
 .بني الدول واملنظمات الدوليةدولة وأخرى والثنائية بني 

 على اتفاقية التسجيل أو انضمامها    وأبلغـت بعـض الـدول الفريق العامل حبالة تصديقها          -٦
) ١٦-د( باء   ١٧٢١إلـيها ومبمارستها فيما يتعلق بتوفري املعلومات مبقتضى قرار اجلمعية العامة            

 .١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

 األمانــة عــن ةموعــة العناصــر املقدمــة يف مذكــر جمتقديرمــع الــ الفــريق العــامل والحــظ -٧
 .(A/AC.105/C.2/L.262)قية التسجيل منافع االنضمام إىل اتفا
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األساس للتوصل  حجر  واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن العناصـر التالية ميكن أن تشكل                 -٨
دراجهــا يف الــتقرير الــذي ســتعده  إلإىل توافــق يف اآلراء بشــأن توصــيات واســتنتاجات حمــددة  

 :٢٠٠٧ عام  يفاللجنة الفرعية يف دورا السادسة واألربعني

 :ع االنضمام إىل اتفاقية التسجيلمناف )أ( 

ــا،       ‘١‘  ــيد بأحكامه ــيذها والتق ــية التســجيل وتنف ــدول، بانضــمامها إىل اتفاق إن ال
 :سوف حتقق ما يلي

وحفظه تعزيـز جـدوى سـجل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلارجي                -أ  
كسـجل تقـيد فـيه املعلومـات اليت توفّرها الدول واملنظمات احلكومية الدولية              

ــتزامات املنصــوص    ضــطلعة بامل أنشــطة فضــائية وأعلنــت قــبوهلا بــاحلقوق واالل
 عليها يف اتفاقية التسجيل؛

االنــتفاع بالوســائل واإلجــراءات اإلضــافية الــيت تســاعد عــلى اســتبانة  -ب  
 األجسام الفضائية؛

 طلــب املســاعدة مــن دول أخــرى، مبــا فــيها الــدول الــيت   التمــتع حبــق -ج  
تعقّــب، ألجــل الــتعرف عــلى جســم فضــائي خلّــف   متــتلك مــرافق للرصــد وال

 ؛ضارة بالصحةأضرارا أو قد يكون ذا طبيعة خطرة أو 

إىل اتفاقــية التســجيل وقــبول أحكامهــا وتنفــيذها العــاملي مــن شــأن االنضــمام  ‘٢‘ 
 :والتقيد ا أن

 سجالت وطنية؛إنشاء يفضي إىل زيادة  -أ  

 سجالت وطنية، ويف    حلفظيسـهم يف وضع إجراءات وآليات وطنية         -ب  
 توفري املعلومات لسجل األجسام الفضائية املطلقة يف الفضاء اخلارجي؛

ــيديســهم يف  -ج   ــدويل     اإل توح ــلى الصــعيدين الوطــين وال ــراءات ع يف ج
سـجل األجسام الفضائية املطلقة يف الفضاء       لـدى   تسـجيل األجسـام الفضـائية       

 اخلارجي؛

باملعلومــات الــيت يــراد توفريهــا يســهم يف حتقــيق التوحــيد فــيما يــتعلق  -د  
وإدراجهــا يف ســجل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي بشــأن األجســام   

 الفضائية املدرجة يف السجالت الوطنية؛
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تتضمنه مما  يسـهم يف تلقّـي معلومـات إضافية عن األجسام الفضائية،             -ـه  
 يف أو معلومــات عــن األجســام الــيت مل تعــد موجــودة /الســجالت الوطنــية، و

، وتقيـيد تلك املعلومات يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء           يدار األرضـ  املـ 
 اخلارجي؛

الــدول الــيت أصــبحت أطــرافا يف اتفاقــية التســجيل اقــتراح   ال تســتطيع ســوى  ‘٣‘ 
ــية واملشــاركة يف أي    ــراجعة تعديــالت عــلى االتفاق ــبه م ــد تطل ــية ق  األطــراف الالتفاق

 مبقتضى أحكام االتفاقية؛

 :نضمام إىل اتفاقية التسجيل وتنفيذهااال )ب( 

ينـبغي للـدول الـيت مل تصـدق بعد على اتفاقية التسجيل أو مل تنضم إليها بعد                   ‘١‘ 
أن تصـبح أطـرافا يف تلـك االتفاقـية وأن تقوم، ريثما تصبح أطرافا يف االتفاقية، بتقدمي                  

 ؛)١٦-د( باء ١٧٢١معلومات وفقا لقرار اجلمعية العامة 

أنشطة فضائية أن تعلن قبوهلا  املضـطلعة ب  لمـنظمات احلكومـية الدولـية       ينـبغي ل   ‘٢‘ 
 باحلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية التسجيل؛

ملــنظمات احلكومــية الدولــية   الــدول األطــراف يف اتفاقــية التســجيل و   عــلى ا ‘٣‘ 
يها يف  أعلنت قبوهلا باحلقوق وااللتزامات املنصوص عل     وقد  أنشـطة فضـائية     املضـطلعة ب  

 التفاقية؛ملا تقضي به ااالتفاقية أن تزود األمني العام باملعلومات وفقا 

لـدول األطـراف يف اتفاقـية التسـجيل أن تنشـئ سـجال وطنـيا وأن تبلغ                  عـلى ا   ‘٤‘ 
 األمني العام بإنشاء ذلك السجل وفقا لالتفاقية؛

فاقية التسجيل  استنادا إىل ات    املـتعلقة بتوحيد شكل التسجيل     ممارسـة التسـجيل    )ج( 
 :أساس آخرأو أي ) ١٦-د( باء ١٧٢١أو قرار اجلمعية العامة 

 : التدابري اإلداريةمناسقة ‘١‘ 

ينـبغي إيـالء االعتـبار ملسـألة حتقـيق التوحـيد يف شكل املعلومات اليت                 -أ  
 :وينبغي أن تتضمن تلك املعلومات ما يلي.  تقدميها عند التسجيليتعني

 املقــررة لــدى جلــنة أحبــاث الفضــاء، عــندما  التســمية الدولــية ‘١‘   
 يكون ذلك مناسبا؛
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 اإلطــــالقملوعــــد رجعي املــــ كالتوقيــــتتوقيــــت غرينيــــتش  ‘٢‘   
 ؛وتارخيه

ــية   ‘٣‘    الكيلومــــترات والدقــــائق والدرجــــات كوحــــدات قياســ
 بارامترات املدار األساسية؛ل

 وظيفة اجلسم الفضائي؛ ‘٤‘   

فية الـيت ميكـن اعتـبارها مناسـبة ما          ميكـن أن تشـمل املعلومـات اإلضـا         -ب  
 :يلي

موقــع املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض، عــندما يكــون ذلــك      ‘١‘   
 مناسبا؛

املعلومــــات الرمســــية عــــن األجســــام إىل وصــــالت شــــبكية  ‘٢‘   
 الفضائية على اإلنترنت؛

 ؛"عاطال"اإلشعار عندما يصبح جسم فضائي  ‘٣‘   

ودة إىل الغـــالف اجلـــوي ِذكـــر تـــاريخ االضـــمحالل أو العـــ  ‘٤‘   
 مــن تلــك الــتحققبتوقيــت غرينيــتش، عــندما يكــون يف وســع الــدول 

 املعلومات؛

أنشطة فضائية  املضطلعة ب ينـبغي للـدول واملـنظمات الدولية احلكومية          -ج  
تفاصيل االتصال  تعمـيم   وينـبغي   . سـجالا الوطنـية   لأن تعـين جهـات حموريـة        

بسـجل األجسام املطلقة يف     تصـلة   املالصـفحات   مـن خـالل     باجلهـات احملوريـة     
 موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة على         يفالفضـاء اخلـارجي     

 اإلنترنت؛

بســجل األجســام  املتصــلة ينــبغي أن تقــام، مــن خــالل الصــفحات      -د  
 على  موقـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         يف  املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        

 تاحة على اإلنترنت؛املجالت الوطنية السإىل ، وصالت شبكية االنترنت

 يبين منوذج تسجيل    يضعينـبغي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي أن            -ه  
الـتزامات الـدول املنبـثقة مـن املـادة الـرابعة من اتفاقية التسجيل ويكون متاحا                 
لكــل الــدول األعضــاء، بغــية مســاعدا عــلى تقــدمي معلومــات التســجيل إىل    

 الفضاء اخلارجي؛سجل األجسام املطلقة يف 
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عـدم تسـجيل األجسـام الفضائية       /عـدم تسـجيل األجسـام الفضـائية وتسـجيل          ‘٢‘ 
 ":األجنبية"

املضطلعة نظـرا لـتعقّد بنـية املسـؤولية يف املـنظمات احلكومـية الدولـية             -أ  
فــيها ال تكــون لــلحاالت الــيت أنشــطة فضــائية، ينــبغي الســعي إىل إجيــاد حــل ب
أنشــطة فضــائية قــد أعلنــت بعــد قــبوهلا  ملضــطلعة بادولــية الكومــية احلنظمة املــ

حـــل ويلـــزم بـــاحلقوق وااللـــتزامات املنصـــوص علـــيها يف اتفاقـــية التســـجيل، 
أنشطة املضطلعة ب احتـياطي عام للتسجيل من ِقبل املنظمات احلكومية الدولية          

توافق يف اآلراء بشأن التسجيل بني      إىل  فـيها   يفـتقر   فضـائية، يف احلـاالت الـيت        
 عضاء يف تلك املنظمات؛الدول األ

ــرفقها أن تتصــل        -ب   ــيمها أو َم ــق جســم مــن إقل ــيت أُطل ــة ال ــبغي للدول ين
لكـي تقـرر معا أَيُّ      " دول مطلقـة  "بـالدول الـيت ميكـن أن توصـف أيضـا بأـا              

 التوصل إىل الـدول املعنـية ينبغي هلا أن تسجل اجلسم الفضائي، يف حال عدم              
 اتفاق مسبق بني تلك الدول؛

كــل مــن مركــبة اإلطــالق  املســتقل لتســجيل الغي التشــجيع عــلى ينــب -ج  
وينبغي إدراج السواتل يف سجل الدولة      . كـل سـاتل من السواتل     لوأجـزائها و  

أو مـتعهد السـاتل ألن تلـك الدولـة هي يف املوضع     /الـيت ينـتمي إلـيها مـالك و     
 األمثل ملمارسة الوالية القضائية والسيطرة؛

مـي خدمـات اإلطـالق الذيـن يعرضون         ينـبغي للـدول أن تشـجع مقد        -د  
متعهد الساتل /خدمـام بشـأن السـواتل األجنبـية عـلى أن يشـريوا على مالك             

 بالتوجه إىل الدولة املناسبة بشأن تسجيل ذلك الساتل؛

 :يف املدار املوجودة نقل ملكية األجسام الفضائية ‘٣‘ 

سجل أن تزود   يف املدار، ميكن لدولة ال    موجود  بعـد نقل ملكية جسم فضائي         
 مــن املــادة الــرابعة مــن اتفاقــية  ٢األمــني العــام مبعلومــات إضــافية، اســتنادا إىل الفقــرة   

 .التسجيل، لكي تدرج يف سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

الدولة ‘تطبيق مفهوم " املعنون ٥٩/١١٥واسـتذكر الفـريق العامل قرار اجلمعية العامة        -٩
فيه اجلمعية جلنةَ استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن ، الـذي أوصـت      "‘قـة املطِل
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تدعـو الـدول األعضـاء إىل أن تقـدم طواعـية معلومـات عـن ممارسـاا الراهـنة فـيما يتعلق بنقل                        
 .ملكية األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار

 دورا السادسة واألربعني    لجنة الفرعية القانونية، يف   أن تعاود ال  واتُّفـق على أنه ينبغي       -١٠
مــن أجـل مســاعدا عـلى إعــداد   إىل االنعقـاد  فـريقها العــامل  دعــوة ، ٢٠٠٧الـيت ســتعقد عـام   

ممارســات الــدول "الــتقرير الــذي ســترفعه إىل اللجــنة وفقــا خلطــة العمــل يف إطــار البــند املعــنون 
إمكانية أيضـا على  واتفـق الفـريق العـامل    ". واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية          

مــن الــدول األعضــاء يف مــن يهمــه األمــر كــل مفــتوحة لرئيســه مشــاورات غــري رمســية  إجــراء 
الوسائل اإللكترونية  مستخدما   قـبل انعقـاد الـدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية،            ،اللجـنة 

 .لتقريرأو أي طريقة مناسبة أخرى، بغية تيسري عمل الفريق العامل فيما يتعلق بإعداد ذلك ا
 


