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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة اخلمسون    
    ٢٠٠٧يونيه  / حزيران  ١٥-٦فيينا،  

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا السادسة واألربعني،   
   ٢٠٠٧أبريل / نيسان٥مارس إىل / آذار٢٦املعقودة يف فيينا من 

  احملتويات
الصفحة   الفقرات
...........................................................................................مقدمة ١٤-١ ٣ -أوال
..........................................................................افتتاح الدورة ٢-١ ٣  -ألف
..................................................................إقرار جدول األعمال ٣ ٣  -باء
................................................................................احلضور ٨-٤ ٤  -جيم
............................................................................تنظيم العمل ١٢-٩ ٥  -دال
...................................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية ١٤-١٣ ٧  -هاء
.................................................................................تبادل عام لآلراء ٣١-١٥ ٧ -ثانيا
........................ املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس ٤٦-٣٢ ٩ -ثالثا
......معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء ٦٢-٤٧ ١٣ -رابعا

٩٠-٦٣ ١٦ 

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

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

-خامسا

استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها ١٠٠-٩١ ٢١ -سادسا
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١١٨-١٠١ ٢٢
دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات

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

١٣٢-١١٩ ٢٥ ................................ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -ثامنا

١٤٣-١٣٣ ٢٧
حات موجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدةاقترا

...................................تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا السابعة واألربعني
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......وتطبيقهاتقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي  ٣١ -األول
......................................تقرير رئيس الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ٣٥ -الثاين
............تقرير رئيس الفريق العامل املعين مبمارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية ٣٨ -الثالث
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   مقدمة   -أوال  
  افتتاح الدورة       -ألف   

ة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض           عقـدت اللجـن    -١
مارس إىل / آذار٢٦السـلمية دورـا السادسـة واألربعـني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من           

 ).شيلي(راميوندو غونساليس أنينات ، برئاسة ٢٠٠٧أبريل /  نيسان٥

ــيها   مــار/ آذار٢٦، املعقــودة يف ٧٤٨ويف اجللســة  -٢ ــيس كــلمة وصــف ف س، ألقــى الرئ
. بإجيـاز األعمـال الـيت مـن املقـرر أن تضـطلع ـا اللجـنة الفرعـية يف دورا السادسة واألربعني                      

 ).COPUOS/Legal/T.748(وترد كلمة الرئيس يف حمضر حريف غري منقّح 
  

  إقرار جدول األعمال         -باء  
 : جدول األعمال التايل٧٤٨اعتمدت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها  -٣

 .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١

 .كلمة الرئيس -٢

 .تبادل عام لآلراء -٣

 .قهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبي -٤

معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق               -٥
 .بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ( 

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف      )ب( 
يق االسـتخدام الرشـيد والعادل للمدار    السـبل والوسـائل الكفـيلة بتحقـ       

 .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٧
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
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دراسـة واسـتعراض الـتطورات خبصـوص مشـروع الـربوتوكول املتعلق باملسائل               -٨
اخلاصـة بـاملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات           

 .املنقولة

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١٠
نـــية أثـــناء دورـــا الســـابعة  بـــنود جديـــدة تـــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعـــية القانو 

 .واألربعني
  

  احلضور    -جيم   
االحتاد : التالـية األعضـاء يف اللجنة الفرعية القانونية      ٥٢ الــ  الـدول ممـثّلو   حضـر الـدورة      -٤

ــبانيا،  ــتني، اسـ ــي، األرجنـ ــتراليا،الروسـ ــران     أسـ ــيا، إيـ ــيا، أوكرانـ ــيا، إندونيسـ ــوادور، أملانـ  إكـ
ــة( ــيا،)اإلســالمية-مجهوري ــنا    ان، باكســت، إيطال ــا، بوركي ــربتغال، بلجــيكا، بلغاري ــربازيل، ال  ال

فاسـو، بولـندا، بـريو، تايلـند، تركـيا، اجلزائـر، اجلماهرييـة العربية الليبية، اجلمهورية التشيكية،                   
مجهوريـة كوريـا، جـنوب أفريقـيا، رومانـيا، سلوفاكيا، السويد،            اجلمهوريـة العربـية السـورية،       

كازاخســتان، ، فييــت نــام، )البولــيفارية-مجهوريــة(زويال شــيلي، الصــني، فرنســا، الفلــبني، فــنـ 
كـندا، كوبـا، كولومبـيا، مالـيزيا، مصـر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى             
وإيرلــندا الشــمالية، النمســا، نــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، هولــندا، الواليــات املــتحدة األمريكــية،    

 .اليابان، اليونان

، أبلــغ الرئــيس اللجــنة الفرعــية بــتلقي مــارس/آذار ٢٦، املعقــودة يف ٧٤٨ويف اجللســة  -٥
 حلضــور الــدورة أذربــيجان وبوليفــيا وتونــس واجلمهوريــة الدومينيكــية وسويســرا طلــبات مــن 

تنفرد به واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ملـا كان منح صفة املراقب هو حق        . بصـفة مراقـب   
غــراض الســلمية، فهــي ال تســتطيع أن تــتخذ أي قــرار   جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األ 

شــأن، ولكــن ميكــن ملمثــلي هــذه الــدول أن حيضــروا اجللســات الرمســية للجــنة  يف هــذا الرمســي 
 .كلماتأرادوا اإلدالء بالكلمة، إذا بطلب إعطائهم إىل الرئيس يتوجهوا الفرعية وأن 

املنظمة : راقـب ثلة يف الـدورة مب     ممـ  نظومة األمـم املـتحدة    الـتابعة ملـ   اهليـئة التالـية     وكانـت    -٦
 .العاملية للملكية الفكرية

، واملعهد )اإليسا(وكالة الفضاء األوروبية : مبراقبنيممثلة  التالية أيضا    املـنظمات  وكانـت  -٧
ــيدروا( واملعهــد الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص   ،األورويب لسياســات الفضــاء واملــنظمة ، )اليون
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ــية لالتصــاالت الفضــائية،  ــدويل،    الدول ــانون ال ــلمالحة الفضــائية، ورابطــة الق ــدويل ل  واالحتــاد ال
وأحاطـت اللجـنة الفرعـية علما       . واجلامعـة الدولـية للفضـاء، والـس االستشـاري جلـيل الفضـاء             

بطلـب املـنظمة األفريقـية لرسـم اخلـرائط واالستشـعار عـن بعـد احلصول على صفة مراقب لدى                      
 ).A/AC.105/C.2/2007/CRP.3(اللجنة 

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة   A/AC.105/C.2/INF.39وتـــرد يف الوثـــيقة  -٨
الفرعــية واملراقــبني عــن الــدول غــري األعضــاء فــيها وممثــلي مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة    
وممثـلي سـائر املـنظمات احلكومـية الدولـية واهليئات األخرى، الذين حضروا الدورة، وموظفي           

 .أمانة اللجنة الفرعية
  

  تنظيم العمل      -دال  
، بتنظــيم ٧٤٨قامــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، وفقــا للقــرارات املــتخذة يف جلســتها   -٩

 :عملها على النحو التايل

ــة معــاهدات األمــم       )أ(  ــريقها العــامل املعــين حبال عــاودت اللجــنة الفرعــية عقــد ف
ضويته جلميع أعضاء اللجنة املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي وتطبيقها، فاحتة باب ع           

 مهام رئاسته؛) اليونان(الفرعية، واتفقت على أن يتوىل فاسيليوس كاسابوغلو 

وعـاودت اللجـنة الفرعـية عقـد فـريقها العـامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف           )ب( 
الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، فاحتـة بـاب عضويته جلميع أعضاء اللجنة الفرعية، واتفقت         

 مهام رئاسته؛) الربازيل(ى أن يتوىل جوزيه مونسريات فيليو عل

مارسات الدول واملنظمات مبوعاودت اللجنة الفرعية عقد فريقها العامل املعين     )ج( 
، فاحتـة بـاب عضـويته جلميع األعضاء يف اللجنة الفرعية،            الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية        

 مهام رئاسته؛) أملانيا(أوفيه شروغل -واتفقت على أن يتوىل كاي

وكانـت اللجـنة الفرعـية تـبدأ عمـلها كـل يوم بعقد جلسة عامة لالستماع إىل                    )د( 
 .مث كانت ترفع جلستها وتدعو األفرقة العاملة إىل االجتماع، حسب االقتضاء. كلمات الوفود

، وافقــت اللجــنة الفرعــية عــلى اقـتراح مــن الرئــيس مــؤداه أن تــنظم  ٧٤٨ويف اجللسـة   -١٠
وشدد الرئيس، يف . لها مبـرونة بغـية اسـتغالل خدمـات املؤمتـرات املـتاحة عـلى أفضـل وجه         عمـ 

كلمـته االفتتاحـية، على أنه طاملا أن استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ينبغي أن يضطلع    
بـه ملصـلحة مجـيع الـبلدان بصـرف الـنظر عـن مستوى منوها االقتصادي أو العلمي، وأن يكون          

للبشـرية مجعـاء، فمـن املهـم تعزيـز املسـامهات اهلامة اليت ميكن أن يقدمها قانون                  جمـاال مفـتوحا     
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الفضـاء لتحقـيق مجلـة أمـور منها تشجيع استخدام الفضاء فيما يتصل بتغير املناخ ومحاية البيئة        
 .واألمن الغذائي

ن بــناء القــدرات يف جمــال قــانو    "والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن نــدوة عــنواا        -١١
، نظَّمهـا املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء الـتابع لالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية، بالتعاون                  "الفضـاء 

ــية، عقــدت يومــي      ــة الفضــاء األوروب ــتابع لوكال  ٢٧ و٢٦مــع املركــز األورويب لقــانون الفضــاء ال
زوان -ماسونوتولّـت تنسيق شؤون الندوة تانيا       . مـارس أثـناء الـدورة احلالـية للجـنة الفرعـية           /آذار

ــانون الفضــاء    ــدويل لق ــد ال ــن املعه ــتش    . م ــتر يانكوفي ــندوة بي ــرأس اجللســة األوىل لل ). النمســا(وت
عن  ،وقدمـت عـروض، يف اجللسـة األوىل، مـن أرمـيل كرييسـت، بالنـيابة عن غابرييل الفرياندري           

دات آخر املستج"وأرميل كرييسل عن " مقدمـة عامـة واسـتعراض لتدريس قانون الفضاء وتعليمه     "
الربط "، وسـريجيو ماركـيزيو عن   "يف تعلـيم قـانون الفضـاء واحلاجـة إىل ـج مـتعدد التخصصـات           

املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، واملعهـد الـدويل لقـانون الفضاء،             (الشـبكي واملـبادرات االحتاديـة       
عليمية احتياجات املؤسسات الت  "عن  جوسـيه مونسـريات فيليو      ، و )"واحملكمـة الصـورية، إىل آخـره      

احتياجات "، وناتاليا ماليشيفا عن  "مسات ومبادرات خاصة  : يف مـنطقة أمـريكا الالتينية والكاريـيب      
ــا الشــرقية   ــبادرات خاصــة : املؤسســات التعليمــية يف أوروب ، وفراسيســكو جــيويب عــن  "مســات وم

ريــة اجلمهو(وتــرأس فالدميــري كوبــال ". رأي القطــاع الصــناعي: احلاجــة إىل تعلــيم قــانون الفضــاء"
وقدمـت عـروض يف اجللسـة الثانـية من يوهان غابرينوفيتش           . اجللسـة الثانـية مـن الـندوة       ) التشـيكية 

، "مقدمــة عامــة واســتعراض حللقــات العمــل الــيت يــنظمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   "عــن 
مثل املركز األورويب لقانون الفضاء،     (الـربط الشـبكي واملـبادرات االحتاديـة         "وسـتيفان هـوب عـن       

نــتدى املمارســني املتخصصــني، واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء، واملؤمتــرات اإلقليمــية، ورابطــة وم
مراكز األمم املتحدة اإلقليمية لتدريس علوم      "فاسوديفان عن   . ، وب )"القـانون الـدويل، إىل آخـره      

 وجهود) مركـز تدريـس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلادئ       (الفضـاء، مـثال اهلـند     
مبادرات منطقة "عن  التمسـماين ريفي الـ  عيدسـ ، و"بـناء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء يف اهلـند             

وتـرأس راميونــدو  ". مـبادرات مـنطقة أمــريكا الالتينـية   "، وســريو أريـبالو ييبـيس عــن   "مشـال أفريقـيا  
وأتيحــت الورقــات والعــروض املُقدمــة خــالل  . حلقــة نقــاش ختامــية) شــيلي(غونســاليس أنيــنات 

ــن ــؤون   الـ ــب شـ ــع مكتـ ــلى موقـ ــة    دوة عـ ــتابع لألمانـ ــارجي الـ ــاء اخلـ ــب  الفضـ ــلى الويـ ــة عـ  العامـ
(http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/Legal/2007/symposium html). 

١٢-           ـا السابعة واألربعون يف الفترة من         وأوصـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بـأن تعقـد دور
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١١مارس إىل / آذار٣١
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  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية             -ء ها  
ــه     -١٣ ــا جمموع ــية م ــت يف تلــك   .  جلســة١٧عقــدت اللجــنة الفرع ــيت أبدي ــرد اآلراء ال وت

 ).T.764 إىل COPUOS/Legal/T.748(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقحة 

 يف  واعـتمدت اللجـنة الفرعية هذا التقرير واختتمت أعمال دورا السادسة واألربعني            -١٤
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان٥، املعقودة يف ٧٦٤جلستها 

  
  تبادل عام لآلراء      -ثانيا  

ألقـى ممـثلو الـدول األعضـاء التالـية يف اللجـنة الفرعـية القانونـية بكـلمات أثـناء التبادل                 -١٥
ــآلراء  ــام ل ــربازيل     : الع ــيا وال ــيا وإيطال ــيا وإندونيســيا وأوكران االحتــاد الروســي وإكــوادور وأملان

يـا وبوركيـنا فاسـو وبولـندا وتايلـند وتركـيا واجلزائـر واجلمهوريـة التشيكية واجلمهورية              وبلغار
العربـية السـورية ومجهوريـة كوريـا وجـنوب أفريقيا وشيلي والصني وفرنسا وفييت نام وكندا                 
ــتحدة         ــات امل ــندا والوالي ــند وهول ــيجرييا واهل ــرب والنمســا ون ــيا ومصــر واملغ ــا وكولومب وكوب

وألقـى كـلمات أيضـا املراقبون عن سويسرا واإليسا واملعهد الدويل لقانون             . نوالـيابان والـيونا   
اآلراء الـيت أبداهـا أولـئك املتكلمون يف         وتـرد   . الفضـاء واملـنظمة الدولـية لالتصـاالت الفضـائية         

 ).T.752 إىل COPUOS/Legal/T.748(حماضر حرفية غري منقحة 

مـــارس، ألقـــى مديـــر مكتـــب شـــؤون الفضـــاء  / آذار٢٦ املعقـــودة يف ٧٤٨ويف اجللســـة  -١٦
والحظت . اخلـارجي كـلمة شـاملة اسـتعرض فـيها دور املكتـب وعملـه فـيما يتعلق بقانون الفضاء                 

 .يج فهم النظام القانوين الدويل والتقيد بهاللجنة الفرعية مع التقدير أنشطة املكتب اهلادفة إىل ترو

 سيكون عاما مشهودا للجنة واألوساط      ٢٠٠٧ونوهـت اللجـنة الفرعـية إىل أن العـام            -١٧
املعنــية بالفضــاء، إذ تحــيا فــيه الذكــرى اخلمســني إلطــالق أول ســاتل اصــطناعي، وتعقــد فــيه    

لسلمية، وتحيا فيه الذكرى  الـدورة اخلمسـني للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض ا              
األربعــني العــتماد معــاهدة املــبادئ املــنظمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام   

مرفق قرار اجلمعية العامة (الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى               
ل التنمــية  وذُكــر أن األنشــطة الفضــائية قــد أصــبح ال غــىن عــنها يف جمــا       )). ٢١-د (٢٢٢٢

املسـتدامة، خـالل السـنوات األربعـني الـيت انقضـت مـنذ اعـتماد معـاهدة الفضاء اخلارجي، مما                     
 .أسهم يف النمو االقتصادي وأدخل حتسينات على نوعية احلياة يف العامل قاطبة
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واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن الــنظام القــانوين الــدويل القــائم الــذي يــنظِّم الفضــاء    -١٨
فّـر أساسـا سـليما لالضـطالع باألنشـطة الفضـائية، وأنه ينبغي تشجيع الدول على         اخلـارجي يو  

 .التقيد بالنظام القانوين القائم بغية تعزيز مفعوله

ورأت بعـض الوفـود أن الـنظام القـانوين القـائم الـذي ينظِّم الفضاء اخلارجي ال يكفي                 -١٩
 ودعت إىل النظر يف خيارات ممكنة متامـا ملواجهـة احلقـائق احلالـية يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي          

 .لتطوير قانون الفضاء الدويل وتدوينه يف املستقبل

وقدمـــت بعـــض الوفـــود معلومـــات عـــن أنشـــطة تتصـــل بســـن قوانـــني فضـــاء وطنـــية  -٢٠
وتطويـرها، مبـا يف ذلـك إنشـاء سـجالت وطنـية لألجسـام الفضـائية، لتنفـيذ أحكـام معاهدات                   

 .الفضاء اخلارجي تنفيذا فعاال على الصعيد الوطيناألمم املتحدة ومبادئها املتعلقة ب

ورئـي أنـه ينـبغي تشـجيع الـدول الـيت صـدقت عـلى معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة                        -٢١
 .بالفضاء اخلارجي على النظر يف مدى كفاية قوانينها الوطنية لتنفيذ تلك املعاهدات

شــاركة أنشــط مــن  وأعــرب عــن رأي مفــاده أن نقــل تكنولوجــيا الفضــاء سيضــمن م   -٢٢
الـبلدان النامـية يف أنشـطة الفضاء ويكون مبثابة حافز هلا للتقيد مبعاهدات األمم املتحدة املتعلقة          

 .بالفضاء اخلارجي

قد عقد يف مؤمتـر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء      والحظـت اللجـنة الفرعـية أن         -٢٣
ؤمتر مواضيع شىت، منها املسائل املتصلة وقد تناول امل. ٢٠٠٦يوليه  / متـوز  ٢٨ إىل   ٢٤كيـتو مـن     

ودعيـت دول أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب، يف إعـالن سان فرانسيسكو      . بقـانون الفضـاء الـدويل     
دي كيــتو، الــذي اعــتمد يف خــتام املؤمتــر، إىل إنشــاء هيــئات وطنــية معنــية بالفضــاء لكــي تضــع   

أنشأت األمانة  أيضا أن حكومة إكوادور     والحظت اللجنة الفرعية    . األسـاس هليئة تعاون إقليمية    
 وأنه من املقرر    املؤقـتة ملؤمتـر القارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء لكي تنفذ خطة عمل املؤمتر             

 .٢٠٠٩مؤمتر القارة األمريكية السادس املعين بالفضاء يف غواتيماال عام أن يعقد 

ــية باعــتماد اللجــنة    -٢٤ ــية املــبادئ  ورحبــت اللجــنة الفرعــية القانون الفرعــية العلمــية والتقن
ــام الفضــائي    ــيف احلط ــية لتخف ــية ســتكمل    . التوجيه ــبادئ التوجيه ــود أن امل ورأت بعــض الوف

معـاهدات الفضـاء اخلـارجي القائمـة ـدف تعزيز الثقة يف سالمة البيئة الفضائية وتعميم فوائد                  
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على مجيع البلدان
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ــورئــي -٢٥ ــبغي للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن حتــيل      أن ه ين
املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضائي إىل اجلمعية العامة يف قرار مستقل بذاته من أجل                  

 .إبراز أمهيتها لدى األوساط املعنية بالفضاء

فرعية مبادئ توجيهية مناسبة    وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن مـن املهم أن تضع اللجنة ال               -٢٦
 .بشأن توافر صور عالية االستبانة جماناً

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنه، مبا أن املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي تتعلق                 -٢٧
بتخفــيف احلطــام الفضــائي يف املســتقبل، فينــبغي لترتيــبات ختفــيف احلطــام الفضــائي احلــايل أن  

 الـيت أوجـدت أنشطتها ذلك احلطام مسؤوليات ختفيفه وأال   تـراعي ضـرورة أن تـتحمل الـدول      
 .توجد تلك الترتيبات أي عقبات حتول دون قيام البلدان النامية بأنشطة فضائية يف املستقبل

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن الضروري املضي يف استخدام الفضاء                     -٢٨
 .انية مجعاءاخلارجي يف األغراض السلمية ملا فيه منفعة اإلنس

ورئـي أن استخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي من شأنه أن يقوض مفهوم استخدام                -٢٩
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، وكذلـك جهـود منع االنتشار، وأن التعاون اإلقليمي                 
واألقالـيمي مسـألة حامسـة لـلمحافظة على استخدام مجيع الدول الفضاء اخلارجي يف األغراض                

 .يةالسلم

ورئـي أن مثـة قصورا واضحا يف النظام القانوين احلايل الذي ينظَّم الفضاء اخلارجي فيما           -٣٠
يـتعلق بعسـكرة الفضـاء اخلـارجي، ممـا يسـتدعي إبـرام معـاهدات جديـدة ترمي إىل معاجلة ذلك                      

 .القصور وتدعيم النظام احلايل للمحافظة على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ورئـي أن جنـاح اللجـنة الفرعـية يف عملها ميكن أن يعزى إىل قدرا على التركيز على             -٣١
مشـاكل عملـية والسـعي إىل حـل أي مشـكلة مـن تلـك املشـاكل عـن طريق عملية قائمة على                  

 .توافق اآلراء وتتجه حنو النتائج
  

  طبيقها األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتمعاهدات حالة -ثالثا 
خ  املؤر٦١/١١١ الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           اللجـنة  اسـتذكرت  -٣٢
ــانون األول١٤ ــمرب / كـ ــرت، ٢٠٠٦ديسـ ــارجي يف    أقـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ ــية جلـ  توصـ

 بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية يف البــند املــتعلق حبالــة معــاهدات األمــم املــتحدة   الســلميةاألغــراض 
 الفرعية ستعاود   اللجنةلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها كبند منتظم، والحظت أن          املتع اخلمـس 
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 واألربعني وستنظر يف مدى احلاجة إىل       السادسة دورا فـريقها العامل املعين ذا البند يف         عقـد 
 .دورةتلك ال ما بعد إىلمتديد والية ذلك الفريق 

ــة وزعــبارتــياح اللجــنة الفرعــية والحظــت -٣٣ ــيقة تتضــم  أن األمان ن ت صــيغة حمدثــة لوث
 األمــم املــتحدة وغريهــا مــن االتفاقــات الدولــية  معــاهداتمعلومــات عــن الــدول األطــراف يف  

 كــانون ١ وعــن الــدول اإلضــافية املوقّعــة علــيها حــىت  اخلــارجياملــتعلقة باألنشــطة يف الفضــاء 
 .(ST/SPACE/11/Rev.1/Add.1) ٢٠٠٧يناير /الثاين

ية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء              الفرعـ  اللجـنة  والحظـت  -٣٤
 : كانت كما يلي٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

ــاهدة )أ(  ــيدان استكشــاف واســتخدام       مع ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل امل
 كان عدد الدول األطراف :الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجرام السماوية األخرى          

  دولة؛٢٧ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليها ٩٨ فيها

 الفضــائيني ورد املالحــني اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة االتفــاق )ب( 
كــان )): ٢٢-د (٢٣٤٥ العامــةمــرفق قــرار اجلمعــية  (األجســام املُطِلقــة يف الفضــاء اخلــارجي  

  دولة؛٢٤ عليهملوقّعة  دولة والدول اإلضافية ا٨٩عدد الدول األطراف فيه 

مرفق ( األجسام الفضائية حتدثهـا  املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت       اتفاقـية  )ج( 
 دولــة والــدول ٨٤ فــيها األطــرافكــان عــدد الــدول )): ٢٦-د (٢٧٧٧قــرار اجلمعــية العامــة 

  دولة؛٢٤اإلضافية املوقّعة عليها 

مــرفق قــرار اجلمعــية (خلــارجي  تســجيل األجســام املُطِلقــة يف الفضــاء ا اتفاقــية )د( 
 اإلضافية املوقّعة والدول دولة ٤٩كـان عـدد الـدول األطراف فيها      )): ٢٩-د (٣٢٣٥العامـة   
  دول؛٤عليها 

 السماوية األخرى   واألجرام املـنظّم ألنشـطة الدول على سطح القمر          االتفـاق  )ه( 
ــرار اجلمعــية العامــة  ( ــدول  ): ٣٤/٦٨مــرفق ق ــيه األطــرافكــان عــدد ال ــدول   ١٣ ف ــة وال دول

 . دول٤اإلضافية املوقّعة عليه 

اجلزائر على اتفاقية املسؤولية، وبانضمام الربازيل إىل     الفرعية بتصديق    اللجنة ورحبـت  -٣٥
تركــيا إىل وبانضــمام  ، واتفــاق القمــراتفاقــية التســجيلاتفاقــية التســجيل، وبانضــمام لبــنان إىل 

عمــا الــتقارير الــواردة مــن الــدول األعضــاء  ب، كمــا رحبــت اتفــاق اإلنقــاذ واتفاقــية التســجيل 
 بالفضاءتصبح أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة أحـرزته مـن تقـدم صـوب أن      
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. املعاهداتاخلـارجي وصـوب وضع قوانني وطنية بشأن الفضاء تنفيذا اللتزاماا مبقتضى تلك       
 مباشرةضـاء اخلارجي تسهم     والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن أنشـطة مكتـب شـؤون الف               

 .يف ذلك التقدم

 اتفاقات ٢٠٠٦ الفرعـية بتقدير أن عددا من الدول قد أبرم يف عام        اللجـنة  والحظـت  -٣٦
 .ز التعاون الدويل الواسع فيما يتعلق بتسيري األنشطة الفضائية األطراف تعزومتعددةثنائية 

ــية لتســجيل   الفرعــية بــأن عــددا مــن الــدول أخــذ ين  اللجــنة ونوهــت -٣٧ شــئ آلــيات وطن
 .األجسام الفضائية

 إطارا متثّل الوفـود أن معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي              بعـض  ىورأ -٣٨
يف الفضاء اخلارجي  ومفـيدا ملـا تضطلع به اهليئات احلكومية وهيئات القطاع اخلاص            متماسـكا 

 إىل الــدولود بانضــمام مــزيد مــن ورحبــت تلــك الوفــ.  االنتشــار والــتعقّدمــتزايدةمــن أنشــطة 
 أو مل املعاهدات الـدول الـيت مل تصـدق على تلك    تـنظر املعـاهدات، وأعربـت عـن أمـلها يف أن      
 .تنضم إليها بعد يف أن تصبح أطرافا فيها

 املتعلقة وفـود أخـرى أنـه عـلى الـرغم مـن أن أحكـام معـاهدات األمـم املـتحدة                  ورأت -٣٩
 ينــبغي أنــهد بـه الــدول، ومــن  ن أن تتقــي الـنظام الــذي يتعــي لبالفضـاء اخلــارجي ومــبادئها تشــكّ 

 الفضــاء ألنشــطةتشــجيع مــزيد مــن الــدول عــلى االنضــمام إلــيها، فــإن اإلطــار القــانوين احلــايل 
 الفضــاء تكنولوجــيااخلــارجي حيــتاج إىل تعديــل ومــزيد مــن الــتطوير لكــي يواكــب الــتقدم يف   

الناشــئة عــن اإلطــار الــثغرات تلــك الوفــود أن ورأت. رات يف طبــيعة األنشــطة الفضــائيةوالتغــي 
 بشأن قانون الفضاء دون اإلخالل     شاملةالقـانوين احلـايل ميكـن أن تعـالَج بوضـع اتفاقـية عاملية               

 . حالياالساريةباملبادئ األساسية الواردة يف املعاهدات 

دات وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه يلـزم اتباع ج أمشل بشأن حالة املعاه              -٤٠
ــيقها    ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطب ــة تلــك    . اخلمــس امل ــد أن اســتعراض حال ــك الوف ورأى ذل

ودعا ذلك الوفد إىل . املعـاهدات اخلمـس يتطلـب اتـباع ـج أكـثر اهتماماً باملضمون والنوعية              
 .نبذ النهج احلايل الذي يهتم بالشكل والكم ويقتصر على مجع بيانات عن حالة املعاهدات

عـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن املهم مواصلة بذل اجلهود للتوصل إىل                  وأعـرب ب   -٤١
قــبول عــاملي للــنظام القــانوين الــدويل الــذي حيكــم األنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي، مــع مــراعاة   
احلاجــة إىل حتديــد اــاالت اجلديــدة الــيت قــد تتطلّــب لوائــح تنظيمــية وميكــن أن تعــاجلَ بوضــع   

 .صكوك تكميلية
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عـض الوفـود رأيـاً مـؤداه أنـه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن جتري تقييماً ملا         وأبـدى ب   -٤٢
إذا كانـت القواعـد الدولية والوطنية تعاجل األنشطة احلالية واحملتملة على سطح القمر واألجرام          

واقترحـت تلـك الوفـود أن تقـوم اللجنة الفرعية، من خالل             . السـماوية األخـرى معاجلـة وافـية       
امل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها،          فـريقها الع  

 تـناول األنشـطة املضـطلع ـا حالـياً أو من املقرر أن يضطلع ا على سطح القمر                    )أ(: مبـا يـلي   
ــيت حتكــم األنشــطة      ) ب(واألجــرام الســماوية األخــرى؛    ــية ال ــية والدول ــد الوطن ــد القواع حتدي

تقييم ما إذا كانت القواعد ) ج( عـلى سـطح القمـر واألجرام السماوية األخرى؛           املضـطلع ـا   
الدولــية والوطنــية احلالــية تعــاجل األنشــطة املضــطلع ــا عــلى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية   

 .األخرى معاجلة وافية

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن اللجـنة الفرعـية اعتادت على تشجيع الدول              -٤٣
 تصـبح أطـرافاً يف معـاهدات الفضـاء اخلارجي من خالل تزويدها مبعلومات عن منافع          عـلى أن  

االنضــمام إىل تلــك املعــاهدات، ومــن مث فــإن املهمــة األوىل للجــنة الفرعــية هــي أن تطلــب مــن 
الـدول األطـراف يف اتفـاق القمـر أن تـبني املـنافع اليت تعود على الدول عندما تصبح أطرافاً يف                   

رأى ذلـك الوفـد أنـه ال ينـبغي للفريق العامل املعين ذا البند أن يعمل خارج              و. ذلـك االتفـاق   
نطــاق واليــته بــأن يقــيم مــدى كفايــة القوانــني الوطنــية يف معاجلــة األنشــطة املضــطلع ــا عــلى  

 .سطح القمر واألجرام السماوية األخرى

فريقها عقد  ،  مارس/آذار ٢٦، املعقودة يف    ٧٤٨ جلستهاعـاودت اللجنة الفرعية يف      و -٤٤
برئاسة   املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااألممالعـامل املعـين حبالـة معاهدات       

اللجــنة وأقــرت .  جلســاتمخــسوعقــد الفــريق العــامل   ). الــيونان( كاســابوغلو فاســيليوس
ــر الفــريق العــامل،   / نيســان٣ يف املعقــودة، ٧٦١ا  يف جلســته،الفرعــية ــريل، تقري ــواردأب   يفال

 .املرفق األول هلذا التقرير

إضــافية  الفــريق العــامل ســنة واليــة اللجــنة الفرعــية التوصــية الداعــية إىل متديــد تقــروأ -٤٥
، ٢٠٠٨ واألربعـني، عــام  الســابعة دورـا  اللجـنة الفرعــية، يف  تــدرسواتفــق عـلى أن  . واحـدة 

 . إىل ما بعد تلك الفترةالعاملمدى احلاجة إىل متديد والية الفريق 

 جدول من ٤ أثـناء مناقشة البند  الوفـود  ـا  أدلـت  الـنص الكـامل للكـلمات الـيت        ويـرد  -٤٦
 ).T.756 إىل T.752و (COPUOS/Legal/T.750 األعمال يف حماضر حرفية غري منقّحة
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 وغري احلكوميةالدولية احلكومية  أنشطة املنظمات عن معلومات -رابعا 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

، يف قــرارها أقــرت كانــت قــد العامــة اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية رتاســتذك -٤٧
 الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة  األغــراض، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  ٦١/١١١

ــا السادســة واألربعــني   الفرعــية  ــناء دور ــند عــنوانه  أث ــنظمات عــن أنشــطة  معلومــات"يف ب  امل
 .أعماهلا يف جدول     منتظم بندك" فـيما يتعلق بقانون الفضاء    ية  وغـري احلكومـ   الدولـية   احلكومـية   
 تقارير منظمات دولية خمتلفة إىل تقدمي دعتقد  األمانة اللجـنة الفرعـية بارتـياح أنّ     والحظـت 

 تقوم  على أنالفرعيةواتفقت اللجنة . إىل اللجـنة الفرعـية عـن أنشـطتها املتعلقة بقانون الفضاء     
 .ة واألربعنيبعلة فيما خيص دورا السا مماثدعواته  بتوجيألمانةا

 A/AC.105/C.2/L.265( من األمانة  مذكّرة معروضا على اللجنة الفرعية القانونية       وكـان  -٤٨
 بقــانون املــتعلقةاملــنظمات الدولـية التالــية عــن أنشـطتها   مقدمـة مــن  معلومــات  تتضـمن  )Add.1و

 واملعهد ،)اإلياف(ويل لـلمالحة الفضائية   واالحتـاد الـد   لقـانون الفضـاء  األورويباملركـز   : الفضـاء 
 .الدويل لقانون الفضاء، ورابطة القانون الدويل

بـــراءات : الويـــبو"واســـتمعت اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية إىل عـــرض خـــاص، عـــنوانه   -٤٩
 .، قدمه ممثّل الويبو"االختراع واألنشطة الفضائية

عـرض الـذي قدمـته الويبو، والذي        وأعربـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـن ارتـياحها لل             -٥٠
والحظت اللجنة بعني   . تضـمن معلومـات مفـيدة عـن مسألة وثيقة الصلة بعمل اللجنة الفرعية             

الــتقدير مشــاركة الويــبو، وهــي وكالــة متخصصــة ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة، يف دورــا    
مــنظمة ما احلالــية، وشــجعت وكــاالت مــنظومة األمــم املــتحدة املتخصصــة األخــرى، وال ســي  

 واالحتاد الدويل لالتصاالت، على حضور دوراا بصورة    األمـم املـتحدة للتربية والعلم والثقافة      
 .منتظمة وعلى تقدمي تقارير عن أنشطتها ذات الصلة بعمل اللجنة الفرعية

ورأت اللجــنة الفرعــية أن أنشــطة املــنظمات احلكومــية الدولــية وغــري احلكومــية ذات     -٥١
فضــاء قــد أســهمت كــثرياً يف تطويــر هــذا املــيدان، وأن للمــنظمات احلكومــية  الصــلة بقــانون ال

الدولـية دوراً هامـاً يف تدعـيم اإلطار القانوين املنطبق على األنشطة الفضائية، وأنه ينبغي هلا أن                 
. تــنظر يف اختــاذ خطــوات لتشــجيع أعضــائها عــلى االنضــمام إىل معــاهدات الفضــاء اخلــارجي   

اهدات آلــيات تتــيح للمــنظمات احلكومــية الدولــية الــيت تضــطلع  ويتضــمن عــدد مــن تلــك املعــ 
 .بأنشطة فضائية أن تعلن قبوهلا للحقوق وااللتزامات اليت تقضي ا تلك املعاهدات
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وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها لــلمعهد الــدويل لقــانون الفضــاء ولــلمركز           -٥٢
بـناء القـدرات يف جمال   "ت عـنوان  األورويب لقـانون الفضـاء لتنظـيمهما الـندوة الـيت عقـدت حتـ             

ونوهــت بأمهــية التعلــيم والتدريــب وبــناء القــدرات يف مــيدان قــانون الفضــاء، ". قــانون الفضــاء
واتفقت اللجنة الفرعية على أن تدعو      . سـيما دعمـاً إلرساء قانون الفضاء الوطين وتطويره         وال

 إىل عقــد نــدوة أخــرى حــول املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء
 .قانون الفضاء أثناء دورا السابعة واألربعني

ــاالت الفضـــائية         -٥٣ ــية لالتصـ ــتقرير املـــنظمة الدولـ ــلماً بـ ــنة الفرعـــية عـ ــت اللجـ وأحاطـ
وتضـم عضـوية إنترسـبوتنيك، اليت       . عـن أنشـطتها ذات الصـلة بقـانون الفضـاء          ) إنترسـبوتنيك (

ء جمموعة شركات تتوىل اجلانب األكرب من أعمال        جيـري حالـياً خوصصتها على مراحل بإنشا       
وسـتقوم جلـنة عملـيات إنترسبوتنيك يف دورا         .  بلـداً  ٢٥إنترسـبوتنيك األساسـية، حكومـات       

، باســتعراض وإقــرار صــيغتني جديدتــني للوائــح ٢٠٠٧أبــريل /القادمــة، الــيت ســتعقد يف نيســان
 .التنظيمية ملديريتها وللنظام األساسي ملوظفيها

اطـت اللجـنة الفرعـية عـلماً بـتقرير اإليسـا عن أنشطتها املتصلة بقانون الفضاء يف             وأح -٥٤
، الـيت تضـمنت إلقـاء موظفي اإليسا حماضرات حول التداعيات القانونية لألنشطة     ٢٠٠٦عـام   

الفضـائية، ونشـر دراسات قانونية عن خمتلف جوانب قانون الفضاء، مثل محاية حقوق امللكية               
 . الفضائية واجلوانب القانونية ملشكلة احلطام الفضائيالفكرية يف األنشطة

وأحاطـت اللجـنة الفرعية علماً بتقرير جلنة قانون الفضاء التابعة لرابطة القانون الدويل           -٥٥
عـن أحـدث مسـامهاا املتصـلة بقـانون الفضـاء، مبـا يف ذلك تعليقاا واقتراحاا بشأن مسائل                    

   مــة مــن األمانــة   التســجيل، والــذي يــرد يف مذكّــرة مقد(A/AC.105/C.2/L.265) . والحظــت
ــريق دراســة معــين مبســؤولية        ــانون الــدويل قــد أنشــأت مؤخــرا ف اللجــنة الفرعــية أن رابطــة الق

ودعت اللجنة الفرعية جلنة . املـنظمات الدولـية اليت عملت بصلة وثيقة مع جلنة القانون الدويل         
لى املسـائل ذات الصـلة الـيت تتناوهلا جلنة    قـانون الفضـاء إىل مواصـلة إطـالع اللجـنة الفرعـية عـ             

 .القانون الدويل

وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلماً بــتقرير املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء عــن أحــدث   -٥٦
 مذكّــــرة مقدمــــة مــــن األمانــــة   مســــامهاته املتصــــلة بقــــانون الفضــــاء، والــــذي يــــرد يف      

(A/AC.105/C.2/L.265/Add.1). 

ــية    وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــ   -٥٧ ــة الفضــاء الوطن ــيا ولوكال ــة أوكران ــرها حلكوم ن تقدي
األوكرانـية ولـلمركز الـدويل لقـانون الفضـاء، الشـتراكها يف تنظـيم حلقـة العمل املشتركة بني              
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حالة قانون الفضاء الدويل   "األمـم املـتحدة وأوكرانيا حول قانون الفضاء، اليت كان موضوعها            
/  تشرين الثاين٩ إىل ٦ والـيت عقدت يف كييف من       ،"والوطـين وتطبـيقهما وتطويـرمها تدرجيـياً       

كمــا أعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها ملكتــب شــؤون  . (A/AC.105/880) ٢٠٠٦نوفمــرب 
الفضـاء اخلـارجي ملـا أبـداه مـن تفـان وكفاءة يف تنظيم تلك احللقة، بالتنسيق مع حكومة البلد            

ــتقامس      ــة العمــل ل ــن حضــروا حلق ــك للخــرباء الذي ــع   املضــيف، وكذل ــارفهم وخــربام م هم مع
 .املشاركني فيها

والحظـت اللجـنة الفرعـية بعـني الـتقدير أن حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة             -٥٨
وأوكرانـيا حـول قـانون الفضـاء قدمـت حملة عامة عن معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة        

ء الوطنية ونظرت يف وسائل تعزيز   بالفضـاء اخلـارجي، وتناولت تطور قوانني وسياسات الفضا        
توافــر وتطــور الدراســات والــربامج اجلامعــية يف جمــال قــانون الفضــاء، خصوصــاً يف أوروبــا          

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية بعني التقدير أن           . الوسـطى والشـرقية وآسـيا الوسـطى والقوقـاز         
ويف تعزيــز الطــابع احللقــة أســهمت إجيابــياً يف تعمــيم وتطويــر قــانون الفضــاء الــدويل والوطــين   

 .العاملي ملعاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

والحظــت اللجــنة الفرعــية بعــني الــتقدير أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي خيطــط    -٥٩
حللقـة عمـل األمـم املتحدة القادمة حول قانون الفضاء، اليت ستعقد يف تايلند يف أواخر تشرين                  

 .٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن بــناء القــدرات والتدريــب والتعلــيم يف جمــال قــانون     -٦٠
الفضـاء تكتسـي أمهـية فائقـة يف اجلهـود الدولـية واإلقليمـية والوطنـية الرامية إىل مواصلة تطوير              

ويف هذا . األنشـطة الفضـائية، ويف معرفة اإلطار القانوين اليت يضطلع باألنشطة الفضائية ضمنه        
الصـدد، طلبـت اللجـنة الفرعـية إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يواصل تطوير وحتديث          
دلـــيل فـــرص التعلـــيم يف مـــيدان قـــانون الفضـــاء، املـــتاح يف موقـــع املكتـــب عـــلى الويـــب           

(http://www.unoosa.org)      ــن ــتاحة ملشــاركني م ــزماالت امل ــات عــن ال ــذي يتضــمن معلوم ، وال
ة الفرعـية إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي أيضاً أن يواصل              وطلبـت اللجـن   . الـبلدان النامـية   

استكشــاف إمكانــيات وضــع مــنهج دراســي لــدورة أساســية حــول قــانون الفضــاء، ميكــن أن    
يسـتخدم عـلى وجـه اخلصـوص ملنفعة البلدان النامية، باستهالل دورات دراسية يف جمال قانون          

ة لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، الفضـاء، حسـب االقتضـاء، ضـمن أنشطة املراكز اإلقليمي      
 .املنتسبة إىل األمم املتحدة
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والحظــت اللجــنة الفرعــية بعــني الــتقدير أن اإليــاف دعــا الــدول األعضــاء إىل املشــاركة يف    -٦١
 .٢٠٠٧سبتمرب /مؤمتر املالحة الفضائية الدويل القادم، الذي سيعقد يف حيدر أباد، اهلند، يف أيلول

 من جدول ٥ للكـلمات الـيت أدلـت ـا الوفود أثناء مناقشة البند              ويـرد الـنص الكـامل      -٦٢
 ).T.755 إىل COPUOS/Legal/T.752(األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 

  
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار  -خامسا 

 الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل
والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت 

  بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة كانـت قد أيدت، يف قرارهـــا               -٦٣
ســلمية بــأن تــنظر اللجــنة  ، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ال ٦١/١١١

 مجيع البلدان، لسادسة واألربعني، آخذة يف اعتبارها اهتماماتالفرعـية القانونـية، أثناء دورا ا     
 شواغل البلدان النامية، يف املسائل املتعلّقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده،          وال سـيما  

ا يف ذلــك الــنظر يف الســبل   وبطبــيعة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وكيفــية اســتخدامه، مبــ       
والوســائل الكفــيلة بتحقــيق االســتخدام الرشــيد والعــادل لــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون  

 .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية -٦٤

نونـية املمكنة فيما    االسـتبيان اخلـاص باملسـائل القا      "رة مـن األمانـة عـنواا        مذكّـ  )أ( 
 Add.1و A/AC.105/635" (الردود الواردة من الدول األعضاء: يـتعلق باألجسـام الفضائية اجلوية     

وميكــن االطــالع عــلى جمموعــة الــردود الــواردة  . )Add.11/Corr.1 وAdd.7/Corr.1 وAdd.15إىل 
 الويــبمـن الــدول األعضـاء عــلى االسـتبيان عــلى موقـع مكتــب شـؤون الفضــاء اخلـارجي عــلى       

)http://www.unoosa.org/oosa/en/SpaceLaw/aero/index.html(؛ 

خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن  "مذكّــرة مــن األمانــة عــنواا   )ب( 
  A/AC.105/C.2/L.249" (املســـائل القانونـــية املمكـــنة فـــيما يـــتعلق باألجســـام الفضـــائية اجلويـــة

 ؛)Add.2 وAdd.1 وCorr.1و

ــ )ج(  ــة عــنواا  رة مذكّ ــيما يتصــل   "مــن األمان ــية ف التشــريعات واملمارســات الوطن
 ؛)Add.2 وAdd.1و A/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
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مقـترحات الـدول األعضـاء املتعلقة مبعايري حتليل      "مذكّـرة مـن األمانـة عـنواا          )د( 
 ؛)A/AC.105/C.2/L.267" (الردود على االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية

سـؤاالن بشـأن تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني         "مذكّـرة مـن األمانـة عـنواا          )ه( 
 ).A/AC.105/889" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

 املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض، الذي هو مورد    اسـتخدام أُعـرب عـن رأي مفـاده أنّ        و -٦٥
ضافة إىل استغالله استغالال رشيدا، متاحا جلميع البلدان،       طبـيعي حمـدود، ينبغي أن يكون، باإل       

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

الحتاد الدويل لالتصاالت اإجراءاتنة، ومع مراعاة معي. 

مهدد وورأت بعـض الوفـود أنّ املـدار الثابـت بالنسبة لألرض هو مورد طبيعي حمدود               -٦٦
 حبكـم خصائصـه الفريدة، وأنه ينبغي لذلك ضمان إمكانية االنتفاع به         بـأن تـبلغ قدرتـه مداهـا       

ــبلدان ال     ــياجات اخلاصــة لل نامــية واملوقــع جلمــيع الــدول عــلى قــدم املســاواة، مــع مــراعاة االحت
 .اجلغرايف لبعض البلدان

ــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض      -٦٧ ــتفاع ب ــية االن ورئــي أنــه ينــبغي أن تــتاح للــدول إمكان
بشـروط منصـفة، وخصوصـا مـع مـراعاة احتـياجات ومصاحل البلدان النامية بصرف النظر عن                  

 .موقعها اجلغرايف

 الفضـــائية ميكـــن أن يقـــوض مـــبدأ املـــتزايد لألنشـــطة الـــتجاري أن االســـتغاللورئـــي  -٦٨
 .استغالل الدول للمدار الثابت بالنسبة لألرض على حنو عادل

أ مــن أنــه ملّــا كــان املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض جــزءا ال يــتجز ورأت بعــض الوفــود  -٦٩
الفضـاء اخلـارجي، فـإن اسـتخدامه ينـبغي أن خيضـع ألحكـام معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة                   

 .اللوائح التنظيمية لالحتاد الدويل لالتصاالت وارجيبالفضاء اخل

ورئـي أن أحكـام املـادتني األوىل والثانـية مـن معـاهدة الفضـاء اخلـارجي توضـح أنه ال            -٧٠
، كاملواقع املدارية يف هأي جزء من أو  جيـوز ألي طـرف يف املعاهدة أن يتملّك الفضاء اخلارجي            

عاء السيادة أم عن ك بادثال، سواء كان ذلك التملّاملـدار الثابـت بالنسبة لألرض على سبيل امل     
أو بأي وسيلة أخرىرطريق االستخدام أو حىت االستخدام املتكر ،. 

ــتحدة بشــأن         -٧١ ــات امل ــتها الوالي ــيت قدم ــات ال ــلما باملعلوم ــية ع وأحاطــت اللجــنة الفرع
ريه من املدارات اليت اإلجـراءات الـيت اختذـا لتعزيز استخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض، وغ    
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تتمـتع مبواقـع فـريدة، كـتوفري اإلشـارات جمانـا مـن الـنظام العـاملي لتحديد املواقع، وباملعلومات                  
دارة الوطنـية لدراسة    الـواردة مـن سـواتل األرصـاد اجلويـة اخلاصـة باملـناطق القطبـية الـتابعة لـإل                   

 بالنسبة ة الثابتة العاملـ ةبيئـي  ال للواليـات املـتحدة، وبـيانات السـواتل      احملـيطات والغـالف اجلـوي     
 .لألرض

ــيت أرســاها االحتــاد       -٧٢ ــداري وال ــع املخصصــة يف الطــيف امل ــاده أن املواق وأُبــدي رأي مف
الــدويل لالتصــاالت قــد تكــون جمحفــة يف حــق الــبلدان النامــية وأــا أوجــدت ســوابق عــندما     

واقــع حمــددة يف منحــت مشــغلي الســواتل القــادرين عــلى إطــالق ســواتلهم األولويــة يف شــغل م
املــدار باملقارنــة مــع اجلهــات الــيت تقــدم طلــبات ــذا الشــأن ولــيس لديهــا منشــآت خاصــة ــا  

ويف هــذا الصـدد، أبـدى ذلــك الوفـد رأيــا مفـاده أنـه ينــبغي لالحتـاد الــدويل       . إلطـالق السـواتل  
عقد غري لالتصـاالت، إذا مـا أراد أن ميـنح مشـغلي السـواتل مواقـع مدارية حمددة، أن ينظر يف                 

قـابل لإللغـاء يـربمه املـتقدم بطلـب هلـذا الغـرض يـتعلق باشتراء سواتله وتأمينها وإطالقها، بدال          
 .من اإلطالق الفعلي للساتل

وأعربـت بعـض الوفـود عـن ارتـياحها لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجـنة الفرعية يف                      -٧٣
أنّ ب والذي يقضي،  )A/AC.105/738نظـر املرفق الثالث من الوثيقة       ا(دورـا التاسـعة والـثالثني       

التنسـيق فـيما بني البلدان بقصد استغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض ينبغي أن ينفّذ بأسلوب              
رشـيد ومنصـف ومبـا يـتوافق مـع اللوائـح التنظيمـية لالتصـاالت الـراديوية الصـادرة عن االحتاد                    

 .الدويل لالتصاالت

 ٢٠٠٠لت إىل االحتـاد الـدويل لالتصاالت عام         واسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أـا أرسـ          -٧٤
معلومـات تـتعلق باالتفـاق الـذي مت التوصـل إلـيه خـالل دورا التاسعة والثالثني حول املسألة                     
املــتعلقة بطبــيعة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وكيفــية اســتخدامه وأن االحتــاد أشــار إىل هــذه  

الصـدد، أعربت اللجنة الفرعية عن قلقها       ويف هـذا    ). Rev.WRC-2000 (٨٠املعلومـة يف قـراره      
مـن عـدم ورود أي جـواب من االحتاد وكذلك من الثغرات يف املعلومات اخلاصة باإلجراءات            

 ).Rev.WRC-2000 (٨٠اليت اختذها االحتاد استجابة للقرار 

 راملؤمتوأحاطـت اللجـنة الفرعية علما بأنه من املقرر أن يعقد االحتاد الدويل لالتصاالت             -٧٥
ــراديوية  ــاملي لالتصــاالت ال ــام الع ــن  ٢٠٠٧ لع ــيف م  ١٦أكــتوبر إىل / تشــرين األول٢٢ يف جن

 .٢٠٠٧نوفمرب /تشرين الثاين
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واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى ضرورة توثيق التعاون بني االحتاد وجلنة استخدام الفضاء                 -٧٦
كة رؤســاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وإكســابه فعالــية مــزيدة وكــذا عــلى ضــرورة مشــار   

 .اللجنة وجلنتيها الفرعيتني ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف اجتماعات االحتاد ذات الصلة

دعـوة االحتـاد الدويل لالتصاالت إىل املشاركة     واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى ضـرورة            -٧٧
عــن إىل اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني يف دوراــا عــلى أســاس منــتظم وإىل تقــدمي تقاريــر ســنوية  

، وعـن املسائل اليت تكتسي أمهية يف    املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض       خدام  نشـطته املـتعلقة باسـت     أ
 .عمل كل منها

معاهدات "وطلبـت اللجـنة الفرعـية إىل األمانـة أن تـدرج يف الطبعات املقبلة ملنشورها          -٧٨
ــتحدة ومــبادئها بشــأن الفضــاء اخلــارجي    ــية العامــة ذ  األمــم امل ــرارات اجلمع ات  وغريهــا مــن ق

ديسمرب / كانون األول ٨ املؤرخ   ٥٥/١٢٢ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ٤ نـص الفقـرة      )1("الصـلة 
 الــذي أقــرت فــيه االتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية يف دورــا التاســعة           ٢٠٠٠

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسبة لألرض      ، بشـأن املسـألة املـتعلقة ب       ٢٠٠٠والـثالثني، املعقـودة عـام       
بعـض اجلوانـب املـتعلقة باسـتخدام املـدار الثابت بالنسبة      " والوثـيقة املعـنونة      سـتخدامه وكيفـية ا  
، املرفق  (A/AC.105/738املـرفقة بـتقرير اللجـنة الفرعـية عـن دورـا التاسعة والثالثني               " لـألرض 
 ألف ١٧٢١كمـا طلبـت اللجـنة الفرعـية إىل األمانـة أن تـدرج قـرار اجلمعـية العامـة              ). الثالـث 

 . يف ذلك املنشور١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠ملؤرخ ا) ٢٦-د(

وارتـئي أن تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده مسألة ترتبط بقضية املدار الثابت               -٧٩
 .بالنسبة لألرض

ورأت بعــض الوفــود أن الــتقدم العــلمي والتكــنولوجي واالســتغالل الــتجاري للفضــاء   -٨٠
 وازديـاد اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي بوجـه عـام، أمور              اخلـارجي واملسـائل القانونـية املسـتجدة       

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

ــيني        -٨١ ــريف للفضــاء اخلــارجي وعــدم تع ــود أخــرى إىل أن عــدم وجــود تع ــت وف وذهب
مكانية تطبيق قانون الفضاء حـدوده كالمهـا يـؤدي إىل حالـة مـن عـدم الـيقني القـانوين بشـأن إ           

وقـانون اجلـو، وأن األمـور املـتعلقة بسـيادة الـدول واحلـدود الفاصلة بني اال اجلوي والفضاء         
 .اخلارجي حتتاج إىل توضيح بغية احلد من إمكانية نشوب منازعات بني الدول

                                                           
 .A.05.I.90منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    (1) 
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حديد وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أن تعيني حدود الفضاء اخلارجي أمر هام لت         -٨٢
ورأى الوفـد أن اقـتران الـيقني بتطبـيق قانون الفضاء            . نطـاق تطبـيق قـانون اجلـو وقـانون الفضـاء           

ع الدول األعضاء على االنضمام إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيسيشج. 

ورأى أحـد الوفـود أنـه ينـبغي أن تسـتمر الـدول يف العمـل ضـمن اإلطـار احلايل الذي                         -٨٣
ي وظيفـته بطريقة حمكَمة، إىل حني نشوء حاجة بينة وأساس عملي لوضع تعريف للفضاء   يـؤد 

ورأى ذلـك الوفـد أن حماولـة تعـريف الفضـاء اخلـارجي أو تعيني           . اخلـارجي أو لتعـيني حـدوده      
حـدوده يف الوقـت الـراهن سـتكون عملـية نظـرية وقـد تـؤدي إىل تعقـيد األنشطة احلالية ورمبا                       

 .توقّع التطورات التكنولوجية املتواصلةيتسنى هلا أن ت ال

ــيني حــدود اــال اجلــوي        -٨٤ ــيارا لتع ــدار الســاتلي األدىن مع ــيل إىل اختــاذ امل ــئي أن امل وارت
ــاروخية     ــرة الصـ ــا أن الطائـ ــرا عـــدمي اجلـــدوى مبـ ــارجي أصـــبح أمـ ــاء اخلـ ــبة X-15والفضـ  ومركـ

SpaceShipOne       املركبات الطائرة يف مسار  يعتـربان معـا سـفينتني فضـائيتني تصـنفان ضـمن خانة 
دون مـداري، ممـا يعـين، حسـب هذا املعيار، أن بداية الفضاء اخلارجي قد تكون أدىن بكثري من                 

 .أدىن مدار ساتلي

 .وأعرب عن رأي يقول بضرورة اعتماد نظام واحد بشأن مالحة األجسام الفضائية -٨٥

ء اخلارجي وتعيني حدوده من     ورئـي أن باإلمكان حتقيق تقدم يف مسألة تعريف الفضا          -٨٦
 .خالل التعاون مع منظمة الطريان املدين الدويل

 عقد فريقها العامل املعين بتعريف      ٧٤٨وعـاودت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها         -٨٧
. رئيسا للفريق ) الربازيل(الفضـاء اخلارجي وتعيني حدوده، وانتخبت خوسيه مونسريات فيليو          

وصـلت إلـيه اللجـنة الفرعـية يف دورـا التاسـعة والـثالثني، وأيدتـه جلنة          ووفقـا لالتفـاق الـذي ت      
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا الثالــثة واألربعــني، عقــد الفــريق     
 .العامل اجتماعا قصره على النظر يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

رعـية بارتياح العمل الذي يضطلع به الفريق العامل وأعربت عن      والحظـت اللجـنة الف     -٨٨
 .تقديرها لرئيسه

. وعقـد الفـريق العـامل املعـين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ثالث جلسات       -٨٩
أبــريل تقريــر الفــريق العــامل، / نيســان٤ املعقــودة يف ٧٦٣وأقــرت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها 

 . هلذا التقريرالوارد يف املرفق الثاين
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 من  ٦وتـرد النصـوص الكاملـة للكـلمات الـيت أدلـت ـا الوفـود خـالل مناقشـة البـند                        -٩٠
 ).T.757 إىل COPUOS/Legal/T.754(جدول األعمال يف حماضر حرفية غري منقّحة 

  
 استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية  -سادسا 

  قيحهايف الفضاء اخلارجي وإمكانية تن
، ٦١/١١١اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونية أن اجلمعية العامة قد أيدت، يف قرارها        -٩١

توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية بأن تعىن اللجنة الفرعية القانونية،                  
واغل يف دورـا السادسـة واألربعـني، آخـذة يف اعتـبارها اهـتمامات مجـيع الـبلدان، وال سـيما ش          

الـبلدان النامـية، بالـنظر يف اسـتعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                 
 .كموضوع أو بند منفرد للمناقشة) ٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (اخلارجي وإمكانية تنقيحها 

ة العلمية والحظـت اللجنة الفرعية القانونية بارتياح التقدم الذي أحرزته اللجنة الفرعي           -٩٢
ــين دويل          ــار تق ــاق ومســات إط ــداف ونط ــد أه ــني، يف حتدي ــرابعة واألربع ــا ال ــية يف دور والتقن

. لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 
ة والحظـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بارتـياح أيضـا تأيـيد اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية خط             

عمـل جديـدة للفـريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، تنفّذ                
 .٢٠١٠ و٢٠٠٧على مدى ثالث سنوات للفترة املمتدة بني عامي 

والحظـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بارتـياح كذلـك االتفـاق القاضـي بصـوغ شراكة                   -٩٣
لوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة مـن خـالل تكويـن فريق        بـني اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية وا       

خـرباء مشـترك يعـىن بوضـع إطـار األمـان اخلـاص بتطبـيقات مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء                   
 .٢٠١٠اخلارجي ونشر ذلك اإلطار حبلول عام 

وأحاطـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلما بالفوائد اإلجيابية للتعاون بني اللجنة الفرعية              -٩٤
لعلمـية والتقنـية والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة، ممـا قد يكون خري مثال عما ينبغي التشجيع                     ا

 .عليه من تعاون بني املؤسسات يف املستقبل

ورأت بعـض الوفـود أنه ما من مربر يدعو يف املرحلة الراهنة إىل تنقيح املبادئ املتصلة                  -٩٥
 .ارجيباستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخل

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجنة الفرعية القانونية ينبغي هلا أن تنظر يف اجلدوى من         -٩٦
احـتمال تنقـيح املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وأن جتمع               

وينـبغي أن يكـون أي إطـار قـانوين يعتمد بشأن     . مـا أمكـن مـن معلومـات عـن هـذا املوضـوع             
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دام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي موافقا ملبادئ استخدام الفضاء اخلارجي      اسـتخ 
 .يف األغراض السلمية، مبا حيفظ مصاحل الدول كافة

ورئـي أن تقـوم اللجنة الفرعية القانونية بالنظر يف مسألة إمكانية تنقيح املبادئ املتصلة                -٩٧
خلـارجي بعـد أن تعـتمد جلـنة اسـتخدام الفضـاء       باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء ا     

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إطارا تقنيا دوليا لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات       
 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ورئـي أن اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية عـلى منت املركبات اليت ترسل إىل الفضاء              -٩٨
مـرافق يف األجـرام السـماوية قـد يكــون أمـرا ال مفـر مـنه كمصـدر للطاقـة يعــزز          ـدف إنشـاء   

 .استعمال الطاقة الشمسية

وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية على ضرورة مواصلة دراسة هذه املسألة وإبقاء                   -٩٩
 .هذا البند مدرجا يف جدول أعماهلا

 من ٧الل املناقشـات بشـأن البـند      وتـرد النصـوص الكاملـة للكـلمات الـيت أُديل ـا خـ               -١٠٠
 ).T.758 إىل COPUOS/Legal/T.756(جدول األعمال يف حماضر حرفية غري منقّحة 

  
املتعلق  دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول -سابعا 

 الضمانات  باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية
  ةالدولية على املعدات املنقول

١٠١- توصية ٦١/١١١دت يف قرارها استذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة أي 
جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تـنظر اللجـنة الفرعية يف بند جدول                        

دراســة واســتعراض الــتطورات خبصــوص مشــروع الــربوتوكول املــتعلق   "األعمــال حيمــل عــنوان 
، "خلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة   باملسائل ا 
 .بند منفرد للمناقشة/كموضوع

م املراقب  ، قد ٢٠٠٧ أبـريل / نيسـان  ٢، املعقـودة يف      للجـنة الفرعـية    ٧٥٨ويف اجللسـة     -١٠٢
ــرو     ــتعلقة مبشـ ــتطورات املـ ــرا عـــن الـ ــية تقريـ ــنة الفرعـ ــيدروا إىل اللجـ ــروتوكول عـــن اليونـ ع بـ

 .املوجودات الفضائية

املعدات الدارجة  وأشـارت اللجـنة الفرعـية إىل أن الـربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة ب              -١٠٣
، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة قد اعتمد وفُتح    عـلى السـكك احلديديـة     
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، وإىل أن لكسمربغ سوف تكون      ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٢٣بـاب التوقـيع علـيه يف لكسمربغ يف          
 .هي مقر السجل الدويل املقبل للمعدات الدارجة على السكك احلديدية

كمـا أشـارت اللجـنة الفرعـية إىل أن سـبع دول إضـافية قد أصبحت أطرافا يف االتفاقية                     -١٠٤
للجنة ويف الـربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة مبعدات الطائرات منذ الدورة اخلامسة واألربعني              

، وأن جممـوع عـدد الـدول األطـراف يف كـل من االتفاقية والربوتوكول            ٢٠٠٦الفرعـية يف عـام      
 . دولة١٦يبلغ حاليا 

 ضمانة خالل األشهر العشرة األوىل      ٣٣ ٥٠٠وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية بأنه مت تسجيل           -١٠٥
ــرات يف    ــدويل ملعــدات الطائ ــرات ا ١٥ ٠٠٠لتشــغيل الســجل ال ــرات والطائ ــة  مــن الطائ لعمودي

 يف املائة من معامالت  ٥٠وحمـركات الطائـرات، وأن السـجل الـدويل بـات يشمل ما يزيد على                
 .الطائرات التجارية يف العامل

 واصــل الــتزامه الكــامل بإجنــاز العمــل اخلــاص  اليونــيدرواوالحظــت اللجــنة الفرعــية أن  -١٠٦
 منحه األولوية يف برنامج      يف الوقت املناسب، بعد أن     شـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية       مب

، وأن كـل اجلهـود املمكـنة تـبذل لعقد الدورة الثالثة للجنة اخلرباء      ٢٠٠٨-٢٠٠٦عملـه للفـترة     
كما أشارت اللجنة الفرعية إىل أن عددا من . ٢٠٠٧احلكوميني التابعة لليونيدروا قبل اية عام    

صل قبل الدورة الثالثة للجنة الوثـائق قـد أعـدت يف فـترة مـا بـني الدورات وأن املشاورات ستتوا                
دفــع ، ل٢٠٠٧يونــيه / حزيــران٢٠ و١٩اخلــرباء احلكومــيني، املقــرر عقدهــا يف نــيويورك يومــي  

 .عجلة السري يف معاجلة املسائل املعلّقة

وأشــارت اللجــنة الفرعــية كذلــك إىل أن عــددا مــن اهليــئات قــد أعربــت عــن اهــتمامها    -١٠٧
 .وجب بروتوكول املوجودات الفضائية املقبلباالحتفاظ بالسجل املقرر إنشاؤه مب

 . على تقريره الشامللمراقب عن اليونيدرواوأعربت اللجنة الفرعية عن شكرها ل -١٠٨

 باتفاقية ةلحقامل تالربوتوكوالوأعربـت بعـض الوفـود عـن دعمهـا للـتقدم احملـرز بشـأن            -١٠٩
 كــبري إىل مواصــلة العمــل عــلى  وعــن تطلعهــا باهــتمامالضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة
 . وإىل إجناز املشروع بنجاحمشروع بروتوكول املوجودات الفضائية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مثة حاجة إىل تسوية عدة مسائل قبل وضع الصيغة النهائية                -١١٠
ــدويل املقــبل بشــأن        ــتوافق بــني الســجل ال ــروتوكول املوجــودات الفضــائية لضــمان ال ملشــروع ب

الفضائية وسجل األمم املتحدة لألجسام املُطِلقة يف الفضاء اخلارجي الذي حيتفظ به            املوجـودات   
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ــية التســجيل   وتشــمل تلــك املســائل تعــريف املوجــودات الفضــائية،   . األمــني العــام، عمــال باتفاق
 ".اخلدمة العمومية"وضمان عدم تدخل السجل، والتحفظات املتعلقة بالتزامات 

نـه لدى وضع الصيغة النهائية ملشروع بروتوكول املوجودات  وأُعـرب عـن رأي مفـاده أ     -١١١
الفضائية، ينبغي النظر يف مواءمة اجلوانب املالية للربوتوكول مع احلقوق السيادية للدول وضمان   

 .سبل وصوهلا إىل املوارد الطبيعية

ورأت بعـض الوفـود أن مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية يتيح فرصة لتيسري                -١١٢
ع القطـاع الفضـائي الـتجاري بإنشـاء إطـار ميكـن للـدول مـن خاللـه أن تدعم نظام متويل            توسـ 

وكـان مـن رأي تلـك الوفـود أن مشـروع الـربوتوكول سـيتيح لطائفة                  .قـائم عـلى املوجـودات     
أعـرض مـن الـدول، يف مجـيع املـناطق وعـلى مجـيع مسـتويات التنمـية االقتصادية، أن تنتفع من           

 أفضـل الحتياز مصاحل يف معدات فضائية واحتياز خدمات متأتية           ذلـك التوسـع بـتوفريه فرصـة       
 .من معدات فضائية

 معاجلة  قط املقـبل يستهدف ف     املوجـودات الفضـائية    أت بعـض الوفـود أن بـروتوكول       رو -١١٣
املســألة املتمــيزة واهلامــة املتمــثلة يف توفــري الــتمويل لألنشــطة الفضــائية الــتجارية، وال يقصــد لـــــه  

ق والـتزامات األطـراف يف معاهدات الفضاء اخلارجي أو حقوق والتزامات الدول         املسـاس حبقـو   
 االتصاالت الالسلكية،   األعضـاء يف االحتاد الدويل لالتصاالت مبقتضى دستوره واتفاقيته ولوائح         

ورأت . وإىل أن هـذا املـبدأ سـيبين صـراحة يف نـص أي بـروتوكول يـتعلق بـاملوجودات الفضائية               
ا أن مشـروع بـروتوكول املوجودات الفضائية ستتفاوض عليه الدول األعضاء            تلـك الوفـود أيضـ     

 .يف اليونيدروا يف اية املطاف من خالل إجراءات اليونيدروا

 وظيفة السلطة اإلشرافية    ىتولّأن ت األمم املتحدة   رأي مفاده أنه بإمكان     وقـد أُعرب عن      -١١٤
 . املقبلمبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية

وذهـب أحـد الوفـود إىل أنـه لـيس مـن املناسـب أن تضطلع األمم املتحدة بدور السلطة                      -١١٥
مؤداه أن تنفيذ الربوتوكول املقبل جيب أال ميس باملواضع   وأعـرب ذلك الوفد عن رأي       . املشـرفة 

املداريـة ونطاقـات األطـياف الـترددية املخصصـة للـدول وفقا للقواعد اليت أرساها االحتاد الدويل            
ل املســـيطر عـــلى الت، ألن مـــن احملـــتمل، يف حـــال حـــدوث تقصـــري، أن يســـعى املمـــو لالتصـــا

 .املوجودات الفضائية إىل استخدام تلك املواضع املدارية وذلك النطاق من األطياف الترددية

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن مشاركة مكتب شؤون الفضاء بصفة مراقب يف الدورات                  -١١٦
 .ر مفيد وأن مشاركة املكتب املستمرة ستكون جمديةالتفاوضية لليونيدروا أم
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بعة واتفقـت اللجنة الفرعية على أن يظل هذا البند مدرجا يف جدول أعمال دورا السا     -١١٧
 .٢٠٠٨واألربعني عام 

 من جدول ٨ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات اليت أدلت ا الوفود خالل مناقشة البند        -١١٨
 ).T.760 إىل COPUOS/Legal/T.758(حة منقّاألعمال يف حماضر حرفية غري 

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية                  -ثامنا  

ــية أن اجلمعــية العامــة أقــرت يف قــرارها     -١١٩  ٦١/١١١اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانون
الفرعــية يف توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة    

ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية وفقــا خلطــة العمــل الــيت     
 )2(.اعتمدا اللجنة

وكـان معروضـا عـلى اللجنة الفرعية ورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق العامل املعين                 -١٢٠
 ).A/AC.105/C.2/L.266(مبمارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية 

وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بالتعلــيقات الــيت قدمــتها رابطــة القــانون الــدويل عــلى   -١٢١
 ).A/AC.105/C.2/L.265مرفق الوثيقة (ممارسات التسجيل يف تقريرها إىل اللجنة الفرعية 

 مــن جــدول األعمــال ٩والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن عمــلها يف إطــار البــند   -١٢٢
ف يشــجع الــدول عــلى االنضــمام إىل اتفاقــية التســجيل، وحيســن تطبــيق االتفاقــية ويعــزز   ســو

فعاليـتها، ويســاعد عــلى تطويــر وتدعــيم املعــايري التشــريعية الوطنــية املــتعلقة بتســجيل األجســام  
ويف سـياق هـذا الفهـم، اتفقت اللجنة الفرعية على أنه من املهم              . املُطِلقـة يف الفضـاء اخلـارجي      

 اجلهـود للحـث على مزيد من االنضمام إىل اتفاقية التسجيل، مما يفضي إىل قيام مزيد             مواصـلة 
ــية الــيت تضــطلع بأنشــطة      مــن الــدول بتســجيل األجســام الفضــائية، وتشــجيع املــنظمات الدول

 .فضائية على إعالن قبوهلا احلقوق وااللتزامات اليت تنص عليها االتفاقية

ح أن العمل املضطلع به يف إطار خطة عملها الرباعية   والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتيا       -١٢٣
السـنوات قـد بينـت شـدة اهـتمام الـدول األعضـاء بـالعمل املندرج ضمن هذا البند من جدول            
األعمـال، والـذي ميـثّل منوذجـا ملـا تقـوم بـه اللجـنة الفرعـية مـن عمل منتج وموجه حنو النتائج              

ان املشاركة يف أنشطة فضائية، سواء أكانت       بشـأن مسـألة ذات أمهـية كـبرية لـدى مجـيع الـبلد              
والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن املناقشــات الــيت جــرت . بلدانــا مــرتادة للفضــاء أم مل تكــن

                                                           
 .١٩٩، الفقرة )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم       (2) 
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ضـمن إطـار خطـة عمـلها الرباعـية السـنوات قد سلّطت الضوء على مسائل قانونية ذات أمهية          
 .عملية بالغة لألنشطة الفضائية الوطنية

 سجال وطنيا لألجسام ٢٠٠٦ الفرعـية أن الـربازيل أنشـأت يف عام           والحظـت اللجـنة    -١٢٤
والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضا أن     ). AEB(الفضـائية، تـتوىل حفظـه وكالـة الفضـاء الـربازيلية             

 سجال وطنيا لألجسام الفضائية، يتوىل حفظه املعهد الوطين ٢٠٠٦إندونيسـيا أنشـأت يف عام      
حظـــت اللجـــنة الفرعـــية كذلـــك أن كازاخســـتان وال). LAPAN(لـــلمالحة اجلويـــة والفضـــاء 

 سـجال وطنـيا لألجسام الفضائية وسجلت أول ساتل اتصاالت وطين            ٢٠٠٦أنشـأت يف عـام      
 .األجسام املُطِلقة يف الفضاء اخلارجي، يف سجل KazSatيف املدار الثابت بالنسبة لألرض، 

طـار هـذا البـند من    وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن العمـل املضـطلع بـه يف إ          -١٢٥
 .جدول األعمال ميكن اعتباره منوذجا لكيفية معاجلة مسائل أخرى تنظر فيها اللجنة الفرعية

ــاهدات الفضــاء اخلــارجي        -١٢٦ ــنظومة مع ــاملي مل ــبول الع ــيق الق ــؤداه أن حتق ــدي رأي م وأُب
التطور وإنشـاء نظـم تنفـيذ وطنـية عـلى نطاق العامل كله مها أمران هامان ملواجهة ما ينشأ عن              

ــة للقطــاع اخلــاص          ــئات تابع ــا هي  ــوم ــيت تق ــاد األنشــطة الفضــائية ال التكــنولوجي وعــن ازدي
 .ومنظمات حكومية دولية من تعقد متزايد لعمليات تسجيل األجسام الفضائية

ــنطوي عــلى عــدة       -١٢٧ ــية تســجيل األجســام الفضــائية ت ــاده أن عمل وأعــرب عــن رأي مف
 .ضحة ويلزم إيضاحهامسائل قانونية ومشاكل عملية غري وا

ــية، يف جلســتها    -١٢٨ ــودة يف ٧٤٨وعــاودت اللجــنة الفرع ــارس / آذار٢٦ املعق ، ٢٠٠٧م
عقـد فـريقها العـامل املعين مبمارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية،             

وعقــد الفــريق العــامل مخــس . رئيســا للفــريق العــامل) أملانــيا(أوفــيه شــروغل -وانتخبــت كــاي
ــريل / نيســان٤ املعقــودة يف ٧٦٣وأقــرت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها  . لســاتج ، ٢٠٠٧أب

 .تقرير الفريق العامل الذي يرد يف املرفق الثالث هلذا التقرير

وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها للعمــل الــذي اضــطلع بــه الفــريق العــامل أثــناء    -١٢٩
ارتياحها على وجه اخلصوص ملا حققه وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن       . ٢٠٠٧-٢٠٠٥الفـترة   

الفـريق العـامل مـن نـتائج، يف شـكل عناصـر السـتنتاجات صـادرة عـنه، حسـبما يرد يف تذييل               
 .املرفق الثالث



 

27  
 

A/AC.105/891  

ورأت اللجـنة الفرعـية أن عناصـر االستنتاجات تلك متثل حافزا هاما لتعزيز االنضمام                 -١٣٠
ها الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل   إىل اتفاقـية التسـجيل، وإلرسـاء ممارسـات موحـدة تتبع           

 .األجسام الفضائية

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تذييل تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق الثالث،             -١٣١
 مــــــن الوثــــــيقة  ١٨مقــــــترناً بفقــــــرات الديــــــباجة الســــــت األوىل الــــــواردة يف الفقــــــرة      

A/AC.105/C.2/L.266       ا اخلمسني لتقدميه       ، متـثّل أساسـا ملشروع قرار تتفقعليه اللجنة يف دور 
 .إىل اجلمعية العامة

 من جدول األعمال يف     ٩ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت أُلقيت أثناء مناقشة البند             -١٣٢
 ).T.747 وT.744 إىل COPUOS/Legal/T.741(حماضر حرفية غري منقّحة 

  
رجي يف األغراض  إىل جلنة استخدام الفضاء اخلاموجهة اقتراحات -تاسعا 

  اللجنة الفرعية القانونية يف فيهاالسلمية بشأن بنود جديدة تنظر 
  ة واألربعنيبع السادورا
ــنة اســـتذكرت -١٣٣ ــة  اللجـ ــية أن اجلمعـــية العامـ ــية القانونـ ــرارها قـــد أشـــارت، الفرعـ   يف قـ
 إىل جلــنة ســة واألربعــني اقــتراحااسادم يف دورــا ال ســتقدالفرعــيةأن اللجــنة إىل  ،٦١/١١١

 يف األغـراض السـلمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية             اخلـارجي اسـتخدام الفضـاء     
 .٢٠٠٨ واألربعني، عام ةبعالسايف دورا 

 اقـتراحات يف  مـن  مـا سـبق للجـنة الفرعـية القانونـية أن نظـرت فـيه        الرئـيس  واسـتذكر  -١٣٤
ــدة بغــرض    اخلامســةدورــا  ــنود جدي ــا يف جــدول أعمــال اللجــنة    واألربعــني بشــأن ب إدراجه

انظر الفقرة ( مقدموهـا بغـية مناقشتها يف دورات الحقة للجنة الفرعية      اسـتبقاها  وقـد الفرعـية،   
 ).A/AC.105/871 الوثيقة من ١٥٤

ــناء عــلى مشــاورات غــري رمســية أجــراها فالدميــري كوبــال     -١٣٥ ــة التشــيكية (وب ، )اجلمهوري
" بـناء القـدرات يف جمال قانون الفضاء       "د جديـد عـنوانه      اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى إدراج بـن          

بـند مـنفرد عـلى جـدول أعمـال اللجـنة الفرعية يف دورا       /اقترحـته جـنوب أفريقـيا كموضـوع       
والحظـت اللجـنة الفرعـية أن املـداوالت يف إطـار هذا البند             . ٢٠٠٨السـابعة واألربعـني، عـام       

دمي املساعدة إليها، واتفقت على أن تدرس سـتهدف إىل تعزيـز الـتعاون مـع الـبلدان النامية وتق          
 .احتمال متديد النظر يف هذا البند إىل ما بعد الدورة السابعة واألربعني
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تــبادل عــام لــلمعلومات عــن    "كمــا اتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى إدراج بــند عــنوانه        -١٣٦
ــراض        ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــلة باستكشـ ــية ذات الصـ ــريعات الوطنـ التشـ

 :، اقترحته الواليات املتحدة، كبند ينظر فيه وفقا خلطة العمل الرباعية السنوات التالية"السلمية

يطلب إىل الدول األعضاء اإلبالغ عن تشريعاا الوطنية املتصلة                                             ٢٠٠٨ 
عروض تقدمها الدول               . باألنشطة الفضائية احلكومية وغري احلكومية                          

 الوطنية     األعضاء للتقارير املتعلقة بتشريعاا                      

تدرس، يف إطار فريق عامل، الردود املتلقاة من أجل بلورة فهم للطريقة                             ٢٠٠٩ 
 اليت تنظم ا الدول األعضاء األنشطة الفضائية احلكومية وغري احلكومية                 

يواصل الفريق العامل النظر يف الردود املتلقاة ويبدأ يف وضع تقريره، مبا                ٢٠١٠ 
 يف ذلك استنتاجاته     

ريق العامل الصيغة النهائية لتقريره لكي يقدمه إىل اللجنة               يضع الف   ٢٠١١ 
 الفرعية 

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩واتفقت اللجنة الفرعية على إنشاء فريق عامل لينظر يف هذا البند يف السنوات 
 .٢٠١١و

املركز األورويب لقانون  واملعهـد الـدويل لقـانون الفضاء     واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى دعـوة            -١٣٧
اآلثار القانونية للتطبيقات الفضائية املترتبة على تغير املناخ     "يم نـدوة يكـون موضوعها        إىل تنظـ   الفضـاء 
، تــنظم يف اجللســتني اللــتني ســتعقدان بعــد ظهــر الــيومني األول والــثاين مــن دورــا الســابعة    "العــاملي

ــام   ــيكو      . ٢٠٠٨واألربعــني، ع ــاق ــدف إدراجــه احملــتمل ل ــذا االتف ــية هل ــلت اللجــنة الفرع ن وتوص
 .٢٠٠٩بندا منفردا يف جدول أعمال دورا الثامنة واألربعني، عام /موضوعا

 الفرعـية القانونية على أن يقترح على جلنة استخدام الفضاء اخلارجي             اللجـنة  واتفقـت  -١٣٨
 ةبعالسا السـلمية إدراج البـنود التالـية يف جـدول أعمـال اللجنة الفرعية يف دورا                  األغـراض يف  

 :واألربعني
  

   املنتظمة   البنود    
 . جدول األعمالوانتخاب الرئيس وإقرار الدورة افتتاح -١ 

 .الرئيس كلمة -٢ 

 . لآلراءعام تبادل -٣ 
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 . املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااألمم معاهدات حالة -٤ 

 أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية            عـن  معلومـات  -٥ 
 . يتعلق بقانون الفضاءفيما

 : مبا يلياملتصلة املسائل -٦ 

  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛تعريف )أ(  

 ذلك النظر يف    يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا              طبـيعة  )ب(  
الســبل والوســائل الكفــيلة بتحقــيق االســتخدام الرشــيد والعــادل لــلمدار   

 .دور االحتاد الدويل لالتصاالت بالنسبة لألرض دون مساس بالثابت
  

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

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

ــتعراض دراســـة -٨  ــتعلق  الـــتطورات واسـ ــلة مبشـــروع الـــربوتوكول املـ  ذات الصـ
 املــلحق باتفاقــية الضــمانات الدولــية فضــائية،الباملســائل اخلاصــة بــاملوجودات 

 .على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٩ 
  

   فيها ضمن إطار خطط العمل               ينظر   اليت    البنود    
ــية ذات الصــلة باستكشــاف        -١٠  ــن التشــريعات الوطن ــلمعلومات ع ــام ل ــبادل ع ت

 .ةالفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمي

يطلب إىل الدول األعضاء اإلبالغ عن تشريعاا الوطنية املتصلة                     : ٢٠٠٨ 
عروض تقدمها الدول األعضاء          . باألنشطة الفضائية احلكومية وغري احلكومية           

 .للتقارير املتعلقة بتشريعاا الوطنية         
  

   اجلديدة     البنود    
ســلمية بشــأن  جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الإىل اقــتراحات -١١ 

 .ة واألربعنيثامن دورا اليف القانونية الفرعيةبنود جديدة تنظر فيها اللجنة 
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 عقــد واألربعــني ســابعة الفرعــية القانونــية عــلى أن تعــاود يف دورــا الاللجــنة واتفقــت -١٣٩
 ا وتطبيقه  املعـين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي          العـامل الفـريق   

 . املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهباملسائلالفريق العامل املعين و

 مدى احلاجة  ،ة واألربعني سابع يف دورـا ال    ، الفرعـية عـلى أن تـدرس       اللجـنة  واتفقـت  -١٤٠
 الفـريق العـامل املعـين حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضاء          واليـة إىل متديـد    
 . ما بعد دورة اللجنة الفرعية تلك إىلاخلارجي

مـي االقـتراحات التالـية املتعلقة بإدراج بنود جديدة          الفرعـية أن مقد    اللجـنة  الحظـت و -١٤١
 :الالحقة أعماهلا يعتزمون االحتفاظ بتلك االقتراحات إلمكان مناقشتها يف دوراا جدوليف 

 االصطناعية يف   رضيةاأل للـتوابع  املـبادئ املـنظمة السـتخدام الـدول          اسـتعراض  )أ( 
، بغية حتويل ذلك النص     )٣٧/٩٢مرفق قرار اجلمعية العامة     (املباشر   اإلرسـال الـتلفزي الـدويل     

  معاهدة يف املستقبل، اقترحته اليونان؛إىل

ــتعراض )ب(  ــية املنطــبقة     اس ــدويل احلال ــايري القــانون ال ــلى مع ــام الفضــائي،  ع  احلط
 اقترحته اجلمهورية التشيكية واليونان؛

 من الفضاء  عـن بعـد    األرض باستشـعار املسـائل ذات الصـلة باملـبادئ املـتعلقة           )ج( 
 ، اقترحته شيلي وكولومبيا؛)٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية العامة (اخلارجي 

 األعضــاء يف اإليســا  الــدول الفضــائي، اقترحــته فرنســا وأيدــا فــيه     احلطــام )د( 
 ؛معهااملتعاونة الدول و

،  مـن الفضاء اخلارجي  عـن بعـد   األرضباستشـعار تعلقة  املـبادئ املـ   اسـتعراض  )ه( 
 ؛ اقترحته اليونانل، حتويلها إىل معاهدة يف املستقببغية

 اتفاقــية شــاملة عاملــية الــنطاق بشــأن قــانون صــوغ مالءمــة واستصــواب مــدى )و( 
 .، اقترحه االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني واليونانالفضاء الدويل

) اجلمهورية التشيكية(عـية عـن عمـيق تقديـرها لفالدميـري كوبـال       وأعربـت اللجـنة الفر    -١٤٢
عـلى قـيامه بإجـراء املشـاورات غـري الرمسـية بشـأن االقـتراحات املتعلقة بإدراج بنود جديدة يف                   

 .جدول األعمال بكفاءة

 من جدول األعمال ١٠ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقيت أثناء مناقشة البند              -١٤٣
 ).T.762إىل (COPUOS/Legal/T.760 حة  غري منقّيف حماضر حرفية



 

31  
 

A/AC.105/891  

  املرفق األول   
 األمم املتحدة اخلمس معاهداتتقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة   

   املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١ مـن قـرار اجلمعـية العامة        ٦ للفقـرة    وفقـا  -١

 مـــارس/ آذار٢٦ يف املعقـــودة ٧٤٨ة الفرعـــية القانونـــية يف جلســـتها ، عــاودت اللجـــن ٢٠٠٦
ــة معــاهدات األمــم    ٢٠٠٧  اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء  املــتحدة عقــد فــريقها العــامل املعــين حبال

 ).اليونان(اخلارجي وتطبيقها، برئاسة فاسيليوس كاسابوغلو 

أبريل /سانني ٣و مـارس / آذار ٢٩ و ٢٨ و ٢٧يف   جلسـات    مخـس  الفـريق العـامل      وعقـد  -٢
ــامل األوىل، املعقــودة يف   . ٢٠٠٧ ــيس أن اســتذكر، مــارس/ آذار٢٧ويف جلســة الفــريق الع  الرئ

، عـلى أن تشمل     ٢٠٠١ عـام    ،اللجـنة الفرعـية القانونـية كانـت قـد اتفقـت، يف دورـا األربعـني                
 واستعراض  ، املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي     املـتحدة مناقشـات الفـريق العـامل حالـة معـاهدات األمـم             

 وكذلـك تـرويج قـانون الفضاء، خصوصا من       عاملـيا،  والعقـبات الـيت حتـول دون قـبوهلا           ،تنفـيذها 
ــتحدة     ــم امل ــرنامج األم ــيقاتخــالل ب ). ١١٨، الفقــرة Corr.1 وA/AC.105/763(  الفضــائيةللتطب

 عام ، كانـت قـد اتفقت، يف دورا احلادية واألربعني  الفرعـية أن اللجـنة  أيضـا   الرئـيس   واسـتذكر 
 مناقشاتقد تثار يف جديدة  ميكـن للفريق العامل أن ينظر يف أي مسائل مماثلة        أنـه لى  ، عـ  ٢٠٠٢

 الراهــنةالفــريق العــامل، شــريطة أن تكــون تلــك املســائل مــندرجة ضــمن واليــة الفــريق العــامل     
)A/AC.105/787 ، ١٤٠ و١٣٨الفقرتان.( 

 املمكنةخلـيارات   بشـأن ا اسـتبيان "وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل وثـيقة عـنواا            -٣
 .(A/AC.105/C.2/L.259)" لتطوير قانون الفضاء الدويل مستقبال

واســتذكر الرئــيس أن الفــريق العــامل كــان قــد اتفــق، يف الــدورة اخلامســة واألربعــني     -٤
ــية، عــام    ــية    ٢٠٠٦للجــنة الفرعــية القانون ــتعلق مبــزايا االنضــمام إىل اتفاق ــيقة ت ، عــلى نــص وث

مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (ضــرار الــيت حتدثهــا األجســام الفضــائية  املســؤولية الدولــية عــن األ 
، طُلـب إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التابع لألمانة العامة أن يرسلها                  )٢٦-د (٢٧٧٧

ونوه الفريق العامل بأن املكتب، . إىل مجـيع الـدول الـيت مل تصـبح بعـد أطرافا يف تلك االتفاقية               
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٨لوثيقة يف من خالل مديره، قد أرسل تلك ا

ــا اخلامســة        -٥ ــية اختــذت يف دور ــك أن اللجــنة الفرعــية القانون ــيس كذل واســتذكر الرئ
 :، القرارات التالية٢٠٠٦واألربعني، عام 
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أن تدعـى الـدول األعضـاء إىل تقدمي معلومات عما ميكن أن تكون قد اختذته               )أ( 
ة لـتلقي الرسـالة املوجهة من األمني العام، اليت طلب        مـن إجـراءات عـلى الصـعيد الوطـين نتـيج           

ــارجي     ــاء اخلـ ــاهدات الفضـ ــمام إىل معـ ــنظر يف االنضـ ــيها إىل الـــدول أن تـ  ،A/AC.105/871(فـ
 ؛)٥٢الفقرة 

أن تواصـل يف دورـا السادسـة واألربعني مناقشة االستبيان املتعلق باخليارات              )ب( 
، واملرفق األول، ٥١، الفقـرة  A/AC.105/871(بال  احملـتملة لـتطوير قـانون الفضـاء الـدويل مسـتق           

 ؛))ج (٧الفقرة 

 :أن تؤجل مناقشة املسائل التالية إىل دورا السادسة واألربعني )ج( 

دور معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضاء اخلارجي كأساس للتشريعات              ‘١‘ 
خلـاص يف األنشطة  الوطنـية املـتعلقة بالفضـاء، وخصوصـا يف تنظـيم مشـاركة القطـاع ا        

 املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛

القـيمة القانونـية إلعـالن القـبول مـن جانـب مؤسسة عملياتية حكومية دولية                 ‘٢‘ 
 بعد خوصصتها؛

ــانون الفضــاء عــلى نطــاق العــامل، ال مــن خــالل التثقــيف       ‘٣‘  ــترويج لق ــيات ال آل
ــن أجــل        ــية إىل احلكومــات م ــدمي املســاعدة التقن ــن خــالل تق ــل وم صــوغ فحســب ب

 تشريعات وطنية خاصة بالفضاء؛

ينــبغي مواصــلة حبــث مســألة امتــثال الــدول الــتام ألحكــام الصــكوك القانونــية  ‘٤‘ 
الدولـية الـيت حتكـم الفضـاء اخلـارجي والـيت هـي حاليا أطراف فيها، بغية حتديد تدابري                    
لتشــجيع االمتــثال الــتام، مــع مــراعاة تــرابط املــبادئ والقواعــد الــيت حتكــم الفضــاء           

 ارجي؛اخل

ــامل إىل مــا بعــد الــدورة          )د(  ــد واليــة الفــريق الع ــة مــدى احلاجــة إىل متدي دراس
 ).٥٣، الفقرة A/AC.105/871(السادسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية 

والحـظ الفـريق العـامل بارتـياح مـا ألقـته عـدة وفـود مـن كلمات بشأن األثر اإلجيايب              -٦
تشجيعا للمشاركة يف معاهدات الفضاء اخلارجي، وللرسالة للرسـالة املوجهـة مـن األمني العام         

املوجهـة مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي تشجيعا للمشاركة يف اتفاقية املسؤولية، واللتني           
ــتعلقة بالفضــاء         ــتحدة امل ــم امل ــاهدات األم ــية للمشــاركة يف مع ــزتا عــلى إجــراء دراســة واف حفّ

 .اخلارجي وحققتا نتائج ملموسة
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الوفــود عــن رأي مفــاده أن الــردود عــلى االســتبيان ســتوفّر معلومــات   وأعــرب بعــض  -٧
مفــيدة لــتطوير قــانون الفضــاء الــدويل مســتقبال ولتوحــيد املواقــف املتبايــنة الــيت تــتخذها الــدول 

 .بشأن تلك املسألة

وشـكّكت وفـود أخرى يف جدوى االستبيان، خصوصا وأنه ميثّل جمموعة أسئلة ذات                -٨
ة، ورأت أن مـن شـأن مســعى مـن هـذا القبــيل أن يقلّـل مـن وضــوح       إجابـات اختـيارية مــتعدد  

 .الرسالة الداعية إىل زيادة االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجي املوجودة وحتسني تنفيذها

واتفــق الفــريق العــامل عــلى مواصــلة مناقشــة املســائل املطــروحة يف االســتبيان مناقشــة    -٩
 .دورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية القانونيةمفتوحة ومرنة داخل الفريق العامل يف ال

وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أنـه ينـبغي النظر يف أسباب تدني مشاركة الدول يف             -١٠
مــرفق قــرار (االتفــاق املــنظم ألنشــطة الــدول عــلى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى  

ــة   ــية العام ــود لتســوية أ    )٣٤/٦٨اجلمع ــذل جه ــه ينــبغي ب ــات حتــول دون تلــك   ، وأن ي معوق
 .املشاركة

واتفـق الفـريق العـامل على أن تقوم الدول األعضاء، لدى تناول مسألة تدين مشاركة               -١١
 ،٢٠٠٨الـدول يف اتفـاق القمـر أثـناء الـدورة السـابعة واألربعـني للجنة الفرعية القانونية، عام                    

 :مبا يلي

ملقرر أن يضطلع ا فوق سطح      تـناول األنشـطة اليت يضطلع ا حاليا أو من ا           )أ( 
 القمر واألجرام السماوية األخرى؛

 حتديد منافع التقيد بـاتفاق القمر؛ )ب( 

ــر         )ج(  ــوق ســطح القم ــيت حتكــم األنشــطة ف ــية ال ــية والوطن ــد الدول ــد القواع حتدي
 واألجرام السماوية األخرى؛

ضطلع ا فوق تقيـيم مـا إذا كانـت القواعـد الدولـية احلالـية تعـاجل األنشطة امل              )د( 
 .سطح القمر واألجرام السماوية األخرى معاجلة وافية

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تعـد األمانة ورقة معلومات خلفية تتناول األنشطة اليت               -١٢
يضـطلع ـا حالـيا أو مـن املقـرر أن يضطلع ا فوق سطح القمر واألجرام السماوية األخرى،          

 حتكم تلك األنشطة، ومعلومات من الدول األطراف يف اتفاق        والقواعـد الدولـية والوطنية اليت     
كمــا اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن تســتند ورقــة    . القمــر بشــأن مــنافع التقــيد بذلــك االتفــاق  
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املعلومـات اخللفـية يف املقـام األول عـلى مـا تقدمـه الـدول األعضـاء مـن معلومـات بشـأن تلك                  
 .املسائل

ه للســيد غابريــيل الفريانديــري مــن وكالــة الفضــاء  وأعــرب الفــريق العــامل عــن تقديــر -١٣
األوروبــية واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء ملــا قدمــه مــن مســامهة متمــيزة يف تدريــس قــانون   

 .الفضاء اخلارجي ويف بناء القدرات يف هذا امليدان

، أُوصـي بأن تعاود اللجنة  ٢٠٠٧أبـريل   / نيسـان  ٣ويف اجللسـة اخلامسـة، املعقـودة يف          -١٤
ــناء دورــا الســابعة واألربعــني، عــام     ال ــية عقــد الفــريق العــامل أث ــأن ٢٠٠٨فرعــية القانون ، وب

 .تبحث مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك الدورة
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  املرفق الثاين
  بتعريف الفضاء اخلارجيتقرير رئيس الفريق العامل املعين  

   وتعيني حدوده
، عـــاودت اللجـــنة الفرعـــية   ٢٠٠٧مـــارس / آذار٢٦ملعقـــودة يف  ا٧٤٨يف اجللســـة  -١

القانونـية الــتابعة للجـنة اســتخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغــراض الســلمية عقـد فــريقها العــامل     
ــت      ــتعريف الفضــاء اخلــارجي وحــدوده وانتخب ــيو  املعــين ب ــربازيل (خوســيه مونســريات فيل  )ال

 .رئيسا له

عــامل إىل أنــه دعــي إىل االنعقــاد للــنظر يف املســائل   واســترعى الرئــيس انتــباه الفــريق ال  -٢
 ٦١/١١١املتصـلة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده فقط، وفقا لقرار اجلمعية العامة             

 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤املؤرخ 

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٣

 املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق استبيان بشأن"مذكـرة من األمانة عنواا       )أ( 
 إىل Add.1 وA/AC.105/635" (الـردود الواردة من الدول األعضاء    : باألجسـام الفضـائية اجلويـة     

Add.15و Add.7/Corr.1و Add.11/Corr.1(؛ 

خالصة حتليلية للردود على االستبيان بشأن املسائل        "عنواامذكرة من األمانة     )ب( 
ــنة ــية املمكـ ــة  القانونـ ــائية اجلويـ ــام الفضـ ــتعلق باألجسـ ــيما يـ  Corr.1 وA/AC.105/C.2/L.249" ( فـ

 ؛)Add.2 وAdd.1و

ــة عــنواا    )ج(  ــيما يتصــل   "مذكــرة مــن األمان ــية ف التشــريعات واملمارســات الوطن
 ؛)Add.2 وAdd.1 وA/AC.105/865" (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 الـدول األعضـاء املتعلقة مبعايري حتليل     مقـترحات "مذكـرة مـن األمانـة عـنواا          )د( 
 ؛)A/AC.105/C.2/L.267" (الردود على االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية

سـؤاالن بشـأن تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني         "مذكـرة مـن األمانـة عـنواا          )ه( 
 ).A/AC.105/889" (الردود الواردة من الدول األعضاء: حدوده

أن تعــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي سيســاعد الــدول عــلى تفــادي  رأى بعــض الوفــود  -٤
املشـاكل الـيت قـد تظهـر بسـبب الـتطور السـريع لتكنولوجـيات الفضـاء وازديـاد أنشطة الدول                      

 .والكيانات اخلاصة يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه
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 الذي أدى ورأى بعـض الوفـود أن عـلى الدول أن تواصل العمل يف ظل اإلطار احلايل           -٥
وظيفــته بكفــاءة، إىل أن تثبــت احلاجــة إىل تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده ويكــون   

 .هناك أساس عملي لذلك

ورئـي أن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده مسـألة هامة العتبارات اقتصادية                   -٦
 .لدى الدول

ــتعريف الفضــاء اخلــارجي    -٧ أو تعــيني حــدوده ورئــي أن أي حماولــة يف الوقــت الــراهن ل
سـتكون مسـعى نظرياً، وميكن أن تؤدي إىل تعقيد األنشطة القائمة، ورمبا تعجز عن تصور ما                  

 .سيأيت به التطور التكنولوجي املستمر

ورئـي أن عـدم وجـود تعريف للفضاء اخلارجي وال تعيني حلدوده ليس مبشكلة يف هذه             -٨
األنســب وضــع نظــام حــركة املــرور يف  املــرحلة مــن مــراحل تطــور األنشــطة الفضــائية وأن مــن   

 .الفضاء

 .ورئي أن املمارسة املعروفة بالتحليق دون املداري ميكن أن يشملها قانون احلركة اجلوية -٩

ورئـي أن تعـريف الفضـاء اخلـارجي يـثري مسـألة إجيـاد توازن بني سالمة الدول فيما يتعلق           -١٠
 .ضاء اخلارجي واستخدامهباستخدام األجسام الفضائية ومبدأ حرية استكشاف الف

ورأت بعـض الوفـود أن عـدم توافـق آراء الـدول األعضـاء حـول مسـألة تعـيني حدود                       -١١
الفضــاء اخلــارجي يعــود إىل نشــاط الــدول يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه  

 .ليس بالقدر الكايف لتربير احلاجة إىل هذه العملية

اف الفضـــاء واســتخدامه ميكـــن أن يـــؤدي يف  ورئــي أن اســـتمرار الــدول يف استكشـــ   -١٢
 .املستقبل إىل استحداث قاعدة عرفية تساعدها على تعيني حدود الفضاء اخلارجي

وأُعـرب عن رأي مفاده أن من املمكن، نظراً لعدم تعيني حدود للفضاء اخلارجي، أن                -١٣
 . ثنائية بينهاتبدأ هذه العملية يف إطار القوانني الوطنية للدول وكذلك من خالل اتفاقات

كمـا أُعـرب عـن رأي مـؤداه أن احـتمال قيام الدول بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني             -١٤
حـدوده مبقتضـى التشـريعات الوطنـية أو بإبـرام اتفاقـات ثنائية ميكن أن يؤدي إىل تعيني الدول             

 .حلدود الفضاء اخلارجي وفق تقديرها اخلاص ودون تنسيق

أن يـنظر خـالل الـدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية،           واتفـق الفـريق العـامل عـلى          -١٥
 يف مسـألة القواعـد العرفـية، إن وجـدت، املتصـلة بتعـيني حـدود الفضاء اخلارجي                   ٢٠٠٨عـام   

 .وكذلك اجلوانب املتصلة مبزايا ومثالب تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
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 :واتفق الفريق العامل على ما يلي بناء على مناقشاته -١٦

أن يواصـل العمـل عـلى وضـع معـايري لتحلـيل الـردود الـواردة عـلى االستبيان                )أ( 
املــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة، وأن يواصــل، لذلــك الغــرض، دعــوة الرئــيس واخلــرباء          
ــتهم الــدول األعضــاء يف اللجــنة إىل مواصــلة العمــل فــيما بــني الــدورات      املــتطوعني الذيــن عين

 املمكـنة للمضـي قدمـا إىل اللجـنة الفرعـية القانونية يف دورا               وتقـدمي مقـترحات بشـأن السـبل       
 ؛٢٠٠٨السابعة واألربعني، عام 

ــيان مــا تفضــله مــن ردود     )ب(  أن يواصــل دعــوة الــدول األعضــاء يف اللجــنة إىل ب
الـدول األعضـاء عـلى االسـتبيان املـتعلق باألجسـام الفضـائية اجلويـة اليت ترد موجزة يف الوثيقة               

A/AC.105/C.2/L.249و Corr.1و Add.1و Add.2(؛ 

أن يواصـل دعـوة الـدول األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي اقتراحات بشأن معايري                )ج( 
 حتليل الردود الواردة على االستبيان املتعلق باألجسام الفضائية اجلوية؛

أن يواصــل دعــوة الــدول األعضــاء إىل الــرد عــلى االســتبيان املــتعلق باألجســام    )د( 
 اجلوية ريثما تتوصل اللجنة الفرعية إىل توافق يف اآلراء حول معايري حتليل هذه الردود؛الفضائية 

ــد       )ه(  ــدول األعضــاء يف اللجــنة إىل تقــدمي معلومــات عمــا ق أن يواصــل دعــوة ال
يوجـد أو جيـري وضـعه مـن تشـريعات أو ممارسـات وطنية تتصل اتصاال مباشرا أو غري مباشر                    

تعـيني حـدوده وحـدود اـال اجلـوي وتراعي املستوى احلايل             أو  /بـتعريف الفضـاء اخلـارجي و      
 واملتوقع لتطور تكنولوجيات الفضاء والطريان؛

أن يواصـل توجـيه السـؤالني التالـيني إىل حكومـات الـدول األعضـاء يف األمم                )و( 
 :املتحدة عن طريق األمانة

ني أو تعي/هـل تـرى حكومـتكم أن مـن الضـروري تعـريف الفضـاء اخلـارجي و                  ‘١‘ 
وأنشــطة  حــدوده وحــدود اــال اجلــوي، بالــنظر إىل احلجــم احلــايل لألنشــطة الفضــائية 

الطـريان والـتطور التكـنولوجي الـذي تشـهده تكنولوجـيات الفضـاء والطـريان؟ يرجى                 
 تقدمي تربير لإلجابة؛ أو

ــربير         ‘٢‘  ــدمي ت ــرجى تق ــتكم جــا آخــر حلــل هــذه املســألة؟ ي ــئي حكوم هــل ترت
 .لإلجابة

زالــت  عــض الوفــود أن تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده مســألة مــا  ورأت ب -١٧
 .حيوية ومهمة ينبغي للفريق العامل مواصلة النظر فيها
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  املرفق الثالث
الدول واملنظمات الدولية يف تقرير رئيس الفريق العامل املعين مبمارسات   

  تسجيل األجسام الفضائية
ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٦١/١١١عامة  مـن قـرار اجلمعـية ال       ٨وفقـا للفقـرة      -١

ــاء اخلـــارجي يف    ٢٠٠٦ ــنة اســـتخدام الفضـ ــتابعة للجـ ــية الـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ، عـــاودت اللجـ
ــوم  ٧٤٨األغــراض الســلمية، يف جلســتها    ــودة ي ــارس / آذار٢٦ املعق ــريقها  ٢٠٠٧م ــد ف ، عق

. الفضائية إىل االنعقاد  العـامل املعـين مبمارسـات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام             
 ).أملانيا(أوفيه شروغل -وقد ترأّس الفريق العامل كاي

/  نيسان٤مارس إىل  / آذار ٣٠وعقـد الفـريق العـامل مخـس جلسات خالل الفترة من              -٢
ــريل  ــيس     . ٢٠٠٧أب ــة العمــل املقدمــة مــن رئ ــيس ورق ــريق ويف اجللســة األوىل، عــرض الرئ الف

 /A/AC.105( تسجيل األجسام الفضائية نظمات الدولية يفالـدول واملـ  العـامل املعـين مبمارسـات    

C.2/L.266(         وذكــر أن الفــريق العــامل ســيعكف يف هــذه الــدورة، وفقــا خلطــة العمــل الــيت ،
اعـتمدا جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا السادسة واألربعني،              

ــرمي إىل   ٢٠٠٣عــام  ــية تســجيل   ، عــلى صــوغ اســتنتاجات وتوصــيات ت ــيد باتفاق ــز التق  تعزي
وتطرق )). ٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعية العامة   (األجسـام املُطِلقـة يف الفضـاء اخلـارجي         

 ٢٠٠٥الرئــيس لألنشــطة الــيت اضــطلع ــا الفــريق العــامل أثــناء اجتماعــيه املعقوديــن يف عــامي 
 كانون ٢٥ و٢٤ي ، واملشـاورات غـري الرمسـية الـيت عقـدت فـيما بـني الدورتـني، يوم             ٢٠٠٦و

 يف بــرلني، وكانــت مفــتوحة جلمــيع الــدول األعضــاء يف اللجــنة، والوثــائق  ٢٠٠٧يــناير /الــثاين
وعــرض الرئـيس أيضــا  . الـيت تدارسـها الفــريق أثـناء جلســاته، والنـتائج الـيت أحــرزها حـىت اآلن      

اقـتراحه بشـأن مشـروع قـرار يصـدر عـن اجلمعـية العامـة حـول التوصـيات املـتعلقة مبمارسات                   
 من ١٨الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية، بالصـيغة الواردة يف الفقرة           

 .ورقة العمل اليت قدمها

ــية     -٣ ــية القانونـــية كانـــت، يف دورـــا الثانـ واســـتذكر الفـــريق العـــامل أن اللجـــنة الفرعـ
وأملانيا  أستراليا من، قـد وافقـت، اسـتنادا إىل ورقـة عمـل قدمهـا كـل            ٢٠٠٣واألربعـني، عـام     

 وكـندا وفرنسـا واململكـة املتحدة لربيطانيا العظمى          والسـويد وأوكرانـيا واجلمهوريـة التشـيكية       
ــندا الشــمالية او ــيونان    والنمســايرل ــيابان وال ــندا والواليــات املــتحدة األمريكــية وال  واهلــند وهول

A/AC.105/C.2/L.241) و(Add.1    ــند جديــد مــن جــدول األعمــال عــنوانه ــنظر يف ب  ، عــلى أن ت
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يف ســياق خطــة العمــل " ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية"
 :الرباعية السنوات التالية

 الــيت املمارســة الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية تقاريــر عــن  عــرض  :٢٠٠٤ 
تتـبعها يف تسـجيل األجسـام الفضـائية، مع تقدمي املعلومات املطلوبة إىل              

ــب ــتحدة     شــؤون الفضــاء  مكت اخلــارجي إلدراجهــا يف ســجل األمــم امل
  اخلارجيالفضاءلألجسام املُطِلقة يف 

 للــتقارير املقدمــة مــن الــدول األعضــاء واملــنظمات   عــامل فــريق دراســة  :٢٠٠٥ 
 ٢٠٠٤الدولية يف عام 

 العامل ألساليب املمارسة الشائعة وتقدمي توصيات بشأن        الفـريق  حتديـد   :٢٠٠٦ 
  تسجيل األجسام املُطِلقة يف الفضاء اخلارجيباتفاقيةتعزيز التقيد 

  السلميةاألغراض تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف تقدمي  :٢٠٠٧ 

وأعــرب الفــريق العــامل عــن ارتــياحه للوثــائق الــيت عرضــت علــيه أثــناء اجــتماعاته يف     -٤
لوثــــيقة  مــــن ا٣الفقــــرة (وأشــــار الفــــريق العــــامل إىل أن الوثــــائق . ٢٠٠٦ و٢٠٠٥عـــامي  

A/AC.105/C.2/L.266 (                  توفـر مـثاال سـاطعا عـلى مـا يضـطلع بـه الفريق العامل من عمل مثمر .
كمـا أعـرب الفـريق العـامل عـن تقديـره لالسـتعراض العام والتحليل املتعلقني بأعماله السابقة،            

 .بالصيغة اليت وردا ا يف ورقة العمل اليت قدمها الرئيس

 الدول، مبمارسات ٢٠٠٦ و٢٠٠٥، يف عامي    أُبلغه قـد    وأشـار الفـريق العـامل إىل أنـ         -٥
ــية التســجيل     ــيذ اتفاق ــامل   . يف تســجيل األجســام الفضــائية وتنف ــريق الع ــغ الف ــلىوأُبل  وجــه ع

 وحفــظ تلــك   اخلــارجي اخلصــوص، بإنشــاء ســجالت وطنــية لألجســام املُطِلقــة يف الفضــاء       
ــية وا حفــظ وأنشــطة الســلطات املســؤولة عــن   ؛الســجالت ــية   الســجالت الوطن للوائــح القانون
ــية؛    الســارية  عــلى تســجيل األجســام الفضــائية؛ ومعــايري إدراج األجســام يف الســجالت الوطن

 اليت املُطـبقة يف احلـاالت الـيت يشـارك فـيها أكـثر من طرف يف عملية اإلطالق أو                     واإلجـراءات 
 ليتايشـارك فـيها كـيانات خاصـة أو مـنظمات دولـية؛ واملمارسـات املتعلقة بتسجيل األجسام                   

 يف  املُطِلقةتـؤدي وظائفهـا والـيت ال تـؤدي وظائفها؛ وتوفري معلومات إضافية لسجل األجسام                
 إدراج أحكــام تــتعلق بشــروط اتفاقــية  بشــأن؛ فضــال عــن ممارســات الــدول  الفضــاء اخلــارجي

 الثنائــية املعقــودة بــني الــدول بعضــها بــبعض وبــني الــدول واملــنظمات   االتفاقــاتالتســجيل يف 
 هــذا الصــدد، الحــظ الفــريق العــامل بارتــياح االهــتمام الكــبري الــيت تــبديه الــدول   ويف. الدولــية

 .األعضاء جتاه العمل الذي يضطلع به
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 إىل الفضــاء املُطِلقــةتســجيالت األجســام عــدد قلــق تــناقص ب الفــريق العــامل والحــظ -٦
 .اخلارجي خالل السنوات القليلة املاضية

 الفريق استنتاجات كتسيها بالنسبة ألعماله احلاليةاألمهية اليت ت الفـريق العامل    والحـظ  -٧
، )A/AC.105/787تذييل املرفق الرابع للوثيقة  " ( املُطِلقة الدولـة "العـامل املعـين باسـتعراض مفهـوم         
ــة    ــية العام ــرار اجلمع ــؤرخ ٥٩/١١٥وكذلــك ق  بشــأن ٢٠٠٤ديســمرب /األول كــانون ١٠ امل

 ." املُطِلقة الدولة"تطبيق مفهوم 

لفـريق العـامل أيضـا األثـر اإلجيـايب عـلى عملـه للقائمة اإلرشادية باملنافع اليت            والحـظ ا   -٨
ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وكذلــك       ــيها األطــراف يف معــاهدات األمــم املــتحدة امل ميكــن أن جتن

 /A/AC.105التذييل األول يف املرفق األول للوثيقة (حقوقهـا وااللـتزامات الواقعـة عـلى عاتقها     

إىل وزراء خارجــية الــدول الــيت مل تصــبح بعــد قــد أرســلت ئمــة اإلرشــادية  القاكانــتو). 826
 العام بالفضاء اخلارجي، مشفوعة برسالة من األمني    املتعلقةأطـرافا يف معـاهدات األمم املتحدة        

 .املعاهداتتلك بغية تشجيع الدول على أن تصبح أطرافا يف 

ا الستنتاجاته وكان قد اتفق عليها      املسائل اليت ستتخذ أساس     إىل العامل الفريق   أشـار و -٩
 (A/AC.105/C.2/L.255 األمانـــة أعدـــا ورقـــة املعلومـــات الـــيت    اســـتنادا إىل٢٠٠٥يف عـــام 

 مــن املــرفق ١١الفقــرة ( حوهلــا العــامل الفــريق أجــراها الــيت املناقشــاتوإىل  Corr.2)و Corr.1و
 :وتلك املسائل هي كما يلي) A/AC.105/850الثالث للوثيقة 

 ؛)اإلدارية والعملية (املمارسات تنسيق ) أ ( 

  األجسام الفضائية؛تسجيل عدم )ب( 

  بنقل ملكية األجسام الفضائية املوجودة يف مدار؛املتعلقة املمارسات )ج( 

 ."األجنبية"عدم تسجيل األجسام الفضائية / بتسجيلاملتعلقة املمارسات )د( 

 بشأن العناصر ٢٠٠٦ توصل إليه يف عام  كمـا أشـار الفـريق العـامل إىل االتفاق الذي           -١٠
ــدرج يف       ــتوافق اآلراء حــول توصــيات واســتنتاجات حمــددة، ت الــيت ميكــن أن تشــكل أساســا ل

 ٨الفقرة  (٢٠٠٧الـتقرير الـذي سـتعده اللجـنة الفرعية يف دورا السادسة واألربعني، يف عام                
 ).A/AC.105/871يف املرفق الثالث للوثيقة 

عـامل عـن الـتقدير لرئيسـه عـلى العمـل اجللـيل واملـثمر الـذي قـام به              وأعـرب الفـريق ال     -١١
 . وأفضى إىل النتائج اليت أحرزها الفريق العامل
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وذهـــب بعـــض الوفـــود إىل أنـــه مـــن الســـابق ألوانـــه يف املـــرحلة الراهـــنة أن يـــنظر يف   -١٢
عضاء تلك واعترب أ. اسـتنتاجات الفـريق العـامل عـلى هيئة مشروع قرار تعتمده اجلمعية العامة             

الوفـود أن الفـريق العامل قد حقق بالفعل إجنازات مجة ينبغي اإلشارة إليها ضمن تقرير اللجنة               
 .الفرعية، ولكن إعداد مشروع القرار املذكور يتطلب إجراء مشاورات إضافية

ــرار       -١٣ ــريق يف شــكل مشــروع ق ــتراح صــوغ اســتنتاجات الف ــود أن اق ورأى بعــض الوف
ة العـتماده، أمـر مهـم إذ إنـه الطريقة األفضل اليت تكفل إبراز تلك      يعـرض عـلى اجلمعـية العامـ       

االسـتنتاجات عـلى الوجـه األكمـل، مـا دام ملسـألة ممارسـة التسـجيل آثـار عملية على تسجيل                  
 .األجسام الفضائية من جانب الدول األعضاء كافة

، عــلى ٢٠٠٧أبــريل / نيســان٣واتفــق الفــريق العــامل، يف جلســته الــرابعة املعقــودة يف  -١٤
 .العناصر اليت تتألف منها استنتاجاته، بالصيغة الواردة يف التذييل امللحق بتقريره

  
  تذييل  
العناصر اليت تتألف منها استنتاجات الفريق العامل املعين مبمارسات الدول   

  واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية
 مـن انضمامها كأطراف إىل اتفاقية تسجيل  إذ يضـع يف اعتـباره أن الـدول جتـين فوائـد          -١

 وأـا بانضـمامها إىل تلـك االتفاقـية وتنفيذ أحكامها           )أ(األجسـام املُطِلقـة يف الفضـاء اخلـارجي،        
 :والعمل وفقا هلا ستحقق األمرين التاليني

ــز اجلــدوى مــن ســجل األجســام املُطِلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، املنشــأ         )أ(  تعزي
 مــن اتفاقــية التســجيل، الــذي تســجل فــيه املعلومــات املقدمــة مــن الــدول  مبوجــب املــادة الثالــثة

واملــنظمات احلكومــية الدولــية الــيت تضــطلع بأنشــطة فضــائية والــيت أعلنــت قــبول احلقـــوق           
 وااللتزامات الناشئة مبوجب االتفاقية،

االسـتفادة مـن سبل وإجراءات إضافية تساعد على حتديد األجسام الفضائية،            )ب( 
 لك ما تنص عليه املادة السادسة من اتفاقية التسجيل على وجه اخلصوص،ويشمل ذ

وإذ يشـري إىل وجـوب قـيام الـدول األطراف يف اتفاقية التسجيل واملنظمات احلكومية                  -٢
الدولـية الـيت تضـطلع بأنشـطة فضـائية والـيت أعلنـت قبول احلقوق وااللتزامات الناشئة مبوجب                   

                                                           
 ).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة  )أ(
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األمـني العـام طـبقا لالتفاقـية وبإنشـاء سـجل مناسـب وإخطار               االتفاقـية، بـتقدمي معلومـات إىل        
 األمني العام بإنشائه طبقا لالتفاقية،

 وإذ يــرى أن االنضــمام عاملــيا التفاقــية التســجيل وقــبول أحكامهــا وتنفــيذها والعمــل    -٣
 :وفقا هلا

 يؤدي إىل إنشاء عدد مزيد من السجالت املناسبة، )أ( 

لــيات ــدف إىل حفــظ الســجالت املناســبة     يســهم يف تطويــر إجــراءات وآ   )ب( 
 وتوفري املعلومات إلدراجها بسجل األجسام املُطِلقة يف الفضاء،

يســهم يف توحــيد اإلجــراءات املــتخذة عــلى املســتويني الوطــين والــدويل فــيما    )ج( 
 يتعلق بتدوين األجسام الفضائية يف السجل،

ليت ينبغي تقدميها وتسجيلها    يسـهم يف حتقيق االتساق فيما يتعلق باملعلومات ا         )د( 
 يف السجل بشأن األجسام الفضائية املدونة يف السجالت املناسبة،

يسـهم يف تلقـي معلومـات إضـافية وتدويـنها يف السـجل حول أجسام فضائية            )ه( 
 من السجالت املناسبة ومعلومات عن أجسام مل تعد موجودة يف مدار أرضي،

ــية    وإذ يالحــظ أن التغــيريات الــيت طــرأت   -٤  عــلى األنشــطة الفضــائية مــنذ دخــول اتفاق
التسـجيل حـيز الـنفاذ تشـمل تطويـرا مسـتمرا لتكنولوجـيات جديـدة وزيـادة عـدد الـدول اليت                   
تضـطلع بأنشـطة فضـائية واتسـاع الـتعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض               

اإلضافة إىل قيام شراكات    السـلمية وزيـادة األنشـطة الـيت تضـطلع ـا كـيانات غري حكومية، ب                
 بني كيانات غري حكومية تنتمي ألكثر من بلد واحد،

 ورغبة منه يف تسجيل األجسام الفضائية على الوجه األمت، -٥
 ورغبة منه أيضا يف تعزيز االنضمام إىل اتفاقية التسجيل، -٦
 املُطِلقة يف يوصـي باألمـرين التالـيني فيما يتعلق باالنضمام إىل اتفاقية تسجيل األجسام          -٧

 )ب(:الفضاء اخلارجي
ينـبغي للـدول الـيت مل تصـدق بعـد عـلى اتفاقـية التسجيل أو مل تنضم إليها أن            )أ( 

  بــاء١٧٢١تصــبح أطــرافا يف هــذه االتفاقــية وأن تقــدم معلومــات وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   
  االتفاقية؛، يف انتظار أن تصبح أطرافا يف١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ ) ١٦-د(

                                                           
 ).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة  )ب(
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ينـبغي للمنظمات احلكومية الدولية اليت تضطلع بأنشطة فضائية واليت مل تعلن             )ب( 
بعـد قـبوهلا احلقـوق وااللـتزامات الناشـئة مبوجـب اتفاقية التسجيل، أن تفعل ذلك وفقا للمادة                    

 السابعة من االتفاقية؛
 :يوصي باألمور التالية فيما يتعلق بتنسيق املمارسات -٨

نـبغي إيـالء االعتـبار لتحقـيق االتسـاق يف نـوع املعلومـات املقدمة إىل األمني                  ي )أ( 
 :العام عن تسجيل األجسام الفضائية؛ وميكن أن تشمل تلك املعلومات أمورا منها ما يلي

 التسمية الدولية للجنة أحباث الفضاء، حسبما يكون مناسبا؛ ‘١‘ 
 اإلطالق؛التوقيت الكوين املنسق كزمن مرجعي لتاريخ  ‘٢‘ 
الكيلومــترات والدقــائق والدرجــات كوحــدات معــيارية للبارامــترات املداريــة   ‘٣‘ 

 األساسية؛

أي معلومـات مفـيدة متعلقة بوظيفة اجلسم الفضائي فضال عن الوظيفة العامة      ‘٤‘ 
 اليت تقتضيها اتفاقية التسجيل؛

ني العام بشأن   ينـبغي إيـالء االعتـبار لـتقدمي معلومـات إضـافية مناسـبة إىل األم                )ب( 
 :ااالت التالية

 املوقع يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، عند االقتضاء؛ ‘١‘ 

ــناء التشــغيل    ‘٢‘  ــة أث ــتوقف جســم فضــائي عــن    (تغــري احلال مبــا يف ذلــك عــندما ي
 ؛)العمل

ــتقرييب للــتهاوي أو العــودة للغــالف اجلــوي، عــندما يكــون بوســع      ‘٣‘  ــتاريخ ال ال
 املعلومة؛الدول التحقق من تلك 

 تاريخ حتريك جسم فضائي إىل مدار ختلص والشروط املادية لذلك؛ ‘٤‘ 

وصـالت تـربط مبواقـع الويـب الـيت توجـد فـيها معلومات رمسية عن األجسام          ‘٥‘ 
 الفضائية؛

ينــبغي للــدول الــيت تقــوم بأنشــطة فضــائية واملــنظمات احلكومــية الدولــية الــيت   )ج( 
لناشــئة مبقتضــى اتفاقــية التســجيل، أن تقــدم، عــند تعــيني   أعلنــت قــبول احلقــوق وااللــتزامات ا 

موظفـي اتصـال لسـجالا املناسـبة، عـناوين االتصـال ـم إىل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي               
 التابع لألمانة العامة؛
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 :يوصي باألمور التالية من أجل تسجيل األجسام الفضائية على الوجه األمت -٩

يف املـنظمات احلكومـية الدولـية الـيت تضطلع          نظـرا لـتعقد هـيكل املسـؤوليات          )أ( 
بأنشــطة فضــائية، ينــبغي إجيــاد حــل لــلحاالت الــيت مل تعلــن فــيها بعــد مــنظمة حكومــية دولــية   
مضـطلعةٌ بأنشـطة فضـائية قـبوهلا احلقـوق وااللـتزامات الناشـئة مبوجـب اتفاقية التسجيل، كما                   

كومية الدولية اليت تضطلع    ينـبغي وجـود حـل احتـياطي عام للتسجيل من جانب املنظمات احل             
بأنشـطة فضـائية يف احلـاالت الـيت ال يوجـد فـيها توافـق يف اآلراء بـني الـدول األعضاء يف تلك                         

 املنظمات بشأن التسجيل؛

ينـبغي للدولـة الـيت أُطلـق جسـم مـن أراضـيها أو مرافقها أن تتصل بالدول أو              )ب( 
للقـيام بطـريقة مشتركة     " دوال مطِلقـة  "املـنظمات احلكومـية الدولـية الـيت ميكـن اعتـبارها أيضـا               

بـتحديد الدولـة أو الكيان الذي ينبغي له أن يسجل اجلسم الفضائي، ما مل يوجد اتفاق مسبق    
 يف هذا الصدد؛

ينــبغي تســجيل كــل جســم فضــائي مبفــرده يف حــاالت عملــيات اإلطــالق          )ج(  
 زاماا، أن تـــدرج والـــتدون املســـاس حبقـــوق الـــدولاملشـــتركة لألجســـام الفضـــائية وينـــبغي، 

مم املتحدة املتعلقة بالفضاء    مبا يف ذلك معاهدات األ     ،، وفقـا للقانون الدويل    ةيئجسـام الفضـا   األ
ــة  املناســبســجلال، يف ي ذات الصــلةاخلــارج  عــن تشــغيل اجلســم الفضــائي   املســؤولة للدول
اف  الــدول يف مــيدان استكشــ ةنشــط ألة مــن معــاهدة املــبادئ املــنظم ة املــادة السادســمبقتضــى

 )ج( األخرى؛واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية

ينـبغي للدول أن تشجع مقدمي خدمات اإلطالق اخلاضعني لواليتها على أن             )د(  
يخطـروا مـالك اجلسـم الفضـائي أو مشـغله أو مهـا معـا باالتصال بالدول املعنية بشأن تسجيل                     

 ذلك اجلسم الفضائي؛

 :مبا يلي فيما يتعلق بتغري اجلهة املشرفة على جسم فضائي موجود يف مداريوصي  -١٠

أن تقـوم دولـة السـجل، بالـتعاون مـع الدولـة املعنـية وفقا للمادة السادسة من                )أ(  
 :معاهدة الفضاء اخلارجي، بتقدمي معلومات إضافية إىل األمني العام، من قبيل ما يلي

 تاريخ تغري اجلهة املشرفة؛ ‘١‘  

 هوية املالك أو املشغل اجلديد؛ ‘٢‘  

                                                           
 ).٢٣-د (٢٢٢٢عية العامة مرفق قرار اجلم )ج(
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 أي تغري يف الوضع املداري؛ ‘٣‘  

 أي تغري يف وظيفة اجلسم الفضائي؛ ‘٤‘  

أن تقـوم الدولـة املعنـية بـتقدمي املعلومـات الـواردة أعـاله إىل األمني العام وفقا                )ب(  
 ل؛للمادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي، وذلك يف حال عدم وجود دولة سج

 :يطلب إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي -١١

أن يتـيح لكـل الـدول واملنظمات احلكومية الدولية استمارة تسجيل منوذجية،          )أ(  
تبـــين املعلومـــات املطلـــوب توفريهـــا ملكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي، ملســـاعدا يف تقـــدمي 

 املعلومات املتعلقة بالتسجيل؛

 ظفي االتصال من خالل موقعه على الويب؛أن ينشر العناوين اخلاصة مبو )ب(  

أن ينشـئ وصـالت يف موقعـه عـلى الويـب تـربط بالسـجالت املناسـبة املتاحة               )ج(  
 على اإلنترنت؛

يوصـي الـدول واملـنظمات احلكومـية الدولـية أن تـبلغ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                  -١٢
 .ةباملستجدات اليت تطرأ على ممارساا يف تسجيل األجسام الفضائي

 


