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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية         

 الدورة الثالثة واألربعون        
    ٢٠٠٤أبريل     / نيسان     ٨-مارس  / آذار  ٢٩فيينا،    

 مشروع تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  
 مارس إىل/ آذار٢٩الثالثة واألربعني املعقودة يف فيينا من 

   ٢٠٠٤أبريل /نيسان ٨
   مقّدمة -أوال  
  افتتاح الدورة      -ألف  

عقـدت اللجـنة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                -١
 ٨مارس إىل   / آذار ٢٩السـلمية دورهتـا الثالـثة واألربعـني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من                

 ).إيطاليا(ماركيزيو ، برئاسة سارجيو ٢٠٠٤أبريل /نيسان

االفتتاحـية، ألقـى الرئـيس كـلمة وصـف فيها بإجياز األعمال اليت              ) ٦٩٣(ويف اجللسـة     -٢
وترد كلمة الرئيس يف    . مـن املقـرر أن تضـطلع هبـا اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا الثالـثة واألربعـني                   

 .)COPUOS/Legal/T.693(حمضر حريف غري منقح 
  

  انتخاب الرئيس      -باء  
ســارجيو ماركــيزيو ، انُتخــب ٢٠٠٤مــارس /آذار ٢٩، املعقــودة يف ٦٩٣جللســة يف ا -٣
 .لفترة والية تدوم سنتنيرئيسا للجنة الفرعية ) إيطاليا(
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  اعتماد جدول األعمال           -جيم   

 :اعتمدت اللجنة الفرعية القانونية، يف جلستها االفتتاحية، جدول األعمال التايل -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 . الرئيسانتخاب -٢ 

 .اعتماد جدول األعمال -٣ 

 .كلمة الرئيس -٤ 

 .تبادل عام لآلراء ٥ 

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

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

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٨ 

  اخلارجي وتعيني حدوده؛تعريف الفضاء )أ(  

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

 .لالتصاالت

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

املســائل اخلاصــة بــاملوجودات املــتعلق بلــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول ا -١٠ 
على املعدات املنقولة،    الدولية   املتعلقة بالضمانات تفاقية  الالفضـائية، املـلحق با    

 تشرين  ١٦يقيا، يف   الـيت فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تاون، جنوب أفر               
 :٢٠٠١نوفمرب /الثاين

ــلطة    )أ(   ــيام األمـــم املـــتحدة مبهـــام السـ ــية قـ االعتـــبارات املتصـــلة بإمكانـ
 اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛
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االعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول       )ب(  
ــتزاماهتا    ــدول وال ــوق ال ــنظام مبقتضــىوحق ــانوين امل ال ــلى  نالق ــبق ع ط

 .الفضاء اخلارجي

املســامهات املقدمــة مــن اللجــنة الفرعــية القانونــية إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء     -١١ 
تقريرها إىل اجلمعية العامة، لكي    اخلـارجي لألغـراض السلمية من أجل إعداد         

تقـوم اجلمعـية باسـتعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة              
الـث املعـين باستكشـاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية            الث
 .)اليونيسبيس الثالث(

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -١٢ 

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١٣ 
 .لقانونية أثناء دورهتا الرابعة واألربعنيبنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية ا

  
  احلضور    -دال  

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

كا، بلغاريـا، بوركيـنا فاسـو، بولـندا، بـريو، تركـيا، اجلزائر،              إيطالـيا، الـربازيل، الـربتغال، بلجـي       
اجلمهوريـة التشـيكية، اجلمهوريـة العربـية السـورية، مجهوريـة كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا،             
سـلوفاكيا، السويد، شيلي، الصني، العراق، فرنسا، الفلبني، فنـزويال، فييت نام، كازاخستان،            

بـيا، كينيا، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية  الكـامريون، كـندا، كوبـا، كولوم     
ــند،         ــيجرييا، اهل ــندا الشــمالية، النمســا، ن ــربيطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل الســعودية، اململكــة امل

 [...].هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان 

ــتني  -٦ ــني يف ٦٩٦ و٦٩٣ويف اجللسـ ــيس  / آذار٣٠ و ٢٩، املعقودتـ ــغ الرئـ ــارس، أبلـ مـ
اللجـنة الفرعـية بـتلقي طلـبات مـن املمـثلني الدائمـني لـتايلـند واجلماهرييـة العربية الليبية واليمن             

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنه ملا كان منح صفة الـمراقب              . حلضـور الـدورة بصـفة مراقـب       
ية، فهي ال تستطيع أن هـو حـق خـاص بلجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلم          

تـتخذ أي قـرار رمسـي يتعلق هبذه املسألة، ولكن ميكن ملمثلي هذه الدول أن حيضروا اجللسات            
الرمسـية للجـنة الفرعـية وأن يوّجهـوا إىل الرئـيس طلـبات ألخـذ الكـلمة، إذا مـا رغـبوا يف إلقاء               

 . كلمة
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ــنظوم      -٧ ــية يف م ــنظمة التال ــثلو امل ــدورة بصــفة مراقــب مم ــا حضــر ال ــتحدة  كم ــم امل ة األم
مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعلم         : واملـنظمات احلكومـية الدولـية واهليـئات األخـرى التالـية           

، االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية )اإليســا(، وكالــة الفضــاء األوروبــية )اليونســكو(والــثقافة 
، )اآليال(قانون الدويل  ، رابطة ال  )اليونيدروا(، املعهـد الـدويل لتوحيد القانون اخلاص         )اإليـاف (

، )اإليســو(، اجلامعــة الدولــية للفضــاء  )اإلميســو(املــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقلة  
 ).السجاك(اجمللس االستشاري جليل الفضاء 

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة  A/AC.105/C.2/INF.36وتـــرد يف الوثـــيقة  -٨
ــيه    ــدول غــري األعضــاء ف ــتحدة    الفرعــية وال ــنظومة األمــم امل ا والوكــاالت املتخصصــة داخــل م

واملـنظمات احلكومـية الدولـية واهليـئات األخـرى الذيـن حضروا الدورة وكذلك موظفي أمانة                 
 .اللجنة الفرعية

  
  تنظيم العمل      -هاء   

قامـت اللجـنة الفرعـية القانونية، وفقا للقرارات املتخذة يف جلستها االفتتاحية، بتنظيم               -٩
 :لى النحو التايلعملها ع

ــند       )أ(  ــين بالب ــامل املع ــريقها الع ــية إنشــاء ف ــادت اللجــنة الفرع ــن جــدول  ٦أع  م
، "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  "األعمـال، املعـنون     

ــتوىل           ــلى أن ي ــت ع ــية، واتفق ــنة الفرع ــيع األعضــاء يف اللج ــيه جلم ــاب العضــوية ف ــتوح ب واملف
 مهام رئاسته؛) اليونان(ليوس كاسابوغلو فاسي

مــن جــدول ) أ(٨أعــادت اللجــنة الفرعــية إنشــاء فــريقها العــامل املعــين بالبــند   )ب( 
، واملفــتوح بــاب العضــوية فــيه "تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده "األعمــال، املعــنون 

) إكوادور(مبانيا  جلمـيع أعضـاء اللجـنة الفرعـية، واتفقـت عـلى أن تـتوىل ديـبوراه سـالغادو كا                   
 مهام رئاسته؛

 مــن جــدول ١٠أعــادت اللجــنة الفرعــية إنشــاء فــريقها العــامل املعــين بالبــند    )ج( 
الـنظر يف املشـروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات           "األعمـال، املعـنون     

املـنقولة، الـيت فـتح باب    الفضـائية، احمللـق باالتفاقـية املـتعلقة بالضـمانات الدولـية عـلى املعـدات                
، واملفتوح  "٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦التوقـيع علـيها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف           

بـاب العضـوية فـيه جلمـيع األعضـاء يف اللجـنة الفرعـية، واتفقت على أن يتوىل فالدميري كوبال                     
 مهام رئاسته؛) اجلمهورية التشيكية(
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ــتدأت اللجــنة الفرعــية عمــلها  )د(   كــل يــوم بعقــد جلســة عامــة لالســتماع إىل   اب
مث كانـت تـرفع جلســتها وتدعـو إىل انعقـاد فــريق عـامل، حســب      . الوفـود الراغـبة يف خماطبــتها  

 .االقتضاء

يف اجللســة االفتتاحــية، ألقــى الرئــيس كــلمة تــتعلق باســتخدام خدمــات املؤمتــرات مــن   -١٠
ة الــيت تعلقهــا اجلمعــية العامــة وجلــنة جانــب اللجــنة الفرعــية، فاســترعى فــيها االنتــباه إىل األمهــي 

املؤمتـرات عـلى االسـتخدام الفعـال خلدمـات املؤمتـرات مـن جانـب مجـيع هيئات األمم املتحدة                     
كمـا اسـترعى الرئـيس االنتـباه إىل أن اللجنة الفرعية القانونية أمكنها              . الـيت تضـطلع مبـداوالت     

ن املعوقات املالية اليت تواجهها     حتقـيق وفـورات فعلـية ومسـتمرة يف ذلـك اجملـال، عـلى الرغم م                
وعـلى ضـوء ذلـك، اقـترح الرئـيس أن يظـل أسـلوب تنظـيم العمـل مبـرونة هو                      . األمـم املـتحدة   

األســاس يف تنظــيم عمــل اللجــنة الفرعــية بغــية اســتخدام خدمــات املؤمتــرات املــتاحة عــلى حنــو   
 .أكمل، وقد اتفقت معه اللجنة الفرعية على ذلك

التطورات اجلديدة واإلطار "ة مـع االرتـياح بعقـد ندوة عنواهنا      ونوهـت اللجـنة الفرعـي      -١١
، بــرعاية املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء الــتابع  "القــانوين الــذي يشــمل اســتغالل مــوارد القمــر 

لالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية، بالـتعاون مـع املركـز األورويب لقانون الفضاء، أثناء الدورة         
وقـد تولـت تنسـيق شؤون الندوة        . ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٩ك يف   الراهـنة للجـنة الفرعـية، وذلـ       

وقدم ). النمسا(زوان من املعهد الدويل لقانون الفضاء وترأسها بيتر يانكوفيتش          -تانـيا ماسـون   
املادة الثانية من معاهدة الفضاء اخلارجي، "عروضـا إيضـاحية يف الـندوة كـل من لزيل تينن عن      

اســتغالل "، و أرمــيل كرييســت دي روزافــيل عــن  "كوحالــة القمــر واملســائل الــنامجة عــن ذلــ 
، "هل هي دروس بشأن القمر    ): أنتاركتـيكا (مـوارد أعـايل الـبحار واملـنطقة املـتجّمدة اجلنوبـية             

 املــتعلّق مبــبدأ الــتراث املشــترك  ١/٢٠٠٢قــرار رابطــة القــانون الــدويل  " وســتيفان هــوب عــن 
وقد ". املهام يف املستقبل    :  القمـر  معـاهدة "، و راجـيف لوشـان عـن         "للبشـرية يف اتفـاق القمـر      

اتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى دعــوة املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون     
 .الفضاء إىل عقد ندوة أخرى عن قانون الفضاء أثناء دورهتا الرابعة واألربعني

 الرابعة واألربعني   رت عقد الدورة  وأشـارت اللجـنة الفرعـية القانونية إىل أن األمانة قرّ           -١٢
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ إىل ٤للجنة الفرعية يف الفترة من 

  
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية            -واو  

وتــرد اآلراء الــيت أبديــت يف تلــك  . جلســة[...] عقــدت اللجــنة الفرعــية مــا جمموعــه   -١٣
 ).[...]-COPUOS/Legal/T.693(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقحة 
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واعـتمدت اللجـنة الفرعـية هـذا الـتقرير واختتمـت أعمال دورهتا الثالثة واألربعني، يف                  -١٤
 .٢٠٠٤أبريل /نيسان[..] ، املعقودة يف [...]جلستها 

  
  التبادل العام لآلراء   -ثانيا  

رئيسا جديدا هلا،   ) إيطاليا(رّحبـت اللجـنة الفرعية بانتخاب السيد سارجيو ماركيزيو           -١٥
، ملا أجنزه من    )اجلمهوريـة التشيكية  (تقديـرها لرئيسـها السـابق، فالدميـري كوبـال           وأعربـت عـن     

 .نتائج باهرة خالل فترة واليته

االحتاد الروسي،  : وأثـناء التـبادل العـام لـآلراء، ألقى كلمة ممثلو الدول األعضاء التالية              -١٦
ــا،    ــيا، الــربازيل، مجهوريــة كوري ــيا، إيطال ــيا، إندونيســيا، أوكران ــيا، الصــني، فرنســا،  أملان رومان

وألقى ممثل كولومبيا كلمة . كـندا، املغـرب، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة، اليابان        
نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية            

واملعهد ) اإلياف(الحة الفضائية كمـا ألقـى كـلمة املراقـبان عن االحتاد الدويل للم       . والكاريـبـي 
وتـرد اآلراء اليت أبداها أولئك املتحدثون يف حماضر حرفية غري منقحة            . الـدويل لقـانون الفضـاء     

)COPUOS/Legal/T.693-696.( 

مــارس، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء / آذار٢٩، املعقــودة يف ٦٩٣ويف اجللســة  -١٧
.  دور املكتــب وعملــه املــتعلقني بقــانون الفضــاءاخلــارجي الــتابع لألمانــة كــلمة اســتعرض فــيها

ونوهــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير باملعلومــات عــن أنشــطة املكتــب الرامــية إىل تعزيــز فهــم    
 .وقبول وتنفيذ قانون الفضاء الدويل

مــارس، أدىل املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم   / آذار٢٩ املعقــودة يف ٦٩٤ويف اجللســة  -١٨
درات واجلـرمية واملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا بكلمة أكد فيها        املـتحدة املعـين بـاملخ     

عــلى أمهــية عمــل اللجــنة الفرعــية القانونــية يف جمــال تطويــر قــانون الفضــاء وعــلى مــا تكتســيه    
التطبــيقات الفضــائية مــن أمهــية بالنســبة جلــداول أعمــال األمــم يف جمــال املــتحدة حتقــيق التنمــية  

 .العاملية

بـت اللجـنة الفرعـية عـن هتانـيها للصـني مبناسـبة جنـاح بعثتها الـمأهولة األوىل إىل                    وأعر -١٩
ولوحــظ أنّ الصــني هــي ثالــث بلــد يف العــامل وأّول بلــد نــام يــتمكّن مــن حتقــيق هــذه   . الفضــاء
 .القدرة

كمـا أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن هتانـيها للواليـات املتحدة ولوكالة الفضاء األوروبية           -٢٠
 . الذي كللت به مؤخرا بعثتامها إىل املريخعلى النجاح
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وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تعاطفها وتضامنها مع الربازيل بشأن احلادث الذي جّد                 -٢١
 .VLS-1يف ألكنتارا بالربازيل قبيل إطالق مركبة إلطالق الساتل 

ــاده أنّ تســليح الفضــاء اخلــارجي مــن شــأنه أن        -٢٢ ــود عــن رأي مف وأعربــت بعــض الوف
 . االستقرار اإلستراتيجي واألمن الدويل، وقد يؤدي إىل سباق للتسلّحيقّوض

ــية اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف         -٢٣ ــن إمكان ــرغم م ــه، بال ــؤداه أن ــن رأي م وأعــرب ع
األغـراض الدفاعـية، فـإنّ هـذه الـنظم الدفاعـية ال ينـبغي أن توجـد إالّ من أجل دعم االستقرار                       

ورأى الوفد الذي أبدى ذلك الرأي أنه ينبغي        . لحةاإلسـتراتيجي واملسـاعدة عـلى خفض األس       
 .إبرام اتفاق دويل بشأن عدم وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي

وأبــدي رأي مفــاده أنّ جنــاح اللجــنة الفرعــية يف عمــلها ميكــن أن ُيعــزى إىل تفاديهــا      -٢٤
 .مناقشة مسائل سياسية ال صلة هلا باملوضوع

  
  ة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحد -ثالثا 

ــرارها      -٢٥ ــدت، يف ق ــية العامــة أي ــية أن اجلمع  ٥٨/٨٩اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانون
، التوصـــية الصـــادرة عـــن جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء  ٢٠٠٣ديســـمرب / كـــانون األول٩املـــؤرخ 

ن جدول األعمال بندا اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تعتـرب اللجـنة الفرعـية هـذا البـند مـ                    
دائمـا، والحظـت أن اللجـنة الفرعـية سـتعيد انشـاء فــريقها العـامل، الـذي سـتكون له حــدود             
االختصـاص الـيت توافـق علـيها اللجـنة الفرعـية القانونـية، لكي جيتمع على مدى ثالث سنوات         

 .٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢من عام 

قانونية يف دورهتا األربعني يف عام    ووفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إليه اللجنة الفرعية ال            -٢٦
، مشلـت حدود اختصاص الفريق العامل حالة املعاهدات واستعراض تنفيذها والعقبات            ٢٠٠١

الـيت حتـول دون قـبوهلا عـلى نطـاق عـاملي، وكذلك ترويج قانون الفضاء، خصوصا من خالل                    
ووفقا ). ١١٨فقرة  ، ال Corr.1 و A/AC.105/763(بـرنامــج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية          

ــة واألربعــني يف عــام        ــية يف دورهتــا احلادي ــيه اللجــنة الفرعــية القانون ــذي توصــلت إل لالتفــاق ال
عـلى النحو  ‘ الدولـة املُطلقـة   ’، سيسـتعرض الفـريق العـامل أيضـا تطبـيق وتنفـيذ مفهـوم                ٢٠٠٢

الث بشأن  املـبني يف االسـتنتاجات املنبـثقة عـن نظـر اللجـنة الفرعـية يف خطة عمل السنوات الث                   
وكذلـــك أي مســـائل جديـــدة ومماثلـــة قـــد ُتطـــرح يف " ‘الدولـــة املُطلقـــة’اســـتعراض مفهـــوم "

املناقشـات داخـل الفـريق العـامل، شـريطـــــة أن تكــون تلـك املسـائـــــل داخلــــة فـــي الواليـــة                    
 ).١٤٠ و١٣٨، الفقرتان A/AC.105/787(احلالــيـــة للفريــــق العامل 
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لجنة الفرعية بارتياح أن األمانة قد قامت بتحديث وتعميم وثيقة تتضمن           والحظـت ال   -٢٧
ــتحدة           ــم امل ــاهدات األم ــلى مع ــة ع ــدول األخــرى املوقّع ــراف وال ــدول األط ــن ال ــات ع املعلوم

يناير / كانون الثاين  ١واالتفاقـات الدولـية األخـرى املـتعلقة باألنشـطة يف الفضاء اخلارجي حىت               
٢٠٠٤ (ST/SPACE/11/Add.1/Rev.1). 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء                   -٢٨
 : كانت كما يلي٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

ــيدان استكشــاف واســتخدام       )أ(  ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل ــاهدة امل مع
، "معاهدة الفضاء اخلارجي  ("خرى  الفضـاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األ         

 دولة وعدد   ٩٨، كان عدد الدول األطراف فيها       ))٢١-د (٢٢٢٢مـرفق قرار اجلمعية العامة      
  دولة؛٢٧الدول االضافية املوقّعة عليها 

اتفــاق إنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام     )ب( 
، كــان ))٢٢-د (٢٣٤٥، مــرفق قــرار اجلمعــية " اإلنقــاذاتفــاق("املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي 

  دولة؛٢٥ دولة وعدد الدول االضافية املوقّعة عليه ٨٨عدد الدول األطراف فيه 

اتفاقية ("اتفاقـية املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية              )ج( 
 دولة  ٨٢ول األطراف فيها    ، كان عدد الد   ))٢٦-د (٢٧٧٧، مـرفق قـرار اجلمعية       "املسـؤولية 

  دولة؛٢٥وعدد الدول اإلضافية املوقّعة عليها 

، "اتفاقــية التســجيل("اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   )د( 
 دولة وعدد الدول   ٤٥، كان عدد الدول األطراف فيها       ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قرار اجلمعية     

  دول؛٤اإلضافية املوقّعة عليها 

التفـاق املـنظم ألنشـطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى             ا )ه( 
 دول ١٠، كــان عــدد الــدول األطــراف فــيه   )٣٤/٦٨، مــرفق قــرار اجلمعــية  "اتفــاق القمــر("

 . دول٥وعدد الدول اإلضافية املوقّعة عليه 

وباإلضـافة إىل ذلـك، أعلنـت مـنظمة دولـية حكومـية واحـدة قـبوهلا باحلقوق                   )و( 
لـتزامات املنصـوص علـيها يف اتفـاق اإلنقـاذ؛ وأعلنـت منظمتان دوليتان حكوميتان قبوهلما              واال

ــتان      ــية املســؤولية؛ وأعلنــت منظمــتان حكومي ــيها يف اتفاق ــتزامات املنصــوص عل ــلحقوق واالل ل
 .دوليتان قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية التسجيل
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ــية بتصــ    -٢٩ ــت اللجــنة الفرع ــام    ورحب ــية التســجيل يف ع ــلى اتفاق ــيونان ع . ٢٠٠٣ديق ال
ورحبـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بالـتقارير الـواردة مـن الدول األعضاء واليت تبني ما أحرزته من                

 .تقدم يف صوغ قوانني وطنية بشأن الفضاء

وأبـدي رأي مفـاده أن معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلارجي ترسي إطارا                  -٣٠
دا لألنشـطة املـتزايدة انتشـارا وتعقـدا الـيت تقـوم هبـا يف الفضاء اخلارجي كيانات              متناسـقا ومفـي   

ــن القطــاع اخلــاص    ــية وأخــرى م ــثال      . حكوم ــبه أيضــا باالمت ــد عــن ترحي ــك الوف وأعــرب ذل
لـلمعاهدات وعـن أمله يف أن تنظر الدول اليت مل تقبل تلك املعاهدات بعد يف أن تصبح أطرافا                   

 .٢٠٠٤فيها سنة 

 بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه بالـرغم من كون أحكام معاهدات األمم                   وأعربـت  -٣١
املـتحدة ومـبادئها املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي تشـكل الـنظام الذي ينبغي أن حتترمه الدول وأنه                     
ينـبغي تشـجيع مـزيد مـن الـدول عـلى االمتـثال هلـا، فـإن االطـار القـانوين الراهن بشأن أنشطة                         

 تعديـل ومـزيد مـن الـتطوير ملواكبة التقدم احملرز يف تكنولوجيا              الفضـاء اخلـارجي يف حاجـة إىل       
وأعربت تلك الوفود عن رأي مفاده   . الفضـاء والـتغريات الطارئة على طبيعة األنشطة الفضائية        

أن الـثغرة الـناجتة عـن عدم مواكبة االطار القانوين الراهن للتطورات احلاصلة يف أنشطة الفضاء       
ية عاملـية شـاملة بشـأن قانون الفضاء دون تعطيل املبادئ األساسية      ميكـن معاجلـتها بوضـع اتفاقـ       

 .الواردة يف املعاهدات اجلارية النفاذ

وأبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي صــوغ اســتبيان لســرب اآلراء حــول العملــية الــيت ينــبغي     -٣٢
 .بواسطتها صوغ قانون الفضاء الدويل

مارس، إىل  / آذار ٢٩ املعقودة يف    ٦٩٣وعمـدت اللجنة الفرعية القانونية، يف جلستها         -٣٣
 من جدول األعمال برئاسة فاسيليوس كاسابوغلو ٦إعـادة إنشـاء فـريقها العـامل املعـين بالبـند             

[...] وأقـرت اللجـنة الفرعـية، يف جلستها         . جلسـات [...] وعقـد الفـريق العـامل       ). الـيونان (
 ٧٠٣ويف اجللسة   . هبذا التقرير ..] [.، تقريـر الفريق العامل الوارد يف املرفق         [...]املعقـودة يف    

أبـريل، أبلـغ رئـيس الفريق العامل اللجنة الفرعية بأنه مت            / نيسـان  ٥للجـنة الفرعـية، املعقـودة يف        
ســيعرض عــلى " الدولــة املطلقــة"التوصــل إىل اتفــاق عــلى مشــروع قــرار بشــأن تطبــيق مفهــوم  

 بالغ التقدير باالتفاق الذي     وأحاطـت اللجنة الفرعية علما مع     . اجلمعـية العامـة لكـي تـنظر فـيه         
مت التوصـل إلـيه بشـأن مشـروع القـرار، الـذي هـو وارد يف التذيـيل الثاين بتقرير الفريق العامل                       

 ).هبذا التقرير[...] انظر املرفق (
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وأقــرت اللجــنة الفرعــية التوصــية الداعــية إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل ســنة اضــافية   -٣٤
، النظر ٢٠٠٥اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة واألربعني عام واتفـق عـلى أن تعـاود      . واحـدة 

 .يف مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل بعد تلك الفترة

 مــن جــدول ٦ويــرد الــنص الكــامل للكــلمات الــيت ألقــتها الوفــود أثــناء مناقشــة البــند   -٣٥
 . .COPUOS/Legal/T)] …([األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء     -رابعا  

 ٧مارس، قدم الرئيس بيانا متهيديا عن البند        / آذار ٣٠، املعقـودة يوم     ٦٩٥يف اجللسـة     -٣٦
مـن جـدول األعمـال، فاسـترعى انتـباه اللجـنة الفرعية القانونية إىل أن هذا البند هو بند منتظم                   

ت قـد اتفقـت عليه اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني وأقّرته             يف جـدول األعمـال كانـ      
 .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا اخلامسة واألربعني

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، مــع االرتــياح، بــأن األمانــة دعــت مــنظمات دولــية  -٣٧
 الفرعــية عــن أنشــطتها املــتعلقة بقــانون الفضــاء، واتفقــت   خمــتلفة إىل تقــدمي تقاريــر إىل اللجــنة 

اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي لألمانـة أن توّجه دعوات مماثلة بشأن الدورة الرابعة واألربعني                    
 .٢٠٠٥للجنة الفرعية يف عام 

 وورقة  (A/AC.105/C.2/L.248)وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية القانونـية وثـيقة                -٣٨
 حتــتويان عــلى تقاريــر مــن املــنظمات الدولــية   (A/AC.105/C.2/2004/CRP.15)ت غــرفة مؤمتــرا

املركـز األورويب لقانون الفضاء، ووكالة الفضاء     : التالـية عـن أنشـطتها املـتعلقة بقـانون الفضـاء           
 . ، واملعهد الدويل لقانون الفضاء، ورابطة القانون الدويل)اإليسا(األوروبية 

غ املراقبون عن املنظمات الدولية التالية اللجنة الفرعية القانونية         ويف سـياق املناقشة، أبل     -٣٩
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      : عـن أنشـطة مـنظماهتم فـيما يـتعلق بقانون الفضاء           

 .واإليسا ورابطة القانون الدويل) اليونسكو(

ة األمــم املــتحدة واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن الوكــاالت املتخصصــة داخــل مــنظوم -٤٠
واملـنظمات الدولـية األخرى اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة هلا دور هام عليها االضطالع         

 .به يف تعزيز عمل اللجنة الفرعية وينبغي تشجيعها على املشاركة بنشاط يف ذلك العمل

طة واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن املــنظمات احلكومــية الدولــية الــيت تضــطلع بأنشــ   -٤١
فضـائية بإمكاهنـا تعزيـز االطـار القـانوين املطبق على األنشطة الفضائية بتشجيع الدول األعضاء          
فـيها الـيت مل تصـبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية الناظمة للفضاء اخلارجي على أن تنظر يف        
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 إعالن  التصـديق عـلى تلـك املعاهدات أو االنضمام إليها بغية متكني تلك املنظمات الدولية من               
 .قبوهلا للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف تلك املعاهدات

وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية بــأن توصــيات اللجــنة العاملــية ألخالقــيات املعــارف العلمــية      -٤٢
ــيات الفضــاء اخلــارجي ســيجري     ) كوميســت(والتكنولوجــيا  ــتابعة لليونســكو بشــأن أخالق ال

وهلذا الغرض، أنشئ يف    . ا وملموسـة بشكل أكثر    تنقـيحها بغـية إعـداد مقـترحات أكـثر حتديـد           
اليونسـكو فــريق عـامل للــنظر يف جـدوى تنفــيذ تلـك التوصــيات واستكشـاف إمكانــات اختــاذ      

 . إجراءات دولية يف جمال أخالقيات الفضاء

ــيقة    -٤٣ والحظــــــت اللجــــــنة الفرعــــــية مــــــع الــــــتقدير أن األمانــــــة أتاحــــــت يف الوثــــ
A/AC.105/C.2/2004/CRP.4ــيال للمؤ ــو يتضــمن       دل ــانون الفضــاء، وه ــدّرس ق ــيت ت سســات ال

معلومـات عـن الـدورات الدراسـية وفـرص التعلـيم املـتاحة يف مجـيع أحنـاء العامل يف جمال قانون                       
 .الفضاء

ــا واملعهــد الكــوري       -٤٤ ــة كوري ــة مجهوري ــرها حلكوم وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقدي
الثانية املشتركة بني األمم املتحدة     ألحبـاث الفضـاء اجلـوي ملشـاركتهما يف رعايـة حلقـة العمـل                

ــنواهنا      ــانون الفضــاء وع ــا حــول ق ــة كوري ــتحدة بشــأن الفضــاء    "ومجهوري ــم امل ــاهدات األم مع
/  تشرين الثاين٦ إىل ٣، اليت عقدت من "االجـراءات املـتخذة عـلى الصـعيد الوطين        : اخلـارجي 
 أن حلقــة العمــل واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى.  يف داجيــون، مجهوريــة كوريــا٢٠٠٣نوفمــرب 

سـامهت يف توضـيح مسـائل هامـة تـتعلق مبعـاهدات الفضـاء اخلـارجي وزادت يف درجة الوعي              
ــدان يف        ــتمني إىل بل ــئك املن ــيني، وال ســيما أول ــيني واملوظفــني العموم ــدى املســؤولني احلكوم ل

اجها مـنطقة آسـيا واحمليط اهلادئ، بأمهية االمتثال لتلك املعاهدات وتنفيذها، وكذلك أمهية إدم    
 . يف تشريعاهتم الوطنية

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن حلقــة عمــل األمــم املــتحدة القادمــة حــول     -٤٥
 .٢٠٠٤نوفمرب /قانون الفضاء ستستضيفها الربازيل يف تشرين الثاين

 من جدول   ٧ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت هبـا الوفود أثناء مناقشة البند                    -٤٦
 ).T.700 و T.698 إىل COPUOS/Legal/T.695(اضر احلرفية غري املنقحة األعمال يف احمل
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