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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 / آذار٢٩الثالثة واألربعني، املعقودة يف فيينا من 

   ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨ إىل
   إضافة    

دراسة املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات  -سابعا 
اليت فـُتح (الفضائية، امللحق باتفاقية املصاحل الدولية يف املعدات املتنقلة 

   )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون يوم 
، أقرت توصية جلنة  ٥٨/٨٩ت اللجـنة الفرعـية أن اجلمعـية العامة، يف قرارها            اسـتذكر  -١

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية يف بــند جلــدول     
دراســة املشــروع األويل للــربوتوكول املــتعلق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات   "األعمــال عــنوانه 

الـيت فـتح بـاب التوقيع عليها يف    (املصـاحل الدولـية يف املعـدات املتـنقلة     الفضـائية املـلحق باتفاقـية     
ووفقا . بـند منفرد للمناقشة /كموضـوع )" ٢٠٠١نوفمـرب  / تشـرين الـثاين   ١٦كيـب تـاون يـوم       

، نظـرت اللجـنة الفرعية حتت هذا البند من جدول األعمال يف بندين فرعيني،               ٥٨/٨٩للقـرار   
 :مها
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كانـية قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة يف اطار         االعتـبارات املتصـلة بام     )أ( 
 املشروع األويل للربوتوكول؛

االعتـبارات املتصـلة بالعالقة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول وحقوق            )ب( 
 .الدول والتزاماهتا مبقتضى القواعد القانونية السارية على الفضاء اخلارجي

 :الفرعية ما يليوكان معروضا على اللجنة  -٢

اليت فتح  ()١(تقريـر مـن األمانـة عـن اتفاقـية املصـاحل الدولية يف املعدات املتنقلة                )أ( 
وعن املشروع األويل   ) ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦بـاب التوقيع عليها يف كيب تاون يوم         

 بامكانية قيام   االعتبارات املتصلة : لـربوتوكوهلا املـتعلق باملسـائل اليت ختص املوجودات الفضائية         
 ؛(A/AC.105/C.2/L.238)األمم املتحدة مبهام السلطة االشرافية مبقتضى الربوتوكول 

املشـروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية،           )ب( 
ء املــلحق باتفاقــية املصــاحل الدولــية يف املعــدات املتــنقلة، بصــيغته املعدلــة مــن جانــب جلــنة اخلــربا  

 .(A/AC.105/C.2/2004/CRP.5)احلكوميني التابعة لليونيدروا 

ونّوهـت اللجـنة بـأن الـدول األعضـاء يف جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                   -٣
الســلمية قــد ُدعيــت إىل الــدورة األوىل للجــنة اخلــرباء احلكومــيني، الــيت عقدهــا املعهــد الــدويل   

، ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٩ إىل ١٥ روما من    يف) اليونيدروا(لتوحـيد القـانون اخلـاص       
لكـي تعـد مشروع بروتوكول ملحق باتفاقية املصاحل الدولية يف املعدات املتنقلة يتعلق باملسائل               

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية أيضــا بــأن جلــنة اخلــرباء احلكومــيني . الــيت ختــص املوجــودات الفضــائية
 . نص املشروع األويل للربوتوكولالتابعة لليونيدروا نقَّحت يف دورهتا األوىل

 حلقــة تــدارس ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٥ونّوهــت اللجــنة بأنــه ُعقــدت يف بــاريس يــوم  -٤
ملبور  بشـأن املشـروع األويل للـربوتوكول املتعلق باملوجودات الفضائية، وبأنه ستعقد يف كواال             

 . حلقة تدارس أخرى بشأن املوضوع ذاته٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٣ و٢٢يومي 

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن جلـنة اخلـرباء احلكومـيني التابعة لليونيدروا ستعقد دورهتا              -٥
، وبأن الدول األعضاء يف اللجنة     ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٥الثانـية يف روما من      

 .سُتدعى حلضور تلك الدورة أيضا

__________ 
 (1) DCME Doc. No. 74) اإليكاو.( 



 

3  
 

A/AC.105/C.2/L.252/Add.2

مسو واآليتيو واإليسا،   ونّوهـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بأن أمانة اليونيدروا اتصلت باإل             -٦
بغــية التأكــيد مــن اهــتمامها بــأن يـُــنظـَر يف تكلــيفها بــدور الســلطة املُْشــِرفة عــلى الــربوتوكول    

 .املقبل

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن اتفاقـية املصـاحل الدولـية يف املعـدات املتنقلة                       -٧
 األنشطة الفضائية للبلدان والـربوتوكول املقـبل املـلحق بـتلك االتفاقـية سيسـاعدان عـلى توسـع          

النامـية، وكذلـك الـبلدان املـتقدمة، بتقلـيل املخاطر واألعباء املالية الناشئة عن مثل هذه الزيادة                  
 .يف األنشطة الفضائية

وأبـدى بعض الوفود رأيا مفاده أن مسؤوليات السلطة املُْشِرفة ينبغي أن تـُناط باألمني               -٨
 .العام

ي مفاده أن قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة من        وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأ         -٩
شـــأنه أن يعـــّزز مســـؤولية األمـــم املـــتحدة الرئيســـية فـــيما يـــتعلق بالـــتعاون الـــدويل يف مـــيدان  

 .االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي

وأُبـدي رأي مـؤداه أن األمـم املـتحدة هـي، من حيث املبدأ، املنظمة األنسب ملمارسة                   -١٠
السـلطة املُْشـِرفة ، وأن ممارسـة األمـم املـتحدة لـتلك املهام تسهم يف التعاون الدويل على                    مهـام   

ــثقايف أو اإلنســاين، وفقــا      ــية ذات الطــابع االقتصــادي أو االجــتماعي أو ال حــل املشــاكل الدول
 ورأى ذلـك الوفـد أيضـا أن قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة من   . مليـثاق األمـم املـتحدة     

 .شأنه أن يساعد على حتقيق أهداف اليونيسبيس الثالث

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن امكانـية قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة أمر قابل                  -١١
ــدول األطــراف يف        ــيام مؤمتــر ال ــبغي استكشــاف خــيارات أخــرى مــثل ق ــه ين للبحــث، غــري أن

لّف من الدول األطراف يف االتفاقية، حاملا تدخل        االتفاقـية بإنشـاء آلية لتعيني سلطة ُمْشِرفة تتأ        
 . حيز النفاذ

وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أن مهـام السلطة املُْشِرفة ميكن أن تضطلع هبا وكالة                     -١٢
 .متخصصة من منظومة األمم املتحدة، مثل اآليتيو

ــر الســجل ميكــن أن         -١٣ ــام مدي ــدويل ومه ــور الســجل ال ــاده أن أم وأعــرب عــن رأي مف
ــ ــية   ي ــنظمة حكوم ــه أو م ــيدروا ذات ــذا     –توالها اليون ــئة تـُنشــأ خصيصــا هل ــية أخــرى أو هي  دول

 .الغرض
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ــام الســلطة         -١٤ ــتحدة مبه ــم امل ــوم األم ــن املناســب أن تق ــيس م ــه ل ــود أن ورأى بعــض الوف
املُْشـِرفة، ألن تلـك املهـام ال تـندرج ضـمن مقاصـد وأهـداف األمـم املتحدة، حسبما ُبيِّنت يف                      

 .املتحدةميثاق األمم 

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مهــام الســلطة اإلشــرافية ليســت اداريــة فحســب بــل هــي  -١٥
 .تشريعية وشبه قضائية أيضا

وأُبــدي رأي مــؤداه أن االتفاقــية واملشــروع األويل للــربوتوكول قــد أُعــّدا حتــت رعايــة  -١٦
ورأى ذلك الوفد  . ِرفةاليونـيدروا، ومـن األنسـب بالـتايل أن يتوىل اليونيدروا مهام السلطة املُشْ             

أنـه إذا مـا قبلـت األمـم املـتحدة القـيام مبهـام السـلطة املُْشِرفة فسوف تنشئ سابقة غري مرغوبة                       
 .ملبادرات مماثلة

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ال داعـي يف املرحلة احلالية إىل تسمية السلطة املُْشِرفة يف                     -١٧
ألمـم املـتحدة إىل تويل مهام السلطة املُْشِرفة         املشـروع األويل للـربوتوكول، وأنـه ينـبغي دعـوة ا           

أثـناء املؤمتـر الدبلوماسـي الـذي سـُيعقد العـتماد مشـروع الـربوتوكول أو حىت أثناء أول مؤمتر                     
ورأى ذلك الوفد أن هذا     . للـدول األطـراف يف االتفاقـية ُيعقـد بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ             

إلنعــام الــنظر يف املســائل الناشــئة عــن حتمــل تلــك االجــراء ســيتيح لألمــم املــتحدة وقــتا إضــافيا 
 .االلتزامات

ورأى بعــض الوفــود أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية أن تــبدأ بــإعداد مشــروع قــرار تعــتمده   -١٨
. اجلمعـية العامـة بشـأن تولّـي األمـم املـتحدة مهـام السـلطة املُْشـِرفة يف اطـار الربوتوكول املقبل                      

األعضاء فريق صياغة الكترونية يعمل ما بني الدورات        واقترحـت تلك الوفود أن تنشئ الدول        
إلعـداد مشـروع قـرار مـن هـذا القبـيل لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة                     

 .٢٠٠٥واألربعني، عام 

ــنة يف تقريـــــر األمانـــــة         -١٩ ــؤداه أن املســـــائل املبّيـــ ــود رأيـــــا مـــ ــدى بعـــــض الوفـــ وأبـــ
(A/AC.105/C.2/L.238)   دراسـة وافـية قـبل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ميكن لألمم                حتـتاج إىل 

 .املتحدة أن تتوىل مهام السلطة املُْشِرفة يف اطار الربوتوكول املقبل

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم مواصـلة الـنظر بعـناية يف امكانية                   -٢٠
يـة األمم املتحدة وأنشطتها احلالية،      قـيام األمـم املـتحدة مبهـام السـلطة املُْشـِرفة، مـع مـراعاة وال                

وضـرورة تفـادي أي احـتمال بـأن تـتحمل األمـم املـتحدة مسـؤولية دفـع تعويضات، وضرورة                
تفـادي القـاء أي عـبء مـايل اضـايف على عاتق األمم املتحدة، وافتقار األمم املتحدة إىل اخلربة                    

 .العملية يف أداء تلك املهام
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ا تولّــت األمــم املــتحدة مهـام الســلطة املُْشــِرفة فينــبغي أن  وأُبـدي رأي مفــاده أنــه اذا مـ   -٢١
تغطـى التكالـيف املرتبطة بتلك املهام من أموال خارجة عن نطاق امليزانية، ال من خالل أموال           

 .امليزانية العادية لألمم املتحدة، وأنه ال ينبغي حتميلها أي مسؤولية

التفاقـية والربوتوكول املقبل أن     وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أنـه ال ينـبغي ل                 -٢٢
يقّوضـا مـبادئ القـانون الـدويل للفضاء ومعايريه القائمة وال أن ينتقصا منها، وأن تلك املبادئ                  

 .واملعايري ينبغي أن تكون هلا الغلبة يف حال حدوث أي نزاع

ــنه املســاس حبقــوق       -٢٣ ــربوتوكول ال يقصــد م ــاده أن املشــروع األويل لل ــدي رأي مف وأُب
ــتزا ــتزامات     وال ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي أو حقــوق وال ــدول األطــراف يف املعــاهدات امل مات ال

 .الدول األطراف يف دستور اآليتيو واتفاقيته ولوائحه

ــربوتوكول ويف     -٢٤ ــروع األويل للـ ــباجة املشـ ــدرج يف ديـ ــؤداه أن ُتـ وأُعـــرب عـــن رأي مـ
اقه مع معاهدات األمم    مـنطوقه أحكـام تـتعلق بغلـبة معـاهدات الفضـاء اخلـارجي، ضمانا التس               

 .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

وأُبـدي رأي مـؤداه أن الصـلة بـني معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي              -٢٥
والـربوتوكول املقـبل ينـبغي أن حتكمهـا اتفاقـية فييـنا بشـأن قـانون املعـاهدات، الـيت تقضي، يف                    

 تكون الغلبة، فيما بني الدول األطراف يف كلتا         حـال وجـود أي تضـارب بـني معـاهدتني، بأن           
 .املعاهدتني للمعاهدة األحدث عهدا

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن أحكـام الفقـرة الثالـثة مـن ديباجة املشروع                       -٢٦
ــب جلــنة اخلــرباء          ــن جان ــيه م ــة والعشــرين مكــررا ال ــادة احلادي ــربوتوكول واضــافة امل األويل لل

ونـيدروا يف دورهتا األوىل قد عاجلت مسألة العالقة بني معاهدات الفضاء     احلكومـيني الـتابعة للي    
 .اخلارجي واملشروع األويل للربوتوكول معاجلة وافية

وأُبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي جعل املشروع األويل للربوتوكول متسقا مع معاهدات                 -٢٧
ني الربوتوكول وأحكام   األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، مـنعا ألي تضارب حمتمل ب               

ومـــع أن املشـــروع األويل للـــربوتوكول يعـــاجل بالتفصـــيل حقـــوق املمـــول   . تلـــك املعـــاهدات
ومصـاحله يف حـال حـدوث أي تقصـري مـن جانـب املديـن، فهـو ال يعاجل بشكل واف املسائل                       
املتصــلة بالــتزامات الدائــن والدولــة الــيت ينــتمي الــيها املمــول، خصوصــا فــيما يــتعلق بالــتزامات  

) أ(الـدول مبقتضـى املـادتني السادسـة والسـابعة مـن معـاهدة الفضـاء اخلارجي والفقرة الفرعية                    
 .من املادة األوىل من اتفاقية التسجيل
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وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن املشـروع األويل للـربوتوكول واتفاقـية املصـاحل الدولية يف          -٢٨
ن مـدى الـتوافق بني اتفاقية التسجيل        املعـدات املتـنقلة ينـبغي أن خيضـعا ملـزيد مـن الدراسـة لتبـيُّ                

ــنقل ملكــية        ــتعلقة باملصــلحة الضــمانية، ولتوضــيح املســائل املتصــلة ب ــربوتوكول امل وأحكــام ال
 .املوجودات الفضائية

وأبـدى بعـض الوفـود رأياي مفاده أن من األمهية مبكان أن ُيربز يف الربوتوكول املقبل                  -٢٩
سواتل، خصوصا يف البلدان النامية، وأنه ينبغي ارساء     الطـابع العمومي للخدمات اليت حتملها ال      

ضـمانات حلمايـة املصـاحل الوطنـية احلـيوية لـتلك الدول يف حال تقصريها يف سداد قرض ما أو         
 .نقل ملكية ساتل ما

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن نقــل ملكــية بعــض الســواتل ميكــن أن يــثري مســائل تــتعلق   -٣٠
 الـيت ُيرتقب أن توقّع على الربوتوكول املقبل أن تويل هذه            بـاألمن الوطـين، وأنـه ينـبغي للـدول         

 .املسألة ما تستحقه من عناية

وأُبـدي رأي مفـاده أن املواضع املدارية ونطاقات األطياف الترددية تعطى للدول وفقا               -٣١
للقواعـد الــيت أرســاها اآليتــيو، وهــذا يــثري مســألة مــا اذا كــان ميكــن لــلمموِّل، يف حــال تقصــري  

 وتــويل املمــول الســيطرة عــلى موجــودات املديــن الفضــائية، أن يســتخدم تلــك املواضــع  املديــن
 .املدارية ونطاقات األطياف الترددية، ألهنا تظل ملكا للدولة اليت ينتمي اليها املدين املقصِّر

، ٦٩٣أعــاله، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها  [...] وحســبما ذكــر يف الفقــرة   -٣٢
مــن جــدول ) ب(و ) أ (١٠مــارس، انشــاء فــريقها العــامل املعــين بالبــند  /ر آذا٢٩املعقــودة يف 

وعقد الفريق  . رئيسا للفريق العامل  ) اجلمهورية التشيكية (األعمـال، وانتخبـت فالدميري كوبال       
ــامل  ــودة يف [...]ويف جلســتها . جلســة[...] الع ــرت اللجــنة   /نيســان[...] ، املعق ــريل، أق أب

 .هلذا التقرير[...] ، الذي يرد يف املرفق الفرعية تقرير الفريق العامل

 من جدول ١٠ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود أثـناء مناقشـة البـند                  -٣٣
 .(…-COPUOS/Legal/T)األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية         -تاسعا 

رت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أّيــدت، يف قــرارها اســتذك -٣٤
ــنظر اللجــنة       ٥٨/٨٩ ــأن ت ، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب
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الفرعــية يف ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية، وفقــا خلطــة   
 )٢(.العمل اليت اعتمدهتا اللجنة

أحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما مــع االعــراب عــن الــتقدير بالــتقارير املقدمــة مــن الــدول   -٣٥
 Add.1 و Corr.1 و (A/AC.105/C.2/L.250األعضـاء عـن ممارسـاهتا يف تسـجيل األجسام الفضائية            

 .A/AC.105/C.2/2004/CRP.7) وA/AC.105/C.2/2004/CRP.3و

ــريل، قــدم مكتــب  / نيســان٥فرعــية يف  الــيت عقدهتــا اللجــنة ال ٣٠٧خــالل اجللســة  -٣٦ أب
شـؤون الفضـاء اخلارجي عرضا عن سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، احملفوظ لدى               

، "اتفاقية التسجيل ("األمـني العـام مبقتضى اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي             
ــرار اجلمعــية العامــة   ــرها  وقــد أعربــت اللجــ ). ، املــرفق)٢٩-د (٣٢٣٥ق نة الفرعــية عــن تقدي

ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي عـلى العـرض الـذي قدمـه، وطلبـت إىل األمانـة اعـداد وثيقة                        
معلومـات خلفـية اسـتنادا إىل ذلـك العـرض، ألجـل تيسـري عمل الفريق العامل املزمع أن تنشئه                     

 .، وفقا خلطة العمل٢٠٠٥اللجنة الفرعية ابان دورهتا الرابعة واألربعني يف عام 

وقـد ألقـى كـلمات، يف اطـار هـذا البند من جدول األعمال، ممثلو كل من األرجنتني                    -٣٧
واسـبانيا وأوكرانـيا وايطالـيا واجلمهوريـة التشـيكية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والسويد               

وألقى كلمة أيضا   . والصـني وفرنسـا وكازاخسـتان واهلـند والواليات املتحدة واليابان واليونان           
واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية  ) إيســا(راقــبني عــن وكالــة الفضــاء األوروبــية   كــل مــن امل

 ).إياف(

وقـد نّوهـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح باسـتهالل الـنقاش يف اطـار هذا البند من جدول                      -٣٨
 .األعمال، مما ميكن أن يسهم يف تعزيز قدرة وفعالية قانون الفضاء الدويل

لجـنة الفرعية يف اطار خطة العمل الرباعية السنوات من          أُعـرب عـن رأي بـأن عمـل ال          -٣٩
شــأنه أن يســاعدها يف تعزيــز فعالــية اتفاقــية التســجيل، ويف اســتحداث وتعزيــز قواعــد معــيارية  

 .تشريعية وطنية فيما يتصل بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

 تسجيل األجسام الفضائية    أُعلمـت اللجـنة الفرعـية باملمارسـات الـيت تّتـبعها الدول يف              -٤٠
ــية التســجيل   ــيذ اتفاق ــية عــلى اخلصــوص عــن طــرق حفــظ       . وتنف ــا أُعلمــت اللجــنة الفرع كم

السـجالت الوطنـية اخلاصـة باألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي؛ ومعايري تسجيل األجسام                  
احد يف السـجالت الوطنـية؛ واالجـراءات املطبقة يف احلاالت اليت يكون فيها أكثر من طرف و        

__________ 
 .١٩٩، الفقرة (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  (2) 
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مشــموال يف عملــية االطــالق، أو يف األحــوال الــيت تكــون فــيها هيــئات مــن القطــاع اخلــاص أو 
مـنظمات دولـية مشـمولة أيضـا؛ وأنشـطة السـلطات املسـؤولة عـن حفـظ السـجالت الوطنية؛                     

 .واللوائح التنظيمية القانونية الواجب تطبيقها على تسجيل األجسام الفضائية

كـن ايـالء االعتـبار لدراسـة مسـألة اسـتحداث آلية عمل           كمـا أُعـرب عـن رأي بأنـه مي          -٤١
 .الستبانة األجسام الفضائية غري املسجلة

كذلـك أُعـرب عـن رأي بأنـه ينـبغي للـدول أن توجـه قـدرا أكـرب من االنتباه ملوضوع                  -٤٢
 . من املادة الرابعة من اتفاقية التسجيل٣االمتثال للفقرة 

ذا البـند مـن جـدول األعمـال ميكن أن يشمل            أُعـرب أيضـا عـن رأي بـأن الـنظر يف هـ              -٤٣
اجـراء دراسـة حتليلـية التفاقـية التسـجيل وامكانـية تنقـيحها، أو حتسني بعض أحكامها، وذلك                   

 ".األجسام الفضائية"على سبيل املثال بتوضيح تعريف 

كمـا أُعـرب عـن رأي بـأن الـنظر يف هـذا البـند مـن جـدول األعمـال ميكـن أن يشمل                          -٤٤
نطوي على نقل ملكية أجسام فضائية من طرف إىل طرف آخر بعد أن تكون              احلـاالت الـيت تـ     

 .هذه األجسام قد أُطلقت وُسّجلت

 من جدول ١٢ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقيت أثناء املناقشات بشأن البند        -٤٥
 .([...].COPUOS/Legal/T)األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

  
 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اقتراحات إىل -عاشرا 

 بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا
  الرابعة واألربعني

استذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة كانت قد الحظت، يف قرارها                                      -٤٦
الثالثة واألربعني مقترحاهتا إىل جلنة                    ، أن اللجنة الفرعية سوف تقدم يف دورهتا                       ٥٨/٨٩

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن البنود اجلديدة لكي تنظر فيها اللجنة                                                  
 .٢٠٠٥الفرعية ابان دورهتا الرابعة واألربعني يف عام                          

واستذكر الرئيس أن املقترحات التالية بشأن البنود اجلديدة املزمع ادراجها يف جدول                                               -٤٧
مال اللجنة الفرعية كانت قد نظرت فيها اللجنة الفرعية خالل دورهتا الثانية واألربعني،                                               أع 

واستبقاها مقدموها بغية مناقشة تلك املقترحات خالل دورات الحقة تعقدها اللجنة الفرعية                                                      
)A/AC.105/805   و Corr.1    ١٥٣، الفقرة:( 
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طاق بشــأن قــانون مــدى مناســبة واستصــواب صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــية الــن )أ( 
 الفضاء الدويل ، اقتراح مقّدم من االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني واليونان؛

اسـتعراض املـبادئ املـنظّمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية يف             )ب( 
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، هبدف إمكانية حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح              

  من اليونان؛مقّدم

اسـتعراض قواعد القانون الدويل الراهنة املنطبقة على احلطام الفضائي، اقتراح     )ج( 
 مقّدم من اجلمهورية التشيكية واليونان؛

مناقشـة حـول صـوغ اتفاقـية دولـية بشـأن االستشـعار عـن بعد، اقتراح مقّدم                    )د( 
 يا واملكسيك واليونان؛من األرجنتني واكوادور والربازيل وبريو وشيلي وكوبا وكولومب

احلطـام الفضـائي، اقـتراح مقـّدم مـن فرنسا وأّيدته الدول األعضاء يف الوكالة                 )ه( 
 .والدول املتعاونة مع تلك الوكالة) إيسا(

ــلى إرجــاء مناقشــة          -٤٨ ــد اتفقــت ع ــت ق ــيونان كان ــية أن ال ــد الحظــت اللجــنة الفرع وق
ــد عــنوانه     ــند جدي ــتراحها بشــأن ب ــبادئ  "اق ــدول للســواتل   اســتعراض امل ــنظمة الســتخدام ال امل

األرضــية االصــطناعية يف االرســال الــتلفزي املباشــر الــدويل، هبــدف امكانــية حتويــل الــنص إىل    
 .٢٠٠٥حىت الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية يف عام " معاهدة يف املستقبل

قت لكي  أُعـرب عـن رأي بأنـه مـع أن بعـض الـدول األعضـاء حتـتاج إىل مزيد من الو                      -٤٩
تعـتمد املـبادئ التوجيهـية بشـأن التخفـيف من احلطام الفضائي، اليت قدمتها إىل اللجنة الفرعية                  
العلمـية والتقنـية جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، ينبغي للجنة                  

وكان من  . ئيالفرعـية القانونـية أن ُتـدرج على جدول أعماهلا بندا جديدا بشأن احلطام الفضا              
رأي ذلـك الوفـد أنـه ميكـن للجـنة الفرعـية القانونـية أن تنظر يف ادراج ذلك البند على جدول                       

 .٢٠٠٥أعمال دورهتا الرابعة واألربعني يف عام 

وأُعــرب عــن رأي بــأن املــبادئ التوجيهــية بشــأن التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي هــي   -٥٠
 مبـزيد مـن العمـل قـبل أن يتسـىن لـتلك اللجنة               مـبادئ أولـية يف طابعهـا، وأنـه ال بـد مـن القـيام               

وكان من رأي ذلك الوفد     . الفرعـية اسـتعراض تلـك االقـتراحات ووضـعها يف صيغتها النهائية            
أن مـن السـابق ألوانـه أن تـنظر اللجنة الفرعية القانونية يف اجلوانب القانونية من مسألة احلطام                   

 .الفضائي
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 بأنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تصوغ        وأعـرب بعـض الوفـود عـن الـرأي القـائل            -٥١
ذلك أن صوغ اتفاقية من     . اتفاقـية شـاملة بشأن قانون الفضاء الدويل تصدر عن األمم املتحدة           

هـذا الـنحو مـن شـأنه أن يعـزز دور اللجـنة الفرعـية بصفتها واحدة من هيئات اجلمعية العامة،                      
يسهم يف تطوير القانون الدويل وتدوينه  الـيت هـي أكـثر نشـاطا يف هـذا الصـدد، ومـن شأنه أن                  

وأعربت تلك الوفود عن رأي بأن مناقشة .  من ميثاق األمم املتحدة    ١٣تدرجيـيا، وفقـا للمادة      
مـثل هـذه االتفاقـية مـن شـأنه أن ميكّـن اللجـنة الفرعـية مـن اجياد تسوية مقبولة عامليا للمسائل                        

 .املعلقة ذات الصلة باألنشطة الفضائية

ب بعـض الوفـود عن رأي بأن االطار القانوين احلايل الذي أنشأته معاهدات        كمـا أعـر    -٥٢
األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي قــد لــبـّى عــلى حنــو واف بالغــرض احتــياجات اجملــتمع   

وكــان مــن رأي تلــك الوفــود أن األنشــطة . الــدويل يف املســائل ذات الصــلة بالفضــاء اخلــارجي
ار القـانوين وأنـه ال حاجـة إىل وضع مبادئه األساسية            الفضـائية قـد ازدهـرت ضـمن ذلـك االطـ           

وكان من رأي تلك الوفود أيضا أنه ميكن، اذا ما اقتضت الضرورة، معاجلة             . موضـع التسـاؤل   
 .املسائل املعلقة مبقتضى معاهدات معينة، وفقا آلليات العمل اليت أنشأهتا تلك املعاهدات

بند منفرد للمناقشة   /ادراج موضوع كذلـك أعـرب بعـض الـدول عـن رأي بأنه ينبغي               -٥٣
دراســة حتليلــية للممارســات احلالــية يف االستشــعار عــن بعــد بالــنظر إىل املــبادئ ذات   "عــنوانه 

عـلى جـدول أعمال اللجنة الفرعية       " الصـلة باستشـعار األرض عـن بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي              
ناقشة بشأن ذلك   وذكرت تلك الوفود أن امل    . ٢٠٠٥خـالل دورهتـا الـرابعة واألربعـني يف عام           

البـند لـن تشـكّل اعـادة نظـر يف تلـك املـبادئ بل من شأهنا أن متكّن الدول األعضاء                      /املوضـوع 
 .من التشارك يف املعلومات عن املمارسات احلالية لدى الدول يف ميدان االستشعار عن بعد

وأعــرب بعــض الوفــود أيضــا عــن رأي بأنــه لــيس مــن الضــروري حتديــث عهــد تلــك     -٥٤
وذهبــت تلــك الوفــود إىل الــرأي القــائل بــأن ازديــاد عــدد   . ألهنــا تــؤدي عمــلها جــيدا املــبادئ 

الـبلدان النامـية الـيت لديهـا سـواتل خاصة هبا لالستشعار عن بعد، وكون السبل املباشرة متاحة                 
للـدول األخـرى، وانتشـار تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد إىل مجيع البلدان، تبني كلها جبالء                    

كما أُعرب عن رأي مؤداه أنه اذا ما . يل قـد تطور جيدا مبقتضى تلك املبادئ أن الـتعاون الـدو   
أريـد للجـنة الفرعـية أن تعمـد إىل الـنظر يف تلـك املـبادئ فـان ذلـك مـن شـأنه أن يشري إىل أن                             

 .املبادئ ال تؤدي عملها جيدا

ة استخدام  وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى البنود التالية القتراحها على جلن                 -٥٥
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ألجـل ادراجهـا يف جـدول أعمال اللجنة الفرعية ابان                    

 :دورهتا الرابعة واألربعني
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  البنود املنتظرة  
 .افتتاح الدورة واقرار جدول األعمال -١

 .كلمة الرئيس -٢

 .تبادل آراء عام -٣

 . اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء -٤

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٥

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ( 

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف                 )ب( 
ــت     ــل االس ــيت تكف ــائل ال ــت    الســبل والوس ــلمدار الثاب ــادل ل ــيد والع خدام الرش

 .بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 

  البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع  
اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                  -٧

 .وامكان تنقيحها

تعلق باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية،    متحـيص املشـروع األويل للربوتوكول امل       -٨
اليت فُتح باب التوقيع عليها     (املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعدات املنقولة             

 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 

ــدور الســلطة االشــ       )أ(  ــتحدة ب ــم امل ــيام األم ــية ق ــتعلقة بامكان ــبارات امل رافية االعت
 مبقتضى الربوتوكول املرتقب ابرامه مستقبال؛

ــربوتوكول      )ب(  ــني أحكــام املشــروع األويل لل ــة ب ــبارات ذات الصــلة بالعالق االعت
وحقــوق وواجــبات الــدول مبقتضــى القواعــد القانونــية املطــبقة عــلى الفضــاء    

 .اخلارجي
 

  البنود اليت ُينظر فيها يف اطار خطط العمل    
قيام فريق عامل   : ملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية          ممارسـات الـدول وا     -٩

 .٢٠٠٤بالنظر يف التقارير املقدمة من الدول األعضاء واملنظمات الدولية يف عام 



 

 12 
 

 A/AC.105/C.2/L.252/Add.2 

  بنود جديدة   
ــنود         -١٠ ــلمية بشــأن ب ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــنة اس ــتراحات إىل جل اق

 .نونية أثناء دورهتا اخلامسة واألربعنياللجنة الفرعية القاجديدة تنظر فيها 

) أ (٦اللجنة الفرعية القانونية على دعوة األفرقة العاملة املعنيــة بالبنــود                                      وقد اتفقت      -٥٦
 .من جدول األعمال إىل االنعقاد جمددا ابان دورهتا الرابعة واألربعني                                 ) ب  (٨و ) أ  (٨و

 من جدول        ٩ فريق عامل بشأن البند             كما اتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي انشاء                    -٥٧
 .األعمال وفقا لالتفاق الذي مت التوصل اليه خالل دورهتا الثانية واألربعني                                          

كذلـك اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي متديـد فـترة الواليـة املسندة إىل الفريق                      -٥٨
لجنة الفرعية   مـن جـدول األعمال سنة واحدة اضافية، وأن تستعرض ال           ٤العـامل املعـين بالبـند       

، احلاجــة إىل متديــد فــترة الواليــة املســندة إىل  ٢٠٠٥خــالل دورهتــا الــرابعة واألربعــني يف عــام  
 .الفريق العامل إىل ما بعد تلك الفترة

وقـد الحظـت اللجـنة الفرعـية أن مقدمـي االقـتراحات التالـية بشـأن بنود جديدة يراد                     -٥٩
راحاهتم توخــيا ملناقشــتها يف دورات الحقــة  ادراجهــا يف جــدول أعماهلــا يعــتزمون اســتبقاء اقــت  

 :تعقدها

مــدى مناســبة واستصــواب صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــية الــنطاق بشــأن قــانون   )أ( 
 الفضاء الدويل ، اقتراح مقّدم من االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني واليونان؛

اعية يف  اسـتعراض املـبادئ املـنظّمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطن           )ب( 
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، هبدف إمكانية حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح              

 مقّدم من اليونان؛

اسـتعراض قواعد القانون الدويل الراهنة املنطبقة على احلطام الفضائي، اقتراح     )ج( 
 مقّدم من اجلمهورية التشيكية واليونان؛

 دولـية بشـأن االستشـعار عـن بعد، اقتراح مقّدم            مناقشـة حـول صـوغ اتفاقـية        )د( 
 من األرجنتني واكوادور والربازيل وبريو وشيلي وكوبا وكولومبيا واملكسيك واليونان؛

احلطـام الفضـائي، اقـتراح مقـّدم مـن فرنسا وأّيدته الدول األعضاء يف الوكالة                 )ه( 
 .والدول املتعاونة مع تلك الوكالة) إيسا(
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