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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الرابعة واألربعون

     ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤فيينا، 
    مشروع التقرير    

   إضافــة 
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ وطبيعة املدار  -خامسا 

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

   بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 ٥٩/١١٦اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أن اجلمعـية العامة كانت قد أيدت يف قرارهـــا                 -١

لفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية        توصــية جلــنة اســتخدام ا  
القانونـية، أثـناء دورـا الـرابعة واألربعني، مع مراعاة شواغل مجيع البلدان، وخصوصا شواغل                
الـبلدان النامـية، يف املسـائل املـتعلّقة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده، وبطبيعة املدار                     

فــية اســتخدامه، مبــا يف ذلــك الــنظر يف الســبل والوســائل الكفــيلة   الثابــت بالنســبة لــألرض وكي
بتحقـيق االسـتخدام الرشـيد والعـادل لـلمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد                 

 .الدويل لالتصاالت

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية -٢
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باملسائل القانونية املمكنة فيما    االسـتبيان اخلاص    "مذكـرة مـن األمانـة عـنواا          )أ( 
ــة    ــتعلق باألجســام الفضــائية اجلوي ــدول األعضــاء    : ي ــن ال ــواردة م ــردود ال  (A/AC.105/635" ال

 ؛Add.12) إىل Add.1و

خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن   "مذكــرة مــن األمانــة عــنواا   )ب( 
  A/AC.105/C.2/L.249" ( اجلويــةاملســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية      

 ؛)Add.1 وCorr.1و

خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن   "مذكــرة مــن األمانــة عــنواا   )ج( 
" ما تفضلـه الــدول األعضـاء   : املسـائل القانونـية املمكـنة فـيما يـتعلـق باألجسام الفضائية اجلوية            

)A/AC.105/849(؛ 

ــواردة مــن   )د(  الــدول األعضــاء عــلى االســتبيان بشــأن املســائل   جتمــيع للــردود ال
ــة     ــائية اجلويــ ــام الفضــ ــتعلق باألجســ ــيما يــ ــنة فــ ــية املمكــ ــائق  (القانونــ ــمنتها الوثــ ــلما تضــ مثــ

A/AC.105/635 و Add.1   إىل Add.11 (   وهـذه الردود متاحة على املوقع الشبكي ملكتب شؤون
 ).http://www.oosa.unvienna.org/aero(الفضاء اخلارجي 

ب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اسـتغالل املدار الثابت بالنسبة إىل األرض،              وأعـر  -٣
الـذي هـو مـورد طبـيعي حمـدود، ينـبغي أن يكـون استغالال رشيدا، كما ينبغي أن يتاح جلميع                      
الـبلدان، بصـرف الـنظر عـن قدراـا التقنـية الراهـنة، وبذلـك تـتاح هلـا الفرصة للنفاذ إىل املدار                   

إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك املوقع         بشـروط عادلـة، مـع       
 .اجلغرايف لبلدان معينة، ومع مراعاة عملية االحتاد الدويل لالتصاالت

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابت بالنسبة إىل األرض هو مهدد                     -٤
ان سبل الوصول إليه على قدم املساواة       حبكـم طبيعـته ذاـا باإلشـباع، وأنـه ينـبغي بالـتايل ضـم               

جلمـيع الـدول، مـع مـراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية وكذلك الوضع اجلغرايف لبعض                
 .البلدان

وأعـرب بعض الوفود عن ارتياح لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورا                -٥
ــثالثني  ــيقة  (التاســعة وال ، والــذي مفــاده أن التنســيق بــني  )A/AC.105/738املــرفق الثالــث بالوث

الـبلدان ـدف اسـتغالل املـدار الثابـت بالنسـبة إىل األرض ينـبغي أن جيـري بطـريقة عادلـة ومبا            
 .يتوافق مع اللوائح الراديوية اليت أصدرها االحتاد الدويل لالتصاالت
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 جزء ال   وأعـرب بعـض الوفود عن رأي مفاده أن املدار الثابت بالنسبة إىل األرض هو               -٦
يــتجزأ مــن الفضــاء اخلــارجي وأن اســتخدامه خيضــع ألحكــام معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن  

 .الفضاء اخلارجي

ــته    -٧ ــراهن وإتفاقي ــيو ال ــراديوية، )١(وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن دســتور اآليت  ولوائحــه ال
 وجمموعات  وكذلـك اإلجـراءات الراهـنة املبيـنة يف املعاهدات بشأن التعاون الدويل بني البلدان              

الــبلدان فــيما يــتعلق بــاملدار الثابــت بالنســبة إىل األرض وســائر املــدارات، تــويل اعتــبارا كــامال   
 .ملصاحل الدول يف استخدام املدار الثابت بالنسبة إىل األرض وطيف الترددات الراديوية

ضاء وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفاده أن أحكام املادتني األوىل والثانية من معاهدة الف                 -٨
اخلــارجي توضــح أن الطــرف يف تلــك املعــاهدة ال جيــوز لـــه أن يــتملك أي جــزء مــن الفضــاء    
اخلـارجي، ومـن ذلك مثال أي موقع مداري يف املدار الثابت بالنسبة إىل األرض، سواء بادعاء                 

 .السيادة أو بواسطة االستخدام، أو حىت االستخدام املتكرر

لتقدم العلمي والتكنولوجي احملرز وإضفاء     وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن ا             -٩
طــابع جتــاري عــلى الفضــاء اخلــارجي واملســائل القانونــية املســتجدة وازديــاد اســتخدام الفضــاء  
اخلـارجي بشـكل عـام أصـبحت كـلها تقتضـي مـن اللجـنة الفرعـية أن تـنظر يف مسـألة تعريف                       

 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ده أن عـدم وجـود تعـريف للفضـاء اخلارجي وال     وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـا          -١٠
تعـيني حلـدوده مـن شـأنه أن يـؤدي إىل ريـبة قانونـية فـيما يـتعلق بتطبـيق قـانون الفضاء وقانون                
اجلـو وأن املسائل املتعلّقة بسيادة الدول واحلدود بني اجلو والفضاء اخلارجي هي يف حاجة إىل                

 .ني الدولتوضيح بغية التقليل من إمكانية حصول نـزاعات ب

وأعـرب أحـد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تواصل العمل يف ظل اإلطار                  -١١
الـراهن، الـذي يـؤدي وظيفـته جـيدا، إىل أن تكـون هـناك حاجـة مـربهن علـيها وأساس عملي                      

ورأى ذلك الوفد أن حماولة تعريف الفضاء       . لوضـع تعـريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده        
يني حدوده يف الوقت الراهن ميكن أن تكون ممارسة نظرية وميكن أن تفضي إىل              اخلـارجي وتعـ   

 .تعقيد األنشطة القائمة وقد ال يتسىن فيها توقع التطورات التكنولوجية املتواصلة

ــية اســتمعت يف      -١٢ والحظــت اللجــنة الفرعــية باهــتمام أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
، إىل عــرض قدمــه ممــثل كولومبــيا نــيابة عــن األمانــة  ٢٠٠٥ام دورــا الثانــية واألربعــني، يف عــ

__________ 
 .٣١٢٥١، الرقم ١٨٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
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أداة حتلــيل الســتغالل املــدار  "املؤقــتة ملؤمتــر القــارة األمريكــية الــرابع املعــين بالفضــاء، وعــنوانه    
، وهو يبين االستخدام غري املتناسق للموارد الطيفية يف املدار، مما يزيد            "الثابـت بالنسبة لألرض   
 . بعض املناطقيف خماطر اإلشباع يف

ــية يف جلســتهــا    [...] وكمــا ذُكــر يف الفقــرة   -١٣ أعــاله، أعــادت اللجــنة الفرعــية القانون
، ٧١٥ويف اجللســة . مــن جــدول األعمــال) أ (٦، تشــكيل فــريقها العــامل املعــين بالبــند  ٧١١

ــيو      ــية جــوزي مونســريا فيل ــت اللجــنة الفرع ــربازيل(انتخب ــامل  ) ال ــريق الع وعمــال . رئيســا للف
فـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجـنة الفرعـية يف دورا التاسعة والثالثني وأقرته جلنة استخدام                   باالت

الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية يف دورا الثالثة واألربعني، اجتمع الفريق العامل لكي                
 .ينظر حصرا يف املسائل املتعلّقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

وأقرت . جلسات[...] من جدول األعمال  ) أ (٦عـامل املعـين بالبند      وعقـد الفـريق ال     -١٤
ــر الفــريق العــامل،   /نيســان[...] املعقــودة يف [...] اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ــريل، تقري أب

 .ذا التقرير[...] الوارد يف املرفق 

دول  من ج  ٦الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت ـا الوفود أثناء مناقشة البند                 ويـرد    -١٥
 [...]). وT.720 إىل COPUOS/Legal/T.715( يف احملاضر احلرفية غري املنقحة األعمال

  
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف  -سادسا 

   الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها
ــرا       -١٦ ــدت يف ق ــد أي ــت ق ــة كان ــية العام ــية أن اجلمع ــية القانون  رهاالحظــت اللجــنة الفرع
 توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلــارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تواصـل اللجــنة         ٥٩/١١٦

ــبادئ ذات الصــلة       ــنظر يف اســتعراض امل ــرابعة واألربعــني، ال ــناء دورــا ال ــية، أث الفرعــية القانون
قرار اجلمعية العامة   (باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي وإمكـان تنقيحها                 

 .كموضوع وبند مناقشة منفرد) ٤٧/٦٨

والحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة  -١٧
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية كانت قد أقرت توصية فريقها العامل املعين                  

االشتراك مع الوكالة الدولية    باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي بأن تنظَّم ب            
للطاقـة الذريـة حلقـة عمـل تقنـية حـول اهلدف من وضع معيار أمان تقين حمتمل بشأن مصادر                     
القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي ونطـاق ذلـك املعـيار ومساته العامة، وهي حلقة من املزمع         

 .٢٠٠٦تقنية، يف عام عقدها يف إطار الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية وال
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والحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أنــه، مــن أجــل الــتمكني مــن تنظــيم حلقــة العمــل   -١٨
املشـتركة وعقدهـا، وافقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـلى تعديـل خطة عملها املتعددة                   

 جــدول األعــوام الــيت كانــت قــد اعــتمدا يف دورــا األربعــني لكــي تتــيح إدراج هــذا البــند يف
 .أعماهلا

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن العمــل الــذي تضــطلع بــه اللجــنة الفرعــية      -١٩
العلمـية والتقنية حاليا هام للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن إطار تقين يكفل االستخدام                

 .اآلمن لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

أي مفــاده أن مــن الضــروري أن توســع اللجــنة الفرعــية   وأعــرب بعــض الوفــود عــن ر  -٢٠
 وأن تــنظر يف مــدى احلاجــة إىل اســتعراض املــبادئ ٧القانونــية نطــاق مناقشــاا يف إطــار البــند 

ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي، وذلك بتجميع أكرب قدر                   
 يف العمل الذي تقوم به حاليا اللجنة        ممكـن مـن املعلومـات عـن هـذه املسـألة، وكذلـك بالـنظر               

الفرعـية العلمـية والتقنية يف جمال وضع إطار تقين دويل بشأن مصادر القدرة النووية يف الفضاء                 
 .اخلارجي والنتائج اليت ستتمخض عن ذلك العمل يف املستقبل

  واعترب بعض الوفود أن فتح باب املناقشة حول تنقيح املبادئ ليس له ما يربره يف                                                     -٢١
 .الوقت احلايل نظرا للعمل الذي تقوم به اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذا اخلصوص                                           

وأبدي رأي مفاده أن اللجنة الفرعية ميكنها أن تنظر يف مسألة إمكان تنقيح املبادئ،                                                         -٢٢
  وأا ميكن أن تستفيد من جتربة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول اليت سبق هلا أن وضعت                                                   

 .قواعد تشريعية يف هذا اال إذا ما اضطلعت ذا التنقيح                              

وأبدى أحد الوفود رأيا مفاده أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهم من                                                -٢٣
أجل اجلمع بني الكفاءة التقنية واالجراءات الفعالة اليت أعدا الوكالة فيما يتعلق باألمان                                                        

راية اللجنة فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة باستكشاف                                 النووي على األرض من جهة، ود                
ويف هذا الصدد، دعا ذلك الوفد إىل التنسيق                        . الفضاء اخلارجي واستخدامه من جهة أخرى                     

بني الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والفريق العامل                                               
الفرعية العلمية والتقنية فيما خيص املسائل ذات الصلة                                املعين باحلطام الفضائي التابعني للجنة                     

باحتمال حدوث ارتطام بني األجسام الفضائية اليت حتمل مصادر قدرة نووية على متنها                                                          
 .باحلطام الفضائي         

وأبدي رأي مفاده أن مصادر القدرة النووية ميكن أن تشكّل أداة هامة بشأن بعض                                                -٢٤
 . املستقبل    برامج استكشاف املنظومة الشمسية يف                     
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واتفقت اللجنة الفرعية على ضرورة مواصلة مناقشة هذه املسألة وعلى أن تظل                                       -٢٥
 .مدرجة يف جدول أعماهلا              

 من جدول األعمال              ٧ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُديل ا أثناء مناقشة البند                                  -٢٦
 ).T.720 إىل    (COPUOS/Legal/T.717يف احملاضر احلرفية غري املنقحة                   

  
النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلّق باملسائل اخلاصة باملوجودات  -سابعا 

الفضائية، امللحق باالتفاقية املتعلّقة بالضمانات الدولية على املُعدات 
املنقولة، اليت فـُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 

   ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦
، أقرت  ٥٩/١١٦رت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة، يف قرارها               اسـتذك  -٢٧

توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية يف بند            
الــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول املــتعلّق باملســائل اخلاصــة "مــن جــدول األعمــال عــنوانه 

ية، امللحق باالتفاقية املتعلّقة بالضمانات الدولية على املُعدات املنقولة، اليت          بـاملوجودات الفضـائ   
" ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف       

ووفقـا لذلـك القرار، نظرت اللجنة الفرعية، ضمن إطار البند           . بـند مناقشـة مـنفرد     /كموضـوع 
 :ال، يف بندين فرعيني مها من جدول األعم٨

ــلطة    )أ"(   ــيام األمـــم املـــتحدة مبهـــام السـ ــية قـ االعتـــبارات املتصـــلة بإمكانـ
 اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل؛

االعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بـني أحكـام الربوتوكول املقبل وحقوق              )ب"(  
 ." اخلارجيالدول والتزاماا مبقتضى النظام القانوين املنطبق على الفضاء

 :وعرضت على اللجنة الفرعية الوثائق التالية -٢٨

تقريــر الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح العضــوية املعــين مبــدى مناســبة قــيام     )أ( 
املـتحدة مبهــام السـلطة اإلشـرافية مبقتضــى الـربوتوكول املرتقـب مســتقبال بشـأن املســائل        األمـم 

لــــندا بصــــفتها منســــقة الفــــريق العــــامل اخلاصــــة بــــاملوجودات الفضــــائية، الــــذي قدمــــته هو
(A/AC.105/C.2/L.256)؛ 

تقريـر أمانـة اليونـيدروا عـن أعمـال الـدورة الثانية للجنة              : مذكـرة مـن األمانـة      )ب( 
اخلــرباء احلكومــيني الــتابعة لليونــيدروا مــن أجــل إعــداد مشــروع بــروتوكول مــلحق باالتفاقــية   
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املـنقولة يتـناول املسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية      املـتعلّقة بالضـمانات الدولـية يف املُعـدات          
(A/AC.105/C.2/2005/CRP.3)؛ 

نــتائج التــبادل األويل لــآلراء بشــأن تقريــر الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح     )ج( 
العضـوية املعـين مبـدى مناسـبة قـيام األمـم املـتحدة مبهـام السلطة اإلشرافية يف إطار الربوتوكول                   

ئل اخلاصة باملوجودات الفضائية، الذي قدمته هولندا بصفتها منسقة الفريق          املقـبل بشـأن املسـا     
 ؛(A/AC.105/C.2/2005/CRP.7)العامل 

 الــتقرير املــتعلّق مبســألة قــيام األمــم املــتحدة مبهــام الســلطة اإلشــرافية يف إطــار    )د( 
 /A/AC.105/C.2/2005/CRP.7)الربوتوكول املقبل بشأن املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية 

Rev.1)؛ 

 .(A/AC.105/C.2/2005/CRP.9)بيان مقدم من أمانة اليونيدروا  )ه( 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                 -٢٩
األغـراض السلمية دعيت حلضور الدورة الثانية للجنة اخلرباء احلكوميني اليت عقدا اليونيدروا             

، واليت ركزت على املسائل السياساتية      ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ إىل   ٢٦ا من   يف رومـ  
األساسـية لضـمان اجلـدوى العملية لربوتوكول املوجودات الفضائية بدال من الشروع يف قراءة      

 .ثانية لنص مشروع الربوتوكول

ستعقد دورا والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جلـنة اخلـرباء احلكوميني التابعة لليونيدروا         -٣٠
، وأن الــدول األعضـــاء يف جلـــنة اســـتخدام  ٢٠٠٥أكـــتوبر /الثالــثة يف رومـــا يف تشـــرين األول 

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ستدعى حلضور تلك الدورة أيضا

ورحبــت اللجــنة الفرعــية بإنشــاء الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح العضــوية، الــذي     -٣١
 الـدورات بتنسـيق مـن وفـد هولـندا ونظـر يف مدى مالءمة قيام       اضـطلع بعملـه يف فـترة مـا بـني          

ــربوتوكول املقــبل     ــتحدة مبهــام الســلطة اإلشــرافية يف إطــار ال كمــا أحاطــت اللجــنة  . األمــم امل
الفرعـية عـلما مـع التقدير مبشروع التقرير الذي أعده املنسق، رينيه ليفيرب، ومبا أحرز من تقدم                

 . ذلك التقريرعقب التبادل األويل لآلراء بشأن

ــار          -٣٢ ــرافية يف إطـ ــلطة اإلشـ ــام السـ ــتحدة مهـ ــم املـ ــي األمـ ــود تولّـ ــض الوفـ ــدت بعـ وأيـ
ــية أن توصــي        ــا احلال ــرر اللجــنة الفرعــية يف دور ــلها يف أن تق ــربوتوكول، وأعربــت عــن أم ال

ورأت تلك الوفود أنه إذا     . اجلمعـية العامـة باملوافقـة، مـن حيث املبدأ، على القيام بذلك الدور             
 تعـذر التوصـل إىل اتفـاق بشـأن اتـباع ـج مـن هـذا القبـيل فينـبغي للجنة الفرعية أن تتفق،                مـا 
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عـلى األقـل، عـلى إجـراء إلحالـة األمر إىل جهة أخرى، ألن من املهم أن تتاح للجمعية فرصة                     
الــنظر يف املســائل اجلوهــرية والعملــية املرتــبطة بــتولّي األمــم املــتحدة هــذه املهمــة، مبــا يف ذلــك   

ن املـزايا واحلصـانات املناسـبة، وتغطـية مجيع التكاليف اليت سيجري تكبدها يف أداء مهام            ضـما 
 .السلطة اإلشرافية، واشتراط حصول املسجل على تأمني كاف

وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مفاده أن من السابق ألوانه مناقشة أي اقتراح رمسي                    -٣٣
الفرعية بصورة وافية مجيع املسائل العملية املتصلة يقـدم إىل اجلمعـية العامة قبل أن تعاجل اللجنة        
 .بتولّي األمم املتحدة دور السلطة اإلشرافية

ورأى بعـض الوفـود أنـه ال يوجد أي عائق قانوين حيول دون تولّي األمم املتحدة دور                   -٣٤
 .اقالسلطة اإلشرافية، وأن ذلك الدور يتوافق مع مجيع مقاصد األمم املتحدة املفصلة يف امليث

ــرها       -٣٥ ــة يف تقري ــود عــن رأي مــؤداه أن املســائل الــيت ذكــرا األمان وأعــرب بعــض الوف
(A/AC.105/C.2/L.238)              ـدرس دراسـة وافـية قبل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ميكنينـبغي أن ت 

وذكــرت تلــك . لألمـم املــتحدة أن تـتوىل مهــام الســلطة اإلشـرافية يف إطــار الــربوتوكول املقـبل    
اء من تقرير األمانة ترى أا شددت على التضارب بني مهام األمم املتحدة ودورة              الوفـود أجز  

 بــأن يــنظر يف خــيارات أخــرى، وكذلــك ٥٢الســلطة اإلشــرافية، والتوصــية الــواردة يف الفقــرة 
ــتجربة العملــية ملــنظمة الطــريان املــدين الــدويل يف اضــطالعها مبهــام الســلطة      ملواصــلة دراســة ال

ر الــربوتوكول املــلحق باالتفاقــية املــتعلّقة بالضــمانات الدولــية عــلى املُعــدات   اإلشــرافية يف إطــا
املـنقولة بشـأن املسـائل اخلاصـة مبعدات الطائرات قبل اختاذ قرار ائي بشأن قيام األمم املتحدة       

 .مبهام السلطة اإلشرافية يف إطار الربوتوكول املقبل املتعلّق باملوجودات الفضائية

ضـعة وفود عن دعمها جلهود اليونيدو الرامية إىل وضع صك قانوين لتيسري             وأعربـت ب   -٣٦
األنشـطة الفضـائية املمولـة مـن القطـاع اخلـاص، ملـنفعة التطبـيقات الفضـائية الـتجارية وكذلك                     

ورأت تلك الوفود أن متويل األنشطة الفضائية التجارية سينفع البلدان املتقدمة        . العمومـية مـنها   
 .واءوالنامية على الس

ــام         -٣٧ ــباب أم ــتح ال ــبل ال يف ــربوتوكول املق ــاده أن ال ــود عــن رأي مف وأعــرب أحــد الوف
احـتمال حـدوث تضـارب مـع معـاهدات الفضـاء اخلـارجي فحسب، بل ميكن أن يؤدي أيضا                    

ورأى ذلـك الوفد أن تولّي األمم املتحدة دور السلطة اإلشرافية       . إىل املسـاس باملصـاحل الوطنـية      
ــتها األساســية  لــيس مناســبا عــلى اإل  ورأى ذلــك الوفــد أيضــا أن  . طــالق ويتضــارب مــع والي

الــربوتوكول املقــبل قــد يقتضــي مــن األمــني العــام أن يلــتمس أو يــتلقى تعلــيمات مــن هيــئات     
 . من ميثاق األمم املتحدة١٠٠خارجية، مما يتعارض مع املادة 
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معاجلــة املســألة وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن املُــراد مــن الــربوتوكول املقــبل هــو جمــرد     -٣٨
املتمـيزة واهلامـة املتمـثلة يف متويـل األنشـطة الفضـائية الـتجارية وليس املساس حبقوق وواجبات                   
ــدول األعضــاء يف االحتــاد       ــاهدات الفضــاء اخلــارجي أو حقــوق وواجــبات ال األطــراف يف مع

 .مبقتضى دستوره واتفاقيته ولوائحه) اآليتيو(الدويل لالتصاالت 

ؤداه أن اللجــنة الفرعــية والــدول األعضــاء فــيها لديهــا خــربة فنــية وأُعــرب عــن رأي مــ -٣٩
ميكــن أن تفــيد يف صــوغ الــربوتوكول املقــبل، ولكــن ســيجري الــتفاوض عــلى الــربوتوكول يف 

 .اية املطاف بني الدول األعضاء يف اليونيدروا من خالل إجراءات اليونيدروا

لطة اإلشرافية، منها اآليتيو،    والحـظ بعـض الوفـود أن هـناك عـدة خـيارات بشـأن الس                -٤٠
تــنظر فــيها الوفــود املشــاركة يف فــريق اخلــرباء احلكومــيني الــذي يعقــده اليونــيدروا الســتعراض   

 .الربوتوكول املقبل، وكذلك إمكانية إنشاء جلنة من الدول األطراف

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه عـلى الـرغم مـن أنـه قُدمت أثناء املناقشات                      -٤١
احات بشــأن بدائــل لــتولّي األمــم املــتحدة دور الســلطة اإلشــرافية فــإن تلــك االقــتراحات    اقــتر

ورأى ذلك الوفد أنه لن تكون هناك عوائق أمام اضطالع األمم           . ليسـت موضـع حتليل مفصل     
 .املتحدة بذلك الدور إىل أن يتم إجراء حتليل مفصل من ذلك القبيل

القـرار النهائي بشأن هوية السلطة اإلشرافية  وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن              -٤٢
ورأى ذلك الوفد   . يظـل مـن شـأن املؤمتر الدبلوماسي الذي سيعقد العتماد الربوتوكول املقبل            

 .أيضا أنه لن يلزم تغطية سوى التكاليف املعقولة املتكبدة يف أداء مهام السلطة اإلشرافية

 املخصص ال يقدم أي أجوبة واضحة  وأعـرب عـن رأي مؤداه أن تقرير الفريق العامل          -٤٣
بشـأن التـبعات القانونـية واملالـية لـتولّي األمـم املـتحدة دور السلطة اإلشرافية، وال بشأن اآلثار                    

 .املترتبة على اإلصالحات املقترح إدخاهلا على هيكل األمانة العامة لألمم املتحدة

مــم املــتحدة دور الســلطة وأُعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه إذا مــا تولّــت األ -٤٤
اإلشــرافية يف إطــار الــربوتوكول املقــبل فســيكون مــن األمهــية مبكــان أن يكفــل توفــري األمــوال    

ورأت تلك الوفود   . االبتدائـية مـن تـربعات خمصصـة مسبقا هلذا الغرض، ال من امليزانية العادية              
ذا ما قررت تولّي دور     أيضـا أنه يظل هناك احتمال اضطرار األمم املتحدة إىل دفع تعويضات إ            

 .السلطة اإلشرافية

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أنه من أجل تفادي أي تبعات قانونية قد جيدر              -٤٥
الـنظر يف إنشـاء وكالـة متخصصـة معنـية بالفضـاء حتـت رعاية األمم املتحدة ميكنها أن تضطلع          
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لة احلطام الفضائي وغريها بـدور السـلطة اإلشـرافية إىل جانـب مهام أخرى، مثل النظر يف مسأ           
غـري أن تلـك الوفـود ذكرت أن إنشاء وكالة من هذا القبيل      . مـن املسـائل ذات الطـابع العـاملي        

 .سيستغرق بعض الوقت، وأن إجياد سلطة إشرافية مناسبة هو أمر أكثر إحلاحا

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن مســألة تولّــي األمــم املــتحدة دور الســلطة اإلشــرافية هــي   -٤٦
ت طـابع مؤسسـي معقّـد، ممـا يسـتدعي إحالـتها إىل اللجـنة السادسة للجمعية العامة قبل أن                     ذا

 .تحال إىل اللجنة الرابعة

وأُعـرب عـن رأي آخـر مفـاده أن إحالـة املسـألة إىل اللجنة السادسة ليست ضرورية،                     -٤٧
 .بل ميكن أن تكون هلا آثار سلبية يف عمل اللجنة الفرعية القانونية

ب عـن رأي مـؤداه أنـه نظـرا لعـدم توافـق اآلراء بشـأن تولّـي األمم املتحدة دور                      وأُعـر  -٤٨
وينبغي يف هذا الصدد إنعام النظر يف    . السـلطة اإلشـرافية فقـد يلـزم النظر جديا يف حلول بديلة            

وضــعية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ضــمن ســياق اإلصــالحات        
 ووكاالـا املتخصصـة، فيما يتعلق بتولّي مهام مثل مهام السلطة            اجلاريـة داخـل األمـم املـتحدة       

 .اإلشرافية، ويف جمال إدارة الكوارث الطبيعية

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن الضــرورة مبكــان أن يشــدد الــربوتوكول املقــبل عــلى   -٤٩
ن هناك الطـابع العمومـي للخدمات اليت حتملها السواتل، خصوصا يف البلدان النامية، وأن تكو             

ضـمانات حلمايـة املصـاحل الوطنية احليوية لتلك الدول يف حال التقصري يف سداد قرض أو لدى       
 .نقل ملكية أحد السواتل

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن تنفـيذ الـربوتوكول املقـبل جيـب أال ميس مبا أعطي للدول                      -٥٠
يو، ألن املمول مـن حصـص مداريـة ونطاقـات أطـياف تـرددية وفقـا للقواعـد الـيت أرساها اآليت                   

الـذي يـتوىل السـيطرة عـلى املوجـودات الفضائية، يف حال التقصري يف السداد، ميكن أن يسعى         
 .إىل استخدام تلك احلصص املدارية ونطاقات األطياف الترددية

وأبــدى أحــد الوفــود رأيــا مفــاده أن الــربوتوكول املقــبل ينــبغي أن يــأخذ التشــريعات     -٥١
بار، ألن بعـض مـا يـرد يف الربوتوكول املقبل من سبل انتصاف يف    الداخلـية للـدول بعـني االعتـ       

ورأى ذلك الوفد أيضا أن مسألة امللكية الفكرية وتعريف         . حـال التقصـري ال ميكن تنفيذه حمليا       
 .يتطلب دراسة جدية" املوجودات الفضائية"

أن وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مؤداه أن فقرات منطوق الربوتوكول املقبل ينبغي              -٥٢
تشـدد بدرجـة أكـرب عـلى األحكام املتعلّقة بغلبة معاهدات الفضاء اخلارجي ضمانا للتوافق مع                 
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معـاهدات األمــم املــتحدة املــتعلّقة بالفضــاء اخلــارجي، وأنــه يف حــال حــدوث أي تضــارب مــع  
 .معاهدات الفضاء اخلارجي تكون الغلبة ألحكام تلك املعاهدات

ثالـثة مـن ديباجة املشروع األويل للربوتوكول وإدراج      وأُبـدي رأي مفـاده أن الفقـرة ال         -٥٣
يف ذلـــك املشـــروع أثـــناء الـــدورة األوىل للجـــنة اخلـــرباء  ) مكـــررا(املـــادة احلاديـــة والعشـــرين 

احلكومــيني الــتابعة لليونــيدروا، يعاجلــان العالقــة بــني معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء    
ــلمادة   اخلــارجي واملشــروع األويل للــربوتوكول معاجلــة   وافــية، وإن كانــت الصــياغة الدقــيقة ل

 .ال تزال موضع تفاوض) مكررا(احلادية والعشرين 

ــناول بالتفصــيل حقــوق     -٥٤ وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن املشــروع األويل للــربوتوكول يت
ومصــاحل املمــول يف حــال وقــوع أي تقصــري مــن جانــب املديــن، لكــنه ال يعــاجل بصــورة وافــية   

ــتعلق      املســائل املتصــلة بواجــب  ــيما ي ــيها املمــول، خصوصــا ف ــتمي إل ــيت ين ــة ال ــن والدول ات الدائ
 ١بواجـبات الـدول مبقتضـى املـادتني السادسـة والسـابعة من معاهدة الفضاء اخلارجي والفقرة                  

 .من املادة الثانية من اتفاقية التسجيل

قصري، وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن أحكام الربوتوكول املقبل املتعلّقة بالت               -٥٥
الـيت ترتئي نقل ملكية املوجودات الفضائية، ميكن أن تفضي إىل تأكّل احلقوق والواجبات اليت               

 .تقضي ا معاهدات الفضاء اخلارجي

وأُبـدي رأي مفـاده أنـه نظـرا لعـدم التوصـل حـىت اآلن إىل اتفـاق بشـأن نظم النقل يف                        -٥٦
 األمم املتحدة واإليكاو، إذا ما تولّت       الفضـاء اجلـوي فـإن تلك املسألة حيتمل أن تثري نزاعا بني            

 .كل منهما دور السلطة اإلشرافية يف إطار الربوتوكولني ذَوي الصلة

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه إذا مل تـتول األمم املتحدة دور السلطة اإلشرافية فسوف         -٥٧
ينشأ تتمـتع بفـرص غـري حمـدودة لالطـالع عـلى مجـيع املعلومـات املوجـودة يف السجل الذي س                     

 .مبقتضى الربوتوكول املقبل

وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية أن ترجــئ قــرارها إىل حــني انــتهاء جلــنة   -٥٨
اليونـيدروا الفرعـية، الـيت شـكّلت لصـوغ اقتراحات بشأن نظام التسجيل الدويل، من النظر يف           

 .دور السلطة اإلشرافية

ذا البند على جدول أعماهلا يف دورا القادمة        واتفقـت اللجـنة الفرعية على أن يظل ه         -٥٩
 : ...].، على أن تعاد صياغة عنوانه على النحو التايل[
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، ٧١١أعــاله، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها  [...] وحســبما ذُكــر يف الفقــرة   -٦٠
ت  من جدول األعمال، وانتخب    ٨أبريل، عقد فريقها العامل املعين بالبند       / نيسان ٤املعقـودة يف    

ويف . جلسات[...] وعقـد الفـريق العـامل    . رئيسـا له  ) اجلمهوريـة التشـيكية  (فالدميـري كوبـال   
أبـريل، أقـرت اللجـنة الفرعـية تقرير الفريق العامل،      /نيسـان [...] ، املعقـودة يف     [...]جلسـتها   

 .هلذا التقرير[...] الذي يرد يف املرفق 

ــنص الكــامل   -٦١ ــرد ال ــو  وي ــيت ألقــتها الوف ــند   للكــلمات ال ــتعلّقة بالب ــناء املناقشــات امل  ٨د أث
 […].T إىل   […].COPUOS/Legal/T(جـدول األعمـال يف النصــوص احلرفية غيـر املنقّحــة            مـن 
 ).[…].Tو
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