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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
    يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة اخلامسة واألربعون
    ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣فيينا 

  مشروع التقرير    
  إضافة  

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثا 
ــرارها   اســتذكرت اللجــنة ال  -١ ــية العامــة، يف ق ــية أن اجلمع  أيــدت ٦٠/٩٩فرعــية القانون

توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية يف البند                  
املـتعلق حبالـة معـاهدات األمـم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها كبند منتظم                

 اللجنة الفرعية ستعاود عقد فريقها العامل املعين ذا البند يف           يف جـدول أعماهلـا، ونوهـت بأن       
دورـا اخلامسـة واألربعـني وستنظر يف مدى احلاجة إىل متديد والية ذلك الفريق العامل إىل ما           

 .بعد دورة اللجنة الفرعية تلك

ــيقة تتضــمن      -٢ ــة لوث ــة وزعــت صــيغة حمدث ــياح أن األمان والحظــت اللجــنة الفرعــية بارت
مــات عــن الــدول األطــراف يف معــاهدات األمــم املــتحدة وغريهــا مــن االتفاقــات الدولــية   معلو

 كــانون ١املــتعلقة باألنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي وعــن الــدول اإلضــافية املوقّعــة علــيها حــىت    
 .(ST/SPACE/11/Rev.1/Add.1) ٢٠٠٦يناير /الثاين

اخلمس املتعلقة بالفضاء   والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة                 -٣
 : كانت كما يلي٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 
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 دولة والدول ٩٨كان عدد الدول األطراف فيها   : معـاهدة الفضـاء اخلـارجي      )أ( 
  دولة؛٢٧اإلضافية املوقّعة عليها 

االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد   )ب( 
كــان )): ٢٢-د (٢٣٤٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة (جســام املطلقـــة يف الفضــاء اخلــارجي األ

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

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

  دولة؛٢٥اإلضافية املوقّعة عليها 

مــرفق قــرار اجلمعــية (اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   )د( 
 دولة والدول اإلضافية املوقّعة ٤٦كـان عـدد الـدول األطراف فيها    )): ٢٩-د (٣٢٣٥العامـة   
  دول؛٤عليها 

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

 . دول٤اإلضافية املوقّعة عليه 

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد   -٤
ــة  ــ(اجلوي ــاذ       ) اتاليومتس ــاق اإلنف ــار اتف ــندرجة يف إط ــتزامات امل ــوق واالل ــبوهلا احلق ــت ق أعلن

واتفاقــية املســؤولية، وأن ذلــك اإلعــالن يعــزى مباشــرة إىل الرســالة الــيت وجههــا األمــني العــام   
 .مشجعا فيها املنظمات الدولية على إصدار إعالنات من هذا القبيل

، عــلى اتفاقــية التســجيل، ٢٠٠٦ عــام ورحبــت اللجــنة الفرعــية بتصــديق الــربازيل، يف -٥
وبانضـمام نـيجرييا إىل اتفاقــية املسـؤولية، كمـا رحبــت بالـتقارير الـواردة مــن الـدول األعضــاء        
بشـأن مـا قطعـته مـن أشـواط لكـي تصـبح أطـرافا يف معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة                         

تزاماا مبقتضى تلك بالفضـاء اخلـارجي وصـوب وضـع قوانـني وطنـية بشـأن الفضـاء تنفـيذا الل            
والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن أنشــطة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    . املعــاهدات

 .تسهم مباشرة يف ذلك التقدم

 ٢٠٠٥والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن عــددا مــن الــدول قــد أبــرم يف عــام   -٦
ما يــتعلق بتســيري األنشــطة اتفاقــات ثنائــية ومــتعددة األطــراف تعــزز الــتعاون الــدويل الواســع فــي
 .الفضائية، وخصوصا فيما يتعلق بتقاسم بيانات االستشعار عن بعد
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ــنغ، يف تشــرين األول     -٧ ــيع مثــاين دول يف بيجي ــياح توق / والحظــت اللجــنة الفرعــية بارت
 .، على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ٢٠٠٥أكتوبر 

ــية لتســجيل     ونوهــت اللجــنة الفر -٨ عــية بــأن عــددا مــن الــدول أخــذ ينشــئ آلــيات وطن
 .األجسام الفضائية

وأُبـدي رأي مفـاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تواصل معاجلة املسائل القانونية الناشئة             -٩
عـن الـتطور التكـنولوجي وتوسـع األنشـطة الفضـائية وتـزايد مشـاركة القطـاع اخلاص يف تلك                  

ية تدعــيم الــنظم القانونــية الدولــية والوطنــية مــن أجــل معاجلــة تلــك   األنشــطة، وأن حتــدد كيفــ
 .املسائل معاجلة فعالة

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مــؤداه أن معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء  -١٠
اخلـارجي قـد أرسـت إطـارا متماسـكا ومفـيدا ملا تضطلع به اهليئات احلكومية وهيئات القطاع              

ــتعقّد يف الفضــاء اخلــارجي  اخلــاص مــن أنشــطة   ــتزايدة االنتشــار وال ــود  . م ورحبــت تلــك الوف
بانضـمام مـزيد مـن الدول إىل املعاهدات، وأعربت عن أملها يف أن تنظر الدول اليت مل تصدق         

 .على تلك املعاهدات أو تنضم إليها بعد يف أن تصبح أطرافا فيها

املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأبـدى أحـد الوفـود رأيـا مفـاده أن معاهدات األمم              -١١
. تعـود عـلى الـدول األطـراف فـيها مبـنافع متعددة كما تترتب عليها حقوق والتزامات متعددة                   

ورأى ذلــك الوفــد أن املــنفعة األوىل واألهــم هــي وجــوب تنفــيذ األنشــطة حبــرية، ولكــن، يف     
قــوع الــبلدان الوقــت نفســه، ضــمن إطــار قــانوين راســخ ومقــبول عمومــا، مــن أجــل تفــادي و  

 .املرتادة للفضاء حتت إغراء القيام مبمارسات أُحادية اجلانب

وأُبـدي رأي مفـاده أن انضـمام أي دولـة إىل معـاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء            -١٢
اخلـارجي، وخصوصـا اتفاقـية املسـؤولية، يزيد من جاذبية تلك الدولة لدى الشركاء األجانب                 

 التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه، ودورها       احملـتملني الذيـن يلتمسون    
يف آلـيات الـتعاون الـدويل، وثقـتها يف مأمونـية األنشطة الفضائية، وحاجتها إىل سن تشريعات                  
تنفـيذية وطنـية بشـأن مطالـبات الـتعويض عـن األضرار اليت تسببها األجسام الفضائية، مما ميهد             

 .رجيي لقانون الفضاء الوطينالسبيل أمام التطوير التد

وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مــؤداه أن معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء    -١٣
اخلـارجي قـد تطـورت من خالل توافق اآلراء وحظيت بقبول عدد كبري من الدول، وأن تلك          

ورأى . ارجياملعـاهدات متـثّل حجـر الـزاوية يف الـنظام القـانوين الـدويل الذي حيكم الفضاء اخل               



 

 4 
 

 A/AC.105/C.2/L.263/Add.1

ذلـك الوفـد أن اسـتعراض حالـة تلـك املعـاهدات ومدى تطبيقها يكتسي بالتايل أمهية من أجل                
 .تشجيع االنضمام إليها

وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مفـاده أنه على الرغم من أن أحكام معاهدات األمم                 -١٤
تقيد به الدول، ومن املـتحدة املـتعلقة بالفضاء اخلارجي ومبادئها تشكل النظام الذي يتعني أن ت      

ضـرورة تشـجيع مـزيد مـن الـدول عـلى االنضـمام إلـيها، فـإن اإلطـار القـانوين احلـايل ألنشطة                         
الفضــاء اخلــارجي حيــتاج إىل تعديــل ومــزيد مــن الــتطوير لكــي يواكــب الــتقدم يف تكنولوجــيا    

 عــن ورأت تلــك الوفــود أن الــثغرات الناشــئة. الفضــاء والــتغريات يف طبــيعة األنشــطة الفضــائية
اإلطـار القـانوين احلـايل ميكـن أن تعـالَج بوضـع اتفاقـية شـاملة عاملـية بشـأن قانون الفضاء دون                        

 .اإلخالل باملبادئ األساسية الواردة يف املعاهدات النافذة حاليا

وأُبـدي رأي مـؤداه أنـه ينـبغي يف سـياق أي اتفاقـية شاملة عاملية بشأن قانون الفضاء،                     -١٥
ظام القانوين الدويل احلايل، إيالء اعتبار للممارسات اليت تتبعها الدول          يسترشـد يف وضـعها بالن     

 من قواعد ومبادئ    )1(يف أنشـطتها الفضـائية وملـا تتضـمنه اتفاقـية األمـم املـتحدة لقـانون البحار                 
ميكــن أن تطــبق بصــورة مفــيدة، مــع مــراعاة مــا يقتضــيه اخــتالف احلــال، وكذلــك للــدروس     

 .تفاقيةاملستفادة من صياغة تلك اال

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن تدعـيم اإلطـار القـانوين لألنشـطة الفضائية العاملية يتطلب             -١٦
مـن الـدول أن تلـتزم باالنضـمام إىل معـاهدات الفضاء اخلارجي احلالية بدال من مناقشة اتفاقية                   

 .شاملة عاملية بشأن الفضاء اخلارجي

 اتفاقية شاملة جديدة بشأن الفضاء      وأُبـدي رأي مـؤداه أن اجلهـد الـالزم بذلــه لصوغ             -١٧
اخلـارجي مـن شـأنه أن يبطـئ إىل حـد بعيد عمل اللجنة الفرعية وأن يقلل من وضوح مهمتها                     

 .املتعلقة بزيادة االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجي احلالية وحتسني تنفيذها

بول عاملي  وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم مواصـلة اجلهـود الرامـية إىل بلـوغ قـ                       -١٨
للــنظام القــانوين الــدويل الــذي حيكــم األنشــطة املضــطلع ــا يف الفضــاء اخلــارجي، مــع مــراعاة  
احلاجـة إىل اسـتبانة اجملاالت اجلديدة اليت قد تتطلّب لوائح تنظيمية واليت ميكن معاجلتها بصوغ               

 .صكوك مكملة

" Space Law: Basic Legal Documents"ونوهـت اللجـنة الفرعـية بأن املنشور املعنون     -١٩
، الـذي يقـوم بـتحريره ونشـره معهـد قانون اجلو             )الوثـائق القانونـية األساسـية     : قـانون الفضـاء   (

__________ 
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣، اجمللد جمموعة املعاهداتتحدة، األمم امل (1) 
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ــيا، مــنذ عــام    ــية إىل   ١٩٨٩والفضــاء يف كولــن، أملان ــيانات إلكترون ، أصــبح مــتاحا كقــاعدة ب
 .جانب توافره يف شكل جمموعة ورقية سائبة

ه، عـاودت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف جلستها           أعـال [...] وحسـبما ذكـر يف الفقـرة         -٢٠
أبـريل، عقـد فـريقها العـامل املعـين حبالة معاهدات األمم املتحدة              / نيسـان  ٣، املعقـودة يف     ٣٧٢

). الــيونان(اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها حتــت رئاســة فاســيليوس كاســابوغلو  
أبــريل، /نيسـان [...] ، املعقــودة يف .][..ويف جلسـتها  . جلســات[...] وعقـد الفــريق العـامل   

 .هلذا التقرير] األول[أقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق 

وأقـرت اللجـنة الفرعـية توصية الفريق العامل بأن تقدم الدول األعضاء معلومات عما                -٢١
الرسالة املوجهة من األمني    تكـون قـد اختذتـه مـن إجـراءات عـلى الصعيد الوطين نتيجة لتلقيها                 

وأحاطت اللجنة الفرعية علما . العـام لتشـجيعها عـلى املشـاركة يف معاهدات الفضاء اخلارجي     
تقرير ] تذييل[مـع الـتقدير بنص الوثيقة املتعلقة مبزايا االنضمام إىل اتفاقية املسؤولية، الوارد يف               

ؤون الفضاء اخلارجي بتوجيه رسالة     الفـريق العـامل، وأقرت التوصية الداعية إىل قيام مكتب ش          
 .حتيل فيها نص تلك الوثيقة إىل مجيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية املسؤولية

وأقــرت اللجــنة الفرعــية التوصــية الداعــية إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل ســنة واحــدة  -٢٢
، ٢٠٠٧سادســة واألربعــني، عــام واتفــق عــلى أن تقــوم اللجــنة الفرعــية، يف دورــا ال. إضــافية

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

 من  ٦وتـرد النصـوص الكاملـة للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود أثـناء املناقشة حول البند                     -٢٣
 ).(COPUOS/Legal/T.733-736جدول األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقّحة حتريريا 

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء          -رابعا   

أيــدت، يف قــرارها كانــت قــد اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة  -٢٤
ــأن     ٦٠/٩٩ ــنظر، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب  اللجــنة ت

"  عـن أنشـطة املـنظمات الدولـية فـيما يـتعلق بقـانون الفضاء               معلومـات "يف بـند عـنوانه      الفرعـية   
 .أعماهلابندا دائما يف جدول باعتباره 

دعت منظمات دولية خمتلفة إىل   األمانة   بارتياح أنّ القانونية  والحظـت اللجـنة الفرعية       -٢٥
لفرعية  واتفقت اللجنة ا   .تقـدمي تقاريـر إىل اللجـنة الفرعـية عـن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء              

 .أيضا ينبغي لألمانة أن توجه دعوات مماثلة ، واألربعنيدورا السادسة فيما خيص ،على أنه
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ــية     -٢٦ ــية القانونــــ ــنة الفرعــــ ــلى اللجــــ ــا عــــ ــان معروضــــ ــة  كــــ ــن األمانــــ ــرة مــــ  مذكــــ
)A/AC.105/C.2/L.261 و Corr.1 و Corr.2 (    وورقـتا غـرفة مؤمتـرات)A/AC.105/C.2/2006/ 

CRP.4   و A/AC.105/C.2/2006/CRP.6(      مـن املـنظمات الدولية التالية       معلومـات  حتـتويان عـلى 
، قليمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقيا      إلاملركز ا : عـن أنشـطتها املـتعلقة بقانون الفضاء       

 .رابطة القانون الدويل املركز األورويب لقانون الفضاء، املعهد الدويل لقانون الفضاء،

أنشطة باملراقبون عن املنظمات الدولية التالية اللجنة الفرعية       ويف سـياق املناقشـة، أبلـغ         -٢٧
املنظمة األوروبية الستغالل ، ووكالـة الفضاء األوروبية : مـنظمام فـيما يـتعلق بقـانون الفضـاء         

اجمللــس ، رابطــة القــانون الــدويل ، االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية،  ســواتل األرصــاد اجلويــة 
 .االستشاري جليل الفضاء

 أنشـأ لبلدان    املركـز األورويب لقـانون الفضـاء      نوهـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير بـأنّ              -٢٨
والقت الشبكة،  . أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب شـبكة افتراضـية بشـأن قانون وسياسات الفضاء              

الـيت حتـتوي عـلى موقـع شـبكي يتضـمن نصـوص قـانون الفضاء واالتفاقيات الدولية األخرى،                    
 الدول األعضاء واللجنة الفرعية، وال سيما لدى الدول األعضاء من منطقة            قـبوال حسـنا لـدى     

ــية والكــاريـيب  ــأنّ الشــبكة االفتراضــية ســوف    . أمــريكا الالتين ونوهــت اللجــنة الفرعــية أيضــا ب
يوليه /تعـرض يف مؤمتـر القـارة األمريكية اخلامس املعين بالفضاء، املزمع عقده يف كويتو يف متوز          

٢٠٠٦. 

 املركــز األورويب لقــانون الفضــاءتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى توجــيه دعــوة إىل  وقــد ا -٢٩
 لكـي يـنظّما، خـالل دورـا السادسة واألربعني، ندوة تستمر             املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء       و

يومـا واحـدا وتقـدم فـيها مؤسسـات قـانون الفضاء الوطنية والدولية عروضا تركّز على أنشطة          
واتفقــت اللجــنة الفرعــية أيضــا عــلى إمكانــية تنظــيم .  بــناء القــدراتهــذه املؤسســات يف جمــال

 .الندوة أثناء اجتماعات ما بعد ظهر اليومني األول والثاين من الدورة

أشـارت بعـض الوفـود إىل أنّ موضـوع الفضـاء اخلـارجي قـد أُدرج يف برامج املدارس                   -٣٠
نشطة التعليمية يف القاعات الدراسية يف    الـثانوية يف بلداـا، وأن مـن املهـم إدراجه يف برامج األ             

 .مجيع البلدان، وخصوصا البلدان النامية

وقـد أُبلغـت اللجـنة الفرعية باألنشطة ذات الصلة بقانون الفضاء، اليت تضطلع ا كل              -٣١
، امعة ميسيسيبـي جل عقانون الفضاء التاب  واملركز الوطين لالستشعار عن بعد      مـن جامعـة أثينا، و     

، وخصوصــا باملســامهة الــيت يقدمهــا هــذا األخــري يف تثقــيف   ورويب لقــانون الفضــاءملركــز األوا
 .الشباب عن موضوع الفضاء
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أُعـرب عـن رأي بـأن الضـرورة تقتضـي تبيان الصالت والعالقات بني دراسات قانون            -٣٢
لـتدريس علـوم وتكنولوجيا الفضاء،      الفضـاء وبـني األنشـطة الفضـائية، وبـأن املراكـز اإلقليمـية               

، ميكـن االسـتفادة منها يف تطوير وتدريس دورات يف قانون الفضاء   ملنتسـبة إىل األمـم املـتحدة      ا
 .تستخدم فيها النهوج واملناهج املتعددة االختصاصات

ــية   -٣٣ ــنة الفرعـ ــربازيليالحظـــت اللجـ ــرع الـ ــيمي أنّ الفـ ــلمركز اإلقلـ ــ لـ ــوم لـ تدريس علـ
 شرع يف إجراء دورته القصرية األجل حول        وتكنولوجـيا الفضاء يف أمريكا الالتينية والكاريـيب      

 .قانون الفضاء

أعــادت بعــض الوفــود تأكــيد أمهــية الــتعاون الوثــيق بــني اللجــنة الفرعــية القانونــية            -٣٤
. )كوميست( العلمية والتكنولوجيا    املعارف واليونسـكو، وخصوصـا جلنتها العاملية ألخالقيات      

ن املبادئ األخالقية املتعلّقة بأنشطة الفضاء      وذُكـر أنّ اليونسـكو قـد أعـدت إعالنـا خاصـا بشأ             
 .اخلارجي

املــنظمة األوروبــية الســتغالل ســواتل األرصــاد نوهــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أنّ  -٣٥
االتفـاق اخلاص  أعلنـت قـبوهلا بـاحلقوق وااللـتزامات املنصـوص علـيها يف          ) يوميتسـات  (اجلويـة 
 الفضـــائيني ورد األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء   املالحـــني الفضـــائيني وإعـــادة املالحـــني بإنقـــاذ

اتفاقــية املســؤولية الدولــية عــن األضــرار الــيت حتدثهــا األجســام   ويف ) اتفــاق اإلنقــاذ (اخلــارجي
 ).اتفاقية املسؤولية (الفضائية

وأُبـدي رأي مفـاده أنّ املـنظمات احلكومـية الدولية اليت تضطلع بأنشطة فضائية ينبغي                 -٣٦
ة اختـاذ تدابري لتشجيع الدول األعضاء فيها على االنضمام إىل اتفاق اإلنقاذ        أن تـنظر يف إمكانـي     

ــاحلقوق       ــبوهلا ب ــتاح هلــذه املــنظمات أن تعلــن ق ــية التســجيل، لكــي ي ــية املســؤولية واتفاق واتفاق
وأُعـرب أيضا عن رأي مفاده أنّ ذلك سوف         . وااللـتزامات الـيت تـنص علـيها تلـك االتفاقـات           

 ويف   املتعلقة بالفضاء اخلارجي    الرئيسـية  معـاهدات األمـم املـتحدة      تغطـية    يفـرز حتسـنا مفـيدا يف      
 .فعاليتها

وأُعــرب جمــددا عــن الــرأي القــائل بأمهــية مشــاركة املــنظمات الدولــية يف عمــل اللجــنة  -٣٧
الفرعـية القانونـية وبضرورة تلقي تقارير مكتوبة من املنظمات اليت ال يتسىن هلا أن تكون ممثَّـلة                 

 . اللجنة الفرعية بسبب ميزانياا احملدودةيف دورات

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باجلهود اليت يبذهلا    اللجـنة الفرعـية مـع التقدير        نوهـت    -٣٨
دلــيل الفــرص التعليمــية يف جتمــيع  وأشــادت بعملــه ،بــناء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء يف 

 اإللكتروينمنشـوره  إعـداد  و، )A/AC.105/C.2/2006/CRP.3(املـتاحة يف مـيدان قـانون الفضـاء      
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تنظيم حلقات العمل التابعة لـه حول قانون       كذلك يف    و ،"معلومـات حمدثـة عن قانون الفضاء      "
 .الفضاء

دليل الفرص التعليمية عهد  جرى حتديث بأنهاللجـنة الفرعـية مع التقدير   كمـا نوهـت     -٣٩
   ــيل ســي  املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون  تاح يفاملــتاحة يف مــيدان قــانون الفضــاء وأن هــذا الدل

وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها للمؤسســات التعليمــية الــيت قدمــت  . الفضــاء اخلــارجي
 .معلومات عن براجمها، وشجعت غريها من املؤسسات التعليمية على تقدمي تلك املعلومات

ــرها     -٤٠ ــيجرييا ول أعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقدي ــة ن ــبحو حلكوم ــية لل ــة الوطن ث لوكال
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة   يف نـيجرييا عـلى االشتراك يف رعاية          والتنمـية الفضـائية   

وتلبية االحتياجات   الوفاء بااللتزامات الدولية  "شـأن قـانون الفضـاء حـول موضـوع           بونـيجرييا   
 نوفمــرب/ تشــرين الــثاين٢٤ إىل ٢١، الــيت عقــدت يف أبوجــا، نــيجرييا، يف الفــترة مــن "الداخلــية
٢٠٠٥) A/AC.105/866   و Corr.1 .(           هـت اللجنة الفرعية مع التقدير بأنّ حلقة العملكمـا نو

 وتناولت  ،عـاهدات األمـم املـتحدة ومـبادئها املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي            أتاحـت رؤيـة إمجالـية مل      
السبل والوسائل اليت تعزز    ، ونظرت يف     الفضاء  وطنـية يف جمال     قوانـني وسياسـات    قضـية وضـع   

ــر و ــر الدراســات تواف ــانون الفضــاء،     /تطوي ــال ق ــية يف جم ــربامج اجلامع ــنطقة وخصوصــا ال يف م
نشر  احللقة سامهت مسامهة إجيابية يف       أنّباللجـنة الفرعـية مـع التقدير        كذلـك نوهـت     . أفريقـيا 

 ملعـاهدات األمـم املتحدة   للطـابع العـاملي   قـانوين الفضـاء الـدويل والوطـين ويف الـترويج             وتطويـر 
 .بالفضاء اخلارجياخلمس املتعلقة 

 حلقة العمل التالية اليت ستعقدها األمم املتحدة        أنّباللجـنة الفرعـية مع التقدير       نوهـت    -٤١
ــانون الفضــاء ستستضــيفها     ــن   حــول ق ــيف م ــيا يف كي ــثاين ٩ إىل ٦أوكران ــرب / تشــرين ال  نوفم

٢٠٠٦. 

الدول األعضاء   دعا   االحتاد الدويل للمالحة الفضائية   وأشـارت اللجـنة الفرعـية إىل أنّ          -٤٢
 الـذي سيعقد يف فالنسيا، إسبانيا، يف   لـلمالحة الفضـائية   القـادم املؤمتـر الـدويل  إىل املشـاركة يف     

 .٢٠٠٦أكتوبر /تشرين األول

 من  ٧البند  حول  ناقشة  امل للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود أثـناء            ة الكاملـ  وصرد النصـ  تـ و -٤٣
 ).COPUOS/Legal/T.738-741 (حتريريا نقحةاملرفية غري احلاضر احملجدول األعمال يف 
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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 
  ر االحتاد الدويل لالتصاالتبالنسبة لألرض دون مساس بدو

يف قرارهـــا  ،  اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة كانـت قد أيدت                 -٤٤
ــنظر اللجــنة       ، ٦٠/٩٩ ــأن ت توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب

يع الـــبلدان،  واألربعـــني، مـــع مـــراعاة شـــواغل مجـــاخلامســـةالفرعـــية القانونـــية، أثـــناء دورـــا 
ــيني          ــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتع ــتعلّقة ب ــية، يف املســائل امل ــبلدان النام ــواغل ال وخصوصــا ش
حـدوده، وبطبـيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل                

ون والوســائل الكفــيلة بتحقــيق االســتخدام الرشــيد والعــادل لــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض د 
 .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية -٤٥

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

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

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

 اسـتغالل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، الـذي هـو مورد                أنّأُعـرب عـن رأي مفـاده         -٤٦
 إىل استغالله استغالال رشيدا، متاحا جلميع البلدان،        ، باإلضافة عي حمـدود، ينبغي أن يكون     طبـي 

 إمكانية النفاذ إىل املدار بشروط عادلة،       مبا يتيح هلا  بصـرف الـنظر عـن قدراـا التقنـية الراهـنة،             
ان مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك للموقع اجلغرايف لبلد               

 .معينة، ومع مراعاة عملية االحتاد الدويل لالتصاالت

 املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنّ  -٤٧
   طبـيعي مهـد         ه ينبغي لذلك ضمان سبل الوصول إليه       د باإلشـباع حبكـم خصائصـه الفـريدة، وأن

__________ 
ردود الواردة من الدول األعضاء على االستبيان على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء    التتاح جمموعة  (2) 

 ).http://www.unoosa.org/oosa/SpaceLaw/aero/index.html (اخلارجي
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ملوقــع وات اخلاصــة للــبلدان النامــية  عــلى قــدم املســاواة جلمــيع الــدول، مــع مــراعاة االحتــياجا   
 .اجلغرايف لبعض البلدان

أُعـرب عـن رأي بأنـه ينـبغي أن تـتاح للـدول إمكانـية االنـتفاع بـاملدار الثابـت بالنسبة                     -٤٨
لـألرض بشـروط منصـفة، وخصوصـا مـع مـراعاة احتـياجات ومصـاحل الـبلدان النامـية بصرف                     

 .النظر عن موقعها اجلغرايف

فــود إىل توافــق اآلراء الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية العلمــية  وأشــارت بعــض الو -٤٩
والتقنــية يف دورــا التاســعة والــثالثني، ورأت هــذه الوفــود أنــه ملّــا كــان املــدار الثابــت بالنســبة  
لـألرض جـزءا ال يـتجزأ مـن الفضـاء اخلـارجي، ينـبغي أن خيضع استخدامه ألحكام معاهدات                    

 . اخلارجياألمم املتحدة املتعلقة بالفضاء

كمـا أُعـرب عـن رأي بأن أحكام املادتني األوىل والثانية من معاهدة الفضاء اخلارجي                 -٥٠
توضـح أنـه ال جيـوز ألي طرف يف املعاهدة أن يتملّك أي جزء من الفضاء اخلارجي، كاملواقع           

ء املداريـة يف املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض عـلى سـبيل املـثال، سـواء كـان ذلك التملك بادعا                       
 .السيادة أم عن طريق االستخدام أو حىت االستخدام املتكرر

وقـد أعربـت بعـض الوفود عن ارتياحها لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية يف                 -٥١
، مـن أنّ التنسـيق فـيما بني البلدان    )املـرفق الثالـث  ، A/AC.105/738(دورـا التاسـعة والـثالثني       

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

 )3(وكـان يف رأي بعـض الوفـود أن دستور واتفاقية االحتاد الدويل لالتصاالت احلاليني               -٥٢
ت الراديوية، وكذلك اإلجراءات الراهنة املنصوص      ولوائحـه التنظيمية احلالية اخلاصة باالتصاال     

علـيها يف معـاهدات الـتعاون الـدويل بـني الـبلدان وجمموعـات البلدان فيما يتعلق باملدار الثابت                    
بالنسـبة لـألرض وغـريه من املدارات، يأخذ مجيعها يف االعتبار التام مصاحل الدول يف استخدام         

 .دات الراديويةاملدار الثابت بالنسبة لألرض وطيف الترد

ورأت بعــض الوفــود أنــه بغــية تنفــيذ االتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية يف     -٥٣
ــدويل لالتصــاالت           ــاد ال ــاركة االحت ــن مش ــد م ــيذا ناجحــا، ال ب ــثالثني تنف ــعة وال ــا التاس دور

حتاد وحتقيقا هلذه الغاية، ينبغي أن تصبح العالقة بني اال. واضـطالعه بـدور فعال يف هذا الصدد    
 .واللجنة أوثق وأكثر فعالية

__________ 
 .٣١٢٥١، الرقم ١٨٢٥ ، اجمللدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (3) 
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وقـد قـررت اللجـنة الفرعـية دعـوة االحتـاد الدويل لالتصاالت إىل املشاركة يف دوراا              -٥٤
عــلى أســاس منــتظم وإىل تقــدمي تقاريــر ســنوية عــن أنشــطته املــتعلقة باســتغالل املــدار الثابــت      

 .بالنسبة لألرض

مال اللجنة الفرعية من شأنه أن ينسجم       واتفـق عـلى أن مشـاركة االحتاد الدويل يف أع           -٥٥
 اليت طلبت فيها اجلمعية من      ٦٠/٩٩ مـن قرار اجلمعية العامة       ٦٢مـع املـبدأ الكـامن يف الفقـرة          

كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة واملــنظمات الدولــية األخــرى أن تواصــل، وعــند االقتضــاء أن  
 السلمية، وأن تقدم إليها تقارير      تعـزز، تعاوـا مع جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض          

 .عن املسائل اليت جيري تناوهلا يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني

أُعـرب عـن الـرأي القـائل بـأن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعيني حدوده مسألة ترتبط                     -٥٦
 .بقضية املدار الثابت بالنسبة لألرض

والتكنولوجي واالستغالل التجاري كمـا أُعـرب عـن الـرأي القـائل بأن التقدم العلمي             -٥٧
للفضـاء اخلـارجي واملسـائل القانونـية املسـتجدة وازدياد استخدام الفضاء اخلارجي بوجه عام،                
أمــور حتــتم عــلى اللجــنة الفرعــية القانونــية الــنظر يف مســألة تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني    

 .حدوده

جي وعــدم تعــيني حــدوده ورأت بعــض الوفــود أنّ عــدم وجــود تعــريف للفضــاء اخلــار -٥٨
كالمهـا يـؤدي إىل حالـة مـن عـدم اليقني بشأن إمكانية تطبيق قانون الفضاء وقانون اجلو، وأنّ          
األمـور املـتعلقة بسيادة الدول واحلدود بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي حتتاج إىل توضيح     

 .بغية احلد من إمكانية نشوب منازعات بني الدول

أنـه ينـبغي أن تسـتمر الـدول يف العمـل ضمن اإلطار احلايل، الذي                ورأى أحـد الوفـود       -٥٩
يـؤدي وظيفـته بطـريقة حسنة، إىل حني نشوء حاجة بينة وأساس عملي لوضع تعريف للفضاء                

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

 .األنشطة احلالية، وقد تعجز عن استباق التطورات التكنولوجية املتواصلة

الحظـت اللجـنة الفرعـية أن كولومبـيا تعـد يف الوقـت احلايل، مبساعدة مكتب شؤون                   -٦٠
 ، يبـــين"أداة حتليلـــية لـــلمدار الثابـــت بالنســـبة لـــألرض"الفضـــاء اخلـــارجي، مشـــروعا بعـــنوان 

 .االستخدام غري املتجانس ملوارد الطيف املداري
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، ٧٣٢أعاله، دعت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها        [...] ومثـلما ذُكر يف الفقرة       -٦١
، فريقها العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني        ٢٠٠٦أبريل  /نيسـان [...] املعقـودة يف    

. رئيســا للفــريق) الــربازيل(ونســريات فيــلهو حــدوده إىل معــاودة االنعقــاد وانتخبــت خوزيــه م 
ووفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية يف دورا التاسعة والثالثني، وصدقت عليه                 
جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية يف دورا الثالثة واألربعني، ومن بعدها                 

العامل للنظر فقط يف املسائل املتصلة بتعريف ، انعقد الفريق ٦٠/٩٩اجلمعـية العامـة يف قرارها      
 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

[...] املعقــودة يف ] اخلامســة[ويف اجللسـة  . وقـد عقــد الفــريق العـامل مخــس جلســات   -٦٢
من [...] أبـريل، صـدقت اللجنة الفرعية على تقرير الفريق العامل، وهو يرد يف املرفق               /نيسـان 

 .هذا التقرير

 من ٨النصـوص الكاملة للكلمات اليت أدلت ا الوفود أثناء املناقشة حول البند       وتـرد    -٦٣
 .([…]-[…].COPUOS/Legal/T)جدول األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة حتريريا 

  
استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  -سادسا 

  اخلارجي وإمكان تنقيحها
، ٦٠/٩٩ أن اجلمعية العامة قد أيدت، يف قرارها          الفرعـية القانونية   اللجـنة تذكرت  اسـ  -٦٤

 ، اللجنة الفرعية القانونيةعىن بأن ت استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةتوصـية جلـنة   
 خصوصـــا واألربعـــني، آخـــذة يف اعتـــبارها اهـــتمامات مجـــيع الـــبلدان، و اخلامســـةيف دورـــا 

ــبلدان   ــيةاهــتمامات ال ــنظر يف اســتعراض  النام ــبادئ، بال ــدرة  املتصــلة امل  باســتخدام مصــادر الق
بند منفرد  /كموضوع) ٤٧/٦٨قـرار اجلمعية    ( وإمكـان تنقـيحها       اخلـارجي  الفضـاء الـنووية يف    
 .للمناقشة

 بارتــياح بالــتقدم الــذي أحــرزته اللجــنة الفرعــية    الفرعــية القانونــيةاللجــنةقــد نوهــت  -٦٥
ورــا الثالــثة واألربعــني، وفقــا خلطــة عمــلها املــتعددة الســنوات لــتحديد  العلمــية والتقنــية، يف د

طار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر         إ أهـداف ونطـاق ومسـات     
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

حلقـة العمـل التقنـية املشـتركة حـول األهداف والنطاق            أن   الفرعـية    اللجـنة والحظـت    -٦٦
، اليت   تقـين حمـتمل ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي               إلطـار والسـمات العامـة     

  إىل ٢٠ يف فييــنا مــن الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــةنظمــتها اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية و
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، قـد حظيـت بترحيـب الـدول األعضاء وكانت هامة لتحقيق توافق              ٢٠٠٦فـرباير   / شـباط  ٢٢
آلراء بشـأن إطـار يقـوم على أساس تقين الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                دويل يف ا  

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

 الدولـية للطاقة    الوكالـة مـن   أُعـرب عـن رأي مفـاده أن إنشـاء جلـنة تـتألف مـن خـرباء                    -٦٧
 واللجنـتني الفرعيـتني التابعـتني للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية                   الذريـة 

ميكــن أن يــؤدي إىل إعــداد وثــيقة تــراعي اجلوانــب العلمــية والتقنــية والقانونــية واالســتراتيجية    
ــنقاش بشــأن احــتمال تنقــ     ــية مــن فــتح ال الــيت حتكــم  املــبادئيح ومتكــن اللجــنة الفرعــية القانون

 .استخدام مصادر القدرة النووية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجـنة الفرعـية القانونية ميكنها أن تنظر يف مسألة إمكان                    -٦٨
 ووضــع معــايري  اخلــارجيالفضــاء باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف املــبادئ املتصــلةتنقــيح 

، وأنـه إذا مـا أُجـري هـذا التنقـيح ميكـن للجنة             وقواعـد دولـية يف جمـال مصـادر القـدرة الـنووية            
،  الدولــية للطاقــة الذريــةالوكالــةالفرعــية أن تســتفيد مــن خــربة ســائر املــنظمات الدولــية، مــثل  
 .وخربة الدول اليت وضعت من قبل قواعد تشريعية ذات صلة

ونية كمـا أعرب عن رأي مفاده أن توطيد التعاون بني اليونسكو واللجنة الفرعية القان              -٦٩
 .بشأن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي يعد أمرا هاما

وقــد اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية عــلى أن مــن الضــروري مواصــلة دراســة هــذه     -٧٠
 .املسألة، وعلى أن يظل هذا البند مدرجا يف جدول أعماهلا

 من  ٩قشـات بشـأن البـند       وتـرد النصـوص الكاملـة للكـلمات الـيت أديل ـا خـالل املنا                -٧١
 ).COPUOS/Legal/T.740-742(جدول األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة حتريريا 

  
دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق  -سابعا 

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

، أقــرت ٦٠/٩٩اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    -٧٢
توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية يف بند            

دراســة واســتعراض الــتطورات خبصــوص مشــروع الــربوتوكول  "مــن جــدول األعمــال عــنوانه  
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ة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املـتعلق باملسـائل اخلاص   
 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"املنقولة

 ألقـى املراقب  ٢٠٠٦أبـريل  / نيسـان ٦ للجـنة الفرعـية، املعقـودة يف         ٧٣٧ويف اجللسـة     -٧٣
الســلطة كــلمة بشــأن تــويل تلــك املــنظمة دور   ) اإليكــاو(عــن مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل   

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

يل اخلــاص أبــريل، قــدم املراقــب عــن معهــد األمــم املــتحدة للقــانون الــدو/ نيســان٧املعقــودة يف 
 .تقريرا عن التطورات املتعلقة مبشروع بروتوكول املوجودات الفضائية) اليونيدروا(

ــنقولة     -٧٤ ــلى املعـــدات املـ ــية عـ ــمانات الدولـ ــية الضـ ــأن اتفاقـ ــية بـ ــنة الفرعـ ونوهـــت اللجـ
، وبأن السجل ٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢وبـروتوكول الطائـرات قـد دخـال حيز النفاذ يف        

 من أجل ٢٠٠٦مارس /عدات الطائرات قد أُنشئ ودخل حيز العمل يف آذار        الـدويل اخلـاص مب    
ونوهت اللجنة الفرعية أيضا بأن اإليكاو      . تسـجيل الضـمانات الدولـية عـلى معدات الطائرات         

تولّــت دور الســلطة املشــرفة يف إطــار بــروتوكول الطائــرات، وبــأن لوائــح الســجل الــدويل          
ونوهــت اللجــنة . ة يف موقــع اإليكــاو عــلى الويــبوقواعــده اإلجرائــية قــد نشــرت وهــي مــتاح

الفرعـية كذلـك بـأن جملـس اإليكـاو قـرر إنشاء جلنة خرباء، تسميها الدول املوقّعة على اتفاقية                    
الضــمانات وبــروتوكول الطائــرات والــدول املــتعاقدة فــيهما، لكــي تســاعد اجمللــس عــلى أداء     

 .مهامه كسلطة مشرفة

ــأن ال   -٧٥ ــتعلق    ونوهــت اللجــنة الفرعــية ب ــتزما متامــا بإجنــاز العمــل امل ــزال مل ــيدروا ال ي يون
مبشــروع بــروتوكول املوجــودات الفضــائية يف حيــنه، وبــأن الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام 
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية قــد دعيــت إىل حضــور الــدورة الثالــثة للجــنة اخلــرباء    

. ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٥ إىل   ١١احلكومـيني، الـيت يعـتزم مؤقتا عقدها يف روما من            
ونوهـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بأنـه سـتعقد قـبل تلـك الـدورة عدة مشاورات لتعزيز التقدم يف                       

 .معاجلة املسائل املعلّقة

وأحاطـت اللجنة الفرعية علما بالطلب املوجه من أمانة اليونيدروا إىل الدول األعضاء              -٧٦
" خدمات عمومية" ماهـية اخلدمـات اليت ينبغي اعتبارها         يف اللجـنة بـأن تـزودها مبعلومـات عـن          

 مـن املـادة السادسـة عشـرة مـن مشـروع بـروتوكول املوجودات الفضائية،                 ٣ألغـراض الفقـرة     
كما أحاطت اللجنة   . وعـن كيفـية محاية تلك اخلدمات يف الوقت احلاضر على الصعيد الوطين            

إىل الـدول األعضـاء يف اللجـنة بأن تنشر          الفرعـية عـلما بـالدعوة املوجهـة مـن أمانـة اليونـيدروا               
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تعلــيقات عــلى منــتدى الويــب اخلــاص الــذي أنشــأه اآليتــيو مــن أجــل صــوغ اقــتراحات بشــأن  
 .النظام الدويل املقبل لتسجيل املوجودات الفضائية

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مشــروع بــروتوكول املوجــودات الفضــائية  -٧٧
قطـاع الفضـائي الـتجاري بإنشـاء إطار ميكن للدول من خالله أن             يتـيح فرصـة لتيسـري توسـع ال        

ورأت تلـك الوفود أن مشروع الربوتوكول سيتيح   . تدعـم نظـام متويـل قـائم عـلى املوجـودات           
جملموعـة أوسـع مـن الدول، يف مجيع املناطق وعلى مجيع مستويات النمو االقتصادي، أن تنتفع                 

 ضمانات يف معدات فضائية واحتياز خدمات       مـن ذلـك التوسـع بـتوفريه فرصـة أفضل الحتياز           
 .متأتية من معدات فضائية

أعربـت بعـض الوفـود عـن تأيـيدها لقـيام األمـم املـتحدة بوظـيفة السـلطة املشـرفة، من                     -٧٨
 .خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع هلا

 حيظى  وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن تـويل األمـم املـتحدة دور السلطة املشرفة ينبغي أن                   -٧٩
بـالدعم ألن مـن شأنه أن يدعم دور األمم املتحدة يف تعزيز التعاون الدويل ملنفعة مجيع البلدان                   

 .ويف تشجيع التطوير التدرييب للقانون الدويل وتقنينه

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن تـويل اإليكـاو مهام السلطة املشرفة يف إطار                      -٨٠
ت هـناك عوائـق قانونـية حتـول دون قيام إحدى وكاالت          بـروتوكول الطائـرات يثبـت أنـه ليسـ         

ورأى ذلك الوفد أن مهام السلطة املشرفة يف        . مـنظومة األمـم املـتحدة املتخصصة بذلك الدور        
، ومـن مث فهـي ال خترج عن نطاق   "جتاريـة "إطـار مشـروع الـربوتوكول ال ميكـن وصـفها بأـا           

 .والية األمم املتحدة

 الســجل الــدويل اخلــاص بــاملوجودات الفضــائية ســيكون  وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن -٨١
كـيانا متمـيزا عـن سـجل األمـم املـتحدة لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي وعن السجالت                   
 .اليت حيتفظ ا اآليتيو بشأن استخدام الترددات الراديوية وما يتصل بذلك من مواضع مدارية

يــراد أن تكــون الســلطة املشــرفة مــنظمة وأبــدى أحــد الوفــود رأيــا مفــاده أنــه إذا كــان  -٨٢
دولــية فــيلزم أن تتمــتع باحلصــانة مــن اإلجــراءات القانونــية واإلداريــة يف مجــيع املســائل املــتعلقة  

وأشــار . بالســجل وكيفــية تشــغيله، وينــبغي أن تذكَــر تلــك احلصــانة يف مشــروع الــربوتوكول  
كومية دولية أخرى بدور السلطة     ذلـك الوفـد إىل أن اليونيدروا ينظر يف إمكانية قيام هيئات ح            

 .املشرفة
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ــبل ال يســتهدف ســوى        -٨٣ ــربوتوكول املق ــاده أن ال ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
معاجلـة املسـألة املتميزة واهلامة املتمثلة يف متويل األنشطة الفضائية التجارية، وليس مقصودا منه               

ــاهدات الفضــاء اخلــارجي     ــتزامات األطــراف يف مع ــتزامات  املســاس حبقــوق وال  أو حقــوق وال
ورأت تلـك الوفــود أيضــا أن  . الـدول األعضــاء يف اآليتـيو مبقتضــى دســتوره واتفاقيـته ولوائحــه   

مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية سـتتفاوض علـيه الـدول األعضـاء يف اليونـيدروا من                
 .خالل إجراءات اليونيدروا

ود إىل إثارة مسألة مدى     وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مؤداه أن سعي عدد من الوف              -٨٤
ورأت تلك الوفود أن    . مالءمـة األمـم املـتحدة لـتويل دور السـلطة املشـرفة هـو أمـر مـثري للقلق                   

تلـك املسـألة قـد نزعـت مـن جـدول أعمـال اللجـنة الفرعية القانونية ألنه مل يتسن التوصل إىل                       
القانونية، وألن نطاق هذا    توافـق يف اآلراء بشـأا يف الـدورة الـرابعة واألربعـني للجـنة الفرعـية                  

البـند مـن جـدول األعمـال قـد عـدل عـلى الـنحو الواجـب لكـي يؤخذ يف االعتبار عدم توافق                      
 .اآلراء ذا الشأن

وأُبـدي رأي مفـاده أنـه بالـنظر إىل أنـه مل يعـد هـناك فـريق عامل ينظر يف مسألة مدى                       -٨٥
صـيغة اجلديدة هلذا البند من جدول       مالءمـة قـيام األمـم املـتحدة بـدور السـلطة املشـرفة، فـإن ال                

األعمـال قـد جعلـت واضـحة وواسعة مبا فيه الكفاية لتمكني اللجنة الفرعية من النظر يف مجيع                
 .املسائل املتعلقة مبشروع الربوتوكول

وأعـرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنه ليس من املناسب أن تتوىل األمم املتحدة دور                 -٨٦
كـان مـن شـأن بروتوكول املوجودات الفضائية أن يساعد على منو             السـلطة املشـرفة حـىت وإن        

ورأى ذلـك الوفـد أن الصياغة احلالية ملشروع الربوتوكول تثري، إضافة إىل     . األنشـطة الفضـائية   
ذلـك، مسـائل معيـنة حتـتاج إىل عـناية، وأن اليونـيدروا يعمل على حل تلك املسائل من خالل                     

الوفـد أيضـا أنـه تقع على عاتق اللجنة الفرعية مسؤولية            وذكـر ذلـك     . جلـنة اخلـرباء احلكومـيني     
ضــمان عــدم املســاس بالــنظام القــانوين الــذي أرســته معــاهدات الفضــاء، وأن هــذا هــو القصــد  

 .الرئيسي للصياغة احلالية لبند جدول األعمال املعين

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مشــروع الــربوتوكول يتــناول بالتفصــيل حقــوق ومصــاحل  -٨٧
 يف حـال حـدوث أي تقصـري مـن جانـب املديـن، لكـنه ال يعاجل على حنو واف املسائل                       املمـول 

املـتعلقة بالـتزامات الدائـن والدولة اليت ينتمي إليها املمول، وخصوصا التزامات الدول مبقتضى               
 من املادة الثانية من اتفاقية      ١املـادتني السادسـة والسـابعة من معاهدة الفضاء اخلارجي والفقرة            

 .لالتسجي
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وأُبــدي رأي مــؤداه أن تنفــيذ الــربوتوكول املقــبل جيــب أال ميــس باملواضــع املداريــة          -٨٨
ونطاقــات األطــياف الــترددية املخصصــة للــدول وفقــا للقواعــد الــيت أرســاها اآليتــيو، ألن مــن    
احملــتمل، يف حــال حــدوث تقصــري، أن يســعى املمــول الــذي يــتوىل الســيطرة عــلى املوجــودات  

 .م تلك املواضع املدارية وذلك النطاق من األطياف التردديةالفضائية إىل استخدا

وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أن أحكام بروتوكول املوجودات الفضائية جيب             -٨٩
أن تكـون مـتوافقة مـع معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، وأن تكـون الغلبة            

ورأى ذلك الوفد أيضا أنه يلزم      . معهـا ألحكـام تلـك املعـاهدات يف حـال وجـود أي تضـارب               
تنظـيم ملتقـيات ونـدوات لصـاحل مجـيع الدول األعضاء، وخصوصا لصاحل البلدان النامية، بغية                 

 .تزويدها مبعلومات عن بعض جوانب مشروع الربوتوكول اليت حتتاج إىل إيضاح

سه وأُبـدي رأي مـؤداه أن تضـمني مشـروع الـربوتوكول إشـارة صـرحية إىل عـدم مسا             -٩٠
مبعـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي سـيمثل تأكـيدا وتدعـيما جديديـن للنظام            

 .القانوين الدويل الذي حيكم الفضاء اخلارجي

وأُعـرب عـن رأي مفاده أن يوىل اهتمام ملسألة قيام مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية       -٩١
ء آلية لتعيني سلطة مشرفة، تتألف من الدول        ويف بـروتوكول املوجـودات الفضائية املقبل بإنشا       

 .األطراف يف االتفاقية، حاملا يدخل الربوتوكول حيز النفاذ

وأُبـدي رأي مـؤداه أن القرار النهائي بشأن تعيني السلطة املشرفة يظل من شأن املؤمتر         -٩٢
 .الدبلوماسي الذي سيعقد العتماد الربوتوكول املقبل

ة عـلى أن يظـل هـذا البـند مدرجـا عـلى جدول أعمال دورا                 واتفقـت اللجـنة الفرعـي      -٩٣
 .٢٠٠٧السادسة واألربعني، عام 

 من  ١٠وتـرد النصـوص الكاملـة للكـلمات اليت ألقتها الوفود أثناء املناقشة حول البند                 -٩٤
 ).(COPUOS/Legal/T.734-740جدول األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة حتريريا 

 


