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  الفضاء اخلارجياستخدام جلنة
  األغراض السلميةيف  

  القانونيةالفرعية اللجنة
  واألربعونالسابعة الدورة

    ٢٠٠٨أبريل      / نيسان     ١١ -مارس     / آذار  ٣١ فيينا،   
   التقرير   مشروع  
   إضافة  

   األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهامعاهدات حالة -ثالثا 
ــية   ذكرتاســت -١ ــية أن اجلمع ــة، اللجــنة الفرعــية القانون ــرارها العام ــد ٦٢/٢١٧ يف ق ، ق

 بأن تنظر اللجنة الفرعية يف السلميةأقـّرت توصـية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض      
 بالفضاء اخلارجي وتطبيقها كبند املـتعلقة البـند املـتعلق حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس             

 العـامل املعـين هبذا البند يف دورهتا         فـريقها  أن اللجـنة الفرعـية سـتعاود عقـد           منـتظم، والحظـت   
 إىل متديــد واليــة ذلــك الفــريق إىل مــا بعــد تلــك  احلاجــةالســابعة واألربعــني وســتنظر يف مــدى 

 .الدورة

 معاهدات الفرعـية بارتـياح أن األمانـة قـد وزعـت طـبعة منقحة من            اللجـنة  والحظـت  -٢
 ا املــتعلقة بالفضـــاء اخلـــارجي وقــرارات اجلمعـــية العامـــة ذات الصـــلة   ومـــبادئهاملـــتحدةاألمــم  

(ST/SPACE/11/Rev.2)  كانون ٢٠املؤرخ ) ٢٦-د (١٧٢١ نص قرار اجلمعية العامة     فيها مبـا 
ــرة؛ ١٩٦١ديســمرب /األول ــة   ٤ والفق ــية العام ــرار اجلمع ــؤرخ ٥٥/١٢٢ مــن ق  كــانون ٨، امل
 العامة مع االرتياح االتفاق الذي توصلت  فيه اجلمعيةالحظـت ، الـذي    ٢٠٠٠ديسـمرب   /األول

 يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني، بشـأن مسـألة طبيعة املدار الثابت               القانونـية، إلـيه اللجـنة الفرعـية       
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 اجلوانـب املـتعلقة باستخدام املدار الثابت        بعـض " واسـتخدامه، وورقـة بعـنوان        لـألرض بالنسـبة   
 .٦٢/١٠١ قرار اجلمعية العامة ونص؛ ) املرفق الثالث،A/AC.105/738" ( لألرضبالنسبة

 الفرعـية بارتـياح أن األمانـة قـد وزعـت صـيغة حمّدثة لوثيقة تتضّمن           اللجـنة  والحظـت  -٣
 األطــراف يف معــاهدات األمــم املــتحدة وغريهــا مــن االتفاقــات الدولــية   الــدولمعلومــات عــن 

 كــانون ١لــيها حــىت  يف الفضــاء اخلــارجي وعــن الــدول اإلضــافية املوقّعــة ع  باألنشــطةاملــتعلقة 
 .(ST/SPACE/11/Rev.2/Add.1) ٢٠٠٨يناير /الثاين

 الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء               اللجـنة  والحظـت  -٤
 :، كانت كما يلي٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١ حىتاخلارجي، 

ــاهدة )أ(  ــيدان    مع ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل خدام  واســتاستكشــاف امل
ــر واألجــرام الســماوية األخــرى       ــك القم ــا يف ذل ــدول  كــان )١(:الفضــاء اخلــارجي، مب ــدد ال  ع

  دولة؛٢٧ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليها ٩٨األطراف فيها 

 ورّد الفضــائيني اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني  االتفــاق )ب( 
 دولـة والدول  ٩٠ عـدد الـدول األطـراف فـيه     كـان  )٢(:األجسـام املطلقــة يف الفضـاء اخلـارجي       

  دولة؛٢٤اإلضافية املوقّعة عليه 

 كان )٣(: الفضائية األجسام املسـؤولية الدولـية عن األضرار اليت حتدثها          اتفاقـية  )ج( 
  دولة؛٢٤ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليها ٨٦عدد الدول األطراف فيها 

 عــدد الــدول كــان )٤(:اخلــارجيقــة يف الفضــاء  تســجيل األجســام املطلاتفاقــية )د( 
  دول؛٤ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليها ٥١األطراف فيها 

ــرام   االتفـــاق )ه(  ــر واألجـ ــلى ســـطح القمـ ــنظّم ألنشـــطة الـــدول عـ ــماوية املـ  السـ
 . دول٤ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليه ١٣ عدد الدول األطراف فيه كان )٥(:األخرى

 الفرعـية بانضـمام تركـيا إىل اتفاقـية املسـؤولية، وبتصـديق تركيا على           اللجـنة  ورّحبـت  -٥
 وبانضــمام اجلزائــر إىل اتفاقــية التســجيل، كمــا رّحبــت بالــتقارير الــواردة مــن    اإلنقــاذ،اتفــاق 

                                                               
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠ اجمللد ،املعاهدات جمموعة املتحدة، األمم (1) 
 .٩٥٧٤، الرقم ٦٧٢ نفسه، اجمللد املرجع (2) 
 .١٣٨١٠ مالرق، ٩٦١ نفسه، اجمللد املرجع (3) 
 .١٥٠٢٠ الرقم، ١٠٢٣ نفسه، اجمللد املرجع (4) 
 .٢٣٠٠٢ الرقم، ١٣٦٣ نفسه، اجمللد املرجع (5) 
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 األعضـاء عمـا أحـرزته مـن تقـّدم صـوب أن تصـبح أطـرافا يف معـاهدات األمم املتحدة                       الـدول 
 .خلارجي املتعلقة بالفضاء ااخلمس

 اتفاقات  ٢٠٠٧ الفرعـية بتقدير أن عددا من الدول قد أبرم يف عام             اللجـنة  والحظـت  -٦
 . تعّزز التعاون الدويل الواسع فيما يتعلق بتسيري األنشطة الفضائيةاألطرافثنائية ومتعّددة 

 الفرعــية أن عــددا مــن الــدول أخــذ ينشــئ آلــيات وطنــية لتســجيل    اللجــنة والحظــت -٧
 هـذا الصـدد، الحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح الـتأثري اإلجيـايب الذي                  ويف. ئيةاألجسـام الفضـا   

 . بالفعل بشأن تعزيز ممارسات التسجيل٦٢/١٠١ اجلمعية العامة قرارأخذ حيدثه 

 الوفـود أن معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي متثّل إطارا               بعـض  ورأى -٨
ت احلكومـية وهيـئات القطـاع اخلاص يف الفضاء اخلارجي            ملـا تضـطلع بـه اهليـئا        ومفـيدا متسـقا   

ورّحبــت تلــك الوفــود بانضــمام مــزيد مــن الــدول إىل  .  مــتزايدة االنتشــار والــتعقّدأنشــطةمــن 
 مل وأعربـت عـن أمـلها يف أن تـنظر الـدول الـيت مل تصّدق على تلك املعاهدات أو                      املعـاهدات، 

 .تنضم إليها بعد يف أن تصبح أطرافا فيها

 أخـرى أنـه عـلى الـرغم مـن أن أحكـام معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة               وفـود  تورأ -٩
 ومــبادئها تشــكّل الــنظام الــذي يتعــّين أن تتقــّيد بــه الــدول، ومــن أنــه ينــبغي اخلــارجيبالفضــاء 
 الفضــاء مــزيد مــن الــدول عــلى االنضــمام إلــيها، فــإن اإلطــار القــانوين احلــايل ألنشــطة تشــجيع

 الفضــاءل ومــزيد مــن الــتطوير لكــي يواكــب الــتقّدم يف تكنولوجــيا   اخلــارجي حيــتاج إىل تعديــ
 اإلطــار عــنورأت تلــك الوفــود أن الــثغرات الناشــئة . والتغــّيرات يف طبــيعة األنشــطة الفضــائية

 دون اإلخالل   الفضاءالقـانوين احلـايل ميكـن أن تعـالَج بوضـع اتفاقـية عاملية شاملة بشأن قانون                  
 .املعاهدات النافذة حالياباملبادئ األساسية الواردة يف 

 الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن املهم مواصلة بذل اجلهود للتوّصل إىل                 بعـض  وأعـرب  -١٠
 القــانوين الــدويل الــذي حيكــم األنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي، مــع مــراعاة  للــنظامقــبول عــاملي 

وضع صكوك   اسـتبانة جمـاالت جديـدة قـد تتطلّـب لوائح تنظيمية وميكن أن ُتعاجلَ ب                إىلاحلاجـة   
 .تكميلية

 رأي مفـاده أن صوغ اتفاقية شاملة عاملية النطاق بشأن الفضاء اخلارجي             عـن  وأُعـرب  -١١
، ٢ األعضــاء حســبما يــرد يف املــادة الــدول بــني الســيادة يف املســاواة إىل مــبدأ يســتندينــبغي أن 

 ١٣٨٤ها ، مـن ميـثاق األمـم املـتحدة والـذي أعـادت اجلمعـية العامة تأكيده يف قرار              ١ الفقـرة 
 الفضـــاء اســـتخدام مســـألة"، واملعـــنون ١٩٥٨ديســـمرب / كـــانون األول١٣املـــؤرخ ) ١٣-د(

 ".اخلارجي يف األغراض السلمية
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ــنظر يف املســائل املتصــلة     بعــض وأعــرب -١٢ ــه قــد ُشــرع يف ال ــياحه إىل أن ــود عــن ارت  الوف
نشــطة  يف اتفــاق القمــر، ألنــه هــناك حاجــة إىل تنظــيم واف وآين لأل الــدولبضــعف مشــاركة 

 إىل مـا خيطـط له عـدد مـن الـبلدان املـرتادة للفضاء من استكشاف للقمر        نظـرا املتصـلة بالقمـر   
 اتفـاق القمـر إذا لزم األمر،        حوأعربـت تلـك الوفـود عـن اسـتعدادها لتنقـي           . واسـع عـلى نطـاق     

 اللجــنة الفرعــية إىل قــيمة الســوابق الــيت أرســاها قــانون الــبحر وغــريه مــن الــنظم    انتــباهووجــه 
 . اليت تتناول مناطق خارج الواليات القضائية الوطنيةالدوليةنونية القا

مارس، عقد فريقها   / آذار ٣١ يف املعقودة   ٧٦٥ اللجنة الفرعية، يف جلستها      وعـاودت  -١٣
 بالفضاء اخلارجي وتطبيقها برئاسة  املتعلقةالعـامل املعـين حبالـة معاهدات األمم املتحدة اخلمس           

، [...]ويف جلستها   . جلسات[...]  العامل   الفـريق وعقـد   ). انالـيون (فاسـيليوس كاسـابوغلو     
 الفرعـية تقريـر الفريق العامل، الوارد يف املرفق          اللجـنة أبـريل، أقـّرت     /نيسـان [...] املعقـودة يف    

 .األول هلذا التقرير

 إضــافية ســنة اللجــنة الفرعــية التوصــية الداعــية إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل وأقــّرت -١٤
، ٢٠٠٩ عــام واألربعــني،اتُّفــق عــلى أن تــدرس اللجــنة الفرعــية، يف دورهتــا الثامــنة   و. واحــدة

 .الفترةمدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك 

 جدول من ٦ أثـناء مناقشة البند  الوفـود  هبـا  أدلـت  الـنص الكـامل للكـلمات الـيت          ويـرد  -١٥
 ).T.756 إىل T.752و (COPUOS/Legal/T.750 األعمال يف حماضر حرفية غري منقّحة

  
 أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري بشأن معلومات -رابعا 

  الفضاءاحلكومية فيما يتعلق بقانون 
 قــد أقــّرت، يف قــرارها كانــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة اســتذكرت -١٦
 بــأن تــنظر اللجــنة الســلميةرجي يف األغــراض ، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــا ٦٢/٢١٧

 أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غري            بشـأن  معلومـات "الفرعـية يف بـند عـنوانه        
ــتعلق بقــانون    ــيما ي ــند" الفضــاءاحلكومــية ف ــتظم يف كب والحظــت اللجــنة  .  أعماهلــاجــدول من
 تقدمي تقارير إىل اللجنة الفرعية    دولية خمتلفة إىل   منظمات دعتالفرعـية بارتـياح أنّ األمانة قد        

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تقـوم األمانـة بتوجيه              .  الفضـاء  بقـانون عـن أنشـطتها املـتعلقة       
 . خيص دورهتا الثامنة واألربعنيفيمادعوات مماثلة 

 A/AC.105/C.2/L.270( األمانة   من معروضا على اللجنة الفرعية القانونية مذكّرة        وكـان  -١٧
 التالــية عــن أنشــطتها املــتعلقة بقــانون الدولــيةتتضــّمن معلومــات مقّدمــة مــن املــنظمات ) Add.1و
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واملعهد ) اإليـاف ( واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية          الفضـاء املركـز األورويب لقـانون      : الفضـاء 
 . القانون الدويل وإنترسبوتنيكورابطةالدويل لقانون الفضاء 

ملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  الفرعـية أن أنشطة ا    اللجـنة  ورأت -١٨
 بقــانون الفضــاء هامــة وأهنــا قــد أســهمت بقــدر كــبري يف تطويــر هــذا املــيدان، وأن  الصــلةذات 

ــية للمــنظمات ــانوين املنطــبق عــلى     احلكوم ــاً يف تدعــيم اإلطــار الق ــية دوراً هام  األنشــطة الدول
 إىل االنضــمامات لتشــجيع أعضــائها عــلى  الفضــائية، وأنــه ينــبغي هلــا أن تــنظر يف اختــاذ خطــو  

ــيح     . معــاهدات الفضــاء اخلــارجي  ــيات تت  للمــنظماتويتضــمن عــدد مــن تلــك املعــاهدات آل
 اليت تقضي   وااللتزاماتاحلكومـية الدولـية اليت تضطلع بأنشطة فضائية أن تعلن قبوهلا للحقوق             

 .هبا تلك املعاهدات

الــدويل لقــانون الفضــاء ولــلمركز     الفرعــية عــن تقديــرها لــلمعهد    اللجــنة وأعربــت -١٩
 القانونية لتطبيقات   اآلثار" لتنظـيمهما الندوة اليت عقدت حتت عنوان         الفضـاء األورويب لقـانون    

 احملتمل  الواسـع والحظـت الـنطاق     ".  الفضـاء املُسـتخدمة بشـأن تغـيُّر املـناخ العـاملي            تكنولوجـيا 
واتفقت .  تغيُّر املناخ  معاجلة من أجل    لآلثـار القانونـية الـناجتة عن استخدام التطبيقات الفضائية         

 واملركز األورويب لقانون الفضاء الفضـاء اللجـنة الفرعـية عـلى أن تدعـو املعهـد الـدويل لقـانون         
 . الثامنة واألربعنيدورهتاإىل عقد ندوة أخرى حول قانون الفضاء أثناء 

الفضائية عن أنشطتها   الفرعـية علماً بتقرير األكادميية الدولية للمالحة         اللجـنة  وأحاطـت  -٢٠
 بالفضـاء، والـيت تضـمنت دراسـات أجريـت ومؤمتـرات عقـدت عـلى نطـاق العامل بشأن                   املتصـلة 
 . واسعة من املسائل اليت ميكن أن تكون ذات صلة إضافية بعمل اللجنة الفرعيةطائفة

قلة  الفرعـية عـلماً مبـا قدمـته املـنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية املتن              اللجـنة  وأحاطـت  -٢١
ــاتمـــن  ــم والحظـــت ،(A/AC.105/C.2/2008/CRP.13) معلومـ ــدول أن معظـ ــاء يف الـ  األعضـ

 وأن مســألة التســجيلاملــنظمة قــد صــدقت عــلى كــل مــن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي واتفاقــية   
 أن تثار يف الدورة التالية     يتوقعإعـالن القـبول بـاحلقوق وااللـتزامات مبقتضـى هـاتني املعاهدتني              

 الفرعية مع التقدير اإلسهامات     اللجـنة والحظـت   . ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  جلمعـية املـنظمة، يف    
ــر الســابق للمــنظمة،     ــا املدي ــيمة الــيت قدمه ــريزيالق ــاو، ألعمــال اللجــنة الفرعــية خــالل   ي  فون

 .السنوات الثماين املاضية

 الفرعية علماً مبا قدمته إنترسبوتنيك من معلومات عن أنشطتها ذات           اللجـنة  وأحاطـت  -٢٢
ووفقا لتلك  . (A/AC.105/C.2/L.270) والـيت تـرد يف مذكرة من األمانة          الفضـاء، بقـانون   الصـلة   

ــية اخلصخصــة التدرجيــية     مــن خــالل إنشــاء جمموعــة   إلنترســبوتنيك،املعلومــات، تتواصــل عمل
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، ٢٠٠٧نوفـمرب  /ويف تشرين الثاين  . األساسيةشـركات تتوىل اجلانب األكرب من أعمال املنظمة         
 على إدخال تعديالت على اتفاق التشغيل اخلاص        إلنترسبوتنيكات الـتابعة    وافقـت جلـنة العملـي     

 جملس إنترسبوتنيك للموافقة عليه يف دورته التالية، املقرر عقدها          إىلباملـنظمة، وسيقدم االتفاق     
وسوف يستكمل هذا اإلجراء اجلهود اجلارية لتنقيح وحتديث اهليكل         . ٢٠٠٨أبريل  /نيسـان يف  

 .نيك ووثائقها التنظيمية إلنترسبوتالتنظيمي

 الفرعــية البــيان الــذي قدمــه املراقــب عــن اإليســا عــن أنشــطة تلــك   اللجــنة والحظــت -٢٣
ــة املتصــلة  ، والــذي تضــّمن إلقــاء موظفــني مــن اإليســا   ٢٠٠٧ الفضــاء يف عــام بقــانونالوكال
 القانونـية لألنشطة الفضائية، ونشر دراسات عن خمتلف جوانب قانون        اآلثـار حماضـرات حـول     

 اإلنســان يف الفضــاء وبــرامج استكشــاف الفضــاء، واملالحــة الســاتلية،       حتلــيقالفضــاء، مــثل  
ــب املؤسســية لألنشــطة الفضــائية،      اإلطــالق،وسياســات  ــية، واجلوان ــات الفضــاء الدول  واتفاق
 ءالفضا التجارية، واجلوانب القانونية ملشكلة احلطام الفضائي، وتشريعات         الفضـائية واألنشـطة   

 .الوطنية

 الفرعــية عــلماً باملعلومــات الــيت قدمــتها رابطــة القــانون الــدويل عــن   اللجــنة أحاطــتو -٢٤
ــدث  ــامهاهتاأحـ ــة       مسـ ــن األمانـ ــة مـ ــرة مقّدمـ ــرد يف مذكّـ ــيت تـ ــاء، والـ ــانون الفضـ ــلة بقـ  املتصـ

(A/AC.105/C.2/L.270) . تقريرا،  تقدم قـانون الفضـاء الـتابعة للرابطة سوف          جلـنة  أن   ولوحـظ 
 /ازيل، يف آبلــرب والســبعني، املقــرر عقــده يف ريــو دي جــانريو، ا     الثالــث الــرابطة  مؤمتــر يف

 القانونــية اجلوانــب، عــن االستشــعار عــن بعــد وتشــريعات الفضــاء الوطنــية و٢٠٠٨أغســطس 
 الستخدام  خاصوسيوىل اهتمام   . لـلحطام الفضـائي وتسوية النـزاعات املتصلة بأنشطة الفضاء        

كما .  يف احملاكم  كأدلةالوطين والدويل وقيمتها    البـيانات السـاتلية يف التقاضـي عـلى الصعيدين           
 الدراسي التابع للرابطة واملعين     الفريق أيضا والسـبعني للرابطة     الثالـث سـيجتمع يف إطـار املؤمتـر        

.  الدراسي بصفة وثيقة مع جلنة القانون الدويلالفريقمبسـؤولية املـنظمات الدولية، ويعمل هذا      
 . على حيرز من تقدم يف عمل الفريق الدراسيمبانتظاوسيجري إطالع اللجنة الفرعية 

  املقدمـة من املركز األورويب لقانون الفضاء       باملعلومـات  اللجـنة الفرعـية عـلماً        وأحاطـت  -٢٥
  A/AC.105/C.2/L.270( يف مذكـــرة مـــن األمانـــة تـــرد الـــدويل لقـــانون الفضـــاء، والـــيت املعهـــدو
 تنظيم مؤمترات وحلقات ذلك، مبا يف ، عـن أحـدث مسـامهاهتما املتصلة بقانون الفضاء      )Add.1و

 .عمل إقليمية وعاملية ذات صلة

 من جدول   ٧ أثناء مناقشة البند     الوفود الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت هبـا              ويـرد  -٢٦
  .(.../COPUOS/Legal)األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 
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 ة  باستخدام مصادر القدرة النووياملتصلةاستعراض املبادئ  -سادسا 
   تنقيحهاوإمكانيةيف الفضاء اخلارجي 

، ٦٢/٢١٧اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونية أن اجلمعية العامة قد أقّرت، يف قرارها                -٢٧
توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية بأن تعىن اللجنة الفرعية القانونية،                  

اهــتمامات مجــيع الــبلدان، وال ســيما شــواغل يف دورهتــا الســابعة واألربعــني، آخــذة يف اعتــبارها 
الـبلدان النامـية، بالـنظر يف اسـتعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                 

 .كموضوع أو بند منفرد للمناقشة) ٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (اخلارجي وإمكانية تنقيحها 

التقّدم الذي أحرزته اللجنة الفرعية العلمية      والحظـت اللجنة الفرعية القانونية بارتياح        -٢٨
ــية يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني، يف الــنظر يف اســتخدام مصــادر  القــدرة الــنووية يف         والتقن

إطـــار تقـــين دويل لألهـــداف الفضـــاء اخلـــارجي والعمـــل عـــلى حتقـــيق توافـــق يف اآلراء بشـــأن 
 .يف الفضاء اخلارجيوالتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية 

والحظـت اللجـنة الفرعـية القانونية ما أحرز من تقدم يف التعاون يف إطار فريق اخلرباء      -٢٩
 وفوائد هذا التعاون    بـني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية         املشـترك   

درة النووية يف الفضاء  اسـتخدام مصادر الق بشـأن  دويل  أمـان صـوغ إطـار   اإلجيابـية، مـن أجـل       
وميكـن هلـذه اجلهـود أن تكـون قـدوة حسـنة للـتعاون املشترك بني املؤسسات الذي               . اخلـارجي 

 . ينبغي تشجيعه يف املستقبل

ورأت بعــض الوفــود أنــه مــا مــن مســوِّغ يدعــو إىل تنقــيح املــبادئ املتصــلة باســتخدام    -٣٠
 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي يف هذا الوقت

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اللجـنة الفرعية القانونية ينبغي هلا أن تنظر                     -٣١
 .يف تنقيح املبادئ

 يعتمد اعتمادا وثيقا على عمل      وإمكانية تنقيحها  اسـتعراض املـبادئ   ورئـي أن مناقشـة       -٣٢
 اخلارجي،  اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية بشـأن اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء                   

 .عالوة على ما سيقدمه فريق اخلرباء املشترك إىل اللجنة من معلومات

ينبغي استعراضها وتنقيحها بغية تلبية     املبادئ  وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أن            -٣٣
استخدام مصادر الطاقة النووية ينبغي أن ُيقصر على        ورأى ذلـك الوفـد أن       . الطلـبات اجلديـدة   

ــثات الفضــاء الســحي   ــام      ق بع ــني احلط ــثل يف احــتمال االصــطدام ب ــيقي املتم ــلخطر احلق نظــرا ل
 .الفضائي واألجسام الفضائية
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ــثال الصــارم ملعــايري األمــان عــند اســتخدام مصــادر      -٣٤ وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن االمت
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أمر مهم

 دراسة هذه املسألة وإبقاء هذا      واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونية على ضرورة مواصلة          -٣٥
 .البند مدرجا يف جدول أعماهلا

 من  ٩وتـرد النصـوص الكاملـة للكـلمات الـيت أُديل هبـا خـالل املناقشـات بشـأن البـند                       -٣٦
 ).[...]COPUOS/Legal/T(جدول األعمال يف حماضر حرفية غري منقّحة 

  
املتعلق  دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول -سابعا 

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

 ،٦٢/٢١٧ يف قرارها    قد أقّرت، اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونية أن اجلمعية العامة            -٣٧
 دورهتا  يف،عيةتوصـية جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن تنظر اللجنة الفر             

شـروع الربوتوكول   مب املتصـلة عـنوان دراسـة واسـتعراض الـتطورات         ب بـند    السـابعة واألربعـني، يف    
املـتعلق باملسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات                

 .بند منفرد للمناقشة/املنقولة، كموضوع

رئيس  ألقـى ،  ٢٠٠٨ أبـريل / نيسـان  ٤، املعقـودة يف     ة للجـنة الفرعـي    ٧٧٣ويف اجللسـة     -٣٨
عهد جلـنة اخلـرباء احلكومـيني املعنـية بـإعداد مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضائية التابعة مل                   

 اللجــنة الفرعــية عــن مشــروع  بــيانا أمــام )اليونــيدروا(األمــم املــتحدة للقــانون الــدويل اخلــاص  
 .هذاربوتوكول ال

أن التطورين الرئيسيني التاليني قد حدثا منذ دورهتا السادسة         والحظـت اللجـنة الفرعـية        -٣٩
توصـل االجـتماع الـثاين بشـأن آراء أوسـاط الصـناعة واحلكومـات حـول السبل                  ) أ: (واألربعـني 

املثـلى إلكمـال توسـيع نطـاق اتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة لتشمل املوجودات                
، إىل استنتاج هام مفاده     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٢٠ و ١٩يومي  الفضائية، الذي ُعقد يف نيويورك      

أن العمـل الكـبري الـذي أُجنـز ما بني الدورات بشأن املسائل الرئيسية املعلّقة يشكل أساسا سليما                   
جلنة اخلرباء  وقبل معاودة انعقاد    ) ب( دون تأخري؛ و   عملـية التشـاور احلكومـي الدويل      السـتئناف   

، كانت هناك زيادة يف الوعي بأنه من الضروري التوصل إىل توافق            ااحلكومـيني التابعة لليونيدرو   
 .بشأن االستنتاجات اهلامة اليت توصل إليها اجتماع نيويورك



 

9  
 

A/AC.105/C.2/L.273/Add.1  

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن االسـتنتاج الرئيسـي الـذي مت التوصل إليه يف اجتماع                     -٤٠
ويف هذا الصدد، تقرر   . ةنـيويورك يـتعلق بـنطاق انطـباق مشروع بروتوكول املوجودات الفضائي           

 . تضييق نطاق االنطباق ليقتصر أساسا على الساتل نفسه

 املضــي قدمــا يف اإلجــراءات، يف الوقــت    اليونــيدرواوأُبلغــت اللجــنة الفرعــية باعــتزام     -٤١
املناسـب، عـلى أسـاس االسـتنتاجات املؤقـتة الـيت مت التوصـل إلـيها يف اجـتماع نيويورك، وإنشاء                      

ة تضــم ممــثلني عــن احلكومــات وعــن األوســاط الفضــائية الــتجارية الدولــية  جلــنة توجيهــية جديــد
 .واألوساط املالية وأوساط التأمني اليت شاركت يف اجتماعات ما بني الدورات

وأُبلغـت اللجنة الفرعية بأن اللجنة التوجيهية اجلديدة سُتطلَق يف اجتماع ُيعقد يف برلني               -٤٢
 اهلدف الرئيسي لالجتماع هو النظر يف صوغ حلول        وسيكون. ٢٠٠٨مـايو   / أيـار  ٩ إىل   ٧مـن   

لتنفــيذ االســتنتاجات املؤقــتة الــيت مت التوصــل إلــيها يف نــيويورك والــنظر يف أنســب الســبل إلجيــاد   
 .التوافق الضروري يف اآلراء حول هذه االستنتاجات

 . على تقريره الشاملليونيدرواوأعربت اللجنة الفرعية عن شكرها ل -٤٣

عـض الوفـود عـن دعمهـا للـتقّدم احملرز بشأن مشروع بروتوكول املوجودات       وأعربـت ب   -٤٤
 .الفضائية وعن تطلعها إىل مواصلة العمل يف هذا املشروع وإىل إجناز عملية الصياغة بنجاح

ورأت بعـض الوفـود أن مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية يتيح فرصة لتيسري                  -٤٥
اء إطـار ميكـن للـدول مـن خاللـه أن تدعم نظام متويل      توسُّـع القطـاع الفضـائي الـتجاري بإنشـ      

وكـان مـن رأي تلـك الوفـود أن مشـروع الـربوتوكول سـيتيح لطائفة                  .قـائم عـلى املوجـودات     
 االقتصــادي، أن تنــتفع مــن الــنمو مــن الــدول، يف مجــيع املــناطق وعــلى مجــيع مســتويات أوســع

ئية واحتياز خدمات متأّتية ذلـك التوسـع بـتوفريه فرصـة أفضـل الحتـياز مصاحل يف معدات فضا       
 .من معدات فضائية

ــروتوكول  رو -٤٦ ــود أن ب ــبل  املوجــودات الفضــائية أت بعــض الوف  ســوىيســتهدف ال  املق
معاجلـة املسـألة املتمـيزة واهلامـة املتمـثلة يف توفـري التمويل لألنشطة الفضائية التجارية، وال يقصد                   

الفضاء اخلارجي أو    األمم املتحدة املتعلقة ب    لــــه املساس حبقوق والتزامات األطراف يف معاهدات       
ــته      ــتزامات الــدول األعضــاء يف االحتــاد الــدويل لالتصــاالت مبقتضــى دســتوره واتفاقي حقــوق وال

 الــراديو، وإىل أن هــذا املــبدأ ســُيبيَّن صــراحة يف نــص أي بــروتوكول يــتعلق بــاملوجودات ولوائــح
 بالتفاوض على الدول األعضاء يف اليونيدروا  ه بينما ستقوم     تلك الوفود أيضا أن    وتـرى . الفضـائية 

، فإن  هنايـة املطـاف من خالل إجراءات اليونيدروا       يف  مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية         
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هـذه اإلجـراءات مشلـت بـالفعل العديد من الدول األعضاء يف اللجنة الفرعية ونظرت يف طلبات                  
 . من دول غري أعضاء يف اليونيدروا ترغب يف احلضور

وأُبدي رأي مؤداه أن تنفيذ الربوتوكول املقبل جيب أال ميس باملواضع املدارية ونطاقات              -٤٧
األطـياف الـترددية املخصصـة للـدول وفقـا للقواعـد اليت أرساها االحتاد الدويل لالتصاالت، ألن                  
مـن احملـتمل، يف حـال حـدوث تقصـري، أن يسـعى املمـول املسيطر على املوجودات الفضائية إىل                      

 . ام تلك املواضع املدارية وذلك النطاق من األطياف التردديةاستخد

وأعـرب أحـد الوفود عن رأي مؤداه أن مشروع بروتوكول املوجودات الفضائية  مثال                -٤٨
جـيد عـلى جهـود السـعي إىل إجيـاد حل ألوجه القصور يف معاهدات األمم املتحدة القائمة دون                  

وأعرب ذلك الوفد عن رأي مفاده أن األنشطة        . اتاملسـاس باملصـاحل الـيت تصـوهنا تلـك املعـاهد           
 .الفضائية اخلاصة والتجارية ينبغي أن تنظَّم

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن املسـألة الرئيسـية اليت مل ُتحل بعد تتعلق باختصاص احملاكم                    -٤٩
 . الوطنية يف إنفاذ القرارات القضائية فيما يتعلق بالفضاء اخلارجي

عـية عـن ارتياحها ملشاركة مكتب شؤون الفضاء بصفة مراقب يف            وأعربـت اللجـنة الفر     -٥٠
 .الدورات التفاوضية لليونيدروا ووافقت على استمرار مشاركة املكتب يف تلك الدورات

الثامنة يظل هذا البند مدرجا يف جدول أعمال دورهتا          لجـنة الفرعـية على أن     لواتفقـت ا   -٥١
 .٢٠٠٩ عام ،واألربعني

 مــن ١٠ للكــلمات الــيت أدلــت هبــا الوفــود خــالل مناقشــة البــند   ويــرد الــنص الكــامل -٥٢
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