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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السادسة واألربعون
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١فيينا، 
  من جدول األعمال٩البند 

 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن
    أعمال دورهتا الثانية واألربعني

ق مفهوم مقترح ملشروع قرار لكي تنظر فيه اجلمعية العامة بشأن تطبي  
  القانوين" الدولة املُطِلقة"

اسـتجابة لطلـب رئـيس اللجـنة، نظّـم وفـدا أملانـيا واليونان معا جولتني من املشاورات                    
الدولة "غـري الرمسـية حـول مشـروع ُيعـرض عـلى اجلمعـية العامة للنظر فيه بشأن تطبيق مفهوم                    

وفــيما يــلي . A/AC.105/C.2/L.242القــانوين، اســتنادا إىل املقــترح الــوارد يف الوثــيقة  " املطلقـــة
 :النص املنقح ملشروع القرار

  
  القانوين   " الدولة املطِلقة   "تطبيق مفهوم         

 ان اجلمعية العامة، 

 )١( اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضرار اليت ُتحدثها األجسام الفضائية،          اذ تسـتذكر   
 )٢(واتفاقية تسجيل األجسام املُطلقة يف الفضاء اخلارجي،

__________ 
 .، املرفق)٢٦-د (٢٧٧٧قرار اجلمعية العامة  (1) 
 .، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة  (2) 
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ــبارها  ــبري واذ تضـــع يف اعتـ ــة" أن تعـ ــة املطِلقـ ــية  "الدولـ ــتخدمة يف اتفاقـ ــيغته املسـ ، بصـ
املسـؤولية ويف اتفاقـية التسـجيل، هو مفهوم هام يف قانون الفضاء، وأن الدولة املطِلقة مسؤولة                 
عـن تسـجيل اجلسم الفضائي وفقا ملعاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف        

ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى،    واســتخدا ــية )٣(م الفضــاء اخلــارجي، مب  واتفاق
التسـجيل، وأن اتفاقـية املسـؤولية تبـّين الـدول الـيت ميكـن أن تكـون مسـؤولة عـن الضرر الذي                  

 يسببه اجلسم الفضائي، واليت سيتعني عليها دفع تعويض يف مثل هذه احلالة،

ــتقرير جلــنة اســتخد  واذ حتــيط عــلما  ام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن   ب
 وبـتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا احلادية     )٤(أعمـال دورهتـا الثانـية واألربعـني،       

 من جدول األعمال، وعنوانه     ٩واألربعـني، وخصوصـا اسـتنتاجات الفريق العامل املعين بالبند           
 )٥( بتقرير اللجنة الفرعية القانونية،، املرفقة"‘الدولة املطِلقة‘مراجعة مفهوم "

أن التغـيريات الـيت شـهدهتا األنشطة الفضائية منذ دخول اتفاقية املسؤولية             واذ تالحـظ     
واتفاقـية التسـجيل حـّيز الـنفاذ تتضـمن اسـتحداثا متواصـال لتكنولوجيات جديدة، وازديادا يف                  

ــتعاون الــ    دويل عــلى اســتخدام الفضــاء  عــدد الــدول الــيت تقــوم بأنشــطة فضــائية، وتنامــيا يف ال
ــئات غــري        ــادا يف األنشــطة الفضــائية الــيت تقــوم هبــا هي اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وازدي
حكومــية، مبــا فــيها األنشــطة الــيت تشــترك يف االضــطالع هبــا وكــاالت حكومــية وهيــئات غــري  

 أكثر،حكومية، وكذلك عالقات الشراكة اليت أقامتها هيئات غري حكومية من بلد واحد أو 

 يف تســـهيل االنضـــمام إىل معـــاهدات األمـــم املـــتحدة املـــتعلقة بالفضـــاء  ورغـــبة مـــنها 
 اخلارجي وتطبيق أحكامها، وخصوصا اتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل،

 الـدول الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية، وفـاء بالـتزاماهتا الدولية يف اطار معاهدات                   توصـي  
خلارجي، وال سيما معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف         األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء ا        

مـــيدان استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الســـماوية 
 واتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار اليت ُتحدثها األجسام الفضائية، واتفاقية                )٣(األخـرى، 

ارجي، وكذلك سائر االتفاقات الدولية ذات الصلة،       تسـجيل األجسـام املطلَقـة يف الفضـاء اخلـ          
أن تـنظر يف سـن قوانـني وطنـية تـتعلق باصـدار األذون ألنشـطتها الوطنـية يف الفضـاء اخلارجي                       

 وبتوفري االشراف املستمر على تلك األنشطة،
__________ 

 .، املرفق)٢١-د (٢٢٢٢قرار اجلمعية العامة  (3) 
 .Corr.1) و (A/54/20 والتصويب ٢٠لجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية ل (4) 
 (5) A/AC.105/787املرفق الرابع، التذييل ،. 
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 بــأن تــنظر الــدول، جــريا عــلى الُعــرف الشــائع، يف ابــرام اتفاقــات وفقــا   توصــي أيضــا 
ؤولية خبصـوص كـل مـرحلة مـن مراحل أي بعثة فضائية تندرج يف اطار عمليات                 التفاقـية املسـ   

 االطالق املشتركة أو برامج التعاون،

 بـأن تـنظر الـدول يف التنسـيق بـني املمارسـات الطوعية اليت ُتّتبع بشأن                  توصـي كذلـك    
لفضــاء نقـل ملكـية املركـبات الفضـائية أثـناء وجودهــا يف املـدار، تعزيـزا لالتسـاق بـني قوانـني ا          

 الوطنية وعونا على اجتناب الثغرات يف تنفيذ املعاهدات السالفة الذكر،

 إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بغية االستفادة التامة            تطلـب  
ــدول        ــة ومواردهــا، أن تواصــل تقــدمي املعلومــات واملســاعدات املناســبة إىل ال مــن مهــام األمان

 . وطنية بشأن الفضاء تستند إىل املعاهدات ذات الصلةالساعية إىل صوغ قوانني
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


