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 مقدمة -أوال

  
 اخللفية واألهداف -ألف

 
نتيجة للزيادة املطردة يف األنشطة الفضائية، أصبح قانون الفضاء والسياسات       -١

وقد أبرزت  . اء العامل واملؤسسات الفضائية متثل أولوية بالنسبة لعدد متزايد من البلدان يف شىت أحن     
هذه الزيادة أيضا احلاجة اىل تصديق معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي   

 .وتنفيذها تنفيذا فعاال

وقد دعا مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه                                     -٢
العمل على تشجيع تطوير قانون الفضاء                       اىل  )١()اليونيسبيس الثالث        (يف األغراض السلمية          

وشدد املؤمتر على أمهية معاهدات األمم املتحدة املتعلقة                             . لتلبية احتياجات اجملتمع الدويل               
بالفضاء اخلارجي، ودعا الدول اليت مل تصدق املعاهدات أو مل تنضم اليها بعد اىل أن تفعل                                               

 .ذلك  

 اخلارجي يف األغراض السلمية                 وقد كشف استعراض قامت به جلنة استخدام الفضاء                            -٣
وجلنتها الفرعية القانونية عن أن أحد األسباب احملتملة لضعف مستوى تصديق بعض                                              

 .املعاهدات يتمثل يف عدم ادراك منافع االنضمام للمعاهدات املتعلقة بالفضاء اخلارجي                                             

لدويل    واحلاجة اىل قوانني وسياسات فعالة بشأن األنشطة الفضائية، ال على الصعيد ا                                  -٤
فحسب، بل وعلى الصعيد الوطين كذلك، أصبحت واضحة لعدد متزايد من الدول اليت                                                    

ويعتمد جناح تطبيق قانون الفضاء، وجناح                      . تشارك حاليا مشاركة نشطة يف جمال الفضاء                    
 .السياسات واملؤسسات الفضائية يف بلد ما، على وجود مهنيني مؤهلني بشكل مناسب                                             

ندرجة يف اطار استراتيجية األمم املتحدة بشأن عصر                                وقد أهابت خطة العمل امل              -٥
تطبيق القانون الدويل بكل مكتب وادارة وبرنامج وصندوق ووكالة يف منظومة األمم املتحدة                                                      
أن تستعرض أنشطتها احلالية وتنظر فيما ميكن أن تقوم به من أنشطة أخرى، يف اطار واليتها                                                          

 تعزز تطبيق القانون الدويل وتوفر املساعدة التقنية                          القائمة ويف حدود املوارد املتاحة هلا، لكي                  
الالزمة العانة احلكومات على تنفيذ التزاماهتا مبوجب املعاهدات اليت هي أطراف فيها أو قد                                                         

 .ترغب يف أن تصبح أطرافا فيها                    

ويف سبيل تلبية هذه االحتياجات واألعمال، نظَّمت األمم املتحدة مع مجهورية                                               -٦
 تشرين       ٦ اىل   ٣عنية بقانون الفضاء يف دجيون يف مجهورية كوريا، من                          كوريا حلقة عمل م        
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وكانت أهداف حلقة العمل الرئيسية                   .  لصاحل بلدان آسيا واحمليط اهلادئ                ٢٠٠٣نوفمرب    /الثاين 
هي تعزيز فهم معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛ وترويج قبوهلا                                         

 واحمليط اهلادئ، ومناقشة تنفيذ هذه املعاهدات على الصعيد                          وتنفيذها، ال سيما يف آسيا              
 .الوطين  

وكانت حلقة العمل احللقة الثانية يف سلسلة احللقات اليت جيري تنظيمها لبناء                                             -٧
وقد   . القدرات فيما يتعلق بقانون الفضاء، وكانت احللقة األوىل بالنسبة آلسيا واحمليط اهلادئ                                            

 وتصويبها       A/AC.105/802الوثيقة      (٢٠٠٢اي يف عام        عقدت أوىل هذه احللقات يف اله                
Corr.1.( 

وأُعد التقرير احلايل لتقدميه اىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                             -٨
وستنشر       . يف دورهتا السابعة واألربعني واىل جلنتها الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واألربعني                                       

العمل ضمن وقائع حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة                            األوراق املقدمة يف حلقة          
 .ومجهورية كوريا، املعنية بقانون الفضاء                     

  
 اهليكل والربنامج -باء

 
أحدمها رمسي حكومي خاص باملسؤولني                     . قُسِّم برنامج حلقة العمل اىل جزأين                   -٩

احلكوميني من         احلكوميني ومصمم حبيث يكون مفيدا هلم بصورة خاصة، ال سيما للمسؤولني                                   
وقد احتوى هذا اجلزء على معلومات تفصلية عن                       . وزاريت الشؤون اخلارجية والعدل            

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي، باالضافة اىل نظم التسجيل                                               
أما اجلزء الثاين، املتخصص يف قانون الفضاء، فقد استهدف املشاركني                                     . والترخيص الوطنية       

يتمتعون مبعارف متقدمة يف قانون الفضاء، وقد أتاح هلم الفرصة ملناقشة قضايا حمددة                                             الذين   
 .متصلة مبعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي                              

وافتتحت حلقة العمل بكلمات متهيدية وترحيبية من ممثلي كل من هولندا، ووزارة                                       -١٠
ولوجيا يف مجهورية كوريا، واملعهد الكوري                    الشؤون اخلارجية والتجارة ووزارة العلوم والتكن               

واستمعت احللقة أيضا اىل عروض ايضاحية                       . لبحوث الفضاء اجلوي، واألمانة العامة لألمم               
 .للسياسات واملؤسسات الفضائية الوطنية، ال سيما من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ                                         

كرس للمختصني يف             وركز اجلزء اخلاص باملسؤولني احلكوميني، واجلزء املتخصص امل                             -١١
قانون الفضاء، على املعاهدة املتعلقة باملبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف                                                     

معاهدة الفضاء         (واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى                                    
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ئيني     ، واتفاق انقاذ املالحني الفضا              ))٢١-د  (٢٢٢٢اخلارجي، مرفق قرار اجلمعية العامة                  
اتفاق االنقاذ، مرفق           (واعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة اىل الفضاء اخلارجي                              

، واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام                              ))٢٢-د  (٢٣٤٥القرار   
، واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة                  ))٢٦-د  (٢٧٧٧اتفاقية املسؤولية، مرفق القرار              (الفضائية     

، واجملموعات اخلمس              ))٢٩-د  (٣٢٣٥اتفاقية التسجيل، مرفق القرار                 (يف الفضاء اخلارجي            
 .ملبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي                       

 . ورقة  ٢٦وقدم املتحدثون املدعوون من البلدان النامية والبلدان املتقدمة                          -١٢
  

 احلضور    -جيم   
 

 ومسؤولني حكوميني ومهنيني ومعلمني     وجهـت األمـم املـتحدة الدعـوة اىل مشـترعني           -١٣
وحضرها . مـن الـبلدان النامـية والـبلدان املـتقدمة مـن مجـيع األقالـيم للمشاركة يف حلقة العمل                   

ــية         ــنظمات دول ــية ووكــاالت فضــائية وم ــتلون مناصــب يف ادارات حكوم ــن حي مشــاركون مم
 .وجامعات وطنية ومؤسسات حبوث وصناعات من القطاع اخلاص

ـــ  ١٠٠لقــة العمــل وقــد حضــر ح -١٤ أســتراليا :  التالــية٢٧ مشــارك تقريــبا مــن الــبلدان ال
واندونيســيا وأوزبكســتان ومجهوريــة ايــران االســالمية وايطالــيا والــربازيل وتايلــند واجلمهوريــة  
التشــيكية ومجهوريــة كوريــا وســري النكــا وســنغافورة والصــني وفــانواتو وفرنســا وفييــت نــام  

ــيزيا وا  ــيا ومال ــندا   وكمــبوديا وكولومب ــيا ومــيامنار ونيــبال ونــيجرييا واهلــند وهول ملغــرب ومنغول
 .والواليات املتحدة األمريكية واليابان

واسـتخدمت أمـوال وفـرهتا األمـم املـتحدة وحكومـة مجهوريـة كوريـا لتغطية تكاليف                   -١٥
ــبلدان الــيت مــا زال اقتصــادها يف مــرحلة       ــبلدان النامــية وال الســفر واملعيشــة للمشــاركني مــن ال

ووفـرت الـرعاية لسـتة وعشـرين مشـاركا مـن تلك البلدان بعد اختيارهم على أساس               . لـية انتقا
مـا يتمـتعون به من خربة وامكانية للتأثري على تطوير قانون الفضاء والسياسة والتعليم املتعلقني                

 .بالفضاء يف بلداهنم
  

  ملخص العروض -ثانيا 
وطنية يف أستراليا واندونيسيا    قدمـت عـروض حول السياسات واملؤسسات القضائية ال         -١٦

ــتحدة األمريكــية        ــات امل ــيزيا واملغــرب واهلــند والوالي ــا والصــني ومال ــة كوري ــند ومجهوري وتايل
 .واليابان

وركــز اجلــزء اخلــاص باملســؤولني احلكومــيني عــلى اخللفــية التارخيــية واجلوانــب العامــة   -١٧
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ــاذ     ــاهدة الفضــاء اخلــارجي واتفــاق االنق ــية  واألحكــام األساســية ملع ــية املســؤولية واتفاق  واتفاق
ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي، الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية       التســجيل واجملموعــات اخلمــس للمــبادئ امل

أمـا اجلـزء املكـرس للمتخصصـني يف قـانون الفضـاء، فقـد نظـر يف القضـايا احملـددة اليت                       . العامـة 
ملـادتني الثانـية والسادسة من      تناولـتها املناقشـة واألوراق املقدمـة احملـتوية عـلى تعلـيقات بشـأن ا               

 .معاهدة الفضاء اخلارجي، وبشأن اتفاق االنقاذ واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل

ويف اطـــار مـــبادئ األمـــم املـــتحدة املـــتعلقة بالفضـــاء اخلـــارجي، نظـــر اجلـــزء اخلـــاص   -١٨
دئ باملســؤولني احلكومــيني، ضــمن أشــياء أخــرى، يف حقــوق والــتزامات الــدول مبوجــب املــبا  

املـنظمة السـتخدام الـدول للسـواتل األرضـية االصـطناعية يف االرسـال الـتلفزي الـدويل املباشر                    
، واألحكــام املــتعلقة باحلصــول عــلى البــيانات واملعلومــات وتوزيعهــا   )٣٧/٩٢مــرفق القــرار (

/٤١مرفق القــرار   (مبوجـب املـبادئ املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد من الفضاء اخلارجي                 
حكـام املـتعلقة بالسـالمة والتبلـيغ واملسـؤولية عـن األنشـطة واملسؤولية عن األضرار                 ؛ واأل )٦٥

٤٧القـرار (مبوجـب املـبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي           
؛ وتعزيـز الـتعاون الدويل وفقا لنص االعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف               )٦٨/

ي واســـتخدامه لفـــائدة مجـــيع الـــدول ومصـــلحتها، مـــع ايـــالء اعتـــبار خـــاص الفضـــاء اخلـــارج
 ).٥١/٢٢مرفق القرار (الحتياجات البلدان النامية 

ويف اطـار معـاهدة الفضـاء اخلـارجي، ركـز اجلـزء اخلـاص باملسؤولني احلكوميني على                   -١٩
باستخدام الفضاء أحكـام املـادتني السادسة والثامنة من املعاهدة، وكذلك على القضايا املتعلقة      

ــية      ــنظمات الدولـ ــائيني ودور املـ ــني الفضـ ــع املالحـ ــكرية، ووضـ ــراض العسـ ــارجي يف األغـ اخلـ
أمــا اجلــزء املكــرس . ونوقشــت أيضــا املــواد الشــكلية يف املعــاهدة . احلكومــية مبوجــب املعــاهدة

للمتخصصـني يف قـانون الفضـاء، فقـد نـاقش املـادتني الثانـية والسادسـة، وبالـتحديد مـبدأ عدم                 
لُّـك الفضـاء اخلـارجي وآثـار هذا املبدأ؛ واملسائل املتعلقة حبقوق امللكية يف الفضاء اخلارجي؛                 مت

ــلمادة السادســة؛ ومفاهــيم    ــية"والســمات العامــة ل ــيـــة"و " املســؤولية الدول و " األنشــطة الوطن
 .وكذلك االلتزام مببدأ اإلجازة واالشراف املستمر" الدولة املعنية"

ــتزامات    ويف اطــار اتفــاق  -٢٠  االنقــاذ، اســتعرض اجلــزء اخلــاص باملســؤولني احلكومــيني ال
أما . الـدول فـيما يـتعلق بانقـاذ املالحـني الفضـائيني واعـادهتم ورد األجسـام املطلقـة يف الفضاء                    

اجلـزء املكـرس للمتخصصـني يف قـانون الفضـاء، فقـد اسـتعرض حقـوق والتزامات الدول فيما                    
، ٥ يف ممارسات الدول يف اآلونة األخرية مبوجب املادة           مـن االتفـاق ونظر     ٥-١يـتعلق بـاملواد     

 .وناقش مربرات تشجيع الدول األعضاء على تصديق االتفاق

ــيني يف أحكــام        -٢١ ــية املســؤولية، نظــر اجلــزء اخلــاص باملســؤولني احلكوم ويف اطــار اتفاق
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التشريعات ونظر املشاركون أيضا يف     . االتفاقـية مـن مـنظوري الدولـة الضـحية والدولة املطلقة           
أو الــتدابري الوطنــية الــيت وضــعتها بعــض الــدول األعضــاء فــيما يــتعلق باملســؤولية عــن األضــرار  

ونـاقش اجلـزء املكـرس للمتخصصني يف قانون الفضاء مفاهيم           . الـنامجة عـن األنشـطة الفضـائية       
، مــن زاويــة اتفاقــية املســؤولية عــن األضــرار" اخلطــأ"و " اجلســم الفضــائي"و " الدولــة املطلقــة"

ونــوع األضــرار الــيت ميكــن املطالــبة بــتعويض يف حالــة وقوعهــا، واألحكــام املــتعلقة بلجــنة           
 .املطالبات، والتشريعات الداخلية اليت اشترعتها بعض الدول األعضاء

ويف اطــار اتفاقــية التســجيل، اســتعرض اجلــزء اخلــاص باملســؤولني احلكومــيني أحكــام    -٢٢
طنية، باالضافة اىل املعلومات اليت يتعني توفريها لسجل        االتفاقـية فـيما يتعلق بانشاء سجالت و       

ونـاقش اجلزء املكرس للمتخصصني يف قانون الفضاء اتفاقية التسجيل يف ضوء            . األمـم املـتحدة   
االجتــاه املــتزايد الضــفاء طــابع جتــاري وخصوصــي عــلى الفضــاء اخلــارجي، مركّــزا عــلى فهــم   

، والتعاون الدويل فيما    "الدولة املسجل فيها   "و" اجلسـم الفضـائي   "و  " الدولـة املطلقـة   "مفاهـيم   
 .بني الدول املطلقة والقضايا النامجة عن حتويل ملكية األجسام الفضائية

  
   املالحظات واالستنتاجات -ثالثا 
 معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي                     -ألف  

 
حدة اليت نظرت فيها توفر، مبجملها، اتفقـت حلقـة العمل على أن معاهدات األمم املت     -٢٣

واتفقت . اطـارا قانونـيا شـامال الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية            
 .أيضا على أن املعاهدات توفر عدة منافع، وشجعت الدول على تصديقها

ة واتفقـت كذلـك عـلى أن مبادئ األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي تعاجل أنشط               -٢٤
 .فضائية حمددة ومهمة، وأهنا متاحة للنظر يف تطوير قانون الفضاء املستمر

  
 معاهدة الفضاء اخلارجي -١ 

 
الحظــت حلقــة العمــل أن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي، وبالــتحديد املــواد السادســة          -٢٥

ــية خاصــة          ــتفكري يف وضــع تشــريعات وطن ــلى ال ــدول بشــدة ع ــنة، تشــجع ال والســابعة والثام
 . سيما يف احلاالت اليت تشارك فيها كيانات خصوصيةبالفضاء، ال
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وشــجعت احللقــة الــدول عــلى إجــازة األنشــطة الفضــائية الوطنــية واالشــراف املســتمر   -٢٦
علــيها، بواســطة التشــريعات الوطنــية أو بــأي وســيلة أخــرى، وذلــك لضــمان تنفــيذ األنشــطة     

 .الوطنية وفقا ألحكام معاهدة الفضاء اخلارجي

املســؤولية "حللقــة، باالشــارة اىل املــادة السادســة مــن املعــاهدة، أن مفهــوم  والحظــت ا -٢٧
، وأنــه يشــمل مجــيع األفعــال وال يقتصــر عــلى  "مســؤولية الــدول"أوســع مــن مفهــوم " الدولــية

 .األفعال غري املشروعة

وباالشـارة اىل املادة الثانية من املعاهدة، اتفقت احللقة على أن مبدأ عدم متلُّك الفضاء                -٢٨
 .ما زال صحيحا وحيويا متاما

والحظــت احللقــة، باالشــارة اىل املــادة الثانــية أيضــا، وجــود آراء متبايــنة حــول مــا اذا   -٢٩
كـان اسـتخدام الكـيانات اخلصوصـية لـلموارد يقتضـي إجـازة حمـددة مبوجـب املـادة السادسة،                  

ن هذا يقتضي   فـالعديد مـن األخصـائيني القانونـيني يرون أ         . واذا كـان يقتضـيها فـإىل أي مـدى         
دائمـا احلصـول عـلى إجـازة مـن الدولـة الطرف املعنية، يف حني أن آخرين يرون أن هذا األمر                      
ــاهدة ســيكون       ــيها يف املع ــتزامات املنصــوص عل ال يقتضــي إجــازة حمــددة، وأن أي خــرق لالل

ومع ذلك، ستقع . مسـألة يـتعني حسـمها فـيما بـني الكـيان اخلصوصـي والدولـة الطرف املعنية                
 .ق الدولة الطرف املسؤولية الدولية عن أي خرق من جانب الكيان اخلصوصيعلى عات

واتفقـت احللقـة عـلى أن اسـتخدام أي كـيان خصوصي للموارد، سواء بإجازة حمددة                  -٣٠
 .أو بدوهنا، ال ينسب اليه ملكية منطقة أو موارد يف املوقع

ــم ميكــن أن يشــجع      -٣١ ــانوين مالئ ــة عــلى أن وضــع اطــار ق ــتم  واتفقــت احللق  عــلى أن ي
ــية      اســتخدام املــوارد الفضــائية اخلصوصــي بطــرق متســقة متامــا مــع مــبادئ املــواد األوىل والثان
والثالـثة والسادسـة مـن معـاهدة الفضـاء اخلـارجي، كمـا ميكـن أن ييسـر اسـتخدامها على هذا                       

والحظـت احللقـة أن وضـع تشريعات فضائية وطنية مناسبة ينبغي أن ميثل أولوية عالية                . الـنحو 
 .للدول املشاركة يف األنشطة الفضائية

  
 اتفاق االنقاذ -٢ 

 
الحظـت حلقـة العمـل أن بعض الدول اليت ليست أطرافا يف اتفاق االنقاذ قد وفرت،                  -٣٢

بالـرغم مـن ذلـك، معلومات لألمني العام لألمم املتحدة بشأن األجسام املكتشفة يف اقليم تابع                 
فقـت عـلى أنه ينبغي تشجيع الدول اليت مل تصبح بعد          ورحبـت احللقـة هبـذه التبلـيغات وات        . هلـا 

أطـرافا يف اتفـاق االنقـاذ عـلى توفـري املعلومات عن األجسام املكتشفة يف اقليم تابع هلا، وذلك                   
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وناقشـت احللقـة مسـألة ما اذا كانت مواصلة الدول غري األطراف يف              . وفقـا ألحكـام االتفـاق     
ــري املعلومــات ميكــن أن تفضــي اىل    ــاق توف ــادة    االتف ــواردة يف امل ــيغ ال  اســتنتاج أن أحكــام التبل

 .اخلامسة من اتفاق االنقاذ قد أصبحت قانونا دوليا عرفيا
والحظــت احللقــة أن االقلــيم اخلاضــع لواليــة دولــة مــتعاقدة ينــبغي أن يشــمل املــناطق    -٣٣

 .البحرية اخلاضعة للسيادة االقليمية لتلك الدولة
ن أن اتفـاق االنقـاذ ينص على أن السلطة املُطِلقة        والحظـت احللقـة أنـه عـلى الـرغم مـ            -٣٤

ينـبغي أن تـتحمل نفقات الطرف املتعاقد فيما يتعلق بتنفيذ االلتزامات اخلاصة باستعادة اجلسم               
ــان االتفــاق ال حيــتوي عــلى حكــم ممــاثل بشــأن انقــاذ املالحــني الفضــائيني        الفضــائي ورده، ف

 .واعادهتم
تصــوب أن توفـر السـلطة املُطِلقـة املعلومـات للــدول     واتفقـت احللقـة عـلى أنـه مـن املس      -٣٥

املعنـية ولألمـني العام، مسبقا واىل أقصى حد ممكن، عن األجسام العائدة اىل األرض، ال سيما                 
والحظت احللقة أنه ميكن توفري هذه املعلومات مبوجب        . األجسـام املـنطوية عـلى خماطر حمتملة       

تـنص عـلى أنـه جيـوز للدولـة املسـجل فيها اجلسم أن              املـادة الـرابعة مـن اتفاقـية التسـجيل، الـيت             
تـزود األمـني العـام لألمـم املـتحدة، مـن حـني اىل آخـر، مبعلومات اضافية متعلقة جبسم فضائي                      

 .مدرج يف سجلها
والحظـت احللقـة أن الـدول قـد ترغـب يف حبـث امكانـية تطويـر مـبدأ تقدمي املساعدة                       -٣٦

خلارجي على النحو الوارد يف املادة اخلامسة من معاهدة    النقـاذ املالحـني الفضائيني يف الفضاء ا       
 .الفضاء اخلارجي

، املســـتخدمة يف "أفـــراد طـــاقم أي ســـفينة فضـــائية"واتفقـــت احللقـــة عـــلى أن عـــبارة  -٣٧
االتفـاق، ينـبغي تفسـريها عـلى أساس أهنا تشمل مجيع األشخاص املوجودين على منت السفينة                 

 .الفضائية
م تسـجيل سـفينة فضـائية مبقتضى اتفاقية التسجيل ال يشكل            والحظـت احللقـة أن عـد       -٣٨

 .عائقا مينع تطبيق اتفاق االنقاذ بالنسبة لتلك السفينة
  

 اتفاقية املسؤولية -٣ 
 

الحظــت حلقــة العمــل أن طــابع األنشــطة الفضــائية املــتغري، وال ســيما اضــفاء الصــفة     -٣٩
 . بالنسبة التفاقية املسؤوليةالتجارية على الفضاء اخلارجي، قد َمثَل حتديات جديدة

والحظـت احللقـة أيضـا أن تطبـيق مفهـوم اخلطـأ ميكـن أن يكـون اشـكاليا يف حــاالت           -٤٠
حـدوث أضـرار ألجسـام فضـائية يف الفضاء اخلارجي عند حتويل التحكم يف جسم فضائي من                
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يف وعـلى الـرغم مـن أن اتفاقية املسؤولية تنص بوضوح على التعويض              . دولـة اىل دولـة أخـرى      
حالـة األضـرار املباشـرة، ال ميكـن املطالبة بتعويض يف حالة حدوث أضرار غري مباشرة، اال اذا                   

والحظــت احللقــة الــرأي . أمكــن اثــبات وجــود صــلة واضــحة بــني النشــاط الفضــائي والضــرر 
 ".املعنوية"القائل بأن من املشكوك فيه أن يكون من املمكن املطالبة بتعويض عن األضرار 

احللقـة أنـه، عـلى الـرغم مـن أن اتفاقـية املسـؤولية تـنص على صدور حكم              والحظـت    -٤١
غـري ملـزم عـن جلـنة املطالـبات، سـيكون هـناك دافـع قـوي للـدول املعنـية لكـي تقـبل مـثل هذا                             

 .احلكم
  

 اتفاقية التسجيل -٤ 
 

ــية التســجيل مفــيدة للــدول املــرتادة وغــري املــرتادة للفضــاء،       -٤٢ الحظــت احللقــة أن اتفاق
.  أن توفـر الدولـة املسـجل فـيها اجلسـم الفضـائي معلومـات كاملـة وحديـثة ويف حينها                     شـريطة 

والحظـت احللقـة أيضـا أن قـيام الـدول املعنـية بوضع لوائح رقابية وطنية فعالة والتبليغ الفوري             
والكــامل عــن األجســام الفضــائية املطلقــة واملســجلة يف الســجل الوطــين ميكــن أن يعــزز فعالــية   

 .االتفاقية
والحظـت احللقـة أن مسـؤولية الـدول ال تعـتمد عـلى مـا اذا كانـت الدولـة املعنـية قد                         -٤٣

 .سجلت أو مل تسجل جسما فضائيا وفقا ألحكام االتفاقية
والحظـت احللقـة أن اتفاقـية التسـجيل ال تـنص عـلى حتويل السيطرة أو االشراف من                    -٤٤

 .دولة التسجيل اىل دولة أخرى
ائل ناشـئة عـن حتويـل جسـم فضـائي مـن دولـة اىل دولة                 والحظـت احللقـة أن أي مسـ        -٤٥

أخـرى هـي مسائل ميكن معاجلتها بتفسري أو تطبيق اتفاقية التسجيل بطريقة من شأهنا أن متكّن             
 .الدولة احملوَّل اليها من تسجيل اجلسم الفضائي

  
 االختتام     -باء  

 
ؤون الفضاء  أعربـت حلقـة العمـل عـن تقديـرها حلكومـة مجهوريـة كوريـا وملكتـب ش                   -٤٦

 .اخلارجي لقيامهما بتنظيم احللقة
 

  احلاشية  
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