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إىل

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون        
    ٢٠٠٤يونيه    / حزيران     ١١-٢فيينا،    

 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  
 مارس إىل/ آذار٢٩الثالثة واألربعني املعقودة يف فيينا من 

   ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨
 احملتويات   

  لفقراتا الصفحة
................................................................................مقدمة      ١٤-١ ٣ -أوال
.........................................................افتتاح الدورة      -ألف   ٢-١ ٣
............................................................انتخاب الرئيس         -باء  ٣ ٣
.....................................................اعتماد جدول األعمال              -جيم    ١٣-٤ ٣
....................................................................احلضور      -دال   ٨-٥ ٤
................................................................تنظيم العمل        -هاء   ١٢-٩ ٥
.......................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية                     -واو   ١٤-١٣ ٧
...................................................................التبادل العام لآلراء           ٢٥-١٥ ٧ -ثانيا
...........حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                                               ٣٦-٢٦ ٩ -ثالثا
...................معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء                                            ٤٧-٣٧ ١١ -رابعا
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  لفقراتا الصفحة

٥٩-٨٤ ١٣ 

املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ وطبيعة املدار الثابت
رض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلةبالنسبة لأل     

بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون
........................................مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت                  

-خامسا

٦٦-٦٠ ١٥ 
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء

.................................................... تنقيحها     اخلارجي، وإمكان        
-سادسا

١٠١-٦٧ ١٧ 

دراسة املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات
اليت فـُتح باب(الفضائية، امللحق باتفاقية املصاحل الدولية يف املعدات املتنقلة 

..............)٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦التوقيع عليها يف كيب تاون يوم 

-سابعا

١٠٨-١٠٢ ٢٢

سامهات املقدمة من اللجنة الفرعية القانونية إىل جلنة استخدام الفضاءامل
اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل إعداد تقريرها إىل اجلمعية العامة لكي
تقوم اجلمعية باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة

ه يف األغراض السلميةالثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدام                      
...........................................................)اليونيسبيس الثالث        (

-ثامنا

١٢٠-١٠٩ ٢٤ ..............ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية                               -تاسعا
١٣٥-١٢١ ٢٥ اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود

........دورهتا الرابعة واألربعني          جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء                       
-عاشرا

 املرفقات   
حالة معاهدات األمم" من جدول األعمال املعنون             ٦تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند                 ٣١

.........................................."املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                      
-األول

.......................................................................التذييالت األول والثاين           ٣٤  
األمور املتعلقة"من جدول األعمال، املعنون             ) أ  (٨ين بالبند    تقرير رئيسة الفريق العامل املع             ٤١

....................................................."بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده                 
-الثاين

النظر يف املشروع" من جدول األعمال املعنون              ١٠تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند                    ٤٤
لحق باالتفاقية املتعلقةاألويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امل                           

اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب(بالضمانات الدولية على املعدات املنقولة                  
...............................................)"٢٠٠١نوفمرب    /  تشرين الثاين       ١٦أفريقيا، يف       

الثالث
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   مقّدمة -أوال  
  افتتاح الدورة      -ألف  

 الفضاء اخلارجي يف األغراض     عقـدت اللجـنة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام           -١
 ٨مارس إىل   / آذار ٢٩السـلمية دورهتـا الثالـثة واألربعـني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من                

 ).إيطاليا(، برئاسة سارجيو ماركيزيو ٢٠٠٤أبريل /نيسان

االفتتاحـية، ألقـى الرئـيس كـلمة وصـف فيها بإجياز األعمال اليت              ) ٦٩٣(ويف اجللسـة     -٢
وترد كلمة الرئيس يف    .  تضـطلع هبـا اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا الثالـثة واألربعـني               مـن املقـرر أن    

 .)COPUOS/Legal/T.693(حمضر حريف غري منقح 
  

  انتخاب الرئيس      -باء  
ســارجيو ماركــيزيو ، انُتخــب ٢٠٠٤مــارس /آذار ٢٩، املعقــودة يف ٦٩٣يف اجللســة  -٣
 .م سنتنيلفترة والية تدورئيسا للجنة الفرعية ) إيطاليا(
  

  اعتماد جدول األعمال           -جيم   
 :اعتمدت اللجنة الفرعية القانونية، يف جلستها االفتتاحية، جدول األعمال التايل -٤

 .افتتاح الدورة -١ 

 .انتخاب الرئيس -٢ 

 .اعتماد جدول األعمال -٣ 

 .كلمة الرئيس -٤ 

 .تبادل عام لآلراء ٥ 

 .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املّتحدة اخلمس  -٦ 

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٧ 

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٨ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  
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طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا يف ذلك النظر                 )ب(  
ــادل    يف الســبل والوســائل ا  ــيق االســتخدام الرشــيد والع ــيلة بتحق لكف

ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل     ل
 .لالتصاالت

 الــنووية يف الفضــاء القــدرةاســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر  -٩ 
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

ل اخلاصــة بــاملوجودات املســائاملــتعلق بلــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول ا -١٠ 
على املعدات املنقولة،    الدولية   املتعلقة بالضمانات تفاقية  الالفضـائية، املـلحق با    

 تشرين  ١٦الـيت فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تاون، جنوب أفريقيا، يف                  
 :٢٠٠١نوفمرب /الثاين

ــلطة    )أ(   ــيام األمـــم املـــتحدة مبهـــام السـ ــية قـ االعتـــبارات املتصـــلة بإمكانـ
 فية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛اإلشرا

االعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول       )ب(  
ــتزاماهتا    ــدول وال ــوق ال ــانوين امل مبقتضــىوحق ــنظام الق ــلى  ن ال ــبق ع ط

 .الفضاء اخلارجي

ء املســامهات املقدمــة مــن اللجــنة الفرعــية القانونــية إىل جلــنة اســتخدام الفضــا    -١١ 
تقريرها إىل اجلمعية العامة، لكي    اخلـارجي لألغـراض السلمية من أجل إعداد         

تقـوم اجلمعـية باسـتعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة              
الثالـث املعـين باستكشـاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية            

 .)اليونيسبيس الثالث(

 .مات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائيةممارسات الدول واملنظ -١٢ 

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١٣ 
 .بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الرابعة واألربعني

  
  احلضور    -دال  

االحتـــاد : لفرعـــية القانونـــيةحضــر الـــدورة ممـــثلو الـــدول التالـــية األعضــاء يف اللجـــنة ا   -٥
الروســي، األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانــيا، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، 
إيطالـيا، الـربازيل، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بوركيـنا فاسـو، بولـندا، بـريو، تركـيا، اجلزائر،                     
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ة العربية السورية، مجهورية كوريا،     مجهوريـة ايـران االسـالمية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهوري        
جــنوب أفريقـــيا، رومانـــيا، ســلوفاكيا، الســـويد، شـــيلي، الصــني، العـــراق، فرنســـا، الفلـــبني،    
فــنـزويال، فييــت نــام، كازاخســتان، كــندا، كوبــا، كولومبــيا، كينــيا، مالــيزيا، مصــر، املغــرب،  

لعظمــى وايرلــندا الشــمالية، املكســيك، اململكــة العربــية الســعودية، اململكــة املــتحدة لــربيطانيا ا 
 .النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

ــتني  -٦ ــني يف ٦٩٦ و٦٩٣ويف اجللسـ ــيس  / آذار٣٠ و ٢٩، املعقودتـ ــغ الرئـ ــارس، أبلـ مـ
بية الليبية واليمن اللجـنة الفرعـية بـتلقي طلـبات مـن املمـثلني الدائمـني لـتايلـند واجلماهرييـة العر            

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنه ملا كان منح صفة الـمراقب              . حلضـور الـدورة بصـفة مراقـب       
هـو حـق خـاص بلجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، فهي ال تستطيع أن           

ت تـتخذ أي قـرار رمسـي يتعلق هبذه املسألة، ولكن ميكن ملمثلي هذه الدول أن حيضروا اجللسا           
الرمسـية للجـنة الفرعـية وأن يوّجهـوا إىل الرئـيس طلـبات ألخـذ الكـلمة، إذا مـا رغـبوا يف إلقاء               

 . كلمة

ــتحدة         -٧ ــم امل ــنظومة األم ــية يف م ــنظمة التال ــثلو امل ــدورة بصــفة مراقــب مم ــا حضــر ال كم
 مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعلم        : واملـنظمات احلكومـية الدولـية واهليـئات األخـرى التالـية           

ــثقافة  ــلمالحة الفضــائية، املعهــد    )اليونســكو(وال ــية، االحتــاد الــدويل ل ــة الفضــاء األوروب ، وكال
ــانون اخلـــاص    ــيد القـ ــدويل لتوحـ ــيدروا(الـ ــية   )اليونـ ــنظمة الدولـ ــدويل، املـ ــانون الـ ــة القـ ، رابطـ

 .لالتصاالت الساتلية املتنقلة، اجلامعة الدولية للفضاء، اجمللس االستشاري جليل الفضاء

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة  A/AC.105/C.2/INF.36 يف الوثـــيقة وتـــرد -٨
ــتحدة        ــنظومة األمــم امل ــيها والوكــاالت املتخصصــة داخــل م ــدول غــري األعضــاء ف الفرعــية وال
واملـنظمات احلكومـية الدولـية واهليـئات األخـرى الذيـن حضروا الدورة وكذلك موظفي أمانة                 

 .اللجنة الفرعية
  

  العمل   تنظيم    -هاء   
قامـت اللجـنة الفرعـية القانونية، وفقا للقرارات املتخذة يف جلستها االفتتاحية، بتنظيم               -٩

 :عملها على النحو التايل

 مــن جــدول ٦أعــادت اللجــنة الفرعــية تشــكيل فــريقها العــامل املعــين بالبــند    )أ( 
، "ارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخل  "األعمـال، املعـنون     
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ــتوىل فاســيليوس        ــتوح العضــوية جلمــيع األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية، واتفقــت عــلى أن ي واملف
 مهام رئاسته؛) اليونان(كاسابوغلو 

من جدول  ) أ(٨أعـادت اللجـنة الفرعـية تشـكيل فـريقها العـامل املعـين بالبند                 )ب( 
واملفتوح العضوية جلميع أعضاء    ،  "تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده    "األعمـال، املعـنون     

 مهام رئاسته؛) إكوادور(اللجنة الفرعية، واتفقت على أن تتوىل ديبوراه سالغادو كامبانيا 

 مـن جدول    ١٠أعـادت اللجـنة الفرعـية تشـكيل فـريقها العـامل املعـين بالبـند                  )ج( 
اصة باملوجودات  الـنظر يف املشـروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخل         "األعمـال، املعـنون     

الفضـائية، احمللـق باالتفاقـية املـتعلقة بالضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة، الـيت فـتح باب                   
، واملفتوح  "٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦التوقـيع علـيها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف           

ــتوىل فالدميـــ     ــلى أن يـ ــية، واتفقـــت عـ ــنة الفرعـ ــاء يف اللجـ ــيع األعضـ ــوية جلمـ ــال العضـ ري كوبـ
 مهام رئاسته؛) اجلمهورية التشيكية(

ــتدأت اللجــنة الفرعــية عمــلها كــل يــوم بعقــد جلســة عامــة لالســتماع إىل      )د(  اب
مث كانـت تـرفع جلســتها وتدعـو إىل انعقـاد فــريق عـامل، حســب      . الوفـود الراغـبة يف خماطبــتها  

 .االقتضاء

ام خدمــات املؤمتــرات مــن يف اجللســة االفتتاحــية، ألقــى الرئــيس كــلمة تــتعلق باســتخد  -١٠
جانــب اللجــنة الفرعــية، فاســترعى فــيها االنتــباه إىل األمهــية الــيت تعلقهــا اجلمعــية العامــة وجلــنة  
املؤمتـرات عـلى االسـتخدام الفعـال خلدمـات املؤمتـرات مـن جانـب مجـيع هيئات األمم املتحدة                     

رعية القانونية أمكنها   كمـا اسـترعى الرئـيس االنتـباه إىل أن اللجنة الف           . الـيت تضـطلع مبـداوالت     
حتقـيق وفـورات فعلـية ومسـتمرة يف ذلـك اجملـال، عـلى الرغم من املعوقات املالية اليت تواجهها                     

وعـلى ضـوء ذلـك، اقـترح الرئـيس أن يظـل أسـلوب تنظـيم العمـل مبـرونة هو                      . األمـم املـتحدة   
عــلى حنــو األســاس يف تنظــيم عمــل اللجــنة الفرعــية بغــية اســتخدام خدمــات املؤمتــرات املــتاحة  

 .أكمل، وقد اتفقت معه اللجنة الفرعية على ذلك

التطورات اجلديدة واإلطار "ونوهـت اللجـنة الفرعـية مـع االرتـياح بعقـد ندوة عنواهنا            -١١
، بــرعاية املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء الــتابع  "القــانوين الــذي يشــمل اســتغالل مــوارد القمــر 

ن مـع املركـز األورويب لقانون الفضاء، أثناء الدورة   لالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية، بالـتعاو      
وقـد تولـت تنسـيق شؤون الندوة        . ٢٠٠٤مـارس   / آذار ٢٩الراهـنة للجـنة الفرعـية، وذلـك يف          

وقدم ). النمسا(زوان من املعهد الدويل لقانون الفضاء وترأسها بيتر يانكوفيتش          -تانـيا ماسـون   
املادة الثانية من معاهدة الفضاء اخلارجي، "عروضـا إيضـاحية يف الـندوة كـل من لزيل تينن عن      



 

7  
 

A/AC.105/826

اســتغالل "، و أرمــيل كرييســت دي روزافــيل عــن  "وحالــة القمــر واملســائل الــنامجة عــن ذلــك 
، "هل هي دروس بشأن القمر    ): أنتاركتـيكا (مـوارد أعـايل الـبحار واملـنطقة املـتجّمدة اجلنوبـية             

علّق مبــبدأ الــتراث املشــترك  املــت١/٢٠٠٢قــرار رابطــة القــانون الــدويل  " وســتيفان هــوب عــن 
وقد ". املهام يف املستقبل    : معـاهدة القمـر   "، و راجـيف لوشـان عـن         "للبشـرية يف اتفـاق القمـر      

اتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى دعــوة املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون     
 .ربعنيالفضاء إىل عقد ندوة أخرى عن قانون الفضاء أثناء دورهتا الرابعة واأل

رت عقد الدورة الرابعة واألربعني     وأشـارت اللجـنة الفرعـية القانونية إىل أن األمانة قرّ           -١٢
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ إىل ٤للجنة الفرعية يف الفترة من 

  
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية            -واو  

ــه     -١٣ ــا جمموع ــية م ــيت أ .  جلســة١٨عقــدت اللجــنة الفرع ــرد اآلراء ال بديــت يف تلــك  وت
 ).COPUOS/Legal/T.693-710(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقحة 

واعـتمدت اللجـنة الفرعـية هـذا الـتقرير واختتمـت أعمال دورهتا الثالثة واألربعني، يف                  -١٤
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٨، املعقودة يف ٧١٠جلستها 

  
  التبادل العام لآلراء   -ثانيا  

رئيسا جديدا هلا،   ) إيطاليا(نتخاب السيد سارجيو ماركيزيو     رّحبـت اللجـنة الفرعية با      -١٥
، ملا أجنزه من    )اجلمهوريـة التشيكية  (وأعربـت عـن تقديـرها لرئيسـها السـابق، فالدميـري كوبـال               

 .نتائج باهرة خالل فترة واليته

 االحتاد الروسي، : وأثـناء التـبادل العـام لـآلراء، ألقى كلمة ممثلو الدول األعضاء التالية              -١٦
ــيا، الصــني، فرنســا،      ــا، رومان ــيا، الــربازيل، مجهوريــة كوري ــيا، إيطال ــيا، إندونيســيا، أوكران أملان

وألقى ممثل كولومبيا كلمة . كـندا، املغـرب، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة، اليابان        
التينية نـيابة عـن الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة الـيت هـي أعضـاء يف جمموعة دول أمريكا ال           

واملعهد ) اإلياف(كمـا ألقـى كـلمة املراقـبان عن االحتاد الدويل للمالحة الفضائية        . والكاريـبـي 
وتـرد اآلراء اليت أبداها أولئك املتحدثون يف حماضر حرفية غري منقحة            . الـدويل لقـانون الفضـاء     

)COPUOS/Legal/T.693-696.( 

ــيه     -١٧ ــت إل ــة طلب ــية العام ــرارها واســتذكرت اللجــنة أن اجلمع ــؤرخ ٥٨/٨٩ا يف ق  ٩ امل
 أن تـنظر يف طـرق حتسـني مشـاركة الدول األعضاء والكيانات              ٢٠٠٣ديسـمرب   /كـانون األول  
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الــيت تتمــتع مبركــز مراقــب يف أعماهلــا لالتفــاق عــلى توصــيات حمــددة بشــأن هــذا املوضــوع يف  
 .دورهتا الثامنة واألربعني

قــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء مــارس، أل/ آذار٢٩، املعقــودة يف ٦٩٣ويف اجللســة  -١٨
. اخلــارجي الــتابع لألمانــة كــلمة اســتعرض فــيها دور املكتــب وعملــه املــتعلقني بقــانون الفضــاء 

ونوهـت اللجنة الفرعية مع التقدير باملعلومات عن أنشطة املكتب الرامية إىل تعزيز فهم وقبول               
 .وتنفيذ قانون الفضاء الدويل

مــارس، أدىل املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم   /آذار ٢٩ املعقــودة يف ٦٩٤ويف اجللســة  -١٩
املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية واملدير العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا بكلمة أكد فيها             
عــلى أمهــية عمــل اللجــنة الفرعــية القانونــية يف جمــال تطويــر قــانون الفضــاء وعــلى مــا تكتســيه    

اول أعمــال األمــم يف جمــال املــتحدة حتقــيق التنمــية التطبــيقات الفضــائية مــن أمهــية بالنســبة جلــد
 .العاملية

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن هتانـيها للصـني مبناسـبة جنـاح بعثتها الـمأهولة األوىل إىل                     -٢٠
ولوحــظ أنّ الصــني هــي ثالــث بلــد يف العــامل وأّول بلــد نــام يــتمكّن مــن حتقــيق هــذه   . الفضــاء
 .القدرة

 عـن هتانـيها للواليـات املتحدة ولوكالة الفضاء األوروبية    كمـا أعربـت اللجـنة الفرعـية       -٢١
 .على النجاح الذي كللت به مؤخرا بعثتامها إىل املريخ

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تعاطفها وتضامنها مع الربازيل بشأن احلادث الذي جّد                 -٢٢
 .VLS-1يف ألكنتارا بالربازيل قبيل إطالق مركبة إلطالق الساتل 

ــاده أنّ تســليح الفضــاء اخلــارجي مــن شــأنه أن      وأعربــت ب -٢٣ ــود عــن رأي مف عــض الوف
 .يقّوض االستقرار اإلستراتيجي واألمن الدويل، وقد يؤدي إىل سباق للتسلّح

ــية اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف         -٢٤ ــن إمكان ــرغم م ــه، بال ــؤداه أن ــن رأي م وأعــرب ع
وجـد إالّ من أجل دعم االستقرار       األغـراض الدفاعـية، فـإنّ هـذه الـنظم الدفاعـية ال ينـبغي أن ت                

ورأى الوفد الذي أبدى ذلك الرأي أنه ينبغي        . اإلسـتراتيجي واملسـاعدة عـلى خفض األسلحة       
 .إبرام اتفاق دويل بشأن عدم وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي

وأبــدي رأي مفــاده أنّ جنــاح اللجــنة الفرعــية يف عمــلها ميكــن أن ُيعــزى إىل تفاديهــا      -٢٥
 . سياسية ال صلة هلا باملوضوعمناقشة مسائل
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  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثا 
، ٥٨/٨٩اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة أيــدت، يف قــرارها    -٢٦

رب اللجنة التوصـية الصـادرة عـن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية بأن تعت                
الفرعـية هـذا البـند مـن جـدول األعمـال بـندا دائما، والحظت أن اللجنة الفرعية ستعيد انشاء                  
فـريقها العـامل، الذي ستكون له حدود االختصاص اليت توافق عليها اللجنة الفرعية القانونية،    

 .٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢لكي جيتمع على مدى ثالث سنوات من عام 

 توصـلت إليه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا األربعني يف عام          ووفقـا لالتفـاق الـذي      -٢٧
، مشلـت حدود اختصاص الفريق العامل حالة املعاهدات واستعراض تنفيذها والعقبات            ٢٠٠١

الـيت حتـول دون قـبوهلا عـلى نطـاق عـاملي، وكذلك ترويج قانون الفضاء، خصوصا من خالل                    
ووفقا ). ١١٨، الفقرة   Corr.1 و A/AC.105/763(ئية  بـرنامــج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضا        

ــة واألربعــني يف عــام        ــية يف دورهتــا احلادي ــيه اللجــنة الفرعــية القانون ــذي توصــلت إل لالتفــاق ال
عـلى النحو  ‘ الدولـة املُطلقـة   ’، سيسـتعرض الفـريق العـامل أيضـا تطبـيق وتنفـيذ مفهـوم                ٢٠٠٢

لفرعـية يف خطة عمل السنوات الثالث بشأن        املـبني يف االسـتنتاجات املنبـثقة عـن نظـر اللجـنة ا             
وكذلـــك أي مســـائل جديـــدة ومماثلـــة قـــد ُتطـــرح يف " ‘الدولـــة املُطلقـــة’اســـتعراض مفهـــوم "

املناقشـات داخـل الفـريق العـامل، شـريطـــــة أن تكــون تلـك املسـائـــــل داخلــــة فـــي الواليـــة                    
 ).١٤٠ و١٣٨رتان ، الفقA/AC.105/787(احلالــيـــة للفريــــق العامل 

والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح أن األمانة قد قامت بتحديث وتعميم وثيقة تتضمن              -٢٨
ــتحدة           ــم امل ــاهدات األم ــلى مع ــة ع ــدول األخــرى املوقّع ــراف وال ــدول األط ــن ال ــات ع املعلوم

ر يناي/ كانون الثاين  ١واالتفاقـات الدولـية األخـرى املـتعلقة باألنشـطة يف الفضاء اخلارجي حىت               
٢٠٠٤ (ST/SPACE/11/Add.1/Rev.1). 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء                   -٢٩
 : كانت كما يلي٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

ــيدان استكشــاف واســتخدام       )أ(  ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل ــاهدة امل مع
، "معاهدة الفضاء اخلارجي  ("لك القمر واألجرام السماوية األخرى      الفضـاء اخلارجي، مبا يف ذ     
 دولة وعدد   ٩٨، كان عدد الدول األطراف فيها       ))٢١-د (٢٢٢٢مـرفق قرار اجلمعية العامة      

  دولة؛٢٧الدول االضافية املوقّعة عليها 
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اتفــاق إنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام     )ب( 
، كــان ))٢٢-د (٢٣٤٥، مــرفق قــرار اجلمعــية "اتفــاق اإلنقــاذ("لقــة يف الفضــاء اخلــارجي املط

  دولة؛٢٥ دولة وعدد الدول االضافية املوقّعة عليه ٨٨عدد الدول األطراف فيه 

اتفاقية ("اتفاقـية املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية              )ج( 
 دولة  ٨٢، كان عدد الدول األطراف فيها       ))٢٦-د (٢٧٧٧عية  ، مـرفق قـرار اجلم     "املسـؤولية 

  دولة؛٢٥وعدد الدول اإلضافية املوقّعة عليها 

، "اتفاقــية التســجيل("اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   )د( 
 دولة وعدد الدول   ٤٥، كان عدد الدول األطراف فيها       ))٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قرار اجلمعية     

  دول؛٤ املوقّعة عليها اإلضافية

االتفـاق املـنظم ألنشـطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى              )ه( 
 دول ١٠، كــان عــدد الــدول األطــراف فــيه   )٣٤/٦٨، مــرفق قــرار اجلمعــية  "اتفــاق القمــر("

  دول؛٥وعدد الدول اإلضافية املوقّعة عليه 

مـية واحـدة قـبوهلا باحلقوق       وباإلضـافة إىل ذلـك، أعلنـت مـنظمة دولـية حكو            )و( 
وااللـتزامات املنصـوص علـيها يف اتفـاق اإلنقـاذ؛ وأعلنـت منظمتان دوليتان حكوميتان قبوهلما              
ــتان      ــية املســؤولية؛ وأعلنــت منظمــتان حكومي ــيها يف اتفاق ــتزامات املنصــوص عل ــلحقوق واالل ل

 .دوليتان قبوهلما للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية التسجيل

ــام        -٣٠ ــية التســجيل يف ع ــلى اتفاق ــيونان ع ــية بتصــديق ال ــت اللجــنة الفرع . ٢٠٠٣ورحب
ورحبـت اللجـنة الفرعـية أيضـا بالـتقارير الـواردة مـن الدول األعضاء واليت تبني ما أحرزته من                

 .تقدم يف صوغ قوانني وطنية بشأن الفضاء

ارجي ترسي إطارا وأبـدي رأي مفـاده أن معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخل                 -٣١
متناسـقا ومفـيدا لألنشـطة املـتزايدة انتشـارا وتعقـدا الـيت تقـوم هبـا يف الفضاء اخلارجي كيانات                 

ــن القطــاع اخلــاص    ــية وأخــرى م ــثال      . حكوم ــبه أيضــا باالمت ــد عــن ترحي ــك الوف وأعــرب ذل
افا لـلمعاهدات وعـن أمله يف أن تنظر الدول اليت مل تقبل تلك املعاهدات بعد يف أن تصبح أطر                  

 .٢٠٠٤فيها سنة 

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه بالـرغم من كون أحكام معاهدات األمم                     -٣٢
املـتحدة ومـبادئها املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي تشـكل الـنظام الذي ينبغي أن حتترمه الدول وأنه                     

شطة ينـبغي تشـجيع مـزيد مـن الـدول عـلى االمتـثال هلـا، فـإن االطـار القـانوين الراهن بشأن أن                        
الفضـاء اخلـارجي يف حاجـة إىل تعديـل ومـزيد مـن الـتطوير ملواكبة التقدم احملرز يف تكنولوجيا                     
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وأعربت تلك الوفود عن رأي مفاده   . الفضـاء والـتغريات الطارئة على طبيعة األنشطة الفضائية        
فضاء أن الـثغرة الـناجتة عـن عدم مواكبة االطار القانوين الراهن للتطورات احلاصلة يف أنشطة ال      

ميكـن معاجلـتها بوضـع اتفاقـية عاملـية شـاملة بشـأن قانون الفضاء دون تعطيل املبادئ األساسية             
 .الواردة يف املعاهدات اجلارية النفاذ

وأبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي صــوغ اســتبيان لســرب اآلراء حــول العملــية الــيت ينــبغي     -٣٣
 .بواسطتها صوغ قانون الفضاء الدويل

ــية، يف جلســتها    ) أ (٩فقــرة وكمــا ذكــر يف ال  -٣٤ أعــاله، أعــادت اللجــنة الفرعــية القانون
 من جدول األعمال    ٦مـارس، تشـكيل فريقها العامل املعين بالبند         / آذار ٢٩ املعقـودة يف     ٦٩٣

وأقــرت اللجــنة .  جلســات٩وعقــد الفــريق العــامل ). الــيونان(برئاســة فاســيليوس كاســابوغلو 
أبـريل، تقرير الفريق العامل الوارد يف املرفق        / نيسـان  ٨ املعقـودة يف     ٧١٠الفرعـية، يف جلسـتها      

أبريل، أبلغ رئيس   / نيسان ٥ للجنة الفرعية، املعقودة يف      ٧٠٣ويف اجللسـة    . األول هبـذا الـتقرير    
الفـريق العـامل اللجـنة الفرعية بأنه مت التوصل إىل اتفاق على مشروع قرار بشأن تطبيق مفهوم         

وأحاطت اللجنة الفرعية علما . ية العامـة لكـي تنظر فيه     سـيعرض عـلى اجلمعـ     " الدولـة املطلقـة   "
مــع بــالغ الــتقدير باالتفــاق الــذي مت التوصــل إلــيه بشــأن مشــروع القــرار، الــذي هــو وارد يف     

 .التذييل الثاين بتقرير الفريق العامل

وأقــرت اللجــنة الفرعــية التوصــية الداعــية إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل ســنة اضــافية   -٣٥
، النظر ٢٠٠٥ واتفـق عـلى أن تعـاود اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة واألربعني عام      .واحـدة 

 .يف مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل بعد تلك الفترة

 مــن جــدول ٦ويــرد الــنص الكــامل للكــلمات الــيت ألقــتها الوفــود أثــناء مناقشــة البــند   -٣٦
 .(COPUOS/Legal/T. 695-699,703 and 709)األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء     -رابعا  

 ٧مارس، قدم الرئيس بيانا متهيديا عن البند        / آذار ٣٠، املعقـودة يوم     ٦٩٥يف اجللسـة     -٣٧
ند هو بند منتظم  مـن جـدول األعمـال، فاسـترعى انتـباه اللجـنة الفرعية القانونية إىل أن هذا الب                 

يف جـدول األعمـال كانـت قـد اتفقـت عليه اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني وأقّرته                   
 .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا اخلامسة واألربعني

 ونّوهــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، مــع االرتــياح، بــأن األمانــة دعــت مــنظمات دولــية -٣٨
خمــتلفة إىل تقــدمي تقاريــر إىل اللجــنة الفرعــية عــن أنشــطتها املــتعلقة بقــانون الفضــاء، واتفقــت     
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اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي لألمانـة أن توّجه دعوات مماثلة بشأن الدورة الرابعة واألربعني                    
 .٢٠٠٥للجنة الفرعية يف عام 

 وورقة  (A/AC.105/C.2/L.248)وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية القانونـية وثـيقة                -٣٩
 حتــتويان عــلى تقاريــر مــن املــنظمات الدولــية   (A/AC.105/C.2/2004/CRP.15)غــرفة مؤمتــرات 

املركـز األورويب لقانون الفضاء، ووكالة الفضاء     : التالـية عـن أنشـطتها املـتعلقة بقـانون الفضـاء           
ــانون الـــدويل، و   ــة القـ ــاء، ورابطـ ــانون الفضـ ــية، واملعهـــد الـــدويل لقـ ــية األوروبـ ــنظمة الدولـ املـ

 .لالتصاالت الفضائية

ويف سـياق املناقشة، أبلغ املراقبون عن املنظمات الدولية التالية اللجنة الفرعية القانونية              -٤٠
منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      : عـن أنشـطة مـنظماهتم فـيما يـتعلق بقانون الفضاء           

 . القانون الدويلووكالة الفضاء األوروبية ورابطة) اليونسكو(

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن الوكــاالت املتخصصــة داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة  -٤١
واملــنظمات الدولــية األخــرى الــيت تتمــتع مبركــز مراقــب دائــم لــدى اللجــنة هلــا دور هــام علــيها    
 االضـطالع بـه يف تعزيـز عمـل اللجـنة الفرعـية وينـبغي تشـجيعها عـلى املشاركة بنشاط يف ذلك                 

 .العمل

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن املــنظمات احلكومــية الدولــية الــيت تضــطلع بأنشــطة    -٤٢
فضـائية بإمكاهنـا تعزيـز االطـار القـانوين املطبق على األنشطة الفضائية بتشجيع الدول األعضاء          

 يف فـيها الـيت مل تصـبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية الناظمة للفضاء اخلارجي على أن تنظر       
التصـديق عـلى تلـك املعاهدات أو االنضمام إليها بغية متكني تلك املنظمات الدولية من إعالن                 

 .قبوهلا للحقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف تلك املعاهدات

وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية بــأن توصــيات اللجــنة العاملــية ألخالقــيات املعــارف العلمــية      -٤٣
ــتابعة) كوميســت(والتكنولوجــيا  ــيات الفضــاء اخلــارجي ســيجري     ال  لليونســكو بشــأن أخالق

وهلذا الغرض، أنشئ يف    . تنقـيحها بغـية إعـداد مقـترحات أكـثر حتديـدا وملموسـة بشكل أكثر               
اليونسـكو فــريق عـامل للــنظر يف جـدوى تنفــيذ تلـك التوصــيات واستكشـاف إمكانــات اختــاذ      

 . إجراءات دولية يف جمال أخالقيات الفضاء

 الفرعـية مـع الـتقدير أن األمانـة أتاحـت يف ورقة غرفة االجتماعات               والحظـت اللجـنة    -٤٤
A/AC.105/C.2/2004/CRP.4      ــو يتضــمن ــانون الفضــاء، وه ــدّرس ق ــيت ت ــيال للمؤسســات ال  دل

معلومـات عـن الـدورات الدراسـية وفـرص التعلـيم املـتاحة يف مجـيع أحنـاء العامل يف جمال قانون                       
 .الفضاء
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ــا واملعهــد الكــوري    وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن ت   -٤٥ ــة كوري ــة مجهوري ــرها حلكوم قدي
ألحبـاث الفضـاء اجلـوي ملشـاركتهما يف رعايـة حلقـة العمـل الثانية املشتركة بني األمم املتحدة                    

ــنواهنا      ــانون الفضــاء وع ــا حــول ق ــة كوري ــتحدة بشــأن الفضــاء    "ومجهوري ــم امل ــاهدات األم مع
/  تشرين الثاين٦ إىل ٣ عقدت من ، اليت"االجـراءات املـتخذة عـلى الصـعيد الوطين        : اخلـارجي 
واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن حلقــة العمــل .  يف داجيــون، مجهوريــة كوريــا٢٠٠٣نوفمــرب 

سـامهت يف توضـيح مسـائل هامـة تـتعلق مبعـاهدات الفضـاء اخلـارجي وزادت يف درجة الوعي              
 بلدان يف منطقة    لـدى املسؤولني احلكوميني واملوظفني العموميني، وال سيما أولئك املنتمني إىل          

آسـيا واحملـيط اهلـادئ، بأمهـية االمتـثال لـتلك املعـاهدات وتنفـيذها، وكذلـك أمهية إدماجها يف                     
 . تشريعاهتم الوطنية

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن حلقــة عمــل األمــم املــتحدة القادمــة حــول     -٤٦
 .٢٠٠٤نوفمرب /قانون الفضاء ستستضيفها الربازيل يف تشرين الثاين

 من جدول   ٧ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت هبـا الوفود أثناء مناقشة البند                    -٤٧
 ).T.700 و T.698 إىل COPUOS/Legal/T.695(األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

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

 واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بالنسبة لألرض
بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس 

  بدور االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية
اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة كانـت قـد أّيـدت يف قرارهـــا                      -٤٨
، توصـية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف  ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩

األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية القانونــية، خــالل دورهتــا الثالــثة واألربعــني، مــع   
مـراعاة شـواغل مجـيع الـبلدان، وخصوصـا شـواغل الـبلدان النامـية، يف املسائل املتعلقة بتعريف                    

ارجي وتعيني حدوده، وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا           الفضـاء اخل  
يف ذلـك الـنظر يف السـبل والوسـائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت                 

 .بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

 :تاليتان معروضتني على اللجنة الفرعية القانونيةوكانت الوثيقتان ال -٤٩
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االسـتبيان املعـين باملسـائل القانونـية املمكـنة فيما           "مذكـرة مـن األمانـة عـنواهنا          )أ( 
" الــــــردود املــــــتلقاة مــــــن الــــــدول األعضــــــاء    : يــــــتعلق باألجســــــام الفضــــــائية اجلويــــــة   

A/AC.105/635/Add.10)(؛ 

يلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن  خالصــة حتل"مذكــرة مــن األمانــة عــنواهنا   )ب( 
  A/AC.105/C.2/L.249" (املســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة       

 ).Corr.1و

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للـدول أن تواصـل العمـل يف ظـل اإلطـار الراهن،                       -٥٠
ا وأســاس عمــلي لوضــع الــذي يــؤدي وظيفــته جــيدا، إىل أن تكــون هــناك حاجــة مــربهن علــيه 

 .تعريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مسـألة تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ما زالت                   -٥١
مسـألة هامـة نظرا للتطورات التكنولوجية املستجدة واختالف النظم القانونية، وخصوصا فيما          

 الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلارجي كل على       يـتعلق بسـيادة الـدول وحريـتها، الـيت تنطـبق عـلى             
 .حدة

أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن عــدم وجــود تعــريف للفضــاء اخلــارجي وال   -٥٢
تعـيني حلـدوده مـن شـأنه أن يؤدي إىل ريبة قانونية فيما يتعلق بقانون الفضاء وقانون اجلو وأن                  

قانونيني هي يف حاجة إىل توضيح املسـائل املـتعلقة بسـيادة الـدول واحلدود بني كال النظامني ال          
 .بغية التقليل من إمكانية حصول نزاعات بني الدول

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أن استغالل املدار الثابت بالنسبة إىل األرض،                  -٥٣
الـذي هـو مـورد طبـيعي حمـدود، ينـبغي أن يكـون استغالال رشيدا، كما ينبغي أن يتاح جلميع                      

عـن قدراهتـا التقنـية الراهـنة، وبذلـك تـتاح هلـا الفرصة للنفاذ إىل املدار             الـبلدان، بصـرف الـنظر       
بشـروط عادلـة، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك املوقع               

ويف ذلك اإلطار، أعربت تلك الوفود عن  . اجلغـرايف لـبلدان معيـنة، ومـع مـراعاة عملـية اآليتيو            
املرفق الثالث  (توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني         ارتـياحها لالتفـاق الذي      

، والـذي مفـاده أن التنسيق بني البلدان هبدف استغالل املدار الثابت             )A/AC.105/738بالوثـيقة   
بالنسـبة إىل األرض ينبغي أن جيري بطريقة عادلة ومبا يتوافق مع اللوائح الراديوية اليت أصدرها                

 .ويل لالتصاالت السلكية والالسلكيةاالحتاد الد
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وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أن املــدار الثابــت بالنســبة إىل األرض هــو جــزء ال     -٥٤
ــاء اخلـــارجي     ــاء اخلـــارجي، وأن اســـتخدامه تـــنظمه أحكـــام معـــاهدة الفضـ يـــتجزأ مـــن الفضـ

 .ومعاهدات االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

فـــاده أن دســـتور اآليتـــيو الـــراهن وإتفاقيـــته ولوائحـــه الـــراديوية، وأُعـــرب عـــن رأي م -٥٥
ــبلدان         ــني ال ــدويل ب ــتعاون ال ــاهدات بشــأن ال ــنة يف تلــك املع ــنة املبّي ــك اإلجــراءات الراه وكذل
وجمموعـات الـبلدان فيما يتعلق باملدار الثابت بالنسبة إىل األرض وسائر املدارات، تويل اعتبارا               

 .دام املدار الثابت بالنسبة إىل األرض وطيف الترددات الراديويةكامال ملصاحل الدول يف استخ

وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفاده أن أحكام املادتني األوىل والثانية من معاهدة الفضاء                  -٥٦
اخلــارجي توضــح أن الطــرف يف تلــك املعــاهدة ال جيــوز له أن يــتملك أي جــزء مــن الفضــاء       

 املدار الثابت بالنسبة إىل األرض، سواء بادعاء        اخلـارجي، ومـن ذلك مثال أي موقع مداري يف         
 .السيادة أو بواسطة االستخدام، أو حىت االستخدام املتكرر

أعــاله، أعــادت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف جلســتهــا ) ب (٩وكمــا ذُكــر يف الفقــرة  -٥٧
جــدول مــن ) أ (٨مــارس، تشــكيل فــريقها العــامل املعــين بالبــند  / آذار٢٩، املعقــودة يف ٦٩٣

ــية ديـــبوراه  / آذار٣٠ املؤرخـــة ٦٩٦ويف اجللســـة . األعمـــال ــنة الفرعـ مـــارس، انتخبـــت اللجـ
وعمال باالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة      . رئيسة للفريق العامل  ) اكوادور(سـالغادو كامبانـيا     

ــرته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض        ــثالثني وأق ــا التاســعة وال الفرعــية يف دورهت
 يف دورهتا الثالثة واألربعني، اجتمع الفريق العامل لكي ينظر حصرا يف املسائل املتعلقة              السـلمية 

 .بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

وأقرت . من جدول األعمال مخس جلسات    ) أ (٨وعقـد الفـريق العـامل املعـين بالبند           -٥٨
أبريل، تقرير الفريق العامل، / نيسان٨ املعقودة يف   ٧١٠اللجـنة الفرعـية القانونـية، يف جلسـتها          

 .الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير

 من جدول   ٨الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت هبـا الوفود أثناء مناقشة البند                 ويـرد    -٥٩
 .(COPUOS/Legal/T.697-702 and 708) يف احملاضر احلرفية غري املنقحة األعمال

  
ستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء استعراض املبادئ ذات الصلة با -سادسا 

  اخلارجي، وإمكان تنقيحها
/٥٨الحظـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامة كانت قد أيدت يف قرارها                   -٦٠
 توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بأن تواصل اللجنة الفرعية                    ٨٩
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تنقيح املبادئ املتعلقة باستخدام مصادر القدرة النووية يف        القانونـية نظـرها يف مـراجعة وإمكان         
 .كموضوع وبند مناقشة منفرد) ٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (الفضاء اخلارجي 

والحظـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية للجنة استخدام          -٦١
، يف دورهتا األربعني، يف العمل على الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية كانت قد شرعت        

 بغية حتديد أهداف ونطاق   ٢٠٠٦-٢٠٠٣اتـباع خطـة عمـل جديدة متعددة السنوات للفترة           
وخصـائص إلطـار تقـين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان التطبيقات املخطط هلا واليت               

 .ميكن التنبؤ هبا حاليا ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن العمـل الـذي تضـطلع بـه اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية                        -٦٢
حالـيا بشـأن املسألة اآلنفة الذكر هام للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن إطار تقين يكفل                  

 .االستخدام اآلمن لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

مـــن الضـــروري أن توســـع اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية نطـــاق  وأُبـــدي رأي مفـــاده أن  -٦٣
مناقشـاهتا يف إطار هذا البند وأن تنظر يف مدى احلاجة إىل استعراض املبادئ املتعلقة باستخدام                 
مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وذلك بتجميع أكرب قدر ممكن من املعلومات عن                

 .هذه املسألة

ــاده أن  -٦٤ ــدي رأي مف ــنووية ســيكون مناســبا يف بعــض     وأُب  اســتخدام مصــادر القــدرة ال
وأعرب الوفد الذي أبدى ذلك . احلـاالت، وخاصـة فيما يتعلق بالرحالت إىل الفضاء السحيق        

الـرأي عـن اعـتقاده أيضـا بأنـه ميكـن للجـنة الفرعـية القانونـية أن تنظر يف مسألة إمكانية تنقيح                        
نهائي من ذلك التنقيح سيكون االرتقاء باملبادئ      ورأى ذلـك الوفـد أن اهلدف ال       . تلـك املـبادئ   

ويف ذلـك الصدد أعرب الوفد ذاته عن رأي مفاده أن           . إىل مسـتوى القواعـد القانونـية الدولـية        
اللجــنة الفرعــية ستســتفيد، يف حــال قــيامها بــتلك املــراجعة، مــن اخلــربة املــتوفرة لــدى الوكالــة   

 .وضعت قواعد تشريعية يف هذا اجملالالدولية للطاقة الذرية، وكذلك لدى الدول اليت 

واعتربت بعض الوفود أن فتح باب املناقشة حول تنقيح املبادئ ليس له ما يربره يف                                                -٦٥
 .الوقت احلايل نظرا للعمل الذي تقوم به اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذا اخلصوص                                    

 من جدول األعمال    ٩لبند  ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أُديل هبـا أثناء مناقشة ا                -٦٦
 .(COPUOS/Legal/T.698-700)يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 
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دراسة املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات  -سابعا 
اليت فـُتح (الفضائية، امللحق باتفاقية املصاحل الدولية يف املعدات املتنقلة 

   )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦ تاون يوم باب التوقيع عليها يف كيب
، أقــرت ٥٨/٨٩اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    -٦٧

توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية يف بند            
ــنوانه   ــال عـ ــدول األعمـ ــربوتوكول "جلـ ــروع األويل للـ ــة املشـ ــة  دراسـ ــائل اخلاصـ ــتعلق باملسـ  املـ

اليت فتح باب التوقيع    (بـاملوجودات الفضـائية امللحق باتفاقية املصاحل الدولية يف املعدات املتنقلة            
. بند منفرد للمناقشة  /كموضوع)" ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦علـيها يف كيـب تاون يوم        

دول األعمال يف بندين    ، نظـرت اللجـنة الفرعـية حتـت هـذا البند من ج             ٥٨/٨٩ووفقـا للقـرار     
 :فرعيني، مها

االعتـبارات املتصـلة بامكانـية قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة يف اطار              )أ"( 
 املشروع األويل للربوتوكول؛

االعتـبارات املتصـلة بالعالقة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول وحقوق            )ب"( 
 ."لقانونية السارية على الفضاء اخلارجيالدول والتزاماهتا مبقتضى القواعد ا

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثيقة وورقة غرفة االجتماعات التاليتني -٦٨

اليت فتح  ()١(تقريـر مـن األمانـة عـن اتفاقـية املصـاحل الدولية يف املعدات املتنقلة               )أ( 
وعن املشروع األويل   ) ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦بـاب التوقيع عليها يف كيب تاون يوم         

االعتبارات املتصلة بامكانية قيام    : لـربوتوكوهلا املـتعلق باملسـائل اليت ختص املوجودات الفضائية         
 ؛(A/AC.105/C.2/L.238)األمم املتحدة مبهام السلطة االشرافية مبقتضى الربوتوكول 

 الفضائية،  املشـروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات         )ب( 
املــلحق باتفاقــية املصــاحل الدولــية يف املعــدات املتــنقلة، بصــيغته املعدلــة مــن جانــب جلــنة اخلــرباء   

 .(A/AC.105/C.2/2004/CRP.5)احلكوميني التابعة لليونيدروا 

ونّوهـت اللجـنة بـأن الـدول األعضـاء يف جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                   -٦٩
لــدورة األوىل للجــنة اخلــرباء احلكومــيني، الــيت عقدهــا املعهــد الــدويل  الســلمية قــد ُدعيــت إىل ا

، لكي تعد ٢٠٠٣ديسـمرب  / كـانون األول ١٩ إىل   ١٥لتوحـيد القـانون اخلـاص  يف رومـا مـن             
مشـروع بروتوكول ملحق باتفاقية املصاحل الدولية يف املعدات املتنقلة يتعلق باملسائل اليت ختص              
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ــتابعة       ونّوهــت ا. املوجــودات الفضــائية  ــيني ال ــأن جلــنة اخلــرباء احلكوم ــية أيضــا ب للجــنة الفرع
 .لليونيدروا نقَّحت يف دورهتا األوىل نص املشروع األويل للربوتوكول

 حلقــة تــدارس ٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٥ونّوهــت اللجــنة بأنــه ُعقــدت يف بــاريس يــوم  -٧٠
ملبور  ه ستعقد يف كواال   بشـأن املشـروع األويل للـربوتوكول املتعلق باملوجودات الفضائية، وبأن          

 . حلقة تدارس أخرى بشأن املوضوع ذاته٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٣ و٢٢يومي 

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن جلـنة اخلـرباء احلكومـيني التابعة لليونيدروا ستعقد دورهتا              -٧١
، وبأن الدول األعضاء يف اللجنة     ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٥الثانـية يف روما من      

 .ُتدعى حلضور تلك الدورة أيضاس

ــدويل      -٧٢ ــاد الـ ــلت باالحتـ ــيدروا اتصـ ــة اليونـ ــا إىل أن أمانـ ــية أيضـ ــنة الفرعـ ــارت اللجـ أشـ
ــية لالتصــاالت        ــنظمة الدول ــية وامل ــة الفضــاء األوروب لالتصــاالت الســلكية والالســلكية ووكال

 السـلطة املُْشِرفة على  السـاتلية املتـنقّلة بغـية الـتأكد مـن اهـتمامها بـأن يـُـنظـَر يف تكلـيفها بـدور               
 .الربوتوكول املقبل

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن اتفاقـية املصـاحل الدولـية يف املعـدات املتنقلة                       -٧٣
والـربوتوكول املقـبل املـلحق بـتلك االتفاقـية سيسـاعدان عـلى توسـع األنشطة الفضائية للبلدان           

األعباء املالية الناشئة عن مثل هذه الزيادة       النامـية، وكذلـك الـبلدان املـتقدمة، بتقلـيل املخاطر و           
 .يف األنشطة الفضائية

وأبـدى بعض الوفود رأيا مفاده أن مسؤوليات السلطة املُْشِرفة ينبغي أن تـُناط باألمني               -٧٤
 .العام

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أن قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة من                 -٧٥
ؤولية األمـــم املـــتحدة الرئيســـية فـــيما يـــتعلق بالـــتعاون الـــدويل يف مـــيدان  شـــأنه أن يعـــّزز مســـ

 .االستخدام السلمي للفضاء اخلارجي

وأُبـدي رأي مـؤداه أن األمـم املـتحدة هـي، من حيث املبدأ، املنظمة األنسب ملمارسة                   -٧٦
الدويل على  مهـام السـلطة املُْشـِرفة ، وأن ممارسـة األمـم املـتحدة لـتلك املهام تسهم يف التعاون                     

ــثقايف أو اإلنســاين، وفقــا      ــية ذات الطــابع االقتصــادي أو االجــتماعي أو ال حــل املشــاكل الدول
ورأى ذلـك الوفـد أيضـا أن قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة من    . مليـثاق األمـم املـتحدة     

 .شأنه أن يساعد على حتقيق أهداف اليونيسبيس الثالث
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 أن امكانـية قيام األمم املتحدة مبهام السلطة املُْشِرفة أمر قابل           وأُعـرب عـن رأي مـؤداه       -٧٧
ــدول األطــراف يف        ــيام مؤمتــر ال ــبغي استكشــاف خــيارات أخــرى مــثل ق ــه ين للبحــث، غــري أن
االتفاقــية والــربوتوكول املقــبل بشــأن املوجــودات الفضــائية بإنشــاء آلــية لتعــيني ســلطة ُمْشــِرفة    

 . قية، حاملا تدخل حيز النفاذتتألّف من الدول األطراف يف االتفا

وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أن مهـام السلطة املُْشِرفة ميكن أن تضطلع هبا وكالة                     -٧٨
 .متخصصة من منظومة األمم املتحدة، مثل اآليتيو

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن السـجل الـدويل ميكن أن يتكفل به املعهد الدويل لتوحيد                    -٧٩
 . دولية أخرى أو هيئة تـُنشأ خصيصا هلذا الغرض–نظمة حكومية القانون اخلاص ذاته أو م

وأعرب عن رأي مفاده أن من األمهية مبكان أن تسند مهام السلطة املشرفة إىل                                          -٨٠
 .منظمة دولية قائمة        

ــام الســلطة         -٨١ ــتحدة مبه ــم امل ــوم األم ــن املناســب أن تق ــيس م ــه ل ــود أن ورأى بعــض الوف
تـندرج ضـمن مقاصـد وأهـداف األمـم املتحدة، حسبما ُبيِّنت يف              املُْشـِرفة، ألن تلـك املهـام ال         

 .ميثاق األمم املتحدة

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن مهــام الســلطة اإلشــرافية ليســت اداريــة فحســب بــل هــي  -٨٢
 .تشريعية وشبه قضائية أيضا

وأُبــدي رأي مــؤداه أن االتفاقــية واملشــروع األويل للــربوتوكول قــد أُعــّدا حتــت رعايــة  -٨٣
ورأى ذلك الوفد  . يونـيدروا، ومـن األنسـب بالـتايل أن يتوىل اليونيدروا مهام السلطة املُْشِرفة             ال

أنـه إذا مـا قبلـت األمـم املـتحدة القـيام مبهـام السـلطة املُْشِرفة فسوف تنشئ سابقة غري مرغوبة                       
 .ملبادرات مماثلة

ة السلطة املُْشِرفة يف    وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ال داعـي يف املرحلة احلالية إىل تسمي                 -٨٤
املشـروع األويل للـربوتوكول، وأنـه ينـبغي دعـوة األمـم املـتحدة إىل تويل مهام السلطة املُْشِرفة                    
أثـناء املؤمتـر الدبلوماسـي الـذي سـُيعقد العـتماد مشـروع الـربوتوكول أو حىت أثناء أول مؤمتر                     

ورأى ذلك الوفد أن هذا     . فاذللـدول األطـراف يف االتفاقـية ُيعقـد بعد دخول االتفاقية حيز الن             
االجــراء ســيتيح لألمــم املــتحدة وقــتا إضــافيا إلنعــام الــنظر يف املســائل الناشــئة عــن حتمــل تلــك  

 .االلتزامات

وأبــدي رأي مــؤداه أن مــن الضــروري أن ُيــتخذ قــرار بشــأن رغــبة األمــم املــتحدة يف    -٨٥
 .قبول هذا الدور قبل املؤمتر الدبلوماسي
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 أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية أن تــبدأ بــإعداد مشــروع قــرار تعــتمده  ورأى بعــض الوفــود -٨٦
. اجلمعـية العامـة بشـأن تولّـي األمـم املـتحدة مهـام السـلطة املُْشـِرفة يف اطـار الربوتوكول املقبل                      

واقترحـت تلك الوفود أن تنشئ الدول األعضاء فريق صياغة الكترونية يعمل ما بني الدورات               
لقبـيل لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة           إلعـداد مشـروع قـرار مـن هـذا ا          

 .٢٠٠٥واألربعني، عام 

ــنة يف تقريـــــر األمانـــــة         -٨٧ ــؤداه أن املســـــائل املبّيـــ ــود رأيـــــا مـــ ــدى بعـــــض الوفـــ وأبـــ
(A/AC.105/C.2/L.238)                  حتـتاج إىل دراسـة وافـية قـبل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ميكن لألمم 

 .ام السلطة املُْشِرفة يف اطار الربوتوكول املقبلاملتحدة أن تتوىل مه

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم مواصـلة الـنظر بعـناية يف امكانية                   -٨٨
قـيام األمـم املـتحدة مبهـام السـلطة املُْشـِرفة، مـع مـراعاة واليـة األمم املتحدة وأنشطتها احلالية،                      

املـتحدة مسـؤولية دفـع تعويضات، وضرورة    وضـرورة تفـادي أي احـتمال بـأن تـتحمل األمـم             
تفـادي القـاء أي عـبء مـايل اضـايف على عاتق األمم املتحدة، وافتقار األمم املتحدة إىل اخلربة                    

 .العملية يف أداء تلك املهام

وأُبـدي رأي مفــاده أنــه اذا مـا تولّــت األمــم املــتحدة مهـام الســلطة املُْشــِرفة فينــبغي أن     -٨٩
طة بتلك املهام من أموال خارجة عن نطاق امليزانية، ال من خالل أموال       تغطـى التكالـيف املرتب    

 .امليزانية العادية لألمم املتحدة، وأنه ال ينبغي حتميلها أي مسؤولية

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أنـه ال ينـبغي لالتفاقـية والربوتوكول املقبل أن                      -٩٠
القائمة وال أن ينتقصا منها، وأن تلك املبادئ        يقّوضـا مـبادئ القـانون الـدويل للفضاء ومعايريه           

 .واملعايري ينبغي أن تكون هلا الغلبة يف حال حدوث أي نزاع

ــنه املســاس حبقــوق       -٩١ ــربوتوكول ال يقصــد م ــاده أن املشــروع األويل لل ــدي رأي مف وأُب
ــتزامات      ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي أو حقــوق وال ــدول األطــراف يف املعــاهدات امل ــتزامات ال وال

 .لدول األطراف يف دستور اآليتيو واتفاقيته ولوائحها

ــربوتوكول ويف     -٩٢ ــروع األويل للـ ــباجة املشـ ــدرج يف ديـ ــؤداه أن ُتـ وأُعـــرب عـــن رأي مـ
مـنطوقه أحكـام تـتعلق بغلـبة معـاهدات الفضـاء اخلـارجي، ضمانا التساقه مع معاهدات األمم                   

 .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 أن الصـــلة بــني املعـــاهدات حتكمهــا اتفاقــية فييـــنا بشــأن قـــانون     وأُبــدي رأي مــؤداه   -٩٣
 ولـن يكـون هناك مربر قانوين لتناول العالقة بني معاهدات األمم املتحدة بشأن               )٢(املعـاهدات، 
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الفضـاء اخلـارجي ومشـروع الـربوتوكول األويل إذا كـان هـذا الـربوتوكول ال يؤثـر يف حقوق                   
 .داتوواجبات الدول األعضاء يف هذه املعاه

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن أحكـام الفقـرة الثالـثة مـن ديباجة املشروع                       -٩٤
ــب جلــنة اخلــرباء          ــن جان ــيه م ــة والعشــرين مكــررا ال ــادة احلادي ــربوتوكول واضــافة امل األويل لل
احلكومـيني الـتابعة لليونـيدروا يف دورهتا األوىل قد عاجلت مسألة العالقة بني معاهدات الفضاء         

 .ي واملشروع األويل للربوتوكول معاجلة وافيةاخلارج

وأُبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي جعل املشروع األويل للربوتوكول متسقا مع معاهدات                 -٩٥
األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، مـنعا ألي تضارب حمتمل بني الربوتوكول وأحكام                  

 بالتفصـــيل حقـــوق املمـــول  ومـــع أن املشـــروع األويل للـــربوتوكول يعـــاجل . تلـــك املعـــاهدات
ومصـاحله يف حـال حـدوث أي تقصـري مـن جانـب املديـن، فهـو ال يعاجل بشكل واف املسائل                       
املتصــلة بالــتزامات الدائــن والدولــة الــيت ينــتمي الــيها املمــول، خصوصــا فــيما يــتعلق بالــتزامات  

 من  ١لفرعية  الـدول مبقتضـى املادتني السادسة والسابعة من معاهدة الفضاء اخلارجي والفقرة ا            
 .املادة الثانية من اتفاقية التسجيل

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن املشـروع األويل للـربوتوكول واتفاقـية املصـاحل الدولية يف          -٩٦
املعـدات املتـنقلة ينـبغي أن خيضـعا ملـزيد مـن الدراسـة لتبـيُّن مـدى الـتوافق بني اتفاقية التسجيل                        

ــتعلقة باملصــلحة الضــ    ــربوتوكول امل ــنقل ملكــية    وأحكــام ال مانية، ولتوضــيح املســائل املتصــلة ب
 .املوجودات الفضائية

وأبــدى بعــض الوفــود رأيــاي مفــاده أن مــن األمهــية مبكــان أن يشــدد يف الــربوتوكول    -٩٧
املقـبل عـلى الطـابع العمومـي للخدمات اليت حتملها السواتل، خصوصا يف البلدان النامية، وأنه                 

 الوطنية احليوية لتلك الدول يف حال تقصريها يف سداد          ينـبغي ارسـاء ضـمانات حلمايـة املصاحل        
 .قرض ما أو نقل ملكية ساتل ما

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن نقــل ملكــية بعــض الســواتل ميكــن أن يــثري مســائل تــتعلق   -٩٨
بـاألمن الوطـين، وأنـه ينـبغي للـدول الـيت ُيرتقب أن توقّع على الربوتوكول املقبل أن تويل هذه                     

 .قه من عنايةاملسألة ما تستح

وأُبـدي رأي مفـاده أن املواضع املدارية ونطاقات األطياف الترددية تعطى للدول وفقا               -٩٩
للقواعـد الــيت أرســاها اآليتــيو، وهــذا يــثري مســألة مــا اذا كــان ميكــن لــلمموِّل، يف حــال تقصــري  

ع املديــن وتــويل املمــول الســيطرة عــلى موجــودات املديــن الفضــائية، أن يســتخدم تلــك املواضــ 
 .املدارية ونطاقات األطياف الترددية، ألهنا تظل ملكا للدولة اليت ينتمي اليها املدين املقصِّر
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، ٦٩٣أعــاله، أعــادت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها  ) ج (٩وحســبما ذكــر يف الفقــرة  -١٠٠
من جدول  ) ب(و  ) أ (١٠مـارس، تشـكيل فـريقها العـامل املعـين بالبند            / آذار ٢٩املعقـودة يف    

وعقد الفريق  . رئيسا للفريق العامل  ) اجلمهورية التشيكية (، وانتخبـت فالدميري كوبال      األعمـال 
أبريل، أقرت اللجنة الفرعية    / نيسان ٨، املعقودة يف    ٧١٠ويف جلستها   . العـامل سـت جلسات    

 .تقرير الفريق العامل، الذي يرد يف املرفق الثالث هلذا التقرير

 من جدول ١٠لقـتها الوفـود أثـناء مناقشـة البـند       ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أ           -١٠١
 .(COPUOS/Legal/T.703-706 and 709)األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

  
املسامهات املقدمة من اللجنة الفرعية القانونية إىل جلنة استخدام الفضاء  -ثامنا 

العامة لكي اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل إعداد تقريرها إىل اجلمعية 
تقوم اجلمعية باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة 
الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

  )اليونيسبيس الثالث(
، أقــرت ٥٨/٨٩اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    -١٠٢

جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية          توصــية 
بـند منفرد للمناقشة يف ما تقدمه من مسامهات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي              /كموضـوع 

يف األغــراض الســلمية مــن أجــل إعــداد تقريــرها إىل اجلمعــية، لكــي تقــوم اجلمعــية باســتعراض   
صيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي         الـتقدم احملرز يف تنفيذ تو     

 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية القانونــية جتمــيع للتعلــيقات املــتلقاة مــن الــدول     -١٠٣
الفضاء اخلارجي يف   األعضـاء واملـنظمات الـيت تتمـتع مبركـز مراقـب دائـم لـدى جلـنة استخدام                    

األغـراض السـلمية، كـيما تؤخـذ بعـني االعتـبار لـدى إعـداد مسـامهة اللجـنة الفرعـية يف تقرير                        
 اللجـنة إىل اجلمعـية العامـة بشـأن التقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، وكذلك    

كاالت األمم  ورقـة عمـل أعّدهتـا ايطالـيا واجلمهوريـة التشـيكية بشـأن زيـادة مقدار مشاركة و                  
املتخصصـة وغريهـا مـن املـنظمات الدولـية الـيت تتمـتع مبركز مراقب دائم لدى اللجنة يف عمل                    

الدولية اليت تقوم بأنشطة فضائية على      -اللجـنة الفرعـية القانونـية، وتشجيع املنظمات احلكومية        
قة بالفضاء  إعـالن قـبوهلا لـلحقوق وااللـتزامات الـيت تـنص علـيها معاهدات األمم املتحدة املتعل                 

 .اخلارجي
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وتوّصـلت اللجـنة الفرعـية إىل اتفـاق عـلى أن تدرج يف الباب الثالث من تقرير اللجنة                    -١٠٤
إىل اجلمعــية العامــة بشــأن الــتقدم احملــرز يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، حتــت عــنوان   

االتفاق : ر التالية ، العناص "إجنـازات اللجـنة وهيـئاهتا الفرعـية يف النظر يف بنود جدول األعمال             "
 بشــأن املســائل املتصــلة خبصــائص املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض ٢٠٠٠املتوّصــل الــيه يف عــام 

وكيفـية اسـتخدامه، مبـا يف ذلـك الـنظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد                  
لث املتعلقة  واملنصـف لذلـك املـدار دون مسـاس بـدور اآليتـيو؛ تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثا                 

حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي وتطبيقها؛ واجنازات الفريق                  
؛ وآلية التشاور املخصصة اليت أُنشئت لدراسة "الدولة املطلقة"العـامل املعـين باستعراض مفهوم     

املتعلقة باملصاحل  ) وااليونيدر(املسـائل ذات الصلة باتفاقية املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص           
الدولـية يف املعـدات املتـنقلة واملشـروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات              

ــنوانه      ــال، عـ ــدول األعمـ ــد يف جـ ــند جديـ ــنظر يف إدراج بـ ــائية؛ والـ ــدول  "الفضـ ــات الـ ممارسـ
 ".واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية

" اخلطوات املقبلة"ية عـلى أن يتضـمن الـباب السـادس، املعـنون          واتفقـت اللجـنة الفرعـ      -١٠٥
بابـا فرعـيا يـتعلق بتدعـيم دور جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية وجلنتيها                      

. الفرعيـتني وأمانـتها يف تعزيـز استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض السلمية                 
اكتساب املنفعة : لباب الفرعي االضايف العناصر التالية  واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أن جيسد ا         

القصـوى مـن آلـية اهلـيكل املـنقح جلـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونية؛ وتشجيع املشاركة                      
النشـطة مـن جانـب الدول األعضاء يف اللجنة؛ وتعزيز مشاركة الكيانات التابعة ملنظومة األمم              

 .املتحدة

بأن الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة إلعداد تقرير يقدَّم إىل      ونّوهـت اللجـنة الفرعـية        -١٠٦
ــيذ توصــيات         ــتقدم احملــرز يف تنف ــا التاســعة واخلمســني الســتعراض ال ــة يف دورهت ــية العام اجلمع

، مشاورات غري رمسية أثناء     ٥٨/٨٩اليونيسـبيس الثالـث قـد أجرى، وفقا لقرار اجلمعية العامة            
وعقد الفريق ما   ). السويد( الفرعـية برئاسـة نـيكالس هـيدمان          الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة       

 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٧مارس و/ آذار٣١جمموعه عشر جلسات تشاور غري رمسية ما بني 

وأثـناء املشـاورات غـري الرمسـية، استعرض، فقرة تلو األخرى، مشروع نص الفصــول                 -١٠٧
ــرابع واملــرفقات األول إىل اخلــامس   ، Add.5 إىل Add.1 و A/AC.105/C.1/L.272(األول إىل ال

كمـا اسـتعرض مشـروع نـص الفصـلني اخلامس والسادس            ). A/AC.105/C.2/2004/CRP.10 و
 .للحصول على تعليقات عامة عليه
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 من جدول ١١ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود أثـناء مناقشـة البـند                  -١٠٨
 .(COPUOS/Legal/T.698-704)األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية         -تاسعا 

اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أّيــدت، يف قــرارها  -١٠٩
ــنظر اللجــنة       ٥٨/٨٩ ــأن ت ، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب

ة يف ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية، وفقــا خلطــة   الفرعــي
 )٣(.العمل اليت اعتمدهتا اللجنة

أحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما مــع االعــراب عــن الــتقدير بالــتقارير املقدمــة مــن الــدول   -١١٠
 Add.1 و Corr.1 و (A/AC.105/C.2/L.250األعضـاء عـن ممارسـاهتا يف تسـجيل األجسام الفضائية            

 .A/AC.105/C.2/2004/CRP.7) وA/AC.105/C.2/2004/CRP.3و

ــريل، قــدم مكتــب  / نيســان٥ الــيت عقدهتــا اللجــنة الفرعــية يف  ٣٠٧خــالل اجللســة  -١١١ أب
شـؤون الفضـاء اخلارجي عرضا عن سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، احملفوظ لدى               

د أعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للمكتب على        وق. األمـني العـام مبقتضـى اتفاقـية التسجيل        
ــك         ــية اســتنادا إىل ذل ــات خلف ــيقة معلوم ــداد وث ــة اع ــه، وطلبــت إىل األمان ــذي قدم العــرض ال
العـرض، ألجـل تيسـري عمـل الفـريق العـامل املـزمع أن تنشئه اللجنة الفرعية ابان دورهتا الرابعة                     

 .، وفقا خلطة العمل٢٠٠٥واألربعني يف عام 

د ألقـى كـلمات، يف اطـار هـذا البند من جدول األعمال، ممثلو كل من األرجنتني                  وقـ  -١١٢
واسـبانيا وأوكرانـيا وايطالـيا واجلمهوريـة التشـيكية ومجهورية كوريا وجنوب أفريقيا والسويد               

وألقى كلمة أيضا   . والصـني وفرنسـا وكازاخسـتان واهلـند والواليات املتحدة واليابان واليونان           
واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية  ) إيســا( عــن وكالــة الفضــاء األوروبــية  كــل مــن املراقــبني 

 ).إياف(

وقـد نّوهـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح باسـتهالل الـنقاش يف اطـار هذا البند من جدول                      -١١٣
 .األعمال، مما ميكن أن يسهم يف تعزيز قدرة وفعالية قانون الفضاء الدويل

 الفرعية يف اطار خطة العمل الرباعية السنوات من         أُعـرب عـن رأي بـأن عمـل اللجـنة           -١١٤
شــأنه أن يســاعدها يف تعزيــز فعالــية اتفاقــية التســجيل، ويف اســتحداث وتعزيــز قواعــد معــيارية  

 .تشريعية وطنية فيما يتصل بتسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
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سجيل األجسام الفضائية   أُعلمـت اللجـنة الفرعـية باملمارسـات الـيت تّتـبعها الدول يف ت               -١١٥
ــية التســجيل   ــيذ اتفاق ــية عــلى اخلصــوص عــن طــرق حفــظ       . وتنف ــا أُعلمــت اللجــنة الفرع كم

السـجالت الوطنـية اخلاصـة باألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي؛ ومعايري تسجيل األجسام                  
 يف السـجالت الوطنـية؛ واالجـراءات املطبقة يف احلاالت اليت يكون فيها أكثر من طرف واحد        
قـد شـارك يف عملـية االطـالق، أو يف األحـوال الـيت تكـون فـيها هيئات من القطاع اخلاص أو                        
مـنظمات دولـية مشـمولة أيضـا؛ وأنشـطة السـلطات املسـؤولة عـن حفـظ السـجالت الوطنية؛                     

 .واللوائح التنظيمية القانونية الواجب تطبيقها على تسجيل األجسام الفضائية

كـن ايـالء االعتـبار لدراسـة مسـألة اسـتحداث آلية عمل           كمـا أُعـرب عـن رأي بأنـه مي          -١١٦
 .الستبانة األجسام الفضائية غري املسجلة

كذلـك أُعـرب عـن رأي بأنـه ينـبغي للـدول أن توجـه قـدرا أكـرب من االنتباه ملوضوع                  -١١٧
 . من املادة الرابعة من اتفاقية التسجيل٣االمتثال للفقرة 

 مـن جـدول األعمـال ميكـن أن يشمل           ١٢البـند   أُعـرب أيضـا عـن رأي بـأن الـنظر يف              -١١٨
اجـراء دراسـة حتليلـية التفاقـية التسـجيل وامكانـية تنقـيحها، أو حتسني بعض أحكامها، وذلك                   

 ".األجسام الفضائية"على سبيل املثال بتوضيح تعريف 

 مــن جـدول األعمــال ميكــن أن يشــمل  ١٢كمـا أُعــرب عــن رأي بـأن الــنظر يف البــند    -١١٩
نطوي على نقل ملكية أجسام فضائية من طرف إىل طرف آخر بعد أن تكون              احلـاالت الـيت تـ     

 .هذه األجسام قد أُطلقت وُسّجلت

 من جدول ١٢ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقيت أثناء املناقشات بشأن البند        -١٢٠
 .(COPUOS/Legal/T.703-706)األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

  
 إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اقتراحات -عاشرا 

 بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا
  الرابعة واألربعني

استذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة كانت قد الحظت، يف قرارها                                      -١٢١
هتا الثالثة واألربعني مقترحاهتا إىل جلنة                      ، أن اللجنة الفرعية سوف تقدم يف دور                    ٥٨/٨٩

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن البنود اجلديدة لكي تنظر فيها اللجنة                                      
 .٢٠٠٥الفرعية ابان دورهتا الرابعة واألربعني يف عام                      
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ول    واستذكر الرئيس أن املقترحات التالية بشأن البنود اجلديدة املزمع ادراجها يف جد                                           -١٢٢
أعمال اللجنة الفرعية كانت قد نظرت فيها اللجنة الفرعية خالل دورهتا الثانية واألربعني،                                                
واستبقاها مقدموها بغية مناقشة تلك املقترحات خالل دورات الحقة تعقدها اللجنة الفرعية                                                     

)A/AC.105/805   و Corr.1   ١٥٣، الفقرة:( 

ة الــنطاق بشــأن قــانون مــدى مناســبة واستصــواب صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــي )أ( 
 الفضاء الدويل ، اقتراح مقّدم من االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني واليونان؛

اسـتعراض املـبادئ املـنظّمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية يف             )ب( 
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، هبدف إمكانية حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح              

 مقّدم من اليونان؛

اسـتعراض قواعد القانون الدويل الراهنة املنطبقة على احلطام الفضائي، اقتراح     )ج( 
 مقّدم من اجلمهورية التشيكية واليونان؛

مناقشـة حـول صـوغ اتفاقـية دولـية بشـأن االستشـعار عـن بعد، اقتراح مقّدم                    )د( 
 ولومبيا واملكسيك واليونان؛من األرجنتني واكوادور والربازيل وبريو وشيلي وكوبا وك

احلطـام الفضـائي، اقـتراح مقـّدم مـن فرنسا وأّيدته الدول األعضاء يف الوكالة                 )ه( 
 .والدول املتعاونة مع تلك الوكالة) إيسا(

ــلى إرجــاء مناقشــة          -١٢٣ ــد اتفقــت ع ــت ق ــيونان كان ــية أن ال ــد الحظــت اللجــنة الفرع وق
ــد عــنوانه     ــند جدي ــتراحها بشــأن ب ــدول للســواتل   اســتعراض املــ "اق ــنظمة الســتخدام ال بادئ امل

األرضــية االصــطناعية يف االرســال الــتلفزي املباشــر الــدويل، هبــدف امكانــية حتويــل الــنص إىل    
 .٢٠٠٥حىت الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية يف عام " معاهدة يف املستقبل

 من الوقت لكي    أُعـرب عـن رأي بأنـه مـع أن بعـض الـدول األعضـاء حتـتاج إىل مزيد                    -١٢٤
تعـتمد املـبادئ التوجيهـية بشـأن التخفـيف من احلطام الفضائي، اليت قدمتها إىل اللجنة الفرعية                  
العلمـية والتقنـية جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، ينبغي للجنة                  

وكان من  . م الفضائي الفرعـية القانونـية أن ُتـدرج على جدول أعماهلا بندا جديدا بشأن احلطا             
رأي ذلـك الوفـد أنـه ميكـن للجـنة الفرعـية القانونـية أن تنظر يف ادراج ذلك البند على جدول                       

 .٢٠٠٥أعمال دورهتا الرابعة واألربعني يف عام 

وأُعــرب عــن رأي بــأن املــبادئ التوجيهــية بشــأن التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي هــي   -١٢٥
ن القـيام مبـزيد مـن العمـل قـبل أن يتسـىن لـتلك اللجنة                 مـبادئ أولـية يف طابعهـا، وأنـه ال بـد مـ             
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وكان من رأي ذلك الوفد     . الفرعـية اسـتعراض تلـك االقـتراحات ووضـعها يف صيغتها النهائية            
 .أن من السابق ألوانه أن تنظر اللجنة الفرعية يف اجلوانب القانونية من مسألة احلطام الفضائي

بأنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تصوغ       وأعـرب بعـض الوفـود عـن الـرأي القـائل              -١٢٦
ذلك أن صوغ اتفاقية من     . اتفاقـية شـاملة بشأن قانون الفضاء الدويل تصدر عن األمم املتحدة           

هـذا الـنحو مـن شـأنه أن يعـزز دور اللجـنة الفرعـية بصفتها واحدة من هيئات اجلمعية العامة،                      
سهم يف تطوير القانون الدويل وتدوينه  الـيت هـي أكـثر نشـاطا يف هـذا الصـدد، ومـن شأنه أن ي                 

وأعربت تلك الوفود عن رأي بأن مناقشة .  من ميثاق األمم املتحدة    ١٣تدرجيـيا، وفقـا للمادة      
مـثل هـذه االتفاقـية مـن شـأنه أن ميكّـن اللجـنة الفرعـية مـن اجياد تسوية مقبولة عامليا للمسائل                        

 .املعلقة ذات الصلة باألنشطة الفضائية

ب بعـض الوفـود عن رأي بأن االطار القانوين احلايل الذي أنشأته معاهدات        كمـا أعـر    -١٢٧
األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي قــد لــبـّى عــلى حنــو واف بالغــرض احتــياجات اجملــتمع   

وكــان مــن رأي تلــك الوفــود أن األنشــطة . الــدويل يف املســائل ذات الصــلة بالفضــاء اخلــارجي
ار القـانوين وأنـه ال حاجـة إىل وضع مبادئه األساسية            الفضـائية قـد ازدهـرت ضـمن ذلـك االطـ           

وكان من رأي تلك الوفود أيضا أنه ميكن، اذا ما اقتضت الضرورة، معاجلة             . موضـع التسـاؤل   
 .املسائل املعلقة مبقتضى معاهدات معينة، وفقا آلليات العمل اليت أنشأهتا تلك املعاهدات

بند منفرد للمناقشة   / ادراج موضوع  كذلـك أعـرب بعـض الـدول عـن رأي بأنه ينبغي             -١٢٨
دراسـة حتليلـية للممارسـات احلالـية يف جمـال االستشعار عن بعد يف اطار املبادئ ذات                  "عـنوانه   

عـلى جـدول أعمال اللجنة الفرعية       " الصـلة باستشـعار األرض عـن بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي              
 املناقشة بشأن ذلك    وذكرت تلك الوفود أن   . ٢٠٠٥خـالل دورهتـا الـرابعة واألربعـني يف عام           

البـند لـن تشـكّل اعـادة نظـر يف تلـك املـبادئ بل من شأهنا أن متكّن الدول األعضاء                      /املوضـوع 
واملـنظمات الدولـية مـن التشـارك يف املعلومـات عـن املمارسـات احلالـية لـدى الدول يف ميدان                      

 .االستشعار عن بعد

حتديــث عهــد تلــك وأعــرب بعــض الوفــود أيضــا عــن رأي بأنــه لــيس مــن الضــروري    -١٢٩
وذهبــت تلــك الوفــود إىل الــرأي القــائل بــأن ازديــاد عــدد   . املــبادئ ألهنــا تــؤدي عمــلها جــيدا 

الـبلدان النامـية الـيت لديهـا سـواتل خاصة هبا لالستشعار عن بعد، وكون السبل املباشرة متاحة                 
 جبالء  للـدول األخـرى، وانتشـار تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد إىل مجيع البلدان، تبني كلها                  

كما أُعرب عن رأي مؤداه أنه اذا ما . أن الـتعاون الـدويل قـد تطور جيدا مبقتضى تلك املبادئ    
أريـد للجـنة الفرعـية أن تعمـد إىل الـنظر يف تلـك املـبادئ فـان ذلـك مـن شـأنه أن يشري إىل أن                             

 .املبادئ ال تؤدي عملها جيدا
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تالية القتراحها على جلنة استخدام     وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى البنود ال              -١٣٠
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ألجـل ادراجهـا يف جـدول أعمال اللجنة الفرعية ابان                    

 :دورهتا الرابعة واألربعني
  البنود املنتظرة   

 .افتتاح الدورة واقرار جدول األعمال -١

 .كلمة الرئيس -٢

 .تبادل آراء عام -٣

 .ملتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم ا -٤

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٥

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك                )ب(
لوسـائل الـيت تكفـل االسـتخدام الرشـيد والعــادل      الـنظر يف السـبل وا  

لــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل  
 .لالتصاالت السلكية والالسلكية

 
  البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع   

اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء                  -٧
 .حهااخلارجي وامكان تنقي

متحـيص املشـروع األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات              -٨
اليت فُتح  (الفضـائية، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولية على املعدات املنقولة             

 تشـــرين ١٦بـــاب التوقـــيع علـــيها يف كيـــب تـــاون، جـــنوب أفريقـــيا، يف       
 ):٢٠٠١نوفمرب /الثاين

كانـــية قـــيام األمـــم املـــتحدة بـــدور الســـلطة  االعتـــبارات املـــتعلقة بام )أ(
 االشرافية مبقتضى الربوتوكول املرتقب ابرامه مستقبال؛
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االعتــــبارات ذات الصــــلة بالعالقــــة بــــني أحكــــام املشــــروع األويل   )ب(
ــد       ــدول مبقتضــى القواع ــوق وواجــبات ال ــبل وحق ــربوتوكول املق لل

 .القانونية املطبقة على الفضاء اخلارجي
 

  نظر فيها يف اطار خطط العمل  البنود اليت ُي   
قيام فريق  : ممارسـات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية         -٩

عـامل بالـنظر يف الـتقارير املقدمـة مـن الـدول األعضـاء واملنظمات الدولية يف                  
 .٢٠٠٤عام 

  بنود جديدة    
مية بشــأن اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســل -١٠

بـــنود جديـــدة تـــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية أثـــناء دورهتـــا اخلامســـة 
 .واألربعني

) أ (٦وقد اتفقت اللجنة الفرعية القانونية على دعوة األفرقة العاملة املعنيــة بالبنــود                                           -١٣١
 .من جدول األعمال إىل االنعقاد جمددا ابان دورهتا الرابعة واألربعني                                 ) ب  (٨و ) أ  (٨و

 من جدول        ٩كما اتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي انشاء فريق عامل بشأن البند                                   -١٣٢
 .األعمال وفقا لالتفاق الذي مت التوصل اليه خالل دورهتا الثانية واألربعني                                    

كذلـك اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي أن يعـاد تشـكيل الفـريق العـامل املعين                  -١٣٣
مـال وتسند اليه نفس الوالية ملدة سنة اضافية، وأن تستعرض اللجنة       مـن جـدول األع     ٤بالبـند   

، احلاجة إىل متديد فترة الوالية املسندة       ٢٠٠٥الفرعـية خـالل دورهتـا الرابعة واألربعني يف عام           
 .إىل الفريق العامل إىل ما بعد تلك الفترة

نود جديدة يراد   وقـد الحظـت اللجـنة الفرعـية أن مقدمـي االقـتراحات التالـية بشـأن ب                  -١٣٤
ادراجهــا يف جــدول أعماهلــا يعــتزمون اســتبقاء اقــتراحاهتم توخــيا ملناقشــتها يف دورات الحقــة    

 :تعقدها

مــدى مناســبة واستصــواب صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــية الــنطاق بشــأن قــانون   )أ( 
 الفضاء الدويل ، اقتراح مقّدم من االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني واليونان؛

راض املـبادئ املـنظّمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية يف           اسـتع  )ب( 
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، هبدف إمكانية حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح              

 مقّدم من اليونان؛



 

 30 
 

 A/AC.105/826 

اسـتعراض قواعد القانون الدويل الراهنة املنطبقة على احلطام الفضائي، اقتراح     )ج( 
 ن اجلمهورية التشيكية واليونان؛مقّدم م

مناقشـة حـول صـوغ اتفاقـية دولـية بشـأن االستشـعار عـن بعد، اقتراح مقّدم                    )د( 
 من األرجنتني واكوادور والربازيل وبريو وشيلي وكوبا وكولومبيا واملكسيك واليونان؛

احلطـام الفضـائي، اقـتراح مقـّدم مـن فرنسـا وأّيدتـه الدول األعضاء يف وكالة                    )ه( 
 .فضاء األوروبية والدول املتعاونة مع تلك الوكالةال

 ١٣ويـر الـنص الكـامل للبـيانات اليت أدىل هبا خالل املناقشات اليت جرت بشأن البند                   -١٣٥
 .(COPUOS/Legal/T.704-709)من املدونات احلرفية غري احملررة 

  
 احلواشي

)١( DCME Doc. No. 74منظمة الطريان املدين الدويل ،. 
 .١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، اجمللد سلسلة املعاهداتمم املتحدة، األ )٢(
 .١٩٩، الفقرة (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )٣(
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  املرفق األول  
  من جدول األعمال٦تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   

 املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاءحالة معاهدات األمم "املعنون 
  "اخلارجي وتطبيقها

ديســمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٥٨/٨٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٦وفقــا للفقــرة  -١
ــية، يف جلســتها    ٢٠٠٣ ــية القانون ــاودت اللجــنة الفرع ــودة يف ٦٩٣، ع ــارس / آذار٢٩ املعق م
حالــة معــاهدات األمــم "،  مــن جــدول األعمــال٦، عقــد فــريقها العــامل املعــين بالبــند  ٢٠٠٤

، برئاسـة السـيد فاسـيليوس كاسابوغلو        "املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها           
 ).اليونان(

أبريل / نيسان ٦مارس إىل   / آذار ٣٠وعقـد الفـريق العـامل تسع جلسات يف الفترة من             -٢
، استذكر الرئيس   مارس/ آذار ٣٠ويف اجللسـة األوىل للفـريق العـامل، اليت ُعقدت يف            . ٢٠٠٤

، على أن تشمل    ٢٠٠١أن اللجـنة الفرعية القانونية كانت قد اتفقت يف دورهتا األربعني، عام             
مناقشــات الفــريق العــامل حالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي    

الفضــــاء، واسـتعراض تنفـيذها والعقــبــات الـيت تعـتــرض قــبوهلــا عاملـيا، وكذلـك تعزيــز قـانون        
ــائيــــة       ــيقــــات الفضـــ ــتحــــدة للتطبـــ ـــم املـــ ــرنامــــج األمــــ ـــالل بـــ ـــن خــــــ ــــا مــــ  وخصوصـــ

)A/AC.105/763 و Corr.1    كمـا اسـتذكر الرئـيس أن اللجـنة الفرعـية القانونية        ). ١١٨، الفقـرة
كانـت قـد اتفقـت يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني عـلى أن يسـتعرض الفريق العامل أيضا تطبيق                      

عـلى الـنحو املبـّين يف االسـتنتاجات الـيت خلصت اليها اللجنة              " الدولـة املطِلقـة   "تنفـيذ مفهـوم     و
الدولــة ‘اسـتعــراض مفهــوم   "الفرعـية لـــدى نظـرهــا يف خطــــة العمل الثالثية السنوات بشأن              

يدة قد  ، وكذلك يف أي مسائل مماثلة جد      )، املـرفق الـرابع، التذييل     A/AC.105/787" (‘املطِلقـــة 
ُتطـرح يف مناقشـات الفـريق العـامــل، شريطــة أن تكــون تلك املسائــل مندرجــة ضمن واليــة      

 ).١٤٠ و١٣٨، الفقرتان A/AC.105/787(الفريق العامل احلالية 

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق وورقات غرفة االجتماعات التالية -٣

القــانوين، لكــي " الدولــة املطلقــة"يق مفهــوم اقــتراح ملشــروع قــرار بشــأن تطبــ )أ( 
 ؛)A/AC.105/C.2/L.251 وA/AC.105/L.249(تنظر فيه اجلمعية العامة 

 ؛)A/AC.105/C.2/2004/CRP.4(الفرص التعليمية يف ميدان قانون الفضاء  )ب( 
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ورقـة معلومـات خلفـية عـن مسـائل معينة مندرجة ضمن والية الفريق العامل            )ج( 
 عــــاهدات األمــــم املــــتحدة اخلمــــس املــــتعلقة بالفضــــاء اخلــــارجي وتطبــــيقها   املعــــين حبالــــة م

)A/AC.105/C.2/2004/CRP.6(؛ 

رسـالة منوذجـية مـن األمـني العـام إىل وزراء الشـؤون اخلارجية بالدول اليت مل              )د( 
ــارجي     ــاء اخلــــ ــتعلقة بالفضــــ ــتحدة املــــ ــاهدات األمــــــم املــــ ــرافا يف معــــ ــُد أطــــ  تصــــــبح بعــــ

)A/AC.105/C.2/2004/CRP.12(؛ 

 اســـتبيان بشـــأن خــيارات ممكــنـة لــتطويـر القـــانون الــدويل للفضــاء مســــتقبال   )هـ( 
)A/AC.105/C.2/2004/CRP.14.( 

 :ويف مالحظاته التمهيدية، ذكَّر الرئيس الفريق العامل مبا يلي -٤

أن الفـريق العـامل كـان قـد نظـر أثناء الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية،                  )أ( 
، يف اقـتراح قدمـته أملانـيا نـيابة عـن جمموعة من البلدان، يتضمن مشروع                 ٢٠٠٣ودة عـام    املعقـ 

واتفقت اللجنة  . القـانوين لتنظر فيه اجلمعية العامة     " الدولـة املطِلقـة   "قـرار بشـأن تطبـيق مفهـوم         
ــلمية الــنظر يف          ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الس ــية عــلى أن تواصــل جلــنة اس الفرع

، A/AC.105/805(ن مشروع القرار املقترح أثناء دورهتا السادسة واألربعني         مقومـات ومضـمو   
ويقضـي االتفـاق الذي توصلت إليه اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني بأن تنظر           ). ٤١الفقـرة   

الدولــة "اللجــنة الفرعــية يف الــنص املــنقح لالقــتراح املــتعلق مبشــروع قــرار بشــأن تطبــيق مفهــوم 
 )أ(.A/AC.105/L.249، لتـنظر فـيه اجلمعـية العامـة، بصـيغته الواردة يف الوثيقة               القـانوين " املطلقـة 

، إىل A/AC.105/C.2/L.251وقــد قدمــت االقــتراح املــتعلق مبشــروع القــرار، الــوارد يف الوثــيقة   
اللجـنة الفرعـية القانونية يف دورهتا الثالثة واألربعني جمموعة من الدول اليت هي دول أعضاء يف              

 اء األوروبية ومن الدول اليت أبرمت اتفاقات تعاون معها؛وكالة الفض

أن الفـريق العـامل رأى أثــناء الـدورة الثانـية واألربعــني للجـنة الفرعـية يف عــام        )ب( 
 أنـه ميكـن لألمـني العـام أن يوجـه رسـائل إىل وزراء الشـؤون اخلارجـية بـالدول اليت مل                      ٢٠٠٣

وينبغي أن تشفع كل . املتعلقة بالفضاء اخلارجيتصـبح بعـُد أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة       
رسـالة بنسـخة مـن معـاهدات األمـم املـتحدة ومـبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وجبدول يبني                   
حالـة تلـك املعـاهدات، وكذلـك مبعلومـات تتضـمن ملخصـا ملـا يترتب على املشاركة يف تلك               

.  املرتادة للفضاء والبلدان النامية    املعـاهدات مـن منافع ومسؤوليات، وخصوصا بالنسبة للبلدان        
ورأى الفـريق العـامل أنـه ميكـن لألمـني العـام أيضـا أن يوجه رسالة مماثلة إىل املنظمات الدولية              

ويفترض أن  . الـيت مل تعلـن بعـُد قـبوهلا لـلحقوق وااللـتزامات الـيت تـنص عليها تلك املعاهدات                   
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ل بوضع صيغة منوذجية هلذه الرسالة أثناء        من جدول األعما   ٦يقـوم الفريق العامل املعين بالبند       
 .٢٠٠٤الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية يف عام 

وبـناء عـلى ذلـك، ركّـز الفـريق العـامل عـلى وضع نص مشروع القرار املقترح بشأن                     -٥
ص الرسالة ، يف صيغته النهائية لتنظر فيه اجلمعية العامة، وعلى ن      "الدولة املطِلقة "تطبـيق مفهـوم     

النموذجـية الـذي يوّجههـا األمـني العـام إىل وزراء الشؤون اخلارجية بالدول اليت مل تصبح بعد                   
 .أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

، أقــر الفــريق العــامل نــص  ٢٠٠٤أبــريل / نيســان١ويف جلســته السادســة، املعقــودة يف  -٦
ات املـرفقة هبـا، اليت قد يود األمني العام ارساهلا إىل وزراء الشؤون             الرسـالة النموذجـية، واملعلومـ     

. اخلارجية بالدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي             
واتفق . ويرد نص الرسالة املتفق عليه والضميمة املرفقة هبا يف التذييل األول لتقرير الفريق العامل             

ق العـامل أيضـا عـلى أن توجَّه رسالة مماثلة إىل املنظمات احلكومية الدولية اليت مل تعلن بعُد         الفـري 
 .قبوهلا للحقوق وااللتزامات اليت تنص عليها تلك املعاهدات

، اتفــق الفــريق العــامل عــلى ٢٠٠٤أبــريل / نيســان٢ويف جلســته الثامــنة، املعقــودة يف  -٧
ويرد نص . ، لتنظر فيه اجلمعية العامة    "دولة املطِلقة ال"نـص مشـروع قـرار بشـأن تطبـيق مفهوم            

يف التذيــيل ) A/AC.105/C.2/2004/CRP.16(مشــروع القــرار الــذي اتفــق علــيه الفــريق العــامل  
 .الثاين لتقرير الفريق العامل

ــيا          -٨ ــي وأوكرانـ ــاد الروسـ ــا االحتـ ــل قدمهـ ــة عمـ ــلما بورقـ ــامل عـ ــريق العـ ــاط الفـ وأحـ
"  بشأن خيارات ممكنة لتطوير القانون الدويل للفضاء مستقبالاسـتبيان "وكازاخسـتان، عـنواهنا     

)A/AC.105/C.2/2004/CRP.14(               والحـظ أنـه ميكـن للجـنة الفرعية القانونية أن تنظر يف ورقة ،
 .العمل أثناء دورهتا الرابعة واألربعني

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي أن يكـون مـن مهـام الفـريق العـامل وضـع مــبادئ             -٩
. ة منوذجـية ميكـن أن تتاح للدول اليت تسعى إىل استحداث تشريع وطين بشأن الفضاء            توجيهـي 

وميكـن أن تكـون تلـك املبادئ التوجيهية مماثلة لتلك اليت استحدثها االحتاد الدويل لالتصاالت                
السـلكية والالسـلكية يف اطـار بـرنامج تطويـر االتصـاالت السلكية والالسلكية ملساعدة الدول                 

 . وضع تشريعات وطنية العادة تنظيم األسواق يف هذا اجملالاألعضاء على
 
 حاشية
 .١٥٣الفقرة ) A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )أ(
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   التذييل األول   
يف من األمني العام إىل وزراء الشؤون اخلارجية موجهة رسالة منوذجية   

أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة   تصبح بعُدالدول اليت مل
   بالفضاء اخلارجي

 صاحب السعادة،

ديسمرب / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٨/٨٩أتشـّرف بـأن أشـري إىل قـرار اجلمعـية العامـة               
جديـد أمهية التعاون الدويل يف تطوير سيادة القانون،         ، الـذي أكّـدت فـيه اجلمعـية مـن            ٢٠٠٣

ري قـانون الفضـاء ذات الصـلة ودورهـا املهـم يف الـتعاون الـدويل الستكشاف                  مبـا يف ذلـك معـاي      
الــدول الــيت مل تصــبح بعــد  ، وحثّــت فــيه الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 

الفضـاء اخلارجي على النظر يف التصديق       اخلمـس املـتعلقة ب     األمـم املـتحدة   أطـرافا يف معـاهدات      
 .إدراجها يف تشريعاهتا الوطنيةكذلك م إليها وعلى تلك املعاهدات أو االنضما

إن أمهـية العلـوم والتطبـيقات الفضـائية مـا انفكـت تـزداد بالنسـبة للـدول، حيث متكّن               
هـذه العلـوم والتطبـيقات مـن فهم الكون على حنو أوسع، وتسهم يف حتقيق أوجه تقّدم التعليم                   

 وتنـبؤات األرصـاد اجلويـة ومنذجة    والصـحة ورصـد البيـئة وإدارة املـوارد الطبيعـية والكـوارث،            
الطقـس، وتكنولوجـيا املعلومات، واملالحة واالتصاالت الساتلية، كما تسهم عموما يف حتقيق             

 .رفاه اإلنسانية من خالل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

، وقـد شـهد العقد املاضي تغيريات كبرية يف هيكل األنشطة الفضائية ومادهتا وكثافتها    
وأصبحت الدول تدرك . مثـلما يتجـلى ذلـك يف العـدد املـتزايد من املشاركني يف هذه األنشطة           

فوائــد تطبــيق التكنولوجــيات الفضــائية ملواجهــة الــتحديات غــري املســبوقة الــيت تضــعها التنمــية    
ــتدامة ــك      . املسـ ــتخدام تلـ ــن اسـ ــارجي ومـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــن استكشـ ــتمدة مـ ــد املسـ والفوائـ

 .ية تقوم اآلن بدور رئيسي يف احلياة اليوميةالتكنولوجيات الفضائ

وبـناء عـلى مـا تقّدم، ينبغي للدول أن تويل األولوية للنظر يف وضع ودعم نظام قواعد          
ومن شأن نظام هذه القواعد أن يعّزز التعاون الدويل يف جمال           . قانونـية دولية يف هذا اخلصوص     

سـاواة إىل الفوائـد الـيت ُتستمد من     الفضـاء، وأن ميكّـن الـدول مـن سـبل الوصـول عـلى قـدم امل                 
 .استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي

وقـد أدركـت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف قرارها املعنون                 
، الذي أّيدته اجلمعية العامة يف      "إعـالن فييـنا بشـأن الفضـاء والتنمية البشرية         : األلفـية الفضـائية   "
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، أن اتـباع أسلوب منظّم يف القيام        ١٩٩٩ديسـمرب   / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٦٨/ ٥٤قـرارها   
باألنشـطة الفضـائية مفـيد جلمـيع الـبلدان، سـواء أكانـت قـد أصبحت ناشطة بالفعل يف أحباث                 
ــال لألنشــطة الفضــائية       ــيقات الفضــائية، وأن الدعــم الفع ــدأت يف اســتخدام التطب الفضــاء أو ب

 .ة ألحكام معاهدات الفضاء اخلارجييتجلى يف مراعاة الدول واملنظمات الدولي

وتعمـل معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي لفائدة الدول األطراف يف                
أمـا الفوائد الناشئة من االنضمام إىل املعاهدات فهي جلية بالنسبة           . هـذه املعـاهدات ولصـاحلها     

ومن شأن قبول   . مـية لديها  لكافـة الـدول بقطـع الـنظر عـن مسـتوى التنمـية االقتصـادية أو العل                 
الـدول عـلى نطـاق واسـع باملسـؤوليات الـواردة يف املعاهدات أن يكفل التعاون الدويل الواسع        
ــية، الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف      بشــأن اجلوانــب العلمــية، وكذلــك القانون

 .األغراض السلمية

شجيع بلدكم على   وسـأكون جـد ممتـنا لكم، صاحب السعادة، أن تقدموا الدعم يف ت              
ولتيســري . الــنظر يف مســألة االنضــمام إىل معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي  

ذلـك فقـد أرفقـت هبـذه الرسـالة وثـيقة توضـيحية؛ تتضـّمن قائمـة بالفوائد اليت ميكن أن جتنيها                       
 .الدول اليت تقّرر أن تصبح أطرافا يف هذه املعاهدات

ــتكم طــرفا يف معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء    وإين أتطلّــع للترحيــب بد  ول
 .اخلارجي

 .وتقّبلوا، صاحب السعادة، فائق التقدير واالحترام 
  

 الوثيقة اليت سترفق بالرسالة النموذجية املوجهة من األمني العام
 

 معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي
  مقّدمة

التأكــيد جمــددا، يف القــرارات الــيت تــتخذها ســنويا بشــأن   دأبــت اجلمعــية العامــة عــلى   
أمهية التعاون الدويل   ، على   الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية           

ــانون الفضــاء ذات الصــلة ودورهــا املهــم يف       ــر ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك معــايري ق يف تطوي
ة، وعلى حث   واستخدامه يف األغراض السلمي   الـتعاون الـدويل الستكشـاف الفضـاء اخلـارجي           

 ،الفضـاء اخلارجي املـنظمة السـتخدام   الـدول الـيت مل تصـبح بعـد أطـرافا يف املعـاهدات الدولـية           
إدراجهـــا يف كذلـــك  و،عـــلى الـــنظر يف التصـــديق عـــلى تلـــك املعـــاهدات أو االنضـــمام إلـــيها
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ن للــدول أن تنضــم إىل وتــنطوي كــلّ معــاهدة عــلى آلــية لالنضــمام وميكــ  . تشــريعاهتا الوطنــية
 .معاهدات خمتارة أو إىل املعاهدات كلّها

ودعـا مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف              
إعالن فيينا بشأن : األلفية الفضائية"يف قـراره املعنون    ) اليونيسـبيس الثالـث   (األغـراض السـلمية     

 كانون  ٦ املؤرخ   ٦٨/ ٥٤ أّيدتـه اجلمعـية العامـة يف قـرارها           ، الـذي  "الفضـاء والتنمـية البشـرية     
، إىل اختاذ التدابري الالزمة لتعزيز جهود جلنة استخدام الفضاء اخلارجي           ١٩٩٩ديسـمرب   /األول

يف األغـراض السـلمية يف جمـال تطوير قانون الفضاء، من خالل دعوة الدول إىل التصديق على                  
 . أو إىل االنضمام إليهالفضاء اخلارجياب املتعلقة األمم املتحدةمعاهدات 

 : هيالفضاء اخلارجيب اخلمس املتعلقة األمم املتحدةمعاهدات  

ــيدان استكشــاف واســتخدام       )أ(  ــدول يف م ــناظمة ألنشــطة ال ــبادئ ال ــاهدة امل مع
ــا  ــاء اخلـــارجي، مبـ ــر، واألجـــرام الســـماوية األخـــرى   الفضـ ــاء ("يف ذلـــك القمـ معـــاهدة الفضـ

ــ)): ٢١-د( ٢٢٢٢ اجلمعــية العامــة ، مــرفق قــرار"اخلــارجي ــيعفُ ــيها يف تح بــاب التوق  ٢٧ عل
 ٢٧ تصديقا و  ٩٨؛  ١٩٦٧أكتوبر  / تشرين األول  ١٠؛ بدأ نفاذها يف     ١٩٦٧يناير  /كانون الثاين 
 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١توقيعا حىت 

 املالحــني الفضــائيني ورد األجســام  إعــادة املالحــني الفضــائيني وإنقــاذاتفــاق  )ب( 
)): ٢٢-د( ٢٣٤٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة " اإلنقــاذاتفــاق ("لقــة يف الفضــاء اخلــارجي املط

ديسمرب / كـانون األول   ٣؛ بـدأ نفـاذه يف       ١٩٦٨أبـريل   / نيسـان  ٢٢ علـيه يف     تح بـاب التوقـيع    فُـ 
ــاحلقوق والواجــبات، حــّتى     ٢٥ تصــديقا، و٨٨؛ ١٩٦٨ ــبول واحــد ب ــيعا، وق  كــانون ١ توق
 ؛٢٠٠٤يناير /الثاين

اتفاقية ("فاقـية املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية             ات )ج( 
 ٢٩ علــيها يف فــتح بــاب التوقــيع )): ٢٦-د( ٢٧٧٧مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  ، "املســؤولية

ــارس /آذار ــا يف  ١٩٧٢م ــدأ نفاذه ــول١؛ ب ــيعا، ٢٥ تصــديقا، و٨٢؛ ١٩٧٢ســبتمرب / أيل  توق
 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١ وقبوالن باحلقوق والواجبات، حىت

، "اتفاقــية التســجيل("اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   )د( 
/  كانون الثاين  ١٤ عليها يف    فـتح بـاب التوقـيع     )): ٢٩-د (٣٢٣٥مـرفق قـرار اجلمعـية العامـة         

بوالن  توقيعات، وق  ٤ تصديقا، و  ٤٥؛  ١٩٧٦سبتمرب  / أيلول ١٥؛ بدأ نفاذها يف     ١٩٧٥يـناير   
 ؛ ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١باحلقوق والواجبات، حىت 
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االتفـاق الـناظم ألنشـطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى        )ه( 
 كانون  ١٨ عليها يف    فتح باب التوقيع  ): ٣٤/٦٨، مـرفق قـرار اجلمعـية العامة         "اتفـاق القمـر   ("

 توقيعات،  ٥ تصديقات، و  ١٠؛  ١٩٨٤يه  يول/ متوز ١١؛ بدأ نفاذها يف     ١٩٧٩ديسـمرب   /األول
 ؛٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١حىت 

  
الفضاء ب املتعلقة األمم املتحدةمعاهدات قائمة إرشادية بالفوائد العائدة للدول األطرف يف 

   وحقوق وواجبات هذه الدولاخلارجي
يق يضــطَّلع باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه ألجــل فــائدة اإلنســانية ولتحقــ  -١

 .مصاحلها

جلمـيع الـدول احلـرية يف استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي واألجرام السماوية                  -٢
 .على قدم املساواة ووفقا للقانون الدويل

ــتعاون        -٣ ــبدأ الـ ــتخدامه، مبـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــدول، يف استكشـ ــد الـ تسترشـ
ــوم جبمــيع أنشــطتها يف الفضــاء اخلــارجي باملــ      ــبادلة، وتق راعاة الواجــبة واملســاعدة املت

 .للمصاحل املقابلة اليت تكون للدول األخرى

ميكـن للـدول األطـراف أن تشـارك يف عملـية وضـع املـزيد مـن القوانـني لتطوير النظام             -٤
 .القائم

إن انضـمام دولـة مـن الدول إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي قد                 -٥
األجانـب احملـتملني الذيـن يلتمسون التعاون        يـزيد مـن قدرهتـا عـلى اجـتذاب الشـركاء             

 .الدويل على استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي

إن انضـمام دولـة مـن الدول إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي قد                 -٦
يــزيد مــن مشــاركتها يف آلــيات الــتعاون الــدويل، وحيّســن، نتــيجة لذلــك، وصــوهلا إىل 

 .بيانات األرصاد اجلوية وغريها من البيانات ذات الصلة بالفضاءالبيانات العلمية و

إن االنضــمام إىل معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي يوفّــر القواعــد     -٧
واإلجـراءات الدولية لتسوية النـزاعات بالطرق السلمية وللمطالبة بالتعويض، ويضمن          

حية لألضرار اليت تتسبب فيها األجسام      محايـة مصاحل من يقع من الدول ومواطنيها ض        
 .الفضائية

إن انضـمام دولـة مـن الدول إىل معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي قد                 -٨
يـزيد من ثقتها بسالمة األنشطة الفضائية ألن املعاهدات تلزم الدول بتحّمل املسؤولية             
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ــية يف الفضــاء اخلــارجي باصــد    ــية عــن األنشــطة الوطن ار األذون الالزمــة وتوفــري  الدول
 .االشراف الضروري هلذه األنشطة متشيا مع املبادئ اليت تنص عليها املعاهدات

تلـتزم الـدول، يف مباشـرة أنشـطتها يف مـيدان استكشـاف الفضاء واستخدامه، مبراعاة                  -٩
القـانون الـدويل، مبـا يف ذلـك ميـثاق األمـم املـتحدة، حرصـا على صون السلم واألمن                     

 . وتعزيز التعاون والتفاهم الدولينيالدوليني

دعــاء با حكــرا وطنــيا ا ألن يكونــواألجــرام الســماوية غــري خاضـعني الفضـاء اخلــارجي   -١٠
 . أو بأي وسيلة أخرىما أو احتالهلماطريق استخدامه  أو عنماالسيادة عليه

ء تــتحّمل الــدول املســؤولية الدولــية عــن األنشــطة الوطنــية يف الفضــاء اخلــارجي، ســوا   -١١
كانــت أنشــطة تضــطلع هبــا الوكــاالت الــتابعة لــلحكومة أو الكــيانات غــري احلكومــية، 
وعـن ضـمان القـيام باألنشـطة الوطنـية طـبقا للمبادئ اليت تنص عليها معاهدات األمم          

 .املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

والية حتـتفظ الدولـة الطـرف املقـّيد يف سجلها أي جسم مطلق يف الفضاء اخلارجي بال                 -١٢
القضـائية والسلطة الرقابية على ذلك اجلسم، وعلى من حيملهم على متنه من العاملني              

 .أيا كانوا، أثناء وجوده يف الفضاء اخلارجي أو على جرم مساوي

تترّتـب عـلى كل دولة تطلق أو تدّبر إطالق أي جسم يف الفضاء اخلارجي وعلى كل                 -١٣
آهتا مسـؤولية دولـية عـن األضرار اليت         دولـة ُيطلـق أي جسـم مـن إقلـيمها أو مـن منشـ               

تـلحق بأيـة دولـة أجنبـية أو بـأي شخص من أشخاصها الطبيعيني أو القانونيني بسبب                  
ذلــك اجلســم أو أجــزاء مكوناتــه فــوق األرض أو يف الفضــاء اجلــوي أو يف الفضــاء        

 .اخلارجي

، مبا يف   ُتشـجَّع الـدول األطـراف يف املعـاهدات عـلى إجراء دراسات للفضاء اخلارجي               -١٤
وتلــتزم هــذه الــدول، لــدى استكشــافها   . ذلــك القمــر وغــريه مــن األجــرام الســماوية  

للفضـاء اخلــارجي، باجتــناب إحــداث تلويــث ضــار بــه، وكذلــك باجتــناب الــتهور يف  
 .إحداث تغيريات ضارة يف بيئة األرض يسببها إدخال مادة غري أرضية

سـام حتمل أية أسلحة نووية أو       تـتعهد الـدول األطـراف يف املعـاهدات بعـدم وضـع أج              -١٥
أي نـوع آخـر مـن أسـلحة الـتدمري الشـامل يف مدار حول األرض، أو وضع مثل هذه                     

. األسـلحة عـلى أي أجـرام مساويـة أو يف حمطـة يف الفضاء اخلارجي بأي طريقة أخرى                  
وعــلى كافــة الــدول األطــراف أن تقتصــر عــلى اســتخدام القمــر وغــريه مــن األجــرام     

 .ض السلمية حصراالسماوية يف األغرا
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   التذييل الثاين   
، لكي تنظر فيه "الدولة املُطِلقة"مشروع قرار بشأن تطبيق مفهوم   

   اجلمعية العامة
   "الدولة املطِلقة"تطبيق مفهوم  

 إن اجلمعية العامة، 

ــتذكرإ  ــام    ذ تســ ــا األجســ ــرار الــــيت ُتحدثهــ ــية عــــن األضــ ــؤولية الدولــ ــية املســ  اتفاقــ
 )ب( تسجيل األجسام املُطلقة يف الفضاء اخلارجي،واتفاقية)أ(الفضائية،

ــبارها  ــبري وإذ 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                 

 وأن اتفاقـية املسـؤولية تبّين الدول اليت        عـن تسـجيل اجلسـم الفضـائي وفقـا التفاقـية التسـجيل،             
جيـوز حتميـلها مسـؤولية الضرر الذي يسببه اجلسم الفضائي، واليت يتعني عليها دفع تعويض يف       

 مثل هذه احلالة،

ــتقرير جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن    وإذ حتــيط عــلما   ب
للجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا احلادية    وبـتقرير ا   )ج(أعمـال دورهتـا الثانـية واألربعـني،       

مراجعة "واألربعـني، وخصوصـا اسـتنتاجات الفـريق العـامل املعين ببند جدول األعمال املعنون             
 )د(، املرفقة بتقرير اللجنة الفرعية القانونية،"‘الدولة املطِلقة‘مفهوم 

ــه ال يوجــد يف اســتنتاجات الفــريق العــامل أو يف  وإذ تالحــظ   ــا ميــثل   أن  هــذا القــرار م
 تفسريا ذا حجية أو تعديال مقترحا التفاقية التسجيل أو اتفاقية املسؤولية،

أن التغــيريات الــيت شــهدهتا األنشــطة الفضــائية مــنذ دخــول اتفاقــية   وإذ تالحــظ أيضــا  
املســؤولية واتفاقــية التســجيل حــّيز الــنفاذ تتضــمن اســتحداثا متواصــال لتكنولوجــيات جديــدة،  

يف عـدد الـدول الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية، وتنامـيا يف التعاون الدويل على استخدام                    وازديـادا   

                                                               
 ).٢٦-د (٢٧٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )أ(
 ).٢٩-د (٣٢٣٥ار اجلمعية العامة مرفق قر  )ب(
 .Corr.1) و (A/54/20 والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم   )ج(
 .، املرفق الرابع، التذييلA/AC.105/787  )د(
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الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وازديادا يف األنشطة الفضائية اليت تقوم هبا هيئات غري               
حكومــية، مبــا فــيها األنشــطة الــيت تشــترك يف االضــطالع هبــا وكــاالت حكومــية وهيــئات غــري  

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

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

ماهتا الدولــية يف اطــار  الــدول الــيت تقــوم بأنشــطة فضــائية، وفــاء بالــتزا توصــي -١ 
معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضاء اخلارجي، وال سيما معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة          
الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجـــرام         

 األجسام الفضائية،    واتفاقـية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت ُتحدثها        )هــ (السـماوية األخـرى،   
واتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلَقـة يف الفضاء اخلارجي، وكذلك سائر االتفاقات الدولية ذات             
الصـلة، أن تـنظر يف سـن وتنفـيذ قوانني وطنية تتعلق باصدار األذون وبتوفري االشراف املستمر                  

لواليــتها عــلى األنشــطة الــيت تضــطلع هبــا يف الفضــاء اخلــارجي هيــئات غــري حكومــية خاضــعة   
 القضائية؛

 بـأن تـنظر الـدول يف ابـرام اتفاقـات تـتوافق مع اتفاقية املسؤولية                 توصـي أيضـا    -٢ 
 بشأن عمليات االطالق املشتركة أو برامج التعاون؛

جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن   توصــي كذلــك  -٣ 
ساهتا احلالية فيما يتعلق بنقل ملكية    تدعـو الـدول األعضاء إىل تقدمي معلومات، طوعا، عن ممار          

 األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار؛

بـأن تـنظر الـدول، استنادا إىل تلك املعلومات، يف امكانية املواءمة بني     توصـي    -٤ 
 تلك املمارسات، حسب االقتضاء، تعزيزا التساق قوانني الفضاء الوطنية مع القانون الدويل؛

ســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، بغـــية   إىل جلـــنة اتطلـــب -٥ 
ــناء عــلى طلــبها،       ــة ومواردهــا، أن تواصــل تــزويد الــدول، ب ــتامة مــن مهــام األمان االســتفادة ال
ــية بشــأن الفضــاء تســتند إىل         ــني وطن باملعلومــات واملســاعدات املناســبة مــن أجــل صــوغ قوان

 .املعاهدات ذات الصلة

                                                               
 ).٢١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )هـ(
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  املرفق الثاين
من جدول األعمال، ) أ (٨الفريق العامل املعين بالبند تقرير رئيسة   

 األمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي "املعنون 
   "وتعيني حدوده

مـــارس / آذار٢٩ املعقـــودة يف ٦٩٣أعـــادت اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية، يف جلســـتها  -١
ــند   ٢٠٠٤ ــريقها العــامل املعــين بالب األمــور "نون مــن جــدول األعمــال، املعــ  ) أ (٨، تشــكيل ف

وانتخبــت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها  ". املــتعلقة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده 
ــودة يف ٦٩٦ ــيا    / آذار٣٠، املعق ــالغادو كامبان ــبوراه س ــارس، دي ــوادور(م ــريق  ) اك رئيســة للف
 .العامل

يف الدورة  واسـترعت الرئيسة انتباه الفريق العامل إىل أن االتفاق الذي متّ التوّصل إليه               -٢
التاســعة والــثالثني للجــنة الفرعــية القانونــية والــذي أقــرّته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    
األغـراض السـلمية يف دورهتـا الثالـثة واألربعـني، يقضـي بـأن ُيدعـى الفـريق العامل إىل االنعقاد                   

 .للنظر حصرا يف املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 :نت الوثيقتان التاليتان معروضتني على الفريق العاملوكا -٣

 االســـتبيان املعـــين باملســـائل القانونـــية املمكـــنة "مذكـــرة مـــن األمانـــة عـــنواهنا  )أ( 
" الـــــردود املـــــتلقاة مـــــن الـــــدول األعضـــــاء : فـــــيما يـــــتعلق باألجســـــام الفضـــــائية اجلويـــــة 

(A/AC.105/635/Add.10)؛ 

ة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن  خالصــ"مذكــرة مــن األمانــة عــنواهنا   )ب( 
  (A/AC.105/C.2/L.249" املســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة       

 .Corr.1)و

االســـتبيان املعـــين باملســـائل "وأشـــارت الرئيســـة إىل أن الغـــرض مـــن الوثـــيقة املعـــنونة  -٤
هو " الردود املتلقاة من الدول األعضاء    : جلويةالقانونـية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية ا       

الـتماس اآلراء األولــية للـدول األعضــاء حــول خمـتلف املســائل ذات الصـلة باألجســام الفضــائية     
 .اجلوية

ــناء الــدورة      -٥ ــيه الفــريق العــامل أث وأشــارت الرئيســة أيضــا إىل االتفــاق الــذي توّصــل ال
يان بشـأن األجسام الفضائية اجلوية والتحليل       األربعـني للجـنة الفرعـية والـذي مفـاده أن االسـتب            

 .الشامل للردود الواردة ميكن أن يصلحا كأساس للنظر يف هذا املوضوع يف املستقبل
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ــزيد عــلى     -٦ ــا ي ــياح أن م ــة قّدمــت ردودهــا عــلى   ٣٠والحــظ الفــريق العــامل بارت  دول
ــة مــنذ أن شــرع الفــريق العــامل يف      ــنظر يف ذلــك االســتبيان بشــأن األجســام الفضــائية اجلوي ال

 دول قّدمت ردودا يف السنة املاضية، ّمما يدلّ على ما حيظى           ٧، وأن   ١٩٩٦االسـتبيان يف عـام      
  Add.7 إىل Add.1 وA/AC.105/635وتــرد تلــك الــردود يف الوثــائق . بــه هــذا البــند مــن اهــتمام

ع والحـظ الفـريق العـامل أيضـا أن مـا نـتج عـن ذلـك مـن جتمي            . Add.10 إىل   Add.8 و Corr.1و
لـلمعلومات ميـثّل اجنـازا هـائال أسفر عن معلومات مفيدة يسرت جدا عمله وكانت حمورية يف                

 .النظر يف مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ووفقــا لالتفــاق الــذي توصــل الــيه الفــريق العــامل يف الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة    -٧
خالصة حتليلية للردود على االستبيان     "ثيقة املعنونة   الفرعـية القانونـية، نظر الفريق العامل يف الو        

 (A/AC.105/C.2/L.249" بشـأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية          
 بغـية اختـاذ قرار بشأن ضرورة مواصلة النظر ضمن الفريق العامل يف االستبيان بشأن                Corr.1)و

لتقّدم الذي أحرزه الفريق العامل وعلى ضوء ما أجراه من          ونظـرا ل  . األجسـام الفضـائية اجلويـة     
 .مداوالت، خلص الفريق العامل إىل ضرورة عدم تعليق النظر يف االستبيان

واتفـق الفـريق العـامل على أن يطلب إىل األمانة أن جتمع يف وثيقة واحدة كل الردود                   -٨
ائية اجلوية، وأن تتاح تلك     الـواردة مـن الـدول األعضـاء عـلى االسـتبيان بشـأن األجسـام الفضـ                 

واتفق الفريق . الوثـيقة ألعضـاء جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية ولغريهم             
العــامل أيضــا عــلى أنــه، رهــنا بالقــرارات الــيت ســتتخذها اللجــنة الفرعــية القانونــية واللجــنة يف   

وتعيني حدوده، ميكن   املسـتقبل بشـأن بـند جـدول األعمـال املـتعلق بـتعريف الفضـاء اخلارجي                  
اعتـبار الوثـيقة الـيت تتضـّمن جتمـيعا للـردود وثـيقة عمـل مـن أجل إرساء أساس تقين أو قانوين                        
للــنظر يف املســائل القانونــية املمكــنة فــيما يتصــل باألجســام الفضــائية اجلويــة و املســائل املــتعلقة  

 .بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ــامل عــلى أ   -٩ ــريق الع ــنظر يف اخلالصــة    واتفــق الف ــية مواصــلة ال ن بإمكــان اللجــنة الفرع
، وعـلى ضرورة دعوة الدول  ٢٠٠٥التحليلـية يف دورهتـا الـرابعة واألربعـني، الـيت سـُتعقد عـام          

األعضـاء الـيت مل تقـّدم بعـد ردودا عـلى االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية إىل أن تفعل                     
فمــن شــأن ذلــك أن يكفــل احــتواء  . حليلــيةذلــك مــن أجــل حتســني حمــتوى تلــك اخلالصــة الت  

 .اخلالصة على معلومات من بلدان أكثر عددا وتنّوعا

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يدعو الدول األعضاء يف اللجنة إىل إبانة أفضلياهتا فيما                   -١٠
 يــتعلق بــاآلراء الــواردة يف اخلالصــة التحليلــية وإىل ارســاهلا إىل األمانــة لكــي يــنظر فــيها الفــريق 

 .العامل كخطوة تالية يف سبيل التوّصل إىل اتفاق بشأن هذا البند
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وأُبـدي رأي مفـاده أن اخلالصـة التحليلية تقّدم دليال على أنه ال ينبغي بالضرورة ربط      -١١
املسـائل القانونـية ذات الصلة باألجسام الفضائية اجلوية مبسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني        

 .حدوده

مفـاده أن االسـتبيان بشـكله احلـايل ينـبغي أن ُيعترب هنائيا وأن كل الردود                 وأُبـدي رأي     -١٢
الـواردة مـن الـدول األعضـاء ينـبغي أن ُترسـل إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                    

ورأى الوفـد الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أنه ينبغي، بعد              . السـلمية الـيت ميكـن أن حتـيط عـلما هبـا            
ك املسألة إىل أن تستجّد أحداث تستدعي النظر يف وضعية األجسام   ذلـك، تعلـيق الـنظر يف تلـ        

 .الفضائية اجلوية

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــن الضــروري تعــيني حــدود الفضــاء           -١٣
اخلــارجي نظــرا لالخــتالفات اجلوهــرية بــني الــنظم القانونــية الــيت تنطــبق عــلى الفضــاء اجلــوي     

 .خلارجيواألخرى اليت تنطبق على الفضاء ا

وأبـدت بعـض الوفود رأيا مفاده أن مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده ما         -١٤
 .زالت مسألة آنية وهامة، وأنه ينبغي للفريق العامل أن يواصل النظر فيها
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  املرفق الثالث
 من جدول األعمال املعنون ١٠تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   

 األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة النظر يف املشروع"
باملوجودات الفضائية، امللحق باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على 

اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب (املعدات املنقولة 
   )"٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦أفريقيا، يف 

ديسمرب / كانون األول  ٩، املـؤرخ    ٥٨/٨٩لعامـة    مـن قـرار اجلمعـية ا       ٩عمـال بالفقـرة      -١
ــتها   ٢٠٠٣ ــية، يف جلسـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ــودة يف ٦٩٣، أنشـــأت اللجـ ــارس / آذار٩ املعقـ مـ
النظر يف املشروع األويل    " من جدول األعمال، املعنون      ١٠، فـريقا عـامال معنـيا بالبند         ٢٠٠٤

ــائية،    ــاملوجودات الفضـ ــة بـ ــائل اخلاصـ ــتعلق باملسـ ــربوتوكول املـ ــتعلقة  للـ ــية املـ ــلحق باالتفاقـ  املـ
اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب        (بالضـمانات الدولـية عـلى املعدات املنقولة         

وتـــرأس الفـــريَق العـــاملَ فالدميـــري كوبـــال )". ٢٠٠١نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين١٦أفريقـــيا، يف 
 ).اجلمهورية التشيكية(

، نظــر الفــريق العــامل يف املســائل ٥٨/٨٩ مــن قــرار اجلمعــية ٩وعمــال أيضــا بالفقــرة  -٢
ــرعي   ــند الف ــواردة يف الب ــام     "، )أ (١٠ال ــتحدة مبه ــم امل ــيام األم ــية ق ــبارات املتصــلة بإمكان االعت

، واألخـرى الـواردة يف البند الفرعي        "السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى املشـروع األويل للـربوتوكول          
شــروع األويل للــربوتوكول وحقــوق  االعتــبارات املتصــلة بالعالقــة بــني أحكــام امل  "، )ب (١٠

 .، كل منها على حدة"الدول والتزاماهتا مبقتضى النظام القانوين املنطبق على الفضاء اخلارجي

 .وعقد الفريق العامل ست جلسات -٣

وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل تقريـر األمانة عن اتفاقية الضمانات الدولية على                   -٤
 تشرين  ١٦ح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف           اليت فُت  ()أ(املعـدات املـنقولة   

واملشـروع األويل لـربوتوكوهلا املـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجـودات        ) ٢٠٠١نوفمـرب  /الـثاين 
االعتــبارات املــتعلقة بإمكانــية قــيام األمــم املــتحدة بــدور الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى  : الفضــائية

 .(A/AC.105/C.2/L.238)الربوتوكول 

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن األمـم املـتحدة ميكنها، من حيث املبدأ، أن             -٥
 .تتوىل مهام السلطة املُْشِرفة مبوجب الربوتوكول القادم
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وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مفاده أنه، إذا ما تقرر أن تضطلع األمم املتحدة مبهام                   -٦
املســؤولية األساســية لألمــم املــتحدة عــن  الســلطة املُْشــِرفة، فــإن مــن شــأن ذلــك أن يعــّزز مــن   

 .التعاون الدويل يف جمال استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مهــام الســلطة املُْشــِرفــة ميكــن، مــن حيـــث  -٧
ــية حتــول دون اضــطالع األمــم      املــبدأ، إناطــتها بــاألمم املــتحدة، وأنــه ال توجــد مشــاكل قانون

والحظــت تلــك الوفــود مــن جهــة أخــرى أنــه ســتكون هــناك حاجــة إىل  . ملــتحدة هبــذا الــدورا
 . متحيص النظر يف املسائل املثارة فيما يتعلق باملسؤولية والتمويل

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مهـام السـلطة املُْشِرفة تندرج خارج نطاق                     -٨
قلقها من أن األمم املتحدة، بتولّيها تلك       وأبدت تلك الوفود    . أهـداف األمـم املـتحدة الرئيسية      

املهـام، سُتستخدم لتقدمي خدمة مباشرة إىل كيانات جتارية من القطاع اخلاص، حيث إن ذلك               
 .سيكون متنافيا مع والية املنظمة

وأبـدي رأي مفـاده أن هـناك شـكوكا كبرية بشأن ما إذا كان جيوز لألمم املتحدة أو                    -٩
أحكـام ميـثاق األمم املتحدة، أن تضطلع مبهام السلطة املُْشِرفة        ألي هيـئة مـن هيـئاهتا، مبقتضـى          

مبوجــب الــربوتوكول القــادم، وبشــأن مــا إذا كــان مــن املستصــوب أن تضــطلع بذلــك الــدور،  
وبشـأن مـا إذا كـان مـن املناسـب أن تـنظر األمـم املـتحدة يف مسألة اضطالع منظمات أخرى                       

 .من خارج منظومة األمم املتحدة بذلك الدور

بــدي رأي مفــاده أن هــناك حاجــة، عــلى املســتوى العمــلي، إىل اختــاذ قــرار بشــأن     وأ -١٠
إمكانـية اضـطالع األمـم املتحدة بدور السلطة املُْشِرفة مبوجب الربوتوكول القادم، حىت يتسىن           
املضــي قُدمــا يف تلــك العملــية واالنــتهاء مــنها يف الوقــت املناســب مــن أجــل اعــتماد مشــروع     

أي مــؤداه أن مــن الضــروري االنــتهاء مــن حبــث هــذه املســألة يف  وأعــرب عــن ر. الــربوتوكول
الوقــت احملــدد كــي يتســىن للهيــئات املختصـــة األخــرى يف األمــم املــتحدة اختــاذ مــزيد مـــن           

 .االجراءات قبل انعقاد املؤمتر الدبلوماسي

 من تقرير ٥٢ و ٤٧ و   ٤٦ و   ٤٥ و   ٤١ و   ٣٧وأعـرب عن رأي مفاده أن الفقرات         -١١
 متـثل عقـبات قانونـية خطـرية أمام تويل األمم            A/AC.105/C.2/L.238الوثـيقة   األمانـة الـوارد يف      

 .املتحدة دور السلطة املشرفة

ــة    -١٢ ــر األمان ــة أن تقري ، مبــا يف )A/AC.105/C.2/L.238(وردا عــلى ســؤال أكــدت األمان
 .ذلك استنتاجاته وتوصياته، مل ُيلغ وما زال صاحلا
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لنظر إىل املسائل املستبانـــة يف تقريـــر األمانـــة       وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفاده أنه، با           -١٣
)A/AC.105/C.2/L.238(                   هـناك حاجـة إىل املضـي يف دراسـة هـذه املسـألة قبل أن يتسىن اختاذ ،

قـرار بشـأن مـدى مالءمـة اضـطالع األمـم املـتحدة بـدور السلطة املُْشِرفة مبوجب الربوتوكول                    
 .القادم

ن املفــيد املضــي يف دراســة الــتجارب العملــية الــيت  وأبــدي رأي مفــاده أنــه ســيكون مــ  -١٤
عايشــتها مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل لــدى اضــطالعها بــدور الســلطة املُْشــِرفة مبوجــب           

 امللحق باتفاقية الضمانات الدولية    )ب(الـربوتوكول املـتعلق باملسائل اليت ختص معدات الطائرات        
ما يــتعلق بــدور األمــم املــتحدة مبوجــب      عــلى املعــدات املــنقولة، قــبل اختــاذ قــرار هنــائي فــي        

وأعـرب الوفـد الـذي أبـدى ذلـك الرأي عن            . الـربوتوكول القـادم بشـأن املوجـودات الفضـائية         
اعــتقاده أنــه ينــبغي للفــريق العــامل أن يــنظر أيضــا يف إمكانــيات أخــرى، مــنها أن ينشــئ مؤمتــر  

ــية تعــىن بتعــيني  األطــراف يف االتفاقــية ويف الــربوتوكول املقــبل بشــأن املوجــودات الفضــ   ائية آل
 .سلطة ُمْشِرفة تتألف من الدول األطراف يف االتفاقية حاملا تدخل االتفاقية حيز النفاذ

وأبــدي رأي مفــاده أنــه لــن يكــون مــن املناســب أن تــنظر اللجــنة الفرعــية القانونــية يف  -١٥
 .مسألة اضطالع هيئات أخرى مبهام السلطة املُْشِرفة مبوجب الربوتوكول القادم

وأعـرب املراقـب عـن اليونـيدروا عـن رأي مفـاده أن حتديـد السـلطة املُْشـِرفة يف أقرب                  -١٦
وقـت ممكـن أمـر مـرغوب فـيه لكـي يتسـىن االتفـاق عـلى كـل املسائل املتعلقة بالتمويل األويل                        
لـنظام التسـجيل، خاصة توزيع هذا التمويل، قبل عقد املؤمتر الدبلوماسي العتماد الربوتوكول              

ــة وليســت شــبه      و. القــادم ــِرفة إداري ــيدروا أيضــا أن مهــام الســلطة املُْش رأى املراقــب عــن اليون
وأوضـح أن اللوائـح ستضـعها احلكومـات وأن دور السـلطة املُْشِرفة              . تشـريعية أو شـبه قضـائية      

وأوضــح أيضــا، فــيما يـتعلق بإعــادة الــنظر يف هــيكل رســوم  . سيقتصـر عــلى ســّن تلــك اللوائـح  
ــدويل، أن تلــك امل  ــبارها شــبه تشــريعية أو شــبه قضــائية   الســجل ال ــبغي اعت وأوضــح . هــام ال ين

كذلـك أن املؤمتـر الدبلوماسـي إلقرار اتفاقية بشأن املعدات املنقولة وبروتوكول بشأن معدات               
 ١٦أكــتوبر إىل / تشــرين األول٢٩الطائــرات، املــنعقد يف كيــب تــاون، جــنوب أفريقــيا، مــن    

هــام إىل الســلطة املُْشــِرفة مــن أجــل ضــمان بقــاء ، أوكــل تلــك امل٢٠٠١نوفمــرب /تشــرين الــثاين
 .الرسوم املفروضة عند احلد األدىن الالزم لتغطية تكاليف إدارة شؤون السجل

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن هناك عددا من املسائل العملية واجلوهرية ما زال يتعني          -١٧
طلع األمـم املـتحدة مبهام   حـلها قـبل أن تقـرر اللجـنة الفرعـية مـا إذا كـان مـن املناسـب أن تضـ                

 .السلطة املُْشِرفة مبوجب الربوتوكول القادم
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واتفـق الفـريق العـامل عـلى إنشـاء فـريق عـامل خمصـص مفـتوح العضـوية، يـتألف مـن              -١٨
ممـثلَني اثـنني على األقل من كل جمموعة إقليمية، لكي يواصل النظر، بالوسائل اإللكترونية، ما                

الــثة واألربعــني والــرابعة واألربعــني، يف مــدى مالءمــة اضــطالع   بــني دوريت اللجــنة الفرعــية الث
األمـم املـتحدة بـدور السـلطة املُْشـِرفة، بغية إعداد تقرير، مبا يف ذلك مشروع قرار، لكي حيال                    

واتفق الفريق  . ٢٠٠٥إىل اللجـنة الفرعـية حىت تنظر فيه أثناء دورهتا الرابعة واألربعني، يف عام               
 .ا للقيام بدور املنسق للفريق العامل املخصص املفتوح العضويةالعامل على تعيني هولند

وأبـدي رأي مفـاده أن قواعـد القانون الدويل العام الواردة يف معاهدات األمم املتحدة         -١٩
املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي ينــبغي أن تكــون هلــا الغلــبة عــلى القواعــد الــواردة يف الــربوتوكول    

 .القادم

اليت ) مكررا(ن رأي مفاده أن صيغة املادة احلادية والعشرين         وأعـرب بعـض الوفـود عـ        -٢٠
تـرد حالـيا بـني معقوفـتني يف الـنص املـنقح ملشروع الربوتوكول األويل واليت اتفقت عليها جلنة                    
اليونـيدروا للخـرباء احلكومـيني يف دورهتـا األوىل تتـناول عـلى حنو مناسب العالقة بني مشروع                  

 .تحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيالربوتوكول ومعاهدات األمم امل

 احلواشي
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