
A/AC.105/850  مـم املتحـدةاأل  

Distr.: General 
28 April 2005 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
110505    V.05-83923 (A) 
*0583923* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة الثامنة واألربعون          

    ٢٠٠٥يونيه     / حزيران     ١٧-٨فيينا،     
تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا الرابعة واألربعني،   

   ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ إىل ٤املعقودة يف فيينا من 
  احملتويات      

الصفحة   الفقرات
..........................................................................................مقدمة ٢-١ ٣ -أوال
...........................................................................افتتاح الدورة   ٢-١ ٣ -ألف
.................................................................اعتماد جدول األعمال    ٣ ٣  -باء
.................................................................................احلضور  ٨-٤ ٤ -جيم 
............................................................................تنظيم العمل   ١٢-٩ ٥ -دال 
....................................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية     ١٤-١٣ ٧  -هاء
.............................................................................التبادل العام لآلراء   ٢٣-١٥ ٧ -ثانيا
.......................مس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها حالة معاهدات األمم املتحدة اخل   ٣٨-٢٤ ٨ -اثالث
...............................معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء       ٥٣-٣٩ ١١ -رابعا

٧٠-٥٤ ١٤ 

املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ وطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض
 والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادلواستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل    

....................للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت      

-خامسا
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الصفحة   الفقرات

٨١-٧١ ١٧ 
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان

.........................................................................................تنقيحها
-سادسا

١١٧-٨٢ ١٩ 

روع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحقالنظر يف املش  
باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع عليها يف

...............................٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين ١٦كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 

-سابعا

١٣١-١١٨ ٢٥ ...............................ملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية    ممارسات الدول وا  -ثامنا

١٤٩-١٣٢ ٢٧
اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي

...............................تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا اخلامسة واألربعني    
-تاسعا

 املرفقات   

٣٣ 
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء"من جدول األعمال وعنوانه  ) أ (٦ل املعين بالبند   تقرير رئيس الفريق العام  
......................................................................................."اخلارجي وتعيني حدوده 

-األول

٣٦ 

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول" من جدول األعمال، املعنون   ٨تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند     
، امللحق باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على املعداتاملتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية   

.........."٢٠٠١نوفمرب /املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف تشرين الثاين      

-الثاين

٥٥ 
 الدولية يفممارسات الدول واملنظمات " من جدول األعمال، املعنون   ٩تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند     

....................................................................................."تسجيل األجسام الفضائية  
-الثالث
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   مقدمة -أوال  
  افتتاح الدورة      -ألف  

عقـدت اللجـنة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                -١
/  نيســان١٥ إىل ٤الســلمية دورــا الــرابعة واألربعــني يف مكتــب األمــم املــتحدة يف فييــنا، مــن 

 ).إيطاليا(، برئاسة سريجيو ماركيزيو ٢٠٠٥أبريل 

 االفتتاحـية، ألقـى الرئيس كلمة وصف فيها بإجياز األعمال اليت من      ٧١١ويف اجللسـة     -٢
وترد كلمة الرئيس يف حمضر . املقـرر أن تضـطلع ـا اللجنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعني           

 ).COPUOS/Legal/T.711(حريف غري منقّح 
  

  تماد جدول األعمال          اع  -باء  
 :اعتمدت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها االفتتاحية، جدول األعمال التايل -٣

 .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١  

 .كلمة الرئيس -٢  

 .تبادل عام لآلراء -٣  

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤  

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

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(   

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا يف ذلك النظر                 )ب(   
ــا      ــيق االســتخدام الرشــيد والع ــيلة بتحق دل يف الســبل والوســائل الكف

ــدويل     ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد ال ل
 .لالتصاالت

 الــنووية يف الفضــاء القــدرةاســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر  -٧  
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
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املســائل اخلاصــة بــاملوجودات املــتعلق بلــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول ا -٨  
على املعدات املنقولة،    الدولية   املتعلقة بالضمانات تفاقية  الق با الفضـائية، املـلح   

 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 بامكانـ
 االشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل؛

وحقوق املقبل  لربوتوكول  ااالعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بـني أحكـام            )ب(  
طـــبق عـــلى الفضـــاء ن الـــنظام القـــانوين املمبقتضـــىالـــدول والـــتزاماا 

 .اخلارجي

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩ 

مية بشــأن اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســل  -١٠ 
بـــنود جديـــدة تـــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية أثـــناء دورـــا اخلامســـة  

 .واألربعني
  

  احلضور     -جيم   
االحتـــاد : حضــر الـــدورة ممـــثلو الـــدول التالـــية األعضــاء يف اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية   -٤

ي، أوكرانــيا، الروســي، األرجنــتني، إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانــيا، إندونيســيا، أوروغــوا
، إيطالــيا، باكســتان، الــربازيل، بلغاريــا، بوركيــنا فاســو، بولــندا، )االســالمية-مجهوريــة(إيــران 

ــة       ــة التشــيكية، اجلمهوري ــية، اجلمهوري ــية الليب ــة العرب ــر، اجلماهريي ــند، تركــيا، اجلزائ ــريو، تايل ب
ــيا، ســلوفاكيا، الســو      ــيا، رومان ــا، جــنوب أفريق ــة كوري ــية الســورية، مجهوري يد، شــيلي، العرب

، فييــت نــام، كازاخســتان، )البولــيفارية-مجهوريــة(الصــني، العــراق، فرنســا، الفلــبني، فــنـزويال 
كـندا، كوبـا، كولومبـيا، مالـيزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة           

، هنغاريا، هولندا،   املـتحدة لـربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، منغوليا، النمسا، نيجرييا، اهلند          
 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

أبــريل، أبلــغ الرئــيس اللجــنة الفرعــية بــتلقي / نيســان٤، املعقــودة يف ٧١١ويف اجللســة  -٥
طلـبات مــن املمــثلني الدائمــني ألذربــيجان واسـرائيل وبوليفــيا وتونــس والــيمن حلضــور الــدورة   

ية عـلى أنـه ملـا كـان منح صفة الـمراقب هو حق خاص     واتفقـت اللجـنة الفرعـ   . بصـفة مراقـب   
بلجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، فهـي ال تسـتطيع أن تـتخذ أي قرار                       
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رمسـي يـتعلق ـذه املسـألة، ولكـن ميكن ملمثلي هذه الدول أن حيضروا اجللسات الرمسية للجنة                   
 . ة، إذا ما رغبوا يف إلقاء كلماتالفرعية وأن يوجهوا إىل الرئيس طلبات ألخذ الكلم

منظمة : وحضـر الدورة ممثلو املؤسسات التالية يف منظومة األمم املتحدة بصفة مراقب            -٦
) اليونســكو(ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة ) اإليكــاو(الطــريان املــدين الــدويل 

 .والوكالة الدولية للطاقة الذرية

وكالـة الفضاء األوروبية   : الدولـية التالـية أيضـا بصـفة مراقـب         وحضـر ممـثلو املـنظمات        -٧
واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية ورابطة القانون الدويل واملنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية            

والــس االستشــاري جلــيل   ) إنترســبوتنيك(املتــنقلة واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الفضــائية     
 .الفضاء

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة  A/AC.105/C.2/INF.37وتـــرد يف الوثـــيقة  -٨
الفرعـية والـدول غـري األعضـاء فـيها ومؤسسـات مـنظومة األمـم املـتحدة واملنظمات احلكومية                    

 .الدولية واهليئات األخرى الذين حضروا الدورة وكذلك بأعضاء أمانة اللجنة الفرعية
  

  تنظيم العمل       -دال  
ية القانونية، وفقا للقرارات املتخذة يف جلستها االفتتاحية، بتنظيم         قامـت اللجـنة الفرعـ      -٩

 :عملها على النحو التايل

ــند        )أ(  ــين بالب ــامل املع ــريقها الع ــد ف ــية عق ــاودت اللجــنة الفرع ــن جــدول  ٤ع  م
، "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  "األعمـال، املعـنون     

 ضوية جلميع األعضاء يف اللجنة الفرعية، بانتظار اختاذ قرار بشأن رئاسته؛واملفتوح الع

مــن جــدول ) أ (٦عــاودت اللجــنة الفرعــية عقــد فــريقها العــامل املعــين بالبــند  )ب( 
، واملفتوح العضوية جلميع أعضاء     "تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده    "األعمـال، املعـنون     

 مهام رئاسته؛) الربازيل(توىل جوزيه مونسريات فيليو اللجنة الفرعية، واتفقت على أن ي

ــند        )ج(  ــين بالب ــامل املع ــريقها الع ــد ف ــية عق ــاودت اللجــنة الفرع ــن جــدول  ٨ع  م
الـنظر يف املشـروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات           "األعمـال، املعـنون     

دولـية عـلى املعـدات املنقولة، اليت فُتح باب          الفضـائية، املـلحق باالتفاقـية املـتعلقة بالضـمانات ال          
، واملفتوح  "٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦التوقـيع علـيها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف           

ــال       ــري كوبـ ــتوىل فالدميـ ــلى أن يـ ــية، واتفقـــت عـ ــنة الفرعـ ــاء يف اللجـ ــيع األعضـ ــوية جلمـ العضـ
 مهام رئاسته؛) اجلمهورية التشيكية(
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ــيا بالبــند   أنشــأت اللجــنة الف )د(   مــن جــدول األعمــال،  ٩رعــية فــريقا عــامال معن
ويكون مفتوح  " ممارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائية              "املعـنون   

) الســويد(العضــوية جلمــيع أعضــاء اللجــنة الفرعــية، واتفقــت عــلى أن يــتوىل نــيكالس هــيدمان 
 مهام رئاسته؛

ــتدأت اللجــنة الفرعــية عمــلها كــل   )ه(   يــوم بعقــد جلســة عامــة لالســتماع إىل   اب
 .مث قامت برفع جلستها ودعت إىل انعقاد فريق عامل، حسب االقتضاء. كلمات من الوفود

ويف اجللسـة االفتتاحـية، اقـترح الرئـيس أن يسـتمر تنظـيم العمـل مبـرونة بغية استخدام                     -١٠
 .لى ذلكخدمات املؤمترات املتاحة على حنو أكمل، وقد اتفقت اللجنة الفرعية ع

التطورات احلديثة يف جمال    "وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما بارتـياح بأن ندوة عنواا               -١١
 املــتعلقة ١٩٨٦االستشــعار عــن بعــد ومــدى استصــواب مــراجعة مــبادئ األمــم املــتحدة لســنة  

، بـرعاية املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء التابع لالحتاد         "باستشـعار األرض عـن بعـد مـن الفضـاء          
 لـلمالحة الفضـائية، بالـتعاون مـع املركـز األورويب لقـانون الفضاء التابع لوكالة الفضاء          الـدويل 

وقــد . أبــريل أثــناء الــدورة احلالــية للجــنة الفرعــية / نيســان٤األوروبــية، كانــت قــد عقــدت يف 
زوان من املعهد الدويل لقانون الفضاء وترأسها بيتر        -تولّـت تنسـيق شـؤون الندوة تانيا ماسون        

اإلطار القانوين  "وقـدم عروضـا إيضـاحية كل من ماهولينا هوفمان عن            ). النمسـا (ش  يانكوفيـت 
ــام     ــد يف ع ــدويل لالستشــعار عــن بع ؛ "هــل تغــريت األحــوال وتغــريت احلاجــات؟   : ٢٠٠٥ال

 واملمارســة الراهــنة يف أمــريكا ١٩٨٦مــبادئ األمــم املــتحدة لســنة "وجــوأن غابرينوفيــتس عــن 
ضرورة معاودة النظر : ١٩٨٦بادئ األمم املتحدة لسنة   مـ "؛ وراجـيف لوتشـان عـن        "الشـمالية 

ــيها ــاركو فرياتســاين عــن  "ف ــتحدة لســنة   "؛ وم ــم امل ــبادئ األم ــنة يف  ١٩٨٦م  واملمارســة الراه
ــا ــز         ". أوروب ــانون الفضــاء واملرك ــدويل لق ــد ال ــى املعه ــلى أن يدع ــية ع واتفقــت اللجــنة الفرع

ــان      ــن ق ــدوة أخــرى ع ــد ن ــانون الفضــاء إىل عق ــا اخلامســة    األورويب لق ــناء دور ون الفضــاء أث
ــندوة عــلى أعضــاء اللجــنة الفرعــية يف ورقــة غــرفة     . واألربعــني وقــد وزع عــرض ملــداوالت ال
 ).Add.1 و A/AC.105/C.2/2005/CRP.8(مؤمترات 

١٢-           ا اخلامسة واألربعون يف الفترة من        وأوصـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بـأن تعقـد دور
 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ إىل ٣
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  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية               -هاء   
ــه     -١٣ ــا جمموع ــية م ــيت أبديــت يف تلــك   .  جلســة٢٠عقــدت اللجــنة الفرع ــرد اآلراء ال وت

 ).COPUOS/Legal/T.711-730(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقحة 

ربعني يف واعـتمدت اللجـنة الفرعـية هـذا الـتقرير واختتمـت أعمـال دورا الرابعة واأل              -١٤
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان١٥، املعقودة يف ٧٣٠جلستها 

  
  التبادل العام لآلراء     -ثانيا  

ألقـى ممـثلو الـدول األعضـاء التالـية يف اللجـنة الفرعـية القانونـية بكـلمات أثـناء التبادل                       -١٥
نا فاسو  االحتـاد الروسـي وأملانـيا وإندونيسيا وأوكرانيا وإيطاليا والربازيل وبوركي          : العـام لـآلراء   

وتايلـــند ومجهوريـــة كوريـــا ورومانـــيا والصـــني وفرنســـا وكـــندا وكولومبـــيا واملغـــرب واهلـــند 
وألقــى ممــثّل بوليفــيا بكــلمة نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف األمــم  . والواليــات املــتحدة والــيابان

وألقــى بكــلمة أيضــا . املــتحدة الــيت هــي أعضــاء يف جمموعــة دول أمــريكا الالتينــية والكاريـــبـي 
وترد . راقـب عـن كـل مـن االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية واملعهـد الدويل لقانون الفضاء                    امل

 ).COPUS/Legal/T.711-714(اآلراء اليت أبداها أولئك املتكلمون يف حماضر حرفية غري منقحة 

أبــريل، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء   / نيســان٤ املعقــودة يف ٧١١ويف اجللســة  -١٦
. ألمانـة بكـلمة اسـتعرض فـيها دور املكتب وعمله فيما يتعلق بقانون الفضاء              اخلـارجي الـتابع ل    

وأحاطـت اللجنة الفرعية بارتياح باملعلومات املتعلقة بأنشطة املكتب اليت دف إىل تعزيز فهم              
 .قانون الفضاء الدويل وقبوله وتنفيذه

ــود عــن رأي مفــاده أن إضــفاء الطــابع العســكري عــلى ا     -١٧ لفضــاء وأعربــت بعــض الوف
اخلـارجي ينطوي على خطر من شأنه أن يقوض االستقرار االستراتيجي واألمن الدويل وميكن              

ورأت تلـك الوفـود أنـه ينـبغي أن تـناقش اللجـنة الفرعية الطرق                . أن يـؤدي إىل سـباق للتسـلح       
ــية      الكفــيلة بقصــر اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف األغــراض الســلمية، مبــا يف ذلــك وضــع آل

ملة وفعالـة ملـنع إضـفاء الطابع العسكري على الفضاء اخلارجي وتسليحه وحدوث              قانونـية شـا   
 .سباق تسلّح فيه

وأعــرب عــن رأي مــؤداه أن إضــفاء الطــابع العســكري عــلى الفضــاء اخلــارجي يهــدد    -١٨
 .أيضا األمن البشري
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وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه، بيــنما ميكــن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي لألغــراض           -١٩
، شـريطة عـدم وضـع أسـلحة فيه، ال ينبغي أن تكون هناك نظم دفاعية فضائية إال إذا                    الدفاعـية 

 .كانت تستخدم لرصد االمتثال التفاقات عدم االعتداء ولتجنب النـزاع العسكري

وأعـرب أحــد الوفـود عــن رأي مـؤداه أنــه جيــب محايـة الفضــاء اخلـارجي مــن الــتهديد       -٢٠
ورأى ذلـك الوفــد أن الوقــت قــد حــان لتوســيع  . جيالـذي تشــكّله األســلحة يف الفضــاء اخلــار 

احلظـر اجلـزئي املفـروض عـلى األسـلحة الفضـائية املكـرس يف معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشطة             
الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجـــرام         

)) ١١(-د (٢٢٢٢ية العامة   ، مرفق قرار اجلمع   "معاهدة الفضاء اخلارجي  ("السـماوية األخرى    
 .ليشمل مجيع األسلحة

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ميكـن أن يعزى جناح اللجنة الفرعية يف عملها إىل جتنبها                     -٢١
مناقشــة مســائل سياســية غــري جوهــرية وقدرــا عــلى التركــيز عــلى املشــاكل العملــية والســعي   

 . اآلراء وموجهة حنو النتائجملعاجلة تلك املشاكل من خالل عملية قائمة على التوافق يف

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن حكومـة إكـوادور، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة                     -٢٢
، أعلنـت عـن نيـتها تنظـيم مؤمتـر القارة            ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٥٩/١١٦

والحظــت . ٢٠٠٦يولــيه /األمريكــية اخلــامس املعــين بالفضــاء، املقــرر عقــده يف كيــتو يف متــوز 
اللجـنة الفرعـية كذلك أن حكومة شيلي ستنظّم اجتماعا حتضرييا للمؤمتر أثناء املعرض الدويل               

 .٢٠٠٦مارس /للطريان والفضاء املقرر إقامته يف سانتياغو يف آذار

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها لألمانـة عـلى الوثـائق املمتازة اليت أعدا هلا يف                      -٢٣
 .دورا احلالية

  
   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثا 

 ٥٩/١١٦اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة أيــدت، يف قــرارها  -٢٤
ــانون األول١٠املـــؤرخ  ــارجي يف   ٢٠٠٤ديســـمرب / كـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ ــية جلـ ، توصـ

لجنة الفرعية البند اخلاص حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس         األغـراض السـلمية بـأن تعترب ال       
املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها بـندا دائمـا يف جـدول األعمـال وأـا الحظـت أن اللجنة                 
الفرعـية سـتدعو فـريقها العـامل املعـين ـذا البـند إىل معاودة االنعقاد يف دورا احلالية وستنظر                  

 . والية هذا الفريق العامل إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعية هذهيف مدى احلاجة إىل متديد



 

9  
 

A/AC.105/850  

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن األمانـة قامـت بتحديث وتوزيع وثيقة تتضمن،            -٢٥
، معلومات عن الدول األطراف يف معاهدات األمم املتحدة         ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ١حـىت   

باألنشـطة يف الفضاء اخلارجي والدول اإلضافية املوقّعة  وغريهـا مـن االتفاقـات الدولـية املـتعلقة       
 .(ST/SPACE/11/Add.1/Rev.2)عليها 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء                   -٢٦
 : كانت كما يلي٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

 دولة والدول ٩٨ل األطراف فيها كان عدد الدو  : معـاهدة الفضـاء اخلـارجي      )أ( 
  دولة؛٢٧اإلضافية املوقّعة عليها 

االتفــاق اخلــاص بإنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد   )ب( 
 ٢٣٤٥، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة "اتفــاق اإلنقــاذ("األجســام املطلقـــة يف الفضــاء اخلــارجي 

  دولة؛٢٥ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليه ٨٨ كان عدد الدول األطراف فيه)): ٢٢-د(

اتفاقية ("اتفاقـية املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية              )ج( 
كــان عــدد الــدول األطــراف فــيها )): ٢٦-د (٢٧٧٧، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة "املســؤولية

  دولة؛٢٥ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليها ٨٢

، "اتفاقــية التســجيل("اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   )د( 
ــرار اجلمعــية العامــة    ــيها   )): ٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق ق ــدول األطــراف ف ــة ٤٥كــان عــدد ال  دول

  دول؛٤والدول اإلضافية املوقّعة عليها 

 االتفـاق املـنظّم ألنشـطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى             )ه( 
 ١١كــان عــدد الــدول األطــراف فــيه ): ٣٤/٦٨، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة "اتفــاق القمــر("

 . دول٥دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليه 

والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية أن مـــنظمة دولـــية واحـــدة أعلنـــت عـــن قـــبوهلا بـــاحلقوق  -٢٧
ــتا    ــتني أعلن ــاذ؛ وأن منظمــتني دولي ــواردة يف اتفــاق االنق ــتزامات ال ــاحلقوق  واالل ــبوهلما ب  عــن ق

وااللـتزامات الـواردة يف اتفاقـية املسـؤولية؛ وأن منظمـتني دوليـتني أعلنـتا عـن قـبوهلما باحلقوق               
 .وااللتزامات الواردة يف اتفاقية التسجيل

، كمــا ٢٠٠٤ورحبــت اللجــنة الفرعــية بتصــديق بلجــيكا عــلى اتفــاق القمــر يف عــام    -٢٨
عضاء بشأن ما أحرزته من تقدم يف سعيها لكي تصبح          رحبـت بالـتقارير الـواردة من الدول األ        

أطـرافا يف معـاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي ويف وضعها قوانني وطنية              
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. بشـأن الفضـاء ويف إبـرامها اتفاقـات ثنائـية ومـتعددة األطـراف بشـأن التعاون يف جمال الفضاء                    
 .ون الفضاء اخلارجي أسهمت يف ذلك التقدموالحظت اللجنة الفرعية أن أنشطة مكتب شؤ

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن مــن الســابق ألوانــه أن جيــتمع الفــريق العــامل املعــين    -٢٩
 مـن جـدول األعمـال خـالل الـدورة احلالـية، ألن الـدول األعضاء واملنظمات الدولية                   ٤بالبـند   

ات األمــم املــتحدة اخلمــس  حتــتاج إىل وقــت للــرد عــلى الرســائل املوجهــة إلــيها بشــأن معــاهد   
 ١٠ املؤرخ ٥٩/١١٥املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي ولالستجابة لتوصية اجلمعية العامة يف قرارها          

 بشـأن تقـدمي الـدول األعضـاء طواعـية معلومات عن ممارساا              ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول  
 .الراهنة فيما يتعلق بنقل ملكية األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار

أبريل، على  / نيسان ٥ املعقـودة يف     ٧١٤واتفقـت اللجـنة الفرعـية لذلـك، يف جلسـتها             -٣٠
 من جدول األعمال ومعاودة دعوته إىل االجتماع        ٤تعلـيق اجتماع الفريق العامل املعين بالبند        
واتفقت اللجنة الفرعية على أن تنظر أيضا يف . ٢٠٠٦أثـناء دورـا اخلامسة واألربعني يف عام       

 اخلامســة واألربعــني يف مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل إىل مــا بعــد تلــك دورــا
 .الدورة

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي للـدول األعضـاء أن تقدم بانتظام إىل مكتب                      -٣١
شــؤون الفضــاء اخلــارجي معلومــات عــن تشــريعاا وسياســاا الوطنــية املــتعلقة بالفضــاء لكــي  

 .ب من االحتفاظ بقاعدة بيانات حديثة عن ذلك املوضوعيتمكن املكت

ورأت بعــض الوفــود أن معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي تنشــئ      -٣٢
إطــارا مــترابطا ومفــيدا لألنشــطة املــتزايدة االنتشــار والتعقــيد الــيت تــنفّذها كــل مــن الكــيانات     

ورحبـت تلك الوفود بزيادة التقيد      . ياحلكومـية وكـيانات القطـاع اخلـاص يف الفضـاء اخلـارج            
ـذه املعـاهدات وأعربت عن أملها يف أن تنظر الدول اليت مل تصدق بعد على تلك املعاهدات                  

 .٢٠٠٥أو تنضم إليها يف أن تصبح أطرافا فيها يف عام 

ورأت وفـود أخـرى أنـه وإن كانـت أحكـام ومـبادئ معاهدات األمم املتحدة املتعلقة                   -٣٣
ارجي تشـكّل الـنظام الـذي جيـدر بـالدول التقـيد بـه وأنـه ينبغي تشجيع املزيد من                     بالفضـاء اخلـ   

الــدول عــلى االلــتزام ــذه األحكــام واملــبادئ، فــإن اإلطــار القــانوين الــراهن ألنشــطة الفضــاء     
اخلـارجي حيـتاج إىل تعديـل ومـزيد مـن الـتطوير ليواكب جوانب التقدم يف تكنولوجيا الفضاء                    

ورأت تلك الوفود أن من املمكن التغلب على الفجوة         . األنشطة الفضائية والـتغريات يف طبيعة     
الــنامجة عــن عــدم مواكــبة اإلطــار القــانوين الــراهن للــتطورات الــيت شــهدا األنشــطة الفضــائية  
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بوضــع اتفاقــية عاملــية شــاملة بشــأن قــانون الفضــاء دون املســاس باملــبادئ األساســية الــواردة يف 
 .املعاهدات النافذة حاليا

ودعــا أحــد اآلراء إىل عقــد فــريق عــامل غــري رمســي للــنظر يف خمــتلف املســائل املتصــلة   -٣٤
 .بإمكانية وضع تلك االتفاقية الشاملة

ورئــي أن تفســري وتنفــيذ املعــاهدات املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي مســألة تعــود فقــط إىل  -٣٥
 .الدول األطراف يف تلك املعاهدات

اء أن تتوخى املواءمة يف تنفيذ أحكام معاهدات األمم         ورئـي أنـه ينـبغي للـدول األعضـ          -٣٦
املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي بغـية زيـادة اتسـاق التشـريعات الفضـائية الوطنية مع قانون                     

 .الفضاء الدويل

وذهـب أحـد اآلراء إىل أن تدنـي عـدد األطـراف يف معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة                      -٣٧
بلدان األفريقـية واخنفــاض نسـبة مشــاركتها يف أنشـطة الفضــاء    بالفضـاء اخلـارجي بــني بعـض الــ   

اخلـارجي، كمـا يف أعمـال اللجـنة وجلاـا الفرعية مثال، إمنا يعود إىل االفتقار إىل املوارد املالية                    
والبشـرية يف تلـك الـبلدان، كمـا يعـود إىل اعـتقادها بـأن موضـوع الفضـاء اخلـارجي بعيد عن                        

ورأى ذلك الوفد أن من شأن زيادة  . اجهها شعوب تلك البلدان   مسـائل الـبقاء اليومـية الـيت تو        
شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تلــك الــدول األعضــاء أن يســهم بكــل تأكــيد يف مكتــب حضــور 

 .إحداث تغري إجيايب يف ذلك االعتقاد

 مــن جــدول ٤ويــرد الــنص الكــامل للكــلمات الــيت ألقــتها الوفــود أثــناء مناقشــة البــند   -٣٨
 .COPUOS/Legal/T.712-716)(حرفية غري منقحة األعمال يف حماضر 

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء          -رابعا   

 يف دورا الثالثة    ٢٠٠٤عمـال باالتفـاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية القانونية عام             -٣٩
قارير عن أنشطتها وأشارت إىل     واألربعـني، دعـت اللجـنة الفرعـية املـنظمات الدولـية إىل تقدمي ت              

مســألة مســتوى  عــلى أن تعــاجل اللجــنة الفرعــية ٥٩/١١٦أن اجلمعــية العامــة وافقــت يف قــرارها 
مشـاركة املـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومية اليت تتمتع مبركز املراقب الدائم لدى جلنة                  

جنة يف دورا الثامنة واألربعني     اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأن تقدم إىل الل          
 . تقريرا عن سبل زيادة مشاركتها يف أعمال اللجنة الفرعية٢٠٠٥يونيه /يف حزيران
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 A/AC.105/C.2/L.254(وكان معروضا على اللجنة الفرعية القانونيـة مذكّرة من األمانة           -٤٠
نان معلومات عن    تتضم (A/AC.105/C.2/2005/CRP.5)وورقـة غرفة مؤمترات     ) Add.1 و Corr.1و

املركــز األورويب لقــانون : األنشــطة املــتعلقة بقــانون الفضــاء وردت مــن املــنظمات الدولــية التالــية
ورابطة القانون الدويل واملعهد الدويل لقانون الفضاء       ) اإليسا(الفضـاء ووكالـة الفضاء األوروبية       

 ).اليونيدروا(واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 

 املناقشــة، أبلــغ املراقــبون عــن املــنظمات الدولــية التالــية اللجــنة الفرعــية عــن ويف ســياق -٤١
مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة  : أنشــطة مــنظمام فــيما يــتعلق بقــانون الفضــاء 

 .واإليسا واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية ورابطة القانون الدويل) اليونسكو(

ية إىل عـرض قدمـه املراقـب عـن املـنظمة الدولـية لالتصاالت               واسـتمعت اللجـنة الفرعـ      -٤٢
 .عن أنشطة تلك املنظمة) إنترسبوتنيك(الفضائية 

وأُطلعـت اللجـنة الفرعـية أيضا على األنشطة اليت نفّذها كل من املركز الدويل لقانون                 -٤٣
يما يتعلق  الفضـاء يف كيـيف، وجامعـة بريوجـيا يف إيطالـيا واملؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء ف                    

 .بقانون الفضاء

ونوهــت اللجــنة الفرعــية جبهــود اليونســكو والــتقدم الــذي أحــرزته يف معاجلــة املســائل   -٤٤
األخالقــية املــتعلقة بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي وكذلــك بقــرارها عــدم صــياغة إعــالن للمــبادئ   

 تـثريها األنشطة  األخالقـية بـل القـيام بتأكـيد وتـرويج الوعـي باملسـائل األدبـية واألخالقـية الـيت                
 .الفضائية يف إطار التعاون الدويل املعزز

ورئـي أن املـبادئ األخالقـية املـتعلقة بأنشـطة الفضاء اخلارجي ينبغي أن حتدد بوضوح        -٤٥
ــزم    ــية وأال تكــون ذات طــابع مل ــوة أدب ــرب ذات ق ــبغي    . وتعت ــه ين وأشــري يف هــذا الصــدد إىل أن

ــانون الفضــاء وا    ــيق بــني ق ــتفاعل وث ــز   االحــتفاظ ب ــبغي تعزي ــه ين ــيات الفضــائية، وإىل أن ألخالق
الــتعاون الوثــيق بــني اليونســكو وجلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وال   

 .سيما جلنتها الفرعية القانونية

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن االجـتماع املشـترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء                 -٤٦
 ٢يناير إىل   / كانون الثاين  ٣١سة والعشرين املعقودة يف فيينا من       اخلـارجي نظـر يف دورتـه اخلام       

، اسـتجابة لطلـب اللجـنة، يف مسـألة تعزيـز مشـاركة مؤسسـات منظومة              ٢٠٠٥فـرباير   /شـباط 
وقــد اتفــق االجــتماع عــلى أنــه رغــم أن . األمــم املــتحدة يف أعمــال اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني

 أحيانا دون متكّن مؤسسات منظومة األمم املتحدة من معوقـات املـوارد املالية واملوظفية حالت    
أن تكــون ممــثلة يف كــل اجــتماعات اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني، فــبإمكان هــذه املؤسســات أن  
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تعـزز مشـاركتها بـإعداد تقاريـر كتابـية عـن مسـائل تـتعلق ببـنود معيـنة مـن جـداول األعمال،                         
قاريــر عــن أنشــطتها املــتعلقة بأعمــال  عــندما يطلــب إلــيها ذلــك، وميكــنها تقــدمي معلومــات وت  

 ).A/AC.105/842انظر الوثيقة (اللجنة وجلنتيها الفرعيتني 

ورئـي أنـه ينـبغي للمـنظمات احلكومـية الدولـية الـيت تضـطلع بأنشـطة فضـائية وللدول                 -٤٧
األعضـاء فـيها أن تـنظر فـيما ميكن أن تتخذه من خطوات إلعالن قبوهلا باحلقوق وااللتزامات                  

 .عليها يف اتفاق اإلنقاذ واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيلاملنصوص 

ونوهت اللجنة الفرعية مع التقدير جبهود مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لبناء القدرات             -٤٨
دليل الفرص التعليمية املتاحة يف "يف جمـال قـانون الفضـاء وأشـادت بعملـه املـتعلق بـإعداد وثيقـته                  

وبتنظيم حلقات  " معلومات حمدثة عن قانون الفضاء    "ره االلكتروين   ومنشو" ميدان قانون الفضاء  
والحظـت اللجنة الفرعية أيضا أن املكتب يعتزم حتسني         . العمـل الـتابعة لــه حـول قـانون الفضـاء           

 ).www.unoosa.org(الصفحات املخصصة لقانون الفضاء يف موقعه الشبكي 

حتديث دليل الفرص التعليمية املتاحة     والحظـت اللجـنة الفرعـية مع التقدير بأنه جرى            -٤٩
يف مــيدان قــانون الفضــاء وأن هــذا الدلــيل ســيتاح يف املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء     

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تقديـرها للمؤسسـات التعليمـية اليت قدمت معلومات             . اخلـارجي 
 . تلك املعلوماتعن براجمها، وشجعتها وغريها من املؤسسات التعليمية على مواصلة تقدمي

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن تقديرها للرابطة الربازيلية لقانون املالحة اجلوية والفضاء               -٥٠
وحكومـة الـربازيل الشـتراكهما يف رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة والربازيل                

ــ: صــوغ وتعمــيم قــانوين الفضــاء الــدويل والوطــين  "حــول قــانون الفضــاء وموضــوعها   نظور م
 يف ٢٠٠٤نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٥ إىل ٢٢، الــيت عقــدت مــن "أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي
 .)A/AC.105/847انظر الوثيقة (ريو دي جانريو، الربازيل 

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع التقدير أن حلقة العمل تلك ساعدت على فهم وقبول                  -٥١
ــت    ــبادئها امل ــتحدة وم ــم امل ــاهدات األم ــيذ مع ــريكا   وتنف علقة بالفضــاء اخلــارجي، ال ســيما يف أم

كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن احللقــة ســامهت مســامهة    . الالتينــية والكاريــبـي
إجيابــية يف صــوغ ونشــر قــانوين الفضــاء الــدويل والوطــين ويف الــترويج عاملــيا ملعــاهدات األمــم   

 .املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

للجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن حلقــة العمــل التالــية الــيت ســتعقدها األمــم    والحظــت ا -٥٢
/  تشــرين الــثاين١٧ إىل ١٤املــتحدة حــول قــانون الفضــاء ستستضــيفها نــيجرييا يف أبوجــا مــن 

 .٢٠٠٥نوفمرب 
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 من جدول   ٥ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت ـا الوفود أثناء مناقشة البند                    -٥٣
 ).COPUOS/T.713-718(فية غري منقحة األعمال يف حماضر حر

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

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

   ور االحتاد الدويل لالتصاالتبالنسبة لألرض دون مساس بد
اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامـة كانـت قـد أيـدت يف قرارهـــا                      -٥٤
ــنظر اللجــنة     ٥٩/١١٦  توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن ت

يع البلدان، وخصوصا   الفرعـية القانونـية، أثـناء دورـا الرابعة واألربعني، مع مراعاة شواغل مج             
شـواغل الـبلدان النامـية، يف املسـائل املتعلّقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، وبطبيعة                
املـدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة               

دون مساس بدور االحتاد    بتحقـيق االسـتخدام الرشـيد والعـادل لـلمدار الثابت بالنسبة لألرض              
 .الدويل لالتصاالت

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية -٥٥

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

ردود الـــواردة مـــن وتـــتاح جمموعـــة ). Add.11/Corr.1 وAdd.7/Corr.1 ِوAdd.12 إىل Add.1و
 الـــدول األعضـــاء عـــلى االســـتبيان عـــلى املوقـــع الشـــبكي ملكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي   

)http://www.oosa.unvienna.org/aero(؛ 

خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن   "مذكــرة مــن األمانــة عــنواا   )ب( 
  A/AC.105/C.2/L.249" (ملســائل القانونــية املمكــنة فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة       ا
 ؛)Add.1 وCorr.1و

خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن   "مذكــرة مــن األمانــة عــنواا   )ج( 
" عضـاءما تفضلـه الــدول األ   : املسـائل القانونـية املمكـنة فـيما يـتعلـق باألجسام الفضائية اجلوية            

)A/AC.105/849.( 
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وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن اســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض،     -٥٦
الـذي هـو مـورد طبيعي حمدود، ينبغي أن يكون باالضافة إىل استغالله استغالال رشيدا، متاحا                 

نية النفاذ إىل   جلمـيع الـبلدان، بصـرف الـنظر عـن قدراـا التقنـية الراهـنة، وبذلك تتاح هلا إمكا                   
املـدار بشـروط عادلـة، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها وكذلك                   

 .للموقع اجلغرايف لبلدان معينة، ومع مراعاة عملية االحتاد الدويل لالتصاالت

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد    -٥٧
شـباع حبكـم خصائصـه الفـريدة، وأنه ينبغي لذلك ضمان سبل الوصول إليه               طبـيعي مهـدد باإل    

عــلى قــدم املســاواة جلمــيع الــدول، مــع مــراعاة االحتــياجات اخلاصــة للــبلدان النامــية وكذلــك   
 .للموقع اجلغرايف لبعض البلدان

وأعــرب بعــض الوفــود عــن ارتــياحه لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية يف     -٥٨
، والــذي مفــاده أن )، املــرفق الثالــثA/AC.105/738انظــر الوثــيقة (لتاســعة والــثالثني دورــا ا

التنســيق بــني الــبلدان ــدف اســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض ينــبغي أن جيــري بطــريقة  
 .رشيدة وعادلة ومبا يتوافق مع اللوائح الراديوية اليت أصدرها االحتاد الدويل لالتصاالت

 الوفـود إىل الـتوافق يف اآلراء الـذي مت التوصـل إلـيه يف اللجنة الفرعية                  وأشـارت بعـض    -٥٩
العلمـية والتقنـية يف دورا الثانية واألربعني وإىل أنه، نظرا إىل اخلصائص اخلاصة باملدار الثابت                

ومن مث رأت تلك الوفود     . بالنسـبة لـألرض، ينبغي اعتباره جزءا ال يتجزأ من الفضاء اخلارجي           
 .الثابت بالنسبة لألرض ينبغي أن حيكمه نظام خاصأن املدار 

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه، بغـية تنفـيذ االتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية                        -٦٠
القانونــية يف دورــا التاســعة والــثالثني، يكــون مــن الضــروري أن يشــارك فــيه االحتــاد الــدويل    

، ينبغي أن تصبح العالقة بني االحتاد       وحتقـيقا لذلك الغرض   . لالتصـاالت ويـنفذه بصـورة فعالـة       
الـدويل لالتصـاالت واللجـنة أوثـق وأن تـنظّم بطــريقة جتعـل مـن املمكـن تنفـيذ االتفاقـات الــيت           

 .تتوصل إليها اللجنة تنفيذا فعاال

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هو جزء ال                        -٦١
اســتخدامه خيضــع ألحكــام معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن  يــتجزأ مــن الفضــاء اخلــارجي وأن 

 .الفضاء اخلارجي
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 )١(وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الدسـتور الـراهن لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت وإتفاقيته                   -٦٢
ولوائحـه الـراديوية، وكذلـك اإلجـراءات الراهـنة املبينة يف املعاهدات بشأن التعاون الدويل بني                 

ن فـيما يـتعلق بـاملدار الثابـت بالنسـبة لألرض وسائر املدارات، تويل               الـبلدان وجمموعـات الـبلدا     
ــترددات      ــبارا كــامال ملصــاحل الــدول يف اســتخدام املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وطــيف ال اعت

 .الراديوية

وأبـدى بعـض الوفـود رأيـا مفاده أن أحكام املادتني األوىل والثانية من معاهدة الفضاء                  -٦٣
 جيــوز ألي طــرف يف تلــك املعــاهدة أن يــتملك أي جــزء مــن الفضــاء  اخلــارجي توضــح أنــه ال

اخلـارجي، كـأي موقـع مـداري يف املـدار الثابت بالنسبة لألرض مثال، سواء بادعاء السيادة أو        
 .بواسطة االستخدام، أو حىت االستخدام املتكرر

إضفاء وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن التقدم العلمي والتكنولوجي احملرز و                 -٦٤
طــابع جتــاري عــلى الفضــاء اخلــارجي واملســائل القانونــية املســتجدة وازديــاد اســتخدام الفضــاء  
اخلـارجي بشـكل عـام أصـبحت كـلها تقتضـي مـن اللجـنة الفرعـية القانونية أن تنظر يف مسألة            

 .تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ضـاء اخلارجي وال  وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن عـدم وجـود تعـريف للف             -٦٥
تعـيني حلـدوده أدى إىل عـدم يقـني قـانوين فـيما يـتعلق بتطبـيق قـانون الفضاء وقانون اجلو وأن                        
املسـائل املـتعلّقة بسـيادة الـدول واحلـدود بني اجلو والفضاء اخلارجي هي يف حاجة إىل توضيح          

 .بغية التقليل من إمكانية حصول نـزاعات بني الدول

 رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تواصل العمل يف ظل اإلطار            وأعـرب أحـد الوفود عن      -٦٦
الـراهن، الـذي يـؤدي وظيفـته جـيدا، إىل أن تكـون هـناك حاجـة مـربهن علـيها وأساس عملي                      

ورأى ذلك الوفد أن حماولة تعريف الفضاء       . لوضـع تعـريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده        
 تكون ممارسة نظرية وميكن أن تفضي إىل        اخلـارجي وتعـيني حدوده يف الوقت الراهن ميكن أن         

 .تعقيد األنشطة القائمة وقد ال يتسىن فيها توقع التطورات التكنولوجية املتواصلة

ــد         -٦٧ ــت ق ــية كان ــية والتقن ــية العلم ــتمام أن اللجــنة الفرع ــية باه والحظــت اللجــنة الفرع
ثل كولومبـيا نيابة    ، إىل عـرض قدمـه ممـ       ٢٠٠٥اسـتمعت يف دورـا الثانـية واألربعـني، يف عـام             

أداة حتليل الستغالل   "عـن األمانـة املؤقـتة ملؤمتـر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، وعنوانه               
، وهـو يبـين االستخدام غري املتناسق للموارد الطيفية يف املدار،            "املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض       

 .مما يزيد من خماطر اإلشباع يف بعض املناطق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣١٢٥١، الرقم ١٨٢٥، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
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أعـاله، عـاودت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف جلستهــا        ) ب (٩كـر يف الفقـرة      وكمـا ذُ   -٦٨
، ٧١٥ويف اجللســة . مــن جــدول األعمــال  ) أ (٦، عقــد فــريقها العــامل املعــين بالبــند     ٧١١

ــيو    ــه مونســريات فيل ــربازيل(انتخبــت اللجــنة الفرعــية جوزي ووفقــا . رئيســا للفــريق العــامل ) ال
ة الفرعـية يف دورـا التاسعة والثالثني وأقرته جلنة استخدام           لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجـن         

الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية يف دورا الثالثة واألربعني، اجتمع الفريق العامل لكي                
 .ينظر حصرا يف املسائل املتعلّقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

وأقــرت .  جلســات٧مــن جــدول األعمــال ) أ (٦وعقــد الفــريق العــامل املعــين بالبــند  -٦٩
أبريل، تقرير الفريق العامل، الوارد     / نيسان ١٣ املعقـودة يف     ٧٢٦اللجـنة الفرعـية، يف جلسـتها        
 .يف املرفق األول ذا التقرير

 من جدول   ٦الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت ـا الوفود أثناء مناقشة البند                 ويـرد    -٧٠
 ).726 وCOPUOS/Legal/T.715-720(قحة  يف حماضر حرفية غري مناألعمال

  
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف  -سادسا 

   الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها
 اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أيــدت يف قــرارها   -٧١
يف األغـراض السـلمية بـأن تواصـل اللجــنة      توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلــارجي     ٥٩/١١٦

ــبادئ ذات الصــلة       ــنظر يف اســتعراض امل ــرابعة واألربعــني، ال ــناء دورــا ال ــية، أث الفرعــية القانون
قرار اجلمعية العامة   (باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي وإمكـان تنقيحها                 

 .باعتباره بندا منفردا للمناقشة) ٤٧/٦٨

للجــنة الفرعــية القانونــية أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة والحظــت ا -٧٢
اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية كانت قد أقرت، يف دورا الثانية واألربعني،      
توصـية فـريقها العـامل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي بأن تنظَّم                      

ع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة حلقـة عمـل تقنـية حول اهلدف من وضع معيار                  باالشـتراك مـ   
أمـان تقـين حمـتمل بشـأن مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ونطاق ذلك املعيار ومساته      
العامـة، وهـي حلقـة مـن املقـرر عقدهـا يف إطـار الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية                     

 .٢٠٠٦ عام والتقنية، يف

والحظـت اللجـنة الفرعية القانونية أيضا أنه، من أجل التمكني من تنظيم حلقة العمل                -٧٣
املشـتركة وعقدهـا، وافقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـلى تعديـل خطة عملها املتعددة                   
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ل األعــوام الــيت كانــت قــد اعــتمدا يف دورــا األربعــني لكــي تتــيح إدراج هــذا البــند يف جــدو
 .أعماهلا

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن العمــل الــذي تضــطلع بــه اللجــنة الفرعــية      -٧٤
العلمـية والتقنية حاليا هام للتوصل إىل توافق دويل يف اآلراء بشأن إطار تقين يكفل االستخدام                

 .املأمون لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 مفــاده أن مــن الضــروري أن توســع اللجــنة الفرعــية   وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي  -٧٥
 وأن تــنظر يف مــدى احلاجــة إىل اســتعراض املــبادئ ٧القانونــية نطــاق مناقشــاا يف إطــار البــند 

ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي، وذلك بتجميع أكرب قدر                   
 العمل الذي تقوم به حاليا اللجنة       ممكـن مـن املعلومـات عـن هـذه املسـألة، وكذلـك بالـنظر يف                

الفرعـية العلمـية والتقنية يف جمال وضع إطار تقين دويل بشأن مصادر القدرة النووية يف الفضاء                 
 .اخلارجي والنتائج اليت ستتمخض عن ذلك العمل يف املستقبل

ورئي أن فتح باب املناقشة حول تنقيح املبادئ ليس له ما يربره يف الوقت احلايل                                                  -٧٦
 .نظرا للعمل الذي تقوم به اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذا اخلصوص                                    

وأبدي رأي مفاده أن اللجنة الفرعية القانونية ميكنها أن تنظر يف مسألة إمكان تنقيح                                              -٧٧
املبادئ، وأا ميكن أن تستفيد من جتربة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول اليت سبق هلا                                                

 .د تشريعية يف هذا اال إذا ما اضطلعت ذا التنقيح                            أن وضعت قواع         

وأبدى أحد الوفود رأيا مفاده أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مهم من                                                -٧٨
أجل اجلمع بني الكفاءة التقنية واالجراءات الفعالة اليت أعدا الوكالة فيما يتعلق باألمان                                                        

اللجنة فيما يتعلق باملسائل ذات الصلة باستكشاف                                النووي على األرض من جهة، ودراية                  
ويف هذا الصدد، دعا ذلك الوفد إىل التنسيق                        . الفضاء اخلارجي واستخدامه من جهة أخرى                     

بني الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والفريق العامل                                               
ية العلمية والتقنية فيما خيص املسائل ذات الصلة                            املعين باحلطام الفضائي التابعني للجنة الفرع                       

باحتمال حدوث ارتطام بني األجسام الفضائية اليت حتمل مصادر قدرة نووية على متنها                                                          
 .باحلطام الفضائي         

وأبدي رأي مفاده أن مصادر القدرة النووية ميكن أن تشكّل أداة هامة لبعض برامج                                             -٧٩
 .ل استكشاف املنظومة الشمسية يف املستقب                    
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واتفقت اللجنة الفرعية على ضرورة مواصلة مناقشة هذه املسألة وعلى أن تظل                                       -٨٠
 .مدرجة يف جدول أعماهلا              

 من جدول األعمال              ٧ويرد النص الكامل للكلمات اليت أُديل ا أثناء مناقشة البند                                  -٨١
 ). (COPUOS/Legal/T.717-720يف حماضر حرفية غري منقحة                   

  
روع األويل للربوتوكول املتعلّق باملسائل اخلاصة باملوجودات النظر يف املش -سابعا 

الفضائية، امللحق باالتفاقية املتعلّقة بالضمانات الدولية على املُعدات 
املنقولة، اليت فـُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 

   ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦
، أقرت  ٥٩/١١٦قانونـية أن اجلمعـية العامـة، يف قرارها          اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية ال       -٨٢

توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية يف بند            
الــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول املــتعلّق باملســائل اخلاصــة "مــن جــدول األعمــال عــنوانه 

ة املتعلّقة بالضمانات الدولية على املُعدات املنقولة، اليت        بـاملوجودات الفضـائية، امللحق باالتفاقي     
" ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف       

ووفقـا لذلـك القرار، نظرت اللجنة الفرعية، ضمن إطار البند           . بـند مناقشـة مـنفرد     /كموضـوع 
 :مها من جدول األعمال، يف بندين فرعيني ٨

ــلطة    )أ"(   ــيام األمـــم املـــتحدة مبهـــام السـ ــية قـ االعتـــبارات املتصـــلة بإمكانـ
 اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل؛

االعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بـني أحكـام الربوتوكول املقبل وحقوق              )ب"(  
 ."الدول والتزاماا مبقتضى النظام القانوين املنطبق على الفضاء اخلارجي

 :معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التاليةوكان  -٨٣

تقريــر الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح العضــوية املعــين مبــدى مناســبة قــيام     )أ( 
املـتحدة مبهــام السـلطة اإلشـرافية مبقتضــى الـربوتوكول املرتقـب مســتقبال بشـأن املســائل        األمـم 

قة الفــــريق العــــامل اخلاصــــة بــــاملوجودات الفضــــائية، الــــذي قدمــــته هولــــندا بصــــفتها منســــ
(A/AC.105/C.2/L.256)؛ 

تقريـر أمانـة اليونـيدروا عـن أعمـال الـدورة الثانية للجنة              : مذكـرة مـن األمانـة      )ب( 
اخلــرباء احلكومــيني الــتابعة لليونــيدروا مــن أجــل إعــداد مشــروع بــروتوكول مــلحق باالتفاقــية   
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 املسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية   املـتعلّقة بالضـمانات الدولـية يف املُعـدات املـنقولة يتـناول            
(A/AC.105/C.2/2005/CRP.3)؛ 

نــتائج التــبادل األويل لــآلراء بشــأن تقريــر الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح     )ج( 
العضـوية املعـين مبـدى مناسـبة قـيام األمـم املـتحدة مبهـام السلطة اإلشرافية يف إطار الربوتوكول                   

جودات الفضائية، الذي قدمته هولندا بصفتها منسقة الفريق        املقـبل بشـأن املسـائل اخلاصة باملو       
 ؛(A/AC.105/C.2/2005/CRP.7)العامل 

 الــتقرير املــتعلّق مبســألة قــيام األمــم املــتحدة مبهــام الســلطة اإلشــرافية يف إطــار    )د( 
 /A/AC.105/C.2/2005/CRP.7(الـربوتوكول املقبل بشأن املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية         

Rev.1 و Rev.2(؛ 

ــانون اخلــاص      )ه(  ــدويل لتوحــيد الق ــة املعهــد ال ــيان مقــدم مــن أمان ــيدروا(ب ) اليون
(A/AC.105/C.2/2005/CRP.9). 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                 -٨٤
 اليت عقدها اليونيدروا    األغـراض السلمية دعيت حلضور الدورة الثانية للجنة اخلرباء احلكوميني         

، واليت ركزت على املسائل السياساتية      ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٨ إىل   ٢٦يف رومـا من     
األساسـية لضـمان اجلـدوى العملية لربوتوكول املوجودات الفضائية بدال من الشروع يف قراءة      

 .ثانية لنص مشروع الربوتوكول

احلكوميني التابعة لليونيدروا ستعقد دورا والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جلـنة اخلـرباء         -٨٥
، وأن الــدول األعضـــاء يف جلـــنة اســـتخدام  ٢٠٠٥أكـــتوبر /الثالــثة يف رومـــا يف تشـــرين األول 

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ستدعى حلضور تلك الدورة أيضا

ذي ورحبــت اللجــنة الفرعــية بإنشــاء الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح العضــوية، الــ    -٨٦
اضـطلع بعملـه يف فـترة مـا بـني الـدورات بتنسـيق مـن وفـد هولـندا ونظـر يف مدى مالءمة قيام                 

ــربوتوكول املقــبل     ــتحدة مبهــام الســلطة اإلشــرافية يف إطــار ال كمــا أحاطــت اللجــنة  . األمــم امل
الفرعـية عـلما مـع التقدير مبشروع التقرير الذي أعده املنسق، رينيه ليفيرب، ومبا أحرز من تقدم                

 .قب التبادل األويل لآلراء بشأن ذلك التقريرع

ــار          -٨٧ ــرافية يف إطـ ــلطة اإلشـ ــام السـ ــتحدة مهـ ــم املـ ــي األمـ ــود تولّـ ــض الوفـ ــدت بعـ وأيـ
ــية أن توصــي        ــا احلال ــرر اللجــنة الفرعــية يف دور ــلها يف أن تق ــربوتوكول، وأعربــت عــن أم ال

ورأت تلك الوفود أنه إذا     . راجلمعـية العامـة باملوافقـة، مـن حيث املبدأ، على القيام بذلك الدو             
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مـا تعـذر التوصـل إىل اتفـاق بشـأن اتـباع ـج مـن هـذا القبـيل فينـبغي للجنة الفرعية أن تتفق،                 
عـلى األقـل، عـلى إجـراء إلحالـة األمـر إىل وقـت آخـر، ألن من املهم أن تتاح للجمعية العامة                        

 املــتحدة هــذه املهمــة، مبــا يف فرصــة الــنظر يف املســائل اجلوهــرية والعملــية املرتــبطة بــتولّي األمــم
ذلـك ضـمان املـزايا واحلصـانات املناسـبة، وتغطية مجيع التكاليف اليت سيجري تكبدها يف أداء          

 .مهام السلطة اإلشرافية، واشتراط حصول املسجل على تأمني كاف

وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مفاده أن من السابق ألوانه مناقشة أي اقتراح رمسي                    -٨٨
اجلمعـية العامة قبل أن تعاجل اللجنة الفرعية بصورة وافية مجيع املسائل العملية املتصلة     يقـدم إىل    

 .بتولّي األمم املتحدة دور السلطة اإلشرافية

ورأى بعـض الوفـود أنـه ال يوجد أي عائق قانوين حيول دون تولّي األمم املتحدة دور                   -٨٩
اصد األمم املتحدة املنصوص عليها يف السـلطة اإلشـرافية، وأن ذلـك الـدور يتوافق مع مجيع مق     

 .امليثاق

وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مؤداه أن املسائل اليت ذكرا األمانة يف تقريرها الذي             -٩٠
، حتتاج إىل دراسة (A/AC.105/C.2/L.238)أُعـد بالتشـاور مـع املستشار القانوين لألمم املتحدة        

ألمم املتحدة أن تتوىل مهام السلطة اإلشرافية يف      وافـية قـبل اختاذ قرار بشأن ما إذا كان ميكن ل           
وأبـرزت تلـك الوفود أجزاء من تقرير األمانة رأت أا أكدت على             . إطـار الـربوتوكول املقـبل     

 ٥٢التضـارب بـني مهـام األمـم املـتحدة ودور السـلطة اإلشـرافية، والتوصـية الواردة يف الفقرة                     
سـة التجربة العملية ملنظمة الطريان املدين       بـأن يـنظر يف خـيارات أخـرى، وكذلـك مواصـلة درا             

الـدويل يف اضـطالعها مبهـام السـلطة اإلشـرافية يف إطـار الـربوتوكول املـلحق باالتفاقـية املتعلّقة                     
بالضـمانات الدولـية عـلى املُعـدات املـنقولة بشـأن املسـائل اخلاصـة مبعدات الطائرات قبل اختاذ                    

هام السلطة اإلشرافية يف إطار الربوتوكول املقبل املتعلّق        قـرار ـائي بشـأن قيام األمم املتحدة مب         
 .باملوجودات الفضائية

وأعربــت بضــعة وفــود عــن دعمهــا جلهــود اليونــيدروا الرامــية إىل وضــع صــك قــانوين   -٩١
ــتجارية        ــيقات الفضــائية ال ــنفعة التطب ــل األنشــطة الفضــائية مــن القطــاع اخلــاص، مل لتيســري متوي

 الوفــود أن متويــل القطــاع اخلــاص لألنشــطة الفضــائية ســينفع  ورأت تلــك. وكذلــك العمومــية
 .البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية على السواء

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن الــربوتوكول املقــبل ال يفــتح الــباب أمــام     -٩٢
احـتمال حـدوث تضـارب مـع معـاهدات الفضـاء اخلـارجي فحسب، بل ميكن أن يؤدي أيضا                    

ورأت تلك الوفود أن تولّي األمم املتحدة دور السلطة اإلشرافية          . املسـاس باملصاحل الوطنية   إىل  
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ورأت تلك الوفود أيضا أن الربوتوكول املقبل       . لـيس مناسـبا ويتضـارب مـع واليـتها األساسية          
قـد يقتضـي مـن األمـني العـام أن يلـتمس أو يتلقى تعليمات من سلطات خارجية، مما يتعارض                     

 . من ميثاق األمم املتحدة١٠٠مع املادة 

وأُعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن املقصـود مـن الـربوتوكول املقـبل هو جمرد                       -٩٣
معاجلــة املســألة املتمــيزة واهلامــة املتمــثلة يف متويــل األنشــطة الفضــائية الــتجارية ولــيس املســاس    

ــتزا       ــوق وال ــاهدات الفضــاء اخلــارجي أو حق ــراف يف مع ــتزامات األط ــوق وال مات الــدول حبق
ورأت تلك الوفود . األعضـاء يف االحتـاد الدويل لالتصاالت مبقتضى دستوره واتفاقيته ولوائحه          

أيضـا أن لـدى اللجـنة الفرعية وأعضائها خربة فنية ميكن أن تفيد يف صوغ الربوتوكول املقبل،       
يدروا ولكـن سـيجري الـتفاوض عـلى الربوتوكول يف اية املطاف بني الدول األعضاء يف اليون                

 .من خالل إجراءات اليونيدروا

والحظـت بعـض الوفـود أن هـناك عـددا مـن اخلـيارات لـتويل السـلطة اإلشرافية، منها            -٩٤
االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، لكـي تنظر فيها الوفود املشاركة يف فريق اخلرباء احلكوميني الذي                 

ية إنشـاء جلنة من الدول      يعقـده اليونـيدروا السـتعراض الـربوتوكول املقـبل، وكذلـك يف إمكانـ              
 .األطراف

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه عـلى الـرغم مـن أنـه قُدمت أثناء املناقشات                      -٩٥
اقـتراحات بشـأن بدائـل لـتولّي األمـم املـتحدة دور السـلطة اإلشـرافية فـإن تلك االقتراحات مل                      

ام اضطالع األمم ورأى ذلـك الوفـد أنه لن تكون هناك عوائق أم     . تكـن موضـع حتلـيل مفصـل       
 .املتحدة بذلك الدور إىل أن يتم إجراء حتليل مفصل من ذلك القبيل

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن القـرار النهائي بشأن هوية السلطة اإلشرافية               -٩٦
ورأى ذلك الوفد   . يظـل مـن شـأن املؤمتر الدبلوماسي الذي سيعقد العتماد الربوتوكول املقبل            

 .زم تغطية سوى التكاليف املعقولة املتكبدة يف أداء مهام السلطة اإلشرافيةأيضا أنه لن يل

وأعـرب عـن رأي مؤداه أن تقرير الفريق العامل املخصص ال يقدم أي أجوبة واضحة            -٩٧
بشـأن التـبعات القانونـية واملالـية لـتولّي األمـم املـتحدة دور السلطة اإلشرافية، وال بشأن اآلثار                    

 .صالحات املقترح إدخاهلا على هيكل األمانة العامة لألمم املتحدةاملترتبة على اإل

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه إذا مــا تولّــت األمــم املــتحدة دور الســلطة   -٩٨
اإلشــرافية يف إطــار الــربوتوكول املقــبل فســيكون مــن األمــور احلامســة أن يكفــل توفــري األمــوال  

. هلـذا الغـرض ولـيس مـن امليزانية العادية لألمم املتحدة           االبتدائـية مـن تـربعات خمصصـة مسـبقا           
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ورأت تلـك الوفـود أيضـا أنه يظل هناك خطر اضطرار األمم املتحدة إىل دفع تعويضات إذا ما             
 .قررت تولّي دور السلطة اإلشرافية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه، مـن أجـل تفـادي أي تـبعات قانونية، قد جيدر النظر يف                        -٩٩
متخصصـة معنية بالفضاء حتت رعاية األمم املتحدة ميكنها أن تتوىل دور السلطة             إنشـاء وكالـة     

اإلشـرافية إىل جانـب مهـام أخـرى، مـثل الـنظر يف مسـألة احلطـام الفضائي وغريها من املسائل                     
 .ذات الطابع العاملي

ــية بالفضــاء اخلــارجي تتطلــب دراســة       -١٠٠ ــة متخصصــة معن ورئــي أن مســألة إنشــاء وكال
عــلى أي حــال، فــإن إنشــاء مــثل هــذه الوكالــة سيســتغرق وقــتا طويــال وأن مســألة   و. مــتعمقة

 .السلطة اإلشرافية املناسبة هي أكثر إحلاحا

وأعـرب بعـض الوفود عن رأي مؤداه أنه نظرا إىل الطابع املؤسسي املعقّد ملسألة تولّي                 -١٠١
سادسة التابعة للجمعية العامة    األمـم املتحدة دور السلطة اإلشرافية، ينبغي إحالتها إىل اللجنة ال          

 .قبل أن تحال إىل جلنتها الرابعة

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن إحالـة املسـألة إىل اللجـنة السادسـة ليسـت ضـرورية وأنه                       -١٠٢
 .ميكن يف الواقع أن تكون لذلك آثار سلبية يف عمل اللجنة الفرعية القانونية

ل إىل توافق يف اآلراء بشأن تولّي األمم        وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه نظرا لعدم التوص            -١٠٣
وفيما يتعلق مبسألة السلطة    . املـتحدة دور السـلطة اإلشرافية فينبغي النظر جديا يف حلول بديلة           

اإلشـرافية إضـافة إىل إمكانـية إنشاء هيئة دولية مسؤولة عن تنسيق نظام تدبر الكوارث، ينبغي                 
خلــارجي يف األغــراض الســلمية ضــمن ســياق  إنعــام الــنظر يف وضــعية جلــنة اســتخدام الفضــاء ا 

 .إصالح األمم املتحدة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مــن احلــيوي أن يشــدد الــربوتوكول املقــبل عــلى الطــابع     -١٠٤
العمومـي لـلخدمات الـيت حتمـلها السـواتل، خصوصـا يف الـبلدان النامـية، وأنه ينبغي أن توضع                    

 الدول يف حال التقصري يف سداد قرض أو لدى ضـمانات حلمايـة املصـاحل الوطنية احليوية لتلك      
 .نقل ملكية أحد السواتل

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن تنفـيذ الـربوتوكول املقـبل جيـب أال ميس مبا أعطي للدول                      -١٠٥
ــدويل         ــيت أرســاها االحتــاد ال ــا للقواعــد ال ــرددية وفق ــات أطــياف ت ــة ونطاق مــن حصــص مداري

رة على املوجودات الفضائية، يف حال التقصري يف        لالتصـاالت، ألن املمـول الـذي يـتوىل السيط         
 .السداد، ميكن أن يسعى إىل استخدام تلك احلصص املدارية ونطاقات األطياف الترددية
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وأبــدى أحــد الوفــود رأيــا مفــاده أن الــربوتوكول املقــبل ينــبغي أن يــأخذ التشــريعات     -١٠٦
كول املقبل من سبل انتصاف يف الداخلـية للـدول بعـني االعتـبار، ألن بعـض مـا يـرد يف الربوتو          

ورأى ذلك الوفد أيضا أن مسألة امللكية الفكرية وتعريف         . حـال التقصـري ال ميكن تنفيذه حمليا       
 .يتطلب دراسة جدية" املوجودات الفضائية"

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مؤداه أن فقرات منطوق الربوتوكول املقبل ينبغي أن              -١٠٧
ام املتعلّقة بغلبة معاهدات الفضاء اخلارجي بغية ضمان توافقها         تشـدد بدرجة أكرب على األحك     

مــع معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي، وأنــه يف حــال حــدوث أي تــنازع مــع  
 .معاهدات الفضاء اخلارجي تكون الغلبة ألحكام تلك املعاهدات

 للربوتوكول وإدراج وأُبـدي رأي مفـاده أن الفقـرة الثالـثة مـن ديباجة املشروع األويل              -١٠٨
يف ذلـــك املشـــروع أثـــناء الـــدورة األوىل للجـــنة اخلـــرباء  ) مكـــررا(املـــادة احلاديـــة والعشـــرين 

احلكومــيني الــتابعة لليونــيدروا، يعاجلــان العالقــة بــني معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء    
ــلمادة اخلــارجي واملشــروع األويل للــربوتوكول معاجلــة وافــية، وإن كانــت الصــياغة الدقــيق    ة ل

 .ال تزال موضع تفاوض) مكررا(احلادية والعشرين 

ــناول بالتفصــيل حقــوق     -١٠٩ وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن املشــروع األويل للــربوتوكول يت
ومصـاحل املمـول يف حـال حـدوث أي تقصـري مـن جانـب املديـن، لكـنه ال يعـاجل بصورة وافية                        

ــتمي      ــيت ين ــة ال ــن والدول ــتعلق    املســائل املتصــلة بواجــبات الدائ ــيما ي ــيها املمــول، خصوصــا ف إل
 ١بواجـبات الـدول مبقتضـى املـادتني السادسـة والسـابعة من معاهدة الفضاء اخلارجي والفقرة                  

 .من املادة الثانية من اتفاقية التسجيل

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن األحكـام املـتعلّقة بالتقصري، اليت ترتئي نقل                  -١١٠
ة مبقتضـى الــربوتوكول املقــبل، ميكـن أن تفضــي إىل تــأكّل احلقــوق   ملكـية املوجــودات الفضــائي 

 .والواجبات اليت تقضي ا معاهدات الفضاء اخلارجي

وأُبـدي رأي مفـاده أنـه نظـرا لعـدم التوصـل حـىت اآلن إىل اتفـاق بشـأن نظم النقل يف                        -١١١
نظمة الطريان املدين   الفضـاء اجلـوي فـإن تلـك املسألة حيتمل أن تثري نزاعا بني األمم املتحدة وم                

 .الدويل، إذا ما تولّت كل منهما دور السلطة اإلشرافية يف إطار الربوتوكولني ذَوي الصلة

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه إذا مل تـتول األمم املتحدة دور السلطة اإلشرافية فسوف         -١١٢
ل الذي من تـبقى تتمـتع بفـرص غـري حمـدودة لالطالع على مجيع املعلومات املوجودة يف السج            

 .املقرر إنشاؤه مبقتضى الربوتوكول املقبل
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وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية أن ترجــئ قــرارها إىل حــني انــتهاء جلــنة   -١١٣
اليونـيدروا الفرعـية، الـيت شـكّلت لصـوغ اقتراحات بشأن نظام التسجيل الدويل، من النظر يف           

 .دور السلطة اإلشرافية

مكـان التوصـل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسألة الرئيسية املتعلقة مبدى   ومل يكـن يف اإل     -١١٤
 .مناسبة قيام األمم املتحدة مبهام السلطة اإلشرافية

 من جدول األعمال حبيث يكون  ٨واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى إعـادة صـياغة البند               -١١٥
علق باملســائل اخلاصــة دراســة واســتعراض الــتطورات املــتعلقة مبشــروع الــربوتوكول املــت : "نصــه

، "بـاملوجودات الفضـائية، املـلحق باالتفاقـية املـتعلقة بالضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املنقولة           
وعـلى أن يـبقى على جدول أعمال اللجنة الفرعية، يف هذا الشكل املعدل، يف دورا اخلامسة                 

 .واألربعني

، ٧١١ الفرعــية يف جلســتها أعــاله، عــاودت اللجـنة ) ج (٩وحسـبما ذُكــر يف الفقـرة    -١١٦
 من جدول األعمال، وانتخبت     ٨أبريل، عقد فريقها العامل املعين بالبند       / نيسان ٤املعقـودة يف    

ــال  ــة التشــيكية (فالدميــري كوب ويف .  جلســات٨وعقــد الفــريق العــامل  . رئيســا له    ) اجلمهوري
فــريق العــامل، أبــريل، أقــرت اللجــنة الفرعــية تقريــر ال /نيســان١٥، املعقــودة يف ٧٢٩جلســتها 

 .الذي يرد يف املرفق الثاين هلذا التقرير

 من  ٨للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود أثـناء املناقشـات املتعلّقة بالبند               ويـرد الـنص الكـامل        -١١٧
 ).729 و COPUOS/Legal/T.721-727(جدول األعمال يف حماضر حرفية غيـر منقّحــة 

  
   يف تسجيل األجسام الفضائية  ممارسات الدول واملنظمات الدولية         -ثامنا  

اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أيــدت، يف قــرارها  -١١٨
، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة   ٥٩/١١٦

وفقــا خلطــة الفرعــية يف ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية،   
 .العمل اليت اعتمدا اللجنة

ممارسات الدول "وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية ورقـة خلفـية مـن األمانة عنواا               -١١٩
 ).2 وCorr.1 وA/AC.105/C.2/L.255" (واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية
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 مــن جــدول األعمــال ٩والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن عمــلها يف إطــار البــند   -١٢٠
سيشـجع الـدول على االمتثال التفاقية التسجيل وحتسني تطبيقها وتعزيز فعاليتها ويساعد على        

 .وضع قواعد تشريعية وطنية بشأن تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي وتعزيزها

املتصلة وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية عـن ممارسـات الـدول فيما يتعلق بالتشريعات الوطنية                  -١٢١
بتنفـيذ اتفاقـية التسجيل وبإنشاء وصيانة سجالت وطنية باألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي              
وبإرسـال املعلومـات من تلك السجالت إىل سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي الذي               

 اليت وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية أيضـا عـن االتفاقات الثنائية بني الدول     . حتـتفظ بـه األمـم املـتحدة      
 .تضع يف االعتبار أحكام اتفاقية التسجيل

وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية عـن الـتقدم الذي حترزه الدول يف سبيل انضمامها إىل اتفاقية                   -١٢٢
 .التسجيل

والحظـت اللجـنة الفرعية أن معهد قانون اجلو والفضاء التابع جلامعة كولونيا واملركز            -١٢٣
ــا قــ    ــرلني يف  األملــاين لشــؤون الفضــاء اجلــوي كان ــثاين ٢١ و٢٠د نظّمــا، يف ب ــناير / كــانون ال ي

كجــزء مــن  " املســائل الراهــنة يف تســجيل األجســام الفضــائية    "، حلقــة عمــل حــول   ٢٠٠٥
التحديات العاملية واألوروبية اليت تواجه قانون اجلو       :  ومـا بعـده    ٢٠٠١مشـروع   "مشـروعهما   

 ".والفضاء يف مستهلّ القرن احلادي والعشرين

ــبني اللجــنة الفرعــية الطــرق      وأعربــت بعــ  -١٢٤ ــبغي أن ت ــه ين ــاده أن ــود عــن رأي مف ض الوف
والوســائل العملــية الــيت مــن شــأا أن حتســن تطبــيق اتفاقــية التســجيل، ممــا يضــمن حســن ســري  

 .عملية التسجيل يف املستقبل وييسر االستخدام املنتج واملفيد للفضاء اخلارجي

دث يف األعــوام األخــرية يف تســجيل  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن نقصــا مــلحوظا حــ   -١٢٥
ــاهدات       األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي وأن عــدم تســجيل تلــك األجســام يعــرض مع

 .الفضاء اخلارجي للخطر

ورئــي أن التطبــيق املتســق والكــامل التفاقــية التســجيل هــام فــيما يــتعلق باألنشــطة           -١٢٦
 .الفضائية احلكومية والتجارية كذلك

ي مفاده أن تنفيذ وتطبيق اتفاقية التسجيل سيتعززان إذا جرى توحيد           وأُعـرب عـن رأ     -١٢٧
شـكل ومضـمون املعلومـات الـيت ترسلها الدول إىل األمم املتحدة؛ وإذا كفلت الدول تسجيل            
مجـيع األجسـام املطلقـة؛ وإذا وضـع حـد زمـين معقـول لتسجيل األجسام الفضائية؛ وإذا جعل                    

ــية أكــثر   ــثال؛ وإذا    الوصــول إىل الســجالت الوطن  يســرا، مــن خــالل اإلنترنــت عــلى ســبيل امل
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وزعــت املعلومــات املــتعلقة بوجــود ســجل األمــم املــتحدة عــلى الكــيانات الوطنــية عــلى نطــاق  
واسـع؛ وإذا قُدمـت معلومـات إضـافية، مـثل تغـيري املوقع املداري؛ وإذا أُدخل اسم الشركة أو                    

ائي يف سجل األمم املتحدة حاملا يتم       الشـخص االعتـباري الـذي سـجل حقوقا يف اجلسم الفض           
إنشـــاء الســـجل الـــدويل يف إطـــار بـــروتوكول املوجـــودات الفضـــائية املقـــبل املـــلحق باتفاقـــية   

 .الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أنــه ينــبغي أن تــنظر اللجــنة الفرعــية يف املســائل ذات الصــلة    -١٢٨
إلدراجها يف سجل األمم املتحدة؛ وبالتعديالت الدولية اليت تجرى       باتسـاق املعلومـات املرسلة      

عـندما تشـترك أكـثر مـن دولة واحدة يف إطالق اجلسم الفضائي؛ وبتسجيل األجسام الفضائية        
 .خالل فترة زمنية معقولة بعد إطالقها

 الــذي جــاء نتــيجة العمــل الــذي اضــطلع بــه ٥٩/١١٥ورئــي أن قــرار اجلمعــية العامــة  -١٢٩
، ميثّل دليال جيدا على كيفية التوصل       "الدولة املُطِلقة "فـريق العـامل املعـين باسـتعراض مفهـوم           ال

 .إىل نتائج إجيابية بشأن مثل هذه املسائل

 ٧١١أعــاله، عــاودت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها ) د (٩ووفقــا ملــا ذُكــر يف الفقــرة  -١٣٠
 من جدول األعمال وانتخبت     ٩ين بالبند   أبـريل، عقد فريقها العامل املع     / نيسـان  ٤املعقـودة يف    

 ٧٢٩ويف جلستها .  جلسـات ٥وعقـد الفـريق العـامل    . رئيسـا له  ) السـويد (نـيكالس هـيدمان   
أبــريل، أيــدت اللجــنة الفرعــية تقريــر الفــريق العــامل الــوارد يف املــرفق   / نيســان١٥املعقــودة يف 

 .الثالث هلذا التقرير

 من جدول األعمال يف     ٩لقيت أثناء مناقشة البند     ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت أُ        -١٣١
 ).COPUOS/Legal/T.721-729(حماضر حرفية غري منقحة 

  
اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -تاسعا 

 بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء
   دورا اخلامسة واألربعني

استذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة كانت قد الحظت، يف قرارها                                                 -١٣٢
، أن اللجنة الفرعية سوف تقدم يف دورا الرابعة واألربعني مقترحاا إىل جلنة                                                   ٥٩/١١٦

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة                                                      
          ٢٠٠٦ا اخلامسة واألربعني يف عام                  الفرعية أثناء دور. 
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واستذكر الرئيس أن االقتراحات التالية بشأن بنود جديدة يراد إدراجها يف جدول                                                       -١٣٣
أعمال اللجنة الفرعية القانونية كانت قد نظرت فيها اللجنة الفرعية أثناء دورا الثالثة                                                       

انظر     (تعقدها اللجنة الفرعية             واألربعني، واستبقاها مقدموها بغية مناقشتها يف دورات الحقة                                    
 ):A/AC.105/826 من الوثيقة       ١٣٤الفقرة   

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

تل األرضية االصطناعية يف    اسـتعراض املـبادئ املـنظمة الستخدام الدول للسوا         )ب( 
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، دف إمكانية حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح              

 مقدم من اليونان؛

ــلى احلطــام الفضــائي،        )ج(  ــنة املنطــبقة ع ــدويل الراه ــانون ال ــد الق اســتعراض قواع
 اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية واليونان؛

 املمارسـات الراهنة يف جمال االستشعار عن بعد يف إطار املبادئ املتعلقة             حتلـيل  )د( 
 باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي، اقتراح مقدم من الربازيل؛

ــة        )ه(  ــدول األعضــاء يف وكال ــه ال ــته فرنســا وأيدت ــتراح قدم احلطــام الفضــائي، اق
 .والدول املتعاونة معها) اإليسا(الفضاء األوروبية 

وشـدد بعـض الوفـود عـلى أمهـية إدراج بـنود جديدة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية                    -١٣٤
 .وأبدي رأي مفاده أن من الضروري دعم مواصلة تطوير قانون الفضاء الدويل. القانونية

وأبـدي رأي مفـاده أن بإمكـان األمانـة، مـن أجـل تعزيز عمل اللجنة الفرعية، أن تعد                     -١٣٥
بني الدائمـني يف جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية قائمة              بالـتعاون مـع املراقـ     

باملسـائل القانونـية اجلديـدة واملسـتجدة ذات الصلة بالفضاء اخلارجي اليت ميكن النظر فيها بغية       
 .إدراجها يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية يف دورات قادمة

أن الـنظام القـانوين الـراهن الـذي ينظم أنشطة           وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده             -١٣٦
الـــدول يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه ال يواكـــب الـــتطورات العلمـــية  

وأعربــت تلــك الوفــود عــن رأي مفــاده أن صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــية . والتكنولوجـية الراهــنة 
ر عــلى حلــول للمســائل الــنطاق ينــبغي أن يــتم عــلى حنــو مــتوازن مــع اهلــدف املتمــثل يف العــثو 

الراهــنة وإضــفاء طــابع قــانوين ملــزم عــلى املــبادئ املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وإضــافة أحكــام    
 .تكمل األحكام الواردة يف معاهدات األمم املتحدة الراهنة املتعلقة بالفضاء اخلارجي
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ارجي وأعـرب عـن رأي مفـاده أن صوغ اتفاقية شاملة عاملية النطاق بشأن الفضاء اخل                -١٣٧
ينـبغي أن يشـمل إدراج أحكـام ترمي إىل منع تسليح الفضاء اخلارجي وإضفاء طابع عسكري                 

 .عليه

وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أن اإلطـــار القـــانوين الـــراهن الـــذي أرســـته   -١٣٨
معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي تفـي عـلى حنـو مناسـب باحتـياجات اتمع             

ورأت تلــك الوفــود أن اإلطــار القــانوين الــذي  .  املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجيالــدويل يف املســائل
يـنظم أنشـطة الفضـاء العاملـية سـيتعزز مـن خـالل زيـادة املشـاركة يف معـاهدات األمـم املتحدة                        
ومــبادئها املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي القائمــة حالــيا وزيــادة االنضــمام إلــيها وأن إعــداد اتفاقــية  

 .وباشاملة ليس أمرا مستص

وأبـدي رأي مفـاده أن الـنظر يف اتفاقـية شـاملة عاملـية الـنطاق بشـأن الفضاء اخلارجي                       -١٣٩
سـيعرقل عمـل اللجـنة الفرعـية القانونية وسيحدث عدم يقني بشأن حالة وصالحية املعاهدات                

 .واملبادئ القائمة بشأن الفضاء اخلارجي

مــدى " إىل إدراج بــند عــنوانه والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مقدمــي االقــتراح الداعــي -١٤٠
يف جدول  " مناسـبة واستصـواب صـوغ اتفاقية شاملة عاملية النطاق بشأن قانون الفضاء الدويل             

أعمـال اللجـنة الفرعـية اتفقـوا عـلى تعليق النظر مؤقتا يف اقتراحهم نظرا ألن اللجنة الفرعية لن        
ة احلالـية حـول إدراج ذلك   تكـون يف وضـع ميكّـنها مـن التوصـل إىل توافـق يف اآلراء يف الـدور                

وأبلغـت تلـك الوفـود اللجـنة الفرعـية أن اقـتراحا يدعـو إىل أن ينظر                  . البـند يف جـدول أعماهلـا      
 مـن جـدول األعمال يف استبيان بشأن اخليارات املمكنة لتطوير            ٤الفـريق العـامل املعـين بالبـند         

 .قانون الفضاء الدويل مستقبال سيقدم يف شكل ورقة عمل

ب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية القانونــية أن تــدرس  وأعــر -١٤١
ورأى بعــض الوفــود أنــه، مــراعاة للــتقدم الــذي . اجلوانــب القانونــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي

أحـرزته اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية فـيما يـتعلق بتخفيف احلطام الفضائي، فقد أصبح من                    
 .ألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونيةاملناسب إدراج تلك املس

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنه، نظرا إىل العمل الذي ال يزال على اللجنة                     -١٤٢
الفرعـية العلمـية والتقنـية أن تضـطلع بـه فـيما يـتعلق باحلطـام الفضـائي، فمـن السابق ألوانه أن                        

 .م الفضائي يف جدول أعماهلاتدرج اللجنة الفرعية القانونية بندا يتعلق باحلطا

والحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن مقــدم االقــتراح الداعــي إىل إدراج بــند عــنوانه  -١٤٣
باستشــعار املــتعلقة  يف جمــال االستشــعار عــن بعــد يف إطــار املــبادئ  الراهــنةملمارســات ا حتلــيل"
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نة الفرعــية لــن  قــد ســحب اقــتراحه نظــرا إىل أن اللجــ"األرض عــن بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي
تكــون يف وضــع ميكــنها مــن الوصــول إىل توافــق يف اآلراء بشــأن إدراج ذلــك البــند يف جــدول 

والحـظ ذلـك الوفـد كذلـك أن مسـألة توفري فرص أفضل للوصول إىل املنافع املقترنة            . أعماهلـا 
ة باسـتخدام تكنولوجـيات االستشـعار عـن بعد حتظى باهتمام واسع وأن األطر القانونية املناسب               

 .ميكن أن تؤدي دورا هاما يف تطوير تطبيقات االستشعار عن بعد ونشرها

واتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية عــلى أن تقــترح البــنود التالــية عــلى جلــنة اســتخدام    -١٤٤
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ألجــل إدراجهــا يف جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية يف 

 :دورا اخلامسة واألربعني
  

  البنود املنتظمة  
 .افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس وإقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 

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

 :ائل املتصلة مبا يلياملس -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا يف ذلك النظر                 )ب(  
ــادل      ــيق االســتخدام الرشــيد والع ــيلة بتحق يف الســبل والوســائل الكف
ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل     ل

 .لالتصاالت
  

  البنود املنفردة للمناقشة /املواضيع  
اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٧ 

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
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ــتعلق    -٨  ــلة مبشـــروع الـــربوتوكول املـ ــتطورات ذات الصـ ــتعراض الـ دراســـة واسـ
ات الدولــية باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، املــلحق باتفاقــية الضــمان 

 .على املعدات املنقولة
  البنود اليت ينظر فيها يف اطار خطط العمل        

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩ 

قـيام الفـريق العـامل بـتحديد املمارسـات املشتركة وصوغ توصيات             : ٢٠٠٦  
 .لفضاء اخلارجيلتعزيز االمتثال التفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف ا

  
  بنود جديدة    

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١٠ 
بـنود جديـدة لكـي تـنظر فـيها اللجـنة الفرعـية القانونـية أثـناء دورا السادسة                 

 .واألربعني

  ٤ية بالبنــود واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى معـاودة عقـد األفـرقة العاملة املعن               -١٤٥
 . من جدول األعمال إبان دورا اخلامسة واألربعني٩و) أ (٦و

وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بورقــة العمــل الــيت قدمهــا االحتــاد الروســي وأوكرانــيا  -١٤٦
اســتبيان بشــأن اخلــيارات املمكــنة لــتطوير قــانون الفضــاء الــدويل        "وكازاخســتان، وعــنواا  

 من  ٤ واتفقـت عـلى أنـه ميكـن للفـريق العـامل املعين بالبند                (A/AC.105/C.2/L.259)" مسـتقبال 
حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي               "جـدول األعمـال، املعـنون       

وأحاطــت اللجــنة الفرعــية عــلما بــأن تايلــند وشــيلي . أن يــناقش ورقــة العمــل تلــك" وتطبــيقها
 .العملواليونان انضمت كشريكة يف تقدمي ورقة 

واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أن تستعرض، يف دورا اخلامسة واألربعني، احلاجة إىل                -١٤٧
 من جدول األعمال إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعية          ٤متديـد واليـة الفـريق العامل املعين بالبند          

 .تلك

ــر      -١٤٨ ــدة ي ــنود جدي ــية بشــأن ب ــتراحات التال اد والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مقدمــي االق
 :إدراجها يف جدول أعماهلا يعتزمون استبقاء اقتراحام توخيا ملناقشتها يف دوراا التالية
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اسـتعراض املـبادئ املـنظمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية يف             )أ( 
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، ـدف إمكـان حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح         

 ن اليونان؛مقدم م

اسـتعراض قواعـد القانون الدويل الراهنة املطبقة على احلطام الفضائي، اقتراح             )ب( 
 مقدم من اجلمهورية التشيكية واليونان؛

مناقشـة بشــأن مســائل تتصـل باملــبادئ املــتعلقة باالستشـعار عــن بعــد، اقــتراح     )ج( 
 مقدم من شيلي وكولومبيا؛

ــته   )د(  ــتراح قدم ــدول األعضــاء يف اإليســا    احلطــام الفضــائي، اق ــه ال  فرنســا وأيدت
 والدول املتعاونة معها؛

اسـتعراض املبادئ املتعلقة باالستشعار عن بعد، دف حتويلها إىل معاهدة يف             )ه( 
 .املستقبل، اقتراح مقدم من اليونان

ــند       -١٤٩ ــيانات الــيت أُديل ــا خــالل املناقشــات بشــأن الب ــرد الــنص الكــامل للب  مــن ١٠وي
 ).COPUOS/Legal/T.725-728( األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة جدول
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 املرفق األول
 

من جدول األعمال وعنوانه ) أ (٦تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   
   "املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده"
ــة  -١ ــودة يف ٧١١يف اجللسـ ــان٤ املعقـ ــريل / نيسـ ــاودت٢٠٠٥أبـ ــية  ، عـ ــنة الفرعـ  اللجـ

القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عقــد فــريقها العــامل 
املســائل املتصــلة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي "مــن جــدول األعمــال وعــنوانه ) أ (٦املعــين بالبــند 

ــريل، انتخبــت اللجــنة ال / نيســان٦ املعقــودة يف ٧١٥ويف اجللســة ". وتعــيني حــدوده  فرعــية أب
 .رئيسا للفريق العامل) الربازيل(جوزيه مونسريات فيليو 

واسـترعى الرئـيس انتـباه الفـريق العـامل إىل أنه، وفقا لالتفاق الذي مت التوصل إليه يف                    -٢
الـدورة التاسـعة والـثالثني للجـنة الفرعـية القانونـية وأيدتـه جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                      

 ا الثالـــثة واألربعـــني وأيدتـــه بالـــتايل اجلمعـــية العامـــة يف قـــرارها  األغـــراض الســـلمية يف دورـــ
، عقـد الفـريق العـامل للـنظر يف املسائل           ٢٠٠٤ديسـمرب   / كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٥٩/١١٦

 .املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده فحسب

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٣

استبيان بشأن بعض املسائل القانونية املمكنة فيما       "مانة عنواا   مذكّـرة من األ    )أ( 
ــة    ــتعلق باألجســام الفضــائية اجلوي ــدول األعضــاء   : ي ــن ال ــواردة م ــردود ال  A/AC.105/635" (ال

؛ وتــتاح جمموعــة الــردود الــواردة مــن  )Add.11/Corr.1 وAdd.7/Corr.1 وAdd.12 إىل Add.1و
ــع   ــتبيان املوقــ ــلى االســ ــاء عــ ــدول األعضــ ــارجي   الــ ــاء اخلــ ــؤون الفضــ ــبكي ملكتــــب شــ   الشــ

)http://www.oosa.unvienna.org/aero(؛ 

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

 ؛)Add.1 وCorr.1و

خالصــة حتليلــية للــردود عــلى االســتبيان بشــأن   " مــن األمانــة عــنواا  مذكّــرة )ج( 
 " مـا تفضـله الدول األعضاء     : املسـائل القانونـية املمكـنة فـيما يـتعلق باألجسـام الفضـائية اجلويـة               

)A/AC.105/849.( 



 

 34 
 

 A/AC.105/850

ونظـر الفـريق العـامل، يف إطـار فـريق خمصـص غـري رمسي، يف ضرورة توضيح األسئلة                     -٤
بيان بشــأن األجســام الفضــائية اجلويــة وخلــص إىل أنــه ال حاجــة إىل توضــيح  الــواردة يف االســت

 .تلك األسئلة

 :واتفق الفريق العامل، على أساس مناقشاته، على ما يلي -٥

أن يواصــل دعــوة الــدول األعضــاء إىل الــرد عــلى االســتبيان بشــأن األجســام     )أ( 
 الفضائية اجلوية؛

ذكــر مــا يفضــلونه فــيما يــتعلق بــردود  أن يواصــل دعــوة الــدول األعضــاء إىل  )ب( 
ــيقة        ــة يف الوثـ ــة امللخصـ ــائية اجلويـ ــام الفضـ ــأن األجسـ ــتبيان بشـ ــلى االسـ ــاء عـ ــدول األعضـ  الـ

A/AC.105/C.2/L.249و Corr.1و Add.1؛ 

ــتراحات بشــأن منهجــية الســتعراض       )ج(  ــدمي اق ــدول األعضــاء إىل تق أن يدعــو ال
اجلويـة بغـية وضع فهم مشترك مقبول بشأن         الـردود عـلى االسـتبيان بشـأن األجسـام الفضـائية             

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛

أن يوصـي جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تدعو                    )د( 
ــية          ــن اخلصــائص التقن ــر ع ــداد تقري ــية إع ــنظر يف إمكان ــية إىل ال ــية والتقن ــية العلم اللجــنة الفرع

املسـتوى احلايل للتقدم التكنولوجي والتطورات احملتملة يف       لألجسـام الفضـائية اجلويـة يف ضـوء          
 املستقبل املنظور؛

تقـدمي معلومـات عـن تشـريعاا الوطنـية أو أي       إىلأن يدعـو الـدول األعضـاء     )ه( 
ممارسـات وطنـية قد تكون موجودة أو جيري وضعها وهلا صلة مباشرة أو غري مباشرة بتعريف                 

 .دهأو تعيني حدو/الفضاء اخلارجي و

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــن الضــروري تعــيني حــدود الفضــاء           -٦
اخلـارجي بالـنظر إىل االخـتالفات اجلوهـرية القائمـة بـني الـنظم القانونـية املنطـبقة على كل من                      

 .الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي

 ه وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدود                     -٧
 .ما زال مسألة موضوعية وهامة ينبغي أن يواصل الفريق العامل النظر فيها

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه بغــية تيســري املناقشــات حــول املســائل املتصــلة بــتعريف      -٨
 :الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، ينبغي تناول املسائل التالية
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لــنظر إىل أن الــردود ينــبغي أن يوضــع با" األنشــطة الفضــائية"تعــريف مفهــوم  )أ( 
الـواردة مـن الـدول األعضـاء عـلى االستبيان بشأن األجسام الفضائية، وكذلك املداوالت اليت                 
دارت يف اللجـنة الفرعـية حـول بـند جـدول األعمـال، دلّـت على أن هناك جني بارزين إزاء                      

دول ويف هـذا الصـدد، اقـترح ذلـك الوفد تعديل عنوان بند ج             . املشـكلة مهـا فضـائي ووظـيفي       
املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وتعريف        : "األعمـال ليصـبح كما يلي     

 ؛"‘األنشطة الفضائية‘مفهوم 

عـدد الـردود عـلى االسـتبيان بشـأن األجسـام الفضـائية اجلوية أو عدد الدول                   )ب( 
 استخدام الفضاء الـيت أعربـت عمـا تفضله بالنسبة لتلك الردود مل يكن كبريا ألن قرارات جلنة     

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية واهليـئات الفرعـية الـتابعة هلا تؤخذ على أساس التوافق ال على                    
 أساس غالبية األصوات؛

لـدى الـنظر يف املسـائل املتصـلة باألجسـام الفضـائية اجلويـة هناك مسألة هامة                   )ج( 
 على مبدأ السيادة املطلقة على      هـي السـؤال املـتعلّق مبـا إذا كانت الدول األعضاء تريد احملافظة             
 .فضائها اجلوي باعتباره مبدأ حتميا من مبادئ القانون الدويل

 



 

 36 
 

 A/AC.105/850

 املرفق الثاين
 

 من جدول األعمال، املعنون ٨تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   
النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلّق باملسائل اخلاصة "

مللحق باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على باملوجودات الفضائية، ا
املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب 

   "٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦أفريقيا، يف 
/  كـــانون األول١٠، املـــؤرخ ٥٩/١١٦ مـــن قـــرار اجلمعـــية العامـــة ٩وفقـــا للفقـــرة  -١

عـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف          ، أنشـأت اللجـنة الفر     ٢٠٠٤ديسـمرب   
، فريقا عامال معنيا    ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ٤ املعقودة يف    ٧١١األغـراض السـلمية ، يف جلسـتها         

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل       " مـن جـدول األعمـال، املعنون         ٨بالبـند   
ق باالتفاقــية املــتعلقة بالضــمانات الدولــية عــلى املعــدات  اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، املــلح 

/  تشرين الثاين  ١٦املـنقولة، الـيت فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تـاون، جـنوب أفريقيا، يف                      
 ).اجلمهورية التشيكية(وترأس الفريق العامل فالدميري كوبال ". ٢٠٠١نوفمرب 

، نظــر الفــريق العــامل يف  ٥٩/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٩ووفقــا أيضــا للفقــرة   -٢
ــرعي    ــند الف ــواردة يف الب ــنون )أ (٨املســائل ال ــم    "، املع ــيام األم ــية ق ــبارات املتصــلة بإمكان االعت

ــبل     ــربوتوكول املق ــام الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى ال ــتحدة مبه ــند   "امل ــواردة يف الب ، واألخــرى ال
م الربوتوكول املقبل وحقوق االعتـبارات املتصـلة بالعالقة بني أحكا  "، املعـنون    )ب (٨الفـرعي   

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

 .وعقد الفريق العامل مثاين جلسات -٣

وكانـت اللجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            -٤
ا الثالـثة واألربعـني، توصـية هـذا الفـريق العامل اليت دعا فيها إىل                السـلمية قـد أقـرت، يف دورـ        

إنشـاء فـريق عـامل خمصـص مفتوح العضوية يتألف من ممثلَني اثنني على األقل من كل جمموعة        
مـن اموعـات اإلقليمـية، لكـي يواصـل بالوسـائل اإللكترونـية، يف الفترة اليت تتخلل الدورتني          

 واألربعـني للجـنة الفرعـية، الـنظر يف مسـألة مـدى مناسبة قيام األمم                الثالـثة واألربعـني والـرابعة     
ــة        ــائل اخلاصـ ــتعلق باملسـ ــبل املـ ــربوتوكول املقـ ــى الـ ــرافية مبقتضـ ــلطة اإلشـ ــام السـ ــتحدة مبهـ املـ
بـاملوجودات الفضـائية، وذلـك دف إعداد تقرير، مبا يف ذلك نص مشروع قرار، بغية إحالته                 

ــيه   ــنظر ف ــرابعة واألربعــني إىل اللجــنة الفرعــية لكــي ت ــناء دورــا ال وأقــرت اللجــنة الفرعــية  .  أث
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القانونـية أيضـا اتفـاق الفريق العامل على تعيني هولندا منسقة للفريق العامل املخصص املفتوح                
 .العضوية

ــتوح        -٥ ــامل املخصــص املف ــريق الع ــية يف أعمــال الف ــدول األعضــاء التال ــثلو ال وشــارك مم
رجنـــتني، اســـبانيا، أملانـــيا، إندونيســـيا، أوروغـــواي، إيطالـــيا، االحتـــاد الروســـي، األ: العضـــوية

الـربازيل، اجلزائـر، اجلمهوريـة التشيكية، مجهورية كوريا، الصني، فرنسا، كازاخستان، كندا،             
 .كولومبيا، املكسيك، اهلند، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

ــند جــدول األعمــال   وواصــل الفــريق العــامل املخصــص املفــت   -٦ ــنظر يف ب وح العضــوية ال
ودعــا . A/AC.105/C.2/L.256بالوســائل اإللكترونــية وأعــد مشــروع تقريــر يــرد يف الوثــيقة       

الفـريق العـامل املخصص املفتوح العضوية اللجنة الفرعية القانونية إىل النظر يف مشروع التقرير      
 .لمية لكي تنظر فيه بدورهابغية إحالته إىل جلنة استخدام الفضاء يف األغراض الس

وخلــص يف املناقشــات الــيت دارت يف الفــريق العــامل املخصــص إىل أن مــن الضــروري  -٧
مواصـلة الـنظر يف مسـألة ما إذا كان من املناسب تقدمي مشروع قرار بشأن ذلك املوضوع مع                   

 .مشروع التقرير

ص املفــتوح وبعــد الــنظر بشــكل مســتفيض يف مشــروع تقريــر الفــريق العــامل املخصــ    -٨
تقرير الفريق العامل عن مسألة مدى "العضـوية داخـل الفـريق العامل، اعتمد نص ائي عنوانه         

مناسـبة قـيام األمـم املـتحدة مبهـام السـلطة اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل املتعلق باملسائل        
 .، وهو مستنسخ يف التذييل األول هلذا التقرير"اخلاصة باملوجودات الفضائية

أبــريل، قدمــت وفــود اســبانيا وأملانــيا وإيطالــيا واجلمهوريــة التشــيكية  / نيســان١٤ويف  -٩
ضمن مشـروع          والسـويد وفرنسـا وكـندا وهــنغاريا وهولـندا      مل تت ملتحدة ورقـة ع يات ا والوال

قـرار مقـترحا الحـتمال الـنظر فـيه مسـتقبال بغية تيسري نظر اجلمعية العامة يف مثل ذلك القرار                
ــتمــادها ل ــاف   واعـ ــة املطـــ ــه يف ايــ ــل   ). A/AC.105/C.2/L.258(ـــــ ــة العمـ ــناقَش ورقـ ومل تـ

 . وهي مستنسخة يف التذييل الثاين هلذا التقريراملذكورة،

وأعـرب أحـد الوفـود عن رأي مفاده أن التقدم احملرز يف الدورة األخرية للجنة اخلرباء                  -١٠
ول املقبل سيكون متسقا مع النظام القانوين       احلكومـيني التابعة لليونيدروا يشري إىل أن الربوتوك       

 من املادة الثانية من الربوتوكول      ٢ورأى ذلك الوفد أن الفقرة      . املنطـبق على الفضاء اخلارجي    
املقـــبل تتـــناول عـــلى حنـــو واف الشـــواغل ذات الصـــلة باإلحـــاالت غـــري املـــتوقعة للتراخـــيص  

االنتصاف بغية محاية القانون العام   احلكومـية، وأن املـادة السادسة عشرة تضع قيودا على سبل            
ورأى ذلــك الوفــد أيضــا أن الــربوتوكول املقــبل ال يتضــارب مــع لوائــح  . واخلدمــات العمومــية
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االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، واضـعا يف اعتـباره ردود االحتـاد الـدويل لالتصـاالت عـلى اللجنة                     
 .الفرعية القانونية

يف اآلراء بشأن املسألة الرئيسية املتعلقة مبدى ومل يكـن يف االمكـان التوصـل إىل توافق        -١١
 .مناسبة قيام األمم املتحدة مبهام السلطة اإلشرافية

ــرفة       / نيســان١٢ويف  -١٢ ــة غ ــيدروا بصــفته ورق ــة اليون ــن أمان ــدم م ــيان مق ــريل، وزع ب أب
 .، وخلصه رئيس الفريق العامل)(A/AC.105/C.2/2005/CRP.9اجتماعات 

ل عـلى أن أي مسـائل تود الوفود لفت نظر اليونيدروا إليها ميكن              واتفـق الفـريق العـام      -١٣
إحالـتها إلـيها عـرب مديـر مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، نظـرا لعدم حضور ممثل لليونيدروا                

 .يف الدورة احلالية للجنة الفرعية القانونية

واتفــق كذلــك عــلى أنــه ينــبغي ملديــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، عــند مراســلة   -١٤
يونـيدروا، أن يشـري إىل الـدورة الثالثة املقترحة للجنة اخلرباء احلكوميني اليت من املزمع عقدها             ال

ــام  ــدول        ٢٠٠٥يف ع ــم ال  ــع اجــتماعات أخــرى ــا م ــد انعقاده ، وإىل احــتمال تداخــل موع
 .األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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 التذييل األول
 

عامل عن مسألة مدى مناسبة قيام األمم املتحدة مبهام تقرير الفريق ال  
السلطة اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل املتعلق باملسائل اخلاصة 

   باملوجودات الفضائية
   مقدمة     -أوال   

، ٢٠٠٠ديسمرب  / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٥٥/١٢٢أيـدت اجلمعية العامة، يف قرارها        -١
خلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية       توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء ا   

مشروع اتفاقية املعهد "البـنود املنفردة للمناقشة، يف البند املعنون  /القانونـية، مـن ضـمن املسـائل       
الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص املـتعلقة باملصاحل الدولية يف املعدات املتنقّـلة، واملشروع األويل                 

وعقب ".  بشأن مسائل تتعلق باملمتلكات الفضائية على وجه التحديد        للـربوتوكول املـلحق ـا     
اعـتماد اتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب                   

، أيـّـدت اجلمعية العامة ثانية، يف      ٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٦تـاون، جـنوب أفريقـيا، يف        
، الـنظر يف هذه املسألة من جانب  ٢٠٠١ديسـمرب  / كـانون األول  ١٠ املـؤرخ    ٥٦/٥١قـرارها   

ــن املســائل    ــبارها م ــية، باعت ــنفردة للمناقشــة  /اللجــنة الفرع ــنود امل ــراراا . الب  ٥٧/١١٦مث يف ق
ـــؤرخ ٥٨/٨٩، و٢٠٠٢ديســمرب / كــانــون األول١١املــؤرخ  ديســمبــر / كــانــون األول٩ املـ
، جــددت اجلمعــية العامــة   ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٩/١١٦ ، و٢٠٠٣

االعتبارات "تأيـيدها لـتلك التوصـية، مـع حتديـد مسـألتني معينـتني للمناقشـة، مبـا فـيهما مسـألة                  
ــروع األويل      ــى املشـ ــرافية مبقتضـ ــلطة اإلشـ ــام السـ ــتحدة مبهـ ــم املـ ــيام األمـ ــية قـ ــلة بإمكانـ املتصـ

 ".للربوتوكول

 الفــترة مــن دورــا األربعــني إىل دورــا وقــد نظــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية، خــالل -٢
ــتحدة مبهــام الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى        ــيام األمــم امل ــية ق ــرابعة واألربعــني، يف مســألة إمكان ال

. الـربوتوكول املقـبل املـتعلق باملسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية امللحق باتفاقية كيب تاون               
األربعـني، جـرى النظر يف املسألة ضمن إطار         وبـني دوريت اللجـنة الفرعـية األربعـني واحلاديـة و           

، ويف روما   ٢٠٠١سبتمرب  /آلـية تشـاورية خمصصـة خـالل اجـتماعني عقـدا يف باريس يف أيلول               
ــثاين  ــناير /يف كــانون ال ــية      . ٢٠٠٢ي ــام اللجــنة الفرع ــني، كــان أم ــية واألربع ــا الثان مث يف دور

 املستشـــار القـــانوين لألمـــم املـــتحدة القانونـــية تقريـــر مـــن األمانـــة العامـــة أُعــــد بالتشـــاور مـــع
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(A/AC.105/C.2/L.238) .         أمــا الــتقرير احلــايل فقــد أعــده الفــريق العــامل املخصــص املفــتوح
 .العضوية واعتمدته اللجنة الفرعية القانونية خالل دورا الرابعة واألربعني

 املعهد  وجيـري حالـيا الـتفاوض بشأن الربوتوكول اخلاص باملوجودات الفضائية برعاية            -٣
وقد أُنشئت جلنة من خرباء حكوميني، وعقدت       ). اليونيدروا(الـدويل لتوحـيد القـانون اخلاص        

، دعي  ٢٠٠٤أكتوبر  / ويف تشـرين األول    ٢٠٠٣ديسـمرب   /جلسـتني يف رومـا يف كـانون األول        
ومن . إلـيهما مجـيع الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية                   

 أن تدعــى الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى الــربوتوكول اخلــاص بــاملوجودات الفضــائية مــن  املــتوقّـع
واتصــل . جانــب املؤمتــر الدبلوماســي العــتماد الــربوتوكول، لكــي تــتوىل القــيام بــتلك الوظــيفة 

اليونــيدروا بــاألمم املــتحدة باعتــبارها ســلطة إشــرافية حمــتملة مبقتضــى الــربوتوكول اخلــاص          
 :ذلك ألسباب، منها ما يليباملوجودات الفضائية و

 استصواب إسناد الوظيفة إىل منظمة دولية ذات مصداقية وقائمة أصال؛ )أ( 

املســؤولية الرئيســية الــيت تــتوالها األمــم املــتحدة بشــأن الــتعاون الــدويل يف          )ب( 
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛

ء اخلـارجي الـتابع لألمانة      الـدور احلـايل الـذي يقـوم بـه مكتـب شـؤون الفضـا                )ج( 
 العامة باعتباره أمانة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني؛

قـيام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بالنـيابة عن األمني العام، مبهمة حفظ          )د( 
طلقة يف الفضاء سـجل األجسـام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، وفقا التفاقية تسجيل األجسام امل         

 ).١٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (اخلارجي 

ومـع أن اليونـيدروا مل يتصـل إال باألمم املتحدة لتنظر يف مسألة تويل وظيفة السلطة اإلشرافية،          
ــذا الشــأن        ــرض يف ه ــتقدم بع ــحة أن ت ــات أخــرى مرش ــه جيــوز أيضــا جله وجلــنة اخلــرباء  . فإن

.  حالـيا يف عـروض حمتملة مقدمة من جهات مرشحة أخرى          احلكومـيني املذكـورة أعـاله تـنظر       
وأمـا اختـيار أفضل اجلهات املرشحة أو إقرار إجراء بشأن اختيار أفضل اجلهات املرشحة فهما    
ــاملوجودات         ــربوتوكول اخلــاص ب ــتماد مشــروع ال ــر الدبلوماســي الع ــيازان خاصــان باملؤمت امت

 .الفضائية

يفة السـلطة اإلشـرافية اختاذ اجلمعية العامة قرارا يف          ويقتضـى تولّــي األمـم املـتحدة وظـ          -٤
 .والقصد من هذا التقرير تيسري النظر يف مسألة تولّي األمم املتحدة هذه الوظيفة. هذا الصدد
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   وظائف السلطة اإلشرافية    -ثانيا  
فُــتح بــاب التوقــيع عــلى اتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة، يف كيــب    -٥

ــاون، ــيا، يف  ت ــثاين ١٦ جــنوب أفريق ــرب / تشــرين ال ــا يف   ٢٠٠١نوفم ــريان مفعوهل ــدأ س  ١، وب
، عـلى أن يقتصـر ذلك بالتحديد على فئة من املعدات اليت ينطبق عليها               ٢٠٠٤أبـريل   / نيسـان 

ذات ) متنقّـلة(وتسـعى االتفاقـية إىل تيسـري متويـل اقتناء واستخدام معدات منقولة              . بـروتوكول 
ة اقتصـادية معيـنة، مـثل معـدات الطائـرات واملعدات الدارجة على السكك         قـيمة عالـية أو أمهـي      

ولكن لكي تطبـق اتفاقية    . الفضـائية ) األصـول (واملوجـودات   ) القاطـرات والعـربات   (احلديديـة   
كيـب تاون على فئة معينة من املعدات املنقولة، ال بد أوالً من تسمية تلك الفئة يف بروتوكول                  

لق مبعـدات الطائـرات، فقد فُتح باب التوقيع على بروتوكول ملحق بتلك             أمـا فـيما يـتع     . معـني 
الـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصـة مبعدات          (٢٠٠١نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ١٦االتفاقـية يف    

؛ ذلـك ألن االتفاقـية بصـيغتها الـيت تطبق على معدات الطائرات مل يبدأ بعد سريان                  )الطائـرات 
ظمة الطريان املدين الدويل، لدى بدء سريان مفعول االتفاقية بصيغتها          وقـد دعيـت من    . مفعوهلـا 

ــرات، للقــيام مبهمــة الســلطة اإلشــرافية بشــأن الســجل الــدويل       الــيت تطــبق عــلى معــدات الطائ
وكـان جملـس مـنظمة الطـريان املدين الدويل قد وافق،            . مبقتضـى بـروتوكول معـدات الطائـرات       
ظـيفة قبل انعقاد املؤمتر الدبلوماسي الذي وجـه الدعوة،   مـن حيـث املـبدأ، عـلى تولّـي تلـك الو            

وتقــوم هــذه اهليــئة اآلن مبهــام التوجــيه واإلشــراف عــلى اللجــنة التحضــريية الــيت أنشــأها املؤمتــر 
الدبلوماسـي لكـي تقـوم مبهمـة السـلطة اإلشـرافية املؤقتة يف انتظار بدء سريان مفعول االتفاقية                   

وأمــا فــيما يــتعلق بــاملوجودات الفضــائية، فمــن  .  الطائــراتبصــيغتها الــيت تطــبق عــلى معــدات 
ومن املتوقع أن   . املـتوخـى تطبـيق االتفاقـية مبقتضـى مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية               

  ١٢تقــدر الــتجارة مبقتضــى بــروتوكول املوجــودات الفضــائية بصــورة أولـــيـة مبــا يــتراوح بــني   
لتسـجيالت املـتوقع يف أي سـنة ميكـن أن يكون             سـاتال يف السـنة الواحـدة، ولكـن عـدد ا            ١٨و

وقـد يكـون مـن املـتوقّـع عـلى حنـو معقـول أن يـزداد عـدد التســجيالت، ألن          . أعـلى مـن ذلـك   
تعزيـز الـيقني القـانوين مـن شـأنه أن يـؤدي على األرجح إىل الترويج لتوفري التمويل املستند إىل         

 . املاليةاملوجودات فيما يتعلق باملوجودات الفضائية يف األسواق

وتـنص اتفاقـية كيـب تـاون عـلى إنشـاء سجل دويل لغرض حتديد األولويات فيما بني              -٦
أما يف سياق  ). منقولة(عـدة مطالـبات صـحيحة متـنازعة خبصوص ضمانات يف معدات متنقّلة              

بـروتوكول املوجـودات الفضـائية، فـإن ذلـك سـوف يقتضـي إنشـاء سـجل دويل للموجودات                    
 حتديـد األولويــة فــيما بـني مطالــبات صــحيحة متـنازعة عــلى الوقــت    وســوف يعــتمد. الفضـائية 

الـذي تكون فيه ضمانة مــا قابلة للبحث عنها يف السجل الدويل؛ لكن فعل التسجيل نفسه ال                 
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واملنازعات بشأن صحة . يفـترض مسـبقا صـحة املطالـبات املتـنازعة وال يعد جانبا من جوانبها          
وأما تسجيل املعلومات يف السجل الدويل فمن . املختصةمطالـبة مــا سـوف تبـت فيها احملكمة       

شـأنه أن يكـون مقصـورا عـلى توفـري إشـعار جلميع األطراف الباحثة بوجود ضمانات مؤكّـدة            
ومــن املــرجح أن تتضــمن املعلومــات الــيت تــدون يف   . أو ممكــنة يف أحــد املوجــودات الفضــائية 

نوع التسجيل  ) ج(بأولـئك األطراف؛    تفاصـيل االتصـال     ) ب(أمسـاء األطـراف؛     ) أ: (السـجل 
ــه؛  ــية  ) د(ومدت ــدم للتســجيل ســوف    . وصــف املوجــودات الفضــائية املعن ــيت تق واملعلومــات ال

جيهـزها أمـني السـجل، لكنه لن يتوىل تقدير دقة تلك املعلومات املقدمة للتسجيل وال صالحية      
التقليل إىل أدىن حد من     ) أ: (وسوف يصمم نظام التسجيل ألجل    . الطـرف املسـجل للتصرف    

احلؤول دون وضع تسجيالت يتبدى     ) ب(خماطـر احـتمال وضـع تسـجيالت غـري مـأذون ا؛              
 .بوضوح أا غري حمتملة أو أا ال حتتوي، من ناحية أخرى، على املعلومات الالزمة

وتـنص اتفاقـية كيـب تـاون أيضـا عـلى تسـمية هيـئة لإلشـراف عـلى املسجل وتشغيل                       -٧
ووفقـــا التفاقـــية كيـــب تـــاون، تقـــوم الســـلطة اإلشـــرافية عـــلى بـــروتوكول . لـــدويلالســـجل ا

 :الفضائية مبا يلي) األصول(املوجودات 

 إنشاء السجل الدويل أو العمل على إنشائه؛ )أ( 

ــروتوكول املوجــودات       )ب(  ــص ب ــن منصــبه، إال إذا ن ــه م ــيني املســجل أو إعفائ تع
 الفضائية على خالف ذلك؛

ن أن أي حقـوق الزمـة ملواصـلة التشـغيل الفعال للسجل الدويل يف               الـتأكد مـ    )ج( 
 حالة تغيري املسجل، ستؤول إىل املسجل اجلديد أو تصبح قابلة لإلحالة إليه؛

ــا       )د(  ــح، وفق ــتعاقدة، بوضــع أو اعــتماد لوائ ــدول امل ــيام، بعــد التشــاور مــع ال الق
ــدو     ــربوتوكول املوجــودات الفضــائية، بشــأن تشــغيل الســجل ال يل والعمــل عــلى نشــر تلــك   ل

 اللوائح؛

ــتعلقة        )ه(  ــع الشــكاوى امل ــا رف ــيت ميكــن مــن خالهل ــة ال وضــع االجــراءات االداري
 بتشغيل السجل الدويل إىل السلطة اإلشرافية؛

 اإلشراف على املسجل وعلى تشغيل السجل الدويل؛ )و( 

تراه السلطة  القـيام، بـناء عـلى طلـب املسجل، بتقدمي االرشادات إليه حسبما               )ز( 
 اإلشرافية مالئما؛
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ــدويل        )ح(  ــرافق الســجل ال ــيت تفــرض عــلى خدمــات وم وضــع هــيكل الرســوم ال
 واستعراض هذا اهليكل دوريا؛

اختـاذ كافـة االجـراءات الالزمـة لضـمان وجـود نظـام تسجيل الكتروين فعال                  )ط( 
 ائية؛قائم على االشعارات لتحقيق أهداف االتفاقية وبروتوكول املوجودات الفض

ــتزاماا مبوجــب         )ي(  ــاء بال ــتعاقدة بشــأن الوف ــدول امل ــة إىل ال ــر دوري ــدمي تقاري تق
 .االتفاقية والربوتوكول

ويف حــال وجــود أي عــدم اتســاق بــني اتفاقــية كيــب تــاون وبــروتوكول املوجــودات    -٨
وهذا احلكم االحتياطي يسمح    . الفضـائية املقـبل، يكـون للربوتوكول الرجحان يف هذا الصدد          

بـتعديل الوظـائف املـنوطة بالسـلطة اإلشرافية يف مشروع بروتوكول املوجودات الفضائية لكي           
 .تتالءم مع أي شواغل لدى اجلهات املرشحة اليت تنظر يف مسألة تولّي دور السلطة اإلشرافية

  
   املسائل اجلوهرية ذات الصلة بتولّي وظيفة السلطة اإلشرافية          -ثالثا  

ملوجـودات الفضـائية املقـبل عـلى إمكانات مهمة الشأن يف تيسري            يـنطوي بـروتوكول ا     -٩
ــتلك        ــتجاري ل ــتمويل ال ــر ســبل ال ــتعزيز تواف ــتجارية يف الفضــاء اخلــارجي ب ــر األنشــطة ال تطوي
األنشـطة، ممــا يعـود مبـنافع عـلى الـبلدان عـلى مجـيع املسـتويات املختلفة من التنمية االقتصادية                      

دة بذاـا أن تقرر ما إذا كان ميكنها أو ينبغي هلا أن تسهم              ويعـود لألمـم املـتح     . والتكنولوجـية 
وال بـد على اخلصوص يف هذا الصدد من تقدير ما إذا كان لدى األمم  . يف حتقـيق تلـك الغايـة      

املــتحدة األهلــية القانونــية ألداء وظــيفة الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى بــروتوكول املوجــودات         
 .ستصوب سياسيا لألمم املتحدة أن تتوىل وظيفة كهذهالفضائية املقبل، وما إذا كان من امل

وأُعــرب عــن آراء خمــتلفة بشــأن مــا إذا كانــت وظــيفة الســلطة اإلشــرافية ذات طــابع      -١٠
ورأت بعــض الوفــود أــا ذات طــابع جتــاري ألـا تســتتبع رصــد تقــدمي اخلدمــات مــن  . جتـاري 

 أن وظيفة السلطة اإلشرافية     واعتـربت وفود أخرى   . جانـب املسـجل إىل كـيانات جتـين أرباحـا          
ولذلك ال بد من تقدير ما إذا كان     . ليسـت ذات طـابع جتـاري بـل ذات طـابع عمومي حصراً             

هـذا متـسـقا مـع مقاصـد األمـم املـتحدة، وخباصة سلطات ووظائف اجلمعية العامة، حبسب ما                   
االعتبار إىل ما   ويف هـذا اخلصـوص، من اجلائز النظر بعني          . هـو مبـيـن يف ميـثاق األمـم املـتحدة          

إذا كــان ميكــن املقارنــة عــلى حنــو مناســب بــني جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  
السـلمية، بصـفتها هيـئة فرعـية تابعة للجمعية العامة، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته                 

يف جــزءا مــن األمانــة العامــة، وبــني مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل، بصــفتها وكالــة متخصصــة  
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عــلما بــأن هــذه املــنظمة قــد قبلــت، مــن حيــث املــبدأ، القــيام بوظــيفة  . مــنظومة األمــم املــتحدة
ويالحظ من ناحية   ). ٥انظر الفقرة   (السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى بروتوكول معدات الطائرات          

أنــه أشــري إىل الوضــعية اخلاصــة مبــنظمة الطــريان املــدين الــدويل فــيما يــتعلق مبقاصــد بــروتوكول  
ومـن ناحـية أخـرى، لوحـظ أنـه، ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة، مل تسند                    . الطائـرات معـدات   

املسـؤولية عـن الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية إىل وكالة                     
 .متخصصة، بل إىل األمم املتحدة نفسها

حدة لتولّي وظيفة   وقـد أُعـرب عـن آراء خمـتلفة بشـأن األهلـية القانونـية لدى األمم املت                  -١١
فأُعـرب عن الرأي القائل     . السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى بـروتوكول املوجـودات الفضـائية املقـبل             

وأُعرب عن رأي . بـأن تولّـي أي وظـيفة ذات توجــه جتـاري ال يتـسق مع ميثاق األمم املتحدة               
مــم آخــر اختــذ مــنحى معاكســا يف أن تولّــي وظــيفة مــن هــذا الــنوع قــد يســهم يف مقاصــد األ   

املـتحدة يف الـترويج للـتعاون الـدويل عـلى إجيـاد حلـول ملشـاكل دولية ذات طابع اقتصادي أو                       
ورأت .  من امليثاق  ١ من املادة    ٣اجـتماعي أو ثقايف أو إنساين، حبسب ما هو مبيـن يف الفقرة             

بعـض الوفـود أنـه إىل حـني تقيـيم مجـيع املسائل ذات الطابع التنظيمي واالداري بشأن إمكانية                     
قـيام األمـم املـتحدة مبهـام السلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية، وكذلك               
ــية، وإىل حــني التوصــل إىل حلــول مرضــية ممكــنة، ال ميكــن للجــنة الفرعــية       ــيم آثارهــا املال تقي

 .القانونية أن تقدم أي توصية ذا اخلصوص

ياســية يف تولّــي األمــم املــتحدة وأُعــرب عــن آراء خمــتلفة أيضــا بشــأن مــدى الرغــبة الس -١٢
فأُعرب عن الرأي   . وظـيفة السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى بـروتوكول املوجـودات الفضـائية املقبل              

القـائل بأنـه حىت إنْ كان لدى األمم املتحدة األهلية القانونية لتولّي وظيفة من هذا النوع، فلن            
 لكيانات خصوصية ساعية    يكـون مـن املستصـوب زجـهـا يف أنشـطة مـن شأا أن تقدم خدمة                

كذلـك أُعـرب عـن رأي آخـر يف أن تولّـي وظـيفة مـن هـذا الـنوع ميكن أن                     . إىل حتقـيق الـربح    
ــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، ومــن مث يف      ــتعاون ال يســهم يف ال

 :مقاصد األمم املتحدة وذلك من خالل وسائل عـدة ومنها ما يلي

ون الدويل على إجياد حلول ملشاكل دولية ذات طابع اقتصادي          الـترويج للـتعا    )أ( 
 أو اجتماعي أو ثقايف أو إنساين؛

توطـيد وتعزيـز املسـؤولية الرئيسـية لـدى األمـم املتحدة عن التعاون الدويل يف            )ب( 
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛
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ستكشاف الفضاء اخلارجي   حتقـيق هـدف مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين با           )ج( 
ــراض الســلمية    ــتخدامه يف األغ ــث (واس ــاع    ) اليونيســبيس الثال ــراك القط ــادة إش ــرامي إىل زي ال

 اخلاص يف عمل األمم املتحدة؛

إذكـاء الوعـي بأمهـية االلـتزامات املتعلقة بالقانون العمومي مبقتضى معاهدات              )د( 
 اخلصوصية املعنية بتمويل املستند إىل      األمـم املـتحدة بشـأن الفضاء اخلارجي فيما بني الكيانات          

 املوجودات فيما يتعلق باملوجودات الفضائية؛

اجتـناب التـنازع بـني السـجل الـدويل املـراد االحـتفاظ به مبوجب بروتوكول                   )ه( 
املوجـودات الفضـائية وسـجل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي، احملتـفظ به مبوجب اتفاقية               

 .التسجيل

وعــالوة عــلى ذلــك، يقــوم . ضــروري احملافظــة عــلى أولويــة معــاهدات الفضــاءومــن ال -١٣
األمــني العــام لألمــم املــتحدة أيضــا بــدور الوديــع ملعــاهدات الفضــاء وحيــتفظ بســجل األجســام  

ورأت بعض الوفود أنه ميكن، يف بعض . املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي عمـال باتفاقـية التسـجيل       
النظام القانوين الذي ترسيه معاهدات الفضاء والنص       الظـروف، أن يكـون هـناك تضـارب بني           

احلـايل لـربوتوكول املوجـودات الفضـائية وأنـه، يف مثل هذه الظروف، ميكن لقيام األمني العام                  
لألمـم املـتحدة بـدور السـلطة اإلشـرافية يف بـروتوكول املوجـودات الفضـائية أن يعطي انطباعا                    

وهكــذا، رأت تلــك الوفــود أن قــيام األمــني . خاطــئا بأنــه ال يوجــد أي تضــارب بــني الــنظامني
العـام لألمـم املـتحدة بـدور السلطة اإلشرافية يف بروتوكول املوجودات الفضائية قد يكون غري                 

ورأت وفـود أخـرى أنه ال يوجد تضارب بني النظام القانوين الذي ترسيه معاهدات               . مناسـب 
 .الفضاء اخلارجي وبروتوكول املوجودات الفضائية املقترح

  
   املسائل العملية ذات الصلة بتولّي وظيفة السلطة اإلشرافية          -رابعا   

  توزيع املسؤوليات ضمن األمم املتحدة                -ألف  
إذا مــا أُريــد لألمــم املــتحدة أن تــتوىل وظــيفة الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى بــروتوكول      -١٤

األمم املتحدة لكي   املوجـودات الفضـائية املقـبل، فـال بـد مـن اختـيار هيـئة مالئمـة من منظومة                     
وبالـنظر إىل الوظائف الرئيسية املنوطة باهليئات الرئيسية يف األمم املتحدة  . تـتوىل تلـك الوظـيفة     

وإىل توزيــع املســؤوليات احلــايل ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدة فــيما خيــص الــتعاون الــدويل يف   
واألمــني العــام قــد اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يــبدو أن اجلمعــية العامــة 

أمــا اجلمعــية العامــة فيمكــنها أن تفــوض هــذه  . أُســندت إلــيهما أكــثر الواليــات الرمســية مشــوال 
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الوظـيفة كلـيا أو جزئـيا إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية، أو إىل أي                      
ا أو كليا إىل مـن جلنيـتها الفرعيـتني؛ وأمـا األمـني العـام فيمكـنه أن يفـوض هـذه الوظـيفة جزئـي            

ولكـن مبـا أن ممارسـة هـذه الوظـيفة من جانب أي من هذه       . مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       
 .اهليئات رهن بقيود دستورية، فال بد من النظر بعني االعتبار أوال إىل هذه القيود

جيـوز للجمعـية العامـة أن تبحـث يف أي مسـائل أو شـؤون تـندرج ضمن نطاق ميثاق                     -١٥
وحبسب ما يتجسد يف سنني من املمارسة، فإن ذلك يشمل          ). ١٠انظـر املـادة     (األمـم املـتحدة     

. الشــؤون ذات الصــلة بالــتعاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   
وستنشـأ وظـيفة السـلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية املقبل بغية اإلسهام             

 حنو سليم، ومن مث بغية املضي قُدماً يف التعاون الدويل يف استخدام           يف تنفـيذ الـربوتوكول عـلى      
وقد ال يبدو إذن أن مثة أي قيود دستورية على تولّي           . الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية        

 .اجلمعية العامة هذه الوظيفة

عية ويعـني عـلى األمـني العام أن يقوم بالوظائف اليت توكلها إليه جهات من بينها اجلم               -١٦
وبالــنظر إىل املسـؤولية الرئيسـية املــنوطة باجلمعـية العامــة    ).  مـن امليـثاق  ٩٨انظـر املــادة  (العامـة  

بشـأن التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ضمن األمم املتحدة،              
ر قرار يف   فقـد يـبدو أن األمني العام ال ميكنه تولّي وظيفة السلطة اإلشرافية يف حال عدم صدو                

 .هذا اخلصوص من جانب اجلمعية العامة

ــتولّي األمــني العــام ألي وظــيفة أن يضــعه يف وضــع يضــطّره إىل طلــب أو     -١٧ وال جيــوز ل
 من  ١٠٠ من املادة    ١انظـر الفقرة    (تلقّــي تعلـيمات مـن سـلطات خارجـة عـن األمـم املـتحدة                 

، حسبما هو منصوص عليها يف واألحكـام اخلاصـة بطبـيعة وظـائف السلطة اإلشرافية     ). امليـثاق 
اتفاقـية كيـب تـاون ويف مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضائية، ال تتوخى حالة قد تضطّر                   
فـيها األطـراف املـتعاقدة يف الـربوتوكول، أو أي دولـة أو هيـئة أخرى، أن تصدر تعليمات إىل                      

 مــن ســلطة  الســلطة اإلشــرافية، أو قــد تضــطر فــيها الســلطة اإلشــرافية إىل طلــب تعلــيمات        
ورأت بعـض الوفـود أن قـيام الـدول املـتعاقدة يف الربوتوكول بالنظر يف التقارير اليت                  . خارجـية 

قد ال يفضي   . تقدمهـا السـلطة اإلشـرافية بشأن الوفاء بالتزاماا مبقتضى االتفاقية والربوتوكول           
 .إىل أي إجراء يشكل تعليمات

رافية الــيت تشــمل أمــورا مــنها تقــدمي وحتــدد اتفاقــية كيــب تــاون وظــائف الســلطة اإلشــ -١٨
وعالوة . تقاريـر دوريـة إىل الدول املتعاقدة عن الوفاء بالتزاماا مبقتضى االتفاقية والربوتوكول            

عـلى ذلـك، يـبدو أن القـدرة عـلى العمـل دون تـأخري هي عامل حاسم من أجل وجود سجل                   
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جراءات التشغيل جيب أن    عمـلي يف مجـيع األوقات وأن أي مسائل تتعلق مبمارسة الوظائف وا            
وحيـث إن األمـني العـام وموظفيه ميكن أن يكونوا يف وضع جيد             . تـناقَش خـالل مهلـة قصـرية       

ميكّـنهم مـن تـويل هـذه الوظـيفة، رأت بعـض الوفـود أن ممارسـة هذه الوظيفة ستكون خاضعة                      
ئية لـلمراجعة مـن جانـب الدول األطراف يف اتفاقية كيب تاون وبروتوكول املوجودات الفضا              

وقـد يـؤدي هـذا، يف رأي تلـك الوفـود، إىل وضع األمني العام يف وضع يتعني عليه فيه            . املقـبل 
أن يطلـب أو يـتلقى تعلـيمات مـن سـلطات خارجة عن األمم املتحدة، وهو ما ال يتماشى مع                     

ورأت تلـك الوفود أيضا أن هذا سيخلّ  .  مـن ميـثاق األمـم املـتحدة      ١٠٠ مـن املـادة      ١الفقـرة   
كام الفقرة ذاا اليت تنص على أن ال يكون األمني العام وموظفوه مسؤولني إال جتاه               أيضـا بأح  

 ١ورأت بعـض الوفـود األخرى أنه لن يكون هناك أي إخالل بأحكام الفقرة               . األمـم املـتحدة   
 . من ميثاق األمم املتحدة أو ملسؤوليات األمني العام لألمم املتحدة١٠٠من املادة 

امل أيضــا فــيما إذا كــان مــن شــأن تولّــي األمــني العــام وظــيفة الســلطة ونظــر الفــريق العــ -١٩
اإلشــرافية أن يــؤدي إىل تــنازع بــني دور األمــني العــام مبقتضــى ميــثاق األمــم املــتحدة ووظــائف    

وإذا ما أخذت . السـلطة اإلشـرافية، مـن حيـث إن تلـك الوظـائف تشتمل على وظائف تشريعية           
روع الـربوتوكول يف االعتـبار، يظهر أن طبيعة وظائف          اتفاقـية كيـب تـاون والوضـع الـراهن ملشـ           

كما إن الطابع اإلداري الذي . السـلطة اإلشـرافية إمنا هي إدارية، ال شبه تشريعية أو شبه قضائية        
تتسـم وظـائف السـلطة اإلشرافية ميكن توضيحه بقدر إضايف يف بروتوكول املوجودات املقبل أو                

 ).٢٢اء أدناه، وخصوصا الفقرة انظر القسم ب(يف صكوك أخرى مرفقة به 

أمـا وقـد جـرت مناقشـة مسألة ما إذا كانت هناك أي قيود دستورية أم ال حتول دون                     -٢٠
تولّـي األمـني العـام أو اجلمعـية العامـة وظـيفة السلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات                  

. ة ملمارســة هــذه الوظــيفةالفضــائية، فإنــه ال بــد مــن الــنظر بعــني االعتــبار يف املقتضــيات العملــي
ويـبدو أن املقـدرة عـلى التصـرف دومنـا إبطـاء هـي عـامل حاسـم لوجـود سجل وظيفي يؤدي               

وأي مســائل أخــرى ذات صــلة مبمارســة الوظــائف . عملــه عــلى حنــو ســليم يف مجــيع األوقــات
ومن شأن األمني العام وموظفيه     . واجـراءات التشـغيل جيـب مناقشـتها يف غضـون مهلـة قصرية             

كما إن ممارسة هذه الوظيفة     . ونـوا يف وضـع جـيد يؤهـلهم ألداء وظـيفة مـن هـذا النحو                أن يك 
مـن جانـب األمـني العـام ميكـن أن تكـون خاضـعة لـلمراجعة من جانب اجلمعية العامة أو هيئة          

ورأت بعـض الوفـود أنه      . فرعـية، مـثل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية                
مـم املتحدة أن تقوم بأي مراجعة كتلك ألن املراجعة اخلارجية ميكن  جيـب عـلى هيـئة تابعـة لأل       

 .أن تفضي إىل إصدار تعليمات إىل السلطة اإلشرافية
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  تولّي وظائف السلطة اإلشرافية حبسب ما هو حمدد يف اتفاقية كيب تاون                             -باء  
 يتعلق بأي ذُكـر أن بـروتوكول املوجـودات الفضـائية املقـبل يكـون له الـرجحان فـيما          -٢١

ــربوتوكول     ــاون وال ــية كيــب ت ــني اتفاق ــل وظــائف الســلطة    . عــدم اتســاق ب ــز تعدي ــن اجلائ وم
اإلشـرافية يف مشـروع الـربوتوكول مبـا يلـبـي أي شـواغل قد تكون لدى اجلهات املرشحة اليت                    

 ). أعاله٨انظر الفقرة (تنظر يف مسألة تولّي هذا الدور 

شـرافية هـي إنشـاء، أو العمـل عـلى إنشـاء، الســجل       وأول وظـيفة مـتوخـاة للسـلطة اإل    -٢٢
وبالنظر إىل اخلربة الالزمة    ).  من اتفاقية كيب تاون    ١٧مـن املـادة     ) أ (٢انظـر الفقـرة     (الـدويل   

إلنشـاء السـجل الـدويل، ميكـن الـنظر يف امكانـية االسـتعانة مبصـدر خـارجي يف إنشائه، إذا ما                       
 . اإلشرافيةارتئي أن تتوىل األمم املتحدة وظيفة السلطة

ومبوجــب . وثــاين وظــيفة للســلطة اإلشــرافية هــي تعــيني املســجل وإعفــاؤه مــن منصــبه  -٢٣
اتفاقـية كيـب تـاون، فـإن السـلطة اإلشـرافية هي اليت تعين املسجل أو تعفيه من منصبه، إال إذا         

وهــناك ).  مــن االتفاقــية١٧مــن املــادة ) ب (٢الفقــرة (نــص الــربوتوكول عــلى خــالف ذلــك 
ولدى . انـية واحـدة وهـي أنـه ميكـن اختـيار املسـجل يف إطـار عملـية تقـدمي عـروض دولية                       إمك

األمــم املــتحدة خــربة عملــية يف إجــراءات املشــتريات العمومــية، ولــذا يــبدو أنــه لــن يكــون مــن 
وممــا جيــدر ذكــره أن بــروتوكول  . الضــروري االســتعانة مبصــدر خــارجي ألداء هــذه الوظــيفة  

تعـيني املسجل بواسطة السلطة اإلشرافية، أي منظمة الطريان املدين          معـدات الطائـرات يـتوخى       
 من املادة السابعة ٥الفقرة (الـدويل، وذلـك خالل فترات منتظمة مدة كل منها مخس سنوات        

 ).عشرة من بروتوكول معدات الطائرات

وثالـــث وظـــيفة للســـلطة اإلشـــرافية هـــي وضـــع أو اعـــتماد لوائـــح وفقـــا لـــربوتوكول  -٢٤
ولكن يبدو أن تلك    ).  من االتفاقية  ١٧مـن املـادة     ) د (٢الفقـرة   (دات الفضـائية املقـبل      املوجـو 

اللوائـح إمنـا تقـوم بوضـعها، عملـيا، الـدول املـتعاقدة يف بـروتوكول املوجودات الفضائية، وأن                    
ــلى نشــرها     ــا يقتصــر ع ــرافية إمن ــك صــراحة يف مشــروع     . دور الســلطة اإلش ــيان ذل وميكــن تب

 الفضـائية، الجتـناب التلمـيح بـأن مـن شأن السلطة اإلشرافية أن تتوىل                بـروتوكول املوجـودات   
 .وظيفة تشريعية من هذا النحو

  
  متويل السلطة اإلشرافية          -جيم   

ــيف        -٢٥ ــيه تكال ــتحدة وظــيفة الســلطة اإلشــرافية أن تترتــب عل ــي األمــم امل مــن شــأن تولّ
وارد من املوظفني وتكاليف    مـتعددة، ومـنها تكالـيف إنشـاء السـجل الـدويل وتكاليف توفري امل              
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ومبـا أن األمـم املتحدة قد تتوىل هذه الوظيفة بناء على طلب املؤمتر الدبلوماسي               . االجـتماعات 
ــك           ــية تل ــن ضــمان تغط ــد م ــال ب ــروتوكول املوجــودات الفضــائية، ف ــتمد مشــروع ب ــذي يع ال

 املتحدة وسوف   التكالـيف مـن خـالل أمـوال مـن خـارج امليزانـية، ال من امليزانية العادية لألمم                  
يكـون الـتمويل الطوعـي األويل ضـروريا لتغطـية التكالـيف خـالل مـرحلة بـدء العمل، كإنشاء               

ولـذا فـإن مجـيع التكالـيف الـيت تتكـبدها األمم املتحدة              . السـجل الـدويل واختـيار أول مسـجل        
 ومع أن إحدى وظائف   . ينـبغي تغطيتها من رسوم املستعملني أو من مصادر أخرى لإليرادات          

 ١٧من املادة ) ح (٢الفقرة (السـلطة اإلشـرافية هي وضع الرسوم اليت تفرض على املستعملني    
ــاون    ــب ت ــية كي ــن اتفاق ــتجارة       )م ــلى ال ــتمد بكــل وضــوح ع ــتوقّـع ســوف يع ــائد امل ــإن الع ، ف

وإضــافة إىل حــاالت انعــدام . بــاملوجودات الفضــائية مبقتضــى بــروتوكول املوجــودات الفضــائية
التجارة باملوجودات الفضائية، سوف تتكبـد تكاليف يف فترة املباشرة قبل          الـيقني ذات الصـلة ب     

ــتجارة   ــتأتى أي دخــل مــن تلــك ال ــتعويل عــلى    . أن ي ــر مــا إذا كــان ميكــن ال ــد مــن تقدي وال ب
املسـامهات الطوعـية مـن جانـب الـدول املهـتمة واألطـراف اخلصوصية املهتمة، كما هي احلال                   

ة إىل السجل الدويل مبقتضى بروتوكول معدات الطائرات، أو         بشـأن التكالـيف املباشـرة بالنسب      
وميكن . مـا إذا كـان جيـب تـأمني مصـادر دخـل أخرى ملواجهة تلك احلاالت من انعدام اليقني         

ــتعاقدة يف         ــدول املـ ــع الـ ــايف مـ ــاق إضـ ــيف إىل اتفـ ــة للتكالـ ــية الكاملـ ــروط التغطـ ــاع شـ إخضـ
عقد املربم مع املسجل أحكاما ختضع هلا       وباالضافة إىل ذلك، ينبغي أن يتضمن ال      . الـربوتوكول 

املــبالغ الــيت يدفعهــا املســجل إىل األمــم املــتحدة لتغطــية تكالــيف الســلطة اإلشــرافية وينــبغي أن  
يـنص على أن مجيع االستثمارات والتكاليف والنفقات األولية الالزمة إلنشاء وتشغيل السجل             

على الرغم من امكانيات تغطية التكاليف      ورأت بعـض الوفود أنه،      . الـدويل يتحمـلها املسـجل     
املشـار إلـيها أعـاله، قـد يثبـت أن هـذا األمـر ليس منوذجا صاحلا من الناحية التجارية نظرا إىل                        

وأُعرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي أن ال تغطّى         . الـتجارة املنخفضـة املـتوقعة يف إطار الربوتكول        
 .إال التكاليف املعقولة

  
  متيازات واحلصانات          التمتـع باال     -دال  

بالـنظر إىل الطبـيعة العمومـية الدولـية الـيت تتسـم ـا وظـيفة السـلطة اإلشرافية مبقتضى                      -٢٦
بـــروتوكول املوجـــودات الفضـــائية املقـــبل، ســـوف يكـــون مـــن املناســـب أن تتمـــتـع الســـلطة   

ظيفة اإلشـرافية، وكذلـك ممـثلوها وموظفوها باالمتيازات واحلصانات الالزمة ملمارسة هذه الو            
تتمتع "وهذا أمر مسلّم به مبقتضى اتفاقية كيب تاون، اليت نصـت على أن             . عـلى حنـو صـحيح     

السـلطة اإلشـرافية ومسـؤولوها وموظفوهـا باحلصانة ضد االجراءات القانونية أو اإلدارية على               
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، وكذلـــك تتمـــتع ) مـــن االتفاقـــية٢٧ مـــن املـــادة ٢الفقـــرة " (الـــنحو احملـــدد يف الـــربوتوكول
من املادة ) أ (٣الفقرة " (تـيازات املنصـوص علـيها يف االتفـاق املعقـود مـع الدولة املضيفة         باالم"

 ). من االتفاقية٢٧

فـإذا مـا تولّـت األمـم املـتحدة وظـيفة السـلطة اإلشرافية بغية تعزيز أغراضها املنشودة،                    -٢٧
تـــيازات فـــإن مـــن شـــأن األمـــم املـــتحدة وممثـــلي األعضـــاء فـــيها وموظفـــيها أن يتمـــتعوا باالم  
وميكــن . واحلصــانات الــيت تــنص علــيها اتفاقــية كيــب تــاون وبــروتكول املوجــودات الفضــائية   

تأكـيد التمـتع باالمتـيازات واحلصـانات عـلى حنـو مفـيد من جانب األمم املتحدة إذا ما قررت                 
وباالضـافة إىل ذلـك، ينـبغي أن ينص العقد املربم مع املسجل    . تولّـي وظـيفة السـلطة اإلشـرافية       

لى أن ال شــيء يف العقــد أو يــتعلق بــه يعتــرب تــنازال صــرحيا أو ضــمنيا عــن أي حصــانة مــن     عــ
املقاضـاة أو االجـراءات القانونـية أو عـن أي امتـياز أو إعفـاء أو حصانة أخرى تتمتع ا األمم             

 .املتحدة أو قد تتمتع ا

السلطة اإلشرافية  وبالـنظر إىل األحكـام ذات الصـلة مـن اتفاقـية كيب تاون، فإن متتـع                  -٢٨
وممثـلي األعضـاء فـيها وموظفـيها باحلصـانات ميكـن أن يكـون مـن املفيد النص عليه حتديدا يف                      

وميكـن حتقـيق هـذا الغـرض من خالل حكم ينص            . مشـروع بـروتوكول املوجـودات الفضـائية       
مبوجـــبه عـــلى أن تتمـــتع الســـلطة اإلشـــرافية ومســـؤولوها وموظفوهـــا بـــتلك احلصـــانات مـــن  

ت القانونـية واالداريـة حسـبما يـرد يف القواعـد املطبقة عليهم، بوصفها هيئة دولية أو                  االجـراءا 
وأما ).  من املادة السابعة عشرة من بروتوكول معدات الطائرات        ٢انظر الفقرة   (خـالف ذلك    

ــة        ــيق االتفــاق املعقــود مــع الدول ــتوخى تطب ــاون ت ــية كيــب ت ــإن اتفاق ــيازات، ف خبصــوص االمت
الـيت يقـع فـيها مقـر السـلطة اإلشـرافية؛ وال يـبدو أن مـن الضـروري إيراد                     املضـيفة، أي الدولـة      

وبــناء عــلى ذلــك،  . املــزيد مــن الــتحديد يف هــذا الصــدد يف بــروتوكول املوجــودات الفضــائية  
ســتتمتع األمــم املــتحدة وممــثلو األعضــاء فــيها وموظفوهــا باالمتــيازات واحلصــانات املنصــوص   

 بشــأن امتــيازات األمــم ١٩٤٦م املــتحدة واتفاقــية ســنة  مــن ميــثاق األمــ١٠٥علــيها يف املــادة 
 .، واالتفاقات املنطبقة ذات الصلة)أوال(ألف -٢٢قرار اجلمعية العامة (املتحدة وحصاناا 

وتـنص اتفاقـية كيـب تـاون على أن تكون موجودات السجل الدويل ووثائقه وقواعد                 -٢٩
 من ٤الفقرة (ستلزم املزيد من التحديد البـيانات اخلاصـة بـه وحمفوظاتـه مصـونة وحمصنة، وال ت      

والسـلطة اإلشـرافية هـي الـيت جيـب أن متلك مجيع حقوق امللكية يف                ).  مـن االتفاقـية    ٢٧املـادة   
، وال جيوز هلا    ) من االتفاقية  ١٧ من املادة    ٤الفقرة  (قواعـد بـيانات السـجل الدويل وحمفوظاته         

الفقرة (ئق وقواعد البيانات واحملفوظات     أن تـرفع احلمايـة واحلصانة عن تلك املوجودات والوثا         
 ). من االتفاقية٢٧ من املادة ٦
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  محاية األمم املتحدة من املسؤولية عن الضرر الذي تسببه السلطة اإلشرافية -هاء 
مبقتضـى اتفاقـية كيـب تاون، جيوز أن يعترب املسجل مسؤوال عن تعويض األضرار عن        -٣٠

 تنـتج مباشـرة بسبب خطأ أو تقصري املسجل واملسؤولني     اخلسـائر الـيت يتكـبدها شـخص والـيت         
 من ٢٨ من املادة ١الفقرة (والعـاملني لديـه، أو بسـبب عطل يف تشغيل نظام التسجيل الدويل         

ومـع أن هـذه املسـؤولية مـن شـأا أن تستحق على املسجل، وأن على املسجل أن                   ). االتفاقـية 
ــية تغطــي مســؤوليته بــ   القدر الــذي حتــدده الســلطة اإلشــرافية، فــإن   حيصــل عــلى ضــمانات مال

املخاطـرة يف أن الشـخص الـذي تكـبـد خسـارة سوف يريد، أو سوف يطلب أيضا، احلصول                    
عـلى تعويـض عـن األضـرار مـن السـلطة اإلشـرافية، هـي احـتمال ال ميكـن استبعاده متاما، وإن             

ات كافــية العتــبار وأمــا التســاؤل عمــا إذا كــان ســيكون ثـمـــة موجــب . كــان يــبدو بعــيدا جــدا
السـلطة اإلشـرافية مسـؤولة مـن حيـث املمارسـة العملـية، فمن شأنه أن يعتمد يف اية املطاف                     

 .على سبب الدعوى، وعلى طبيعة العالقة بني املسجل والسلطة اإلشرافية

ومـع أن األمـم املـتحدة من شأا أن تتمتع باحلصانة من إجراءات السلطة القضائية يف             -٣١
مــن هــذا الــنحو أمـام احملــاكم الــبلدية، فــإن اتفاقـية امتــيازات وحصــانات األمــم املــتحدة   قضـايا  

تقتضـي أن تـتخذ األمـم املـتحدة ترتيـبات احتياطية            )) أوال( ألـف    - ٢٢قـرار اجلمعـية العامـة       (
بشـأن أسـاليب مناسبة لتسوية املنازعات اليت قد تنشأ عن العقود أو أي منازعات أخرى ذات                 

ولذا فإن اخلطر   ). ٢٩البـند   (لقـانون اخلـاص وتكـون األمـم املـتحدة طـرفا فـيها               طـابع يـتعلق با    
املـتعلق بـأن يطلـب مـن األمـم املـتحدة دفـع تعويضـات عـن أضـرار فيما يتعلق مبمارسة وظيفة                         

 .السلطة اإلشرافية ال ميكن لذلك استبعاده متاما

على تشغيل السجل ويشـكّل دفـع تعويضـات عـن األضـرار نوعا من التكاليف املترتبة               -٣٢
وقــد أُشــري مــن قــبلُ إىل أن أي تكالــيف، وكذلــك أي تكالــيف نامجــة عــن املســؤولية  . الــدويل

املترتـبة عـلى ممارسـة وظـيفة السـلطة اإلشرافية، جيب تغطيتها من أموال من خارج امليزانية، ال                   
 اإلشرافية أم   مـن امليزانـية العاديـة لألمـم املـتحدة، سواء ثبت أن هناك إمهاال من جانب السلطة                 

وينبغي . وباالضـافة إىل ذلـك، ينـبغي أن يـدرج شـرط تعويضي يف العقد املربم مع املسجل                 . ال
أن يـنص عـلى أن املسـجل يعـوض األمـم املتحدة ومسؤوليها ووكالئها والعاملني لديها ويدرأ                  

ت واملطالب  عـنهم الضرر ويدافع عنهم على نفقته اخلاصة فيما يتعلق جبميع الدعاوى واملطالبا            
والتـبعات أيـا كانـت طبيعـتها أو نوعهـا، مبـا يف ذلـك تكالـيفها ونفقاـا، الناشئة عن أفعال أو                        
إغفـاالت مـن جانـب املسـجل أو موظفـيه أو مسؤوليه أو وكالئه أو املتعاقدين معه من الباطن                

 .فيما يتعلق بتنفيذ العقد
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   االستنتاجات -خامسا 
ل إىل توافق يف اآلراء بشأن املسألة الرئيسية املتعلقة مبدى ومل يكـن يف االمكـان التوصـ       -٣٣

 .مناسبة قيام األمم املتحدة مبهام السلطة اإلشرافية

ورأت بعــض الوفــود أنــه إذا كانــت األمــم املــتحدة ســتتوىل وظــيفة الســلطة اإلشــرافية   -٣٤
اسـي الذي يعقد  مبقتضـى بـروتوكول املوجـودات الفضـائية املقـبل، وإذا مـا قـرر املؤمتـر الدبلوم              

العــتماده أن يدعــو األمــم املــتحدة إىل تولّــي هــذه الوظــيفة، ســوف يكــون مــن الضــروري أن   
 ).٤انظر الفقرة (تعتمد اجلمعية العامة قرارا يف هذا الصدد 

ورأت وفــود أخــرى أنــه إذا كانــت األمــم املــتحدة ســتتوىل وظــيفة الســلطة اإلشــرافية    -٣٥
ئية املقـبل أو إذا مـا قـرر املؤمتـر الدبلوماسي الذي يعقد      مبقتضـى بـروتوكول املوجـودات الفضـا       

 .العتماده أن يدعو األمم املتحدة إىل تولّي تلك الوظيفة، فإن مسألة اعتماد قرار لن تنشأ
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 التذييل الثاين
 

مشروع قرار بشأن تولّي األمم املتحدة وظيفة السلطة اإلشرافية 
صة باملوجودات الفضائية مبقتضى الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلا

 امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
  

ورقة عمل مقدمة من اسبانيا وأملانيا وإيطاليا واجلمهورية التشيكية والسويد   
   وفرنسا وكندا وهنغاريا وهولندا والواليات املتحدة األمريكية

ع القرار التايل بغية تيسري نظر اجلمعية تقدم اجلهات الراعية لورقة العمل هذه مشرو 
 .العامة يف مثل هذا القرار واعتمادها له يف اية املطاف

 
 إن اجلمعية العامة، 
 املقصـد الذي تنشده األمم املتحدة يف حتقيق التعاون الدويل على            يف اعتـبارها   إذ تضـع   

عية أو الثقافية أو االنسانية، إجيـاد احللـول للمسـائل الدولـية ذات الصبغة االقتصادية أو االجتما        
  من ميثاق األمم املتحدة،١ من املادة ٣حسبما هو منصوص عليه يف الفقرة 

ديســمرب / كــانون األول١٢ألــف املــؤرخ ) ١٤الــدورة  (١٤٧٢ قــرارها وإذ تســتذكر 
، ومـا تـاله مـن قـرارات، أعلنـت فـيها اعـتقادها بـأن من واجب األمم املتحدة تشجيع                      ١٩٥٩

 ويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،التعاون الد

بضرورة وأمهية املضي قُدما يف تعزيز التعاون الدويل وصوالً إىل التعاون           واقتـناعا مـنها      
يف العمـل عـلى نطـاق واسـع وبكفـاءة يف هـذا املـيدان حتقـيقا للنفع املتبادل بني مجيع األطراف                

 املعنية وحرصاً على مصلحتها،

إعـالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية  : األلفـية الفضـائية  " عـلى حنـو يـتوافق مـع          لّموإذ تسـ   
، الــيت اعــتمدها مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي      "البشــرية

 ٣٠ إىل   ١٩، الـذي عقد يف فيينا من        )اليونيسـبيس الثالـث   (واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        
 بـأن تغـيرات بالغة الداللة قد حدثت يف بنية ومضمون النشاط الفضائي              )أ(،١٩٩٩يولـيه   /متـوز 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )أ( 

 .١، الفصل األول، القرار  )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩
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العـاملي، حسـبما يتجسـد يف ازدياد عدد املشاركني يف األنشطة الفضائية على مجيع املستويات                
 ويف تنامي إسهام القطاع اخلاص يف تعزيز وتنفيذ األنشطة الفضائية،

 املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع        بـأن اتفاقـية الضـمانات الدولية على        وإذ تعـتقد   
، والــربوتوكول ٢٠٠١نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٦علــيها يف كيــب تــاون، جــنوب أفريقــيا، يف 

املــلحق ــا املــتعلق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، الــذي فُــتح بــاب التوقــيع علــيه يف  
تطويـر األنشـطة الفضـائية وذلك       ، قـد يـنطويان عـلى إمكانـات مهمـة لتيسـري              [...]، يف   [...]

بـتعزيز سـبل إتاحـة الـتمويل هلـذه األنشـطة، ممـا يعـود باملـنافع على البلدان على كل مستويات                  
 التنمية االقتصادية والتكنولوجية،

ــبار   ــويل االعت ــود يف     وإذ ت ــر الدبلوماســي، املعق ــن املؤمت ــة م ــوة املوجه ، يف [...] للدع
ق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية املــلحق باتفاقــية  ، العــتماد الــربوتوكول املــتعل[...]

ــلطة           ــيفة الس ــتوىل وظ ــتحدة لكــي ت ــم امل ــنقولة، إىل األم ــدات امل ــلى املع ــية ع الضــمانات الدول
 اإلشرافية مبقتضى هذين الصكّـني،

 قــبول دعــوة املؤمتــر الدبلوماســي العــتماد الــربوتوكول املــتعلق باملســائل  تقــرر -١ 
ات الفضـائية املـلحق باتفاقـية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة، لتولّي             اخلاصـة بـاملوجود   

وظـيفة السـلطة اإلشرافية مبقتضى هذين الصكّني، شريطة أن تغطى بالكامل التكاليف املعقولة              
الــيت تتكــبدها األمــم املــتحدة يف أداء مهامهــا الوظيفــية وممارســة صــالحياا والقــيام بواجــباا    

 من ١٧من املادة  ) ح (٢سـلطة اإلشـرافية، مبـا يف ذلـك الرسـوم احملددة وفقا للفقرة               بصـفتها ال  
 من املادة التاسعة عشرة من الربوتوكول، مبقتضى الشروط         ٣االتفاقـية، واملقـررة وفقـا للفقـرة         

 اليت يتفق عليها مع الدول املتعاقدة يف الربوتوكول؛

رسة هذه الوظيفة، حيق لألمم املتحدة أنـه فـيما يتعلق جبميع جوانب مما   تؤكّـد    -٢ 
وممثــلي األعضــاء فــيها وموظفــي األمــم املــتحدة التمــتع باالمتــيازات واحلصــانات وفقــا لــلمادة   

 ومـا يتصل    )ب( مـن ميـثاق األمـم املـتحدة، واتفاقـية امتـيازات األمـم املـتحدة وحصـاناا،                  ١٠٥
 بذلك من اتفاقات منطبقة؛

دي هذه الوظيفة، وأن يقدم إىل اجلمعية العامة        إىل األمـني العـام أن يـؤ       تطلـب    -٣ 
 .تقريرا سنويا عن أداء هذه الوظيفة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).أوال( ألف ٢٢قرار اجلمعية العامة  )ب( 
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 املرفق الثالث
 

 من جدول األعمال، املعنون ٩تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   
 "تسجيل األجسام الفضائية ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف"

  
ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦ية العامة    من قرار اجلمع   ١١وفقـا للفقرة     -١

ــودة يف ٧١١، أنشــأت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها   ٢٠٠٤ ــريل / نيســان٤، املعق ، ٢٠٠٥أب
ممارسات الدول واملنظمات الدولية " مـن جـدول األعمال، عنوانه       ٩فـريقا عـامال معنـيا بالبـند         

 ).السويد(كالس هيدمان وترأس الفريق العامل ني". يف تسجيل األجسام الفضائية

ويف اجللسة  . ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٥ إىل   ١١ جلسات، من    ٥وعقـد الفـريق العامل       -٢
األوىل، اسـتذكر الرئـيس أنه وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                

 التقارير  ، سيدرس الفريق العامل   ٢٠٠٣األغـراض السلمية يف دورا السادسة واألربعني، عام         
. الـيت تقدمهـا الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية عـن ممارساا يف تسجيل األجسام الفضائية        

، يف الدورة اخلامسة ٢٠٠٦واسـتذكر الرئـيس أيضـا أنه ينبغي للفريق العامل أن حيدد، يف عام           
ــثال الت       ــتعزيز االمت ــدم توصــيات ل ــية، املمارســات املشــتركة ويق ــية واألربعــني للجــنة الفرع فاق

، مرفق قرار اجلمعية العامة     "اتفاقـية التسجيل  ("تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي            
والحـظ الرئـيس أمهـية اسـتنتاجات الفـريق العامل املعين باستعراض مفهوم              )). ٢٩-د (٣٢٣٥

 ٥٩/١١٥والـتابع للجنة الفرعية القانونية، وكذلك أمهية قرار اجلمعية العامة           " الدولـة املُطِلقـة   "
 ".الدولة املُطِلقة"بشأن تطبيق مفهوم 

ممارسات "وعرضـت عـلى الفـريق العـامل ورقة معلومات خلفية أعدا األمانة عنواا                -٣
 Corr.1 و (A/AC.105/C.2/L.255" الـــدول واملـنظمــات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضائية           

ت املقدمـة يف تلك الورقة قد مثّلت        والحـظ الفـريق العـامل مـع الـتقدير أن املعلومـا            . Corr.2)و
 .إسهاما قيما يف أعمال الفريق العامل

 /A/AC.105/C.2/2005)وعرضــت عــلى الفــريق العــامل أيضــا ورقــة غــرفة اجــتماعات -٤

CRP.10) تتضــمن معلومــات إحصــائية عــن عــدد األجســام الفضــائية املُطلَقــة واملســجلة أو غــري 
 .٢٠٠٤ إىل عام ١٩٥٧املسجلة من عام 

 : واستمع الفريق العامل إىل العرضني التاليني -٥

املســـائل الراهـــنة يف تســـجيل األجســـام  ‘اســـتنتاجات حلقـــة العمـــل بشـــأن  " )أ( 
 ، قدمه ممثل أملانيا؛"‘ وما بعدها٢٠٠١مشروع ‘اليت نظمت يف إطار ‘ الفضائية
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ء قدمـه ممـثل وكالة الفضا     " سياسـة التسـجيل لـدى وكالـة الفضـاء األوروبـية           " )ب( 
 .األوروبية

وأُبلــغ الفــريق العــامل باملمارســات الــيت تتــبعها الــدول يف تســجيل األجســام الفضــائية    -٦
وأُبلـغ الفـريق العـامل عـلى وجـه اخلصـوص بإنشـاء سـجالت وطنية             . وتنفـيذ اتفاقـية التسـجيل     

لألجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي وحفـظ تلـك السـجالت؛ وأنشـطة السـلطات املسؤولة                   
ســجالت الوطنــية واللوائــح القانونــية املطــبقة عــلى تســجيل األجســام الفضــائية؛    عــن حفــظ ال

ومعـايري إدراج األجســام يف السـجالت الوطنــية؛ واإلجـراءات املطــبقة يف احلـاالت الــيت يكــون     
فــيها أكــثر مــن طــرف واحــد قــد شــارك يف عملــية اإلطــالق، أو يف احلــاالت الــيت تكــون فــيها  

ــنظ    ــن القطــاع اخلــاص أو م ــئات م ــتعلقة     هي ــد شــاركت أيضــا؛ واملمارســات امل ــية ق مات دول
بتسـجيل األجسـام العاملـة واملـتوقفة عـن العمـل؛ وتقدمي معلومات إضافية إىل سجل األجسام                   

كمـا أُبلغ   . املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي احملفـوظ لـدى األمـني العـام مبقتضـى اتفاقـية التسـجيل                    
 تـــتعلق ببـــنود اتفاقـــية التســـجيل يف الفـــريق العـــامل مبمارســـات الـــدول بشـــأن إدراج أحكـــام

 .االتفاقات الثنائية املربمة فيما بني الدول وبني الدول واملنظمات الدولية

وأبلغـت بعض الدول الفريق العامل حبالة تصديقها على اتفاقية التسجيل أو انضمامها              -٧
) ٢٦-د(باء   ١٧٢١إلـيها ومبمارسـاا يف جمـال تقـدمي معلومـات مبقتضـى قرار اجلمعية العامة                 

 .١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ 

وشـجع الفـريق العـامل الـدول األطـراف يف اتفاقية التسجيل على تقدمي املعلومات إىل                  -٨
 .األمني العام وفقا لالتفاقية

وشــجع الفــريق العــامل الــدول األطــراف يف اتفاقــية التســجيل عــلى انشــاء ســجالت      -٩
 .شاء تلك السجالتوطنية وإبالغ األمني العام بإن

وشـجع الفـريق العـامل الـدول األعضـاء يف األمـم املـتحدة الـيت مل تصـدق على اتفاقية                       -١٠
التسـجيل أو تنضــم إلــيها بعــد عــلى أن تصــبح أطـرافا يف تلــك االتفاقــية وأن تقــدم، حــىت حيــني   

 باء ١٧٢١الوقـت الـذي تصـبح فـيه أطـرافا يف االتفاقـية، معلومـات وفقـا لقرار اجلمعية العامة          
 ).٢٦-د(

ــات اخللفــية الــيت أعدــا األمانــة          -١١ ــق الفــريق العــامل، باالســتناد إىل ورقــة املعلوم واتف
A/AC.105/C.2/L.255) و Corr.1 و (Corr.2            واملناقشـات الـيت دارت يف الفـريق العامل، على أن 

ألربعني للجنة  املسـائل التالـية ميكـن أن تكـون حمور اهتمام الفريق العامل يف الدورة اخلامسة وا                
 :٢٠٠٦الفرعية، عام 

 ؛)اإلدارية والعملية(تنسيق املمارسات  )أ( 



 

57  
 

A/AC.105/850  

 عدم تسجيل األجسام الفضائية؛ )ب( 

 املمارسات فيما يتعلق بنقل ملكية األجسام الفضائية يف املدار؛ )ج( 

 ".األجنبية"عدم تسجيل األجسام الفضائية /املمارسات فيما يتعلق بتسجيل )د( 

لفـريق العـامل عـلى أن تدعـى الـدول إىل دراسـة ورقـة املعلومـات اخللفـية اليت                     واتفـق ا   -١٢
 وتقــــدمي معلومــــات وآراء بشــــأن Corr.2) وCorr.1 و(A/AC.105/C.2/L.255أعدــــا األمانــــة 

 . أعاله١٠املسائل الواردة يف الفقرة 

إىل تقدمي  واتفـق الفـريق العـامل على أن تدعى املنظمات احلكومية الدولية مرة أخرى                -١٣
 .معلومات عن ممارساا يف تسجيل األجسام الفضائية

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ينـبغي لألمانـة، من أجل دراستها لفوائد االنضمام إىل                 -١٤
اتفاقـية التسـجيل، أن تعـد ورقـة لكـي ينظر فيها الفريق العامل باالستناد إىل القائمة اإلرشادية                   

اف يف معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وحقوق         للفوائـد العائدة للدول األطر    
وواجـبات تلـك الـدول، حسـبما اتفق عليها الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة                 

انظر (اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها يف الـدورة الثالـثة واألربعـني للجنة الفرعية            
ــيقة  ــA/AC.105/826الوثـ ــيل األول، املـ ــلة مـــن  ) رفق األول، التذيـ ــر ذات الصـ ــيع العناصـ وجتمـ

 .مداوالت سلسلة حلقات عمل األمم املتحدة بشأن قانون الفضاء

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تعـد األمانة قائمة جبميع الدول اليت أطلقت أجساما يف           -١٥
 .الفضاء اخلارجي

املشــاكل الــيت تعــترض ســبيل تســجيل وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن العــدد املــتزايد مــن  -١٦
األجسـام الفضـائية يتصـل بازديـاد عـدد األنشـطة التجارية يف الفضاء اخلارجي، حسبما يتضح                  

مـن ِقبل الدول اليت أطلقت تلك األجسام من أقاليمها          " األجنبـية "مـن عـدم تسـجيل األجسـام         
  ضــعت يف املــدارأو مــرافقها ونقــل ملكــية األجســام الفضــائية بعــد أن تكــون قــد أُطلقــت وو .

ورأى ذلـك الوفـد أن االمتـثال التفاقـية التسـجيل ميكـن أن يعزز فيما يتعلق بعدم التسجيل إذا                     
قامـت الدولـة الـيت يطلـق مـن إقلـيمها أو مرافقها جسم ما باالتصال بالدولة أو املنظمة الدولية          

ي هلا أن تسجل    األخـرى ذات الصـلة لـتحديد أي مـن الـدول أو املـنظمات الدولـية املعنـية ينبغ                   
ورأى ذلـك الوفد أيضا أن املسائل املتعلقة بنقل ملكية جسم فضائي بعد أن        . اجلسـم الفضـائي   

ــية           ــيذ أحكــام اتفاق ــز تنف ــن خــالل تعزي ــاجل م ــدار ميكــن أن تع ــق ووضــع يف امل ــد أُطل يكــون ق
وعقــب نقــل امللكــية، ميكــن لدولــة الســجل أن تقــدم إىل األمــم املــتحدة معلومــات   . التســجيل

 مـن املـادة الـرابعة مـن االتفاقـية إلدراج احلالـة اجلديـدة يف سجل                  ٢ضـافية اسـتنادا إىل الفقـرة        إ
 .األمم املتحدة
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وأُعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنه، من أجل حتسني ممارسات التسجيل، ميكن                   -١٧
وتعيني أن تدعـى الـدول واملـنظمات احلكومية الدولية إىل نشر سجالا الوطنية على اإلنترنت               

ــتلك الســجالت   ــه ميكــن ملكتــب شــؤون الفضــاء      . نقــاط وصــل ل ــد أيضــا أن ورأى ذلــك الوف
اخلـارجي أن يـدرج روابـط عـلى املوقـع الشبكي للوصل بني الفهرس احملوسب التابع للمكتب                  
والسـجالت الوطنـية املتاحة على اإلنترنت وأن تنشر من خالل ذلك الفهرس احملوسب بيانات        

وميكـن لتعـيني نقـاط الوصـل ونشر بيانات االتصال أن ييسر     . قاط الوصـل االتصـال اخلاصـة بـن     
 .االتصاالت بني الدول واملنظمات الدولية وكذلك بني املكتب والدول واملنظمات الدولية

ــرويج         -١٨ ــية يف ت ــدول مبســؤولياا بفعال ــه، لكــي تضــطلع ال ــؤداه أن وأُعــرب عــن رأي م
 تكـون هـي نفسـها قـدوة يف املقـام األول من خالل               االمتـثال التفاقـية التسـجيل، مـن املهـم أن          

 .االمتثال لالتفاقية واملشاركة بصفة مستمرة يف أعمال اللجنة الفرعية القانونية

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن هــدف الفــريق العــامل لــيس تعديــل اتفاقــية التســجيل أو     -١٩
افا يف تلك االتفاقية  تفسـريها، بـل هـو تعزيـز تطبـيقها وتشـجيع الدول اليت هي ليست بعد أطر                 

 .على أن تصبح كذلك
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