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  واخلمسونالتاسعةالدورة 
 من جدول األعمال74البند

 

04-48314 

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار[
 ])A/59/469( )اللجنة الرابعة(

 
 “الدولة املطلقة”تطبيق مفهوم  - 59/115

 ،إن اجلمعية العامة 
، )1(ئيةاتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضا إىل تشريإذ  

 ،)2(واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
، املستخدم يف اتفاقية املسؤولية “الدولة املطلقة” أن مصطلح وإذ تضع يف اعتبارها 

ويف اتفاقية التسجيل، هو مفهوم هام يف قانون الفضاء، وأنه ينبغي للدولة املطلقة أن تسجل 
جيل، وأن اتفاقية املسؤولية حتدد الدول اليت جيوز حتميلها اجلسم الفضائي وفقا التفاقية التس

املسؤولية عن الضرر الذي يسببه اجلسم الفضائي، واليت يتعني عليها دفع تعويض يف هذه 
 احلالة،

بتقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن  وإذ حتيط علما 
ير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا احلادية ، وبتقر)3(أعمال دورهتا الثانية واألربعني

مراجعة ”واألربعني، وخصوصا استنتاجات الفريق العامل بشأن بند جدول األعمال املعنون 
 ،)4( املرفق بتقرير اللجنة الفرعية القانونية‘“الدولة املطلقة’مفهوم 

ميثل   ماذا القراريوجد يف استنتاجات الفريق العامل أو يف ه  الأنه وإذ تالحظ 
 تفسريا ذا حجية أو تعديال مقترحا التفاقية التسجيل أو اتفاقية املسؤولية،

_______________ 
 .، املرفق)26 - د (2777قرار اجلمعية العامة  )1(
 .، املرفق)29 - د (3235قرار اجلمعية العامة  )2(
 .)A/54/20 (20الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم  )3(
)4( A/AC.105/787املرفق الرابع، التذييل ،. 
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أن التغريات اليت شهدهتا األنشطة الفضائية منذ دخول اتفاقية  وإذ تالحظ أيضا 
املسؤولية واتفاقية التسجيل حيز النفاذ تشمل استحداثا متواصال لتكنولوجيات جديدة، 

د الدول اليت تقوم بأنشطة فضائية، وتناميا للتعاون الدويل على استخدام وازديادا يف عد
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وازديادا يف األنشطة الفضائية اليت تقوم هبا كيانات 
غري حكومية، مبا فيها األنشطة اليت تشترك فيها وكاالت حكومية وكيانات غري حكومية، 

 إطار شراكات بني كيانات غري حكومية من بلد واحد أو أكثر،واألنشطة املضطلع هبا يف 
معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء  إىل  يف تسهيل االنضمامورغبة منها 

 اخلارجي وتطبيق أحكامها، وخصوصا اتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل،
بالتزاماهتا الدول اليت تضطلع بأنشطة فضائية بالقيام، عند الوفاء  توصي - 1 

سيما معاهدة املبادئ   والالدولية يف إطار معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي،
املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر 

واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام  ،)5(واألجرام السماوية األخرى
، وكذلك سائر )2(، واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي)1(الفضائية

االتفاقات الدولية ذات الصلة، بالنظر يف سن وتنفيذ قوانني وطنية جتيز وتكفل اإلشراف 
فضاء اخلارجي كيانات غري حكومية خاضعة املستمر على األنشطة اليت تضطلع هبا يف ال

 للوالية القضائية لتلك الدول؛
 بأن تنظر الدول يف إبرام اتفاقات وفقا التفاقية املسؤولية فيما توصي أيضا - 2 

 يتعلق بعمليات اإلطالق املشتركة أو برامج التعاون؛
 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن توصي كذلك - 3 

تقدمي معلومات، طوعا، عن ممارساهتا احلالية فيما يتعلق بنقل ملكية  إىل تدعو الدول األعضاء
 األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار؛

تلك املعلومات، يف إمكانية املواءمة بني  إىل استنادا بأن تنظر الدول، توصي - 4 
 ني الفضاء الوطنية مع القانون الدويل؛تلك املمارسات، حسب االقتضاء، بغية تعزيز اتساق قوان

_______________ 
 .، املرفق)21 – د (2222قرار اجلمعية العامة  )5(
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جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن تواصل  إىل تطلب - 5 
تزويد الدول، بناء على طلبها، باملعلومات واملساعدات ذات الصلة من أجل صوغ قوانني 

من مهام األمانة املعاهدات ذات الصلة، مستفيدة استفادة تامة  إىل وطنية بشأن الفضاء تستند
 .العامة ومواردها
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