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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤-مارس/ آذار٢٤فيينا، 
  

مشروع تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني   
   ٢٠٠٣أبريل /ان نيس٤مارس اىل / آذار٢٤املعقودة يف فيينا من 

 مقدمة -أوال
  

 افتتاح الدورة -ألف
 
عقـدت اللجـنة الفرعـية القانونـية دورهتـا الثانـية واألربعـني يف مكتب األمم املتحدة يف            -١

اجلمهوريــة (، برئاســة فالدميــري كوبــال ٢٠٠٣أبــريل / نيســان٤مــارس اىل / آذار٢٤فييــنا، مــن 
 ).التشيكية

مـــارس، ألقـــى الرئـــيس كـــلمة / آذار٢٤ملعقـــودة يف االفتتاحـــية، ا) ٦٧٤(يف اجللســـة  -٢
وصــف فــيها باجيــاز األعمــال الــيت مــن املقــرر أن تضــطلع هبــا اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا الثانــية  

 ).COPUOS/Legal/T.674(وترد كلمة الرئيس يف تسجيل حريف غري حمرر . واألربعني
  

 اعتماد جدول األعمال -باء
 
 :مدت اللجنة الفرعية القانونية جدول األعمال التايليف حلستها االفتتاحية، اعت -٣

 .افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال -١ 
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 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

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

 . الفضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون -٥ 

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك                )ب(
الــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل   

ــدور االحتــاد الــ    ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس ب دويل ل
 .لالتصاالت

اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء    -٧ 
 .اخلارجي وامكان تنقيحها

الـنظر يف املشـروع األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اليت ختص املوجودات                -٨ 
تح اليت ف(الفضـائية، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املنقولة              

 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف 

االعتـــبارات املـــتعلقة بامكانـــية قـــيام األمـــم املـــتحدة بـــدور الســـلطة    )أ(
 االشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛

االعتـبارات املـتعلقة بالصـلة بـني أحكـام املشروع األويل للربوتوكول          )ب(
لــدول مبقتضــى القواعــد القانونــية املطــبقة عــلى   وحقــوق وواجــبات ا

 .الفضاء اخلارجي

اقــتراحات اىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن     -٩ 
 .بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الثالثة واألربعني

  
 احلضور -جيم

 
االحتـــاد : تالــية يف اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية حضــر الـــدورة ممـــثلو الـــدول األعضـــاء ال  -٤

ــران       ــيا، إيـ ــيا، أوكرانـ ــيا، إندونيسـ ــوادور، أملانـ ــتراليا، إكـ ــبانيا، أسـ ــتني، اسـ ــي، األرجنـ الروسـ
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ــة( ــنا فاســو، بــريو، تركــيا،    )االســالمية-مجهوري ــا، بوركي ــربازيل، بلجــيكا، بلغاري ــيا، ال ، إيطال
ــن   ــا، جـ ــة كوريـ ــيكية، مجهوريـ ــة التشـ ــنغال،  اجلزائـــر، اجلمهوريـ ــلوفاكيا، السـ ــيا، سـ وب أفريقـ

الســودان، الســويد، شــيلي، الصــني، العــراق، فرنســا، فــنـزويال، فييــت نــام، كــندا، كوبــا،           
كولومبـيا، كينـيا، لبـنان، مالـيزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة            

، اهلــند، هــنغاريا، هولــندا،    املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية، النمســا، نــيجرييا      
 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان

ــتني  -٥ ــني يف ٦٧٨ و٦٧٤ويف اجللسـ ــيس  / آذار٢٦ و ٢٤، املعقودتـ ــغ الرئـ ــارس، أبلـ مـ
ــندا     اللجـــنة الفرعـــية بـــتلقي طلـــبات حلضـــور الـــدورة مـــن املمـــثلني الدائمـــني الســـرائيل وفنلـ

لى أنـه ملـا كـان مـنح مركـز مراقـب هو حق خاص                واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـ       . وكوسـتاريكا 
بلجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، فهـي ال تسـتطيع أن تـتخذ أي قرار                       
رمسـي يـتعلق هبـذه املسـألة، ولكـن ميكـن ملمثـلي هـذه الـدول أن حتضر اجللسات الرمسية للجنة                       

 . رغبت يف القاء كلماتالفرعية وأن توّجه اىل الرئيس طلبات ألخذ الكلمة، اذا ما 

كمـا حضـر الـدورة ممـثلو كـيانات مـنظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى                   -٦
، ومــنظمة )اليونســكو(مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة   : التالــية بصــفة مراقــبني 

ــية    ــريان املــدين الدول ــواتل األر   )اإليكــاو(الط ــية الســتغالل س صــاد اجلويــة  ، واملــنظمة األوروب
ــات( ــية  )أوميتسـ ــاء األوروبـ ــة الفضـ ــا(، ووكالـ ــائية   )اإليسـ ــلمالحة الفضـ ــدويل لـ ــاد الـ ، واالحتـ
، واملنظمة الدولية لالتصاالت    )اليوندروا(، واملعهـد الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص            )اإليـاف (

ورابطــة ، )إنترســبوتنيك(، واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الفضــائية  )اإلميســو(الســاتلية املتــنقلة 
 ).اآليال(القانون الدويل 

ــيقة  -٧ ــنة  A/AC.105/C.2/INF.35وتـــرد يف الوثـ ــاء يف اللجـ ــة ممثـــلي الـــدول األعضـ  قائمـ
الفرعـــية وممثـــلي الـــدول غـــري األعضـــاء والوكـــاالت املتخصصـــة يف مـــنظومة األمـــم املـــتحدة   

 .واملنظمات األخرى اليت حضرت الدورة وكذلك موظفي أمانة اللجنة الفرعية
  

 تنظيم العمل -دال
 
قامـت اللجـنة الفرعـية القانونية، وفقا للقرارات املتخذة يف جلستها االفتتاحية، بتنظيم               -٨

 :عملها على النحو التايل

ــند       )أ(  ــين بالب ــامل املع ــريقها الع ــية انشــاء ف ــادت اللجــنة الفرع ــن جــدول  ٤أع  م
، "لفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة با  "األعمـال، املعـنون     
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املفـتوح بـاب العضـوية جلمـيع األعضـاء يف اللجـنة الفرعـية، واتفقـت على أن يتوىل فاسيليوس                     
 مهام رئاسته؛) اليونان(كاسابوغلو 

مــن جــدول ) أ(٦أعــادت اللجــنة الفرعــية انشــاء فــريقها العــامل املعــين بالبــند   )ب( 
لجــنة الفرعــية، وانتخبــت طــاوس فــروخي  األعمــال، املفــتوح بــاب العضــوية جلمــيع أعضــاء ال 

 لتويل مهام رئاسته؛) اجلزائر(

 مـــن جـــدول ٨أنشــأت اللجـــنة الفرعـــية فـــريقا عـــامال جديــدا بشـــأن البـــند    )ج( 
ــت ســريجيو          ــية، وانتخب ــنة الفرع ــيع األعضــاء يف اللج ــاب العضــوية جلم ــتوحا ب ــال، مف األعم

 لتويل مهام رئاسته؛) ايطاليا(ماركيزيو 

ــتدأت الل )د(  ــوم بعقــد جلســة عامــة لالســتماع اىل     اب جــنة الفرعــية عمــلها كــل ي
مث كانــت تــرفع جلسـتها وتدعــو اىل انعقــاد فــريق عــامل، حســب  . الوفـود الراغــبة يف خماطبــتها 

 االقتضاء؛

اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تـتاح ، يف هنايـة كـل جلسـة يـنظر فـيها أحد                         )ه( 
 . ى ما ألقي من كلماتبنود جدول األعمال، فرصة للوفود لكي تعلق عل

يف اجللســة االفتتاحــية، ألقــى الرئــيس كــلمة تــتعلق باســتخدام خدمــات املؤمتــرات مــن   -٩
جانـب اللجـنة الفرعـية، فاسـترعى فـيها االنتـباه اىل األمهـية الـيت تعلقهـا اجلمعية العامة واللجنة                      

 هيـئات األمم  املعنـية باملؤمتـرات عـلى االسـتخدام الفعـال خلدمـات املؤمتـرات مـن جانـب مجـيع             
كمـا اسـترعى الرئـيس االنتباه اىل أن اللجنة الفرعية القانونية            . املـتحدة الـيت تضـطلع مبـداوالت       

أمكـنها حتقـيق وفـورات فعلـية ومسـتمرة يف ذلـك اجملـال، عـلى الـرغم مـن املعوقات املالية اليت                        
عمل مبرونة وعلى ضوء ذلك، اقترح الرئيس أن يظل أسلوب تنظيم ال. تواجههـا األمـم املتحدة   

هـو األسـاس يف تنظـيم عمـل اللجـنة الفرعـية بغية استخدام خدمات املؤمترات املتاحة على حنو                   
 .أكمل، وقد اتفقت معه اللجنة الفرعية على ذلك

، "تعزيــز اتفاقــية التســجيل "نوهــت اللجــنة الفرعــية مــع االرتــياح بعقــد نــدوة عــنواهنا    -١٠
بع لالحتـاد الـدويل لـلمالحقة الفضـائية، بالتعاون مع           بـرعاية املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء الـتا           

 ٢٤املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، أثـناء الـدورة الراهـنة للجـنة الفرعية القانونية، وذلك يف                    
زوان مـن املعهـد الدويل لقانون       -وقـد نسـق شـؤون الـندوة تانـيا ماسـون           . ٢٠٠٣مـارس   /آذار

فرانك فون دير   : ام بـتقدمي عـروض يف الندوة      وقـ ). النمسـا (الفضـاء وترأسـها بيـتر يانكوفيـتش         
هل التغيري يف امللكية ينطوي     "يوي هريل عن    -، وكاي "اخللفـية وسـياقها التارخيي    "دونـك عـن     

عـلى تغيري يف السجل؟ أي األجسام جيب تسجيلها، وما هي البيانات اليت جيب تقدميها، ومىت                
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نــية لــدى املعهــد الــدويل لتوحــيد  تســجيل الضــمانات األم"، وســيلفيا أوســبينا عــن "واىل مــىت؟
، وجوآن "هـل هـو مـتوافق أم مكمـل أم مناقض؟       : القـانون اخلـاص وعالقـته باتفاقـية التسـجيل         

ــن   ــتش عـ ــية  "غابرينوفيـ ــدول الوطنـ ــات الـ ــية  : ممارسـ ــتحدة األمريكـ ــات املـ ــربيال "الواليـ ، وغـ
تفقت اللجنة  وقد ا ". وكالة الفضاء األوروبية  : ممارسـات املـنظمات الدولـية     "الفريانديـري عـن     

الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي دعـوة املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركز األورويب لقانون الفضاء                 
 .لعقد ندوة أخرى عن قانون الفضاء أثناء دورهتا الثالثة واألربعني

 ٢٩وأوصـت اللجـنة الفرعـية القانونية بأن تعقد دورهتا الثالثة واألربعني يف الفترة من                 -١١
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٨اىل مارس /آذار

  
 اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية -هاء

 
وتــرد اآلراء الــيت أبديــت يف تلــك  . جلســة[...] عقــدت اللجــنة الفرعــية مــا جمموعــه   -١٢

 ).[...]-COPUOS/Legal/T.674(اجللسات  يف تسجيالت حرفية  غري حمررة 

يل، اعتمدت اللجنة الفرعية هذا التقرير      أبر/ نيسان ٤، املعقودة يف    [...]ويف جلسـتها     -١٣
 .واختتمت أعمال دورهتا الثانية واألربعني

  
  التبادل العام لآلراء -ثانيا 

: خـالل التـبادل العـام لـآلراء، ألقيـت كـلمات من جانب ممثلي الدول األعضاء التالية                  -١٤
المية وايطالـــيا االحتـــاد الروســـي واألرجنـــتني واندونيســـيا وأوكرانـــيا ومجهوريـــة ايـــران االســـ  

والـربازيل وبـريو واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وشـيلي والصـني وفرنسا وكولومبيا                  
كمــا ألقــى ممــثل كوبــا كــلمة . واملغــرب واهلــند وهولــندا والواليــات املــتحدة والــيابان والــيونان

فضاء وكذلـك ألقـى كـلمة ممـثل وكالـة ال          ). باسـم جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي          (
وترد اآلراء اليت أبداها أولئك  املمثلون يف        . األوروبـية وممـثل االحتـاد الـدويل للمالحة الفضائية         

 ).[...]-COPUOS/Legaal/T.674(تسجيالت حرفية غري حمررة 

مــارس، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء / آذار٢٤، املعقــودة يف ٦٧٤ويف اجللســة  -١٥
. ض فــيها دور املكتــب وعملــه املــتعلقني بقــانون الفضــاءاخلــارجي الــتابع لألمانــة كــلمة اســتعر

ونوهـت اللجنة الفرعية مع التقدير باملعلومات عن أنشطة املكتب الرامية اىل تعزيز فهم وقبول               
 .وتطبيق قانون الفضاء الدويل
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أبــريل، أدىل املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم / نيســان١، املعقــودة يف ٦٨٦ويف اجللســة  -١٦
ين بـاملخدرات واجلـرمية واملديـر العـام ملكتـب األمـم املـتحدة يف فيينا ببيان أكد فيه                 املـتحدة املعـ   

عـلى أمهـية عمـل اللجـنة الفرعـية القانونية يف جمال صوغ قانون للفضاء وعلى أمهية التطبيقات                   
 .الفضائية بالنسبة إىل عمل األمم املتحدة

أُسر وأصدقاء الطاقم الدويل وقـد أعربـت اللجـنة الفرعـية عـن تعاطفهـا وتضـامنها مع             -١٧
ملكـوك الفضـاء كولومبـيا، وكذلـك مـع جمتمع الفضاء الدويل، بشأن احلادث املأساوي األخري                 

 ١يف فقـــد املكـــوك كولومبـــيا وطاقمـــه أثـــناء دخولــــه الغـــالف اجلـــوي يف رحلـــة العـــودة يف   
 .، وتأثرت به البشرية مجعاء٢٠٠٣فرباير /شباط

 .زائر عضوا جديدا يف اللجنة ويف جلنتها الفرعيةورحبت اللجنة الفرعية باجل -١٨

أعربـت بعـض الوفـود عـن قلقهـا بشـأن التغيـب املسـتمر أو عدم املشاركة بفعالية من                      -١٩
وأعربـت هـذه الوفـود عـن الـرأي الداعـي اىل أن تـنظر اللجنة                 . جانـب بعـض الـدول األعضـاء       

 .الفرعية يف معاجلة هذه املسألة يف السنوات املقبلة

ا أعربــت بعــض الوفــود عــن الــرأي القــائل بأنــه عــلى الــرغم مــن أن فوائــد علــوم    كمــ -٢٠
وتكنولوجـيا الفضـاء باتـت معـروفة جـيدا، فـان هذه الفوائد ملا تصل بعد اىل العديد من الناس                     

ورأت هـذه الوفـود أن احلاجة تقتضي زيادة اجلهود املبذولة زيادة ملموسة             . يف الـبلدان النامـية    
اون عــلى الصــعيد الــدويل واالقلــيمي ودون االقلــيمي، خصوصــا بالنســبة  يف ســبيل حتقــيق الــتع

 .لقانون الفضاء والتدريس يف جمال قانون الفضاء، من أجل حتسني فهم قانون الفضاء الدويل

وأعـرب عـن الـرأي الداعـي اىل وجوب قيام اللجنة الفرعية بترشيد مواردها وتكييف                 -٢١
اف للتحديات اليت يطرحها التطور السريع الذي       وسـائل عمـلها مـن أجل التصدي على حنو و          

 .تشهده أنشطة الفضاء

كمــا أعــرب عــن الــرأي القــائل بأنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية القانونــية وجلــنة اســتخدام     -٢٢
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، بصـفتهما هيئيت األمم املتحدة املسؤولتني عن التنظيم                 

ن حلـول للمسائل القانونية الناشئة، وخباصة نظرا لتسارع   الـرقايب ألنشـطة الفضـاء، البحـث عـ         
 .االستغالل التجاري للفضاء اخلارجي

وقـد أتيحـت للجــنة الفرعـية املعلومــات التالـية عـن أنشــطة ناسـا املســتمرة فـيما يــتعلق         -٢٣
ــيا  ــية ملأســاة كولومب عــلى الــرغم مــن أن احلــادث كــان قــد وقــع فــوق مــنطقة    : باآلثــار القانون

د بـدا أن األضـرار الـيت حلقـت بأطـراف ثالـثة كانـت حمدودة اىل أقصى حد وأنه،                     مأهولـة، فقـ   
بيـنما سـقط حطام من كولومبيا يف تكساس ولويزيانا وواليات أخرى مل يصب أي أفراد بأي         
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قطعـــة مـــن ذلـــك احلطـــام وكـــان معظـــم املطالـــبات الـــيت أُُبلغـــت ناســـا عـــنها تـــتعلق بأضـــرار 
ومل ترد . نات زراعـية، اضـافة اىل خسـارة أعمال جتارية         باملمـتلكات، مبـا يف ذلـك نفـوق حـيوا          

أيـة تقاريـر عن اصابات خطرية لألشخاص كما بدا أن تقارير األضرار احنصرت داخل حدود                
 .الواليات املتحدة؛ ومل تبلّغ أي دولة أخرى عن أية أضرار ناجتة عن مأساة كولومبيا

عــد الســلوك الدولــية ملكافحــة  وقــد زودت اللجــنة الفرعــية مبعلومــات عــن مدونــة قوا  -٢٤
 .٢٠٠٢نوفمرب /انتشار القذائف التسيارية اليت مت اعتمادها يف الهاي يف تشرين الثاين

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن الــبحوث اجلاريــة يف جمــال تطويــر أســلحة   -٢٥
 .فضائية قد تؤدي إىل عسكرة الفضاء اخلارجي وتؤثر على االستقرار واألمن الدوليني

ــرغم مــن أن الفضــاء ميكــن أن ُيســتخدم       -٢٦ ــه عــلى ال وجــرى التعــبري عــن رأي مــؤداه أن
ــيه إال إذا كانــت       ــتواجد ف ــنظم الدفاعــية الفضــائية ال ميكــن أن ت ــإن ال لألغــراض العســكرية، ف

ورأى ذلـك الوفـد أنه      . ُتسـتخدم لـلمحافظة عـلى األمـن الـدويل وتفـادي وقـوع نــزاع مسـلّح                 
 .شأن عدم استخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجيينبغي إبرام اتفاق دويل ب

وجـرى التعـبري عـن رأي مفـاده أنـه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تلعب دورا أكثر                     -٢٧
 .فعالية يف منع عسكرة الفضاء اخلارجي، رمبا يشمل إنشاء نظام قانوين شامل وفعال

ة وجلنتــيها الفرعيــتني أن وجــرى التعــبري عــن رأي مفــاده أنــه مــن املهــم بالنســبة للجــن    -٢٨
تواصــل تركــيزها عــلى املســائل الدولــية الــيت تنشــأ يف ســياق االســتخدامات الســلمية للفضــاء     
اخلـارجي وال ينـبغي إقحامهـا يف مناقشات حسيسة بشأن مسائل ُيستحسن معاجلتها يف حمافل                

 .أخرى متعددة األطراف

جنة الفرعية صالحية النظر يف وأبـدت بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أنه ينبغي أن تكون لل             -٢٩
مســائل سياســية معيــنة ألنــه ســيكون مــن غــري املناســب فصــل الــتطوير الالحــق لقــانون الفضــاء 
الـدويل عـن السياسـة خصوصـا وأن هـناك حمـافل أخـرى خمّولـة مبعاجلـة هذه املسائل فشلت يف                       

 .إحراز أي تقدم

وك الرئيسية لقانون الفضاء وجـرى التعـبري عن رأي مؤداه أن املبادئ الواردة يف الصك           -٣٠
قــد أنشــأت إطــارا يشــجع استكشــاف الفضــاء اخلــارجي بشــكل يعــود بالفــائدة عــلى الــبلدان    

ورأى ذلك الوفد أنه    . املشـاركة يف أنشـطة الفضـاء والـبلدان غـري املشـاركة فـيها عـلى السـواء                  
ــية الــيت تنشــأ يف ســياق      ــبغي للجــنة الفرعــية أن تركــز عــلى حتديــد املســائل القانون  األنشــطة ين

 .الفضائية املدنية منها والتجارية ومعاجلتها من خالل توافق اآلراء
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   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثا 
 ٥٧/١١٦أشـارت اللجـنة الفرعـية القانونـية إىل أن اجلمعـية العامـة أيـدت، يف قرارها                    -٣١

ــؤرخ  ــانون األول١١امل ــن جلــنة اســتخدام الفضــاء     ٢٠٠٢ســمرب دي/ ك ، التوصــية الصــادرة ع
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تعتـرب اللجـنة الفرعـية هـذا البـند مـن جدول األعمال بندا                     
دائمـا واتفقـت على أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تدعو فريقها العامل الذي سيجتمع على مدى                 

 . االنعقاد من جديد، إىل٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢ثالث سنوات من عام 

ووفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إليه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا األربعني يف عام                -٣٢
، فقــد مشلــت حــدود اختصــاص الفــريق العــامل حالــة املعــاهدات واســتعراض تنفــيذها    ٢٠٠١

ن والعقـبات الـيت تعـترض قـبوهلا على الصعيد العاملي وكذلك تعزيز قانون الفضاء وخصوصا م       
ووفقا لالتفاق ). ١٨٨، الفقرة Corr.1 وA/AC.105/763(خـالل بـرنامــج التطبـيقات الفضائية     

ــة واألربعــني يف عــام       ــية يف دورهتــا احلادي ــيه اللجــنة الفرعــية القانون ، ٢٠٠٢الــذي توصــلت إل
على النحو املبني يف    ‘ الدولـة املُطلقـة   ’فسيسـتعرض الفـريق العـامل أيضـا تطبـيق وتنفـيذ مفهـوم               

اســتعراض مفهــوم "تاجات نظــر اللجــنة الفرعــية يف خطــة العمــل الثالثــية الســنوات بشــأن اســتن
وكذلـك أي مسـائل جديـدة ومماثلـة قـد ُتطـرح يف املناقشـات داخـل الفريق               " ‘الدولـة املُطلقـة   ’

العـامل، شـريطــة أن تكـون هـذه املسـائـــل مندرجــة ضمــن التفويــض احلالــي للفريــق العامل                 
)A/AC.105/787 ١٤٠ و١٣٨، الفقرتان.( 

وكـان معروضـا أمام اللجنة كُتيب حيتوي على نص معاهدات األمم املتحدة ومبادئها               -٣٣
يناير / كـانون الثاين   ١وقـد قامـت األمانـة، حـىت         . (ST/SPACE/11)املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي       

وقّعة على   بتحديـث وتوزيـع املعلومـات املـتعلقة بـالدول األطـراف والـدول األخـرى امل                 ٢٠٠٣
ــارجي        ــاء اخلــ ــتعلقة بالفضــ ــرى املــ ــية األخــ ــات الدولــ ــتحدة واالتفاقــ ــم املــ ــاهدات األمــ معــ

(ST/SPACE/11/Add.1). 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن احلالـة الراهـنة ملعـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة               -٣٤
 :بالفضاء اخلارجي هي كما يلي

ــدول يف    )أ(  ــناظمة ألنشــطة ال ــبادئ ال ــاهدة امل ــيدان استكشــاف واســتخدام  مع  م
معـــاهدة الفضـــاء ("الفضـــاء اخلـــارجي، مبـــا يف ذلـــك القمـــر، واألجســـام الســـماوية األخـــرى  

 ٩٨عــدد الــدول األطــراف فــيها ). ، املــرفق)٢١-د (٢٢٢٢، قــرار اجلمعــية العامــة "اخلــارجي
  دولة إضافية؛٢٧دولة وعدد الدول املوقّعة عليها 
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ئيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام  اتفــاق إنقــاذ املالحــني الفضــا  )ب( 
عدد ). ، املرفق )٢٢-د (٢٣٤٥، قـرار اجلمعية     "اتفـاق االنقـاذ   ("املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي        

  دولة إضافية؛٢٥ دولة وعدد الدول املوقّعة عليه ٨٨الدول األطراف فيه 

اتفاقية ("لفضائية  اتفاقـية املسـؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام ا           )ج( 
 دولــة ٨٢عــدد الــدول األطــراف فــيها  ). ، املــرفق)٢٦-د (٢٧٧٧، قــرار اجلمعــية "املســؤولية

  دولة؛٢٥وعدد الدول االضافية املوقّعة عليها 

، "اتفاقــية التســجيل("اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   )د( 
 دولـة وعدد الدول     ٤٤ل األطـراف فـيها      عـدد الـدو   ). ، املـرفق  )٢٩-د (٣٢٣٥قـرار اجلمعـية     

  دول؛٤االضافية املوقّعة عليها 

االتفـاق الـناظم ألنشـطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى        )ه( 
 دول وعدد ١٠عـدد الـدول األطـراف فيه        ). ، املـرفق  ٣٤/٦٨، قـرار اجلمعـية      "اتفـاق القمـر   ("

 . دول٥الدول االضافية املوقّعة عليه 

ضـافة إىل ذلـك، فقـد أعلنـت مـنظمة دولـية حكومـية واحـدة قبوهلا باحلقوق وااللتزامات                    وباال
املنصــوص علــيها يف اتفــاق اإلنقــاذ؛ وأعلنــت منظمــتان دوليــتان حكوميــتان قــبوهلما بــاحلقوق    
وااللـتزامات املنصـوص علـيها يف اتفاقـية املسـؤولية؛ بيـنما أعلنت منظمتان دوليتان حكوميتان                 

 .ق وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية التسجيلقبوهلما باحلقو

ورحبـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بالـتقارير املـتعلقة حبـاالت االنضمام أو التصديقات                  -٣٥
األخـرية عـلى معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضاء اخلارجي أو التقدم احملرز حنو                    

ــيها أو تصــديقها مــن جانــب عــدة د    ــيا   االنضــمام ال ول أعضــاء مــن ضــمنها اندونيســيا وايطال
كمــا رحبــت اللجــنة الفرعــية بالــتقارير الــواردة مــن دول . والــربازيل وبــريو واملغــرب والــيونان

 .أعضاء عن التقدم الذي أحرزته يف تطوير قوانني الفضاء الوطنية

 يف  واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى أن تواصـل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                 -٣٦
النظر يف  ) ٢٠٠٣يونيه  / حزيـران  ٢٠-١١(األغـراض السـلمية يف دورهتـا السادسـة واألربعـني            

جــدارة ومضــمون االقــتراح املنفصــل املقــترح أن تــتخذه اجلمعــية العامــة بشــأن تطبــيق املفهــوم  
 .(A/AC.105/C.2/242)" للدولة املطلقة"القانوين 

 تعليقات على القرار املقترح على أن       وحثـت اللجـنة الفرعـية الوفـود الـيت توجد لديها            -٣٧
 .تنظر يف ارسال تلك التعليقات كتابة إىل األمانة قبل الدورة السادسة واألربعني للجنة
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ــه، يف حــال اختــذت اجلمعــية العامــة اجــراء بشــأن القــرار       -٣٨ وأعــرب عــن رأي مفــاده أن
اخلارجي واتفاقية  املقـترح، فـان ذلك الوفد سيعلن بأنه سيسترشد بروح ونص معاهدة الفضاء              

 .املسؤولية واتفاقية التسجيل يف أنشطته يف الفضاء اخلارجي

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن هـناك حاجة متزايدة لتقدمي مساعدة تقنية                    -٣٩
للــدول املهــتمة بــتطوير تشــريعاهتا الفضــائية الوطنــية، وال ســيما التشــريعات املتضــمنة أحكامــا   

تحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، وأنه ينبغي للجنة الفرعية أن تويل         لتنفـيذ معـاهدات األمـم املـ       
 .قدرا أكرب من االهتمام هبذه املسألة

وجــرى التعــبري عــن رأي مــؤداه أنــه عــلى الــرغم مــن مــرونة أحكــام معــاهدات األمــم    -٤٠
ت املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي ومعقوليــتها، فإهنــا ال تواكــب دائمــا تطــور التكنولوجــيا 

وأعــرب ذلــك الوفــد عــن رأي يــنادي بأنــه . الفضــائية واملــتغريات يف طبــيعة األنشــطة الفضــائية
ينـبغي للجـنة الفرعـية أن حتـدد قواعـد القـانون الـدويل الـيت تتطلـب تطويـرا فوريـا ملواكبة هذه                         
املـتغريات وأنـه ينـبغي علـيها تشـجيع تـبادل املعلومـات املـتعلقة بقوانني الفضاء الوطنية وتطبيق                     

وأعرب ذلك الوفد عن اعتقاده أن      . القوانـني خـالل تنفـيذ املشـاريع الفضـائية الدولية والوطنية           
بامكـان اللجـنة الفرعـية وكذلـك املـنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية أن تدرس خمتلف         
الـتعاريف الـواردة يف معـاهدات األمـم املـتحدة الـيت تفـتقر إىل الوضـوح وكذلـك أوجه التباين           

 .حكام قانون الفضاء الدويل وبعض التشريعات الوطنيةبني أ

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن باالمكــان معاجلــة املســائل الــيت تنشــأ عــن   -٤١
الــتطورات يف جمــال األنشــطة الفضــائية عــن طــريق إعــداد معــاهدة عاملــية وشــاملة عــن قــانون     

حالة معاهدات األمم املتحدة  "ون الفضـاء تـويل أمهـية قانونـية أكـرب لبـند جـدول األعمـال املعـن                 
وأوضـحت أن اتفاقـية كهذه قد تؤدي، ضمن   ". اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها       

ــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي إىل        ــية لألمــم امل ــبادئ القانون ــل بعــض امل ــور، إىل حتوي ــة أم مجل
هدات األمم املتحدة   تعهـدات ملـزمة، وقـد تفضـي إىل املـزيد مـن تطوير املبادئ الواردة يف معا                 

اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، دون إعـادة فـتح بـاب املناقشـة بشـأن أي مـن املبادئ اليت                        
 .تتضمنها هذه املعاهدات

وأعربـت وفــود أخـرى عــن رأي مفـاده أن معــاهدات األمـم املــتحدة قـد برهنــت عــرب       -٤٢
ودعت . ا يف الفضاء اخلارجي   السـنني عـلى كوهنـا إطـارا فعـاال لتيسـري األنشـطة املـتزايدة تعقيد                

هـذه الوفـود إىل التشـديد عـلى تشـجيع الـدول لكـي تفكـر جبديـة يف أن تصبح أطرافا يف هذه                         
 .املعاهدة يف السنوات املقبلة
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وجــرى التعــبري عــن رأي مــؤداه أن الــترويج المكانــية الــتفاوض عــلى اتفاقــية جديــدة    -٤٣
 .قويض النظام احلايل لقانون الفضاءوشاملة لقانون الفضاء ال ميكن أن يؤدي سوى إىل ت

ــية شــاملة كهــذه        -٤٤ ــية عامل ــه جــرى التعــبري أيضــا عــن رأي يقــول إن وضــع اتفاق غــري أن
 .سيؤدي بدال من ذلك إىل إعادة تأكيد هذه املبادئ

ــرا          -٤٥ ــتحدة مؤخ ــات امل ــا الوالي ــيت اختذهت ــتدابري ال ــاده أن ال ــن رأي مف ــبري ع وجــرى التع
ة بــإدراج األجســام الفضــائية يف الســجل الوطــين لذلــك الــبلد تســتحق   لتوضــيح املعــايري املــتعلق

 .الترحيب ورمبا تشكل سابقة مهمة ملبادرات مماثلة ُتتخذ يف بلدان أخرى

وجــرى التعــبري عــن رأي مفــاده أنــه قــد أصــبح مــن املــألوف أكــثر مــن ذي قــبل تــرك    -٤٦
 الوفــد أنــه مــن الضــروري ورأى ذلــك. السـواتل املطلقــة يف املــدار بســبب عــدم جناحهــا جتاريـا  

 .وضع تدابري قانونية ملعاجلة هذه املشكلة

أعـاله، فقـد أنشـأت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها     [...] ومثـلما ورد يف الفقـرة        -٤٧
 من جدول األعمال برئاسة     ٤مارس، فريقا عامال معنيا بالبند      / آذار ٢٤، املـنعقدة يف     ٦٧٤ الــ 

ويف جلستها  . اجتماعا[...] وقد عقد الفريق العامل     ). اليونان(السـيد فاسـيليوس كاسابوغلو      
أبـريل، أقـرت اللجـنة الفرعـية تقريـر الفريق العامل، الوارد يف              /نيسـان [...] املـنعقدة يف    [...] 
 .هبذا التقرير[...] املرفق 

 من جدول   ٤ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود خـالل مناقشـة البـند                      -٤٨
 [...]). وCOPUOS/Legal/T.675-679( يف النسخ األصلية احلرفية غري احملررة األعمال
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