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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 / نيسان٤مارس إىل / آذار٢٤املعقودة يف فيينا من 
   اضافة

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات  -سابعا 
اليت فُتح (الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة 

  )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف 
اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أّيــدت، يف قــرارها اســتذكرت  -١

، التوصــية الصــادرة عــن جلــنة اســتخدام ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١١ املــؤرخ ٥٧/١١٦
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تـنظر اللجـنة الفرعـية القانونـية يف بند من جدول                       

األويل للـربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات        الـنظر يف املشـروع      "األعمـال بشـأن     
اليت فُتح باب التوقيع عليها (الفضـائية، املـلحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة     

موضـــوعا مـــنفردا /باعتـــباره مســـألة)" ٢٠٠١نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين١٦يف كيـــب تـــاون يف 
 نظـرت اللجـنة الفرعـية يف بـندين فرعـيني يف اطار              ،٥٧/١١٦ووفقـا لذلـك القـرار       . للمناقشـة 

بــدور  األمــم املــتحدةاالعتــبارات املــتعلقة بامكانــية قــيام   )أ: (هــذا البــند مــن جــدول األعمــال 
 صــلةلاالعتــبارات املــتعلقة با )ب( الســلطة االشــرافية مبقتضــى املشــروع األويل للــربوتوكول؛ و
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واجبات الدول مبقتضى القواعد القانونية     بـني أحكـام املشـروع األويل للـربوتوكول وحقـوق و           
 .املطّبقة على الفضاء اخلارجي

ــية الضــمانات       -٢ ــة عــن اتفاق ــر األمان ــية تقري كــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية القانون
 تشرين  ١٦الـيت فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيب تاون يف                ()١(الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة       

ع األويل لـربوتوكوهلا املـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجـودات       واملشـرو ) ٢٠٠١نوفمـرب  /الـثاين 
االعتــبارات املــتعلقة بامكانــية قــيام األمــم املــتحدة بــدور الســلطة االشــرافية مبقتضــى  : الفضــائية

 .(A/AC.105/C.2/L.238)الربوتوكول 

وقــد أعــرب بعــض الوفــود عــن الــرأي القــائل بــأن مســألة تعــيني أي جهــاز يف األمــم     -٣
 . ينبغي له أن يؤدي وظائف السلطة االشرافية هي مسألة تتطلّب املزيد من الدراسةاملتحدة

كمـا أعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن وظـائف السلطة االشرافية تتسم بطابع               -٤
اداري أكـثر مـنه تشـريعي، وينـبغي أن تـتوالها هيـئة تابعـة لألمانـة العامـة لألمـم املتحدة، على                        

 . الفضاء اخلارجيسبيل املثال مكتب شؤون

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن وظـائف السـلطة االشـرافية ميكن أن ُيعهد               -٥
هبـا، مـن حيـث املـبدأ، إىل األمم املتحدة، وأنه ليس مثة مشاكل قانونية ال ميكن تداركها حتول               

 .ةدون قيام األمم املتحدة بدور السلطة االشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائي

كذلـك أعربـت بعـض الوفـود عـن الـرأي يف أن قـيام األمـم املـتحدة بوظـائف السلطة                        -٦
االشــرافية مــن شــأنه أن يعــّزز املســؤولية الرئيســية لــدى األمــم املــتحدة عــن الــتعاون الــدويل يف  

 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ية القانونية ينبغي أن تباشر     وأعـرب بعـض الوفـود عـن الـرأي القـائل بـأن اللجنة الفرع                -٧
العمـل عـلى اعـداد مشروع قرار لكي تعتمده اجلمعية العامة، تقبل مبقتضاه األمم املتحدة، من                 
حيــث املــبدأ، القــيام بوظــائف الســلطة االشــرافية، يف انــتظار توجــيه دعــوة لــتويل هــذه املهمــة    

ــتعل   ق باملســـائل اخلاصـــة الوظيفـــية مـــن جانـــب املؤمتـــر الدبلوماســـي العـــتماد الـــربوتوكول املـ
 .باملوجودات الفضائية

لكـن بعـض الوفـود أعرب عن رأي مؤداه أن هناك دواعي قلق وشكوكا بشأن مدى                  -٨
مناسـبة واستعداد تويل األمم املتحدة وظائف السلطة االشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات            

 .الفضائية
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ملســائل املســتبانة يف الــتقرير وأعــرب بعــض الوفــود عــن الــرأي القــائل بأنــه بالــنظر إىل ا -٩
، ال يـبدو أن مـن املمكن يف الوقت احلاضر اختاذ            (A/AC.105/C.2/L.238)الصـادر عـن األمانـة       

ــتوىل األمــم املــتحدة وظــائف الســلطة االشــرافية مبقتضــى       قــرار بشــأن مــا اذا كــان ميكــن أن ت
ــروتوكول املوجــودات الفضــائية أم ال   ــد    . ب ــد ال ــأن املعه ــا أُعــرب عــن رأي ب ويل لتوحــيد كم

ينــبغي أن يــنظر يف خــيارات أخــرى بشــأن انشــاء ســلطة إشــرافية ) اليونــيدروا(القــانون اخلــاص 
مبقتضـى الـربوتوكول، مبـا يف ذلك انشاء آلية لتعيني سلطة اشرافية تتكون من الدول األطراف                 

 .يف ذلك الربوتوكول

أن حتـــيل إىل كذلـــك أُعـــرب عـــن رأي مـــؤداه أنـــه ينـــبغي للجـــنة الفرعـــية القانونـــية    -١٠
اليونــيدروا قائمــة بدواعــي القلــق فــيما يــتعلق بامكانــية قــيام األمــم املــتحدة مبهمــة الســلطة           
ــناء      ــيدروا أن يضــع هــذه الدواعــي املقلقــة يف احلســبان أث االشــرافية، وذلــك لكــي يتســىن لليون

 .مداوالته

لطريان وأعربـت بعض الوفود عن الرأي القائل بأنه كما حدث يف حالة قبول منظمة ا               -١١
، مـــن حيـــث املـــبدأ، القـــيام بوظـــائف الســـلطة االشـــرافية مبقتضـــى  )اإليكـــاو(املـــدين الدولـــية 

الـربوتوكول املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املنقولة،  بشأن املسائل اخلاصة         
  فان قبول األمم املتحدة بتويل وظائف السلطة )٢(،")بروتوكول الطائرات ("مبعـدات الطائـرات     

االشـرافية مبقتضـى بـروتوكول املوجودات الفضائية ينبغي أن يكون بناء على الفهم القائل بأن                
مجـيع مـا تتكـّبده األمم املتحدة من تكاليف يف هذا الصدد سوف ُيسترد من رسوم املستعملني      
ــأي         ــبل ب ــن تق ــتحدة ل ــم امل ــتمويل مباشــرة هــذه املهمــة، وأن األم ــية ل ومــن املســامهات الطوع

 .وسوف حتافظ على متّتعها باحلصانة التامة خبصوص أداء تلك املهام الوظيفيةمسؤولية، 

ويف هـذا الصـدد، أُعرب عن رأي بأنه سوف يكون من املفيد مواصلة دراسة خربات                 -١٢
 .اإليكاو يف قيامها بدورها كسلطة إشرافية مبقتضى بروتوكول الطائرات

لّـت األمـم املـتحدة وظـائف السلطة     وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي يف أنـه اذا مـا تو            -١٣
االشــرافية، فــان تكالــيف هــذه املهــام الوظيفــية ومســؤولياهتا ينــبغي أن تكــون حمــدودة، وينــبغي 
تلبـية هـذه التكالـيف مـن خالل أموال من خارج امليزانية ال من امليزانية العادية لألمم املتحدة،                   

 .وال ينبغي أن يكون مثة أي التزام عليها

ــية عــلى      كمــا أعــرب   -١٤ ــية الضــمانات الدول ــأن اتفاق ــرأي القــائل ب بعــض الوفــود عــن ال
املعــدات املــنقولة والــربوتوكول املــتعلق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية يــنطويان عــلى  
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امكانــات كــبرية لــتعزيز متويــل األنشــطة الفضــائية، وخصوصــا فــيما يعــود بالــنفع عــلى الــبلدان 
 .ت االنتقاليةالنامية والبلدان ذات االقتصادا

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أنه ليس مثة أي عدم اتساق بني نص املشروع                     -١٥
األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية ومعـاهدات األمـم املتحدة                  

وأُعـرب عـن رأي بأنـه هلـذا السـبب ال يوجـد أي حاجـة قانونية إىل                  . بشـأن الفضـاء اخلـارجي     
ل مســألة العالقــة بــني بــروتوكول املوجــودات الفضــائية ومعــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن  تــناو

 .الفضاء اخلارجي يف نطاق بروتوكول املوجودات الفضائية

أُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنـــه ينـــبغي لألمـــم املـــتحدة أن تطلـــب إىل اجـــتماع اخلـــرباء  -١٦
ني بروتوكول املوجودات الفضائية    احلكومـيني الـذي يعقـده اليونـيدروا مناقشة مسألة العالقة ب           

ومعـاهدات األمـم املـتحدة بشأن الفضاء اخلارجي، وذلك الجتناب تزامن مناقشة هذه املسألة               
 .يف وقت واحد يف حمفلني معا

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه يف حـال وجود أي قدر من عدم االتساق بني معاهدات          -١٧
ل املوجــودات الفضــائية، فينــبغي أن يكــون األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي وبــروتوكو
 .الرجحان يف هذا الصدد لقواعد القانون الدويل العام

ــتحدة بشــأن الفضــاء          -١٨ ــم امل ــاهدات األم ــني مع ــة ب ــن رأي يف أن العالق ــرب ع ــا أُع كم
اخلـارجي وبـروتوكول املوجـودات الفضائية ينبغي أن تكون حمكومة باتفاقية فيينا بشأن قانون               

 والـيت مبقتضاها ترجح املعاهدة األخرية يف حال وجود أي عدم اتساق وكذلك     )٣(املعـاهدات، 
 .بني الدول األطراف يف املعاهدتني املقصودتني

وأعربـت بعـض الوفـود عن الرأي القائل بأنه مع أن نقل ملكية األجسام الفضائية بني                  -١٩
لربوتوكول قد يزيد   الـدول ليست هي مسألة تنجم عن بروتوكول املوجودات الفضائية، فان ا           

وأعربت تلك الوفود عن رأي يف أنه ينبغي ايالء         . مـن تواتـر مثل هذه احلاالت من نقل امللكية         
املـزيد من االعتبار إىل التبعات اليت تنطوي عليها حاالت النقل مبقتضى بروتوكول املوجودات              

لـك بالنســبة إىل  الفضـائية بالنسـبة إىل معــاهدات األمـم املــتحدة بشـأن الفضـاء اخلــارجي، وكذ     
 . اخلاصة به)٥( ولوائح االتصاالت الراديوية)٤(دستور االحتاد الدويل لالتصاالت واتفاقيته

كمـا أعـرب بعـض الوفـود عن رأي بأن بعض املشاكل احملتملة اليت قد ُتحدثها عملية                   -٢٠
 نقــل ملكــية مبقتضــى بــروتوكول املوجــودات الفضــائية ميكــن أن حتلّهــا الــدول بتشــريع قوانــني  
وطنــية بشــأن تقــدمي اإلذن باجــرائها وكذلــك مواصــلة االشــراف عــلى األنشــطة الــيت تقــوم هبــا 

 .كياناهتا الوطنية يف جمال الفضاء اخلارجي
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وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه قد يكون من الضروري أن ينص بروتوكول املوجودات                -٢١
صــة مــن الــرخص اخلاصــة الفضــائية عــلى قــيام الدولــة أو الــدول املعنــية بالــنظر يف نقــل أي رخ 

 .بالسواتل

ــربوتوكول        -٢٢ ــريف املوجــودات الفضــائية يف مشــروع ال ــأن تع أُعــرب أيضــا عــن رأي ب
األويل عـــريض الـــنطاق ويتســـم بـــالغموض، وأنـــه ينـــبغي أن يتضـــمن الـــربوتوكول قائمـــة         

. تبـاملوجودات الفضائية احملددة اليت ُيطّبق عليها، مثلما مت مبقتضى بروتوكول معدات الطائرا            
وقـد أعـرب ذلـك الوفـد عـن رأي بـأن هـناك عدم يقني بشأن ما اذا كان ميكن إدراج األذون                        

، مبــا أن الكــثري مــن األذون واملوافقــات ال ختضــع  "موجــودات فضــائية"واملوافقــات باعتــبارها 
كذلـك أعـرب هـذا الوفـد نفسـه عـن رأي يف أن بـروتوكول املوجـودات الفضـائية قد                      . للـنقل 

مـة القواعـد اخلاصة مبراقبة تكنولوجيا الصواريخ والقذائف، واليت ينبغي   يكـون له مسـاس بأنظ   
وهلذه األسباب، أعرب هذا الوفد عن الرأي       . أن يكـون هلـا األولويـة املطلقـة على الربوتوكول          

القــائل بأنــه ينــبغي للــدول األطــراف أن تكــون قــادرة عــلى ابــداء حتفظــات بشــأن عــدم تطبــيق  
 . يف ظروف شىتبروتوكول املوجودات الفضائية

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن العالقة بني معاهدات األمم املتحدة بشأن                   -٢٣
الفضــاء اخلــارجي، وغريهــا مــن االتفاقــات الثنائــية واملــتعددة األطــراف ذات الصــلة بالفضــاء،    

 .وبروتوكول املوجودات الفضائية، هي مسألة معقّدة جدا تتطلّب مزيدا من الدراسة

أُعـــرب عــن الـــرأي القــائل بـــأن احلفــاظ عـــلى احلقــوق وااللـــتزامات مبقتضـــى     كمــا   -٢٤
معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي أثــناء تطبــيق صــكوك جديــدة لــيس مســألة    
جديـدة، ألهنـا نشـأت أيضا يف بعض اجملاالت األخرى من القانون الدويل، وكذلك يف العالقة                 

 .اء الوطنية املعتمدة من ِقبل فرادى الدولبني قانون الفضاء الدويل وقوانني الفض

وأُعـرب عن الرأي القائل بأنه ألن املوجودات الفضائية ميكن أن تشمل موجودات ال               -٢٥
ُتطلـق يف الفضـاء اخلـارجي، فان بعض املوجودات الفضائية املعينة املسّجلة مبقتضى بروتوكول               

ل األجسـام الفضـائية الـيت ُتطلق يف    املوجـودات الفضـائية قـد ال ُتسـّجل مبقتضـى اتفاقـية تسـجي          
وأعــرب ذلــك الوفــد عــن ). ، املــرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قــرار اجلمعــية العامــة (الفضــاء اخلــارجي 

الـرأي يف أنـه قـد يكـون مـن الصـعب أن يعمل النظامان اخلاصان بالتسجيل على حنو مستقل،                     
 إىل ادمـاج النظامني  وأنـه ينـبغي مـن مث أن هتـدف املناقشـات يف اطـار اللجـنة الفرعـية القانونـية                  

 .التسجيليني على حنو متكامل معا
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ــية قــد أنشــأت، يف    [...] وكمــا ذُكــر يف الفقــرة   -٢٦ ــان اللجــنة الفرعــية القانون أعــاله، ف
.  من جدول األعمال٨مارس، فريقا عامال بشأن البند    / آذار ٢٤ املعقـودة يـوم      ٦٧٤جلسـتها   

[...] وعقــد الفــريق العــامل ). ايطالــيا(وقــد تــرأس الفــريق العــامل الســيد ســريجيو مارشيســيو 
أبـريل، وافقـت اللجـنة الفرعـية على         /نيسـان [...] املعقـودة يـوم     [...] ويف جلسـته    . جلسـات 

 .من هذا التقرير[...] تقرير الفريق العامل، والذي يرد يف املرفق 

 من  ٨أمـا الـنص الكـامل للبـيانات الـيت أدلـت هبـا الوفـود أثـناء املناقشـات بشأن البند                        -٢٧
-COPUOS/Legal/T.685)جـدول األعمـال فـترد يف نسـخ احملاضـر احلرفـية غري املنقّحة حتريريا                 

[…]). 
  

اقتراحات موّجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -ثامنا 
بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الثالثة 

   واألربعني
اسـتذكــرت اللجــنــة الفرعــيــة القانونــية أن اجلمعـيــة العامــة قــــد الحظــت، يف قــرارها    -٢٨
ــؤرخ ٥٧/١١٦ ــية ســوف    ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١١ امل ــية القانون ، أن اللجــنة الفرع

تقـدم، يف دورهتـا الثانـية واألربعني، مقترحاهتا إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                
بشـأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية إّبان دورهتا الثالثة واألربعني يف عام             السـلمية   
٢٠٠٤. 

ــيا        -٢٩ ــة عمــل مقدمــة مــن أســتراليا وأملان ــناء عــلى ورق ــية، ب اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانون
وأوكرانــيا واجلمهوريــة التشــيكية والســويد وكــندا وفرنســا واململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى  

ــيونان         و ــيابان وال ــية وال ــتحدة األمريك ــات امل ــندا والوالي ــند وهول ــا واهل ــندا الشــمالية والنمس ايرل
A/AC.105/C.2/L.241) و (Add.1               عـلى أن تـبدأ الـنظر يف بند جديد من جدول األعمال عنوانه ،

يف إطار خطة   " املمارسـة املّتـبعة لـدى الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسام الفضائية                "
 :عمل الرباعية السنوات التاليةال
 

دعـوة الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية إىل تقدمي تقارير عن املمارسة اليت          ٢٠٠٤ 
تّتـبعها يف تسـجيل األجسـام الفضـائية، وتقـدمي املعلومات املطلوبة إىل مكتب               

 .شؤون الفضاء اخلارجي إلدراجها يف السجل

قّدمــة مــن الــدول األعضــاء واملــنظمات  قــيام فــريق عــامل بدراســة الــتقارير امل  ٢٠٠٥ 
 .٢٠٠٤الدولية يف عام 
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قــيام الفــريق العــامل باســتبانة أســاليب املمارســة الشــائعة، وصــياغة توصــيات    ٢٠٠٦ 
 .بشأن التقّيد باتفاقية التسجيل

ــراض         ٢٠٠٧  ــك إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــن ذل ــر ع ــدمي تقري تق
 .السلمية

لفرعـية القانونـية عـلى أن ُيصـار إىل إنشـاء فـريق عامل ليتولّى النظر يف                  واتفقـت أيضـا اللجـنة ا      
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥هذا البند يف عامي 

 ٣٠الحظـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامة كانت قد طلبت، يف الفقرة                   -٣٠
، إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١مــن قــرارها 

رجي يف األغـراض السـلمية أن تعـّد تقريـرا عـن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث               اخلـا 
). اليونيسبيس الثالث (املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية               

كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن فـريقا عـامال تابعا للجنة يقوم بإعداد مشروع ذلك التقرير،                    
 عــلى أن يســاعده يف هــذه املهمــة رئــيس اللجــنة الفرعــية القانونــية، عــلى أن تقــوم  ومت االتفــاق

 مث وضعه يف صيغته النهائية يف ٢٠٠٣اللجـنة الفرعـية القانونـية بـإعداد اإلسـهام األويل يف عام           
، Corr.1) و(A/AC.105/C.2/2003/CRP.11وبــناًء عــلى مقــترح قّدمــته الســويد     . ٢٠٠٤عــام 

االســهامات "ة عــلى الــنظر يف بــند جديــد مــن جــدول األعمــال عــنوانه   اتفقــت اللجــنة الفرعــي
املقدمـة مـن اللجـنة الفرعـية القانونـية إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                   
ــيذ         ــتقّدم احملــرز يف تنف ــيامها باســتعراض ال ــة ألجــل ق ــية العام ــرها إىل اجلمع ــداد تقري ألجــل إع

لثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف   توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة ا 
ويف هذا  . بـندا منفردا للمناقشة   / باعتـباره موضـوعا   )" اليونيسـبيس الثالـث   (األغـراض السـلمية     

الصـدد، اتفقـت اللجـنة الفرعية القانونية على أن يعّد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مشروع                
 يف تقريــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف نــص جيّســد إســهامات اللجــنة الفرعــية القانونــية

األغــراض الســلمية إىل اجلمعــية العامــة، وذلــك بالتشــاور مــع رئــيس اللجــنة الفرعــية القانونــية    
ورئـيس الفـريق العـامل الـتابع للجـنة، استنادا إىل املدخالت املزمع تقدميها فيما يتعلق بالعناصر                  

 .Corr.1) و(A/AC.105/C.2/2003/CRP.11املذكورة يف املقترح املقّدم من السويد 

أعـرب بعـض الوفود عن رأي مؤداه أن صوغ اتفاقية دولية بشأن االستشعار عن بعد                 -٣١
أمـر ضـروري لتحديـث عهـد املـبادئ املـتعلقة باستشـعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي                    

جلديدة اليت  ولصـوغ القواعـد ذات الصـلة باألوضاع ا        ) ، املـرفق  ٤١/٥٦قـرار اجلمعـية العامـة       (
جنمـت عـن االبـتكارات التكنولوجـية وتسـويق أنشطة االستشعار عن بعد، حسبما يرد وصفه                 

ــربازيل    ــتها ال ــة عمــل قّدم ــبغي للجــنة    . (A/AC.105/L.244)يف ورق ــه ين ــود أن ــك الوف ورأت تل
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مناقشة صوغ اتفاقية دولية بشأن     "الفرعـية أن تـنظر يف بـند جديـد مـن جدول األعمال عنوانه                
حســبما يــرد وصــفه يف ورقــة عمــل مقدمــة مــن األرجنــتني واكــوادور    " عار عــن بعــداالستشــ

. (A/AC.105/C.2/L.245)والــربازيل وبــريو وشــيلي وكوبــا وكولومبــيا واملكســيك والــيونان       
وكـان مـن رأي تلـك الوفـود أن الـتعاون الـدويل يف االستشـعار عـن بعـد أمـر أساسـي لضمان                 

 . بيانات وصور االستشعار عن بعد اخلاصة بأقاليمهاتيسري سبل وصول البلدان النامية إىل

كذلـك رأت بعـض الوفـود أنـه لـيس مـن الضـروري حتديـث عهـد تلـك املـبادئ ألهنا                         -٣٢
وكـان مـن رأي تلـك الوفود أن ازدياد عدد البلدان النامية اليت        . تـؤّدي عمـلها عـلى حنـو جـيد         

ل إىل تلك البيانات متاحة     لديهـا سـواتل خاصـة هبـا لالستشـعار عن بعد، ووجود سبل للوصو              
لســائر الــدول، وانتشــار تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مجــيع الــبلدان، يبــّين بوضــوح أن   

 .التعاون الدويل قد ازدهر يف إطار هذه املبادئ

لكـــن بعـــض الوفـــود أعربـــت عـــن رأي مفـــاده أن ارتفـــاع تكالـــيف بـــيانات وصـــور  -٣٣
كما . بلدان النامية على اإلفادة من هذه التطبيقات      االستشـعار عن بعد يؤثر سلبيا على قدرة ال        

رأت أن الــدول الــيت جيــري استشــعار أقالــيمها ينــبغي هلــا أن تنــتفع مــن بــيع البــيانات والصــور   
 .الناجتة عن االستشعار وأن تعوَّض عن استشعار أقاليمها من الفضاء اخلارجي

شعار أراضيها لن يكون   وقـد أُعـرب عـن رأي مـؤّداه أن تعويـض الـدول الـيت يـتم است                   -٣٤
ممكـنا مـن الناحـية العملـية ألن ذلـك من شأنه أن يؤّدي إىل تكاليف إضافية وجعل االستشعار                    

وكان من رأي ذلك الوفد أن مبادئ    . عـن بعـد غـري جمـز جتاريـا بالنسـبة إىل مـتعّهدي السواتل               
أبــدا تنظــيم االستشــعار عــن بعــد حتــّدد إطــارا للتشــارك يف املعلومــات؛ ومل يكــن القصــد مــنها  

تكالـيف بـيانات االستشـعار عـن بعد واملعلومات املستمّدة منها، واليت تقتضي احلاجة أن تظل           
 .تكاليَف معقولة لكي يواصل متعهدو عمليات االستشعار عن بعد تقدمي هذه اخلدمات

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــن الضــروري أن تواصــل اللجــنة الفرعــية  -٣٥
ــية تطويــ  ــاد االســتغالل       القانون ــلى وجــه اخلصــوص، الزدي ــرا، ع ــدويل، نظ ــانون الفضــاء ال ر ق

 .التجاري لألنشطة الفضائية ومنجزات التقّدم التكنولوجي اليت جيري حتقيقها يف هذا امليدان

ــوادور     -٣٦ ــترح، أي األرجنـــتني واكـ ــية إىل أن مقدمـــي املقـ ــنة الفرعـ ــارت اللجـ ــد أشـ وقـ
 (A/AC.105/C.2/L.245)بـــيا واملكســـيك والـــيونان والـــربازيل وبـــريو وشـــيلي وكوبـــا وكولوم

سـينقحونه، واضـعني يف احلسـبان تعليقات الوفود األخرى، وسيتيحونه للجنة الفرعية القانونية        
 .كي تنظر فيه إّبان دورهتا الثالثة واألربعني
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وأعربـت بعـض الوفود عن رأي يف أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تنظر يف مدى                  -٣٧
سـبة صـياغة مشـروع اتفاقـية شـاملة عاملـية بشـأن قـانون الفضـاء والرغـبة يف ذلك، باعتباره                       منا

كما أعربت تلك الوفود عن الرأي القائل بأن مناقشة اتفاقية  . بـندا مـنفردا للمناقشـة     /موضـوعا 
مـن هـذا القبـيل مـن شـأنه أن يتـيح اجملـال للمجـتمع الـدويل للـنظر بطريقة موّحدة يف عدد من                          

لـنامجة عن التطّورات اجلديدة يف أنشطة الفضاء، وكذلك يف وجود أي فجوة حمتملة              املسـائل ا  
كذلـك الحظـت تلك الوفود أن اللجنة الفرعية، يف اطار بند            . يف نظـام قـانون الفضـاء الـدويل        

جــدول األعمــال املقــترح، مــن شــأهنا أن تقتصــر عــلى مناقشــة مــدى مناســبة صــياغة مشــروع   
بة يف ذلـك، وأنـه ال ينـبغي ملسألة صوغ تلك االتفاقية أن تعيد فتح    اتفاقـية شـاملة عاملـية والرغـ     

الـنقاش بشـأن مـبادئ قـانون الفضـاء الـدويل احلالـية الـيت حتتوي عليها معاهدات األمم املتحدة             
 .اخلاصة بالفضاء اخلارجي

كذلـك أعربـت بعـض الوفود عن الرأي القائل بأن صكوك قانون الفضاء الرئيسية قد                 -٣٨
را ســاعد عــلى تشــجيع استكشــاف الفضــاء اخلــارجي وعــاد بالــنفع عــلى الــبلدان   أنشــأت إطــا

كمـا أعربـت تلك الوفود عن   . املـرتادة الفضـاء والـبلدان غـري املـرتادة الفضـاء عـلى حـد سـواء               
ــبغي للجــنة الفرعــية أن تقــوم بأنشــطة تدعــم اســتمرار حــيوية هــذا االطــار        ــه ين رأي مفــاده أن

ود أن التفكري يف امكانية التفاوض على صك جديد شامل   وكـان مـن رأي تلك الوف      . القـانوين 
بشـأن قـانون الفضـاء لـن يفـيد إال يف تقويـض املـبادئ الكامـنة يف نظـام قانون الفضاء املوجود                        

 .حاليا

كمـا أعربـت بعـض الوفود عن رأي مؤّداه أنه بالنظر إىل ما مت مؤّخرا من اعتماد جلنة                    -٣٩
عنــية باحلطــام الفضــائي املــبادئ التوجيهــية بشــأن ختفــيف التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت وامل

 وعـرض هـذه املبادئ التوجيهية على اللجنة الفرعية          (A/AC.105/C.1/L.260)احلطـام الفضـائي     
، فإن احلاجة تقتضي تشجيع تطبيقها على حنو شامل         ٢٠٠٣فـرباير   /العلمـية والتقنـية يف شـباط      

لفرعــية القانونــية أن تــنظر يف خطــة عمــل رباعــية وحتقــيقا هلــذه الغايــة، ينــبغي للجــنة ا. وفـوري 
ــية الصــادرة عــن جلــنة         ــبادئ التوجيه ــب عــلى امل ــيت تترّت ــية ال ــبعات القانون الســنوات بشــأن الت

، حسبما هو وارد يف املقترح الداعي إىل اضافة بند          ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥التنسـيق، تشـمل الفـترة       
 مـن الـدول األعضاء يف وكالة        جديـد إىل جـدول األعمـال والـذي قّدمـته فرنسـا وأّيدهـا عـدد                

 .(A/AC.105/C.2/L.246)الفضاء األوروبية والدول املتعاونة معها 

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن السـابق ألوانه أن تنظر اللجنة الفرعية               -٤٠
ــتعّددة         ــنظر إىل خطــة العمــل امل ــك بال ــلحطام الفضــائي، وذل ــية ل ــب القانون ــية يف اجلوان القانون
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 بشــأن املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، الــيت جيــري تنفــيذها يف اللجــنة الســنوات
 .الفرعية العلمية والتقنية

وأُبـدي رأي بأنـه سيكون من املفيد أن تضع اللجنة الفرعية القانونية قائمة استرشادية                -٤١
 .باملسائل القانونية املمكنة املتعلقة باحلطام الفضائي

ــيدمان      وأجــرت اللجــنة ا  -٤٢ ــيكالس ه ــقها ن ــية مشــاورات غــري رمســية نّس ــية القانون لفرع
، هبــدف التوّصــل إىل اتفــاق حــول االقــتراحات املخــتلفة املعروضــة علــيها هبــدف أن  )الســويد(

 .ينظر فيها يف إطار هذا البند من جدول األعمال

استخدام واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى البـنود التالـية لكـي ُتقـترح على جلنة                  -٤٣
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن أجل ادراجها يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف                   

 :دورهتا الثالثة واألربعني
  

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

 .كلمة الرئيس -٢  

 .تبادل عام لآلراء -٣  

 .املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم  -٤  

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

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(   

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

ــدويل     ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد ال ل
 .لالتصاالت
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 بنود منفردة للمناقشة/قضايا  
 
اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٧  

 .اخلارجي وامكان تنقيحها

الـنظر يف املشـروع األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات               -٨  
اليت فتح  (الفضـائية، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية على املعدات املنقولة              

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

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

االعتـبارات املـتعلقة بالصـلة بـني أحكام املشروع األويل للربوتوكول             )ب(  
وحقــوق وواجــبات الــدول مبقتضــى القواعــد القانونــية املطــبقة عــلى   

 .الفضاء اخلارجي

ــي   -٩   ة إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء  املســامهات املقّدمــة مــن اللجــنة الفرعــية القانون
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إلعـداد تقريـرها إىل اجلمعـية العامـة من أجل                  
اسـتعراض اجلمعية للتقّدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث            
ــلمية     ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــين باستكشـ املعـ

 ).اليونيسبيس الثالث(
  
 نود اليت ُينظر فيها يف إطار خطط العملالب  

  
 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف جمال تسجيل األجسام الفضائية -١٠ 

دعـوة الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية إىل تقـدمي تقاريـر عن ممارساهتا يف               ٢٠٠٤ 
جمـال تسجيل األجسام الفضائية وتقدمي املعلومات املطلوبة إىل مكتب شؤون            

 .ضاء اخلارجي إلدراجها يف السجلالف
  

 بنود جديدة 
 

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١١ 
 .بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الرابعة واألربعني
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ــية عــلى أن يعــاد يف دورهتــا القا    -٤٤ دمــة انعقــاد الفــريقني  واتفقــت اللجــنة الفرعــية القانون
واتفقت اللجنة الفرعية القانونية أيضا    . من جدول األعمال  ) أ(٦ و ٤العـاملني املعنـيني بالبندين      

 من جدول األعمال، لكي     ٨عـلى أن يعـاد يف دورهتا القادمة انعقاد الفريق العامل املعين بالبند              
 .كالً منهما على حدة) ب(٨و) أ(٨ينظر يف البندين الفرعيني 

ــراد       -٤٥ ــدة ي ــنود جدي ــية بشــأن ب ــتراحات التال والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مقّدمــي االق
ادراجهـا يف جـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية يعتزمون اإلبقاء على اقتراحاهتم توّخيا ملناقشتها يف             

 :دورات الحقة للجنة الفرعية
مناقشــة حــول مــدى مالءمــة واستصــواب صــوغ اتفاقــية شــاملة عاملــية بشــأن   )أ(  
لقـانون الـدويل للفضـاء، اقـتراح مقـّدم مـن االحتـاد الروسـي وأوكرانيا والصني واليونان بصفة                    ا

 بند منفرد للمناقشة؛/موضوع
اسـتعراض املـبادئ املـنظّمة السـتخدام الـدول للـتوابع األرضية االصطناعية يف                )ب(  

املستقبل، اقتراح  اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، هبدف امكانية حتويل النص إىل معاهدة يف                
 مقّدم من اليونان؛

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

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

احلطــام الفضــائي، اقــتراح مقــّدم مــن فرنســا أّيدتــه الــدول األعضــاء يف وكالــة  )ه(  
 .الفضاء األوروبية والدول املتعاونة مع تلك الوكالة

 الــنص T.691) و (COPUOS/Legal/T.683-685ويــرد يف احملاضــر احلرفــية غــري املــنقحة  -٤٦
 . من جدول األعمال٩لكلمات اليت ألقتها الوفود أثناء مناقشة البند الكامل ل

 
 احلواشي

 
 ).اإليكاو (٧٤ رقم  DCMEالوثيقة   )١( 
 ).اإليكاو (٧٥ رقم  DCMEالوثيقة   )٢( 
 .١٨٢٣٢، العدد  ١١٥٥، اجمللد  ، جمموعة املعاهدات  األمم املتحدة  )٣( 
 .٣١٢٥١، العدد رقم  ١٨٢٥املرجع نفسه، اجمللد    )٤( 
 .I.30.92منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع       )٥( 
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