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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية القانونية           
 الدورة الرابعة واألربعون         

    ٢٠٠٥أبريل     / نيسان     ١٥-٤فيينا،     
    مشروع التقرير    

   مقدمة -أوال  
  افتتاح الدورة      -ألف  

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

 ).إيطاليا(، برئاسة سريجيو ماركيزيو ٢٠٠٥أبريل 

االفتتاحـية، ألقـى الرئـيس كـلمة وصـف فيها بإجياز األعمال اليت              ) ٧١١(ويف اجللسـة     -٢
وترد كلمة الرئيس يف . رعـية يف دورـا الـرابعة واألربعني      مـن املقـرر أن تضـطلع ـا اللجـنة الف           

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

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

 .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١  

 .ئيسكلمة الر -٢  
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 .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(   

ر الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا يف ذلك النظر             طبـيعة املـدا    )ب(   
ــادل       ــيق االســتخدام الرشــيد والع ــيلة بتحق 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  
 .وإمكان تنقيحهااخلارجي 

املســائل اخلاصــة بــاملوجودات املــتعلق بلــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول ا -٨  
على املعدات املنقولة،    الدولية   املتعلقة بالضمانات تفاقية  الالفضـائية، املـلحق با    

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

ــلطة    )أ(   ــيام األمـــم املـــتحدة مبهـــام السـ ــية قـ االعتـــبارات املتصـــلة بامكانـ
 االشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل؛

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

 .اخلارجي

 .واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائيةممارسات الدول  -٩ 

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

 .واألربعني
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  احلضور     -جيم   
االحتـــاد : لجـــنة الفرعـــية القانونـــيةحضــر الـــدورة ممـــثلو الـــدول التالـــية األعضــاء يف ال   -٤

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

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

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

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

أبــريل، أبلــغ الرئــيس اللجــنة الفرعــية بــتلقي / نيســان٤، املعقــودة يف ٧١١ويف اجللســة  -٥
حلضور [...]  طلـبات مـن املمـثلني الدائمـني ألذربـيجان واسـرائيل وبوليفـيا وتونـس واليمن و               

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنه ملا كان منح صفة الـمراقب هو حق                . الـدورة بصـفة مراقـب     
خـاص بلجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، فهي ال تستطيع أن تتخذ أي         

ـذه املسـألة، ولكـن ميكـن ملمثـلي هذه الدول أن حيضروا اجللسات الرمسية                قـرار رمسـي يـتعلق       
 . للجنة الفرعية وأن يوجهوا إىل الرئيس طلبات ألخذ الكلمة، إذا ما رغبوا يف إلقاء كلمات

منظمة : وحضـر الـدورة ممـثلو اهليـئات التالـية يف مـنظومة األمـم املـتحدة بصفة مراقب                   -٦
) اليونســكو(ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة ) إليكــاوا(الطــريان املــدين الــدويل 

 .والوكالة الدولية للطاقة الذرية

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

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

قائمـــة مبمثـــلي الـــدول األعضـــاء يف اللجـــنة  A/AC.105/C.2/INF.37وتـــرد يف الوثـــيقة  -٨
كومية الدولية  الفرعـية والدول غري األعضاء فيها وهيئات منظومة األمم املتحدة واملنظمات احل           

 .واهليئات األخرى الذين حضروا الدورة وكذلك أعضاء أمانة اللجنة الفرعية
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  تنظيم العمل       -دال  
قامـت اللجـنة الفرعـية القانونية، وفقا للقرارات املتخذة يف جلستها االفتتاحية، بتنظيم               -٩

 :عملها على النحو التايل

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

ويف . واملفـتوح العضـوية جلمـيع األعضـاء يف اللجـنة الفرعـية، بانـتظار اختـاذ قرار بشأن رئاسته                   
ة عــلى تعلــيق عمــل الفــريق أبــريل، اتفقــت اللجــنة الفرعــي/ نيســان٥ املعقــودة يف ٧١٤اجللســة 

. ٢٠٠٦العـامل أثـناء دورـا احلالـية وأن تعـاود عقـده أثـناء دورا اخلامسة واألربعني يف عام                     
ويف ذلـك الوقـت، سـتعيد اللجـنة الفرعـية الـنظر فـيما إذا كانـت هـناك حاجـة إىل متديد والية                         

 .الفريق العامل إىل ما بعد دورا تلك

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

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

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

الفضـائية، املـلحق باالتفاقـية املـتعلقة بالضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املنقولة، اليت فُتح باب                    
، واملفتوح  "٢٠٠١نوفمرب  /ثاين تشرين ال  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(

ــيا بالبــند    )د(   مــن جــدول األعمــال،  ٩أنشــأت اللجــنة الفرعــية فــريقا عــامال معن
ويكون مفتوح  " ل األجسـام الفضـائية    ممارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجي          "املعـنون   

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

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

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

جمال التطورات احلديثة يف    "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          
الـدويل لـلمالحة الفضـائية، بالـتعاون مـع املركـز األورويب لقـانون الفضاء التابع لوكالة الفضاء           

وقــد . أبــريل أثــناء الــدورة احلالــية للجــنة الفرعــية / نيســان٤وروبــية، كانــت قــد عقــدت يف األ
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 (يانكوفيـتش   
ــدويل لالس ــام   ال ــد يف ع ؛ "هــل تغــريت األحــوال وتغــريت احلاجــات؟   : ٢٠٠٥تشــعار عــن بع

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

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

ــا اخلامســة          ــناء دور ــانون الفضــاء أث ــن ق ــدوة أخــرى ع ــد ن ــانون الفضــاء إىل عق األورويب لق
 .واألربعني

١٢-           ا اخلامسة واألربعون يف الفترة من       عقـ وأوصـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بـأن تد دور
 .٢٠٠٦[...] إىل [...] 

  
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية               -هاء   

وتــرد اآلراء الــيت أبديــت يف تلــك  . جلســة[...] عقــدت اللجــنة الفرعــية مــا جمموعــه   -١٣
 ).…-COPUOS/Legal/T.711(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقحة 

لجـنة الفرعـية هـذا التقرير واختتمت أعمال دورا الرابعة واألربعني، يف             واعـتمدت ال   -١٤
 .٢٠٠٥أبريل /نيسان[...] ، املعقودة يف [...]جلستها 

  
  التبادل العام لآلراء     -ثانيا  

ــام        -١٥ ــبادل الع ــناء الت ــية يف اللجــنة الفرعــية بكــلمات أث ــدول األعضــاء التال ألقــى ممــثلو ال
ــآلراء ــنا فاســو     االحتــاد الروســي و : ل ــربازيل وبوركي ــيا وال ــيا وإيطال ــيا وإندونيســيا وأوكران أملان
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وتايلـــند ومجهوريـــة كوريـــا ورومانـــيا والصـــني وفرنســـا وكـــندا وكولومبـــيا واملغـــرب واهلـــند 
وألقــى ممــثّل بوليفــيا بكــلمة نــيابة عــن الــدول األعضــاء يف األمــم  . والواليــات املــتحدة والــيابان

وألقى بكلمة أيضا ممثّل .  دول أمريكا الالتينية والكاريـبـي    املـتحدة الـيت هـي أعضاء يف جمموعة        
وتــرد اآلراء الــيت . كــل مــن االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء

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

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

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

ــود عــن رأي مفــاده إن إضــفاء الطــابع العســكري عــلى الفضــاء     وأعربــت بعــض   -١٧ 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

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

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه، بيــنما ميكــن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي لألغــراض           -١٨
جد نظم دفاعية فضائية إال إذا كانت الدفاعـية، شـريطة عـدم وضع أسلحة فيه، ال ينبغي أن تو          

 .تستخدم لرصد االمتثال التفاقات عدم االعتداء ولتجنب النـزاع العسكري

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه جيـب محايـة الفضـاء اخلـارجي مـن التهديد الذي تشكّله                       -١٩
ورأى ذلـك الوفـد أن الوقـت قـد حـان لتوسـيع احلظـر اجلزئي              . األسـلحة يف الفضـاء اخلـارجي      

ملفـروض عـلى األسـلحة الفضـائية املكرس يف معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان                 ا
ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى       استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مب

ليشــمل مجــيع )) ١١(-د (٢٢٢٢، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  "معــاهدة الفضــاء اخلــارجي ("
 .األسلحة

ن رأي مفـاده أنـه ميكـن أن يعزى جناح اللجنة الفرعية يف عملها إىل جتنبها                 وأُعـرب عـ    -٢٠
مناقشــة مســائل سياســية غــري جوهــرية وقدرــا عــلى التركــيز عــلى املشــاكل العملــية والســعي   

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



 

7  
 

A/AC.105/C.2/L.257  

   م املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األم -ثالثا 
 ٥٩/١١٦اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة أيــدت يف قــرارها     -٢١

 توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض        ٢٠٠٤ديسمرب  / كانون األول  ١٠املـؤرخ   
الـة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة       السـلمية بـأن تعتـرب اللجـنة الفرعـية البـند اخلـاص حب              

بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها بـندا دائمـا يف جـدول األعمـال وأـا الحظـت أن اللجنة الفرعية                      
سـتدعو فـريقها العـامل املعـين ـذا البند إىل معاودة االنعقاد يف دورا احلالية وستنظر يف مدى         

 . ما بعد تلك الدورة للجنة الفرعيةاحلاجة إىل متديد والية هذا الفريق العامل إىل

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن األمانـة قامـت بتحديـث وتوزيـع وثيقة تتضمن                    -٢٢
معلومــات عــن الــدول األطــراف يف معــاهدات األمــم املــتحدة وغريهــا مــن االتفاقــات الدولــية   

/  كانون الثاين١حـىت  املـتعلقة باألنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي والـدول اإلضـافية املوقّعـة علـيها              
 .(ST/SPACE/11/Add.1/Rev.2) ٢٠٠٥يناير 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء                   -٢٣
 : كانت كما يلي٢٠٠٥يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

ــيدان استكشــاف واســتخدام       )أ(  ــدول يف م ــنظمة ألنشــطة ال ــبادئ امل ــاهدة امل مع
، "معاهدة الفضاء اخلارجي  ("الفضـاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى           

ــرار اجلمعــية العامــة    ــيها   )): ٢١-د (٢٢٢٢مــرفق ق ــدول األطــراف ف ــة ٩٨كــان عــدد ال  دول
  دولة؛٢٧والدول االضافية املوقّعة عليها 

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

  دولة؛٢٥ دولة والدول اإلضافية املوقّعة عليه ٨٨كان 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  كــان عــدد الــ )): ٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق ق ــة ٤٥دول األطــراف ف  دول

  دول؛٤والدول اإلضافية املوقّعة عليها 
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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 

، كمــا ٢٠٠٤ورحبــت اللجــنة الفرعــية بتصــديق بلجــيكا عــلى اتفاقــية القمــر يف عــام   -٢٤
رحبـت بالـتقارير الـواردة من الدول األعضاء بشأن ما أحرزته من تقدم يف سعيها لكي تصبح                  
أطـرافا يف معـاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي ويف وضعها قوانني وطنية              

. ويف إبـرامها اتفاقـات ثنائـية ومـتعددة األطـراف بشـأن التعاون يف جمال الفضاء                بشـأن الفضـاء     
 .والحظت اللجنة الفرعية أن أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أسهمت يف ذلك التقدم

 ٤وسـلّمت اللجـنة الفرعية بأن من السابق ألوانه أن جيتمع الفريق العامل املعين بالبند                 -٢٥
الـدورة احلالية، ألن الدول األعضاء واملنظمات الدولية حتتاج إىل          مـن جـدول األعمـال خـالل         

وقـت للـرد عـلى الرسـائل املوجهة إليها بشأن معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء           
/  كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٥اخلـارجي ولالسـتجابة لتوصـية اجلمعـية العامة يف قرارها            

 األعضــاء طواعــية معلومــات عــن ممارســاا الراهــنة فــيما   بشــأن تقــدمي الــدول٢٠٠٤ديســمرب 
 .يتعلق بنقل ملكية األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار

أبــريل، / نيســان٥ املعقــودة يف ٧١٤وبــناء علــيه، اتفقــت اللجــنة الفرعــية يف جلســتها   -٢٦
 دعوتــه إىل  مــن جــدول األعمــال ومعــاودة٤عــلى تعلــيق اجــتماع الفــريق العــامل املعــين بالبــند 
واتفقت اللجنة الفرعية على أن تنظر . ٢٠٠٦االجـتماع يف دورـا اخلامسة واألربعني يف عام          

أيضـا يف دورـا اخلامسـة واألربعـني يف مـدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد                     
 .تلك الدورة

 بانتظام إىل مكتب    واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي للـدول األعضـاء أن تقدم                  -٢٧
شــؤون الفضــاء اخلــارجي معلومــات عــن تشــريعاا وسياســاا الوطنــية املــتعلقة بالفضــاء لكــي  

 .يتمكن املكتب من االحتفاظ بقاعدة بيانات حديثة عن ذلك املوضوع

ورأت بعــض الوفــود أن معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي تنشــئ      -٢٨
ألنشطة املتزايدة االنتشار والتعقيد اليت تنفّذها كلتا الكيانات احلكومية         إطـارا مـترابطا ومفيدا ل     

ــيد ــذه    . وكــيانات القطــاع اخلــاص يف الفضــاء اخلــارجي    ــزيادة التق ــود ب ورحبــت تلــك الوف
املعـاهدات وأعربت عن أملها يف أن تنظر الدول اليت مل تقبل ذه املعاهدات بعد يف أن تصبح                  

 .٢٠٠٥أطرافا فيها يف عام 
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ورأت وفـود أخـرى أنـه وإن كانـت أحكـام ومـبادئ معاهدات األمم املتحدة املتعلقة                   -٢٩
بالفضـاء اخلـارجي تشـكّل الـنظام الـذي جيـدر بـالدول التقـيد بـه وأنـه ينبغي تشجيع املزيد من                        
الــدول عــلى االلــتزام ــذه األحكــام واملــبادئ، فــإن اإلطــار القــانوين الــراهن ألنشــطة الفضــاء     

اج إىل تعديل ومزيد من التطوير ليواكب التقدم يف تكنولوجيا الفضاء والتغري يف             اخلـارجي حيـت   
ورأت تلـك الوفـود أن مـن املمكن التغلب على الفجوة النامجة عن              . طبـيعة األنشـطة الفضـائية     

عـدم مواكـبة اإلطـار القـانوين الـراهن للـتطورات الـيت شـهدا األنشطة الفضائية بوضع اتفاقية                    
بشـأن قانون الفضاء دون املساس باملبادئ األساسية الواردة يف املعاهدات النافذة            عاملـية شـاملة     

 .حاليا

ودعــا أحــد اآلراء إىل عقــد فــريق عــامل غــري رمســي للــنظر يف خمــتلف املســائل املتصــلة   -٣٠
 .بإمكانية وضع تلك االتفاقية الشاملة

 مسألة تعود فحسب إىل     ورئـي أن تنفـيذ وتفسـري املعاهدات املتعلقة بالفضاء اخلارجي           -٣١
 .الدول األطراف يف تلك املعاهدات

 ورئـي أنـه ينـبغي للدول األعضاء أن تتوخى املواءمة يف تنفيذ أحكام معاهدات األمم                 -٣٢
املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي بغـية زيـادة اتسـاق التشـريعات الفضـائية الوطنية مع قانون                     

 .الفضاء الدويل

ىل أن تدنـي عـدد األطـراف يف معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة                وذهـب أحـد اآلراء إ      -٣٣
بالفضـاء اخلـارجي بـني الـبلدان األفريقـية واخنفـاض نسـبة مشـاركتها يف أعمـال اللجـنة وجلاا             
ــود إىل        ــبلدان، كمــا يع ــية والبشــرية يف تلــك ال ــوارد املال ــتقار إىل امل ــا يعــود إىل االف الفرعــية إمن

 اخلـارجي بعـيد عـن مسائل البقاء اليومية اليت تواجهها شعوب      اعـتقادها بـأن موضـوع الفضـاء       
شؤون الفضاء اخلارجي يف    مكتب  ورأي ذلك الوفد أن من شأن زيادة حضور         . تلـك الـبلدان   

 .تلك الدول األعضاء أن يسهم بكل تأكيد يف إحداث تغري إجيايب يف ذلك االعتقاد

 مــن جــدول ٤ثــناء مناقشــة البــند ويــرد الــنص الكــامل للكــلمات الــيت ألقــتها الوفــود أ  -٣٤
 .COPUOS/Legal/T.712-716)(األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء          -رابعا   

 يف دورــا ٢٠٠٤عمــال باالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية القانونــية عــام   -٣٥
ــثة واألربعــني، دعــ  ــر عــن أنشــطتها     الثال ــية إىل تقــدمي تقاري ــنظمات الدول ت اللجــنة الفرعــية امل

 عــلى أن تعــاجل اللجــنة الفرعــية  ٥٩/١١٦وأشــارت إىل أن اجلمعــية العامــة وافقــت يف قــرارها  
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مسـألة مسـتوى مشـاركة الكيانات اليت تتمتع مبركز املراقب الدائم لدى جلنة استخدام الفضاء           
/  تقـدم إىل اللجـنة يف دورـا الثامنة واألربعني يف حزيران            اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وأن       

 . تقريرا عن سبل زيادة مشاركتها يف أعمال اللجنة الفرعية٢٠٠٥يونيه 

 A/AC.105/C.2/L.254(وكـان معروضــا علـــى اللجـنــة الفرعـيـــة القانونيـــة وثيقتــان              -٣٦
 تتضــمن تقاريــر مــن (A/AC.105/C.2/2005/CRP.5)وورقــة غــرفة مؤمتــرات ) Add.1 وCorr.1و

املركز األورويب لقانون الفضاء    : املـنظمات الدولـية التالـية عـن أنشـطتها املتعلقة بقانون الفضاء            
ورابطــة القــانون الــدويل واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء  ) اإليســا(ووكالــة الفضــاء األوروبــية 

 ).اليونيدروا(واملعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص 

ويف ســياق املناقشــة، أبلــغ املراقــبون عــن املــنظمات الدولــية التالــية اللجــنة الفرعــية عــن  -٣٧
مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة  : أنشــطة مــنظمام فــيما يــتعلق بقــانون الفضــاء 

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

ــية      واســتمعت الل -٣٨ ــنظمة الدول ــه املراقــب عــن امل ــية إىل عــرض قدم جــنة الفرعــية القانون
 .عن أنشطة تلك املنظمة) إنترسبوتنيك(لالتصاالت الفضائية 

وأُطلعـت اللجـنة الفرعـية أيضا على األنشطة اليت نفّذها كل من املركز الدويل لقانون                 -٣٩
سسة اهلندية ألحباث الفضاء فيما     الفضـاء يف كيـيف، أوكرانـيا، وجامعة بريوجيا، إيطاليا، واملؤ          

 .يتعلق بقانون الفضاء

ونوهــت اللجــنة الفرعــية جبهــود اليونســكو والــتقدم الــذي أحــرزته يف معاجلــة املســائل   -٤٠
األخالقـية املـتعلقة بأنشـطة الفضاء اخلارجي وقرارها بعدم صياغة إعالن للمبادئ األخالقية يف               

كيد وترويج الوعي باملسائل األدبية واألخالقية اليت       هـذه املسـألة بـل القـيام عوضا عن ذلك بتأ           
 .تثريها األنشطة الفضائية يف إطار التعاون الدويل املعزز

ورئـي أن املـبادئ األخالقـية املـتعلقة بأنشـطة الفضاء اخلارجي ينبغي أن حتدد بوضوح        -٤١
ه ينبغي االحتفاظ   وأشري يف هذا الصدد إىل أن     . وتعتـرب ذات قـوة أدبـية وأال تكون ملزمة الطابع          

بـتفاعل وثــيق بــني قـانون الفضــاء واألخالقــيات الفضــائية، وإىل أنـه مــن الضــروري، مــنعا ألي    
سـوء تفـاهم، أن يكـون هـناك تعـاون وثـيق بني اليونسكو وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                    

 .األغراض السلمية، وال سيما جلنتها الفرعية القانونية

أن االجـتماع املشـترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء          والحظـت اللجـنة الفرعـية        -٤٢
، اسـتجابة لطلــب  ٢٠٠٥يــناير /اخلـارجي نظـر يف دورتــه اخلامسـة والعشــرين يف كـانون الـثاين     
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. اللجـنة، يف مسـألة تعزيـز مشـاركة كيانات األمم املتحدة يف أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني                
قـات املالـية واملوظفـية أحـيانا دون متكّـن كيانات            وقـد سـلّم االجـتماع بأنـه رغـم حـيلولة املعو            

األمـم املـتحدة مـن أن تكـون ممـثلة يف كل اجتماعات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، فبإمكان هذه         
الكـيانات أن تعـزز مشـاركتها بـإعداد تقاريـر كتابية عن مسائل تتعلق ببنود معينة من جداول                    

دمي معلومـات وتقاريـر عـن أنشـطتها املتعلقة          األعمـال، عـندما يطلـب إلـيها ذلـك، وميكـنها تقـ             
 .بأعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

ورئـي أنـه ينـبغي للمـنظمات احلكومـية الدولـية الـيت تضـطلع بأنشـطة فضـائية وللدول                 -٤٣
األعضـاء فـيها أن تـنظر فـيما ميكن أن تتخذه من خطوات إلعالن قبوهلا باحلقوق وااللتزامات                  

 . اإلنقاذ واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيلاملنصوص عليها يف اتفاق

ــناء       -٤٤ ــتقدير جبهــود مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لب ونوهــت اللجــنة الفرعــية مــع ال
القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء وأشادت بعمله املتعلق بإعداد دليل الفرص التعليمية يف جمال                  

. ظيم حلقات عمل حول قانون الفضاء    قـانون الفضـاء ونشـر مطـبوعة قانون الفضاء احملدثة وتن           
والحظــت اللجــنة الفرعــية أيضــا أن املكتــب ســيبذل اجلهــود الالزمــة لتحســني الصــفحات          

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

ونوهـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير بأنه جرى حتديث دليل الفرص التعليمية يف جمال                  -٤٥
. أن هــذا الدلــيل ســيتاح يف املوقــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي قــانون الفضــاء و

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن تقديرها للمؤسسات التعليمية اليت قدمت معلومات عن براجمها،               
وشــجعت هــذه وغريهــا مــن املؤسســات التعليمــية عــلى مواصــلة تقــدمي معلومــات عــن ذلــك     

 .املوضوع

قديرها للرابطة الربازيلية لقانون املالحة اجلوية والفضاء       وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن ت        -٤٦
وحكومـة الـربازيل الشـتراكهما يف رعايـة حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة والربازيل                

منظور أمريكا : صـوغ وتعمـيم قـانوين الفضـاء الدويل والوطين    "حـول قـانون الفضـاء وعـنواا       
 يف ريو دي    ٢٠٠٤نوفمرب  / تشـرين الثاين   ٢٥ إىل   ٢٢ ، الـيت عقـدت مـن      "الالتينـية والكاريـبـي   
 .جانريو، الربازيل

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع التقدير أن حلقة العمل تلك ساعدت على فهم وقبول                  -٤٧
ــريكا        ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي، ال ســيما يف أم ــبادئها امل ــتحدة وم ــم امل ــاهدات األم ــيذ مع وتنف

جــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن احللقــة ســامهت مســامهة   كمــا الحظــت الل. الالتينــية والكاريــبـي
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إجيابــية يف صــوغ ونشــر قــانوين الفضــاء الــدويل والوطــين ويف الــترويج عاملــيا ملعــاهدات األمــم   
 .املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

والحظــت اللجــنة الفرعــية مــع الــتقدير أن حلقــة العمــل التالــية الــيت ســتعقدها األمــم      -٤٨
/  تشــرين الــثاين١٧ إىل ١٤ول قــانون الفضــاء ستستضــيفها نــيجرييا يف أبوجــا مــن املــتحدة حــ

 .٢٠٠٥نوفمرب 

 من جدول   ٥ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت ـا الوفود أثناء مناقشة البند                    -٤٩
 ).COPUOS/T.713-718(األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 
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