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ســتخدام الفضــاء اخلــارجي  جلــنة ا
 يف األغراض السلمية

 اخلامسة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران١٤-٥ فيينا،

   
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن دورهتا احلادية واألربعني، 

   ٢٠٠٢أبريل / نيسان١٢ إىل ٢املعقودة يف فيينا من 
 احملتويات   

الصفحة  الفصل  الفقرات
........................................................................................مقدمة      ١٣-١ ٣  -أوال
.....................................................................افتتاح الدورة         ٢-١ ٣   -ألف
...........................................................اعتماد جدول األعمال              ٣ ٣   -باء
..........................................................................احلضور      ٧-٤ ٣   -جيم
...................................................................تنظيم األعمال         ١١-٨ ٤   -دال
.............................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية                     ١٣-١٢ ٥   -هاء
...........................................................................التبادل العام لآلراء           ٢٥-١٤ ٥  -ثانيا 
...................مس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                         حالة معاهدات األمم املتحدة اخل                     ٣٥-٢٦ ٧  -ثالثا 
...........................معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء                                            ٥٢-٣٦ ٩  -رابعا   

٧١-٥٣ ١١ 

طبيعة املدار) ب (تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ و                          ) أ : (األمور املتعلقة مبا يلي             
 ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت تكفلالثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف                              

االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل
..................................................................................لالتصاالت     

 -خامسا    
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الصفحة  الفصل  الفقرات

٧٨-٧٢ ١٤ 
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

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

١١٨-٧٩ ١٥ 

اليت فُتح باب التوقيع عليها يف(النظر يف اتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة                                     
ويف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق) ٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين      ١٦كيب تاون يف         

.......................................................باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية                      

 -سابعا   

............................................................"الدولة املُطلقة         "استعراض مفهوم            ١٣٠-١١٩ ١٩  -ثامنا  

١٤٢-١٣١ ٢٠ 
اقتراحات موجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود

..........جديدة يراد من اللجنة الفرعية القانونية أن تنظر فيها أثناء دورهتا الثانية واألربعني                                                
 -تاسعا   

   
 املرفقات      
 
٢٤ 

حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس" األعمال املعنون  من جدول ٤تقريـر رئـيس الفـريق العـامل املعين بالبند           
.........................................................................."املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                       

 -األول   

٢٨ 
األمور املتعلقة بتعريف الفضاء"مـن جـدول األعمـال املعـنون         ) أ (٦تقريـر رئـيس الفـريق العـامل املعـين بالبـند             

....................................................................................."اخلارجي وتعيني حدوده               
 -الثاين  

٣٠ 

ريـت عـن طـريق اآللـية التشـاورية املخصصة اليت أنشئت الستعراض املسائلتائج املشـاورات الـيت أج     نـ 
بشــأن الضــمانات) اليونــيدروا(ذات الصــلة مبشــروع اتفاقــية املعهــد الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص    

ــتعلق باملســائل اخلاصــة ــربوتوكول املــلحق هبــا وامل ــنقولة واملشــروع األويل لل ــية عــلى املعــدات امل الدول
..................................................................................لفضائية     باملمتلكات ا     

 -الثالث  

٣٢ 
الدولــة’مــراجعة مفهــوم " مــن جــدول األعمــال، املعــنون ٩تقريــر رئــيس الفــريق العــامل املعــين بالبــند  

.............................................................................................."‘املطلقة  
 -الرابع  

....."‛الدولة املطلقة         ’مراجعة مفهوم             " من جدول األعمال املعنون                   ٩استنتاجات الفريق العامل املعين بالبند                         ٣٤  تذييل   
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 مقدمة-أوال 
 

   افتتاح الدورة  -لفأ   
 

ــة     -١ ــا احلاديـ ــية دورهتـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ عقـــدت اللجـ
ــتحدة    ــم امل ــب األم ــني يف مكت ــن   واألربع ــنا م  ١٢ إىل ٢بفيي

اجلمهوريــة ( برئاســة فالدميــري كوبــال   ٢٠٠١أبــريل /نيســان
 ).التشيكية

ــة  -٢ ــودة يف  ) ٦٥٦(ويف اجللســـ ــية، املعقـــ  ٢االفتتاحـــ
أوجـز فـيها األعمـال اليت       أبـريل، ألقـى الرئـيس كـلمة         /نيسـان 

. ستضــطلع هبــا اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا احلاديــة واألربعــني  
ــنقح       ــري مـــ ــريف غـــ ــر حـــ ــيس يف حمضـــ ــلمة الرئـــ ــرد كـــ وتـــ

(COPUOS/Legal/T.656). 
 
 

 اعتماد جدول األعمال     -  باء 
 

ــتها    -٣ ــية يف جلســ ــية القانونــ ــنة الفرعــ ــتمدت اللجــ اعــ
 :االفتتاحية جدول األعمال التايل

 .ح الدورة واعتماد جدول األعمالافتتا -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

حالـــة معـــاهدات األمـــم املـــتحدة اخلمـــس      -٤ 
 .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

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

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

ــ )أ(   ارجي وتعـــيني تعـــريف الفضـــاء اخلـ
 حدوده؛

طبـيعة املـدار الثابت بالنسبة لألرض        )ب(  
ــك     ــا يف ذلـ ــتخدامه، مبـ ــية اسـ وكيفـ

حبـــــث ســـــبل ووســـــائل ضـــــمان    
االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمدار       
الثابـت بالنسبة لألرض دون مساس      

 .بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

ــتخدام   -٧  ــلة باسـ ــبادئ ذات الصـ ــتعراض املـ اسـ
ووية يف الفضاء اخلارجي    مصـادر القـدرة الـن     
 .وامكان تنقيحها

الــــنظر يف االتفاقــــية املــــتعلقة بالضــــمانات     -٨ 
اليت فتح باب   (الدولـية على املعدات املنقولة      

 ١٦التوقـــيع علـــيها يف كيـــب تـــاون يـــوم     
ويف املشروع  ) ٢٠٠١نوفمرب  /تشـرين الثاين  

األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصة       
 .باملوجودات الفضائية

 ".الدولة املطِلقة"مراجعة مفهوم  -٩ 

ــاء    -١٠  ــتخدام الفضـــ ــنة اســـ ــتراحات اىل جلـــ اقـــ
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن بــنود 
جديــدة تــنظر فــيها اللجــنة الفرعــية القانونــية 

 .أثناء دورهتا الثانية واألربعني
 
 

   احلضور-  جيم   
 

 حضـر الـدورة ممـثلو الـدول التالية األعضاء يف اللجنة            -٤
ــية  ــية القانونـ ــبانيا،   : الفرعـ ــتني، اسـ ــي، األرجنـ ــاد الروسـ االحتـ

أسـتراليا، اكـوادور، أملانـيا، اندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا،         
، ايطالــيا، الــربازيل، الــربتغال، ) االســالمية–مجهوريــة (ايــران 

ــيا،    بلجـــيكا، بلغاريـــا، بوركيـــنا فاســـو، بولـــندا، بـــريو، تركـ
لعربــية الســورية، مجهوريــة اجلمهوريــة التشــيكية، اجلمهوريــة ا

كوريـا، جـنوب افريقـيا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، شيلي،          
الصــني، العــراق، فرنســا، فــنـزويال، كــندا، كوبــا، كولومبــيا،  
ــرب، املكســيك، اململكــة       ــيزيا، مصــر، املغ ــنان، مال ــيا، لب كين
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العربـية السـعودية، اململكـة املـتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا           
لنمسـا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات       الشـمالية، ا  

 .املتحدة األمريكية، اليابان واليونان

أبريل، أبلغ  / نيسان ٢، املعقودة يف    ٦٥٦ويف اجللسـة     -٥
الرئــيس اللجـــنة الفرعــية بـــأن طلـــبني قــد وردا مـــن املمـــثلني    

واتفقــت اللجــنة . الدائمــني لــلجزائر والــيمن حلضــور الــدورة  
ا ال تســتطيع اختــاذ قــرار رمســي بشــأن هــذه   الفرعــية عــلى أهنــ 

املســألة، ألن مــنح مركــز املراقــب هــو مــن صــالحيات جلــنة     
ــه     اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، غــري أن
ميكـن لوفدي ذينك البلدين أن حيضرا اجللسات الرمسية للجنة          
ــا      ــبا ألخــذ الكــلمة اذا م ــيس طل ــا إىل الرئ ــية وأن يوجه الفرع

 .ء ببيانأرادا االدال

ــبون عــن وكــاالت متخصصــة      -٦ ــدورة مراق وحضــر ال
ومؤسســات أخــرى تابعــة ملــنظومة األمــم املــتحدة ومــنظمات  

ــي   ــية أخــرى، ه ــلم     : دول ــية والع ــتحدة للترب ــم امل ــنظمة األم م
ــثقافة  ــكو(والــ ــية   )اليونســ ــدين الدولــ ــريان املــ ــنظمة الطــ ، مــ

بية ، الوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية، املنظمة األورو         )اإليكـاو (
، وكالة الفضاء )يومتسات(السـتغالل سواتل األرصاد اجلوية    

، االحتــــاد الــــدويل لــــلمالحة الفضــــائية )اإليســــا(األوروبــــية 
ــاف( ــاص    )اإليـــ ــانون اخلـــ ــيد القـــ ــدويل لتوحـــ ــد الـــ ، املعهـــ
ــيدروا( ــنقلة     )اليون ــاتلية املت ــية لالتصــاالت الس ــنظمة الدول ، امل
، جامعـــة )اآليتـــيو(، االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت  )اإلمســـو(

 ).اإليسو(الفضاء الدولية 

ــيقة   -٧ ــرد يف الوث  قائمــة مبــن  A/AC.105/C.2/INF.34وت
حضــر الــدورة مــن ممثــلي الــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية  
والـدول غري األعضاء فيها والوكاالت املتخصصة وغريها من         
املؤسسـات الـتابعة ملـنظومة األمـم املـتحدة، ومن أعضاء أمانة             

 .يةاللجنة الفرع
 
 

   تنظيم األعمال   -  دال  
 

نظمـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أعماهلـا عـلى النحو           -٨
 :التايل، وفقا للقرارات اليت اختذهتا يف جلستها االفتتاحية

أنشـــأت اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية، وفقـــا      )أ( 
لالتفـاق الـذي توصـلت الـيه يف دورهتـا األربعني والذي أقرته              

/  كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٦/٥١رها  اجلمعـية العامة يف قرا    
ــند    ٢٠٠١ديســمرب  ــيا بالب ــامال معن ــريقا ع ــن جــدول  ٤، ف  م

حالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس     "األعمــال املعــنون  
، مع فتح باب املشاركة     "املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقها      

فــيه أمــام مجــيع أعضــاء اللجــنة الفرعــية، وانتخبــت فاســيليوس 
 رئيسا له؛) اناليون(كاسابوغلو 

عـاودت اللجـنة الفرعية انشاء فريقها العامل         )ب( 
مـــن جـــدول األعمـــال، مـــع فـــتح بـــاب  ) أ (٦املعـــين بالبـــند 

املشــاركة فــيه أمــام مجــيع أعضــاء اللجــنة الفرعــية، وانتخبــت   
 رئيسا له؛) بريو(مانويل ألفاريس 

عـاودت اللجـنة الفرعية انشاء فريقها العامل         )ج( 
ن جـدول األعمـال، مع فتح باب املشاركة          مـ  ٩املعـين بالبـند     

أوفه -فـيه أمـام مجـيع أعضـاء اللجـنة الفرعـية، وانتخبت كاي             
 رئيسا له؛) أملانيا(شروغل 

ــوم      )د(  ــلها كــل ي ــية عم ــتهلت اللجــنة الفرع اس
ــتها، مث      ــبة يف خماطب ــود الراغ ــتماع إىل الوف ــة لالس جبلســة عام

يق انفضــت وعــاودت االنعقــاد، عــند االقتضــاء، يف شــكل فــر 
 .عامل

ــيس كــلمة حــول     -٩ ويف اجللســة االفتتاحــية، ألقــى الرئ
. كيفــية اســتفادة اللجــنة الفرعــية مــن مــوارد خدمــة املؤمتــرات

واسـترعى االنتـباه إىل مـا تعلقه اجلمعية العامة وجلنة املؤمترات       
مـن أمهـية عـلى االسـتفادة الفعالـة مـن موارد خدمة املؤمترات               

وبالــنظر إىل ذلــك، . دةمــن جانــب مجــيع هيــئات األمــم املــتح
اقـترح الرئـيس أن تواصـل اللجـنة الفرعـية تنظيم أعماهلا على              
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أسـاس مـرن، هبـدف االسـتفادة من خدمات املؤمترات املتاحة            
 .استفادة أوىف، ووافقت اللجنة الفرعية على ذلك

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن نــدوة عــنواهنا   -١٠
ــرور الفضــائية  " ــاق ادارة حــركة امل ــا   "آف ــناء دورهت ــدت أث  عق

ــوم   ــية، ي ــريل / نيســان٢احلال ــد   ٢٠٠٢أب ــة املعه ، حتــت رعاي
الـدويل لقـانون الفضـاء بالـتعاون مـع املركـز األورويب لقـانون        

فاســان مــن املعهــد الــدويل  . وتــوىل تنســيق الــندوة إ . الفضــاء
ــا ك   ــا قدمهـ ــندوة عروضـ ــاء، وتضـــمنت الـ ــانون الفضـ . أ. لقـ

ــر  "شــروغل حــول   ــاق ادارة حــركة امل . ، و أ"ور الفضــائيةآف
: ادارة حـركة املرور الفضائية "كرييسـت دي روزافـيل حـول      

ــية  ــة اجلوانــب القانون ــلهو حــول  . ، و ج"مقارن مونســريات في
، "مقارنــة اجلوانــب املؤسســية: ادارة حــركة املــرور الفضــائية"
، "بواكـر مفاهـيم حلركة املرور الفضائية      "برييـك حـول     . ل و
ــية الدارة حــركة املــرور يف  العناصــر احل"ســالني حــول  .أ و ال

ضـبط حركة املرور    "آيلـور حـول     . و ، و "مـيدان االتصـاالت   
تيسـر الوصـول إىل البـيانات هـو الـذي حيـدد معامل              : الفضـائية 
وتــرد وقــائع الــندوة يف ورقــة غــرفة االجــتماعات  ". املســتقبل

A/AC.105/C.2/2002/CRP.7 . واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى
ــد واملركــز إ   ــوة املعه ــانون     دع ــدوة أخــرى حــول ق ــد ن ىل عق

 .الفضاء أثناء دورهتا الثانية واألربعني

وأوصـت اللجــنة الفرعـية القانونــية بـأن تعقــد دورهتــا     -١١
ــية واألربعــني مــن   ــارس إىل / آذار٢٤الثان ــريل /نيســان ٤مـ أب

٢٠٠٣. 

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية -  هاء 
 

 ١٨ية مـــا جمموعـــه عقـــدت اللجـــنة الفرعـــية القانونـــ -١٢
وتـرد اآلراء الـيت أبديت يف تلك اجللسات يف احملاضر        . جلسـة 

 ).T.673 إىل (COPUOS/Legal/T.656احلرفية غري املنقحة 

ــتها   -١٣ ــية، يف جلســـ ــنة الفرعـــ  ٦٧٣واعـــــتمدت اللجـــ
ــودة يف  ــان١٢املعقـ ــتقرير، واختتمـــت  /  نيسـ ــذا الـ ــريل، هـ أبـ

 .أعمال دورهتا احلادية واألربعني

 لتبادل العام لآلراء         ا -ثانيا  
 

تكـلم أثـناء التـبادل العام لآلراء ممثلو الدول األعضاء            -١٤
ــية ــيا،    : التالـ ــيا، اندونيسـ ــتني، أملانـ ــي، األرجنـ ــاد الروسـ االحتـ

، الربازيل، الربتغال،   ) االسالمية –مجهورية  (أوكرانـيا، ايـران     
ــيا،    بــريو، مجهوريــة كوريــا، شــيلي، الصــني، فرنســا، كولومب

يك، النمسا، اهلند، الواليات املتحدة، اليابان،      املغـرب، املكس  
نـيابة عـن جمموعة دول     (وتكـلم أيضـا ممـثل فـنـزويال         . الـيونان 

. كما تكلم املراقب عن اإليسا). أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي    
وتــرد اآلراء الــيت أعــرب عـــنها أولــئك املمــثلون يف احملاضـــر      

 .T.659) إىل (COPUOS/Legal/T.656احلرفية غري املنقحة 

ــة  -١٥ ــودة يف ٦٥٦ويف اجللسـ ــان٢، املعقـ ــريل، / نيسـ أبـ
ألقـت رئيسـة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانة               
العامـة كـلمة استعرضـت فيها دور املكتب وعمله فيما يتعلق             

ونوهــــت اللجــــنة الفرعــــية مــــع الــــتقدير  . بقــــانون الفضــــاء
ــال مســتمر       ــن أعم ــب م ــوم املكت ــا يق ــتعلقة مب ــات امل ة باملعلوم

ــز فهــم القــانون الــدويل للفضــاء     ــية بشــأن تعزي وأنشــطة تعاون
 .وقبوله وتنفيذه

ــتطورات األخــرية أظهــرت    -١٦ وأبــدي رأي مفــاده أن ال
وجــود حبــوث مكــثفة يف مــيدان تطويــر أســلحة فضــائية، وأن  
هـذا ميكن أن يؤدي إىل عسكرة الفضاء اخلارجي واىل سباق           

ات ميثل خطرا   ولذلـك، فان استمرار هذه التطور     . تسـلح فـيه   
ورأى ذلك  . شـديدا عـلى السـلم العـاملي وعـلى أمـن البشـرية             

الوفــد أن مــنع عســكرة الفضــاء اخلــارجي أصــبح أمــرا واقعــيا  
 .وملّحا وأنه ينبغي ابرام معاهدة ملنع تلك العسكرة

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه لتفادي عسكرة الفضاء       -١٧
ــبدء يف العمــل عــلى صــياغة اتفــاق     ــبغي ال شــامل اخلــارجي ين

ــدم       ــارجي وعـ ــاء اخلـ ــلحة يف الفضـ ــر األسـ ــدم نشـ ــأن عـ بشـ
وميكن . اسـتعمال القـوة أو التهديد هبا ضد األجسام الفضائية       

ــية   اســتخدام الفضــاء  : أن يتضــمن هــذا االتفــاق العناصــر التال
اخلـارجي وفقـا للقـانون الـدويل مـن أجـل احلفاظ على السلم               
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سالح واألمـن؛ وااللـتزام بعـدم اطـالق أي أجسـام حتمل أي              
كـان يف املـدار األرضـي وااللـتزام بعـدم وضـع تلـك األسلحة                
عـلى أجـرام مساويـة أو نشرها يف الفضاء اخلارجي بأية صورة      
أخـرى؛ والـتعهد بعـدم الـلجوء إىل استخدام القوة أو التهديد             
باســتخدامها ضــد األجســام الفضــائية؛ وانشــاء آلــية رقابــية       

تدابــري بــناء الــثقة لرصــد االمتــثال لذلــك االتفــاق اســتنادا إىل  
وميكن أن تكون   . واىل االنفـتاح يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي         

اخلطـوة العملـية األولـية يف هذا االجتاه هي اإلعالن عن وقف             
نشـر األسلحة يف الفضاء اخلارجي الذي يظلّ ساريا إىل حني           

ــذا الشــأن      ــا هب ــدويل اتفاق ــتمع ال ــرام اجمل ــد إىل  . اب ــار الوف وأش
ام فــورا هبــذا الوقــف إذا انضــمت القــوى اســتعداد بلــده االلــتز

 .الكربى يف جمال الفضاء إىل القيام باملثل

وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي النظر يف إنشاء منظمة              -١٨
عاملــية معنــية بالفضــاء لكــي تكفــل اتــباع هنــج مــتكامل حيكــم 
اسـتخدام فضـاء خـارجي وحـيد وغـري قابل للتقسيم، وتؤدي             

ــن مجــيع   وظــيفة تنســيق ورصــد مركــزي مبشــار    كة نشــطة م
الـــدول، بصـــرف الـــنظر عـــن مســـتوى تقدمهـــا االقتصـــادي   
والتكـنولوجي، وتعـزز امكانـية حصـول مجـيع الـدول بصورة             

 .حرة ومنصفة على منافع استكشاف الفضاء

ــتفاوض     -١٩ ــرة الـ ــنظر يف فكـ ــو إىل الـ ــدي رأي يدعـ وأبـ
بشــأن اتفاقــية شــاملة لألمــم املــتحدة بشــأن قــانون الفضــاء        

ــدويل هبــدف إجيــ  ــبولة بشــكل عــام للمشــاكل    ال ــول مق اد حل
 . القائمة يف اجملاالت اليت مل يتحقق فيها توافق لآلراء

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الكثري من النجاح الذي             -٢٠
حققــته اللجــنة الفرعــية القانونــية يف اآلونــة األخــرية ميكــن أن  
ُيعـزى إىل جتنـب الـنقاش املطول يف إطار اللجنة الفرعية حول     

ورأى ذلك الوفد   . السياسـية اخلارجـة عـن املوضـوع       املسـائل   
ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض       ــازات جلــنة اس أن إجن
ــاء    ــتخدام الفضـ ــتعلق باسـ ــيما يـ ــية فـ ــنة الفرعـ ــلمية واللجـ السـ
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية حتققـت بفضـل قدرهتما على             

التركـيز عـلى املشـاكل العملية يف إطار واليتيهما والسعي إىل       
ة مـثل هـذه املشـاكل من خالل عملية تستند إىل توافق             معاجلـ 

 .اآلراء وهتدف إىل حتقيق نتائج

 يصــادف ذكــرى ٢٠٠٢وأديل بــرأي مفــاده أن عــام  -٢١
ــدء نفــاذ     ــبادئ  مــرور مخــس وثالثــني ســنة عــلى ب معــاهدة امل

املـــنظمة ألنشـــطة الـــدول يف مـــيدان استكشـــاف واســـتخدام  
جــرام الســماوية  الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واأل    

، مــرفق قــرار اجلمعــية "معــاهدة الفضــاء اخلــارجي ("األخــرى
وشـاطر ذلـك الوفـد الـرأي القائل         )). ٢١-د (٢٢٢٢العامـة   

ــار واجلــو        ــد حــددت اإلط ــاهدة الفضــاء اخلــارجي ق ــأن مع ب
الـتعاوين إلحـراز تقـدم تكـنولوجي هـائل يف األنشـطة املتعلقة              

ــد أن املــ  . بالفضــاء اخلــارجي  ــك الوف ادتني األوىل والحــظ ذل
والثانــية مــن معــاهدة الفضــاء اخلــارجي بوجــه خــاص، قــد        

أنه يتعني استكشاف الفضاء    : وضـعتا املـبادئ الرئيسـية التالـية       
اخلـارجي واســتخدامه لتحقــيق فـائدة ومصــاحل مجــيع الــبلدان؛   
وأنـــه ينـــبغي أن تكـــون جلمـــيع الـــدول دون متيـــيز احلـــرية يف  

ن تــتاح حــرية استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه؛ وأ 
ــه ال جيــوز    إجــراء األحبــاث العلمــية يف الفضــاء اخلــارجي؛ وأن

 . التملك القومي له

كمـا عرب ذلك الوفد عن رأيه أن الصكوك األساسية           -٢٢
لقـانون الفضـاء حتدد يف جمموعها إطارا ازدهرت فيه األنشطة      
املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وأن اتفاقــية واحــدة شــاملة ختــص   

 .  غري ضرورية وغري ممكنة عملياًالفضاء اخلارجي

ــده بشــكل       -٢٣ ــك ضــلوع بل ــد كذل ــك الوف والحــظ ذل
مسـتمر يف أنشـطة تفـيد كـال من البلدان املرتادة وغري املرتادة        
للفضــاء، مــثل توفــري بــيانات ســواتل األرصــاد اجلويــة بشــكل  
ــبادل    ــامل وتـ ــاء العـ ــتعملني يف كـــل أحنـ ــان للمسـ روتـــين وباجملـ

ــتعل  ــية املـ ــيانات العلمـ ــاط  البـ ــع األوسـ ــاء واألرض مـ قة بالفضـ
العلمـية العاملـية مـن خـالل بـرامج تعاونـية أو إتاحـة مثل هذه                 

كما . البـيانات يف شـكل حمفوظـات بـيانات تكون يف املتناول         
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أشــار ذلــك الوفــد إىل أن خدمــات ســواتل املالحــة الــراديوية   
مـتاحة أيضـا بشـكل متواصـل وعـلى نطـاق عاملي لالستخدام              

العـلمي دون فرض رسوم على املستعملني  املـدين والـتجاري و    
 .املباشرين

يطلع (وأديل بـرأي يدعو إىل ضرورة فتح باب نقاش           -٢٤
فـيه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي اللجنة الفرعية القانونية             

ــه  حــول طــرق تبســيط جــدول األعمــال ممــا قــد    ) عــلى جتارب
يـؤدي إىل تقلـيص مـدة الـدورات، ولـو ببضـعة أيـام، وهو ما                 

ــد يســمح مب  ــية يف عمــل اللجــنة     ق ــبلدان النام شــاركة أكــرب لل
 . الفرعية

وعــربت بعــض الوفــود عــن رأيهــا أن عقــد مؤمتــرات   -٢٥
اقليمــية حــول موضــوع الفضــاء عــلى أســاس دوري هــو آلــية  
فعالـة لتوفـيق اآلراء بشـأن املسـائل ذات املصلحة املشتركة يف      
حتلــيل الــنظام القــانوين للفضــاء اخلــارجي ويف كــل إمكانــات   

اون عــلى الــنطاقني اإلقلــيمي والعــاملي يف جمــال تطبــيقات   الــتع
ويف هــذا الســياق، أعربــت تلــك الوفــود  . تكنولوجــيا الفضــاء

ــرابع املعــين     ــياحها النعقــاد مؤمتــر القــارة األمريكــية ال عــن ارت
 يف كارتاخيــنا دي إيــندياس،  ٢٠٠٢مــايو /بالفضــاء يف أيــار 

يت هلا صفة   وأفيد بأن الدول األعضاء واملنظمات ال     . كولومبـيا 
املراقـــب يف جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض  

 .السلمية قد ُدِعيت إىل املشاركة بنشاط يف ذلك املؤمتر
 
 

 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس                  -ثالثا  
 املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                 

 

اسـتذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة         -٢٦
، عــلى توصــية جلــنة  ٥٦/٥١افقــت، يف قــرارها كانــت قــد و

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر   
اللجــنة الفرعــية القانونــية يف هــذا البــند مــن جــدول األعمــال   
كبـند منـتظم، ووافقـت عـلى أن تنشـئ اللجـنة الفرعـية فريقا                

 اىل ٢٠٠٢عـامال يعىن هبذا البند ملدة ثالث سنوات، من عام      

ووفقـــا لالتفـــاق الـــذي توصـــلت الـــيه اللجـــنة  . ٢٠٠٤عـــام 
الفرعـــية القانونـــية يف دورهتـــا األربعـــني، املعقــــودة يف عـــام      

ــة   ٢٠٠١ ــامل حالـــ ــريق العـــ ــمل اختصاصـــــات الفـــ ، ستشـــ
املعــاهدات واســتعراض تنفــيذها والعقــبات الــيت حتــول دون      
قـبوهلا عـلى نطـاق عـاملي، وكذلـك تـرويج قانون الفضاء وال              

امج األمم املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة     سـيما مــن خــالل برن      
)A/AC.105/763 و Corr.1 ١١٨، الفقرة.( 

ــنة   -٢٧ ــلى اللجــــ ــة عــــ ــاهدات وكانــــــت معروضــــ معــــ
املـتحــــــدة ومـبادئهـــــــا املـتعلقـــة بالفضــاء اخلارجي         األمـــــم 

)A/AC.105/722(         مبـا يف ذلـك التصديقات والتوقيعات على ،
. اخلمس اليت تنظم الفضاء اخلارجي    معـاهدات األمـم املتحدة      

بالتصــــديقــات  وقــــد حدثــــت األمانــــة املعلومــــات املــــتعلقــة
ــارجــي    ـــــاء اخلـــ ــاهـــدات الفضـــ ــلى معـــ ــيعـــــات عـــ والتوقـــ

 ). A/AC.105/722/Amend.1(ووزعتهــــــا فـــــي 

وأحاطـــت اللجـــنة الفرعـــية عـــلما باحلالـــة الراهـــنة       -٢٨
 املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي،      ملعـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس       

 :واليت كانت كما يلي

معــاهدة املــبادئ املــنظمة ألنشــطة الــدول يف   )أ( 
مـيدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبا يف ذلك             

معــــاهدة الفضــــاء ("القمــــر واألجــــرام الســــماوية األخــــرى  
ــة   "اخلــارجي ــيـة العام ــرار اجلمع ــرفق ق ، ))٢١-د (٢٢٢٢، م
ــراف٩٧توجـــد  ــة أطـ ــيها   دولـ ــيها، ووقّعـــت علـ ــة ٢٧ا فـ  دولـ
 أخرى؛

ــادة     )ب(  ــائيني واعـ ــني الفضـ ــاذ املالحـ ــاق انقـ اتفـ
املالحــــني الفضــــائيني ورد األجســــام املطلقــــة إىل الفضــــاء     

 ٢٣٤٥، مرفق قرار اجلمعية العامة      "اتفاق االنقاذ ("اخلـارجي   
 ٢٥ دولــة أطــرافا فــيه؛ ووقّعــت علــيه  ٨٨، توجــد ))٢٢-د(

 دولة أخرى؛

 املســؤولية الدولــية عــن األضــرار الــيت اتفاقــية )ج( 
، مــرفق قــرار "اتفاقــية املســؤولية("حتدثهــا األجســام الفضــائية 
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 دولــة أطــرافا ٨٢، كانــت ))٢٦-د (٢٧٧٧اجلمعــية العامــة 
  دولة أخرى؛٢٦فيها، ووقّعت عليها 

اتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء           )د( 
ــية التســجيل ("اخلــارجي  ــرار  "اتفاق ــرفق ق ــة  ، م ــية العام اجلمع
 دولـــة أطـــرافا فـــيها ووقعـــت ٤٤، توجـــد ))٢٩-د (٣٢٣٥
  دول أخرى؛٤عليها 

االتفــاق املــنظم ألنشــطة الــدول عــلى ســطح   )ه( 
، مــرفق "اتفــاق القمــر("القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى  

 دول أطـرافا فــيه،  ١٠، توجـد  )٣٤/٦٨قـرار اجلمعـية العامـة    
 . دول أخرى٥ووقّعت عليه 

ى ذلــك، أعلنــت مــنظمة دولــية حكومــية واحــدة  وعــالوة عــل
قـبوهلا للحقوق والواجبات املنصوص عليها يف اتفاق االنقاذ؛          
ــلحقوق     ــبوهلما لـ ــتان قـ ــتان حكوميـ ــتان دوليـ وأعلنـــت منظمـ
والواجــبات اخلاصــة باتفاقــية املســؤولية؛ وأعلنــت منظمــتان      
دوليـــتان حكوميـــتان قـــبوهلما لـــلحقوق والواجـــبات اخلاصـــة 

 .يلباتفاقية التسج

ورّحبـــت اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية بـــتقارير الـــدول  -٢٩
األعضـاء عـن احلالـة الراهنة للتدابري اليت تتخذها الدول بشأن            
االنضـــمام اىل معـــاهدات األمـــم املـــتحدة اخلمـــس املـــتعلقة      
ــتزمة يف ذلـــك    ــافية املعـ ــتدابري االضـ ــارجي، وبالـ ــاء اخلـ بالفضـ

الدول األعضاء  ورحبت اللجنة الفرعية أيضا بتقارير      . الصـدد 
الـيت تـبني الكيفـية الـيت تـتخذ هبـا تلـك الدول خطوات عملية                 

 .لالمتثال للمبادئ اجملسدة يف املعاهدات

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن احــدى العقــبات الــيت       -٣٠
تعـــترض القـــبول العـــاملي ملعـــاهدات األمـــم املـــتحدة اخلمـــس  
املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي تتمــثل يف افــتقار بعــض الــدول إىل 

وإذ ســلّم الوفــد . الدرايــة يف املســائل املتصــلة بقــانون الفضــاء 
الــذي أعــرب عــن ذلــك الــرأي بــأن االنضــمام اىل املعــاهدات 
ينــبغي أن يصــحبه اســتحداث الــنظم القانونــية احمللــية الالزمــة   
لضمان االمتثال ألحكام املعاهدات على مجيع األصعدة، فقد        

يف رّحــب بــأن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي سيشـــرع       
ــيقدم     ــاء وسـ ــانون الفضـ ــتعلقة بقـ ــدرات املـ ــناء القـ ــرنامج لبـ بـ
املسـاعدة لـتطوير الدرايـة الوطنـية يف جمال قانون الفضاء، وال             

 .سيما يف البلدان النامية

وأُبلغـــت اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية بالـــتدابري الـــيت       -٣١
تــتخذها الواليــات املــتحدة األمريكــية لترقــية ســجلها الوطــين  

ئية، احملفـوظ وفقـا التفاقـية التسجيل، وجعل         لألجسـام الفضـا   
االطـالع علـيه أيسـر، وكذلـك إليضاح املعايري احمللية إلدراج            

وأفيد بأن ذلك  . األجسـام الفضـائية يف ذلـك السـجل الوطـين          
ــتلكها أو       ــيت مت الســجل سيشــمل مجــيع األجســام الفضــائية ال
تشـغلها هيئات خصوصية أو حكومية تابعة للواليات املتحدة         

قــت مــن داخــل أراضــي الواليــات املــتحدة أو خارجهــا، وأطل
كمــا سيشــمل أجســاما فضــائية معيــنة غــري عاملــة كانــت يف    

وعلى العموم لن تدرج يف     . املاضـي مدرجـة أيضـا يف السجل       
الســـجل احلمـــوالت غـــري احمللـــية الـــيت أطلقـــت مـــن أراضـــي  
الواليـات املتحدة أو من املرافق التابعة للواليات املتحدة، ألن    

يـات املتحدة ترى أن تلك احلموالت ينبغي أن تدرج يف           الوال
. السـجل الوطـين لدولـة اجلهـة الـيت متـتلك احلمولة أو تشغلها              

وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أيضـا بالـتدابري اليت تتخذها              
الواليـات املـتحدة لضـمان أن تـدرج يف السـجل الذي حيتفظ        

ــيقة عـــن    األجســـام بـــه األمـــني العـــام معلومـــات كاملـــة ودقـ
وأعرب عن رأي مفاده    . الفضـائية املدرجة يف سجلها الوطين     

أن الـدول األخـرى ينـبغي أن جتري توضيحا مماثال ملمارساهتا            
التسـجيلية، بغـية حتسـني املمارسـة الدولـية العامـة لصاحل مجيع         

 .األمم

وأعربـت بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن معاهدات            -٣٢
مــتها بطــريقة جــيدة، يف الفضــاء اخلــارجي ال تــزال تــؤدي مه 

ــر منــو األنشــطة       ــّيما يّس ــر اطــارا ق ــتعقد، وتوف ــتزايدة ال ــئة م بي
ــاء اخلـــارجي  ــية يف الفضـ ــية واخلصوصـ ورأت تلـــك . احلكومـ

الوفـود أن اللجـنة الفرعـية القانونـية ينـبغي أن تواصل تشجيع              
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الــدول، وال ســيما الــدول ذات األنشــطة الفضــائية املــتزايدة،   
 .ضمام إىل املعاهداتعلى النظر جديا يف االن

وأعــــرب عــــن رأي مفــــاده أنــــه يف حــــني ال تــــزال   -٣٣
ــليما لألنشــطة       ــا س ــر أساس ــاهدات الفضــاء اخلــارجي توف مع
الفضـائية فان تطور التكنولوجيا السريع واالستغالل التجاري        
املــتزايد لألنشــطة الفضــائية يســتوجبان حتديــد التحســينات أو  

ين احلــايل الــذي حيكــم اآللــيات الالزمــة لــتعزيز االطــار القــانو 
كما رأى  . اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          

الوفــد الــذي أبــدى ذلــك الــرأي أنــه ســيكون مــن املالئــم أن    
تــناقش اللجــنة الفرعــية القانونــية مــدى استصــواب وجــدوى   
صوغ اتفاقية شاملة عاملية لقانون الفضاء، وأنه ينبغي تشكيل         

وية لذلك الغرض، كما    فـريق عـامل غـري رمسـي مفـتوح العض          
ــة مــن االحتــاد الروســي       ــة العمــل املقدم ــترح ســابقا يف ورق اق

 .(A/AC.105/C.2/L.226)والصني وكولومبيا 

أعــاله، أنشــأت اللجــنة ) أ (٨وكمــا ذُكــر يف الفقــرة  -٣٤
/  نيســان٢ املعقــودة يف ٦٥٦الفرعــية القانونــية يف جلســتها   

ــند     ــيا بالب ــامال معن ــريقا ع ــريل، ف ــن جــدول  ٤أب ــال،  م األعم
ــابوغلو   ــيليوس كاسـ ــة فاسـ ــيونان(برئاسـ ــريق  ). الـ ــد الفـ وعقـ

وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية، يف جلســـتها .  جلســـات٦العـــامل 
أبــريل، تقريــر الفــريق العــامل،  / نيســان١٢ املعقــودة يف ٦٧٢

 .الوارد يف املرفق األول من هذا التقرير

ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت ألقتها الوفود أثناء        -٣٥
 مـن جـدول األعمـال يف احملاضـر احلرفـية غري        ٤شـة البـند     مناق

 ).T.672 وT.664إىل COPUOS/Legal/T.657 (املنقحة 
 
 

ــات عــن أنشــطة املــنظمات الدولــية      -رابعا معلوم
 فيما يتعلق بقانون الفضاء

 

أبـــريل، / نيســـان٥، املعقـــودة يـــوم ٦٦٢يف اجللســـة  -٣٦
دول  مـــن جـــ٥ألقـــى الرئـــيس كـــلمة افتتاحـــية حـــول البـــند  

األعمــال، ولفــت انتــباه اللجــنة الفرعــية القانونــية إىل أن هــذا  

البـند هـو بـند منـتظم يف جدول األعمال، اتفقت عليه اللجنة              
ــرته جلــنة اســتخدام الفضــاء       ــا األربعــني وأق ــية يف دورهت الفرع

 .اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الرابعة واألربعني

ــية القان   -٣٧ ــنة الفرعـ ــت اللجـ ــياح، أن  والحظـ ــية بارتـ ونـ
ــر إىل      ــدمي تقاري ــية خمــتلفة إىل تق ــنظمات دول ــة دعــت م األمان

واتفقت . اللجـنة الفرعـية عـن أنشطتها املتعلقة بقانون الفضاء         
ــة بشــأن     ــة دعــوات مماثل اللجــنة الفرعــية عــلى أن تقــدم األمان

 .٢٠٠٣دورهتا الثانية واألربعني اليت ستعقد يف عام 

ى اللجـنــــة الفرعيــــة وثيـقــة   وكــان معروضـــــا علـــــ      -٣٨
)(A/AC.105/C.2/L.231 وورقــــــــــتا غــــــــــرفة اجــــــــــتماعات 

A/AC.105/C.2/2002/CRP.5) و  (A/AC.105/C.2/2002/ CRP.9، 
حتـتوي عـلى تقاريـر من املنظمات الدولية التالية عن أنشطتها            

اإليكــاو، واآليتــيو، واملــنظمة العاملــية : املــتعلقة بقــانون الفضــاء
، واملركز األورويب لقانون الفضاء،     )الويـبو (الفكـرية   للملكـية   

، واملنظمة األوروبية   )اإليسا(الـتابع لوكالـة الفضـاء األوروبية        
ــة     ــواتل األرصــاد اجلوي ــتغالل س ــا، )يومتســات(الس ، واإليس

ــلمالحة      ــدويل ل ــانون الفضــاء، واالحتــاد ال ــدويل لق واملعهــد ال
 .، ورابطة القانون الدويل)اإلياف(الفضائية 

ويف ســـياق املناقشـــة، قـــام املراقـــبون عـــن املـــنظمات   -٣٩
ــية عــن أنشــطة     ــإبالغ اللجــنة الفرعــية القانون ــية ب ــية التال الدول

اليونسكو، واإليكاو،  : مـنظماهتم فـيما يـتعلق بقـانون الفضـاء         
ــاء، ويومتســـات،   واآليتـــيو، واملركـــز األورويب لقـــانون الفضـ

معــة الدولــية واإليــاف، واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واجلا 
كمـا أُبلغـت اللجـنة الفرعـية بأنشـطة املركـز الدويل             . للفضـاء 

 .لقانون الفضاء

وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بالتحضريات ملؤمتر           -٤٠
القـارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، الذي سيعقد يف مدينة          

ــن    ــيا، م ــندياس، كولومب ــنا دي إي ــار١٧ إىل ١٤كارتاخي /  أي
وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، عــلى وجــه . ٢٠٠٢مــايو 

اخلصـوص، بـاإلعالن اخلـتامي لالجتماع التحضريي للمؤمتر،         
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أبــريل / نيســان٥ إىل ٢الــذي عقــد يف ســانتياغو، شــيلي، مــن 
٢٠٠٢. 

ــية    -٤١ ــنظمات احلكومـ ــاده أن املـ ــن رأي مفـ ــرب عـ وأعـ
الدولـية ذات الصـلة بالفضـاء والـدول األعضاء فيها ينبغي أن             

ر يف اخلطـوات املمكـنة الـيت قـد تـتخذ جلعـل أنشطة تلك                تـنظ 
املـنظمات احلكومـية الدولية منـزوية ضمن اطار اتفاق اإلنقاذ          

 .واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل

ــيو أســهم إســهاما      -٤٢ ــاده أن اآليت وأعــرب عــن رأي مف
كـبريا يف تطوير القانون الدويل الناظم لألنشطة الفضائية، من          

القواعــد ذات الصــلة املدرجــة يف دســتور ) أ: (ليخــالل مــا يــ
اآليتـيو ولوائحه الراديوية ومرفقاته، اليت متثل مسامهة هامة يف          

إدارة اســـــتخدام  )ب(تطويـــــر القـــــانون الـــــدويل للفضـــــاء؛ 
الـترددات واملواقـع املداريـة املرتـبطة هبـا والـنفاذ إليها، اليت هلا               

وط صــــوغ شــــر) ج(جوانــــب قانونــــية وأخالقــــية خمــــتلفة؛ 
لإلشعار الناجح باملنظومات الساتلية، اليت     " االجـتهاد الـالزم   "

ــا يســمى      الســواتل "ســاعدت كــثريا عــلى ختفــيف مشــكلة م
وأعـرب الوفـد الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أيضـا عن               ". الورقـية 

رأي مفــاده أنــه ينــبغي أن يطلــب إىل األمــني العــام لآليتــيو أن 
م الفضــاء يكــثّف العالقــات بــني تلــك املــنظمة وجلــنة اســتخدا 

 .اخلارجي يف األغراض السلمية

والحظـت اللجـنة الفرعـية القانونية أن جلنة استخدام           -٤٣
الفضــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية اتفقـــت يف دورهتـــا  

ــام   ــرابعة واألربعـــني، املعقـــودة يف عـ ــوة ٢٠٠١الـ ، عـــلى دعـ
ــتحديد جوانــب     الــدول األعضــاء املهــتمة إىل تســمية خــرباء ل

املــية آلداب املعــارف العلمــية والتكنولوجــية  تقريــر اللجــنة الع
الـتابعة لليونسكو، اليت قد يلزم أن تدرسها جلنة         ) كوميسـت (

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، ولصــوغ   
ــية األخــرى وبالتنســيق       ــنظمات الدول ــع امل ــر بالتشــاور م تقري

وسـيجري ذلـك هبدف تقدمي عرض    . الوثـيق مـع الكوميسـت     
فرعــية يف دورهتــا الثانــية واألربعــني، الــيت ســتعقد إىل اللجــنة ال

معلومات عن أنشطة   "، يف إطار البند املسمى      ٢٠٠٣يف عـام    
 )١(".املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

وكـان معروضـا عـلى اللجــنة الفرعـية القانونـية ورقــة       -٤٤
غــرفة اجــتماعات تتضــمن قائمــة باخلــرباء املعيــنني يف فــريق       

ملعــــــــــين بأدبــــــــــيات األنشــــــــــطة الفضــــــــــائية اخلــــــــــرباء ا
(A/AC.105/C.2/2002/CRP.6)  ــتماعات ــرفة اجــ ــة غــ ، وورقــ

فريق "واليونان، بعنوان   مقدمـة مـن اسـبانيا وبلجيكا واملغرب       
ــائية    ــطة الفضـــــــ ــيات األنشـــــــ ــين بأدبـــــــ ــرباء املعـــــــ " اخلـــــــ

(A/AC.105/C.2/2002/CRP.8). 

ــا      -٤٥ ــيت تضــطلع هب ــود باألعمــال ال ورحبــت بعــض الوف
عاملـــــية آلداب املعـــــارف العلمـــــية والتكنولوجـــــية اللجـــــنة ال

، اليت جرى إبالغ اللجنة الفرعية القانونية هبا يف         )كوميسـت (
 .دورهتا احلالية

وأبــدي رأي فحــواه أن هــناك مســائل عديــدة بشــأن   -٤٦
األخالقــيات وسياســات الفضــاء حتــتاج إىل الــنظر فــيها، مــثل  

ستغالل احـتمال التلويـث، واستكشاف الفضاء السحيق، واال   
ــتزايد لألنشــطة الفضــائية   ــتجاري امل ــذي  . ال ــد ال وأعــرب الوف

أبــدى ذلــك الــرأي أيضــا عــن رأي مفــاده أن جلــنة اســتخدام   
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية هـي اهليئة املالئمة يف              
مــنظومة األمــم املــتحدة ملناقشــة املســائل األخالقــية يف مــيدان   

 .لبشريةاملشاريع الفضائية وتطبيقاهتا لصاحل ا

وأُبلغــت اللجــنة الفرعــية القانونــية بــأن ممــثل بلجــيكا   -٤٧
سـيكون منّسـق فريق اخلرباء املعين بأدبيات الفضاء اخلارجي،          
بغـرض توفيق توصيات كوميست املقترحة مع قواعد القانون         
الـدويل للفضـاء املوجـودة بـالفعل وإعـداد خطـة عمـل لصوغ              

نة الفرعية يف دورهتا    تقريـر فـريق اخلرباء الذي سيقدم إىل اللج        
 .٢٠٠٣الثانية واألربعني اليت ستعقد يف عام 

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونية على أن يطلب إىل             -٤٨
األمانــة أن ترســل دعــوة جمــددا إىل الــدول األعضــاء للــنظر يف  

 ٤٣تسـمية خـرباء، عمـال باتفـاق اللجنة املشار إليه يف الفقرة         
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ســة واألربعــني للجــنة، الــيت  أعــاله، قــبل انعقــاد الــدورة اخلام 
 .٢٠٠٢يونيه /ستعقد يف حزيران

ورحبـت بعـض الوفـود بالتحلـيل الذي أجرته اإليسا            -٤٩
للجوانـب القانونـية ملسألة احلطام الفضائي، حسبما أُبلغت به          
ــة     ــية وأدرج يف ورق ــا احلال ــية يف دورهت ــية القانون اللجــنة الفرع

وأعربــت  ، (A/AC.105/C.2/2002/CRP.5)غــرفة اجــتماعات  
 .عن تأييدها له

وأيــدت بعــض الوفــود رأيــا فحــواه أنــه، يف حــني أن    -٥٠
األعمـال الـيت تضطلع هبا حاليا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
ــام      ــية باحلطـ ــاالت املعنـ ــني الوكـ ــتركة بـ ــيق املشـ ــنة التنسـ وجلـ

ينـبغي تأييدها تأييدا تاما، فانه سيكون من        ) إيـادك (الفضـائي   
ــت    املستصــوب جــدا أيضــا   ــرب وق ــتمد يف أق  أن يصــاغ ويع

ــبادئ بشــأن مــنع احلطــام الفضــائي     ــتداء . ممكــن إعــالن م واق
املـــبادئ املتصـــلة باســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف  " بــــ

، الــيت اعــتمدهتا اجلمعــية العامــة يف قــرارها  "الفضــاء اخلــارجي
ــؤرخ ٤٧/٦٨ ، ميكــن ١٩٩٢ديســمرب / كــانون األول١٤ امل

ث املــبدأ، االلــتزام بــاحلد مــن  أن يعلــن ذلــك الــنص، مــن حيــ 
وميكن . أحـداث احلطـام الفضـائي، وأن يعـّرف ذلـك االلتزام           

أن يشـمل ذلـك الـنص أيضا القواعد اليت أقرهتا جلنة استخدام      
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية بناء على االقتراحات           

 .املقدمة من اإليادك

نية وأعـرب عـن رأي مفـاده أن اجلوانب العلمية والتق         -٥١
تـزال حباجـة إىل املزيد من البحث         ملسـألة احلطـام الفضـائي ال      

وأعـرب الوفـد الـذي أبـدى ذلك الرأي أيضا عن            . والدراسـة 
رأي مفـاده أن صـوغ مبادئ بشأن احلطام الفضائي سيستلزم           
ــتحدة احلالــية       ــم امل ــدة ملعــاهدات األم ــب عدي ــنظر يف جوان ال

باستخدام بشـأن الفضـاء اخلـارجي، وكذلـك املـبادئ املتصلة            
مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي، ولذلك سيكون           
ذلــك الوفــد عــلى اســتعداد للــنظر يف صــوغ تلــك املــبادئ يف   

 .سياق اتفاقية شاملة عاملية لقانون الفضاء اخلارجي

ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت ألقتها الوفود أثناء        -٥٢
احلرفـية غري   مـن جـدول األعمـال يف احملاضـر       ٥مناقشـة البـند     

 ). T.670  وT.668 إىل COPUOS/Legal/T.662(املنقحة 
 
 

ــا ــلي  -خامسـ ــا يـ ــتعلقة مبـ ــور املـ ــريف ) أ: (األمـ تعـ
الفضــــــاء اخلــــــارجي وتعــــــيني حــــــدوده؛  

طبـــــيعة املـــــدار الثابـــــت بالنســـــبة  )ب( و
ــا     ــتخدامه، مب ــية اس ــألرض وكيف ــك  يفل ذل

ــل     ــيت تكفـ ــائل الـ ــبل والوسـ ــنظر يف السـ الـ
عادل للمدار الثابت   االسـتخدام الرشيد وال   

بالنسـبة لـألرض دون مسـاس بدور االحتاد         
 الدويل لالتصاالت

 

اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية أن اجلمعية العامة أقرت،           -٥٣
، توصـية جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي          ٥٦/٥١يف قـرارها    

يف األغـراض السـلمية بـأن تـنظر اللجـنة الفرعـية القانونية، يف               
، آخذة يف احلسبان اهتمامات مجيع      دورهتـا احلاديـة واألربعني    

الـــبلدان، وال ســـيما اهـــتمامات الـــبلدان النامـــية، يف املســـائل 
ــيعة    ــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وبطب املــتعلقة ب
املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر             
ــيد    ــتخدام الرشـ ــيق االسـ ــيلة بتحقـ ــائل الكفـ يف الســـبل والوسـ

دار الثابـت بالنسبة لألرض، دون مساس بالدور        والعـادل لـلم   
 ).اآليتيو(الذي يضطلع به االحتاد الدويل لالتصاالت 

وكـان معروضـا عـلى اللجنة الفرعية القانونية الوثائق        -٥٤
 :التالية

استبيان بشأن بعض   "مذكـرة األمانة املعنونة      )أ( 
املســـائل القانونـــية املمكـــنة فـــيما يـــتعلق باألجســـام الفضـــائية 

 A/AC.105/635" (الردود الواردة من الدول األعضاء    : جلويةا
 ؛)Add.6 إىل Add.1 و
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تقريـر اللجـنة الفرعـية القانونـية عن أعمــــال         )ب( 
 ؛)Corr.1  وA/AC.105/763(دورهتا األربعني 

خالصــة تارخيــية "تقريــر مــن األمانــة بعــنوان   )ج( 
"  حدوده للـنظـــر يف مسـألـــة تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني         

)A/AC.105/769و Corr.1(؛ 

ــية عــن    )د(  ــر اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن تقري
 ؛(A/AC.105/786)أعمال دورهتا التاسعة والثالثني 

ــنوان     )ه(  ــة بع ــن األمان ــرة م ــامل  "مذك ــيل ش حتل
للـردود عـلى االسـتبيان بشـأن بعـض املسائل القانونية املمكنة             

ـــ    ــائية اجلويـــــــ ــام الفضــــــــ ــتعلق باألجســــــــ ــيما يــــــــ " ةفــــــــ
(A/AC.105/C.2/L.204). 

وأعربـــت بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أن هـــناك  -٥٥
حاجــة إىل اجيــاد تعــريف واضــح للفضــاء اخلــارجي، املشــترك  
بـني مجـيع الـدول، بغـية تعـيني احلدود اليت تفصله عن الفضاء               

وأبدت . اجلـوي، الـذي يدخل يف نطاق سيادة الدول املنفردة    
رات التكنولوجـية األخرية    بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أن الـتطو          

ــنظر اللجــنة الفرعــية     ــية الناشــئة تســتلزم أن ت واملســائل القانون
 .القانونية يف مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

وأبـدي رأي فحــواه أن عـدم وجــود تعـريف للفضــاء     -٥٦
اخلـارجي وتعـيني حلـدوده سيسـبب عـدم الـيقني القانوين فيما        

نون اجلـــو، وأن ذلـــك ينـــبغي أن يـــتعلق بقـــانون الفضـــاء وقـــا
 .يوضح بغية خفض احتمال نشوء نـزاعات بني الدول

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه، لـدى النظر يف تعريف               -٥٧
ــبار    ــبغي إيـــالء االعتـ ــارجي وتعـــيني حـــدوده، ينـ ــاء اخلـ الفضـ
ــدول عــلى      ــوازن دقــيق بــني مــبدأ ســيادة ال الواجــب إلجيــاد ت

ــبدأ حــرية استك    ــيمي وم شــاف الفضــاء  فضــائها اجلــوي االقل
 .اخلارجي واستخدامه

ــارجي    -٥٨ ــاء اخلـ ــريف الفضـ ــاده أن تعـ ــدي رأي مفـ وأبـ
وتعـيني حــدوده ضـروريان للفهــم الواضـح للمــبادئ القانونــية    

الـيت ينطوي عليها تعريف املركبات الفضائية ومواصلة تطوير         
القواعـد الـيت حتكـم املسـؤولية عن املنظومات الفضائية اجلوية            

 .قة هباوااللتزامات املتعل

وأبـدي رأي مفـاده أنه ليس من الضروري وضع أي            -٥٩
تعـريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده يف الوقت الذي مل           
ــتعريف أي مشــاكل        ــك ال ــدم وجــود ذل ــلى ع ــيه ع ــب ف تترت

ــية ــية أو عملـ ــتلفان  . قانونـ ويـــؤدي الـــنظامان القانونـــيان املخـ
املنطــبقان عــلى الفضــاء اجلــوي والفضــاء اخلــارجي عمــلهما     
ــه، ومل تترتــب عــلى عــدم وجــود      جــيدا، كــل مــنهما يف جمال
ــتطور    تعــريف للفضــاء اخلــارجي وتعــيني حلــدوده أي إعاقــة ل

وأوضح الوفد الذي أبدى ذلك    . األنشـطة يف أي مـن اجملـالني       
الــرأي أنــه يعــتقد أن إجيــاد تعــريف للفضــاء اخلــارجي وتعــيني  
ــية،      حلــدوده اســتجابة لشــواغل نظــرية حبــتة، ال شــواغل عمل

كـن أن يـؤدي إىل وضـع اطـار غـري مـرن ال يناسب املسائل                 مي
الناشـــئة والتكنولوجـــيا املطـــردة الـــتقدم، وأنـــه ســـيكون مـــن  
احلكمــة مواصــلة العمــل يف ظــل اإلطــار احلــايل إىل أن تنشــأ     
مســـائل عملـــية أو قانونـــية تـــربهن عـــلى احلاجـــة إىل تعـــريف 

 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

 عدم وجود تعريف دقيق     وأعـرب عن رأي مفاده أن      -٦٠
أدى إىل أوجــه عــدم يقــني فــيما " الفضــاء اخلــارجي"ملصــطلح 

ــترايل       ــانون األس ــية أنشــطة اإلطــالق اخلاضــعة للق ــتعلق مباه ي
وأبلـغ الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي    . لألنشـطة الفضـائية   

ــيا مشــروع      ــربملان األســترايل حال ــام ال ــأن أم اللجــنة الفرعــية ب
 كيلومـــتر فـــوق  ١٠٠مســـافة قـــانون ســـيحدد، إذا أجـــيز،   

املسـتوى املتوسـط لسطح البحر باعتبارها النقطة اليت سيكون          
القـانون األسـترايل لألنشـطة الفضـائية نافذا عندها فيما يتعلق            

وشــدد الوفــد عــلى أن . بــإطالق األجســام الفضــائية وعودهتــا
تعديــالت القــانون األســترايل لألنشــطة الفضــائية ال تشــكل      

 ١٠٠جي بل إن نقطة تعيني احلدود عند        تعـريفا للفضاء اخلار   
كيلومـتر ضـرورية إلنفـاذ التشـريع األسـترايل ولتوفري اإلرشاد            
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ــة يف نطــاق القــانون األســترايل     بشــأن ماهــية األنشــطة الداخل
 .لألنشطة الفضائية

وأبـــدي رأي فحـــواه أنـــه، يف حالـــة قـــانون الـــبحار،  -٦١
ــن طــرف واحــد،        ــدول، م ــيام ال نشــأت صــعوبات بســبب ق

وميكــن أن تنشــأ صــعوبات  . حــدود ملــياهها االقليمــية بوضــع 
مماثلـة يف حالـة الفضـاء اخلـارجي إذا اختارت الدول أن تضع              

 .احلد األعلى لفضائها اجلوي الوطين عند ارتفاعات متباينة

وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه، يف حــني أن االســتبيان  -٦٢
اخلـــاص باألجســـام الفضـــائية اجلويـــة ميكـــن أن يوفـــر أساســـا 

رك حنــو توافــق آراء بشــأن مســألة تعــيني حــدود الفضــاء  للــتح
اخلـارجي وتعـريفه، فانه ليس من الواضح ما إن كانت توجد            
ــاء     ــريف الفضـ ــألة تعـ ــنظر يف مسـ ــلة الـ ــة ملواصـ اإلرادة الالزمـ

 .اخلارجي وتعيني حدوده استنادا إىل االستبيان

ورحبــت اللجــنة الفرعــية القانونــية باالتفــاق الــذي مت  -٦٣
يه يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني حول مسألة طبيعة           التوصـل الـ   

وأعربــت بعــض . املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض واســتخدامه 
الوفـود عـن رأي مفـاده أن ذلـك االتفـاق يشكل أساسا هاما               
لــتعزيز الــتعاون الــدويل ولضــمان تطبــيق مــبدأ اإلنصــاف وأن  
ــنفاذ إىل املــدار الثابــت بالنســبة     ــية ال تــتاح لكــل الــدول إمكان

 .لألرض

ومـع مالحظة األعمال اليت يضطلع هبا االحتاد الدويل      -٦٤
لالتصـاالت فـيما يـتعلق باجلوانـب العلمـية والتقنية الستخدام            
املـدار الثابـت بالنسبة لألرض، أعرب عن رأي مفاده أن جلنة         
اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية وجلنـــتها 

 املختصــــتني مبناقشــــة الفرعــــية القانونــــية ال تــــزاالن اهليئــــتني
ــدار الثابــت بالنســبة      ــية والسياســية ملســألة امل اجلوانــب القانون

 .لألرض

وأبـدي رأي فحـواه أنـه يف حني ميكن أن يالحظ أن              -٦٥
اللجـنة الفرعــية القانونــية ال يـزال لديهــا االختصــاص القــانوين   
مبسـائل املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وأهنـا ينبغي أن تواصل            

للمسـائل ذات الصـلة اليت قد تنشأ فإن الدستور          إجيـاد حلـول     
ــته    ــاالت واتفاقيـ ــدويل لالتصـ ــاد الـ ــايل لالحتـ ــه )٢(احلـ  ولوائحـ

الـراديوية، وكذلـك اإلجراءات الراهنة اليت تتبع مبوجب تلك          
األســــانيد القانونــــية ألجــــل الــــتعاون الــــدويل بــــني الــــبلدان  

ض ومجاعـات الـبلدان فـيما يـتعلق بـاملدار الثابـت بالنسبة لألر         
وســائر املــدارات، تضــع يف كــامل االعتــبار مصــاحل الــدول يف  
ــتخدام طــيف       ــألرض واس ــت بالنســبة ل ــدار الثاب اســتخدام امل

 .الترددات الراديوية

وأعربـــت بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أن املـــدار  -٦٦
الثابـت بالنسـبة لألرض هو مورد طبيعي حمدود ذو خصائص           

ينبغي أن تكفل جلميع    فـريدة، وأن إمكانـية الـنفاذ العادل إليه          
. الـدول، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات الـبلدان النامية              

وأبـدت بعـض تلـك الوفـود رأيـا فحواه أن ذلك النظام ينبغي               
أن يــأخذ يف احلســبان احتــياجات الــبلدان النامــية ومصــاحلها، 

 .وكذلك املواقع اجلغرافية لبلدان معينة

، مبــا أن وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه  -٦٧
ــن       ــتجزأ م ــألرض يشــكل جــزءا ال ي ــدار الثابــت بالنســبة ل امل
ــاء      ــية الفضـ ــام اتفاقـ ــع ألحكـ ــو خيضـ ــارجي، فهـ ــاء اخلـ الفضـ

 .اخلارجي

 مــن جــدول ٦وأبــدي رأي فحـــواه أن تقســيـم البــند  -٦٨
هـــو تقســـيم ) ب (٦و) أ (٦األعمـــال إىل البـــندين الفرعـــيني 

نتباه أيضا  عمـلي مـن وجهـة الـنظر املواضـيعية، وأنـه يلفت اال             
إىل األمهـية املسـتمرة لكـل مـن املسـألتني اللتني ينظر فيهما يف               

 .اطار ذلك البند من جدول األعمال

أعــاله فقــد   ) ب (٨وكمــا هــو مذكــور يف الفقــرة     -٦٩
 املعقودة  ٦٥٦أعـادت اللجـنة الفرعـية القانونـية، يف جلسـتها            

) أ( ٦أبـريل، تشكيل فريقها العامل املعين بالبند       / نيسـان  ٢يف  
وعمال ). بريو(مـن جدول األعمال، برئاسة مانويل ألفاريس        

باالتفـاق الـذي توصلت اليه اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة           
والــثالثني، والــذي أقــرته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف 
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األغـراض السـلمية يف دورهتـا الثالثة واألربعني، اجتمع الفريق           
لقة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي  العــامل للــنظر يف املســائل املــتع 

 .وتعيني حدوده، دون غريها من املسائل

من جدول  ) أ (٦وعقـد الفـريق العـامل املعـين بالبـند            -٧٠
ــية، يف  .  جلســات٦األعمــال  وأقــرت اللجــنة الفرعــية القانون
أبريل، تقرير الفريق   / نيسـان  ١٢ املعقـودة يـوم      ٦٧٢جلسـتها   

 .ذا التقريرالعامل، الذي يرد يف املرفق الثاين من ه

ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت ألقتها الوفود أثناء        -٧١
 مـن جـدول األعمـال يف احملاضـر احلرفـية غري        ٦مناقشـة البـند     

 ). T.673 وT.668 إىل (COPUOS/Legal/T.663املنقحة 
 
 

اسـتعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام      -سادسـا 
مصـادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       

 ن تنقيحهاوامكا
 

نوهـت اللجـنة الفرعية بأن اجلمعية العامة، يف قرارها           -٧٢
، أقــرت توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف ٥٦/٥١

األغـراض السـلمية بأن تواصل اللجنة الفرعية القانونية نظرها          
يف اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة  

نقــيحها كموضــوع  الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وإمكــان ت   
 .وبند منفرد للمناقشة

ونوهـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بـأن الفريق العامل             -٧٣
املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي             
ــية        ــنة الفرع ــثالثني للج ــعة وال ــدورة التاس ــناء ال ــتهى، أث ــد ان ق

استعراض الوثائق  "العلمـية والتقنـية، مـن اعـداد تقريـر عـنوانه             
لدولـية والعملـيات الوطنـية احملـتملة الصـلة باستخدام مصادر             ا

، وفقا  (A/AC.105/781)" القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي      
خلطـة العمـل املـتعددة السـنوات الـيت اعـتمدهتا اللجـنة الفرعية            

ونوهت اللجنة  . العلمـية والتقنـية يف دورهتا اخلامسة والثالثني       
جــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، الفرعــية القانونــية أيضــا بــأن الل

اسـتنادا إىل حمـتويات تقريـر الفـريق العامل واقتراحاته، سوف            

، ما اذا كانت ستتخذ     ٢٠٠٣تقـرر يف دورهتـا األربعني، عام        
ــواردة يف     ــات الــــ ــأن املعلومــــ ــافية بشــــ ــوات اضــــ أي خطــــ

 .ال أم التقــــرير

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى أنـه ال يوجد               -٧٤
 .لوقت احلاضر مسوغ لفتح نقاش حول تنقيح املبادئيف ا

ــدول الـــيت     -٧٥ ــبغي للـ ــه ينـ ــاده أنـ وأعـــرب عـــن رأي مفـ
تسـتخدم مصـادر قـدرة نوويـة أن تقـوم بأنشـطتها بـتوافق تام                
مـع تلـك املـادة، مـنعا ألي اصطدام أو حادث يعرض الفضاء              

 .اخلارجي، وكذلك األرض، للخطر

ــرا ألن    -٧٦ ــه، نظـ ــؤداه أنـ ــدي رأي مـ ــرا  وأبـ ــناك خطـ هـ
حقيقـيا مـن أن يتسـبب اصـطدام بـني حطـام فضائي وأجسام               
فضــائية ذات مصــادر قــدرة نوويــة يف أضــرار شــديدة، فــال       
ــثات    ــنووية اال يف بعـ ــدرة الـ ــادر القـ ــتخدم مصـ ــبغي أن تسـ ينـ
الفضــاء الســحيق، كمــا ينــبغي أن تــراعى يف تلــك البعــثات       

 .ضوابط األمان الالزمة

 البند ميكن أن يظل     وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن هـذا          -٧٧
ــدورة     /موضــوعا ــال ال ــنفردا للمناقشــة يف جــدول أعم ــندا م ب

، مــن ٢٠٠٣الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية، عــام 
 .أجل متابعة عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

ويـــرد الـــنص الكـــامل للكـــلمات الـــيت ألقيـــت أثـــناء   -٧٨
اضـر احلرفـية غري    مـن جـدول األعمـال يف احمل     ٧مناقشـة البـند     

 .T.661) إىل (COPUOS/Legal/T.659املنقحة 
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الــنظر يف اتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى -ســابعا
ــنقولة   ــيع   (املعــدات امل ــتح بــاب التوق الــيت فُ

/  تشرين الثاين  ١٦علـيها يف كيب تاون يف       
ويف املشــــــروع األويل ) ٢٠٠١نوفمــــــرب 

ــة    ــائل اخلاصــ ــتعلق باملســ ــربوتوكول املــ للــ
 ات الفضائيةباملوجود

 

ــه عمــــال    -٧٩ ــية، أنــ ــية القانونــ ــنة الفرعــ الحظــــت اللجــ
باالتفــاقني اللذيــن مت التوصــل إلــيهما يف دورهتــا األربعــني ويف 
الـدورة الـرابعة واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف        
األغـراض السـلمية، واللذيـن أقـرهتما اجلمعية العامة بعد ذلك            

ــرارها  ــية ٥٦/٥١يف قـــ ــئت آلـــ ــة  ، أنشـــ ــاورية خمصصـــ  تشـــ
ــند   ــلة بذلـــك البـ ــائل ذات الصـ ــتعراض املسـ والحظـــت . السـ

ــية استضـــافت    ــية كذلـــك أن احلكومـــة الفرنسـ ــنة الفرعـ اللجـ
ــية       ــذه اآلل ــار ه ــدورات عقــدت يف اط ــني ال ــا ب اجــتماعات م

، ٢٠٠١سبتمرب  / أيلول ١١ و ١٠التشـاورية يف بـاريس يومي       
 وأن احلكومـة االيطالـية استضـافت اجـتماعات أخـرى ما بني            

ــي    ــا يومـ ــدورات يف رومـ ــثاين ٢٩ و٢٨الـ ــانون الـ ــناير / كـ يـ
٢٠٠٢. 

وأعربـت اللجـنة الفرعـية القانونية عن عميق تقديرها        -٨٠
للحكومـتني الفرنسـية وااليطالـية الستضافتهما اجتماعات ما         
ــاورية    ــية التشــ بــــني الــــدورات الــــيت عقــــدت يف اطــــار اآللــ
 املخصصـة، كمـا أعربـت عـن شـكرها لإليسا واملعهد الدويل            

واألمانة العامة ملا قدمته    ) اليونيدروا(لتوحـيد القـانون اخلـاص       
 .من مساعدة لتيسري عقد تلك االجتماعات

وكانــت الوثيقــتان التاليــتان معروضــتني عــلى اللجــنة    -٨١
 :الفرعية القانونية

ــلحـق     )أ(  ــربوتوكول امل نــص املشــروع األويل لل
ـــدات      ـــى املعــــــ ــيـة علــــــ ــمانـات الدولــــــ ــيـة الضــــــ باتفاقــــــ

املسـائـــــل اخلاصـة باملوجـــــودات الفضائيـــــة      بشــأن  نقولـةاملـ 
)A/AC.105/C.2/L.232(؛ 

نــــتائج "تقريــــر األمانــــة العامــــة، املعــــنون     )ب( 
املشـاورات اليت أجريت عن طريق اآللية التشاورية املخصصة         
الـيت أنشـئت السـتعراض املسـائل ذات الصـلة مبشروع اتفاقية             

ــدويل لتوحــيد   ــانون اخلــاص  املعهــد ال ــيدروا(الق بشــأن ) اليون
الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املنقولـــة واملشــروع األويل           
للــــربوتوكول املــــلحـــق هبــــا واملــــتعلـق باملســــائــــل اخلاصـــــة  

 ).A/AC.105/C.2/L.233" (باملمتلكـات الفضائيـة

ــلى    -٨٢ ــتني عـ ــتان معروضـ ــتان التاليـ ــا كانـــت الوثيقـ كمـ
 :انونيةاللجنة الفرعية الق

نـص اتفاقية الضمانات الدولية على املعدات        )أ( 
/  تشرين الثاين  ١٦تاون يف    الـيت ُوقّع عليها يف كيب     (املـنقولة   
 ؛)A/AC.105/C.2/2002/CRP.3) (٢٠٠١نوفمرب 

ردود عــلى "ورقــة غــرفة اجــتماعات عــنواهنا  )ب( 
قائمـة األسـئلة الـيت أعدهتـا األمانـة العامـة فـيما خيص مشروع                

بشــأن الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات ) اليونــيدروا(ة اتفاقــي
املـــــنقولة واملشـــــروع األويل للـــــربوتوكـــول املـــــلحق هبـــــا     

" باملســائـــــل اخلاصـــــة باملمــتلكـــــات الفضــائيــــــــة واملــتعلــــق
)A/AC.105/C.2/2002/CRP.4.( 

 A/AC.105/C.2/L.233وأبدي رأي مفاده أن الوثيقة       -٨٣
 األمانـة ملـداوالت اآللـية التشاورية املخصصة وأن       جتّسـد فهـم   

ورأى ذلـك الوفد أن تلك      . الـدول املشـاركة مل توافـق علـيها        
الوثــيقة مل جتّســد عــلى حنــو واف االعــتراض األساســي الــذي  
أبـداه ذلـك الوفـد على احتمال الزام األمم املتحدة بأن تؤدي             
ــرافية أو   ــلطة االشـ ــدور السـ ــة يف االضـــطالع بـ ــيفة جتاريـ  وظـ
املسـّجل مبوجـب أحكـام املشروع األويل لربوتوكول املسائل          

كمـا أعـرب ذلـك الوفـد عن         . اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية     
ــية التشــــاورية   رأي مفــــاده أن املشــــاركة يف مــــداوالت اآللــ
املخصصـة مل تكـن مشـاركة واسعة بالقدر الذي كان متوقعا            
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لــية يف الــبداية، ولذلــك ال ينــبغي اعتــبار اســتنتاجات تلــك اآل  
 .جمّسدة الستنتاجات اللجنة الفرعية القانونية

ــيقة      -٨٤ ــاده أن الوث ــود أخــرى عــن رأي مف ــت وف وأعرب
A/AC.105/C.2/L.233    ــا ــيق وُمــرض متام  جتّســد عــلى حنــو دق

مداوالت اآللية التشاورية املخصصة، مشرية بوجه خاص إىل        
ــيقة     أن االســتنتاجات اجملّســدة يف الــباب الــرابع مــن تلــك الوث

موضــع مناقشـــات مستفيضــة وحظيــت بـــتوافق آراء    كانــت  
 .الدول املشاركة يف االجتماع الثاين ملا بني الدورات

ــيت      -٨٥ ــية التشــاورية املخصصــة ال ــرد اســتنتاجات اآلل وت
ــدورات يف    ــا بــني ال ــثاين مل  كــانون ٢٩اعــتمدها االجــتماع ال

 مستنســخة يف املــرفق الثالــث مــن هــذا     ٢٠٠٢يــناير /الــثاين
 .التقرير

ــرا    وأ -٨٦ ــية إىل أن مؤمتـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ــارت اللجـ شـ
دبلوماسـيا العتماد اتفاقية بشأن املعدات املنقولة وبروتوكول        
ــد عقــد حتــت إشــراف كــل مــن اإليكــاو       ــرات ق بشــأن الطائ

ر إىل  ـأكتوب/ تشرين األول  ٢٩تاون من    واليونـيدروا يف كيب   
ــثاين١٦ ، وأن ذلـــــك املؤمتـــــر ٢٠٠١نوفمـــــرب / تشـــــرين الـــ

فـــتح بـــاب التوقـــيع عـــلى اتفاقـــية      إىل أفضـــى الدبلوماســـي
الضـمانات الدولـية على املعدات املنقولة والربوتوكول امللحق    
باتفاقـــية الضـــمانات الدولـــية عـــلى املعـــدات املـــنقولة بشـــأن   

تاون  املسـائل الـيت ختـص معـدات الطائـرات، وذلك يف كيب            
 .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف 

لقانونية أيضا إىل أنه، عمال     وأشارت اللجنة الفرعية ا    -٨٧
املعقودة بقـرار اختذه جملس ادارة اليونيدروا يف دورته الثمانني          

، نظرت جلنة التوجيه   ٢٠٠١سـبتمرب   / أيلـول  ١٩ إىل   ١٧مـن   
ــروع األويل     ــيدروا يف نـــــص املشـــ ــتابعة لليونـــ ــيح الـــ والتنقـــ
ــتعلق باملســائل اخلاصــة باملمــتلكات الفضــائية     ــربوتوكول امل لل

املؤمتـــــر الـــــيت دارت يف داوالت املـــــوء وعّدلـــــته عـــــلى ضـــــ
ــد يف   ــذي عق ــبالدبلوماســي ال ــية     كي ــداوالت اآلل ــاون وم ت

 تغيري عنوانه ليصبح وأشارت إىل أنه مت. التشـاورية املخصصـة   

الــيت فــتح (اتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة "
 / تشــرين الــثاين١٦ي ـتــاون فــ بــاب التوقــيع علــيها يف كيــب 

ــتعلق   -) ٢٠٠١نوفمــــرب  ــربوتوكول املــ ــروع األويل للــ املشــ
وأفـــادت بـــأن  ". باملســـائل اخلاصـــة بـــاملوجودات الفضـــائية   

اليونـيدروا سريسـل النص إىل احلكومات هبدف عقد اجتماع          
 .٢٠٠٢للجنة من اخلرباء احلكوميني يف أواخر عام 

ورّحبـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بقـرار جملس ادارة             -٨٨
ــت  ــيدروا أن ُيف ــاب املشــاركة يف دورات جلــنة اخلــرباء   اليون ح ب

احلكومـيني أمـام كـل الـدول األعضـاء واملهـتمني من املراقبني              
عــن جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    

 .وكذلك أمام ممثلي مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ــية   -٨٩ وأعربـــــت وفـــــود عـــــن رأي مفـــــاده أن االتفاقـــ
ـــ  ــة واملشــــروع األويل للــــربوتوكول املـ تعلق باملســــائل اخلاصــ

بـاملوجودات الفضائية ينطويان على قدرات كبرية على تيسري         
تطويـر األنشـطة الـتجارية يف الفضـاء اخلارجي، وذلك بزيادة            
توافـر الـتمويل الـتجاري لـتلك األنشـطة، مما يعود مبنافع على              
 .البلدان على كل مستويات التنمية االقتصادية والتكنولوجية

مفـاده أنـه ينـبغي لليونيدروا أن ينظر يف          وأبـدي رأي     -٩٠
صـــــوغ تعلـــــيق عـــــلى نصـــــي االتفاقـــــية واملشـــــروع األويل 
ــنافع الــيت ميكــن أن تســتمد مــن      ــيه امل للــربوتوكول، يوضــح ف
تنفـيذ الـنظام القانوين املتوخى يف ذينك الصكني، لكي يوزع           

 .على كل الدول

وأبـــدت وفـــود رأيـــا مفـــاده أن االتفاقـــية واملشـــروع  -٩١
 للـربوتوكول ال ينـبغي أن يعطّـال وال أن يضعفا مبادئ             األويل

ــدويل الراهــنة، وأن هــذه األخــرية هــي الــيت      ــانون الفضــاء ال ق
 .ينبغي أن تكون هلا الغلبة يف حال حصول تنازع

وأبـدي رأي مفـاده أنه سيكون من الضروري إدراج       -٩٢
شــــــرط ضــــــماين مناســــــب يف ديــــــباجة املشــــــروع األويل  

عــلى االحــترام الكــامل ملــبادئ    للــربوتوكول يــنص صــراحة   
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قــانون الفضــاء القائمــة الــيت هــي واردة يف املعــاهدات الدولــية 
 .املربمة حتت إشراف األمم املتحدة

وأعربـــت وفـــود أخـــرى عـــن رأي مفـــاده أن إدراج   -٩٣
فقـرة يف الديـباجة لن يكون كافيا لضمان أولية قانون الفضاء            

 الضروري  وأفـادت غريهـا بأنـه سـيكون مـن         . الـدويل الـراهن   
التســليم هبـــذه األولــية عـــلى حنــو أكـــثر صــراحة يف مـــنطوق     
املشـــروع األويل للـــربوتوكول مـــن أجـــل حـــل أي تـــنازعات 

 .حمتملة على حنو واف

وأبـدي رأي مفـاده أن أي صـك قـانوين دويل جديد              -٩٤
يــتعلق باألنشــطة املضــطلع هبــا يف الفضــاء اخلــارجي، بصــرف  

مسائل تندرج ضمن الـنظر عمـا إذا كان تركيزه ينصب على         
القـانون اخلاص أو العام، ينبغي أن يكون ضمن اإلطار القائم           

ــنة بشــأن الفضــاء اخلــارجي      ــتحدة الراه ــم امل ــاهدات األم . ملع
ــال     ــو فّعـ ــلى حنـ ــيق عـ ــعوبة التوفـ ــد إىل صـ ــار ذلـــك الوفـ وأشـ
ومناسـب بني نص مثل املشروع األويل للربوتوكول واملبادئ         

أعـرب عن قلقه بشأن كال      الراهـنة لقـانون الفضـاء الـدويل، و        
واقــترح ذلــك . االجــراءين اللذيــن اقــترحا يف هــذا اخلصــوص 

الوفـد أنـه قـد يكـون من األفضل النظر يف صوغ صك قانوين      
ــناول عــلى حنــو شــامل املســائل العديــدة     دويل جديــد متامــا يت

 .واملتنوعة املتعلقة باألنشطة الفضائية التجارية

ــه ســوف يكــون مــ    -٩٥ ن اهلــام أن وأبــدي رأي مفــاده أن
يؤخـذ يف االعتـبار مـا للقـانون العـريف من دور هام يف جتسيد                
العالقــة املناســبة بــني االتفاقــية واملشــروع األويل للــربوتوكول  
مــن جهــة، ومــبادئ قــانون الفضــاء الــدويل الراهــنة مــن جهــة  
أخــرى، خاصــة وأن دوال عديــدة مل تصــّدق بعــد عــلى بعــض 

 .لهامعاهدات الفضاء اخلارجي الراهنة أو ك

وأبــدي رأي مفــاده أنــه ســيكون مــن الســابق ألوانــه    -٩٦
ــراهن إىل حــني     ــانون الفضــاء الــدويل ال ــية ق ــناول مســألة أول ت
االنـتهاء من دراسة شاملة ملدى اتساق الربوتوكول مع قانون          
الفضـــاء الـــدويل الـــراهن اســـتنادا إىل الـــنص الـــنهائي هلـــذا       

ي بأنـه ال  غـري أن ذلـك الوفـد أبـدى رأيـه املـبدئ      . الـربوتوكول 
 .توجد مواطن تضارب أو تنازع بينهما

ــوم     -٩٧ ــياحها ملفه ــود عــن ارت ــت وف املوجــودات "وأعرب
ــائية حســـب تعـــريفه واســـتعماله يف املشـــروع األويل    " الفضـ

وأعربت وفود أخرى عن استمرار قلقها بشأن       . للـربوتوكول 
ذلـك املفهـوم وعـن ضـرورة حتديـد نطاقه الدقيق حتديدا وافيا              

 .بالغرض

وأعربــت وفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي مواصــلة    -٩٨
الوارد يف املشروع " احلقـوق التبعية "الـنظر يف تعـريف مفهـوم       

 .األويل للربوتوكول، ويف املسائل ذات الصلة بذلك املفهوم

وأبــدي رأي مفــاده أن املشــاكل الــيت ميكــن أن تنشــأ   -٩٩
فــيما يــتعلق بقــانون الفضــاء الــدويل الــراهن ال ختــص حتديــدا    

ــط؛ فهــي ختــص      ا ــية واملشــروع األويل للــربوتوكول فق التفاق
حـاالت مماثلـة حتـدث يف جمـاالت أخـرى من جماالت القانون              
الـدويل، كمـا اهنـا تظهـر يف العالقـات بـني معـاهدات الفضاء                
الراهـنة والقوانـني الوطنـية الـيت تـنظم األنشـطة الفضائية واليت              

 .اعتمدهتا فرادى الدول

ــود   -١٠٠ ــض الوفـ ــت بعـ ــن   وأعربـ ــاده أن مـ ــن رأي مفـ  عـ
ــتوخاة       ــنقل امل ــيات ال ــار عمل ــنظر يف آث الضــروري مواصــلة ال
مبوجـب االتفاقية واملشروع األويل للربوتوكول ويف التزامات        
ــتحدة بشــأن       ــم امل ــاهدات األم ــا مبقتضــى مع ــدول وحقوقه ال
الفضـاء اخلـارجي ومبقتضى دستور االحتاد الدويل لالتصاالت         

، خصوصـا يف حـاالت النقل اليت        واتفاقيـته ولوائحـه الـراديوية     
ــة        ــا دول ــدول إىل أحــد رعاي ــا إحــدى ال ــن أحــد رعاي ــنفّذ م ت

 .أخرى أو من إقليم دولة إىل إقليم دولة أخرى

ــن      -١٠١ ــاده أن مـ ــن رأي مفـ ــود عـ ــض الوفـ ــت بعـ وأعربـ
املستحسـن تفعـيل إشـراك االحتـاد الدويل لالتصاالت يف حبث       

ــية واملشـــروع األويل للـــربوتوكول  ــار االتفاقـ ــتزامات آثـ  يف الـ
الـدول وحقوقهـا مبوجـب دسـتور االحتـاد الدويل لالتصاالت            

 .واتفاقيته ولوائحه الراديوية
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وأبـدي رأي مفـاده أن هـنالك اعتـبارا هاما، وهو ما              -١٠٢
إذا كـان ميكـن تـناول مسـائل تتصـل بعملـيات الـنقل اليت تتم                 
قـبل معـامالت معّينة بواسطة ترتيبات بني الدول األطراف يف           

وتوكول املـتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية أو        الـرب 
مــن خــالل صــيغة يف نــص الــربوتوكول ذاتــه، أو مــا إذا كــان 

 .يلزم تناول هذه املسائل على أساس كل حالة على حدة

وأبـــدي رأي مفـــاده أن املســـائل املـــتعلقة باملمارســـة   -١٠٣
سيما  الالئحـية احمللـية سـتحتاج أيضا إىل مزيد من النظر، وال            
 واآلثار املسـائل املـتعلقة بالترخـيص ألي نقـل لعمليات ساتلية       

ذات الصــلة مبراقــبة الصــادرات واملترتــبة عــلى عملــيات الــنقل 
 .املمكنة املتوخاة يف االتفاقية واملشروع األويل للربوتوكول

وأبــدت بعــض الوفــود رأيهـــا بأنــه ينــبغي الـــنظر يف       -١٠٤
يث ال جيوز إجراء أي     تعديـل املشـروع األويل للربوتوكول حب      

نقـل إىل دائنني موجودين يف والية قضائية خمتلفة دون موافقة           
 .السلطة احلكومية املختصة املعنية

وأعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنـــه، بغـــية حـــل القضـــايا   -١٠٥
املتصــلة بالــترابط بــيـن الــتزامـات املســؤولية الــيت تقــع عــلى        

ــة " ــة املطلق ــي  " الدول ــية املســؤولية وعمل ات نقــل مبوجــب اتفاق
امللكـية أو احليازة احملتملة املتوخاة مبوجب االتفاقية واملشروع         
األويل للـربوتوكول، قـد يكـون مـن املناسـب النص على حق              

حيال الذين  " الـدول املطلقة  "للـرجوع ميكـن أن متارسـه تلـك          
 .يتحكمون فعال يف اجلسم املسّبب للضرر

ــه يستحســن أن تشــرع      -١٠٦ ــاده أن ــن رأي مف ــرب ع وأع
نة الفرعـــية القانونـــية يف دراســـة املســـائل املتصـــلة بـــنقل  اللجـــ

املوجـودات الفضـائية يف سـياق أوسـع مـن البـند احلايل، نظرا               
إىل أن هـذه املسائل تظهر يف تصورات خمتلفة إضافة إىل تلك            

 .املتوخاة مبوجب االتفاقية واملشروع األويل للربوتوكول

مواصلة وأبـدت بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أنـه ينـبغي                -١٠٧
الــنظر يف آثــار االتفاقــية واملشــروع األويل للــربوتوكول إزاء     
املوجـــودات الفضـــائية املمولـــة جزئـــيا مـــن أمـــوال عمومـــية،  

وضـمان أن إتاحـة سـبل انتصـاف للدائـنني لن يؤثر سلبا على           
اسـتمرار اخلدمــات العمومـية الــيت توفـرها موجــودات فضــائية    

 .معينة

اده أن دور وأعربـــت بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــ     -١٠٨
ــروع األويل     ــية واملشـ ــتوخى يف االتفاقـ ــرافية املـ ــلطة اإلشـ السـ
للـــربوتوكول ينـــبغي أن يـــناط مبـــنظمة دولـــية حكومـــية ذات  
ــتحدة أو إحـــدى     ــم املـ ــه األمـ ــطلع بـ ــيت، وميكـــن أن تضـ صـ

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه إذا تولّت األمم املتحدة            . هيـئاهتا 
ــا   مل نطـــاق دور الســـلطة اإلشـــرافية كـــان هلـــا أن تتمـــتع بكـ

االمتـيازات واحلصـانات املنصـوص علـيها يف اتفاقـية امتيازات       
ــتحدة وحصــاناهتا    ــم امل ــة   (األم ــية العام  ألــف ٢٢قــرار اجلمع

 )).أوال(

ــبغي تعــيني     -١٠٩ ــه ين ــا مفــاده أن وأبــدت بعــض الوفــود رأي
األمـني العـام لألمـم املـتحدة لـيكون السـلطة اإلشرافية وإناطة              

 .اخلارجيوظائفها مبكتب شؤون الفضاء 

وأديل بـرأي مفـاده أنـه قـبل اختاذ قرار بشأن احتمال              -١١٠
اضـطالع األمـم املـتحدة بـدور السـلطة اإلشرافية، فقد يكون             

املستشـار القـانوين لألمـم املـتحدة      مـن الضـروري معـرفة رأي   
مـن الناحـية القانونية، فضال عن حتديد املوارد املالية والبشرية           

 . لدورالالزمة لالضطالع مبثل هذا ا

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنه ينبغي أن        -١١١
يطلـب إىل األمانـة أن جتـري دراسـة مبدئية حول االقتضاءات            
ــية وغريهــا احملــتملة لتشــغيل الســلطة اإلشــرافية    القانونــية واملال
مبوجـب االتفاقـية واملشـروع األويل للـربوتوكول بقصد تقدمي      

 يف دورهتا الثانية واألربعني     تقريـر إىل اللجـنة الفرعـية القانونية       
 .٢٠٠٣يف عام 

وأبـدت بعـض الوفود رأيا مفاده أن من غري املناسب            -١١٢
مقارنـة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،         
ــة     ــية العامـ ــتابعة للجمعـ ــية الـ ــئات الفرعـ ــفتها إحـــدى اهليـ بصـ
ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، بصـفته جـزءا مـن األمانة               
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ألمــم املــتحدة، مبــنظمة الطــريان املــدين الدولــية، وهــي العامــة ل
ورأت تلـــك . وكالــة متخصصــة يف مـــنظومة األمــم املــتحدة    

الوفــود أنــه بيــنما ميكــن هلــذا الــنوع األخــري مــن املــنظمات أن  
يـتوىل دور السـلطة اإلشـرافية الـتجاري املـنحى الـذي تتوخاه              
ــية واملشـــروع األويل للـــربوتوكول، فلـــن يكـــون مـــن    االتفاقـ

ملناســــب أن تــــتوىل جلــــنة اســــتخدام الفضــــاء اخلــــارجي يف  ا
األغــراض الســلمية أو مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي هــذا  

 .الدور

وأعربـت بعـض الوفـود عن رأي مفاده أنه قد يفّضل             -١١٣
ــن القطــاع اخلــاص دور املســّجل مبوجــب      ــتوىل كــيان م أن ي

غري أن وفودا أخرى    . االتفاقـية واملشروع األويل للربوتوكول    
 .أت أنه ميكن ملنظمة دولية أن تؤدي هذا الدور أيضار

وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أنــه قــد يستحســن  -١١٤
إجيـاد ارتباط بني املعلومات اليت سوف يشملها السجل الذي          
ــربوتوكول والســـجل    ــروع األويل للـ ــية واملشـ ــتوخاه االتفاقـ تـ
الـذي حيــتفظ بـه األمــني العـام لألمــم املـتحدة مبوجــب اتفاقــية     
التســـجيل، لكـــي تـــتاح للـــدول ســـبل مناســـبة للوصـــول إىل   

فيمكن لسبل الوصول هذه أن     . جمموعـيت املعلومـات كلتيهما    
تيّسـر حتديـد األطـراف املسـؤولة حقـا يف حـال حدوث ضرر               

 .تسّببه أجسام فضائية

وأعربـــت بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أنـــه مـــن    -١١٥
كول يف األفضــل أن تتواصــل صــياغة املشــروع األويل للــربوتو

سـياق اجـتماعات اليونـيدروا احلكومية الدولية وأن دور جلنة           
اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية وجلنـــتها 
الفرعـية القانونـية يف هـذا الشـأن ميكـن أن يقتصـر عـلى رصد           
تلــك الصــياغة والــنظر فقــط يف مســائل القــانون الــدويل العــام  

 وأعربت وفود أخرى .الـيت حتـال إليهما من املعهد للنظر فيها        
عـن رأي مفـاده أن لكـل مـن اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية              
ــه يف مواصــلة صــياغة املشــروع     ــبغي أن تؤدي دورا مســتمرا ين

األويل للــــربوتوكول بشــــأن املســــائل اخلاصــــة بــــاملوجودات 
 .الفضائية

ــند يف      -١١٦ ــاء هــذا الب ــبغي إبق ــه ين ــود أن ورأت بعــض الوف
ــنة الفر   ــال اللجـ ــدول أعمـ ــية   جـ ــا الثانـ ــية لدورهتـ ــية القانونـ عـ

 .٢٠٠٣واألربعني يف عام 

كمـا أعربـت بعـض الوفـود عـن رأيهـا بـأن هذا البند          -١١٧
ينـبغي أن يـبقى يف جـدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية إىل             
حـني االنـتهاء مـن إعـداد مشـروع الربوتوكول بشأن املسائل             

 .هائيةاخلاصة باملوجودات الفضائية ووضعه يف صيغته الن

ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت ألقتها الوفود أثناء        -١١٨
 مـن جـدول األعمـال يف احملاضـر احلرفـية غري        ٨مناقشـة البـند     

 ).T.670 إىل COPUOS/Legal/T.666(املنقّحة 
 
 

 "الدولة املطلقة        "استعراض مفهوم          -ثامنا  
 

اسـتذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة         -١١٩
ــرارها  أ ــرت، يف ق ، توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء   ٥٦/٥١ق

اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تواصــل اللجــنة الفرعــية   
، وفقـا خلطـة العمـل اليت        "الدولـة املطلقـة   "استعراضـها ملفهـوم     

اعـتمدهتا اللجـنة، والحظت أن اللجنة الفرعية ستدعو فريقها          
 .العامل إىل االنعقاد جمددا للنظر يف ذلك البند

 استعرضت  )٣(ووفقـا للسـنة الثالـثة مـن خطـة العمل،           -١٢٠
ــثال      ــادة االمت ــية إىل زي ــتدابري الرام ــية ال اللجــنة الفرعــية القانون
التفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار اليت حتدثها األجسام             

واتفاقــية تســجيل األجســام   ") اتفاقــية املســؤولية ("الفضــائية 
وتشــجيع ") قــية التســجيلاتفا("املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي  

 .تطبيقهما الكامل

أعــاله، فقــد أنشــأت  ) ج (٨وكمــا ذُِكــر يف الفقــرة   -١٢١
، فــريقا عــامال  ٦٥٦اللجــنة الفرعــية القانونــية، يف جلســتها    
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 أوفــه – مــن جــدول األعمــال، برئاســة كــاي  ٩معنــيا بالبــند 
 ).أملانيا(شروغل 

 مــن جــدول  ٩وعقــد الفــريق العــامل املعــين بالبــند      -١٢٢
ــية   .  جلســات٦ألعمــال ا وقــد أقــرت اللجــنة الفرعــية القانون

ــتها    ــامل، يف جلسـ ــريق العـ ــر الفـ ــودة يف ٦٧٣تقريـ  ١٢ املعقـ
وأقرت . أبريل، الوارد يف املرفق الرابع من هذا التقرير       /نيسـان 

اللجـنة الفرعـية أيضـا اسـتنتاجات الفـريق العامل املتعلقة خبطة           
ــل الثالثــية الســنوات بشــأن اســتعراض مفهــ      الدولــة "وم العم

 .، الواردة يف تذييل املرفق الرابع"املطلقة

وكـان معروضا على اللجنة الفرعية تقرير األمانة عن          -١٢٣
 .(A/AC.105/768)" الدولة املطلقة"استعراض مفهوم 

وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه مل تنشــأ يف املمارســة       -١٢٤
" الدولة املطلقة "العملـية مشـاكل فيما يتعلق بتعريف مصطلح         

. كمــا هــو مســتخدم يف اتفاقــية املســؤولية واتفاقــية التســجيل  
ورأى الوفــد الــذي أبــدى ذلــك الــرأي أن عملــيات اإلطــالق  
احلكومــية واخلصوصــية حتــدث بانــتظام وتســتطيع االســتمرار   

 .بدعم من شركات التأمني اخلصوصية

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن القانون العام للمسؤولية            -١٢٥
فضـائية الـيت تضـطلع هبـا الدول غري          سـينطبق عـلى األنشـطة ال      

 .األطراف يف اتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل

وأبـدت بعـض الوفـود رأيا مفاده أنه ينبغي اتباع هنج             -١٢٦
ــالق      ــيات اإلطـ ــن عملـ ــية عـ ــؤولية الدولـ ــأن املسـ ــيزي بشـ متيـ
املشـــتركة، وخصوصـــا فـــيما يـــتعلق بـــالدول الـــيت تقتصـــر       

 .ضيها أو مرافقهامشاركتها على اتاحة استخدام أرا

وأبـدي رأي مفـاده أن دولة تسجيل اجلسم الفضائي           -١٢٧
ينــبغي أن تــتوىل املســؤولية عــن اجلســم الفضــائي باعتــبارها       

وأعـرب الوفـد القــائل بذلـك الــرأي    . الدولـة املطلقـة الرئيســية  
عـن اعـتقاده أن صـوغ اتفاقـية شـاملة وحـيدة لقـانون الفضاء                

املســألة وغريهــا مــن اخلــارجي سيســاعد عــلى التصــدي لــتلك 
 ".الدولة املطلقة"املسائل املتعلقة مبفهوم 

وأُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنـــه، يف حـــني أن اتفاقـــية  -١٢٨
التسـجيل تقضـي بـأن تكـون دولـة مطلقـة واحـدة على األقل                
دولـة تسـجيل للجسـم الفضائي فان طبيعة التسجيل ومعايريه           

لقـــة ليســـت مرتـــبطة ارتـــباطا صـــرحيا بالـــتزامات الدولـــة املط 
مبوجـب اتفاقـية املسؤولية أو مبسؤولية الدولة مبوجب معاهدة          

 .الفضاء اخلارجي

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن صــوغ اتفاقــية شــاملة       -١٢٩
وحيدة لقانون الفضاء اخلارجي سيساعد على تعريف مفهوم        

 ".الدولة املطلقة"

ويـرد الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلت هبا الوفود              -١٣٠
 مـن جـدول األعمال يف احملاضر احلرفية         ٩لبـند   أثـناء مناقشـة ا    

  ).T.673 إىل T.664 و (COPUOS/Legal/T.659غري املنقحة 
 
 

اقـــتراحات موجهـــة إىل جلـــنة اســـتخدام    -تاســـعا
ــلمية   ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ الفضـ
بشـأن بنود جديدة يراد من اللجنة الفرعية        
القانونـية أن تـنظر فـيها أثـناء دورهتـا الثانية            

 ربعنيواأل
 

اسـتذكرت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة         -١٣١
 أن اللجـنة الفرعـية القانونية       ٥٦/٥١قـد الحظـت يف قـرارها        

سـوف تقدم، يف دورهتا احلادية واألربعني، اقتراحاهتا إىل جلنة          
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية بشأن البنود      

 اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية      اجلديـدة اليت سوف تنظر فيها     
 .٢٠٠٣واألربعني يف عام 

ــاده أن اللجــنة      -١٣٢ ــود عــن رأي مف ــت بعــض الوف وأعرب
الفرعـية القانونـية ينبغي أن تنظر يف مدى مالءمة واستصواب           
وضـــع اتفاقـــية شـــاملة عاملـــية الـــنطاق بشـــأن قـــانون الفضـــاء  
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الة ح"الـدويل، كبـند فـرعي مـن بـند جـدول األعمال املعنون               
معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي  

، كمـــا هـــو مقـــترح يف ورقـــة عمـــل مقدمـــة مــــن "وتطبـــيقها
). A/AC.105/C.2/L.236(االحتــاد الروسـي والصـني واليونان        

وأعربــت هــذه الوفــود عــن رأيهــا بــأن الــتطورات اجلديــدة        
ائلة احلاصـلة يف األنشـطة الفضـائية، مبـا يف ذلك التحوالت اهل            

يف األنشـطة والتطبـيقات الفضـائية وزيـادة مشـاركة شركات            
القطـاع اخلـاص والكيانات غري احلكومية قد أوجدت ثغرات          

ــزم معاجلــتها    ــدويل يل ــانون الفضــاء ال ورأت هــذه . يف نظــام ق
الوفــود أيضــا أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية، حتــت البــند الفــرعي   

واب صوغ  املقـترح، أن تكـتفي مبناقشـة مـدى مالءمة واستص          
اتفاقـية شـاملة عاملـية، وأال تشرع فعال يف صوغ اتفاقية، وأن             
صــوغ االتفاقــية ال ينــبغي أن يعــيد فــتح بــاب املناقشــة حــول   
مـــبادئ قـــانون الفضـــاء الـــدويل القائمـــة الـــيت هـــي واردة يف   

 .معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي

ــدي رأي مفــاده أنــه ليســت        -١٣٣ ــن جهــة أخــرى، أب وم
الك حاجــة إىل معــاهدة وحــيدة وشــاملة بشــأن الفضــاء      هــن

اخلـارجي، كمـا ان معـاهدة مـن هذا القبيل ليست مستحسنة       
وال ممكـنة، حيـث ان معاهدات األمم املتحدة ومبادئها بشأن           

زالـت تفـي باحلاجة إىل بنية عامة ومرنة     الفضـاء اخلـارجي مـا     
وأعــرب ذلــك .  الــتغريةالتكنولوجــيا الســريعتســتوعب لكــي 
فــــد أيضــــا عــــن رأي مفــــاده أنــــه حــــىت الــــنظر األويل يف الو

استحســان معــاهدة مــن هــذا القبــيل مــن شــأنه أن يزعــزع        
االسـتقرار وأن حيـدث إرباكـا واسـع النطاق بشأن استمرارية            

 .النظام القانوين الراهن

ورأت بعـض الوفـود انـه ينـبغي إدراج بند جديد عن            -١٣٤
ــبادئ    ــية تســتند إىل امل ــية دول ــتعلقة باستشــعار  مناقشــة اتفاق امل

مــرفق قــرار اجلمعــية (األرض عــن بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي 
يف جـدول أعمـال الـدورة الثانـية واألربعني          ) ٤١/٦٥العامــة   

ورأت هــذه الوفــود أن صــوغ هــذه . للجــنة الفرعــية القانونــية
االتفاقـية ضـروري ألجـل حتديث املبادئ ووضع قواعد حتكم     

ــتكارا    ــن االبــ ــة عــ ــدة نامجــ ــاعا جديــ ــية أوضــ ت التكنولوجــ
 .والتطبيقات التجارية لالستشعار عن بعد

ورأت بعـض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية       -١٣٥
أن تـنظر يف بـند مـن جـدول أعماهلـا بشـأن اسـتعراض املعايري                 

 .القائمة للقانون الدويل املنطبقة على احلطام الفضائي

غــري وأجــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية مشــاورات      -١٣٦
هبدف الوصول إىل   ) السويد(رمسـية نّسـقها نـيكالس هيدمان        

اتفــاق حــول خمــتلف املقــترحات املعروضــة علــيها لكــي تــنظر  
 .فيها يف إطار هذا البند من جدول األعمال

ووافقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى البـنود التالية              -١٣٧
املـــراد اقـــتراحها عـــلى جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف  

غـراض السـلمية إلدراجها يف جدول أعمال اللجنة الفرعية          األ
 :يف دورهتا الثانية واألربعني

 البنود املنتظمة 
 .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

حالـــة معـــاهدات األمـــم املـــتحدة اخلمـــس      -٤ 
 .املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

ومـات املـتعلقة بأنشطة املنظمات الدولية       املعل -٥ 
 .بشأن قانون الفضاء

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

تعـــريف الفضـــاء اخلـــارجي وتعـــيني   )أ(  
 حدوده؛

طبـيعة املـدار الثابت بالنسبة لألرض        )ب(  
ــك     ــا يف ذلـ ــتخدامه، مبـ ــية اسـ وكيفـ
حبــــث الســــبل والوســــائل الكفــــيلة  
بضـمان االسـتخدام الرشيد والعادل      
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دار الثابت بالنسبة لألرض دون      لـلم 
ــدويل   ــاد الـــ ــدور االحتـــ ــاس بـــ مســـ

 .لالتصاالت

 بنود منفردة للمناقشة/مواضيع 
مــراجعة املــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر   -٧ 

القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان        
 .تنقيحها

الـنظر يف املشروع األويل للربوتوكول بشأن        -٨ 
ــاملوجودات ا  ــة بــ ــائل اخلاصــ ــائية املســ لفضــ

املـــلحق باتفاقـــية الضـــمانات الدولـــية عـــلى  
الـــيت فُــتح بــاب التوقـــيع   (املعــدات املــنقولة   
 تشـــــرين ١٦تـــــاون يف  علـــــيها يف كيـــــب

 ):٢٠٠١نوفمرب /الثاين

االعتـــبارات املتصـــلة بإمكانـــية قـــيام  )أ(  
ــلطة    ــيفة الســ ــتحدة بوظــ ــم املــ األمــ
اإلشــرافية مبوجــب املشــروع األويل   

 للربوتوكول؛

ــني   االع )ب(   ــة بـ ــلة بالعالقـ ــبارات املتصـ تـ
أحكام املشروع األويل للربوتوكول    
وحقــوق الــدول والــتزاماهتا مبوجــب 
الـنظام القـانوين املنطبق على الفضاء       

 .اخلارجي

ــنظر يف        ــد لل ــريق عــامل جدي ــبغي إنشــاء ف ين
عـــــلى ) ب (٨و) أ (٨البـــــندين الفرعـــــيني 

كمــا طلبــت اللجــنة الفرعــية إىل    . انفصــال
 ٨ّد تقريـرا عـن املـادة الفرعية         األمانـة أن تعـ    

بالتشــاور مــع املستشــار القــانوين لألمــم   ) أ(
 .املتحدة، لكي ينظر فيه الفريق العامل

بـنود جـدول األعمـال الـيت يـنظر فيها يف إطار خطط               
 العمل

 ]ال شيء[ 

 بنود جديدة 
اقـتراحات موّجهة إىل جلنة استخدام الفضاء        -٩ 

 بــنود اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن
جديــدة تــنظر فــيها اللجــنة الفرعــية القانونــية 

 .يف دورهتا الثالثة واألربعني

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى أن يستعرض             -١٣٨
 مــن جــدول األعمــال، املعــنون ٤الفــريق العــامل املعــين بالبــند 

حالـــة معـــاهدات األمـــم املـــتحدة اخلمـــس املـــتعلقة بالفضـــاء "
نظره يف هذا البند، تطبيق وتنفيذ      ، ضمن   "اخلـارجي وتطبيقها  

، على النحو اجملّسد يف االستنتاجات      "الدولـة املطلقـة   "مفهـوم   
 من جدول   ٩املنبـثقة من مداوالت اللجنة الفرعية حول البند         

 ).A/AC.105/768(األعمال، مبا يف ذلك تقرير األمانة 

وأبـدي رأي مفـاده أن النظر يف تطبيق وتنفيذ مفهوم            -١٣٩
 من جدول   ٤يف الفـريق العـامل املعين بالبند        " طلقـة الدولـة امل  "

األعمـــال، ينـــبغي أن يـــتم دون املســـاس بالـــنظر داخـــل هـــذا  
ــتعلق بتنفــيذ معــاهدات األمــم     الفــريق العــامل يف أي مســألة ت

 .املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

ــنظر    -١٤٠ ــلى أن يـ ــية عـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ واتفقـــت اللجـ
 من جدول   ٤ ي سيتم انشاؤه يف إطار البند     الفـريق العامل الذ   

 مماثلـة ملسألة تطبيق وتنفيذ  -األعمـال يف أي مسـائل جديـدة        
 قد تثار يف جمرى مناقشات الفريق       -" الدولـة املطلقة  "مفهـوم   

العـامل، شـريطة أن تكـون تلـك املسائل مندرجة ضمن والية        
 .الفريق العامل الراهنة

نــــية أن مقدمــــي والحظــــت اللجــــنة الفرعــــية القانو -١٤١
االقــتراحات التالــية بشــأن بــنود جديــدة مطلــوب إدراجهــا يف 
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جـــدول أعمـــال اللجـــنة الفرعـــية يعـــتزمون إبقـــاء اقـــتراحاهتم 
 :الحتمال مناقشتها يف دورات الحقة للجنة الفرعية

حالـــة "بـــند فـــرعي يف إطـــار البـــند املعـــنون   )أ( 
ي معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارج 

، ملناقشـة مسـألة مـدى مالءمـة واستصـواب صوغ            "وتطبـيقها 
اتفاقـــية شـــاملة عاملـــية بشـــأن قـــانون الفضـــاء الـــدويل، وهـــو  

مقــــــدم مــــــن االتــحـــاد الروسي والصيـن واليونان        اقـتـــراح 
)A/AC.105/C.2/L.236(؛ 

مناقشــــة حــــول اتفاقــــية دولــــية تســــتند إىل  )ب( 
ــعار ا  ــتعلقة باستشـ ــبادئ املـ ــاء   املـ ــن الفضـ ــد مـ ــن ُبعـ ألرض عـ

 اخلارجي، وهو اقتراح مقدم من الربازيل واليونان؛

اسـتعراض املـبادئ املـنظمة الستخدام الدول         )ج( 
ــتلفزي املباشــر    للســواتل األرضــية االصــطناعية يف اإلرســال ال
الــدويل، بقصــد إمكانــية حتويــل هــذا الــنص إىل معــاهدة يف       

 املستقبل، وهو اقتراح مقدم من اليونان؛

اســتعراض املعــايري الراهــنة للقــانون الــدويل      )د( 
ــائي، وهـــو اقـــتراح مقـــدم مـــن    املنطـــبقة عـــلى احلطـــام الفضـ

 .اجلمهورية التشيكية واليونان

ويـرد الـنص الكامل للكلمات اليت ألقتها الوفود أثناء        -١٤٢
 مـن جدول األعمال يف احملاضر احلرفية غري         ١٠مناقشـة البـند     

 ).T.671 إىل COPUOS/Legal/T.667(املنقّحة 
 
 

 احلواشي
 

الوثــائق الرمســية للجمعــية العامــة، الــدورة السادســة  )١( 
، )Corr.1، وA/56/20( والتصــــويب ٢٠واخلمســــــون، املــــلحق رقــــم 

 .٢٢٥الفقرة 
، ١٨٢٥، اجمللد   ، سلسـلة املعاهدات   األمـم املـتحدة    )٢( 

 .٣١٢٥١الرقم 
ــدورة الــ      )٣(  ــة، ال ــية للجمعــية العام ــائق الرمس رابعة الوث

ــلحـق رقــــم   ، )Corr.1  وA/54/20( والتصــــويب ٢٠واخلمســــون، املــ
 .١١٤الفقرة 
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  املرفق األول  
 من جدول األعمال، ٤تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   

حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء "املعنون 
   "اخلارجي وتطبيقها

ــية العا  -١ ــرار اجلمعـ ــا لقـ ــة وفقـ ــؤرخ ٥٦/٥١مـ  ١٠ املـ
، أنشــــأت اللجــــنة الفرعــــية ٢٠٠١ديســــمرب /كــــانون األول

أبــــريل / نيســــان٢ املعقــــودة يف ٦٥٦القانونــــية يف جلســــتها 
 مــن جــدول األعمــال   ٤ فــريقا عــامال معنــيا بالبــند    ٢٠٠٢

ــتعلقة   "املعـــنون  حالـــة معـــاهدات األمـــم املـــتحدة اخلمـــس املـ
ــيقها  ــارجي وتطبـ ــاء اخلـ ــنة ". بالفضـ ــية وانتخبـــت اللجـ الفرعـ

، )اليونان( فاسـيليوس كاسابوغلو   ٦٥٨القانونـية يف جلسـتها      
 .رئيسا للفريق العامل

 إىل  ٣ جلسات يف األيام من      ٦وعقـد الفـريق العامل       -٢
ويف اجللسة األوىل   .  مـن نفـس الشـهر      ١٢أبـريل و    / نيسـان  ٥

ــتعاد / نيســـان٣للفـــريق العـــامل الـــيت عقـــدت يف   أبـــريل، اسـ
، ٥٦/٥١فقـا لقـرار اجلمعية العامة     الرئـيس اىل األذهـان أنـه و       

ينــبغي أن ُينشــأ الفــريق العــامل ملــدة ثــالث ســنوات مــن عــام   
، وأن اختصاصـــه ينـــبغي أن يشـــمل ٢٠٠٤ اىل عـــام ٢٠٠٢

حالـة املعــاهدات واسـتعراض تنفــيذها والعقـبات الــيت تعــترض    
سـبيل قبوهلا عامليا، باالضافة اىل ترويج قانون الفضاء، خاصة          

 .مم املتحدة للتطبيقات الفضائيةمن خالل برنامج األ

وأشــار الرئــيس أيضــا يف مالحظاتــه التمهــيدية إىل أن  -٣
ــة أمــور     الفــريق العــامل ميكــنه أن يــدرس خــالل جلســاته مجل

 :منها

حالـة قبول كل معاهدة من معاهدات األمم         )أ( 
 املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛ 

الدول املشـاكل الـنامجة عـن كـون عـدد من             )ب( 
أطـرافا يف بعـض املعـاهدات احلديـثة لألمم املتحدة فيما يتعلق             
بالفضـاء اخلارجي، مثل اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار         

، مــرفــق "اتفاقــية املســؤولية("حتدثهــا األجســام الفضــائية  الــيت
ــة    ــيــة العامــــ ــرار اجلمعـ ــت  ) ٢٦-د (٢٧٧٧قــــ ــنها ليسـ لكـ
ة، أي يف معــاهدة املــبادئ املــنظمة أطــرافا يف املعــاهدة الرئيســي

ألنشـــطة الـــدول يف مـــيدان استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء  
ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى     اخلــارجي، مب

، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة    "معــاهدة الفضــاء اخلــارجي  ("
 ؛))٢١-د (٢٢٢٢

ــدول يف    )ج(  ــاركة الــ ــد مشــ احلجــــج الــــيت تؤيــ
 وليس –تعلقة بالفضـاء اخلارجي  معـاهدات األمـم املـتحدة املـ      

ذلـك بالنظر إىل املزايا العملية الفورية العديدة اليت قد تستفيد           
ــب    ــدول فحسـ ــذه الـ ــا هـ ــيق   (هبـ ــدويل الوثـ ــتعاون الـ ــثل الـ مـ

ــتخدام    ــا يف ذلـــك اسـ ــائية، مبـ ــرافق الفضـ ــتفادة مـــن املـ واالسـ
، بـل وبوجه خاص يف احلاالت اليت ميكن أن تكون           )البـيانات 

 ضــرر تســببت فــيه أجســام فضــائية أو     فــيها الــدول ضــحية  
أطــراف يف نــزاع دويل هلــا عالقــة هبــذا الضــرر، والــيت تنطــبق   
ــنة ختــتلف متامــا عــن قواعــد القــانون الــدويل     فــيها قواعــد معي
التقلـيدي املتـبعة يف جمـاالت أخـرى مـثل قـانون اجلو، وقانون               

 البحار والقانون النووي؛

دور معـــــاهدات األمـــــم املـــــتحدة املـــــتعلقة  )د( 
ــال    ــية يف جمـ ــريعات الوطنـ ــارجي كأســـاس للتشـ ــاء اخلـ بالفضـ
الفضـاء، خاصـة فـيما يـتعلق بتنظـيم مشـاركة القطاع اخلاص              

 يف األنشطة املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛

القـيمة القانونـية إلعـالن القـبول الصادر عن           )ه( 
 منظمة حكومية دولية عاملة بعد خوصصتها؛
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 الفضاء  تكثـيف العالقـات بني جلنة استخدام       )و( 
ــة يف     ــاالت متخصصـ ــلمية ووكـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ اخلـ
مــنظومة األمــم املــتحدة تعــىن بشــؤون الفضــاء اخلــارجي مــثل  

ومنظمة األمم  ) الفاو(مـنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة       
واالحتـاد الدويل   ) اليونسـكو (املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة         

ية لألرصـــاد اجلويـــة  واملـــنظمة العاملـــ ) اآليتـــيو(لالتصـــاالت 
 واملنظمة العاملية للملكية الفكرية؛

آلــيات تــرويج قــانون الفضــاء عــلى نطــاق       )ز( 
عــاملي، لــيس مــن خــالل التعلــيم فقــط، بــل أيضــا عــرب تقــدمي   
ــية يف    ــلحكومات يف وضــع تشــريعات وطن ــية ل املســاعدة التقن

 .جمال الفضاء

ــن       -٤ ــد يكــون م ــنما ق ــه بي ــاده أن وأُعــرب عــن رأي مف
ب تشــجيع القــبول العــاملي ملعــاهدات األمــم املــتحدة املستصــو

اخلمـــس املـــتعلقة بالفضـــاء اخلـــارجي، فـــإن اجلهـــود املـــبذولة  
لتحقـيق هـذه الغاية يف الوقت احلاضر لن حتظى على األرجح            

وقـد دلّـت املـداوالت الـيت جـرت مؤخرا           . إال بـنجاح حمـدود    
ل داخـل اللجنة الفرعية القانونية ويف حمافل أخرى على احتما         

عـدم وضـوح املعـاهدات القائمـة فـيما يتعلق بقضايا ومفاهيم             
معيــــنة واحــــتمال وجــــود حاجــــة إىل تعديــــل أو اســــتكمال 
املعـــاهدات هبـــدف معاجلـــة الـــتطورات اجلديـــدة يف األنشـــطة 

وأفــيد بــأن اســتمرار الشــكوك احملــيطة باملعــاهدات  . الفضــائية
 بوضـعها الـراهن من شأنه أن يؤدي إىل أن تتخذ اجلهات غري           
األطـراف موقفـا حـذرا إزاء قبوهلا إىل أن ُتحسم الريبة احلالية           

 .بصورة كافية

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه سـيكون         -٥
مـن املناسب مناقشة مسألة استصواب وجدوى صوغ اتفاقية         
عاملـية شـاملة بشأن قانون الفضاء، وأنه ينبغي بالتايل أن ُيعقد            

 رمسي ومفتوح العضوية    هلـذا الغـرض فريق عامل خمصص غري       
عــلى حنــو مــا اقــُترح مــن قــبل يف ورقــة عمــل قدمهــا االحتــاد    

ــيا   ــد . (A/AC.105/C.2/L.226)الروســي والصــني وكولومب فق
ــبغي أن يقــدم     رأت تلــك الوفــود أن الفــريق العــامل احلــايل ين
توصـــية هبـــذا الصـــدد مـــن خـــالل اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية  

لفضــاء اخلــارجي يف  لتحصــل عــلى موافقــة جلــنة اســتخدام ا    
ــريق       ــة النشــاء ف ــية العام ــتمدها اجلمع األغــراض الســلمية وتع
عـامل خمصـص رمسـي ومفـتوح العضـوية حبيـث تنشـئه اللجنة               

 .٢٠٠٣الفرعية القانونية يف دورهتا الثانية واألربعني يف عام 

وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مفاده أن معاهدات             -٦
اء اخلــارجي توفــر اطــارا األمــم املــتحدة احلالــية املــتعلقة بالفضــ

كافـيا لألنشـطة الفضائية الراهنة، وأن املساعي للتفاوض على          
اتفاقـية عاملية شاملة بشأن قانون الفضاء من شأهنا أن ُتضعف           

. اجلهــود الرامــية اىل تشــجيع القــبول العــاملي هلــذه املعــاهدات  
ورأت تلـك الوفـود أن هذه اجلهود اهلادفة اىل تشجيع القبول     

معاهدات ينـــبغي أن جتـــتذب التركـــيز الرئيســـي    العـــاملي لـــل 
 .الهتمام الفريق العامل

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن االقــتراح  -٧
الـذي قدمـه االحتـاد الروسـي والصني وكولومبيا يهدف فقط             
اىل اتاحـة امكانــية اجــراء مناقشـة حــول استصــواب وجــدوى   

يهدف صـوغ اتفاقـية عاملـية شـاملة بشـأن قانون الفضاء، وال              
ــذا القبــيل      ــن ه ــذا فــإن  . اىل الشــروع يف صــوغ اتفاقــية م ول

ــود        ــع اجله ــن األحــوال م ــأي حــال م ــتعارض ب ــتراح ال ي االق
 .الرامية اىل تشجيع القبول العاملي للمعاهدات القائمة

ــد يكــون مــن املفــيد      -٨ ــه ق ــاده أن وأُعــرب عــن رأي مف
ة للفـريق العامل أن يقوم بدراسة أكثر تفصيال للعقبات احملتمل         

أمــام قــبول املعــاهدات، وذلــك بالنســبة لكــل معــاهدة مــن        
ــتحدة اخلمــس بشــأن الفضــاء اخلــارجي       ــم امل ــاهدات األم مع
ــبدء بالصــك القــانوين     ــو األخــرى، ورمبــا ميكــن ال الواحــدة تل

ــيا أقــل عــدد مــن الــدول األطــراف      وهــو –الــذي يضــم حال
االتفــاق املــنظم ألنشــطة الــدول عــلى ســطح القمــر واألجــرام  
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، مرفق قرار اجلمعية العامة     "اتفاق القمر  ("األخـرى السـماوية   
٣٤/٦٨.( 

وأُبــدي رأي مفــاده أنــه قــد يكــون مــن املفــيد توجــيه  -٩
طلــب اىل الــدول غــري األطــراف يف معــاهدات األمــم املــتحدة 
اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي لكــي تبــّين العقــبات الــيت   

 .ميكن أن تقف أمام قبوهلا تلك املعاهدات

رب عــن رأي بأنــه قــد يكــون مــن املفــيد للفــريق وأُعــ -١٠
ــية الــيت وضــعتها شــىت      ــالقوانني الوطن العــامل أن يعــد قائمــة ب
الـدول لتنفيذ أحكام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء         
اخلـارجي، باالضـافة اىل قائمـة بالفوائد اليت ميكن أن جتىن من             

ما بعد  وميكـن نقل تلك املعلومات في     . قـبول تلـك املعـاهدات     
ــبول     ــلى قـ ــجيعها عـ ــراف هبـــدف تشـ اىل اجلهـــات غـــري األطـ

 .املعاهدات

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن بعض الدول اليت كانت             -١١
تشــكل يف الســابق جــزءا مــن احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية  
الســـوفياتية الســـابق رمبـــا مل تبـــّين بعـــد مواقفهـــا فـــيما يـــتعلق 

املعــاهدات الــيت بانضــمامها احملــتمل إىل معــاهدة أو أكــثر مــن 
كـان االحتـاد السـوفيايت السابق طرفا فيها، وأنه قد يكون من             
املناســـب لألمانـــة أن تقـــدم طلـــبا اىل جهـــات اإليـــداع ذات   
الصــلة بالنســبة لــلمعاهدات املعنــية للــنظر يف امكانــية الــتماس   

 .توضيح من تلك الدول يف هذا الصدد

ــتمال أن    -١٢ ــامل إىل احـ ــريق العـ ــتمام الفـ ــترعي اهـ  واسـ
يضـعف التطبـيق الفعـلي التفاقـية تسـجيل األجسام املطلقة يف            

، مــرفق قــرار اجلمعــية  "اتفاقــية التســجيل("الفضــاء اخلــارجي 
ــة  ــية   )) ٢٩-د (٣٢٣٥العامــ ــتفادة العملــ ــراء االســ ــن جــ مــ

احملــدودة مــن املعلومــات الــيت توفــرها الــدول إىل األمــني العــام 
فضائية، مبوجـب تلـك االتفاقـية فـيما خيـص حتديد األجسام ال            

ــجيل       ــانوين لتسـ ــر القـ ــتعلق باألثـ ــيما يـ ــتمل فـ ــباس احملـ وااللتـ
 .األجسام الفضائية

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه عــلى الــرغم مــن كــون   -١٣
املعلومــات الــيت توفــرها دول التســجيل لألمــني العــام مبوجــب  
ــيت     ــتحديد األجســام يف احلــاالت ال ــية ل ــية التســجيل كاف اتفاق

طالق جســم فضــائي معــني، تقــوم فــيها دولــة واحــدة فقــط بــا
ــيها عــدة دول       ــوم ف ــيت تق ــإن الوضــع خيــتلف يف احلــاالت ال ف

وكان من رأي ذلك الوفد أن      . بـاطالق جسـم فضـائي معـني       
أي تقـــدم ميكـــن أن حيـــرزه الفـــريق العـــامل يف معاجلـــة هـــذه  

 .القضية سيكون مفيدا للغاية

واســترعي اهــتمام الفــريق العــامل اىل الــدور احلاســم    -١٤
ذي ميكـن أن تؤديـه املـنظمات الدولية احلكومية يف           احملـتمل الـ   

ــبولـه مــن خــالل       ــره وق ــدويل وتطوي ــانون الفضــاء ال ــرويج ق ت
ــدول      أنشــطتها املتصــلة بالفضــاء ومــن خــالل تفاعــلها مــع ال

 .األعضاء فيها

ورحــب الفــريق العــامل باملســامهة يف تطويــر وتــرويج  -١٥
على قـانون الفضـاء مـن خـالل عـدة بـرامج نفذهتـا، أو تعمل                 

تنفــيذها، مــنظمات دولــية حكومــية ومــنظمات غــري حكومــية 
وأشري بوجه خاص إىل املركز األورويب      . يف شـىت أحنـاء العـامل      

لقـانون الفضاء ملسامهته يف نشر املعرفة بقانون الفضاء بطرائق          
، "حمافل املمارسني "مـنها دوراتـه الدراسـية الصـيفية السـنوية و          

ــت   ــاء الـ ــو والفضـ ــانون اجلـ ــد قـ ــيا  وإىل معهـ ــة كولونـ ابع جلامعـ
ــوي    ــاء اجلـ ــؤون الفضـ ــاين لشـ ــز األملـ ــن (DLR)واملركـ ، اللذيـ

بشــأن اإلطــار القــانوين " ٢٠٠١مشــروع "اشــتركا يف تنظــيم 
كمــا أحــاط الفــريق . لالســتخدام الــتجاري للفضــاء اخلــارجي

 :العامل علما بارتياح باألنشطة التالية

حلقــة العمــل بشــأن الــنظم القانونــية الدولــية   )أ( 
رية عـــلى األنشـــطة الفضـــائية، وهـــي حلقـــة نظمـــتها يف الســا 

سكوتسـديل بواليـة أريـزونا يف الواليـات املـتحدة األمريكية،            
، مجعـــية رواد ٢٠٠١ديســـمرب /  كـــانون األول٦ اىل ٢مـــن 

الفضـــاء األمريكـــية باالشـــتراك مـــع املركـــز األورويب لقـــانون 



A/AC.105/787
 

 
27 

الفضــاء، واملعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء، ومجعــية الفضــاء       
ــة      الو ــتابع لألمان ــؤون الفضــاء اخلــارجي ال ــب ش ــية، ومكت طن

 العامة؛

حلقـة العمـل املعنـية بقـانون الفضـاء اليت قام             )ب( 
، ٢٠٠٢فرباير  / شباط ١٦ و١٥بتنظيمها يف الرباط يف يومي      

املركـز امللكـي املغريب لالستشعار عن ُبعد مبساعدة من املركز         
 األورويب لقانون الفضاء؛

األول املعـــين حبالـــة قـــانون   املؤمتـــر الـــدويل   )ج( 
ــي     ــده يف يومـ ــزمع عقـ ــد، املـ ــن ُبعـ ــعار عـ  ١٩ و ١٨االستشـ

ــة ميسيســيبـي، يف  ٢٠٠٢أبــريل /نيســان ، يف أكســفورد بوالي
الواليـــات املـــتحدة األمريكـــية، وســـينظمه املركـــز الوطـــين       
لالستشــعار عــن ُبعـــد ومركــز قــانون الفضـــاء الــتابع لكلـــية      

 احلقوق يف جامعة ميسيسيبـي؛

متر الذكرى اخلمسني إلنشاء معهد قانون      مؤ )د( 
اجلـو والفضـاء الـتابع جلامعـة ماكفـيل، الـذي سـتنظمه جامعة              

أبــريل / نيســان٢١ إىل ١٩ماكغــيل يف مونــتريال، كــندا، مــن 
 ؛ ٢٠٠٢

الــندوة اخلامســة واألربعــون املعنــية بقــانون      )ه( 
الفضـاء اخلـارجي الـيت سينظمها املعهد الدويل لقانون الفضاء           

، يف هيوســنت ٢٠٠٢أكــتوبر / تشــرين األول١٨ىل  ا١٤مــن 
بواليـة تكسـاس يف الواليـات املـتحدة األمريكية، بالتزامن مع            
مؤمتـر الفضـاء العـاملي الـذي سـينظمه االحتـاد الدويل للمالحة              

 الفضائية؛

ــذل قصــارى       -١٦ ــلى ضــرورة ب ــامل ع ــريق الع ــق الف واتف
ــأن تلـــك     ــات بشـ ــع املعلومـ ــرويج توزيـ ــجيع وتـ ــود لتشـ اجلهـ

نشــطة وغريهــا مــن األنشــطة املــتعلقة بقــانون الفضــاء عــلى  األ
 .أوسع نطاق ممكن
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  املرفق الثاين  
من جدول األعمال، ) أ (٦تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   

   "األمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده"املعنون 
، ٦٥٦ عـاودت اللجنة الفرعية القانونية، يف جلستها        -١

أبريل، انشاء فريقها العامل املعين بالبند / نيسـان ٢املعقـودة يف    
األمور املتعلقة بتعريف   "مـن جـدول األعمـال، املعـنون         ) أ (٦

وانتخبت اللجنة الفرعية،   ". الفضـاء اخلـارجي وتعيني حدوده     
أبــــريل، الســــيد / نيســــان٥، املعقــــودة يف ٦٦٣يف جلســــتها 

 .يق العاملرئيسا للفر) بريو(مانويل ألفاريس 

واسـترعى الرئيس انتباه الفريق العامل إىل أن االتفاق          -٢
املتوصـــل الـــيه يف الـــدورة التاســـعة والـــثالثني للجـــنة الفرعـــية 
القانونــية، والــذي أقــرته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف   
األغــراض الســلمية يف دورهتــا الثالــثة واألربعــني، يقضــي بــأن   

 املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء     يـنعقد الفريق العامل للنظر يف     
 .اخلارجي وتعيني حدوده فحسب

 :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية -٣

اســتبيان بشــأن "مذكــرة مــن األمانــة عــنواهنا  )أ( 
املســـائل القانونـــية املمكـــنة فـــيما يـــتعلق باألجســـام الفضـــائية 

 A/AC.105/635" (الردود الواردة من الدول األعضاء    : اجلوية
 ؛)Add.6 إىل Add.1و 

خالصــة تارخيــية "تقريــر مــن األمانــة عــنوانه   )ب( 
" للــنظر يف مســألة تعــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده  

A/AC.105/769) و (Corr.1؛ 

ــنواهنا     )ج(  ــة ع ــن األمان ــيل شــامل  "مذكــرة م حتل
للـردود عـلى االسـتبيان بشـأن املسـائل القانونـية املمكـنة فيما               

 .(A/AC.105/C.2/L.204)" سام الفضائية اجلويةيتعلق باألج

وأعربـت بضـعة وفود عن رأي مؤداه أن احراز تقدم       -٤
بشـأن مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده يتطلب         

دعــوة املــنظمات الدولــية إىل تقــدمي ردود عــلى أســئلة خمــتارة   
ــنحو املناســب مــن أســئلة االســتبيان اخلــاص      ــة عــلى ال ومعدل

ــائل ال ــتعلق باألجســام الفضــائية      باملس ــتملة فــيما ي قانونــية احمل
ــة ــزيد مــن املعلومــات     . اجلوي ــتلقاة أن ت ــردود امل ومــن شــأن ال

املـتاحة للفـريق العـامل وأن تعـني الفريق العامل على النظر يف              
 .مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

وأبـدى بعـض الوفود رأيا مفاده أهنا تقدر املسامهات           -٥
كـــن أن تقدمهـــا املـــنظمات الدولـــية يف عمـــل الفـــريق الـــيت مي

العــامل واللجــنة الفرعــية القانونــية، ولكــن لــيس مــن املناســب 
توزيـــع االســـتبيان املـــتعلق باألجســـام الفضـــائية اجلويـــة عـــلى 

ورأت تلك الوفود أن االستبيان يستهدف      . املـنظمات الدولية  
مجـع معلومـات عـن مواقـف الـدول بشـأن مسـائل ذات صلة                

ا احلــدود االقليمــية ويتضــمن أســئلة سياســية معقــدة ال  بقضــاي
 .ميكن أن تعاجلها جهات أخرى غري الدول

ــا مفــاده أن مســألة تعــريف     -٦ وأبــدى أحــد الوفــود رأي
الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده تظـل مسـألة شائكة وهامة              

ــيها الفــريق العــامل   ــنظر ف ــتعني أن ي ــه  . ي ورأى ذلــك الوفــد أن
ثــلما حــدث فــيما يــتعلق باتفاقــية  ميكــن حــل تلــك املســألة، م 

 وذلـك بصوغ اتفاقية شاملة  )أ(األمـم املـتحدة لقـانون الـبحار،     
 .وحيدة بشأن قانون الفضاء

وجـاء يف أحـد اآلراء أن اقـتراحا كـان قد قدمه احتاد               -٧
اجلمهوريـات االشـتراكية السـوفياتية السابق منذ عدة سنوات        

ارجي مبســافة حتديــد الفضــاء اخلــ ) أ: (تضــمن األفكــار التالــية 
ــبحر؛   ١١٠ إىل ١٠٠ ــتوى الـ ــط مسـ ــن متوسـ ــلم مـ ) ب( كـ

إمكـان متـتع األجسـام الفضـائية حبـق املرور الربئ عرب الفضاء              
اجلـوي أثـناء االقـالع والـرجوع إىل الغـالف اجلوي لألرض؛             
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يف حـال مناورة جسم فضائي أجنيب على علو يقل عن    ) ج(و
ينبغي  كـلم مـن متوسـط مستوى البحر، فإنه      ١١٠ إىل   ١٠٠

أن حيصــل عــلى إذن مــن الدولــة املعنــية وخيضــع للقوانــني الــيت 
 .تنطبق على الفضاء اجلوي لتلك الدولة

واسـتعرض الفريق العامل االستبيان اخلاص باألجسام     -٨
 ٨ و   ٧الفضـائية اجلويـة، واتفق على أن يكون نصا السؤالني           

 :كما يلي

هــل هــناك ســوابق فــيما يــتعلق مبــرور      : ٧-الســؤال 
أو /ام الفضـائية اجلويـة أثـناء مـرحلة االقالع و          األجسـ 

ــرجوع إىل الغــالف اجلــوي لــألرض، وهــل يوجــد     ال
 قانون عريف دويل بشأن ذلك املرور؟

أو /هل توجد أي قواعد قانونية وطنية و : ٨-السـؤال  
ــناء     ــة أث ــية بشــأن مــرور األجســام الفضــائية اجلوي دول

 أو الرجوع إىل الغالف اجلوي لألرض؟/االقالع و

وكـان معروضـا عـلى الفريق العامل أيضا ورقة غرفة            -٩
ــنواهنا   بعـــض "اجـــتماعات مقدمـــة مـــن االحتـــاد الروســـي، عـ

االخــتالفات املوجــودة يف الــنظم القانونــية اخلاصــة بالفضــاء      
 .(A/AC.105/C.2/2002/CRP.10)" اجلوي والفضاء اخلارجي

ــد      -١٠ ــامل عــلى إضــافة الســؤال اجلدي ــريق الع واتفــق الف
 : االستبيان اخلاص باألجسام الفضائية اجلويةالتايل إىل

مــا هــي أوجــه االخــتالف بــني الــنظم   : ١٠-الســؤال 
ــتعلقة     ــوي وتلـــك املـ ــاء اجلـ ــتعلقة بالفضـ ــية املـ القانونـ

 بالفضاء اخلارجي؟

واتفـق الفـريق العـامل عـلى توزيع االستبيان، بصيغته            -١١
املعدلـة مـن جانـب الفـريق العامل، على مجيع الدول األعضاء         

 . األمم املتحدةيف
 
 

 احلواشي
 

، اجمللــــدات سلســــلة املعــــاهداتاألمــــم املــــتحدة،  )أ( 
 .٣١٣٦٣، العدد ١٨٣٥-١٨٣٣
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  املرفق الثالث   
املشاورات اليت أجريت عن طريق اآللية التشاورية املخصصة نتائج   

اليت أنشئت الستعراض املسائل ذات الصلة مبشروع اتفاقية املعهد 
بشأن الضمانات ) اليونيدروا(نون اخلاص الدويل لتوحيد القا

الدولية على املعدات املنقولة واملشروع األويل للربوتوكول امللحق 
  هبا واملتعلق باملسائل اخلاصة باملمتلكات الفضائية

أشـــري يف املشـــاورات الـــيت دارت مـــن خـــالل اآللـــية  -١
ــروتوكول الفضــاء يهــدف إىل     التشــاورية املخصصــة اىل أن ب

ــتجاري لكــي   معاجلــة امل ــية للنشــاط الفضــائي ال تطلــبات العمل
تـتاح امكانـية االنـتفاع مـنه جلميع البلدان مبختلف مستويات             

لذلـك، خلص إىل أن بروتوكول الفضاء       . تنميـتها االقتصـادية   
 .مبادرة هامة تستحق اهتمام الدول

ــتطور     -٢ ــروتوكول الفضــاء يســتجيب ل وأشــري اىل أن ب
اقتصـــادي يف هـــذا اجملـــال األنشـــطة الفضـــائية ولوضـــع إطـــار 
 .يشمل مصاحل القطاعني العام واخلاص

وأشــري إىل أن املـــبادئ الــواردة يف معـــاهدات األمـــم    -٣
املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلارجي توفر إطارا ينبغي أن يعد فيه              

ــروتوكول الفضــاء  كمــا اتفــق عــلى ضــرورة إدراج صــيغة   . ب
ــالزم لكفا    ــالقدر ال ــروتوكول الفضــاء، ب ــة مالئمــة يف نــص ب ل

. سـالمة واحـترام حقوق والتزامات الدول وفقا لتلك املبادئ         
ورئـي مـن الضـروري يف ذلـك السياق امعان النظر يف العالقة       
املوضـوعية واإلجرائـية بـني حقـوق الـدول والتزاماهتا مبوجب             
قـــانون الفضـــاء الـــدويل احلـــايل، وحقـــوق الـــدول والـــتزاماهتا 

 .الناشئة عن بروتوكول الفضاء

ــلى -٤ ــق عـ ــاء   واتفـ ــروتوكول الفضـ ــتفاعل بـــني بـ  أن الـ
والصـــكوك األساســـية لالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت، ومـــنها  

 .اللوائح الراديوية، قد يتطلب مزيدا من الدراسة

وأشــري إىل أن بعــض الــدول أعــدت، أو هــي ســتعد،   -٥
قوانـني وطنية ونظم ترخيص بشأن الفضاء تفي يف مجلة أمور           

واتفق على  . ضاء الدويل بالـتزامات الـدول مبقتضـى قـانون الف        
أن الـنظر يف املسـائل العملية الناشئة عن إعمال قوانني الفضاء          
ــروتوكول      ــناء مواصــلة إعــداد ب ــية قــد يكــون مالئمــا أث الوطن

كما أشري إىل أن املسائل الناشئة مبقتضى بروتوكول        . الفضـاء 
ــرقابة       ــيني وال ــتزام الدول ــتعلق باملســؤولية واالل ــيما ي الفضــاء ف

تمرار اإلشـراف عـلى األنشـطة الفضـائية من قبل           الفعالـة واسـ   
 .الدول، هي مسائل تتطلب مزيدا من الدراسة

واتفـق عـلى أن متويـل املوجودات الفضائية اليت تقدم            -٦
ــزدوجة      ــيات مــ ــتخدم تكنولوجــ ــية أو تســ ــات عمومــ خدمــ

 .االستعمال، يتطلب مزيدا من الدراسة

واتفــق عــلى ضــرورة أن حيظــى أي نظــام لتســجيل       -٧
نات الدولــــية عــــلى املوجــــودات الفضــــائية، بــــثقة     الضــــما

ولتحقــيق هــذه الغايــة ميكــن أن تكــون  . املســتفيدين احملــتملني
 .السلطة اإلشرافية منظمة حكومية دولية

وأشـــري اىل أنـــه، نظـــرا الحـــتمال وجـــود صـــعوبة يف  -٨
ــؤولية    ــة للمسـ ــية القائمـ ــية الدولـ اخضـــاع املـــنظمات احلكومـ

ــا هــ     ــية، كم ــني الوطن ــيا بشــأن   مبوجــب القوان ــتوخى حال و م
املســجل مبقتضــى بــروتوكول الفضــاء، فمــن املمكــن أن يقــوم 

 .كيان من القطاع اخلاص مبهام املسجل

ــام       -٩ ــتحدة مبه ــم امل ــيام األم ــلى أن احــتمال ق ــق ع واتف
أو املســجل مســألة حتــتاج إىل مــزيد مــن /الســلطة اإلشــرافية و

 .البحث
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أو / وواتفـق عـلى أن خيضـع إنشـاء السـلطة اإلشرافية       -١٠
ولذلك، ميكن أن   . املسـجل لشـرط توافـر هـيكل متويل مالئم         

يطلــب إىل األمانــة أن جتــري، بالتشــاور مــع املعهــد الــدويل       
ومـــنظمات أخـــرى، ) اليونـــيدروا(لتوحـــيد القـــانون اخلـــاص 

 .دراسات متهيدية للمتطلبات احملتملة لتشغيل هذين الكيانني

 اطار  وأشـري إىل بقـاء عـدد مـن املسـائل دون حـل يف               -١١
 الصادر عن   ٣واعتبارا ملا ورد يف القرار      . بـروتوكول الفضـاء   

ــنقولة     ــية بشــأن املعــدات امل املؤمتــر الدبلوماســي العــتماد اتفاق
 تشــرين ١٦وبــروتوكول بشــأن الطائــرات، الــذي اعــتمد يف  

، ينبغي تشجيع الدول األعضاء يف جلنة       ٢٠٠١نوفمـرب   /الـثاين 
لســـلمية عــــلى  اســـتخدام الفضــــاء اخلـــارجي يف األغــــراض ا  

 .اإلسهام يف كل مراحل إعداد بروتوكول الفضاء

وأفـيد بـأن اعـتزام اليونــيدروا فـتح بـاب املشــاركة يف       -١٢
اجــتماعاته احلكومــية الدولــية بشــأن بــروتوكول الفضــاء أمــام 

مجـيع الـدول األعضـاء واملراقـبني املهـتمني عـن جلـنة استخدام               
ثــلي مكتــب الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأمــام مم 

شـؤون الفضـاء اخلـارجي، هـو مـبادرة حتظـى بالترحيـب وأنه               
ــك      ــاركة يف تلــ ــلى املشــ ــيني عــ ــل املعنــ ــجيع كــ ــبغي تشــ ينــ

 .االجتماعات

وأشـري اىل ضـرورة أن تـنظر اللجـنة الفرعـية القانونية              -١٣
فـــيما إذا كانـــت ســـتبقي عـــلى موضـــوع املشـــروع األويل      

ات الفضــائية للــربوتوكول املــتعلق باملســائل اخلاصــة بــاملوجود 
 . أم ال٢٠٠٢على جداول أعماهلا ملا بعد عام 

واتفــق عــلى توجــيه رســالة شــكر وتقديــر عمــيق إىل    -١٤
احلكومـة الفرنسية الستضافتها اجتماع عمل يف باريس يومي   

ــبتمرب / أيلـــول١١ و١٠ ــية ٢٠٠١سـ ــة اإليطالـ ، وإىل احلكومـ
 كانون  ٢٩ و ٢٨الستضـافتها اجـتماع عمـل يف رومـا يومـي            

 .٢٠٠٢يناير /الثاين
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  املرفق الرابع   
 من جدول األعمال،  ٩تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند       

  "‘الدولة املطلقة   ’مراجعة مفهوم  "املعنون  
، ٦٥٦أنشـأت اللجـنة الفرعـية القانونية، يف جلستها           -١

، فريقا عامال معنيا بالبند     ٢٠٠٢أبريل  / نيسـان  ٢املعقـودة يف    
ــا  ٩ ــن جــدول األعم ــنون  م ــوم  "ل، املع ــراجعة مفه ــة ’م الدول

 ).أملانيا(أوفه شروغل -، برئاسة كاي"‘املطلقة

ــر مــن     -٢ ـــى الفــريق العــامل تقري ــان معروضـــــا علـ وكــ
ــوم   ــة عـــن مفهـ ــة"األمانـ ــة املطلقــ ، )A/AC.105/768" (الدولــ

تضـمن جتميعا للمعلومات املعروضة أثناء السنتني األوليني من        
 .٢٠٠١ و٢٠٠٠ خطة العمل، أي يف عامي

ــتراح       -٣ ــامل أيضــا اق ــريق الع ــلى الف وكــان معروضــا ع
الرئـيـــس بشـــــأن اسـتنتاجـــــــات الفريــــــق العامــــــــــــل         مـن 

)A/AC.105/C.2/L.234 .(        وعقـب الـنظر يف االقـتراح، اعتمد
ــية      ــثقة مــن خطــة العمــل الثالث الفــريق العــامل اســتنتاجاته املنب

 .يف التذييل امللحق هبذا التقريرالسنوات، واليت ترد 

وشـدد الفـريق العـامل عـلى أن االسـتنتاجات ال متثل              -٤
وال تتضــمن تفســريا ذا حجــية أو تعديــالت مقــترحة التفاقــية  
املسـؤولية الدولـية عـن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية           

أو التفاقـــية )) ٢٦-د (٢٧٧٧مـــرفق قـــرار اجلمعـــية العامـــة (
مــرفق قــرار (املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي  تســجيل األجســام 

 )).٢٩-د (٣٢٣٥اجلمعية 

وأشــري إىل أن الفــريق العــامل تــناول أيضــا املســائل       -٥
مـا إذا كـان قيام دولة بتسجيل جسم فضائي مبوجب           : التالـية 

اتفاقـية التسـجيل يعـين يف حد ذاته قبوال بوضع الدولة املطلقة          
إمكان حتمل املسؤولية عن    احملـدَّد يف اتفاقية املسؤولية ومن مث        

الدولة "األضـرار مبوجـب هـذه االتفاقية؛ وما إذا كان مفهوم            
ــة ــراحل املخــتلفة     " املطلق ــد امل ميكــن أن يطــبق عــلى حنــو جيّس

ــتغريات يف ملكــية األجســام الفضــائية      لألنشــطة الفضــائية وال

املوجــودة يف الفضــاء اخلــارجي؛ وكــيف ميكــن تطبــيق مفهــوم 
أنشـطة اهليـئات غري احلكومية اليت رمبا        عـلى   " الدولـة املطلقـة   "

ال تكـون قـد أخـذت يف احلسبان عند صوغ معاهدات األمم             
املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي؛ ومــا إذا كانــت جنســية    
اهليـئات غـري احلكومية اليت تشّغل مرافق إطالق متثل معيارا ذا      
ــة مســؤولة عــن تلــك       ــا إذا كانــت الدول ــر م ــدى تقري صــلة ل

تضـى املـادة السادسـة مـن معاهدة املبادئ املنظمة           األنشـطة مبق  
ألنشـــطة الـــدول يف مـــيدان استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء  
ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى     اخلــارجي، مب

ــة    ( ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق أو مســؤولة )) ٢١-د (٢٢٢٢م
 .مبقتضى اتفاقية املسؤولية

ــية    -٦ ــريت يف كمــا لوحــظ أن املســائل اإلضــافية التال  أث
مــا إذا كانــت معــاهدات قــانون الفضــاء   : إطــار فــريق العمــل 

احلالـية مرضـية عـلى الـنحو الـذي فُسِّرت به منذ دخوهلا حيز               
الــنفاذ؛ ومــا إذا كــان بإمكــان اتفاقــات دولــية وقوانــني حملــية   
أخــرى ذات صــلة أن حتــل أي مشــكل مــن املشــاكل الــيت قــد 

 . تظهر

ن املفـيد يف هذا    وأبـدي رأي مفـاده أنـه قـد يكـون مـ             -٧
الســياق أن يشــار أيضــا إىل القــانون الــدويل العــام فــيما يــتعلق 
مبســؤولية الدولــة عــن األنشــطة الــيت تضــطلع هبــا هيــئات غــري  

 .حكومية ختضع لواليتها وسيطرهتا

وأعربـت بضـعة وفود عن رأي مؤداه أن استنتاجات           -٨
الفــريق العــامل ينــبغي أن تشــكل األســاس لقــرار مســتقل مــن  

الدولة ’توصيات متعلقة بتطبيق مفهوم "ية العامـة بشأن   اجلمعـ 
 ".‘املطلقة
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ــؤداه أن      -٩ ــا رأي مـ ــدي أيضـ ــرى، أبـ ــة أخـ ــن جهـ ومـ
استصـدار مـثل هـذا القرار املستقل من اجلمعية العامة أمر غري          

 . مستحّب

وأبــدي رأي مفـــاده أن املمارســـات املواءمـــة املشـــار   -١٠
ــيها يف اســتنتاجات الفــريق العــامل   ــرة انظــر (إل التذيــيل، الفقــ

ال ميكـنها حبال من األحوال أن تفسر أو تعدل األحكام        ) ١٨
ــاء    ذات الصـــلة يف أي معـــاهدة لألمـــم املـــتحدة بشـــأن الفضـ
اخلـارجي، ألنه ال ميكن إجراء التعديالت إال مبقتضى القواعد   
ــدمي     ــوز تقـ ــية، وال جيـ ــاهدة املعنـ ــيها املعـ ــيت ترسـ ــية الـ اإلجرائـ

رات الـدول األطـراف يف املعاهدات       تفسـريات رمسـية اال ملؤمتـ      
فعلى سبيل املثال، ال ينبغي للممارسات املواءمة  . ذات الصـلة  

ــن حيــتمل أن       ــوق الذي ــن األحــوال حبق ــأي حــال م أن متــس ب
 .يكونوا ضحايا أضرار نامجة عن أجسام فضائية

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه مل تكـن هـناك أية حالة                 -١١
ــدول تعويضــا عــن      ــيها إحــدى ال ــت ف األضــرار مبقتضــى  طلب

 .اتفاقية املسؤولية

ومـن جهـة أخرى، أبدي أيضا رأي مفاده أن مطالبة           -١٢
بالــتعويض عــن األضــرار قُدمــت حســب األصــول إىل الدولــة  

، وفقـا التفاقـية املسؤولية،      "٩٥٤كومسـوس   "املُطلقـة للسـاتل     
وذلـك عقـب حتلـل هـذا السـاتل فوق االقليم الكندي يف عام               

١٩٧٨. 

رب أيضــا عــن رأي مــؤداه أن دفــع ذلــك بــيد أنــه أعــ -١٣
 .املبلغ كان جمرد بادرة حسن نية

ــامل كــان منوذجــا      -١٤ ــريق الع وســاد اتفــاق عــلى أن الف
ــرها      ــيت يوف ــيات ال ــناجع لإلمكان ــية االســتخدام ال حســنا لكيف
اهلـيكل اجلديـد جلـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونية، وأن              

ــا     ــريق الع ــيت جــرت يف إطــار الف ــدت  املناقشــات ال ــد مّه مل ق
السـبيل إلجـراء حـوار بـّناء عـايل النوعـية بـني الدول األعضاء             

 .بشأن هذا املوضوع
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  تذييل  
 من جدول األعمال، ٩استنتاجات الفريق العامل املعين بالبند   

  "‘الدولة املطلقة’مراجعة مفهوم "املعنون 
. مفهوم هام يف قانون الفضاء    " الدولـة املطلقـة   "تعـبري    -١

تند إىل املــادة الســابعة مــن معــاهدة املــبادئ املــنظمة   وهــو يســ
ألنشـــطة الـــدول يف مـــيدان استكشـــاف واســـتخدام الفضـــاء  
ــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى     اخلــارجي، مب

، مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة    "معــاهدة الفضــاء اخلــارجي  ("
، وصــيغ بصــورة مطابقــة يف املــادة األوىل    ))٢١-د (٢٢٢٢

اقــية املســؤولية الدولــية عـن األضــرار الــيت حتدثهــا  مـن اتف ) ج(
، مـرفق قـرار اجلمعية      "اتفاقـية املسـؤولية   ("األجسـام الفضـائية     

مــــن اتفاقـــــية  ) أ(واملــــادة األوىل  )) ٢٦-د (٢٧٧٧العامــــة  
ــارجي    ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــام املطلقـ ــجيل األجسـ ــية ("تسـ اتفاقـ

ــة    "التســجيل ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق ، ))٢٩-د (٣٢٣٥، م
 :يليكما 

 :ما يلي   " الدولة املُطلقة    "ُيقصد بتعبري        )ج"( 

الدولة اليت ُتطلق أو تتكفل بأمر              ‘١‘" 
 إطالق جسم فضائي؛            

الدولة اليت ُيطلق من إقليمها أو من                    ‘٢’" 
 "منشآهتا جسم فضائي؛           

وحيــدد، يف مجلــة أمــور، الــدول الــيت قــد تكــون مســؤولة عــن  
ها دفـــع األضـــرار الـــيت حيدثهـــا جســـم فضـــائي ويترتـــب علـــي

ــة   ــك احلال ــض يف تل ــة     . تعوي ــإن الدول ــك، ف ــلى ذل ــالوة ع وع
املطلِِقـة مسـؤولة عـن تسـجيل اجلسـم الفضـائي طـبقا ملعـاهدة         

 .الفضاء اخلارجي واتفاقية التسجيل

ــام      -٢ ــنفاذ يف ع ــية املســؤولية حــيز ال ــد دخلــت اتفاق وق
ــام     ١٩٧٢ ــنفاذ يف عــــ ــيز الـ ــجيل حـ ــية التسـ ــت اتفاقـ  ودخلـ
ات اليت حدثت يف األنشطة الفضائية    وتشـتمل الـتغري   . ١٩٧٦

مـنذ ذلـك الوقـت عـلى اسـتمرار تطوير تكنولوجيات جديدة            

وزيـادة يف عدد الدول اليت تضطلع بأنشطة فضائية وزيادة يف           
ــتعاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    ال
السـلمية وزيـادة يف األنشـطة الفضـائية اليت تضطلع هبا هيئات             

 .غري حكومية

واســتنادا إىل اقــتراح قدمــته بعــض الــبلدان األوروبــية   -٣
(A/AC.105/C.2/L.211/Rev.1)     ويف أعقـاب املشاورات فيما ،

ــون يف    ــدت يف بـ ــيت عقـ ــدورات الـ ــانون األول٩بـــني الـ /  كـ
، قامــت اللجــنة الفرعــية (A/AC.105/L.217) ١٩٩٨ديســمرب 

ا القانونـية مبـراجعة مفهـوم الدولـة املطلقـة مبقتضى خطـة مدهت             
ثــالث ســنوات، وذلــك خــالل الــدورات الــيت تعقــد مــن عــام 

وأنشــأت اللجــنة الفرعــية القانونــية  . ٢٠٠٢ إىل عــام ٢٠٠٠
أوفــه شــروغل -فــريقا عــامال للــنظـر يف املســألـة برئاســة كــاي 

 ).أملانيا(

ومبقتضـى خطـة العمل الثالثية السنوات، نظر الفريق          -٤
ورة التاسعة والثالثني   العـامل يف املسائل التالية، اعتبارا من الد       

 وحىت دورهتا احلادية    ٢٠٠٠للجـنة الفرعـية القانونـية يف عـام          
 :٢٠٠٢واألربعني يف عام 

عـــروض خاصـــة عـــن نظـــم ومشـــاريع  ٢٠٠٠ 
 االطالق اجلديدة

ــوم   ٢٠٠١  ــراجعة مفهــ ــة "مــ ــة املطلقــ " الدولــ
بصـــيغته الـــواردة يف اتفاقـــية املســـؤولية 
واتفاقـــية التســــجيل، حســــبما تطــــبقه  

 واملنظمات الدوليةالدول 

ــادة   ٢٠٠٢  ــية إىل زيـ ــتدابري الرامـ اســـتعراض الـ
االمتـــثال التفاقـــية املســـؤولية واتفاقـــية  
 التسجيل وترويج تطبيقهما تطبيقا تاما
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والحـظ الفـريق العـامل أن استنتاجاته ال متثل تفسريا            -٥
ذا حجــية أو تعديــالت مقــترحة التفاقــية التســجيل أو اتفاقــية  

 .املسؤولية

أعقـاب عـروض تقنـية قدمت يف الدورة السابعة          ويف   -٦
، نظر  ٢٠٠٠والـثالثني للجـنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام          

الفـريق العامل يف نظم ومشاريع االطالق اجلديدة وغريها من          
جوانـــب النشـــاط الفضـــائي الـــيت قـــد تطـــرح مســـائل تـــتعلق  

ونظر . بالتفسـري مبقتضـى اتفاقـية املسـؤولية واتفاقـية التسـجيل       
الفــريق العــامل بإمعــان أيضــا يف املمارســات احلالــية للــدول       
ــني        ــام قوان ــك أحك ــا يف ذل ــة، مب ــة املطلق ــوم الدول بشــأن مفه

وقـد أظهــر ذلك كيف   . الفضـاء الوطنـية واالتفاقـات الدولـية      
تـــنفذ الـــدول الـــتزاماهتا مبقتضـــى اتفاقـــية املســـؤولية واتفاقـــية  

جل الدول  التسـجيل واالتفاقـات الدولـية األخـرى، وكـيف تعا          
بعـض املسـائل املـتعلقة بالتفسـري مبقتضــى تلــك االتفاقـات يف              

وجـرى جتميع العروض اخلاصة اليت قدمت يف        . سـياق عمـلي   
اللجــنة الفرعـــية العلمــيـة والتقنـــية وتوزيعهــا يف ورقـــة غـــرفة    

وجـــرى جتمـــيع . A/AC.105/C.2/2000/CRP.8االجـــتماعات 
نـــية وتوزيعهـــا  العـــروض املقدمـــة يف اللجـــنة الفرعـــية القانو   

 A/AC.105/C.2/2000/CRP.12كأوراق غرفـــة االجتماعــات    
 /A/AC.105/C.2/2001     وA/AC.105/C.2/2001/CRP.5  و

CRP.10. 

، وهي السنة األخرية من               ٢٠٠٢وخالل السنة          -٧
خطة العمل، استعرض الفريق العامل التدابري الرامية إىل                        

تفاقية التسجيل وترويج             زيادة االمتثال التفاقية املسؤولية وا             
وترد أدناه استنتاجات وتوصيات                     . تطبيقهما تطبيقا تاما          

 .الفريق العامل    

أبــريل /فقــد الحــظ الفــريق العــامل أنــه، حــىت نيســان   -٨
ـــ  ٢٠٠٢ ــة وأن ٨٢، أصــحبت اتفاقــية املســؤولية ملــزمة ل  دول

 دولة فقط، إضافة إىل     ٤٤اتفاقـية التسـجيل أصـبحت ملزمة لـ       

ــرا ٩٧أن  ــة هـــي أطـ ــارجي  دولـ ــاء اخلـ ــاهدة الفضـ . ف يف معـ
ــنخفض       ــق مســتوى املشــاركة امل ــامل بقل ــريق الع والحــظ الف
نسـبيا يف تلـك املعـاهدات، عـلى الـرغم مـن أن مـا يقرب من                  
مجـــيع الـــدول الـــيت تـــرتاد الفضـــاء قـــد صـــّدقت عـــلى تلـــك   
الصــكوك أو نفّذهتــا كمــا أعلنــت بعــض املــنظمات احلكومــية  

مات املنصــوص علــيها يف الدولــية عــن قــبوهلا احلقــوق وااللــتزا
وأعــرب الفــريق العــامل عــن أملــه يف أن تلــتزم      . االتفاقيــتني

. الــدول األعضــاء هبــاتني االتفاقيــتني، إذا مل تفعــل ذلــك بعــد   
وشــدد عـــلى أن االتفاقيــتني تقدمـــان مــنافع هامـــة إىل مجـــيع    
الـبلدان ولـيس للـبلدان الـيت تـرتاد الفضاء فحسب، وال سيما              

دول املطلقة مسؤولة مسؤولية مطلقة     عـن طريق التقرير بأن ال     
عـن دفـع تعويـض عـن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية             
ــن       ــة، وع ــرات احمللق ــلى ســطح األرض أو للطائ ــا ع ــتابعة هل ال

غري أن . طـريق املسـاعدة عـلى حتديـد هوية األجسام الفضائية       
هـذه األحكـام ال تنطـبق إال عـلى الـدول الـيت متتثل للصكوك                

 .ذات الصلة

والحـــظ الفـــريق العـــامل أن بعـــض املســـائل املـــتعلقة  -٩
بالتفســري يف إطــار اتفاقــية املســؤولية واتفاقــية التســجيل تعــاجل  
بانــــتظام مــــن جانــــب اهليــــئات الرقابــــية الفضــــائية الوطنــــية  
واملـنظمات احلكومية الدولية اليت كانت قد أعلنت عن قبوهلا          

ــتزامات املنصــوص علــيها يف اتفاقــية امل  ســؤولية لــلحقوق واالل
فالترتيـــبات املماثلـــة ملشـــاريع تســـويق    . واتفاقـــية التســـجيل 

ــتمويل الــدويل لألجســام الفضــائية، عــلى ســبيل     االطــالق وال
املــثال، تتطلــب مــن الــدول املشــاركة يف حتلــيل مــا اذا كانــت  

وتقوم . اجلسم الفضائي املعين  " تتكفل بأمر اطالق  "هـي دوال    
 يف الفضــــاء األنشــــطة"الســــلطات الوطنــــية بتفســــري عــــبارة 

ــئات غــري    " اخلــارجي لكــي حتــدد أي أنشــطة مــن أنشــطة اهلي
احلكومـية سـتأذن هبـا وتشـرف علـيها مبقتضـى املادة السادسة              

 .من معاهدة الفضاء اخلارجي
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وأوصـى الفـريق العـامل بأن تنظر الدول اليت تضطلع            -١٠
بأنشــطة فضــائية يف خطــوات تنفــيذ القوانــني الوطنــية املــتعلقة  

لألنشـطة الـيت يضـطلع هبـا مواطنوها يف الفضاء     بإعطـاء اإلذن   
اخلــارجي وتوفــري اإلشــراف املســتمر علــيها وبتنفــيذ الــتزاماهتا  
الدولــية مبقتضــى اتفاقــية املســؤولية واتفاقــية التســجيل وســائر  

والحـظ الفـريق العامل أن تنفيذ األحكام      . االتفاقـات الدولـية   
د الـبلد املعــين  القانونـية الوطنـية املـتعلقة بالفضـاء ميكـن أن تفـي      

انفـاذ الواليـة القضائية للبلد ورقابته       ) أ: (بطـرق مـثل مـا يـلي       
ــلى اجلســم الفضــائي؛ و   ــر حــوادث    ) ب(ع ــن خط ــيل م التقل

االطــالق وغريهــا مــن األضــرار نتــيجة لألنشــطة الفضــائية؛       
) د(تقـدمي تعويـض سـريع وفعـال عـن تلك األضرار؛ و            ) ج(و

ــيا مبقتضــى توفــري اآللــيات الــيت متكــن احلكومــة املســؤول   ة دول
اتفاقـية املسؤولية من احلصول على التعويض من أي هيئة غري           

والحظ الفريق العامل أن مكتب  . حكومـية أحدثـت األضرار    
ــتقدمي      شــؤون الفضــاء اخلــارجي ميكــنه العمــل مبــثابة مــرجع ل

ســيما الــبلدان  املعلومــات القانونــية واملســاعدة إىل الــبلدان، ال
 . قوانني فضاء وطنيةالنامية، اليت تسعى إىل صوغ

وأحـاط الفريق العامل علما باقتراح قدمه ممثل رابطة          -١١
لتشريعات الفضاء  " ِلَبن بناء "القـانون الدويل بشأن عناصر أو       

تفسري تعبري (اإلذن باألنشـطة الفضائية    ) أ: (الوطنـية، مبـا فـيها     
؛ وتطبـيقه على األنشطة املتعلقة باألقاليم       "األنشـطة الفضـائية   "

اص االعتــــباريني أو الطبيعــــيني؛ والتقــــيد باملــــبادئ واألشــــخ
ــاء     ــتعلقة بالفضــ ــتحدة املــ ــم املــ ــاهدات األمــ ــواردة يف معــ الــ
اخلـارجي، مـثل مـنع الـتلوث الضار؛ وتقاسم اجلهات الفاعلة            
ــلى      ــبة عـ ــية املترتـ ــلمخاطر املالـ ــية لـ ــري احلكومـ ــية وغـ احلكومـ
ــاعدة     ــتعاون واملسـ ــتعلق بالـ ــتزام املـ ــيد بااللـ ــؤولية، والتقـ  املسـ

مـــن (اإلشـــراف عـــلى األنشـــطة الفضـــائية  ) ب(؛ و)املتـــبادلة
ــرها مــالك      ــيت يوف ــة، ســواء تلــك ال خــالل املعلومــات الدوري
اإلذن أو الـيت جتمعها هيئة عمومية بشأن شروط اإلذن؛ ومن            
خــالل فــرض جــزاءات يف حالــة عــدم التقــيد بشــروط اإلذن؛  

ومـــن خـــالل إبطـــال اإلذن أو تعلـــيقه يف حالـــة عـــدم التقـــيد  
تفسري مفهوم  (تسـجيل األجسـام الفضـائية       ) ج(؛ و )وطهبشـر 

اجلســــم الفضــــائي؛ وإنشــــاء ســــجل وطــــين؛ وتقريــــر هيــــئة 
بــــنود (اإلشــــراف؛ وحمــــتويات القــــيود املدونــــة يف الســــجل 
 من  ١املعلومـات اخلمسـة الـيت يـتعني تقدميهـا مبقتضـى الفقرة              

؛ ومعلومات إضافية، مثل    )املـادة الـرابعة مـن اتفاقـية التسجيل        
جلسـم الفضائي؛ وتقييم األمان يف حالة وجود مصدر       حجـم ا  

قـدرة نوويـة؛ وتسـجيل األجسـام غـري العاملـة واألجسام اليت              
ــية ادخــال     ــية إىل الغــالف اجلــوي لــألرض؛ وامكان تدخــل ثان
تغـــيريات عـــلى املعلومـــات املســـجلة؛ وســـبل الوصـــول إىل      

تنفــيذ حــق (الئحــة تنظيمــية بشــأن الــتعويض ) د(؛ و)الســجل
قــد دفعــت تعويضــا إىل ) املطلقــة( كانــت الدولــة الــرجوع اذا

دولـــة أخـــرى مبقتضـــى املـــادة الســـابعة مـــن معـــاهدة الفضـــاء 
اخلـارجي ومبقتضى اتفاقية املسؤولية، حىت اذا أحدثت الضرر         
هيـئة غـري حكومـية فحسـب؛ ودفع تعويض يقتصر على مبلغ             
ثابـت معـني أو على مبلغ التأمني وتستطيع الدولة ضمان دفع            

لوائح ) ه(؛ و ))مشكلة املنافسة العادلة  (لـذي يـتجاوزه     املـبلغ ا  
ــنقاط املذكــورة مبشــكلة      تنظيمــية إضــافية، مــع ربــط مجــيع ال

تنظـيم الـتأمني؛ وقـانون الـرباءات ومسائل       " (املنافسـة العادلـة   "
ــية  ــرقابة عــلى الصــادرات   )امللكــية الدول بســبب (؛ وتنظــيم ال

انون اخلــاص املناقشــات اجلاريــة يف املعهــد الــدويل لتوحــيد القــ
بشأن املصاحل الدولية يف املمتلكات الفضائية، ال       ) اليونـيدروا (

ينــبغي تنفــيذ اللوائــح التنظيمــية اخلاصــة املــتعلقة هبــذه املســألة   
ورأى الفريق العامل   ). عـلى أسـاس وطـين يف الوقـت احلاضـر          

أن االقـتراح حيدد عناصر مفيدة لتأخذها الدول بعني االعتبار          
 .ية يف جمال الفضاءيف تشريعاهتا الوطن

والحــظ الفــريق العــامل أن أحكــام قوانــني الفضــاء       -١٢
الوطنــية احلالــية ميكــن أيضــا أن تكــون مبــثابة مصــدر مفــيد        
للــبلدان الــيت تســعى إىل وضــع قوانــني وطنــية بشــأن الفضــاء،  
وأن الوثـائق التالـية الـيت كـان الفـريق العـامل قـد نظـر فيها يف          
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ألحكــام قوانــني الفضــاء ســياق أعمالــه قــد وفــرت استعراضــا 
 :الوطنية

اســــتعراض للتشــــريعات الفضــــائية الوطنــــية  )أ( 
احلالـية يسـتهدف بـيان الكيفـية اليت تنهض هبا الدول، حبسب           
االقتضـاء، مبســؤولياهتا عــن االذن مبمارسـة األنشــطة الفضــائية   
وعــن االشــراف عــلى الكــيانات غــري احلكومــية يف الفضــاء       

 ؛(A/AC.105/C.2/L.224)اخلارجي 

تقريـــر مـــن األمانـــة بشـــأن مـــراجعة مفهـــوم  )ب( 
 .(A/AC.105/768)" الدولة املطلقة"

والحــظ الفــريق العــامل أنــه ميكــن حتمــيل عــدة دول    -١٣
مسـؤولية فـردية ومجاعـية عن إحلاق الضرر الناجم عن نشاط            
عـام يف الفضـاء، بغض النظر عن حمدودية مشاركتها يف ذلك            

 .النشاط

تـبعة، أوصـى الفـريق العـامل بأن         وعمـال باملمارسـة امل     -١٤
 من  ٢تـنظر الـدول يف إبـرام اتفاقـات مسـؤولية، وفقـا للفقرة               

املـادة اخلامسـة مـن اتفاقـية املسـؤولية، بشـأن كـل مـرحلة من                 
ــرامج      ــالق أو بـ ــيات اإلطـ ــبة إىل عملـ ــرحلة بالنسـ ــراحل الـ مـ

 .التعاون املشتركة

وأحـاط الفـريق العـامل عـلما باقـتراحات بشأن إبرام             -١٥
ثل هـذه االتفاقـات يف حـاالت مـنها، عدم مشاركة إحدى              مـ 

ــيمها أو      ــية اإلطــالق إال عــن طــريق إتاحــة إقل ــدول يف عمل ال
ويف تلـك احلـاالت، الحـظ الفريق العامل أن الدول           . مـرفقها 

الـيت توفـر خدمـات اإلطـالق تقـوم أحـيانا بإبرام اتفاقات حتد               
يما مـن مسـؤوليتها عـن األضـرار اليت يسببها جسم فضائي، ف            

بـني الـدول املطلقـة، إىل احلد الذي توضع فيه احلمولة بنجاح           
 .يف املدار الصحيح

والحـظ الفـريق العـامل أن يف قوانـني الفضاء الوطنية             -١٦
عناصـــر مشـــتركة وأن احلكومـــات واهليـــئات غـــري احلكومـــية 

تقـوم، يف بعـض احلـاالت، باعتماد ممارسات متشاهبة مبقتضى           
 .ة التسجيلاتفاقية املسؤولية واتفاقي

والحـظ الفريق العامل أن من الشائع أن تشترك عدة           -١٧
وقـد تعترب هذه الدول نفسها      . دول يف عملـية إطـالق واحـدة       

، مبا يف   "دوال مطلقة "معرضـة خلطر حتّمل املسؤولية باعتبارها       
ولذلــك، ميكــن أن  ". الــدول الــيت تــتكفل بــاالطالق   "ذلــك 

ثالثة اخلاصة بعدة   تفـرض اشـتراطات الـتأمني جتـاه األطـراف ال          
دول عــلى أي مــرحلة معيــنة مــن مــراحل االطــالق، حبيــث       

 .تكون أعلى االشتراطات هي السارية

وأوصـى الفـريق العـامل بالنظر يف مواءمة املمارسات           -١٨
الطوعـية الـيت سـتوفر ارشـادا مفـيدا يف سـياق عمـلي للهيئات                
ــتعلقة     ــية الــيت تقــوم بتنفــيذ معــاهدات األمــم املــتحدة امل  الوطن

وأفــاد بــأن مــن شــأن وضــع اتفاقــات أو   . بالفضــاء اخلــارجي
ممارســات غــري رمســية لتبســيط اجــراءات الترخــيص املنفصــلة    
ــية      ــدول املشــتركة يف أي عمل ــدى خمــتلف ال بشــأن الفضــاء ل
اطـــالق أن خيفـــض تكالـــيف الـــتأمني واألعـــباء الرقابـــية الـــيت 
 تتحمـلها الصـناعات اخلاصـة والتكاليف الرقابية اليت تتحملها         

مــثال ذلــك أنــه قــد يكــون مــن املفــيد الــنظر يف    . احلكومــات
طـرق لتخفـيض عـدد الـبلدان الـيت تضـع اشـتراطات مزدوجة               
ــثة فــيما يــتعلق بعملــية اطــالق أو     للــتأمني جتــاه األطــراف الثال

وميكـن للـدول أن تـنظر أيضا يف اتباع          . مـرحلة اطـالق معيـنة     
ائية ممارسـات طوعـية مواءمـة بشـأن نقـل ملكـية املركبة الفض              

وعــــلى العمــــوم، ســــتزيد هــــذه . أثــــناء وجودهــــا يف املــــدار
املمارســات مــن توافــق قوانــني الفضــاء الوطنــية ومــن امكانــية  
ــيذ      ــتكهن هبــا، وتســاعد عــلى جتنــب وجــود ثغــرات يف تنف ال

ــاهدات ــنظر يف     . املعـ ــن الـ ــه ميكـ ــامل أنـ ــريق العـ ــظ الفـ والحـ
ــنائي أو مــتعدد       ــة عــلى أســاس ث ــية املواءم املمارســات الطوع

 .طراف، أو على أساس عاملي من خالل األمم املتحدةاأل
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ــامل أن كــل األجســام الفضــائية     -١٩ ــريق الع والحــظ الف
املطلَقـة يف الفضـاء اخلارجي مدونة يف سجل األجسام املطلقة         

 .يف الفضاء اخلارجي الذي حتتفظ به األمم املتحدة

ــية     -٢٠ ــدول األطــراف يف اتفاق ــامل ال ــريق الع وشــجع الف
نظمات احلكومية الدولية اليت كانت قد أعلنت       التسـجيل واملـ   

ــيها يف تلــك      ــتزامات املنصــوص عل ــلحقوق واالل ــبوهلا ل عــن ق
االتفاقـية عـلى تنفيذ االتفاقية بطريقة تساعد على أفضل وجه           
عـلى حتديــد هويــة األجســام الفضـائية، وتضــمن كــون ســجل   
األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي الـذي حتـتفظ به األمم               

ــتحد ــجيالت    املــ ــب التســ ــان، وتتجنــ ــدر االمكــ ــامال قــ ة كــ
 .املزدوجة

ــية     -٢١ ــدول األطــراف يف اتفاق ــامل ال ــريق الع وشــجع الف
املسـؤولية واملـنظمات احلكومية الدولية اليت كانت قد أعلنت          
ــيها يف تلــك      ــتزامات املنصــوص عل ــلحقوق واالل ــبوهلا ل عــن ق
 االتفاقـية عـلى تنفـيذ االتفاقية بطريقة تضمن على أفضل وجه      
بـــأن تدفـــع فـــورا، مبقتضـــى شـــروط االتفافـــية، قـــدرا كـــامال 
ومنصـفا مـن الـتعويض لضـحايا األضرار اليت حتدثها األجسام          

 .الفضائية
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