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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة السادسة واألربعون
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١فيينا، 

  
تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني   

   ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٢٤املعقودة يف فيينا من 
 احملتويات   

   الفقرات الصفحة
...................................................................................مقدمة      ١٣-١ ٣  -أوال
..................................................................افتتاح الدورة         ٢-١ ٣   -ألف
........................................................اعتماد جدول األعمال              ٣ ٣   -باء
........................................................................احلضور      ٧-٤ ٤   -جيم
...................................................................تنظيم العمل        ١١-٨ ٥   -دال
...........................................اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية                     ١٣-١٢ ٦   -هاء
......................................................................التبادل العام لآلراء           ٣٥-١٤ ٧  -ثانيا 
..............حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                                               ٥٤-٣٦ ١٠  -ثالثا 
.......................معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء                                            ٧٤-٥٥ ١٤  -رابعا   
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   الفقرات الصفحة

٩٦-٧٥ ١٧ 

األمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، وطبيعة املدار الثابت بالنسبة
كيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت تكفل االستخداملألرض و     

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

 -خامسا    

١٠٤-٩٧ ٢١ 
مراجعة املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وإمكان

.................................................................................ها  تنقيح   
 -سادسا   

١٣٤-١٠٥ ٢٢

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

.......................................)٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ١٦كيب تاون يف          

 -سابعا   

١٥٤-١٣٥ ٢٧
حات موّجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنوداقترا  

............جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الثالثة واألربعني                                           
 -ثامنا  

 املرفقات      

٣٤ 
م املتحدةحالة معاهدات األم" مـن جدول األعمال، املعنون    ٤تقريـر رئـيس الفـريق العـامل املعـين بالبـند             
............................................................."اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها                           

 -األول   

٣٩ 
األمــور املــتعلقة بــتعريف"مــن جــدول األعمــال املعــنون ) أ (٦تقريــر رئــيس الفــريق العــامل املعــين بالبــند  

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

٤١ 

الــنظر يف املشــروع األويل"املعــنون  مــن جــدول األعمــال،  ٨تقريــر رئــيس الفــريق العــامل املعــين بالبــند   
للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجـودات الفضـائية، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولية على

.....)"٢٠٠١نوفمرب     / تشرين الثاين       ١٦اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف                              (املعدات املنقولة            

 -الثالث  
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   مقدمة -أوال  
  ح الدورة    افتتا  -ألف  

عقـدت اللجـنة الفرعـية القانونـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                -١
 ٤مارس إىل   / آذار ٢٤السـلمية دورهتـا الثانـية واألربعـني يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من                

 ).اجلمهورية التشيكية(، برئاسة فالدميري كوبال ٢٠٠٣أبريل /نيسان

ــودة يف  ) ٦٧٤(ويف اجللســة  -٢ ــيس كــلمة   / آذار٢٤االفتتاحــية، املعق ــى الرئ ــارس، ألق م
وصــف فــيها بإجيــاز األعمــال الــيت مــن املقــرر أن تضــطلع هبــا اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا الثانــية  

 ).COPUOS/Legal/T.674(وترد كلمة الرئيس يف حمضر حريف غري منقح . واألربعني
  

  اعتماد جدول األعمال           -باء  
 :ا االفتتاحية، اعتمدت اللجنة الفرعية القانونية جدول األعمال التايليف جلسته -٣

 .افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

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

 .فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية  -٥ 

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

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

اس بــدور االحتــاد الــدويل  لــلمـدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســ 
 .لالتصاالت

اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء    -٧ 
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
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الـنظر يف املشـروع األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اليت ختص املوجودات                -٨ 
اليت فتح (ت املنقولة الفضـائية، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدا             

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

االعتـــبارات املـــتعلقة بإمكانـــية قـــيام األمـــم املـــتحدة بـــدور الســـلطة    )أ(
 اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛

ول االعتـبارات املـتعلقة بالصـلة بـني أحكـام املشروع األويل للربوتوك         )ب(
وحقــوق وواجــبات الــدول مبقتضــى القواعــد القانونــية املطــبقة عــلى   

 .الفضاء اخلارجي

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

  
  احلضور    -جيم   

االحتـــاد : لو الـــدول األعضـــاء التالــية يف اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية حضــر الـــدورة ممـــث  -٤
ــران       ــيا، إيـ ــيا، أوكرانـ ــيا، إندونيسـ ــوادور، أملانـ ــتراليا، إكـ ــبانيا، أسـ ــتني، أسـ ــي، األرجنـ الروسـ

ــة( ــنا فاســو، بــريو، تركــيا،    )اإلســالمية-مجهوري ــا، بوركي ــربازيل، بلجــيكا، بلغاري ــيا، ال ، إيطال
ــيكية  ــة التشـ ــنغال،   اجلزائـــر، اجلمهوريـ ــلوفاكيا، السـ ــيا، سـ ــا، جـــنوب أفريقـ ــة كوريـ ، مجهوريـ

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

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

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

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

 . خذ الكلمة، إذا ما رغبت يف إلقاء كلماتالفرعية وأن توّجه إىل الرئيس طلبات أل

كمـا حضـر الدورة ممثلو مؤسسات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية األخرى        -٦
، ومــنظمة )اليونســكو(مــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية والعــلم والــثقافة   : التالــية بصــفة مراقــبني 
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ــية    ــريان املــدين الدول ــية  )اإليكــاو(الط ــواتل األرصــاد اجلويــة    ، واملــنظمة األوروب الســتغالل س
ــات( ــية  )أوميتسـ ــاء األوروبـ ــة الفضـ ــا(، ووكالـ ــائية   )اإليسـ ــلمالحة الفضـ ــدويل لـ ــاد الـ ، واالحتـ
، واملنظمة الدولية لالتصاالت    )اليوندروا(، واملعهـد الـدويل لتوحـيد القـانون اخلـاص            )اإليـاف (

، ورابطــة القــانون  )بوتنيكإنترســ(الســاتلية املتــنقلة، واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الفضــائية      
 .الدويل

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

 .واملنظمات األخرى اليت حضرت الدورة وكذلك موظفي أمانة اللجنة الفرعية
  

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

 :عملها على النحو التايل

ــند       )أ(  ــين بالب ــامل املع ــريقها الع ــية إنشــاء ف ــادت اللجــنة الفرع ــن جــدول  ٤أع  م
، "الفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة ب  "األعمـال، املعـنون     

املفـتوح بـاب العضـوية جلمـيع األعضـاء يف اللجـنة الفرعـية، واتفقـت على أن يتوىل فاسيليوس                     
 مهام رئاسته؛) اليونان(كاسابوغلو 

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

 لتويل مهام رئاسته؛) اجلزائر(

 مـــن جـــدول ٨أنشــأت اللجـــنة الفرعـــية فـــريقا عـــامال جديــدا بشـــأن البـــند    )ج( 
األعمــال، مفــتوح بــاب العضــوية جلمــيع األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية، وانتخبــت ســريجيو          

 لتويل مهام رئاسته؛) إيطاليا(ماركيزيو 

ة الفرعية عملها كل يوم بعقد جلسة عامة لالستماع إىل الوفود           بـدأت اللجـن    )د( 
 مث كانت ترفع جلستها وتدعو إىل انعقاد فريق عامل، حسب االقتضاء؛. الراغبة يف خماطبتها

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

ويف اجللسـة االفتتاحـية، ألقـى الرئـيس كـلمة تـتعلق باسـتخدام خدمـات املؤمتـرات من            -٩
جانـب اللجـنة الفرعـية، فاسـترعى فـيها االنتـباه إىل األمهـية الـيت تعلقهـا اجلمعية العامة واللجنة                      
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هيـئات األمم  املعنـية باملؤمتـرات عـلى االسـتخدام الفعـال خلدمـات املؤمتـرات مـن جانـب مجـيع              
كمـا اسـترعى الرئـيس االنتباه إىل أن اللجنة الفرعية القانونية           . املـتحدة الـيت تضـطلع مبـداوالت       

أمكــنها حتقــيق وفــور فعلــية ومســتمرة يف ذلــك اجملــال، عــلى الــرغم مــن املعوقــات املالــية الــيت     
 مبرونة وعلى ضوء ذلك، اقترح الرئيس أن يظل أسلوب تنظيم العمل. تواجههـا األمـم املتحدة   

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

، "تعزيز اتفاقية التسجيل  "ونوهـت اللجـنة الفرعـية، مـع االرتـياح، بعقـد نـدوة عنواهنا                 -١٠
بع لالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية، بالــتعاون مــع بــرعاية املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء الــتا

 ٢٤املركـز األورويب لقـانون الفضـاء، أثـناء الـدورة الراهـنة للجـنة الفرعية القانونية، وذلك يف                    
زوان من املعهد الدويل لقانون    -وقـد نسـقت شـؤون الـندوة تانيا ماسون         . ٢٠٠٣مـارس   /آذار

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

عـلى تغيري يف السجل؟ أي األجسام جيب تسجيلها، وما هي البيانات اليت جيب تقدميها، ومىت                
نــية لــدى املعهــد الــدويل لتوحــيد  تســجيل الضــمانات األم"، وســيلفيا أوســبينا عــن "واىل مــىت؟

، وجوآن "هـل هـو مـتوافق أم مكمـل أم مناقض؟       : القـانون اخلـاص وعالقـته باتفاقـية التسـجيل         
ــن   ــتش عـ ــية  "غابرينوفيـ ــدول الوطنـ ــات الـ ــية  : ممارسـ ــتحدة األمريكـ ــات املـ ــربيال "الواليـ ، وغـ

تفقت اللجنة  وقد ا ". وكالة الفضاء األوروبية  : ممارسـات املـنظمات الدولـية     "الفريانديـري عـن     
الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي دعـوة املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركز األورويب لقانون الفضاء                 

 .لعقد ندوة أخرى عن قانون الفضاء أثناء دورهتا الثالثة واألربعني

 ٢٩وأوصـت اللجـنة الفرعـية القانونية بأن تعقد دورهتا الثالثة واألربعني يف الفترة من                 -١١
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٨إىل مارس /آذار

  
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية            -هاء   

ــه     -١٢ ــا جمموع ــية م ــيت أبديــت يف تلــك   .  جلســة١٩عقــدت اللجــنة الفرع ــرد اآلراء ال وت
 ).COPUOS/Legal/T.674-692(اجللسات يف حماضر حرفية غري منقحة 

عــتمدت اللجــنة الفرعــية  ، ا٢٠٠٣أبــريل / نيســان٤، املعقــودة يف ٦٩٢ويف جلســتها  -١٣
 .هذا التقرير واختتمت أعمال دورهتا الثانية واألربعني
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  التبادل العام لآلراء -ثانيا 
أعربـت اللجـنة الفرعية عن تعاطفها وتضامنها مع أُسر وأصدقاء الطاقم الدويل ملكوك            -١٤

خري املتمثل الفضـاء كولومبـيا، وكذلـك مـع جمـتمع الفضاء الدويل، بشأن احلادث املأساوي األ               
/  شباط ١يف فقـدان املكـوك كولومبيا وطاقمه أثناء دخولـه الغالف اجلوي يف رحلة العودة يف                

وأعربـت اللجـنة الفرعـية عن أملها يف أن ال يؤثر            . ، وتأثـرت بـه البشـرية مجعـاء        ٢٠٠٣فـرباير   
 . ذلك سلبا يف برامج الفضاء الدولية

 . يف اللجنة ويف جلنتيها الفرعيتنيورحبت اللجنة الفرعية باجلزائر عضوا جديدا  -١٥

وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن امتــناهنا لبيــتر الال ومــازالن عــثمان لعمــلهما املمــتاز يف    -١٦
وأعربـت اللجـنة الفرعـية أيضا عن ارتياحها لتعيني سريجيو         . مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       

 .كاماتشو مديرا للمكتب

: لمات من جانب ممثلي الدول األعضاء التالية      وخـالل التـبادل العـام لآلراء، ألقيت ك         -١٧
االحتـــاد الروســـي واألرجنـــتني وإندونيســـيا وأوكرانـــيا ومجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية وإيطالـــيا   
والـربازيل وبـريو واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا وشـيلي والصـني وفرنسا وكولومبيا                  

كمــا ألقــى ممــثل كوبــا كــلمة . لــيونانواملغــرب واهلــند وهولــندا والواليــات املــتحدة والــيابان وا
باســــم الــــدول األعضــــاء يف األمــــم املــــتحدة األعضــــاء يف جمموعــــة دول أمــــريكا الالتينــــية (

وكذلــك ألقــى كــلمة ممــثل وكالــة الفضــاء األوروبــية وممــثل االحتــاد الــدويل           ). والكاريــبـي 
 يف حماضر حرفية غري منقحة      وتـــرد اآلراء التــي أبداهـــا أولئك املمثلون     . الفضـائيـــة  لـلمالحـــة 

)COPUOS/Legal/T.674-678685 و(. 

مــارس، ألقــى مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء / آذار٢٤، املعقــودة يف ٦٧٤ويف اجللســة  -١٨
. اخلــارجي الــتابع لألمانــة كــلمة اســتعرض فــيها دور املكتــب وعملــه املــتعلقني بقــانون الفضــاء 

ن أنشطة املكتب الرامية إىل تعزيز فهم وقبول        ونوهـت اللجنة الفرعية مع التقدير باملعلومات ع       
 .وتطبيق قانون الفضاء الدويل

أبــريل، أدىل املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم / نيســان١، املعقــودة يف ٦٨٦ويف اجللســة  -١٩
الـذي كـان يسـمى سـابقا مكتب مراقبة املخدرات ومنع            (املـتحدة املعـين بـاملخدرات واجلـرمية         

كتــب األمــم املــتحدة يف فييــنا ببــيان أكــد فــيه عــلى أمهــية عمــل اللجــنة واملديــر العــام مل) اجلــرمية
الفرعــية القانونــية يف جمــال صــوغ قــانون للفضــاء وعــلى أمهــية التطبــيقات الفضــائية بالنســبة إىل 

 .عمل األمم املتحدة
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وأعربـت بعـض الوفـود عـن قلقهـا بشـأن التغيب املستمر أو عدم املشاركة بفعالية من         -٢٠
وأعربـت هـذه الوفـود عـن الـرأي الداعـي إىل أن تـنظر اللجنة                 . دول األعضـاء  جانـب بعـض الـ     

 .الفرعية يف معاجلة هذه املسألة يف السنوات املقبلة

كمــا أعربــت بعــض الوفــود عــن الــرأي القــائل بأنــه عــلى الــرغم مــن أن فوائــد علــوم     -٢١
 العديد من الناس  وتكنولوجـيا الفضـاء باتـت معـروفة جـيدا، فـان هذه الفوائد ملا تصل بعد إىل                 

ورأت هـذه الوفود أن احلاجة تقتضي بزيادة اجلهود املبذولة زيادة ملموسة            . يف الـبلدان النامـية    
يف ســبيل حتقــيق الــتعاون عــلى الصــعيد الــدويل واإلقلــيمي ودون اإلقلــيمي، خصوصــا بالنســبة   

 .اء الدويللقانون الفضاء والتدريس يف جمال قانون الفضاء، من أجل حتسني فهم قانون الفض

وأعـرب عـن الـرأي الداعـي إىل وجوب قيام اللجنة الفرعية بترشيد مواردها وتكييف                 -٢٢
وسـائل عمـلها مـن أجل التصدي على حنو واف للتحديات اليت يطرحها التطور السريع الذي                 

 .تشهده أنشطة الفضاء

اســتخدام كمــا أعــرب عــن الــرأي القــائل بأنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية القانونــية وجلــنة     -٢٣
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، بصـفتهما هيئيت األمم املتحدة املسؤولتني عن التنظيم                 
الـرقايب ألنشـطة الفضـاء، البحـث عـن حلـول للمسائل القانونية الناشئة، وخباصة نظرا لتسارع            

 .االستغالل التجاري للفضاء اخلارجي

األنشطة اجلارية لإلدارة الوطنية للمالحة     وأتيحـت للجنة الفرعية املعلومات التالية عن         -٢٤
: الـتابعة للواليـات املتحدة فيما يتعلق باآلثار القانونية ملأساة كولومبيا          ) ناسـا (اجلويـة والفضـاء     

عـلى الـرغم مـن أن احلـادث كان قد وقع فوق منطقة مأهولة، فقد بدا أن األضرار اليت حلقت               
 بينما سقط حطام من كولومبيا يف تكساس        بأطـراف ثالـثة كانت حمدودة إىل أقصى حد وأنه،         

ولويــزيانا وواليــات أخــرى، مل يصــب أي أفــراد بــأي قطعــة مــن ذلــك احلطــام وكــان معظــم     
املطالــبات الــيت أُُبلغــت ناســا عــنها تــتعلق بأضــرار باملمــتلكات، مبــا يف ذلــك نفــوق حــيوانات     

ات خطرية لألشخاص   ومل ترد أية تقارير عن إصاب     . زراعـية، إضـافة إىل خسـارة أعمـال جتارية         
كمــا بــدا أن تقاريــر األضــرار احنصــرت داخــل حــدود الواليــات املــتحدة؛ ومل تــبلّغ أي دولــة    

 .أخرى عن أية أضرار ناجتة عن مأساة كولومبيا

وزودت اللجـنة الفرعـية مبعلومـات عـن مدونـة قواعد السلوك الدولية ملكافحة انتشار                 -٢٥
 .٢٠٠٢نوفمرب /الهاي يف تشرين الثاينالقذائف التسيارية اليت مت اعتمادها يف 
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وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن الـبحوث اجلاريـة يف جمال تطوير األسلحة                      -٢٦
الفضــائية ميكــن أن تــؤدي إىل عســكرة الفضــاء اخلــارجي وأن تؤثــر ســلبا عــلى الســلم واألمــن   

 .الدوليني

ضاء اخلارجي جيوز وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أنـه عـلى الرغم من أن الف            -٢٧
أن ُيسـتخدم لألغـراض الدفاعـية، شـريطة عـدم وضـع أسلحة فيه، فإن النظم الدفاعية الفضائية              
ال جيـوز أن توجــد فــيه إال إذا كانــت ُتســتخدم لـلمحافظة عــلى األمــن الــدويل وتفــادي وقــوع   

م ورأى الوفـد الـذي أبـدى ذلـك الـرأي أنـه ينـبغي إبـرام اتفـاق دويل بشـأن عد            . نــزاع مسـلّح   
 .استخدام األسلحة يف الفضاء اخلارجي

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية القانونــية أن تــؤدي  -٢٨
دورا أكـثر فعالـية يف مـنع عسـكرة الفضـاء اخلـارجي، ويشـمل ذلـك إنشاء نظام قانوين شامل                      

 .وفّعال

نة وجلنــتاها الفرعيــتان وجــرى التعــبري عــن رأي مفــاده أن مــن املهــم أن تواصــل اللجــ    -٢٩
التركـيز عـلى املسـائل الدولـية الـيت تنشأ يف سياق االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي، مبا            
يــتفق مــع واليــات اللجــنة، وال ينــبغي إقحــام اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني يف مناقشــات مسّيســة 

 .بشأن مسائل ُيستحسن أن تعاجل يف حمافل أخرى متعددة األطراف

دت بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أن للجنة الفرعية القانونية صالحية النظر يف مسائل            وأبـ  -٣٠
سياسـية معيـنة، ألنـه سيكون من غري املناسب فصل التطوير الالحق لقانون الفضاء الدويل عن                 
السياسـة، خصوصـا وأن هناك حمافل أخرى خمّول هلا معاجلة هذه املسائل فشلت يف إحراز أي                 

 .تقدم

ــنظر يف إعــداد اتفاقــية    وأعربــت ب -٣١ عــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــن املستصــوب ال
شـاملة عاملــية لألمــم املــتحدة بشــأن القــانون الـدويل للفضــاء عمــال عــلى صــوغ قــانون للفضــاء   

 .اخلارجي وتطويره تدرجييا

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجـنة الفرعـية ينـبغي أن تضـطلع بأنشطة تدعم استمرار           -٣٢
والحـظ الوفـد الـذي أبدى ذلك الرأي أن          . حلـايل ملعـاهدات الفضـاء اخلـارجي       حـيوية الـنظام ا    

قـبول إمكانـية الـتفاوض عـلى صـك شـامل جديـد لقـانون الفضـاء لـن يعمـل إال على األضرار                         
 .بالنظام احلايل لقانون الفضاء

ــد يف        -٣٣ ــن املهــم إدراج دراســة موضــوع االستشــعار عــن بع ــود أن م ورأت بعــض الوف
جـنة الفرعـية القانونـية، مـع مـراعاة أن املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن                جـدول أعمـال الل    
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مل حتــّدث كمــا جيــب عــلى ضــوء الــتقدم  ) ٤١/٦٥مــرفق القــرار (بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي  
 . التكنولوجي الراهن واملشاركة املتزايدة للقطاع اخلاص يف أنشطة الفضاء

يف الصـكوك الرئيسـية لقانون الفضاء قد        وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن املـبادئ الـواردة              -٣٤
أنشـأت إطارا يشجع استكشاف الفضاء اخلارجي بطريقة تعود بالفائدة على البلدان املشاركة             

ورأى الوفـد الـذي أبـدى ذلك        . يف أنشـطة الفضـاء والـبلدان غـري املشـاركة فـيها عـلى السـواء                
قانونــية الــيت تنشــأ يف ســياق الــرأي أنــه ينــبغي للجــنة الفرعــية أن تركــز عــلى حتديــد املســائل ال  

 .األنشطة الفضائية املدنية والتجارية ومعاجلتها من خالل توافق اآلراء

وأعربـت بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي       -٣٥
عنية املقدمـة إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية مـن جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت امل                       

ولبلوغ .  تطبيقها تطبيقا فعاال وعامليا    ي ينبغ ٢٠٠٤باحلطـام الفضـائي هبـدف اعـتمادها يف عام           
تلـك الغاية، ميكن أن تناقش اللجنة الفرعية القانونية، كجزء من خطة عمل متعددة السنوات،               

فل املسـائل القانونـية الـيت تـثريها تلـك املـبادئ التوجيهـية وأن تـنظر يف إعـداد صـك قـانوين يك                        
 .تطبيقها تطبيقا عامليا وفعاال

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -ثالثا 

 ٥٧/١١٦أشـارت اللجـنة الفرعـية القانونـية إىل أن اجلمعـية العامـة أيـدت، يف قرارها                    -٣٦
ــؤرخ  ــانون األول١١امل ــن جلــنة اســتخدا   ٢٠٠٢ديســمرب / ك م الفضــاء ، التوصــية الصــادرة ع

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تعتـرب اللجـنة الفرعـية هـذا البـند مـن جدول األعمال بندا                     
دائمـا واتفقـت عـلى أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية أن تدعـو فـريقها العـامل إىل االنعقاد من جديد             

 .٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢على مدى ثالث سنوات من عام 

للجنة الفرعية القانونية يف دورهتا األربعني يف عام      ووفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إليه ا          -٣٧
، مشلـت حدود اختصاص الفريق العامل حالة املعاهدات واستعراض تنفيذها والعقبات            ٢٠٠١

الـيت تعـترض قـبوهلا عـلى الصـعيد العـاملي وكذلـك تعزيـز قـانون الفضـاء وخصوصـا من خالل               
ووفقا لالتفاق الذي   ). ١٨٨الفقـرة   ،  Corr.1 و A/AC.105/763(بـرنامــج التطبـيقات الفضـائية       

، سيستعرض ٢٠٠٢توصـلت إلـيه اللجـنة الفرعية القانونية يف دورهتا احلادية واألربعني يف عام        
على النحو املبني يف االستنتاجات     ‘ الدولـة املُطلقة  ’الفـريق العـامل أيضـا تطبـيق وتنفـيذ مفهـوم             

اســتعراض مفهــوم "لــثالث بشــأن املنبــثقة عــن نظــر اللجــنة الفرعــية يف خطــة عمــل الســنوات ا  
وكذلـك أي مسـائل جديـدة ومماثلـة قـد ُتطـرح يف املناقشـات داخـل الفريق               " ‘الدولـة املُطلقـة   ’



 

11  
 

A/AC.105/805

العـامل، شـريطـــــة أن تكــون تلـك املسـائـــــل داخلـــة فـــي الواليـــة احلالــيـــة للفريــــق العامل                 
)A/AC.105/787 ١٤٠ و١٣٨، الفقرتان.( 

للجـنة الفرعـية، مـع االرتـياح، باملنشـور احملـتوي عـلى نص معاهدات األمم                 ورحبـت ا   -٣٨
ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي     ــبادئها امل ــتحدة وم ــد قامــت   . (ST/SPACE/11)امل ــة ق ــت األمان وكان

بتحديـث وتعمـيم املعلومـات املـتعلقة بالدول األطراف والدول األخرى املوقّعة على معاهدات           
يناير / كانون الثاين  ١ولية األخرى املتعلقة بالفضاء اخلارجي حىت       األمـم املتحدة واالتفاقات الد    

٢٠٠٣ (ST/SPACE/11/Add.1). 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء                   -٣٩
 : كانت كما يلي٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

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

 دولـة وعدد   ٩٨عـدد الـدول األطـراف فـيها         ). ، املـرفق  )٢١-د (٢٢٢٢قـرار اجلمعـية العامـة       
  دولة إضافية؛٢٧الدول املوقّعة عليها 

لفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام   اتفــاق إنقــاذ املالحــني ا  )ب( 
عدد ). ، املرفق )٢٢-د (٢٣٤٥، قرار اجلمعية    "اتفـاق اإلنقـاذ   ("املطلقـة إىل الفضـاء اخلـارجي        

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

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

  دولة؛٢٥وعدد الدول اإلضافية املوقّعة عليها 

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

  دول؛٤اإلضافية املوقّعة عليها 

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

 . دول٥الدول اإلضافية املوقّعة عليه 

ــتزامات         ــاحلقوق واالل ــبوهلا ب ــية واحــدة ق ــية حكوم ــنظمة دول ــت م ــك، أعلن وباإلضــافة إىل ذل
املنصــوص علــيها يف اتفــاق اإلنقــاذ؛ وأعلنــت منظمــتان دوليــتان حكوميــتان قــبوهلما بــاحلقوق    
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وااللـتزامات املنصـوص علـيها يف اتفاقـية املسـؤولية؛ بيـنما أعلنت منظمتان دوليتان حكوميتان                 
 .وق وااللتزامات املنصوص عليها يف اتفاقية التسجيلقبوهلما باحلق

ورحبـت اللجـنة الفرعـية القانونـية بالـتقارير املـتعلقة حبـاالت االنضمام أو التصديقات                  -٤٠
األخـرية عـلى معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضاء اخلارجي أو التقدم احملرز حنو                    

ــيها أو تصــديقها مــن جانــب عــدة     ــيا   االنضــمام إل دول أعضــاء مــن ضــمنها إندونيســيا وإيطال
كمــا رحبــت اللجــنة الفرعــية بالــتقارير الــواردة مــن دول . والــربازيل وبــريو واملغــرب والــيونان

 .أعضاء عن التقدم الذي أحرزته يف تطوير قوانني الفضاء الوطنية

ي يف  واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى أن تواصـل جلنة استخدام الفضاء اخلارج                 -٤١
النظر يف  ) ٢٠٠٣يونيه  / حزيـران  ٢٠-١١(األغـراض السـلمية يف دورهتـا السادسـة واألربعـني            

ــيق املفهــوم       ــتخذه اجلمعــية العامــة بشــأن تطب ــتراح املنفصــل املقــترح أن ت مــزايا ومضــمون االق
 .(A/AC.105/C.2/242)" للدولة املطلقة"القانوين 

يقات على القرار املقترح على أن تنظر يف        وحثـت اللجنة الفرعية الوفود اليت لديها تعل        -٤٢
 .إرساهلا كتابة إىل األمانة قبل الدورة السادسة واألربعني للجنة

ــه، يف حــال اختــذت اجلمعــية العامــة إجــراء بشــأن القــرار      -٤٣ وأعــرب عــن رأي مفــاده أن
املقــترح، فــان الوفــد الــذي أبــدى ذلــك الــرأي ســيعلن أنــه سيسترشــد يف أنشــطته يف الفضــاء     

 .رجي بروح ونص معاهدة الفضاء اخلارجي واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيلاخلا

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن هــناك حاجــة مــتزايدة إىل تقــدمي مســاعدة   -٤٤
تقنـية للدول املهتمة بتطوير تشريعاهتا الفضائية الوطنية، وال سيما التشريعات املتضمنة أحكاما             

املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، وأنه ينبغي للجنة الفرعية أن تويل          لتنفـيذ معـاهدات األمـم       
 .قدرا أكرب من االهتمام هلذه املسألة

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه عـلى الـرغم مـن مـرونة أحكـام معـاهدات األمم املتحدة                       -٤٥
ائية املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي ومعقوليــتها فإهنــا ال تواكــب دائمــا تطــور التكنولوجــيات الفضــ 

ورأى الوفـد الذي أبدى ذلك الرأي أنه ينبغي للجنة          . واملـتغريات يف طبـيعة األنشـطة الفضـائية        
الفرعـية أن حتـدد قواعـد القـانون الـدويل الـيت تتطلـب تطويرا فوريا ملواكبة هذه املتغريات وأنه                     

 خالل تنفيذ   ينـبغي هلا تشجيع تبادل املعلومات املتعلقة بقوانني الفضاء الوطنية وتطبيق القوانني           
وأعرب ذلك الوفد عن اعتقاده أن بإمكان اللجنة الفرعية         . املشـاريع الفضائية الدولية والوطنية    

وكذلـك املـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومـية أن تـدرس خمـتلف الـتعاريف الواردة يف                     
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نون معــاهدات األمــم املــتحدة الــيت تفــتقر إىل الوضــوح وكذلــك أوجــه التــباين بــني أحكــام قــا  
 .الفضاء الدويل وبعض التشريعات الوطنية

ــدول عــلى         -٤٦ ــزيد مــن ال ــبغي تشــجيع امل ــه ين ــه، يف حــني أن ــاده أن وأعــرب عــن رأي مف
االنضـمام إىل معـاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي، فإنه ينبغي إبالء اهتمام      

وقدم الوفد الذي   . يف األمهية  كـبري أيضـا للتشـريع الداخـلي ذي الصـلة، ألن اجلانـبني متساويان              
أبــدى ذلــك الــرأي عرضــا شــامال إىل اللجــنة الفرعــية عــن التشــريعات الداخلــية لــبلده وتنفــيذه 

 . ألنشطة الفضاء اخلارجي

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن باإلمكــان معاجلــة املســائل الــيت تنشــأ عــن   -٤٧
معــاهدة عاملــية وشــاملة عــن قــانون  الــتطورات يف جمــال األنشــطة الفضــائية عــن طــريق إعــداد   

حالة معاهدات األمم املتحدة "الفضـاء تـويل أمهـية قانونـية أكـرب لبـند جـدول األعمـال املعـنون                  
وأوضـحت أن اتفاقية كتلك قد تؤدي، ضمن        ". اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها         

ــتحدة بشــأن ا      ــية لألمــم امل ــبادئ القانون ــل بعــض امل ــور، إىل حتوي ــة أم لفضــاء اخلــارجي إىل  مجل
تعهـدات ملـزمة، وقـد تفضـي إىل املـزيد مـن تطوير املبادئ الواردة يف معاهدات األمم املتحدة                    
اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، دون إعـادة فـتح بـاب املناقشـة بشـأن أي مـن املبادئ اليت                        

 .تتضمنها هذه املعاهدات

مـم املــتحدة قـد برهنــت عــرب   وأعربـت وفــود أخـرى عــن رأي مفـاده أن معــاهدات األ    -٤٨
الســنني عــلى كوهنــا إطــارا فعــاال لتيســري األنشــطة املــتزايدة التعقــيد الــيت جتــري يف الفضــاء           

ودعـت تلـك الوفـود إىل التشـديد عـلى تشـجيع الـدول عـلى أن تفكر جبدية يف أن                      . اخلـارجي 
 .تصبح أطرافا يف هذه املعاهدة يف السنوات املقبلة

 الـترويج إلمكانـية الـتفاوض عـلى اتفاقـية جديدة وشاملة             وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن        -٤٩
 .لقانون الفضاء ال ميكن أن يؤدي سوى إىل تقويض النظام احلايل لقانون الفضاء

غـري أنـه أبـدي أيضـا رأي بأن وضع اتفاقية عاملية شاملة كتلك سيؤدي بدال من ذلك        -٥٠
 .إىل إعادة تأكيد هذه املبادئ

 الــتدابري الــيت اختذهتــا الواليــات املــتحدة مؤخــرا لتوضــيح   وأعــرب عــن رأي مفــاده أن -٥١
املعـايري املـتعلقة بـإدراج األجسـام الفضـائية يف سـجلها الوطـين تسـتحق الترحيـب ورمبا تشكل                     

 .سابقة مهمة لتنفيذ تدابري أخرى لتشجيع التطبيق املوحد للمعاهدات اخلمس
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قبل إمهال السواتل املطلقة يف     وأبـدي رأي مفـاده أنـه أصبح من املألوف أكثر من ذي               -٥٢
ورأى الوفد الذي أبدى ذلك الرأي أن من الضروري وضع          . املـدار بسبب عدم جناحها جتاريا     
 .تدابري قانونية ملعاجلة هذه املشكلة

أعـــاله، أنشـــأت اللجــنة الفرعـــية القانونـــية يف جلســـتها  ) أ (٨وكمــا ورد يف الفقـــرة   -٥٣
 من جدول األعمال برئاسة     ٤ فريقا عامال معنيا بالبند      مارس،/ آذار ٢٤، املـنعقدة يف     ٦٧٤ الــ 

ويف جلستها . وعقـد الفـريق العامل مثانية اجتماعات  ). الـيونان (السـيد فاسـيليوس كاسـابوغلو      
أبـريل أقـرت اللجـنة الفرعية تقرير الفريق العامل، الوارد يف املرفق        / نيسـان  ٤ املـنعقدة يف     ٦٩٢

 .األول هبذا التقرير

 من جدول   ٤الكـامل للكـلمات الـيت ألقـتها الوفـود خـالل مناقشـة البـند                 ويـرد الـنص      -٥٤
 ).685-689 وCOPUOS/Legal/T.675-679(األعمال يف حماضر حرفية غري منقحة 

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء     -رابعا  

 ٥ بيانا متهيديا عن البند      مارس، قدم الرئيس  / آذار ٢٥، املعقـودة يوم     ٦٧٧يف اجللسـة     -٥٥
مـن جـدول األعمـال، فاسـترعى انتـباه اللجـنة الفرعية القانونية إىل أن هذا البند هو بند منتظم                   
يف جـدول األعمـال كانـت قـد اتفقـت عليه اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني وأقّرته                   

 .اخلامسة واألربعنيجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا 

ونّوهــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، مــع االرتــياح، بــأن األمانــة دعــت مــنظمات دولــية  -٥٦
خمــتلفة إىل تقــدمي تقاريــر إىل اللجــنة الفرعــية عــن أنشــطتها املــتعلقة بقــانون الفضــاء، واتفقــت     

ثالثة واألربعني اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي لألمانـة أن توّجـه دعـوات مماثلة بشأن الدورة ال                    
 .٢٠٠٤للجنة الفرعية يف عام 

 وورقتا  (A/AC.105/C.2/L.239)وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية القانونـية وثيقة               -٥٧
، حتـــتوي  A/AC.105/C.2/2/2003/CRP.9) و(A/AC.105/C.2/2003/CRP.4غـــرفة اجـــتماعات  

مركز دول مشال   : قانون الفضاء عـلى تقارير من املنظمات الدولية التالية عن أنشطتها املتعلقة ب          
ــاء،     ــعار عـــن بعـــد، ويومتســـات، واملركـــز األورويب لقـــانون الفضـ ــيا اإلقلـــيمي لالستشـ أفريقـ
واإليـاف، واملعهـد الـدويل لقـانون الفضاء، التابع لـه، ورابطة القانون الدويل، واملنظمة الدولية                

 ).انترسبوتنيك(لالتصاالت الفضائية 

غ املراقبون عن املنظمات الدولية التالية يف تقاريرهم إىل اللجنة          ويف سـياق املناقشة، أبل     -٥٨
املركــز األورويب لقــانون : الفرعــية القانونــية عــن أنشــطة مــنظماهتم فــيما يــتعلق بقــانون الفضــاء
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ــدويل،       ــدويل لقــانون الفضــاء، ورابطــة القــانون ال ــاف، واملعهــد ال الفضــاء، ويومتســات، واإلي
اللجــنة الفرعــية بأنشــطة املركــز الــدويل لقــانون الفضــاء يف  كمــا جــرى إبــالغ . وانترســبوتنيك

 .كييف

وأُعـرب عــن رأي مفـاده أن املــنظمات احلكومــية الدولـية الــيت تقـوم بأنشــطة فضــائية،      -٥٩
وكذلـك الـدول األعضـاء فـيها، ينـبغي أن تـنظر يف القيام باخلطوات املمكنة جلعل أنشطة تلك             

 .ار اتفاق اإلنقاذ واتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيلاملنظمات احلكومية الدولية تندرج يف إط

كمـا أُعـرب عـن رأي بـأن تـبادل املعلومـات فـيما يـتعلق بقـانون الفضاء ميكن حتسينه                       -٦٠
بدعـوة املؤسسـات التعليمـية إىل تـزويد اللجـنة الفرعـية مبعلومـات عـن بـراجمها وأنشطتها ذات                     

 .الصلة بقانون الفضاء

فرعـية القانونـية عن تقديرها حلكومة هولندا واملعهد الدويل لقانون           وأعربـت اللجـنة ال     -٦١
اجلـو والفضـاء الـتابع جلامعـة لـيدن عـلى املشـاركة يف رعايـة حلقـة العمـل األوىل املشتركة بني              
األمـم املتحدة واملعهد الدويل لقانون اجلو والفضاء حول بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء،               

 . يف الهاي٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ١٢اليت عقدت من 

ــرنامج          -٦٢ ــندا عــن ب ــثل هول ــه مم ــذي قدم ــرض ال ــية بالع ــية القانون ــت اللجــنة الفرع ورّحب
وتوصـيات حلقـة العمـل حـول بـناء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء، واتفقت على أن حلقة                       

ألمم املتحدة اخلمس   العمـل املذكـورة قدمـت إسـهاما إجيابـيا يف حتقـيق الفهـم الـتام ملعاهدات ا                  
اخلاصــة بالفضــاء اخلــارجي والقــبول الــتام هلــا، مبــا يف ذلــك حفــز بعــض الــدول األعضــاء عــلى  

 .املبادرة إىل النظر يف التصديق على هذه املعاهدات

ونّوهـت اللجـنة الفرعـية القانونـية، مـع الـتقدير، بـأن حلقة العمل حول بناء القدرات                    -٦٣
واصـلة تطويـر قانون الفضاء على الصعيد الوطين وساعدت          يف جمـال قـانون الفضـاء شـّجعت م         

عـلى تنمـية الوعـي بشـأن احلاجـة إىل بـرامج تعليمـية عـن قانون الفضاء، وخصوصا يف البلدان                      
 .النامية

كذلـك نّوهـت اللجـنة الفرعية القانونية، مع التقدير، بأن مجهورية كوريا ستستضيف            -٦٤
/  تشرين الثاين  ٦ إىل   ٣نون الفضاء يف داجييون من      حلقـة عمـل األمـم املـتحدة املقـبلة حـول قـا             

 .٢٠٠٣نوفمرب 

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن تعزيـز التثقيف يف جمال قانون الفضاء وكذلك التوصيات                  -٦٥
ــانون الفضــاء          ــدرات يف جمــال ق ــناء الق ــة العمــل حــول ب ــن حلق ــة م انظــر (ذات الصــلة املقدم
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A/AC.105/802 (    كــن أن ُيســتخدما كأســاس لــلمزيد مــن     مهــا أمــران هلمــا أمهــية كــربى ومي
 .املداوالت بغية القيام خبطوات عملية يف هذا الصدد

والحظـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض                    -٦٦
، على دعوة   ٢٠٠١السـلمية كانـت قـد اتفقـت، يف دورهتا الرابعة واألربعني، املعقودة يف عام                

ملهتمة إىل تسمية خرباء لتحديد ما قد يكون من الالزم أن تدرسه اللجنة من       الـدول األعضـاء ا    
) كوميســت(جوانــب تقريــر اللجــنة العاملــية املعنــية بأخالقــيات املعــارف العلمــية والتكنولوجــيا 

الـتابعة لليونسـكو ألجل إعداد تقرير بالتشاور مع املنظمات الدولية األخرى وباالتصال الوثيق      
عـلما بأنـه كـان مـن املقـرر أن جيـري ذلك هبدف تقدمي             "). كوميسـت ("ورة  مـع اللجـنة املذكـ     

، يف إطار البند املسّمى     ٢٠٠٣عـرض أمـام اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا الثانـية واألربعني يف عام                 
 ".معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء"

 تقريــر فــريق اخلــرباء املعــين بأخالقــيات وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية القانونــية -٦٧
كمـا كـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية ورقات             . (A/AC.105/C.2/L.240)الفضـاء اخلـارجي     

غـرفة اجـتماعات حتـتوي عـلى إسـهامات من ِقبل أعضاء فرادى من فريق اخلرباء مقدمة ألجل        
يـر فـريق اخلرباء      وكذلـك تعديـالت عـلى تقر       Add.1) و   (A/AC.105/C.2/2003/CRP.3الـتقرير   

والحظت اللجنة الفرعية . (A/AC.105/C.2/2003/CRP.8)املعـين بأخالقـيات الفضـاء اخلـارجي      
 A/AC.C.2/2003/CRP.8 و A/AC.105/C.2/L.240أن تقريـر فـريق اخلـرباء الـوارد يف الوثيقـتني      

 .A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1سيدمج ويصدر بصفته الوثيقة 

 القانونــية أهنــا املنــتدى الــدويل الرئيســي املعــين بــتطوير قــانون وذكــرت اللجــنة الفرعــية -٦٨
كــلها عــلى  الفضــاء الــدويل، وأن جمموعــة قوانــني الفضــاء الــيت تصــوغها اللجــنة الفرعــية تقــوم 

 .أساس املبادئ األخالقية

وشـكرت اللجنة الفرعية اخلرباء الذين أسهموا يف تقرير فريق اخلرباء املعين بأخالقيات            -٦٩
اخلـــارجي، بصـــيغته املعدلـــة، وأخـــذت عـــلما بالـــتقرير ومـــرفقه، والحظـــت أن جلـــنة الفضـــاء 

اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ترغـب يف الـنظر فـيه خالل دورهتا السادسة                
 .٢٠٠٣يونيه /واألربعني يف حزيران

 واتفقـت أيضـا اللجـنة الفرعـية عـلى أن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض              -٧٠
الســلمية ميكــن أن تــنظر يف إرســال الــتقرير املذكــور ومــرفقه إىل املديــر العــام لليونســكو، مــع    
الطلـب إىل اليونسـكو بــأن تواظـب عــلى إعـالم اللجــنة وجلنتـيها الفرعيــتني بأنشـطة اليونســكو       
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ــبار الواجــب       ــنهما، مــع إيــالء االعت ــيما بي ــتعاون ف ذات الصــلة بالفضــاء اخلــارجي، يف إطــار ال
 .كل منهما يف هذا الصددالختصاصات 

وأبـدت بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أن االقـتراح املقـدم مـن كوميست يتيح فرصة طيبة                      -٧١
لتحلـيل مسـائل تركت خارج جدول األعمال الدويل، وأن من املستصوب البحث عن آليات               

 حتقـيق تـوازن بـني مصـلحة الـدول الـيت تستكشـف الفضـاء اخلـارجي والفوائد اليت                     حوافـية تتـي   
 . بغي أن حيققها ذلك االستكشاف للبشريةين

ــبادل بــني اللجــنة       -٧٢ ــتعاون املت ــية رمســية لل ــبغي إنشــاء آل ــه ين وأعــرب عــن رأي مفــاده أن
 .واليونسكو

 من ٥وأخـريا، اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أهنا ميكن أن تواصل النظر، يف إطار البند                   -٧٣
 . هبا يف الفضاء اخلارجيجدول األعمال، يف مسألة أخالقيات األنشطة املضطلع

 من  ٥ويـرد الـنص الكـامل للبـيانات الـيت أدلـت هبـا الوفـود أثـناء املناقشـة بشـأن البند                         -٧٤
 .( COPUOS/Legal/T. 677-683)جدول األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقحة 

  
األمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، وطبيعة املدار  -خامسا 

ثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل ال
والوسائل اليت تكفل االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة 

  لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــرها      -٧٥ ــدت يف تقري ــة أّي ــية العام ــية أن اجلمع  ٥٧/١١اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانون

ة جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية          توصــي
القانونـية، خـالل دورهتا الثانية واألربعني، مع مراعاة شواغل مجيع البلدان، وخصوصا شواغل              
الـبلدان النامـية، يف املسـائل املـتعلقة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده، وبطبيعة املدار                     

نسـبة لـألرض وكيفـية اسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظر يف السبل والوسائل اليت تكفل                   الثابـت بال  
ــدويل         ــاد ال ــألرض دون مســاس باالحت ــت بالنســبة ل ــلمدار الثاب ــادل ل االســتخدام الرشــيد والع

 ).اآليتيو(لالتصاالت 

 :وكان معروضا على اللجنة الفرعية القانونية الوثائق التالية -٧٦
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استبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق       "عنواهنا  مذكـرة من األمانة      )أ( 
 واإلضافات (A/AC.105/635" الـردود الواردة من الدول األعضاء  : باألجسـام الفضـائية اجلويـة     

Add.1 إىل (Add.8؛ 

ــني        )ب(  ــة واألربعـ ــا احلاديـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــية عـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ــر اللجـ تقريـ
(A/AC.105/787)؛ 

 اللجــــنة الفرعــــية العلمــــية والتقنــــية عــــن أعمــــال دورهتــــا األربعــــني  تقريــــر )ج( 
(A/AC.105/804). 

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي بــأن عــدم وجــود تعــريف للفضــاء اخلــارجي وتعــيني   -٧٧
حلـدوده مـن شـأنه أن يـؤدي إىل نشـوء انعدام اليقني القانوين فيما يتعلق بقانون الفضاء، الذي                    

مــتاح لالستكشــاف واالســتخدام مــن جانــب مجــيع الــدول،  يــنص عــلى أن الفضــاء اخلــارجي 
 .وكذلك قانون اجلو، الذي ينص على السيادة على الفضاء اجلوي الوطين

كذلـــك أعربـــت بعـــض الوفـــود عـــن رأي مـــؤداه أن الـــتقدم العـــلمي والتكـــنولوجي    -٧٨
 الفضاء  واالسـتغالل الـتجاري للفضـاء اخلـارجي، واملسـائل القانونية الناشئة، وازدياد استخدام             

اخلـارجي عمومـا، كـل ذلـك قـد جعل من الضروري أن تقوم اللجنة الفرعية بالنظر يف مسألة                    
 .تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

كمــا أُعــرب عــن رأي بأنــه قــبل أن يتســىن صــوغ تعــريف للفضــاء اخلــارجي وتعــيني     -٧٩
نــب التقنــية يف نظــم حلــدوده، ســيكون مــن الضــروري املــبادرة إىل إجــراء دراســة حتليلــية للجوا

الــنقل اجلــوي والفضــائي اخلــارجي ووســائل إيصــال األجســام إىل الفضــاء اخلــارجي، واآلفــاق  
ــيام ببعــثات يف اجلــو ويف الفضــاء       ــة القــادرة عــلى الق ــتطوير األجســام الفضــائية اجلوي املــتاحة ل

ي اخلـارجي، وكذلـك البـيانات عـن اسـتخدام النموذج األويل الوحيد املوجود من جسم فضائ       
وكان من رأي الوفد الذي أبدى ذلك الرأي        . جـوي مـن هـذا القبـيل، وهـو املكـوك الفضائي            

أيضـا أنـه ينـبغي للـدول أن تعمد إىل متحيص اخلربات العملية املتراكمة لدى الدول فيما يتعلق                   
باسـتخدام الفضـاء اجلـوي والفضـاء اخلـارجي، وكذلـك أنشـطة املـنظمات الدولـية فـيما يتعلق               

 .ء اخلارجي وتعيني حدودهبتعريف الفضا

ــتعاون مــع اآليتــيو واإليكــاو      -٨٠ وأعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجــنة الفرعــية ينــبغي أن ت
لـتحديد مـناطق خاصة يف الفضاء اجلوي ميكن أن تستخدمها األجسام الفضائية اجلوية القادرة           

رب الفضاء  عـلى املـناورة يف اجلـو ويف الفضـاء اخلـارجي، وذلـك لـلجزء مـن رحلتها الذي مير ع                     
 .اجلوي
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وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بأنـه ال يلـزم وضـع أي تعـريف للفضـاء اخلارجي أو              -٨١
 . تعيني حلدوده، ألن غياب ذلك التعريف مل تنتج عنه أي مشاكل قانونية أو عملية

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن الــدول ينــبغي أن تواصــل العمــل يف ظــل اإلطــار الــراهن،   -٨٢
جــيدا، إىل أن تكــون هــناك حاجــة مــربهن علــيها وأســاس عمــلي لوضــع  الــذي يــؤدي وظيفــته 

 .تعريف للفضاء اخلارجي أو تعيني حلدوده

ورحبـت اللجـنة الفرعـية بالـردود الـواردة مـن الـدول األعضـاء عـلى االسـتبيان املنقّح                      -٨٣
 .بشأن املسائل القانونية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية

 الوفـود عـن رأي بـأن اللجنة الفرعية القانونية ينبغي أن تدرس الردود               وأعربـت بعـض    -٨٤
عـلى االسـتبيان اخلـاص باملسـائل القانونـية املمكنة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية دراسة                 
تتسـم بالعـناية، ألن هـذه الـردود ميكـن أن تشـكل أساسـا جـيدا للمناقشة هبدف اعتماد معايري             

 .ة املطافبشأن املسألة يف هناي

وأبـدي رأي مفـاده أن االسـتبيان، بشـكله الـراهن، ينـبغي أن يعتـرب هنائـيا، وأن اللجنة                      -٨٥
الفرعـية ينـبغي أن تـلخص مجـيع الـردود الـواردة من الدول األعضاء وتدرج امللخص يف تقرير                    

ورأى الوفد الذي أبدى ذلك الرأي      . إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية        
أن املسـألة ينـبغي أن تعلّـق بعدئذ إىل أن تستجد أحداث تربر النظر يف حالة األجسام الفضائية                   

 .اجلوية

وأعربـت بعـض الوفـود عن رأي بأن استغالل املدار الثابت بالنسبة إىل األرض، الذي                 -٨٦
 هـو مـورد طبـيعي حمـدود، ينبغي أن يكون استغالال رشيدا، كما ينبغي أن يتاح جلميع البلدان                  
دون اعتـبار لقدراهتـا التقنـية الراهـنة، وبذلـك تـتاح هلا الفرصة للنفاذ إىل املدار بشروط عادلة،                    
مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات الـبلدان النامـية ومصاحلها وكذلك املوقع اجلغرايف لبلدان                   

تفاق ويف ذلك اإلطار، أعربت تلك الوفود عن ارتياحها لال. معيـنة، ومـع مراعاة عملية اآليتيو     
املـــرفق الثالـــث للوثـــيقة (الـــذي توصـــلت إلـــيه اللجـــنة الفرعـــية يف دورهتـــا التاســـعة والـــثالثني 

A/AC.105/738(    مبعــىن أن كــل تنســيق بــني الــبلدان هبــدف اســتغالل املــدار ينــبغي أن جيــري ،
 . اليت أصدرها اآليتيو)١(بطريقة عادلة ومبا يتوافق مع لوائح الراديو

ا بـأن االتفـاق الـذي توصـلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا              وأبـدت بعـض الوفـود رأيـ        -٨٧
التاسـعة والـثالثني بشـأن مسـألة طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة إىل األرض واسـتغالله هو أساس                
هـام لتعزيز التعاون الدويل ولضمان تطبيق مبدأ العدالة وأن يتاح جلميع الدول النفاذ إىل املدار                

 .الثابت بالنسبة إىل األرض
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وأعـرب عن رأي مفاده أنه، يف حني أن اآليتيو يضطلع بأعمال تتعلق باستغالل املدار                -٨٨
الثابـت بالنسـبة إىل األرض، فـإن جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها                

ابت الفرعـية القانونـية تظالن اهليئتان املختصتان مبناقشة اجلوانب القانونية والسياسية للمدار الث             
 .بالنسبة إىل األرض

 ولوائــح الــراديو الــيت )٢(وأعــرب عــن رأي مفــاده أن دســتور اآليتــيو الــراهن واتفاقيــته  -٨٩
أصـدرها، وكذلـك اإلجـراءات الراهـنة، يف إطـار تلـك املعاهدات، للتعاون الدويل بني البلدان                  

دارات، توىل اعتبارا   وجمموعـات الـبلدان فيما يتعلق باملدار الثابت بالنسبة إىل األرض وسائر امل            
ــترددات       ــيف الـ ــبة إىل األرض وطـ ــدار الثابـــت بالنسـ ــتخدام املـ ــدول يف اسـ ــاحل الـ ــامال ملصـ كـ

 .الالسلكية

وأبـدت بعـض الوفـود رأيا مفاده أن املدار الثابت بالنسبة إىل األرض هو مورد طبيعي            -٩٠
لنفاذ العادل  حمـدود ذو خصـائص فـريدة ويـتعرض خلطـر اإلشـباع، وأنه لذلك ينبغي أن ُيتاح ا                  

وأبــدت بعـض تلــك  . إلـيه جلمـيع الــدول، مـع إيـالء اعتــبار خـاص الحتــياجات الـبلدان النامـية       
الوفــود رأيــا بــأن ذلــك الــنظام ينــبغي أن يــراعي احتــياجات ومصــاحل الــبلدان النامــية، وكذلــك 

 .املوقع اجلغرايف لبلدان معينة

ســبة إىل األرض هــو جــزء ال  وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أن املــدار الثابــت بالن   -٩١
ــاء اخلـــارجي     ــاء اخلـــارجي، وأن اســـتخدامه تـــنظمه أحكـــام معـــاهدة الفضـ يـــتجزأ مـــن الفضـ

 .ومعاهدات اآليتيو

وأبـدي رأي بـأن أحكـام املـادتني األوىل والثانـية مـن معاهدة الفضاء اخلارجي توضح                   -٩٢
خلارجي، وعلى سبيل أن الطـرف يف تلـك املعاهدة ال جيوز له أن يتملك أي جزء من الفضاء ا   

املــثال موقعــا مداريــا يف املــدار الثابــت بالنســبة إىل األرض، ســواء بادعــاء الســيادة أو بواســطة    
 .االستخدام، أو حىت االستخدام املتكرر

 مـن جدول األعمال إىل البندين الفرعيني  ٦وأعـرب عـن رأي مفـاده أن تقسـيم البـند            -٩٣
ظر املواضـيعية، وأنـه يلفـت االنتباه أيضا إىل          هـو تقسـيم عمـلي مـن وجهـة الـن           ) ب (٦و) أ (٦

 .استمرار أمهية كل من املسألتني اللتني ينظر فيهما يف إطار بند جدول األعمال املذكور

أعـاله، أعادت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها        ) ب(٨وكمـا هـو مـبني يف الفقـرة           -٩٤
ــودة يف ٧٤ ــامل ا  / آذار٢٤، املعق ــريقها الع ــارس، تشــكيل ف ــند  م ــين بالب ــن جــدول  ) أ (٦ملع م

وعمال باالتفاق الذي   . ، رئيسـة للفـريق العامل     )اجلزائـر (األعمـال، وانتخبـت طـاوس فـروخي         
توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني وأقرته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي      
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 العامل لكي ينظر يف املسائل يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا الثالـثة واألربعـني، اجتمع الفريق           
 .املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وحتديده، دون غريها من املسائل

وأقرت . من جدول األعمال ثالث جلسات    ) أ (٦وعقـد الفـريق العـامل املعـين بالبند           -٩٥
أبريل، تقرير الفريق العامل، / نيسان٤ املعقودة يف   ٦٩٢اللجـنة الفرعـية القانونـية، يف جلسـتها          

 .لوارد يف املرفق الثاين هلذا التقريرا

 683 و COPUOS/Legal/T.679-681(ويــــرد فــــي النصـــوص احلرفيــــة غيـــر املنقحـــة          -٩٦
 من جدول   ٦ الـنص الكـامل للكـلمات الـيت أدلـت هبـا الوفـود أثناء املناقشة حول البند                    )684و

 .األعمال
  

 مصادر القدرة النووية يف الفضاء مراجعة املبادئ املتصلة باستخدام -سادسا 
  اخلارجي، وإمكان تنقيحها

، ٥٧/١١٦الحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة أقــرت، يف قــرارها     -٩٧
ــأن تواصــل اللجــنة الفرعــية       توصــية جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ب

دئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف       القانونـية نظـرها يف مـراجعة وإمكان تنقيح املبا         
، )١٩٩٢ديسمرب / كانون األول١٤، املؤرخ ٤٧/٦٨قـرار اجلمعـية العامة   (الفضـاء اخلـارجي     

 .كموضوع وبند مناقشة منفرد

والحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية اختتمــت، يف   -٩٨
مدهتـا أربـع سـنوات بشـأن اسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف         دورهتـا األربعـني، خطـة عمـل         

ويف إطــار خطــة العمــل املذكــورة، وضــع الفــريق العــامل املعــين باســتخدام   . الفضــاء اخلــارجي
، الصــيغة النهائــية ٢٠٠٢القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، الــتابع للجــنة الفرعــية، يف عــام 

 والعمليات الوطنية احملتملة الصلة باستخدام مصادر       اسـتعراض الوثـائق الدولـية     "لـتقرير بعـنوان     
 .(A/AC.105/781)" القدرة النووية ألغراض سلمية يف الفضاء اخلارجي

والحظـت اللجـنة الفرعية القانونية أيضا أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية اتفقت، يف               -٩٩
خــرى مـتعددة الســنوات  ، عــلى تنفـيذ خطــة عمـل أ  ٢٠٠٣دورهتـا األربعـني، املعقــودة يف عـام    

 لـــتحديد أهـــداف ونطـــاق وخصـــائص إلطـــار تقـــين دويل لألهـــداف ٢٠٠٦-٢٠٠٣للفـــترة 
والتوصـيات املـتعلقة بأمـان التطبـيقات املخطـط هلـا والـيت ميكـن التنـبؤ هبـا حاليا ملصادر القدرة                    

 .النووية يف الفضاء اخلارجي
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العلمـية والتقنية، اتفقت اللجنة    وبالـنظر إىل األعمـال الـيت تضـطلع هبـا اللجـنة الفرعـية                 -١٠٠
 .الفرعية القانونية على أنه ال مربر، يف الوقت الراهن، لبدء مناقشة حول مراجعة املبادئ

ــر الفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة       -١٠١ وأعــرب عــن رأي مفــاده أن تقري
لذي يستعرض الوثائق    ا ،)A/AC.105/804املـرفق الـرابع للوثـيقة       (الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي        

الدولـية والعملـيات الوطنـية احملتملة الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية ألغراض سلمية يف               
الفضـاء اخلـارجي، يوفـر أساسـا متيـنا للـنظر مسـتقبال يف سبل لبلوغ احلد األقصى من الكفاءة                     

فـد الذي أعرب    ورأى الو . واألمـان يف اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي               
عـن ذلـك الـرأي أن األعمـال املسـتمرة الـيت تضـطلع هبـا اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية هامة                        

 .لتكوين توافق آراء دويل بشأن إطار تقين للتطبيقات الفضائية ملصادر القدرة النووية

 وأبـدي رأي بـأن االسـتخدام املـأمون ملصـادر القـدرة الـنووية يتطلـب تصـميما مالئما             -١٠٢
والحـظ الوفـد الذي أبدى ذلك الرأي        . وتدابـري تشـغيلية كافـية حلمايـة األرواح وبيـئة األرض           

ــتمدهتا         ــيت اع ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، ال ــدرة ال ــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر الق أن امل
اجلمعــية العامــة، توفــر املــبادئ التوجيهــية واملعــايري الالزمــة لكفالــة االســتخدام املــأمون ملصــادر  

 .قدرة النووية يف الفضاء اخلارجيال

وأعربـت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه يلزم االستمرار يف مناقشة تلك املسألة وأهنا                -١٠٣
 .ينبغي أن تبقى يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية

 النص الكامل   (COPUOS/Legal/T.683-685)ويـرد يف النصـوص احلرفـية غـري املـنقحة             -١٠٤
 . من جدول األعمال٧يت أُديل هبا أثناء مناقشة البند للكلمات ال

  
النظر يف املشروع األويل للربوتوكـول املتعلـق باملسائل اليت ختص  -سابعا 

املوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات 
 تشرين ١٦اليت فُتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف (املنقولة 
  )٢٠٠١نوفمرب /الثاين
اســتذكرت اللجــنة الفرعــية القانونــية أن اجلمعــية العامــة كانــت قــد أّيــدت، يف قــرارها  -١٠٥
، التوصـية الصـادرة عـن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية بأن                    ٥٧/١١٦

ويل الـنظر يف املشروع األ  "تـنظر اللجـنة الفرعـية القانونـية يف بـند مـن جـدول األعمـال بعـنوان                    
ــية الضــمانات       ــلحق باتفاق ــيت ختــص املوجــودات الفضــائية، امل ــتعلق باملســائل ال ــربوتوكول امل لل

 تشــرين ١٦الــيت فُــتح بــاب التوقــيع علــيها يف كيــب تــاون يف  (الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة  
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ووفقــــا لذلــــك القــــرار . موضــوعا مــنفـردا للمناقشـــة/باعتــباره مســألة)" ٢٠٠١نوفمــرب /الــثاين
: ، نظـرت اللجـنة الفرعـية يف بـندين فرعـيني يف إطـار هـذا البند من جدول األعمال                    ٥٧/١١٦
بدور السلطة اإلشرافية مبقتضى املشروع      األمم املتحدة  قـيام    بإمكانـية االعتـبارات املـتعلقة      )أ"(

ــربوتوكول ــتعلقة با  )ب(" ؛ و"األويل للـ ــبارات املـ ــلةلاالعتـ ــروع األويل   صـ ــام املشـ ــني أحكـ  بـ
 وحقـــوق وواجـــبات الـــدول مبقتضـــى القواعـــد القانونـــية املطـــّبقة عـــلى الفضـــاء  للـــربوتوكول

 ".اخلارجي

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية القانونــية تقريــر األمانــة عــن اتفاقــية الضــمانات    -١٠٦
 تشرين ١٦الـيت فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تاون يف              ()٣ (الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة       

واملشـروع األويل لـربوتوكوهلا املـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجـودات        ) ٢٠٠١نوفمـرب  /الـثاين 
االعتــبارات املــتعلقة بإمكانــية قــيام األمــم املــتحدة بــدور الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى  : الفضــائية

 .(A/AC.105/C.2/L.238)الربوتوكول 

ذي ينبغي أن   وأعربـت بعـض الوفود عن رأي بأن مسألة حتديد جهاز األمم املتحدة ال              -١٠٧
 . هي مسألة تتطلّب املزيد من الدراسةاإلشرافيةيؤدي وظائف السلطة 

كمـا أعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مؤداه أن وظائف السلطة اإلشرافية تتسم بطابع                   -١٠٨
إداري ولـيس تشـريعيا، وينبغي أن تتوالها هيئة تابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة، مثل مكتب                

 .جيشؤون الفضاء اخلار

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن وظـائف السـلطة اإلشـرافية ميكن أن ُيعهد               -١٠٩
هبـا، مـن حيـث املـبدأ، إىل األمـم املـتحدة، وأنه ليس مثة مشاكل قانونية ال ميكن التغلب عليها                      
حتـــول دون قـــيام األمـــم املـــتحدة بـــدور الســـلطة اإلشـــرافية مبقتضـــى بـــروتوكول املوجـــودات 

 .الفضائية

ــتحدة بوظــائف الســلطة        -١١٠ ــيام األمــم امل ــأن ق ــود عــن رأي ب كذلــك أعربــت بعــض الوف
اإلشــرافية مــن شــأنه أن يعــّزز املســؤولية الرئيســية لألمــم املــتحدة عــن الــتعاون الــدويل يف جمــال  

 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ينبغي أن تبدأ العمل يف     وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بـأن اللجنة الفرعية القانونية                -١١١
إعـداد مشـروع قـرار لكي تعتمده اجلمعية العامة تقبل مبقتضاه األمم املتحدة، من حيث املبدأ،         
القــيام بوظــائف الســلطة اإلشــرافية، يف انــتظار توجــيه دعــوة لــتويل هــذه املهمــة الوظيفــية مــن    

 .ة باملوجودات الفضائيةجانب املؤمتر الدبلوماسي العتماد الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاص
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وأبـدت بعـض الوفـود رأيـا مـؤداه أن هـناك دواعـي قلق وشكوكا بشأن مدى مناسبة                     -١١٢
ــروتوكول املوجــودات        ــتحدة وظــائف الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى ب ــويل األمــم امل واســتعداد ت

 .الفضائية

رير الصادر  وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بأنـه، بالـنظر إىل املسـائل املستبانة يف التق                   -١١٣
ــة  ــراهن اختــاذ قــرار    (A/AC.105/C.2/L.238)عــن األمان ــبدو أن مــن املمكــن يف الوقــت ال ، ال ي

بشــأن إمكانــية أو عــدم إمكانــية أن تــتوىل األمــم املــتحدة وظــائف الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى   
ــروتوكول املوجــودات الفضــائية  ــنظر يف    . ب ــبغي أن ي ــيدروا ين ــأن اليون كمــا أُعــرب عــن رأي ب

ت أخـرى بشأن إنشاء سلطة إشرافية مبقتضى الربوتوكول، مبا يف ذلك إنشاء آلية لتعيني   خـيارا 
 .سلطة إشرافية تتكون من الدول األطراف يف ذلك الربوتوكول

كذلـــك أُعـــرب عـــن رأي مـــؤداه أنـــه ينـــبغي للجـــنة الفرعـــية القانونـــية أن حتـــيل إىل    -١١٤
ية قــيام األمــم املــتحدة مبهمــة الســلطة     اليونــيدروا قائمــة بدواعــي القلــق فــيما يــتعلق بإمكانــ      

 .اإلشرافية، وذلك لكي يتسىن لليونيدروا أن يضع تلك الدواعي يف احلسبان أثناء مداوالته

وأعربـت بعـض الوفـود عن الرأي القائل بأنه، كما حدث يف حالة قبول اإليكاو، من                  -١١٥
 امللحق باتفاقية الضمانات حيـث املـبدأ، القـيام بوظـائف السلطة اإلشرافية مبقتضى الربوتوكول        

بــروتوكول  ("الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة والــتعلق باملســائل اخلاصــة مبعــدات الطائــرات         
 فـان قـبول األمـم املـتحدة بـتويل وظائف السلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول                )٤(،")الطائـرات 

 األمم املتحدة من املوجـودات الفضـائية ينـبغي أن يكـون بـناء عـلى الفهـم بـأن مجيع ما تتكّبده            
تكالـيف يف هـذا الصـدد سـوف ُيسـترد مـن رسوم املستعملني ومن املسامهات الطوعية لتمويل        
بــدء هــذه املهمــة، وأن األمــم املــتحدة لــن تقــبل بــأي مســؤولية، وســوف حتــافظ عــلى متــّتعها     

 .باحلصانة التامة خبصوص أداء تلك املهام الوظيفية

بأنه سوف يكون من املفيد مواصلة دراسة خربات        ويف هـذا الصـدد، أُعرب عن رأي          -١١٦
 .اإليكاو يف قيامها بدورها كسلطة إشرافية مبقتضى بروتوكول الطائرات

ــه إذا مــا تولّــت األمــم املــتحدة وظــائف الســلطة      -١١٧ ــود عــن رأي بأن وأعربــت بعــض الوف
 وينــبغي اإلشــرافية فــان تكالــيف هــذه املهــام الوظيفــية ومســؤولياهتا ينــبغي أن تكــون حمــدودة،  

سـداد تلـك التكالـيف مـن أمـوال مـن خـارج امليزانية ال من امليزانية العادية لألمم املتحدة، وال          
 .ينبغي أن يكون هناك أي التزام

وأعربـت بعـض الوفود عن رأي مفاده أن وظائف السلطة اإلشرافية تقع خارج نطاق               -١١٨
ما اجلمعية العامة، كما هي مبينة      الغـرض الرئيسـي واألهـداف الرئيسـية لألمم املتحدة، وال سي            
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وأبــدت تلــك الوفــود قلقهــا مــن أن األمــم املــتحدة، بتولــيها وظــائف . يف ميــثاق األمــم املــتحدة
السـلطة اإلشـرافية، ستسـتخدم لـتقدمي خدمـة مباشـرة لكـيانات خصوصية هادفة إىل الربح، ما                 

 .سيكون متنافيا مع والية املنظمة

مفـاده أن اللجنة ينبغي أن توصي اجلمعية العامة بأن    وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي           -١١٩
تطلـب رأيـا استشاريا من حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار احملتملة لتويل األمم املتحدة وظيفة                

 .السلطة اإلشرافية مبوجب بروتوكول املوجودات الفضائية

 اإلشرافية  وأعـرب عـن رأي مفـاده أن األكـثر مالءمة هو أن تضطلع بوظائف السلطة                -١٢٠
 .وكالة متخصصة مثل اآليتيو أو البنك الدويل أو مؤسسة مثل منظمة التجارة العاملية

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بـأن اتفاقـية الضـمانات الدولية على املعدات املنقولة               -١٢١
والــربوتوكول املــتعلق باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية يــنطويان عــلى إمكانــات كــبرية  

ز متويـل األنشطة الفضائية، وخصوصا فيما يعود بالنفع على البلدان النامية والبلدان ذات              لـتعزي 
 .االقتصادات االنتقالية

وأعربـت بعـض الوفود عن رأي مؤداه أنه ال يوجد أي عدم اتساق بني نص املشروع           -١٢٢
مـم املتحدة   األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضـائية ومعـاهدات األ               

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

 .الفضاء اخلارجي يف نطاق بروتوكول املوجودات الفضائية

لألمـــم املـــتحدة أن تطلـــب إىل اجـــتماع اخلـــرباء أُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أنـــه ينـــبغي  -١٢٣
احلكومـيني الـذي يعقـده اليونـيدروا مناقشة مسألة العالقة بني بروتوكول املوجودات الفضائية               
ومعـاهدات األمـم املـتحدة بشأن الفضاء اخلارجي، وذلك الجتناب تزامن مناقشة هذه املسألة               

 .يف وقت واحد يف حمفلني معا

داه أنـه يف حـال وجود أي قدر من عدم االتساق بني معاهدات   وأُعـرب عـن رأي مـؤ       -١٢٤
األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء اخلــارجي وبــروتوكول املوجــودات الفضــائية، فينــبغي أن يكــون  

 .الرجحان يف هذا الصدد لقواعد القانون الدويل العام

رجي وأُعـرب عـن رأي بـأن العالقـة بـني معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلا                      -١٢٥
ــية فييـــنا بشـــأن قـــانون     وبـــروتوكول املوجـــودات الفضـــائية ينـــبغي أن تكـــون حمكومـــة باتفاقـ

 الـيت مبقتضـاها تـرجح املعـاهدة األخـرية يف حال وجود أي عدم اتساق، وذلك                  )٥(املعـاهدات، 
 .بني الدول األطراف يف املعاهدتني املقصودتني
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ملكية األجسام الفضائية بني    وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بأنـه مع أن مسألة نقل                 -١٢٦
الـدول ليسـت مسـألة نامجـة عـن بروتوكول املوجودات الفضائية فان الربوتوكول قد يزيد من            

وأعربت تلك الوفود عن رأي بأنه ينبغي إيالء املزيد         . تواتـر مـثل هذه احلاالت من نقل امللكية        
بروتوكول املوجودات مـن االعتـبار للتـبعات الـيت تـنطوي علـيها حـاالت نقـل امللكـية مبقتضى             

الفضـائية بالنسـبة إىل معــاهدات األمـم املــتحدة بشـأن الفضـاء اخلــارجي، وكذلـك بالنســبة إىل       
 .ولوائح االتصاالت الراديوية اخلاصة به دستور اآليتيو واتفاقيته

وأعربـت بعـض الوفـود عن رأي بأن بعض املشاكل احملتملة اليت ُتحدثها عمليات نقل               -١٢٧
 بـروتوكول املوجـودات الفضـائية ميكـن أن حتلّهـا الـدول بتشريع قوانني وطنية               امللكـية مبقتضـى   

بشــأن اإلذن باألنشــطة الــيت تقــوم هبــا كــياناهتا الوطنــية يف جمــال الفضــاء اخلــارجي واإلشــراف   
 .املستمر عليها

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه قد يكون من الضروري أن ينص بروتوكول املوجودات                -١٢٨
ــلى أ  ــرخص اخلاصــة       الفضــائية ع ــن ال ــل أي رخصــة م ــية يف نق ــدول املعن ــة أو ال ــنظر الدول ن ت

 .بالسواتل

وأُعــرب عــن رأي بــأن تعــريف املوجــودات الفضــائية يف مشــروع الــربوتوكول األويل   -١٢٩
واسـع وغـامض، وأنـه ينـبغي أن يتضـمن الـربوتوكول قائمـة بـاملوجودات الفضائية احملددة اليت                    

ورأى الوفد الذي أبدى ذلك     . سبة إىل بروتوكول معدات الطائرات    ُيطـّبق عليها، مثلما مت بالن     
الــرأي أن هــناك عــدم يقــني بشــأن مــا إن كــان ميكــن إدراج األذون واملوافقــات باعتــبارها          

كذلــك أعــرب . ، مبــا أن الكــثري مــن األذون واملوافقــات ال ختضــع للــنقل"موجــودات فضــائية"
فضـائية قـد ميـس نظـم مراقـبة تكنولوجيا           الوفـد نفسـه عـن رأي بـأن بـروتوكول املوجـودات ال             

وهلــذه . الصــواريخ والقذائــف، الــيت ينــبغي أن تكــون هلــا أولويــة مطلقــة عــلى الــربوتوكول         
األســباب، أعــرب ذلــك الوفــد عــن رأي بأنــه ينــبغي أن يكــون بوســع الــدول األطــراف إبــداء   

 .حتفظات بشأن عدم تطبيق بروتوكول املوجودات الفضائية يف ظروف شىت

أعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن العالقة بني معاهدات األمم املتحدة بشأن                  و -١٣٠
ــتعددة األطــراف ذات الصــلة بالفضــاء         ــية وامل ــات الثنائ ــن االتفاق ــا م الفضــاء اخلــارجي وغريه

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

على احلقوق وااللتزامات املترتبة على معاهدات األمم       وأُعـرب عـن رأي بـأن احلفـاظ           -١٣١
املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي أثـناء تطبـيق صـكوك جديـدة لـيس مسألة جديدة، ألهنا تنشأ                      
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أيضـا يف بعـض اجملـاالت األخـرى مـن القـانون الـدويل، وكذلـك يف العالقـة بني قانون الفضاء                       
 . فرادى الدولالدويل وقوانني الفضاء الوطنية املعتمدة من ِقبل

وأُعـرب عـن رأي بأنـه بالـنظر إىل أن املوجودات الفضائية ميكن أن تشمل موجودات              -١٣٢
ال ُتطلـــق يف الفضـــاء اخلـــارجي فـــان بعـــض املوجـــودات الفضـــائية املعيـــنة املســـّجلة مبقتضـــى    

ورأى الوفـد الذي  . بـروتوكول املوجـودات الفضـائية قـد ال ُتسـّجل مبقتضـى اتفاقـية التسـجيل          
ذلـك الـرأي أنـه قـد يكون من الصعب أن يعمل النظامان اخلاصان بالتسجيل مستقلني،             أبـدى   

وأنـه ينـبغي مـن مث أن هتـدف املناقشـات يف إطـار اللجـنة الفرعـية القانونـية إىل إدماج النظامني                        
 .التسجيليني معا

 ٦٧٤أعاله، أنشأت اللجنة الفرعية القانونية يف جلستها        ) ج(٨وكمـا ذُكر يف الفقرة       -١٣٣
وترأس الفريق  .  من جدول األعمال   ٨مـارس فـريقا عـامال بشـأن البند          / آذار ٢٤املعقـودة يـوم     

ويف جلستها . وعقد الفريق العامل سبع جلسات). إيطاليا(العـامل السـيد سـريجيو مارشيسـيو      
أبـريل أحاطـت اللجنة الفرعية علما بتقرير الفريق العامل، الذي         / نيسـان  ٤ املعقـودة يـوم      ٦٩٢

املـرفق الثالـث مـن هـذا الـتقرير، بعـد أن استمعت إىل حتفظات من بعض الوفود بشأن                    يـرد يف    
 . من تقرير الفريق العامل٣٢الفقرة 

 من ٨ويرد النص الكامل للبيانات اليت أدلت هبا الوفود أثناء املناقشات بشأن البند  -١٣٤
 .(COPUOS/Legal/T.685-690)جدول األعمال يف احملاضر احلرفية غري املنقّح 

  
اقتراحات موّجهة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  -ثامنا 

السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء 
  دورهتا الثالثة واألربعني

 ٥٧/١١٦اسـتذكرت اللجـنة الفرعـية القانونـية أن اجلمعـية العامة الحظت يف قرارها                 -١٣٥
نة الفرعــية القانونــية ســوف تقــدم يف دورهتــا الثانــية واألربعــني مقــترحاهتا إىل جلــنة         أن اللجــ

اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بشـأن بـنود جديـدة لكـي تـنظر فيها اللجنة                        
 .٢٠٠٤الفرعية إّبان دورهتا الثالثة واألربعني يف عام 

 ورقـة العمـل املقدمـة من أستراليا وأملانيا          واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية، اسـتنادا إىل           -١٣٦
ــند        ــتحدة والنمســا واهل ــة التشــيكية والســويد وكــندا وفرنســا واململكــة امل ــيا واجلمهوري وأوكران

، عــلى أن تــبدأ Add.1) و(A/AC.105/C.2/L.241وهولــندا والواليــات املــتحدة والــيابان والــيونان 
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ارسة املّتبعة لدى الدول واملنظمات الدولية املم"الـنظر يف بـند جديـد مـن جدول األعمال عنوانه             
 :يف إطار خطة عمل السنوات األربع التالية" يف تسجيل األجسام الفضائية

 
تقــدمي تقاريــر مــن الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية عــن املمارســة الــيت  ٢٠٠٤  

تّتـــبعها يف تســـجيل األجســـام الفضـــائية، وتقـــدمي املعلومـــات املطلوبـــة إىل 
  الفضاء اخلارجي إلدراجها يف السجلمكتب شؤون

قـيام فـريق عـامل بدراسـة الـتقارير املقّدمـة مـن الدول األعضاء واملنظمات              ٢٠٠٥  
 ٢٠٠٤الدولية يف عام 

قـيام الفـريق العـامل باسـتبانة املمارسات الشائعة، وصياغة توصيات بشأن              ٢٠٠٦  
 التقّيد باتفاقية التسجيل

جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض تقــدمي تقريــر عــن ذلــك إىل  ٢٠٠٧  
 السلمية

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية أيضـا عـلى إنشـاء فـريق عـامل ليـتولّى النظر يف هذا البند يف                         
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥عامي 

 من قرارها   ٣٠والحظـت اللجنة الفرعية القانونية أن اجلمعية العامة طلبت، يف الفقرة             -١٣٧
، إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف ٢٠٠١ديســمرب / األول كــانون١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١

ــتحدة الثالــث املعــين          ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت ــرا عــن تنف ــّد تقري األغــراض الســلمية أن تع
 كما  )٦().اليونيسبيس الثالث (باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية          

عـا للجـنة يقـوم بإعداد مشروع ذلك التقرير، ومت           الحظـت اللجـنة الفرعـية أن فـريقا عـامال تاب           
االتفـاق عـلى أن يسـاعده يف هـذه املهمـة رئـيس اللجنة الفرعية القانونية، على أن تقوم اللجنة                     

 مث وضــعه يف صــيغته النهائــية يف عــام ٢٠٠٣الفرعــية القانونــية بــإعداد اإلســهام األويل يف عــام 
، اتفقت  Corr.1) و (A/AC.105/C.2/2003/CRP.11وبـناًء عـلى مقـترح قّدمـته السـويد           . ٢٠٠٤

االسهامات املقدمة من "اللجـنة الفرعـية عـلى الـنظر يف بـند جديـد مـن جدول األعمال عنوانه            
اللجـنة الفرعـية القانونـية إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ألجل إعداد                

لــتقّدم احملــرز يف تنفــيذ توصــيات مؤمتــر  تقريــرها إىل اجلمعــية العامــة ألجــل قــيامها باســتعراض ا 
األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية                    

ويف هــذا الصــدد، اتفقــت . بــندا مــنفردا للمناقشــة/ باعتــباره موضــوعا)" اليونيســبيس الثالــث(
رجي مشــروع نــص جيّســد اللجــنة الفرعــية القانونــية عــلى أن يعــّد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــا

إسـهامات اللجـنة الفرعية يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية املقدم               
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إىل اجلمعـية العامـة، وذلـك بالتشـاور مـع رئـيس اللجنة الفرعية ورئيس الفريق العامل، استنادا                   
 .رح املقّدم من السويدإىل املدخالت املزمع تقدميها فيما يتعلق بالعناصر املذكورة يف املقت

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مــؤداه أن املناقشــة حــول صــوغ اتفاقــية دولــية بشــأن  -١٣٨
االستشـعار عـن بعـد ضـرورية لتحديـث املـبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء                   
اخلــارجي ولصــوغ القواعــد ذات الصــلة باألوضــاع اجلديــدة الــيت جنمــت عــن االبــتكارات          

وجـية واالسـتغالل الـتجاري ألنشـطة االستشـعار عن بعد، كما هو مبني يف ورقة عمل              التكنول
ورأت تلـك الوفـود أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تنظر يف            . (A/AC.105/L.244)قّدمـتها الـربازيل     

مناقشــة صــوغ اتفاقــية دولــية بشــأن االستشــعار عــن "بــند جديــد مــن جــدول األعمــال عــنوانه 
ورقـة عمـل مقدمـة مـن األرجنتني واكوادور والربازيل وبريو وشيلي     ، كمـا هـو مـبني يف       "بعـد 

وكان من رأي تلك الوفود     . (A/AC.105/C.2/L.245)وكوبـا وكولومبـيا واملكسـيك والـيونان         
أن الـتعاون الـدويل يف االستشعار عن بعد أمر أساسي لضمان تيسري وصول البلدان النامية إىل                  

 .صة بأقاليمهابيانات وصور االستشعار عن بعد اخلا

كذلـك رأت بعـض الوفـود أنـه لـيس مـن الضروري حتديث تلك املبادئ، ألهنا تؤّدي                    -١٣٩
وكـان مـن رأي تلـك الوفـود أن ازديـاد عـدد الـبلدان النامـية الـيت لديهـا سواتل             . عمـلها جـيدا   

خاصــة هبــا لالستشــعار عــن بعــد، وإتاحــة الوصــول املباشــر إىل تلــك البــيانات لســائر الــدول،    
ر تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مجــيع الــبلدان، يبــّين بوضــوح أن الــتعاون الــدويل وانتشــا

 .تطور تطورا جيدا يف إطار هذه املبادئ

و أعربـت بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن ارتفاع تكاليف بيانات وصور االستشعار                 -١٤٠
كما رأت . طبيقاتعـن بعـد يؤثـر سـلبيا عـلى قـدرة الـبلدان النامية على االستفادة من تلك الت        

أن الـدول الـيت جيـري استشـعار أقالـيمها ينـبغي أن تنـتفع مـن بـيع البـيانات والصور الناجتة عن                   
 .االستشعار وأن يقدم إليها تعويض عن استشعار أقاليمها من الفضاء اخلارجي

وأُعـرب عـن رأي مـؤّداه أن قـيام مشـغلي السـواتل بـتعويض الـدول اليت يتم استشعار                      -١٤١
 لـن يكـون ممكـنا مـن الناحية العملية ألن ذلك من شأنه أن يؤّدي إىل تكاليف إضافية        أراضـيها 

وكان من رأي الوفد الذي أبدى ذلك الرأي أن      . وجعـل االستشـعار عـن بعـد غـري جمـز جتاريا            
مـبادئ االستشـعار عن بعد حتّدد إطارا للتشارك يف املعلومات ومل يكن القصد منها قط تنظيم                 

املتحصـل علـيها بواسـطة االستشـعار عن بعد واملعلومات املستمّدة منه، اليت       تكالـيف البـيانات     
يلـزم أن تظـل تكالـيَف معقولـة لكـي يواصـل مـتعهدو عملـيات االستشعار عن بعد تقدمي هذه                  

 .اخلدمات
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ــا صــناعة          -١٤٢ ــيت تواجهه ــنظر إىل املشــاكل ال ــه، بال ــاده أن ــا مف ــود رأي ــدت بعــض الوف وأب
ء مناقشـة حـول نظـام رقـايب دويل مل تتضح ضرورته عمليا سيحدث           السـواتل العاملـية، فـإن بـد       

 . أثرا سلبيا

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن الضـروري أن تواصـل اللجـنة الفرعية                      -١٤٣
ــاد االســتغالل          ــلى وجــه اخلصــوص، الزدي ــرا، ع ــدويل، نظ ــانون الفضــاء ال ــر ق ــية تطوي القانون

 .قّدم التكنولوجي اليت جيري حتقيقهاالتجاري لألنشطة الفضائية ومنجزات الت

ــربازيل      -١٤٤ ــتني واكــوادور وال والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مقدمــي املقــترح، أي األرجن
ــيونان،     ــيا واملكســيك وال ــا وكولومب ــيلي وكوب ــريو وش ، ســيجرون (A/AC.105/C.2/L.245)وب

خرى، وسيتيحونه  تقيـيما إلمكانـية الـنظر يف املقـترح، واضـعني يف احلسبان تعليقات الوفود األ               
 .للجنة الفرعية القانونية كي تنظر فيه إّبان دورهتا الثالثة واألربعني

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بأنـه ينـبغي للجنة الفرعية القانونية أن تنظر يف مدى                     -١٤٥
ــباره         ــانون الفضــاء، باعت ــية بشــأن ق ــية شــاملة عامل ــة واستصــواب صــياغة مشــروع اتفاق مالءم

كما أعربت تلك الوفود عن الرأي القائل بأن مناقشة اتفاقية  . ردا للمناقشـة  بـندا مـنف   /موضـوعا 
مـن هـذا القبـيل مـن شـأنه أن يتـيح اجملـال للمجـتمع الـدويل للـنظر بطريقة موّحدة يف عدد من                          
املسـائل الـنامجة عن التطّورات اجلديدة يف أنشطة الفضاء، وكذلك يف وجود أي فجوة حمتملة                

كذلك الحظت تلك الوفود أنه، يف إطار بند جدول األعمال . الدويليف نظـام قـانون الفضـاء      
املقـترح، لـن تـناقش اللجـنة الفرعـية سـوى مـدى مالءمـة واستصـواب صـياغة مشروع اتفاقية                      
شـاملة عاملـية، وأن صـوغ تلك االتفاقية ال ينبغي أن يعيد فتح باب النقاش حول مبادئ قانون                   

 .يها معاهدات األمم املتحدة اخلاصة بالفضاء اخلارجيالفضاء الدويل احلالية اليت حتتوي عل

كذلـك أعربـت بعـض الوفود عن الرأي القائل بأن صكوك قانون الفضاء الرئيسية قد                 -١٤٦
أنشــأت إطــارا ســاعد عــلى تشــجيع استكشــاف الفضــاء اخلــارجي وعــاد بالــنفع عــلى الــبلدان   

كمـا أعربت تلك الوفود عن    . ءاملـرتادة للفضـاء والـبلدان غـري املـرتادة للفضـاء عـلى حـد سـوا                 
ــبغي للجــنة الفرعــية أن تقــوم بأنشــطة تدعــم اســتمرار حــيوية هــذا اإلطــار        ــه ين رأي مفــاده أن

وكـان مـن رأي تلك الوفود أن التفكري يف إمكانية التفاوض على صك جديد شامل    . القـانوين 
 . حاليابشأن قانون الفضاء لن يفيد إال يف تقويض مبادئ نظام قانون الفضاء املوجود

كمـا أعربت بعض الوفود عن رأي مؤّداه أنه بالنظر إىل اعتماد جلنة التنسيق املشتركة                -١٤٧
بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي، مؤخــرا، املــبادئ التوجيهــية بشــأن ختفــيف احلطــام   

ة ، وعرض تلك املبادئ التوجيهية على اللجنة الفرعية العلمي        (A/AC.105/C.1/L.260)الفضـائي   
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ــية يف شــباط  ــرباير /والتقن ــيقها عــلى حنــو شــامل      ٢٠٠٣ف ــإن احلاجــة تقتضــي بتشــجيع تطب ، ف
وحتقــيقا هلــذه الغايــة، ينــبغي للجــنة الفرعــية القانونــية أن تــنظر يف خطــة عمــل ألربــع  . وفــوري

سـنوات بشـأن التـبعات القانونية اليت تترّتب على املبادئ التوجيهية الصادرة عن جلنة التنسيق،                
، حسـبما هـو وارد يف املقـترح الداعـي إىل إضـافة بـند جديد                 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٥ترة  تشـمل الفـ   

إىل جــدول األعمــال والــذي قّدمــته فرنســا وأّيدهــا فــيه عــدد مــن الــدول األعضــاء يف اإليســا     
 .(A/AC.105/C.2/L.246)والدول املتعاونة معها 

للجنة الفرعية وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن السـابق ألوانه أن تنظر ا              -١٤٨
ــتعّددة         ــنظر إىل خطــة العمــل امل ــك بال ــلحطام الفضــائي، وذل ــية ل ــب القانون ــية يف اجلوان القانون
الســنوات بشــأن املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي، الــيت جيــري تنفــيذها يف اللجــنة 

 .الفرعية العلمية والتقنية

شادية باملسائل القانونية املمكنة    وأُبـدي رأي بأنـه سـيكون مـن املفيد وضع قائمة استر             -١٤٩
 .املتعلقة باحلطام الفضائي

ــيدمان        -١٥٠ ــيكالس ه ــقها ن ــية مشــاورات غــري رمســية نّس ــية القانون وأجــرت اللجــنة الفرع
، هبــدف التوّصــل إىل اتفــاق حــول االقــتراحات املخــتلفة املعروضــة علــيها هبــدف أن  )الســويد(

 .لينظر فيها يف إطار هذا البند من جدول األعما

واتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى البـنود التالـية لكـي ُتقـترح على جلنة استخدام                  -١٥١
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن أجل إدراجها يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف                   

 :دورهتا الثالثة واألربعني
 

 البنود املنتظمة 
 
 .دول األعمالافتتاح الدورة وانتخاب الرئيس واعتماد ج -١  
 .كلمة الرئيس -٢  
 .تبادل عام لآلراء -٣  
 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤  
 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٥  
 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦  
  حدوده؛تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني )أ(   
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طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك                )ب(   
الــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل   
ــدويل     ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد ال ل

 .لالتصاالت
 بنود منفردة للمناقشة/قضايا  

 
ات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اســتعراض املــبادئ ذ -٧  

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
الـنظر يف املشـروع األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات               -٨  

اليت فتح  (الفضـائية، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية على املعدات املنقولة              
 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف 

االعتـــبارات املـــتعلقة بإمكانـــية قـــيام األمـــم املـــتحدة بـــدور الســـلطة    )أ(  
 اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛

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

 .الفضاء اخلارجي
املســامهات املقّدمــة مــن اللجــنة الفرعــية القانونــية إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء     -٩  

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إلعـداد تقريـرها إىل اجلمعـية العامـة من أجل                  
اسـتعراض اجلمعية للتقّدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث            

ــين باستك ــلمية    املعـ ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ شـ
 ).اليونيسبيس الثالث(

  
 البنود اليت ُينظر فيها يف إطار خطط العمل  

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

ال تقـدمي تقاريـر مـن الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية عـن ممارساهتا يف جم                   ٢٠٠٤ 
ــة إىل مكتــب شــؤون      تســجيل األجســام الفضــائية وتقــدمي املعلومــات املطلوب

 .الفضاء اخلارجي إلدراجها يف السجل
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 بنود جديدة 
 

اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن   -١١ 
 .بعنيبنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الرابعة واألر

ــثة واألربعــني انعقــاد      -١٥٢ ــية عــلى أن يعــاد يف دورهتــا الثال واتفقــت اللجــنة الفرعــية القانون
واتفقــت اللجــنة الفرعــية . مــن جــدول األعمــال) أ (٦ و٤الفــريقني العــاملني املعنــيني بالبــندين 

 من ٨ بالبند القانونـية أيضـا على أن يعاد يف دورهتا الثالثة واألربعني انعقاد الفريق العامل املعين            
 .كالً منهما على حدة) ب (٨و) أ (٨جدول األعمال، لكي ينظر يف البندين الفرعيني 

ــراد       -١٥٣ ــدة ي ــنود جدي ــية بشــأن ب ــتراحات التال والحظــت اللجــنة الفرعــية أن مقّدمــي االق
إدراجهـا يف جـدول أعمـال اللجنة الفرعية يعتزمون اإلبقاء على اقتراحاهتم، اليت قد تنقح وفقا                 

 :بات مقدمي االقتراحات، توّخيا ملناقشتها يف دورات الحقة للجنة الفرعيةلرغ

مـدى مالءمـة واستصـواب صـوغ اتفاقـية شـاملة عاملـية بشـأن القانون الدويل                   )أ(  
 للفضاء، اقتراح مقّدم من االحتاد الروسي وأوكرانيا والصني واليونان؛

ابع األرضية االصطناعية يف    اسـتعراض املـبادئ املـنظّمة السـتخدام الـدول للـتو            )ب(  
اإلرسـال الـتلفزي املباشـر الـدويل، هبدف إمكانية حتويل النص إىل معاهدة يف املستقبل، اقتراح                 

 مقّدم من اليونان؛

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

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

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

ــرد يف احملاضــر احلرفــية غــري املــنقحة     و -١٥٤  الــنص 691) و (COPUOS/Legal/T.683-685ي
 . من جدول األعمال٩الكامل للكلمات اليت ألقتها الوفود أثناء مناقشة البند 
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 احلواشي
 

 .I.30.92منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )١( 
 .٣١٢٥١، العدد رقم ١٨٢٥املرجع نفسه، اجمللد  )٢( 
 )٣( .DMCE Doc. No. 74 (ICAO) 
 )٤( .DCME Doc. No. 75 (ICAO) 
 .١٨٢٣٢، العدد ١١٥٥األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد  )٥( 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )٦( 

 ). E.00.I.3األمم املتحدة، رقم املبيع منشورات   (١٩٩٩ متوز يوليه ٣٠-١٩
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   املرفق األول      
 من جدول األعمال، املعنون ٤تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   

  "حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها"
ديسمرب /األول كانون ١١ املؤرخ  ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ٧وفقـا للفقـرة      -١

مــارس / آذار٢٤ املعقــودة يف ٦٧٤، أعــادت اللجــنة الفرعــية القانونــية، أثــناء جلســتها  ٢٠٠٢
حالــة معـاهدات األمــم  " مـن جــدول األعمـال،   ٤، انعقـاد فـريقها العــامل املعـين بالبــند    ٢٠٠٣

، برئاسـة السـيد فاسـيليوس كاسابوغلو        "املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها           
 ).اليونان(

 ٤ و ٢مارس ويف   / آذار ٢٧ إىل   ٢٥وعقـد الفـريق العـامل مثاين جلسات يف الفترة من             -٢
مارس، ذكّر  / آذار ٢٥ويف اجللسة األوىل للفريق العامل اليت ُعقدت يف         . ٢٠٠٣أبـريل   /نيسـان 

الرئـــيس أنـــه، تنفـــيذا التفـــاق اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية يف دورهتـــا األربعـــني، مشلـــت حـــدود 
 الفــريق العــامل الــنظر يف حالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء    اختصــاص

اخلــارجي واســتعراض تنفــيذها والعقــبات الــيت تعــترض قــبوهلا عــلى الصــعيد العــاملي وكذلــك     
قـانون الفضـــاء وخصوصـــا مــن خــالل برنامــج األمم املتحــدة للتطبيقــات الفضائيــة              تعزيــــز 

)A/AC.105/763و Corr.1 كمـــا ذكّـــر الرئـــيس أنـــه، تنفـــيذا التفـــاق اللجـــنة ). ١١٨، الفقـــرة
الفرعـية القانونـية يف دورهتـا احلادية واألربعني، سيستعرض الفريق العامل تطبيق وتنفيذ مفهوم               

عـــلى الـــنحو املبـــّين يف االســـتنتاجات الـــيت خلصـــت إلـــيها اللجـــنة الفرعـــية " الدولـــة املطِلقـــة"
" الدولــــة املطلقـــة " خطــــة عمــل السنــوات بشــأن استعــــراض مفهـــوم          نظـــرهــا فـــي    لـــدى 

)A/AC.105/787      وكذلـك يف أي مسـائل جديـدة ومماثلـة قـد ُتطرح      )، املـرفق الـرابع، التذيـيل ،
يف مناقشـات الفـريق العـامل، شـريطة أن تكـون هذه املسائل مندرجة يف إطار التفويض احلايل                   

 ).١٤٠ و١٣٨، الفقرتان A/AC.105/787(للفريق العامل 

وأشـار الرئـيس، يف مالحظاته التمهيدية، إىل أن الفريق العامل قد يدرس أيضا، ضمن                -٣
 :مجلة أمور

حالـة قـبول كـل معاهدة من معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء               )أ(  
 اخلارجي؛

عض املعاهدات الالحقة   املشـاكل املـتعلقة بكـون عـدد مـن الـدول أطـرافا يف ب                )ب(  
كاتفاقــــية (الــــيت هــــي أكــــثر خصوصــــية لــــدى األمــــم املــــتحدة بشــــأن الفضــــاء اخلــــارجي  

مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (الدولــية عـــن األضــرار الــيت حتدثهــا األجســام الفضــائية   املســؤولية
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ــية املســؤولية "، )٢٦-د (٢٧٧٧ ــي     "))اتفاق ــاهدة الرئيســية وه ــرافا يف املع ــنها ليســت أط ، لك
هدة املـبادئ الـناظمة ألنشـطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا               معـا 

معاهدة "،  )٢١-د (٢٢٢٢مـرفق قرار اجلمعية     (يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى            
 ؛")الفضاء اخلارجي

احلجـج املؤيـدة ملشـاركة الـدول يف معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء                  )ج(  
كزيادة توثيق ( ال مـن حيث الفوائد العملية املباشرة العديدة اليت تعود على الدول  –جي  اخلـار 

) عالقـات الـتعاون الـدويل، وسـبل الوصـول إىل املـرافق الفضـائية مبا يف ذلك استخدام البيانات        
فحسـب، بـل كذلك من حيث إمكانية أن تصبح الدول ضحايا لألضرار اليت حتدثها األجسام                

تســببها األطــراف يف نــزاع دويل فــيما يــتعلق هبــذه األضــرار، حيــث ُتطــبق قواعــد   الفضــائية أو 
خاصــة خمــتلفة عــن قواعــد القــانون الــدويل املطــبقة يف مــيادين أخــرى كقــانون اجلــو والقــانون    

 البحري والقانون النووي؛
اسـتخدام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي كأساس للتشريع           )د(  

 الوطين، وخصوصا يف تنظيم إشراك القطاع اخلاص يف أنشطة الفضاء اخلارجي؛الفضائي 
ــيها يف      )ه(   ــتزامات املنصــوص عل ــاحلقوق واالل ــية العــالن القــبول ب القــيمة القانون

معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي، وذلــك مــن قــبل مــنظمة دولــية حكومــية 
 عاملة بعد خصخصتها؛

ــيام  )و(   ــيما بــني جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف     تشــجيع ق  عالقــات أوثــق ف
األغـراض السـلمية والوكـاالت املتخصصة التابعة لألمم املتحدة املعنية مبسائل الفضاء اخلارجي      

كمـنظمة األمـم املـتحدة لألغذيـة والـزراعة واليونسـكو واالحتـاد الـدويل لالتصاالت واملنظمة                  (
 ؛) العاملية للملكية الفكريةالعاملية لألرصاد اجلوية واملنظمة

اآللـيات اخلاصـة بـتعزيز قـانون الفضـاء عـلى الصعيد العاملي من خالل التعليم                  )ز( 
 .وتقدمي املساعدة التقنية للحكومات لغرض تطوير التشريعات الفضائية الوطنية

ــة           -٤ ــه مت اإلعــالن بصــورة غــري رمســية عــن ثالث ــامل أيضــا أن ــريق الع ــيس الف ــغ الرئ وأبل
اقتراح من الواليات املتحدة بشأن بند جديد : ات بشـأن مسـائل ذات صـلة بواليته هي    اقـتراح 

يف جـدول األعمـال عـن ممارسـات التسـجيل، واقـتراح مـن فرنسـا بشأن بند جديد يف جدول                      
". الدولة املطلقة "األعمـال عـن احلطـام الفضـائي؛ ومشـروع قـرار اقترحـته أملانـيا بشأن مفهوم                   

 . أن تنظر يف تلك االقتراحاتوطلب الرئيس إىل الوفود

وقــّدم وفــد أملانــيا، نــيابة عــن وفــود أملانــيا وأوكرانــيا واجلمهوريــة التشــيكية والســويد    -٥
وفرنســا واملغــرب والنمســا وهــنغاريا وهولــندا والــيابان، إىل اللجــنة الفرعــية القانونــية مباشــرة    

بشــأن تطبــيق املفهــوم اقــتراحا حيــتوي عــلى مشــروع قــرار يــتوخى أن تعــتمده اجلمعــية العامــة   
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ــانوين  ــة "الق ــة املطلق ــذي يســتند إىل االســتنتاجات الرئيســية   (A/AC.105/C.2/L.242)" للدول  ال
وكان الفريق العامل   ". الدولة املطلقة "املـتعلقة خبطـة عمـل السنوات الثالث الستعراض مفهوم           

استعراض مفهوم "نون  من جدول األعمال، املع  ٩الـتابع للجـنة الفرعـية القانونـية واملعين بالبند           
 خطة عمل السنوات الثالث،  اليت أقرهتا اللجنة   ٢٠٠٢، قـد اعـتمد يف عـام         "‘الدولـة املطلقـة   ‘

 وتذيـيل املرفق    ١٢٢، الفقـرة    A/AC.105/787(الفرعـية القانونـية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني            
الســلمية يف وأخــذ عــلما هبــا كــل مــن جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    ) الــرابع

 من القرار   ٤الفقرة  ( واجلمعية العامة يف دورهتا السابعة واخلمسني        )أ(دورهتـا اخلامسة واألربعني   
٥٧/١١٦.( 

وبغـية تسـليط الضـوء عـلى أن هـذه االسـتنتاجات كانـت قـد اعـتمدها اللجنة الفرعية               -٦
ل احلايل، من خالل القانونـية بـتوافق اآلراء، رأت تلـك الوفـود أنـه ينـبغي أن يقوم الفريق العام            

ــرها جلــنة         ــرار، لكــي تق ــة عــلى مشــروع الق ــتقدمي توصــية باملوافق ــية، ب اللجــنة الفرعــية القانون
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل اعتماد اجلمعية العامة هلا

واسـتنادا إىل مشـاورات غـري رمسـية، أوصـى الفـريق العـامل بأن تواصل جلنة استخدام                    -٧
إىل١١ضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا السادسة واألربعني، اليت ستعقد من           الف
وأعرب عن رأي مفاده    . ، النظر يف مزايا ومضمون مشروع القرار      ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ٢٠

 .أن اللجنة ينبغي أن تنظر أيضا يف مدى مالءمة مشروع القرار

شؤون الفضاء اخلارجي أن يعد دليال عن     واتفـق الفـريق العـامل على أنه ينبغي ملكتب            -٨
املؤسسـات الـيت تقـوم بتدريس قانون الفضاء، يستند إىل املعلومات اليت توفرها مؤسسات مثل         
املركـز الوطـين لالستشـعار عـن بعد وقانون الفضاء التابع جلامعة املسيسيبـي، الواليات املتحدة          

 . الدويل لقانون الفضاء يف كييفاألمريكية، واملركز األورويب لقانون الفضاء واملركز

وأوصـى الفـريق العـامل بـأن تشارك املؤسسات املدرجة يف الدليل يف شبكة الكترونية                 -٩
مـن مؤسسـات تدريـس قـانون الفضـاء الـدويل والوطـين تسـتفيد مـن االطار املؤسسي للمراكز             

ــتحدة، عــ        ــم امل ــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األم ــوم وتكنولوج ــتدريس عل ــية ل ــتوىل االقليم لى أن ي
وميكـن تنظـيم هـذه الشـبكة بالـتعاون مع           . تنسـيقها السـيد فاسـيليوس كاسـابوغلو مـن الـيونان           

وبامكـان املؤسسات املشاركة يف الشبكة أن     . جهـات اتصـال االقليمـية ودون إقليمـية ووطنـية          
ــناء القــدرات يف قــانون الفضــاء الــدويل والوطــين،      تتــبادل املعلومــات املــتعلقة بأنشــطة تعزيــز ب

وقد تشمل هذه األنشطة املشاركة يف إجراء حبوث مشتركة مع . وخصوصـا يف الـبلدان النامية   
املؤسسـات يف الـبلدان النامـية، وإنشـاء بـرامج لتـبادل املعلومـات مع هذه املؤسسات، أو توفري                

 .املعلومات واملواد املتعلقة بقانون الفضاء الدويل والوطين للمؤسسات املذكورة
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ق العـامل أيضـا بـأن تـدرج املراكـز االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجيا           أوصـى الفـري    -١٠
 .الفضاء التابعة لألمم املتحدة دورة أساسية عن قانون الفضاء يف مناهجها الدراسية

واقـــترح الفـــريق العـــامل أن يبعـــث األمـــني العـــام لألمـــم املـــتحدة برســـائـل إىل وزراء  -١١
 يف معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء     خارجــية الــدول الــيت مل تصــبح بعــد أطــرافا     

واقـترح أن تكـون كـل رسـالة مـنها مشـفوعة بنسـخة مـن معـاهدات األمم املتحدة                . اخلـارجي 
واملـبادئ املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي وجدول يبّين حالة هذه املعاهدات، وكذلك مبواد اعالمية               

كة يف تلك املعاهدات وخصوصا بالنسبة      توجـز الفوائـد واملسـؤوليات اهلامة املترتبة على املشار         
واقترح الفريق العامل أن يبعث     . للـبلدان غـري املشـاركة يف األنشـطة الفضـائية والـبلدان النامـية              

األمـني العـام أيضـا رسـالة مماثلـة إىل املنظمات الدولية اليت مل تعلن قبوهلا للحقوق وااللتزامات                    
 .املقررة مبوجب تلك املعاهدات

ــق الفــ  -١٢ ــند      واتف ــين بالب ــامل املع ــريق الع ــتوىل الف ــلى أن ي ــامل ع ــوذج  ٤ريق الع  وضــع من
للرسـائل الـيت سترسـل إىل وزراء اخلارجـية، وكذلـك املواد االعالمية املرفقة هبا، وذلك خالل                  

 .٢٠٠٤الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية يف عام 

تــبذهلا اللجــنة الفرعــية لــزيادة مســتوى واقــترح الفــريق العــامل أن تشــمل اجلهــود الــيت  -١٣
املشـــاركة يف معـــاهدات األمـــم املـــتحدة املـــتعلقة بالفضـــاء اخلـــارجي اختـــاذ مـــبادرات أخـــرى 

 .مستقبال، كعقد اجتماعات اقليمية وعاملية لرفع درجة الوعي العام هبذه املعاهدات

يف دورة جلنة   وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي دعـوة وزراء اخلارجية إىل املشاركة                   -١٤
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية هبــدف مناشــدة الــدول الــيت مل تصــبح بعــد    

 .أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي أن تفعل ذلك

والحـظ الفـريق العـامل أن احلجـج املؤيدة ملشاركة الدول يف معاهدات األمم املتحدة                 -١٥
رجي كانـت موضـع الـنظر يف حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة                   املـتعلقة بالفضـاء اخلـا     

ــانون       ــناء القــدرات يف ق ــتابع جلامعــة اليــدن بشــأن ب ــدويل لقــانون اجلــو والفضــاء ال واملعهــد ال
انظر  (٢٠٠٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢١ إىل   ١٨الفضـاء، الـيت عقـدت يف الهـاي يف الفترة من             

A/AC.105/802 و Corr.1 ١٩ و١٨، الفقرتني.( 

ــية وغــري         -١٦ ــية الدول ــنظمات احلكوم ــه امل ــذي تقدم ــامل باالســهام ال ــريق الع ورّحــب الف
ويف هذا الصدد، تلقت اللجنة الفرعية معلومات       . احلكومـية يف تطويـر قـانون الفضـاء وتعزيـزه          

عـن األنشـطة الـيت يضـطلع هبـا املركـز الوطين لالستشعار عن بعد وقانون الفضاء التابع جلامعة                    
 .يسيبـي بالواليات املتحدة واملركز الدويل لقانون الفضاء يف كييفاملس



 

39  
 

A/AC.105/805

واتفـق الفـريق عـلى دعـوة مؤسسات يف الدول األعضاء وكذلك املنظمات اليت لديها                 -١٧
صــفة مراقــب لــدى اللجــنة، إىل القــيام طواعــية بــتقدمي ورقــات مرجعــية موجــزة بشــأن مســائل 

 دعـم املناقشات ضمن الفريق العامل أثناء الدورة         معيـنة تـندرج يف واليـة الفـريق العـامل، بغـية            
وسـتعترب هـذه الورقـات وثـائق غري     . ٢٠٠٤الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية يف عـام            

 .رمسية هتدف إىل إثراء املناقشة، وال متثل املوقف الرمسي ألي دولة عضوا ومنظمة

من زيادة املشاركة يف معاهدات     وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن إحدى الفوائد االضافية             -١٨
األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي، تتمثل يف أهنا ستدخل دوال أخرى يف عملية                 
تطويـر قـانون الفضـاء الـدويل، وتوسـع نطـاق املشـاركة العاملـية، عـندما يباشـر العمل يف وضع                    

 .اتفاقية موحدة وشاملة بشأن قانون الفضاء

د عن رأي يدعو إىل امكانية النظر يف أسباب املستوى املنخفض من           وأعربت بعض الوفو   -١٩
التصـديق عـلى معـاهدات األمم املتحدة الالحقة املتعلقة بالفضاء اخلارجي، مبا فيها االتفاق املنظم               

 .، املرفق٣٤/٦٨ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى، قرار اجلمعية 

اده أنـه من الصعب بالنسبة للخرباء القانونيني يف الدول اليت          كمـا أُعـرب عـن رأي مفـ         -٢٠
مل تصـادق بعـد عـلى اتفاقـية املسـؤولية واتفاقـية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي،                   

، أن يوصـــوا بـــأن تصـــبح دوهلـــم أطـــرافا يف هـــذه  )، املـــرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قـــرار اجلمعـــية (
رمبا ال يزال   " الدولـة املطِلقـة   "ركـني بـأن مفهـوم       املعـاهدات، ألن هـؤالء اخلـرباء سـيكونون مد         

 .حباجة العادة صياغته
  
 احلواشي

 
 .١٦٩، الفقرة (A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  )أ( 
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   املرفق الثاين      
ال، املعنون من جدول األعم) أ (٦تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   

  "األمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده"
مـــارس / آذار٢٤ املعقـــودة يف ٦٧٤أعـــادت اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية، يف جلســـتها  -١

األمــور املــتعلقة بــتعريف الفضــاء "، املعــنون )أ (٦، إنشــاء فــريقها العــامل املعــين بالبــند  ٢٠٠٣
 .رئيسة للفريق العامل) اجلزائر( السيدة طاوس فروخي وانتخبت". اخلارجي وتعيني حدوده

اسـترعى الرئـيس انتـباه الفـريق العـامل إىل أن االتفـاق املتوصَّـل إليه يف الدورة التاسعة                     -٢
والـثالثني للجـنة الفرعـية القانونـية، والـذي أقـرّته جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                   

ني، يقتضـي بـأن ُيدعـى الفـريق العـامل إىل االنعقاد للنظر يف      السـلمية يف دورهتـا الثالـثة واألربعـ      
 .املسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

استبيان بشأن املسائل "وكـان معروضـا عـلى الفـريق العامل مذكرة من األمانة عنواهنا             -٣
" واردة من الدول األعضاء  الردود ال : القانونـية املمكـنة فـيما يـتعلق باألجسـام الفضائية اجلويـــة           

)A/AC.105/635و  Add.1 إىل Add.7و Corr.1و Add.8.( 

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حدوده                      -٤
 .يظل مسألة تنطوي على موضوع رئيسي ومهم ينبغي أن يواصل الفريق العامل نظره فيه

لــنهج الوظــيفي فــيما يــتعلق باستكشــاف الفضــاء وأُعـرب عــن رأي بأنــه ينــبغي اّتــباع ا  -٥
 . اخلارجي واستخدامه

وأُعـرب أيضـا عـن رأي بـأن تطبـيق الـنهج الوظـيفي سـيكون له أثـر سليب على سيادة            -٦
 .الدول على فضائها اجلوي الوطين

ــوفياتية     -٧ ــاد اجلمهوريـــات السـ ــترح احتـ ــان قـــد اقـ ــبما كـ ــه حسـ وأُعـــرب عـــن رأي بأنـ
عـدة سـنوات مضـت، ميكـن تقرير حد للفضاء اخلارجي على ارتفاع              االشـتراكية السـابق قـبل       

 كيلومــترات فــوق متوســط ســطح الــبحر، وأنــه جيــوز أن   ١١٠ كيلومــتر و١٠٠يــتراوح بــني 
تتمـتع األجسـام الفضـائية حبـق املرور الربيء عرب الفضاء اجلوي األجنيب أثناء اإلطالق والعودة                 

 .إىل األرض

يطلــب مــن األمانــة أن تعــد، بقــدر اإلمكــان، خالصــة  واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن  -٨
حتليلـية للـردود املـتلقاة مـن الـدول األعضـاء عـلى االسـتبيان اخلـاص باملسـائل القانونـية املمكنة                       

كما اتفق الفريق العامل على أنه ينبغي للفريق أن ينظر          . فـيما يـتعلق باألجسام الفضائية اجلوية      
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لجـنة الفرعـية القانونـية، بغية اختاذ قرار بشأن احلاجة          يف ذلـك املـلخص خـالل الـدورة املقـبلة ل           
 .إىل مواصلة النظر، يف إطار الفريق العامل، يف االستبيان اخلاص باألجسام الفضائية اجلوية

ــرد عــلى       -٩ ــزال راغــبة يف ال ــتلك الوفــود الــيت ال ت ــبغي ل ــه ين وأوصــى الفــريق العــامل بأن
ة فيما يتعلق باألجسام الفضائية اجلوية، بصيغته اليت        االسـتبيان اخلـاص باملسـائل القانونية املمكن       

عّدهلـا الفـريق العـامل خـالل الـدورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونية، أن تقّدم تلك             
، حبيــث يضــمن ٢٠٠٣أغســطس / آب٣١الــردود إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي قــبل  
 .إدراج ردودها يف امللّخص املزمع أن تعّده األمانة
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   املرفق الثالث       
 من جدول األعمال، املعنون ٨تقرير رئيس الفريق العامل املعين بالبند   

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص "
املوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات 

/  تشرين الثاين١٦كيب تاون يف اليت فُتح باب التوقيع عليها يف (املنقولة 
   )"٢٠٠١نوفمرب 

/  كــانون األول١١، املــؤرخ ٥٧/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١١عمــال بالفقــرة  -١
/  آذار٢٤، املعقــودة يف ٦٧٤، أنشــأت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف جلســتها ٢٠٠٢ديســمرب 
النظر يف املشروع   "عنون   مـن جـدول األعمال، امل      ٨، فـريقا عـامال معنـيا بالبـند          ٢٠٠٣مـارس   

األويل للـربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات             
 تشــرين ١٦الــيت فُــتح بــاب التوقــيع علــيها يف كيــب تــاون يف  (الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة  

 ).لياإيطا(ورأس الفريق العامل سريجيو مارشيزيو )". ٢٠٠١نوفمرب /الثاين

، نظــر الفــريق العــامل يف املســائل   ٥٧/١١٦ مــن القــرار ١١وعمــال كذلــك بالفقــرة   -٢
االعتبارات املتعلقة بإمكانية قيام األمم املتحدة بدور     "، املعـنون    )أ (٨الـواردة يف البـند الفـرعي        

ــربوتوكول   ــند الفــرعي  "الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى املشــروع األويل لل ، املعــنون )ب (٨، والب
عتـبارات املتعلقة بالصلة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول وحقوق وواجبات الدول            اال"

، كــالً مــن البــندين الفرعــيني عــلى "مبقتضــى القواعــد القانونــية املطــّبقة عــلى الفضــاء اخلــارجي 
 .حدة

 .وعقد الفريق العامل سبع جلسات -٣

قية الضمانات الدولية على    وكـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل تقريـر األمانة عن اتفا               -٤
نوفمرب / تشـرين الثاين ١٦الـيت فُـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تـاون يف          ()أ(املعـدات املـنقولة   

: واملشــروع األويل لــربوتوكوهلا املــتعلق باملســائل الــيت ختــص املوجــودات الفضــائية       ) ٢٠٠١
رافية مبقتضى الربوتوكول   االعتـبارات املـتعلقة بإمكانـية قـيام األمـم املـتحدة بـدور السلطة اإلش               

(A/AC.105/C.2/L.238) .                 وكانـت األمانـة قـد أعـّدت الـتقرير بالتشـاور مـع املستشـار القانوين
الفقرة (لألمـم املـتحدة، تلبـية لطلـب مـن اللجـنة الفرعـية القانونـية يف دورهتا احلادية واألربعني                    

 ).A/AC.105/787 من الوثيقة ١٣٧
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 من املشروع األويل املتعلق باملسائل اليت      ١٧وجب املادة   والحـظ الفريق العامل أنه، مب      -٥
ختـص املوجـودات الفضـائية، سـتعّين السلطة اإلشرافية يف مؤمتر دبلوماسي العتماد بروتوكول               
لــلموجودات الفضــائية مــلحق باالتفاقــية، عــلى أن تكــون تلــك الســلطة اإلشــرافية قــادرة عــلى 

 الفريق العامل أيضا أن املعهد الدويل لتوحيد        والحظ. التصـّرف بـتلك الصـفة وراغـبة يف ذلك         
قـد اتصـل بـاألمم املتحدة باعتبارها سلطة إشرافية ممكنة مبقتضى            ) اليونـيدروا (القـانون اخلـاص     

 .بروتوكول املوجودات الفضائية

والحــظ الفــريق العــامل أن اجلمعــية العامــة ســتتخذ قــرارا بشــأن مــا إن كانــت األمــم     -٦
لسـلطة اإلشرافية مبوجب بروتوكول املوجودات الفضائية، مع إيالء         املـتحدة سـتتوىل وظـائف ا      

وسـيتناول قرار اجلمعية العامة ذاك      . االعتـبار لواليـة األمـم املـتحدة وأنشـطتها املوجـودة حالـيا             
 .تعيني أجهزة األمم املتحدة اليت ينبغي أن تتوىل الوظائف اليومية للسلطة اإلشرافية

كـون أي تـوٍل لألمم املتحدة لوظائف السلطة اإلشرافية      وأوصـى الفـريق العـامل بـأن ي         -٧
عـلى أسـاس الفهـم بـأن مجيع التكاليف املتكّبدة سُتسترد عن طريق التمويل االبتدائي والرسوم             
ــتعلق بــأداء تلــك            ــأن املــنظمة ســتحتفظ حبصــانة كاملــة فــيما ي ــيت يدفعهــا املســتعملون، وب ال

قــرار (يازات األمــم املــتحدة وحصــاناهتا الوظــائف، حســبما هــو منصــوص علــيه يف اتفاقــية امتــ 
واالتفاقـات املنطـبقة األخـرى، ولـن ُتقـبل أي مسؤولية عن             )) ١-د( ألـف    ٢٢اجلمعـية العامـة     
 .أداء تلك املهام

وأوصـى الفـريق العـامل بـأن ال تسـتخدم أي أمـوال مـن امليزانـية العامـة لألمم املتحدة                       -٨
 .إذا تولّت تلك الوظائفلغرض تويل املنظمة وظائف السلطة اإلشرافية، 

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن وظــائف الســلطة اإلشــرافية هــي وظــائف    -٩
 .إدارية وميكن أن يتوالّها األمني العام لألمم املتحدة بدال من اجلمعية العامة

وأعربـت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه، قــبل اختــاذ قــرار بشــأن إمكانــية أن تقــوم   -١٠
ة بــدور الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى بــروتوكول املوجــودات الفضــائية، ســيلزم أن  األمــم املــتحد

تـتخذ اجلمعية العامة قرارا هبذا الشأن، وينبغي أن تنظر يف مشروع ذلك القرار كل من اللجنة                 
 .الرابعة واللجنة السادسة للجمعية العامة

حيث املبدأ، أن   وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن األمـم املـتحدة ميكن، من                    -١١
 .تتوىل وظائف السلطة اإلشرافية

وأبـدت بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أن تـويل وظـائف السـلطة اإلشرافية ميكن أن يسهم                   -١٢
يف حتقـيق الغـرض الـذي تـرمي إلـيه األمـم املـتحدة مـن حيـث تعزيـز الـتعاون الـدويل على حل                           
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قايف أو اإلنساين، كما هو جمّسد  املشـاكل الدولـية ذات الطابع االقتصادي أو االجتماعي أو الث          
 . من ميثاق األمم املتحدة١ من املادة ٣يف الفقرة 

وأبـدي رأي بأنـه لـو كـان هـناك أي تضارب بني تويل األمم املتحدة وظائف السلطة                     -١٣
اإلشــرافية مــن ناحــية وميــثاق األمــم املــتحدة مــن الناحــية األخــرى لكــان قــد شــّدد عــلى ذلــك  

وأعـرب الوفـد الـذي أبـدى ذلك الرأي          . (A/AC.105/C.2/L.238)نـة   التضـارب يف تقريـر األما     
عـن رأي مفـاده أن تـويل األمـم املـتحدة وظـيفة السـلطة اإلشرافية سيخدم اهلدف الذي وضعه          
مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث الستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض السلمية                   

 .دة مشاركة القطاع اخلاص يف أعمال املنظمة واملتمثل يف زيا)ب(،)اليونيسبيس الثالث(

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن تـويل األمـم املتحدة دور السلطة اإلشرافية سيساعد على                   -١٤
تفــادي التضــارب بــني الســجل الــدويل، املنشــأ مبقتضــى بــروتوكول املوجــودات الفضــائية،         

اتفاقية تسجيل األجسام   والسـجل الدويل لألجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي، املنشأ مبقتضى           
كمــا أن ذلــك )). ٢١-د (٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي  

ــه معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء        ــتويل سيســلّط األضــواء عــلى أمهــية مــا تقضــي ب ال
ــالعة يف متويـــل     ــيانات اخلصوصـــية الضـ اخلـــارجي مـــن الـــتزامات القـــانون العمومـــي جتـــاه الكـ

 .جودات الفضائية على أساس عائد املوجوداتاملو

وأعربــت وفــود أخــرى عــن رأي بــأن وظــائف الســلطة اإلشــرافية خارجــة عــن إطــار     -١٥
الغـرض الرئيسـي واألهـداف الرئيسـية لألمـم املـتحدة، والسيما اجلمعية العامة، كما هي مبينة                  

حدة، بتولّــيها وظــائف وأبــدت تلـك الوفــود قلقهــا مـن أن األمــم املـت   . يف ميـثاق األمــم املـتحدة  
السـلطة اإلشـرافية، ستسـتخدم لـتقدمي خدمـة مباشـرة إىل كيانات خصوصية هادفة إىل الربح،                   

 .األمر الذي سيكون متنافيا مع والية املنظمة

 نوأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اللجنة ينبغي أن توصي اجلمعية العامة بأ             -١٦
لدولــية بشــأن اآلثــار املمكــنة لــتويل األمــم املــتحدة  تطلــب رأيــا استشــاريا مــن حمكمــة العــدل ا 

 .وظائف السلطة اإلشرافية مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية

وأبـدي رأي مفاده أن األكثر مالءمة هو أن تضطلع بوظائف السلطة اإلشرافية وكالة              -١٧
سسة مثل  متخصصـة مـن وكـاالت مـنظومة األمـم املـتحدة مـثل اآليتـيو أو البنك الدويل أو مؤ                    

 .منظمة التجارة العاملية
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ــرافية مبوجـــب     -١٨ ــلطة اإلشـ ــائف السـ ــتحدة بوظـ ــأن اضـــطالع األمـــم املـ وأبـــدي رأي بـ
بــروتوكول املوجــودات الفضــائية قــد يشــكّل تقــدمي تعلــيمات إىل األمــني العــام مــن ســلطات     

 . من ميثاق األمم املتحدة١٠٠ من املادة ١خارج املنظمة، إخالال بالفقرة 

ت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه إذا تولـت األمـم املـتحدة وظائف السلطة                  وأعربـ  -١٩
اإلشـرافية مبوجـب بـروتوكول املوجـودات الفضـائية فينبغي أن حتدد وظائف السلطة اإلشرافية               

وأعربـت تلـك الوفـود أيضا عن رأي بأنه على الرغم            . والتكالـيف الـيت تتكـّبدها حتديـدا ضـّيقا         
يف الـيت تتكـّبدها السـلطة اإلشرافية سترّد فإنه ليس من الواضح    مـن أن مـن الواضـح أن التكالـ       

 .ما هي املصادر اليت ستسّدد منها أي مدفوعات أولية

وأُعـرب عن رأي مفاده أن التكاليف اليت تتكّبدها السلطة اإلشرافية ستكون حمدودة،              -٢٠
 ساتال يف السنة فقط     ١٨ إىل   ١٢بالـنظر إىل أن عدد السواتل اليت ُتقّيد يف السجل الدويل يبلغ             

، وبالــنظر إىل أن املعلومــات املقــّيدة يف )A/AC.105/C.2/L.238 مــن الوثــيقة ٤٥انظــر الفقــرة (
 .السجل الدويل لن يتحقّق موظفو السجل من صحتها أو يدخلوهنا يدويا

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي بأنـه، بالـنظر إىل الشواغل اليت أُعرب عنها يف تقرير                     -٢١
، يلزم إجراء املزيد من الدراسة قبل أن يتسىن اختاذ قرار بشأن            (A/AC.105/C.2/L.238)األمانـة   

مــدى مالءمــة أداء األمــم املــتحدة دور الســـلطة اإلشــرافية مبوجــب بــروتوكول املوجـــودات        
 .الفضائية

والحـظ الفـريق العامل أن النص الراهن للمشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل           -٢٢
 منها للمبادئ  وإدراكاً: " املوجـودات الفضـائية حيتوي يف ديباجته على الفقرة التالية          الـيت ختـص   

املوضـوعة لقـانون الفضـاء، مبـا فـيها املـبادئ املدرجـة يف معـاهدات الفضاء الدولية حتت رعاية                     
 ".األمم املتحدة

يف وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن قواعد القانون الدويل العمومي الواردة                   -٢٣
معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي ينــبغي أن تعلــو عــلى القواعــد الــواردة يف  

وأُبـدي رأي بأنه ينبغي أن تدرج عبارة بذلك املعىن يف منت          . بـروتوكول املوجـودات الفضـائية     
 .بروتوكول املوجودات الفضائية، وليس يف ديباجته وحسب

ــدول ي   -٢٤ ــاده أن ال ــز عــلى تفــادي أي تضــارب بــني    وأُعــرب عــن رأي مف ــبغي أن تركّ ن
بـروتوكول املوجـودات الفضـائية ومعـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وذلك                
ــروتوكول املوجــودات           ــيدروا لصــوغ ب ــا اليون ــوم هب ــيت يق ــية ال ــاركة يف العمل ــن خــالل املش م

 .الفضائية
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ب بــروتوكول املوجــودات وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا بــأن حتويــل املوجــودات مبوجــ   -٢٥
الفضـائية ميكـن أن يـنطوي عـلى نقـل ملكـية جسم فضائي من هيئة موجودة يف إحدى الدول                     

وإذا أّدى ذلك النقل إىل أن تضطلع اهليئة غري         . إىل هيـئة غري حكومية موجودة يف دولة أخرى        
من القوانني  احلكومـية الـيت تـتلقّى املوجـود الفضائي بأنشطة يف الفضاء اخلارجي فينبغي أن تض               

كما أن  . الوطنـية للدولـة املتلقّـية أن تكـون تلك األنشطة مأذونا هبا وخاضعة إلشراف مستمر               
نقـل ملكـية املوجودات الفضائية مبقتضى بروتوكول املوجودات الفضائية ميكن أيضا أن يؤدي       

 اختصــاص وســيطرة عــلى اجلســم الفضــائي، عــلى " الدولــة املطلقــة"إىل حالــة ال يعــود فــيها لـــ 
الـرغم مـن أهنـا سـتكون، مبوجـب اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضرار اليت حتدثها األجسام                      

، مسؤولة عن التلف الذي حيدثه ذلك       ))٢٦-د (٢٧٧٧مـرفق قـرار اجلمعية العامة       (الفضـائية   
والحظـت تلك الوفود أيضا أن تلك املسائل املتصلة بنقل امللكية بني الدول             . اجلسـم الفضـائي   

ل مسـألة جديـدة ناشـئة عـن حتويـل األجسام الفضائية مبقتضى بروتوكول املوجودات                ال تشـكّ  
 .الفضائية

 ٢معّرفة يف الفقرة    " احلقوق التبعية "ويف ذلـك السـياق، الحظ الفريق العامل أيضا أن            -٢٦
 مـن املشـروع األويل للـربوتوكول بأهنـا تشمل اإلجازات أو التراخيص أو األذون          ١مـن املـادة     
حكومــية الســتخدام أو -ك املماثلــة الـيت متــنحها أو تصــدرها سـلطة وطنــية أو دولـية   أو الصـكو 

تشـغيل موجـودات فضـائية، والـيت ال ميكـن حتويـلها أو إحالتها إال بالقدر الذي ميكن السماح                    
 .بتحويله أو إحالته مبوجب القوانني ذات الصلة

اديوية، ينبغي أن ُتستبعد من     وأُعـرب عـن رأي بـأن املوارد الطبيعية، مثل الترّددات الر            -٢٧
 .نطاق بروتوكول املوجودات الفضائية

وأُبـدي رأي بأن بروتوكول املوجودات الفضائية ينبغي أن يضع يف كامل االعتبار أن               -٢٨
اخلدمـــات الســـاتلية تتســـم بطـــابع اخلدمـــات العمومـــية واحلاجـــة إىل محايـــة مســـتعملي تلـــك   

 .اخلدمات

روري احلصــول عــلى رأي اآليتــيو حــول العالقــة بــني وأُبــدي رأي مفــاده أن مــن الضــ -٢٩
ــيو        ــزم مشــاركة اآليت ــه تل ــيو، وأن ــية لآليت ــروتوكول املوجــودات الفضــائية والصــكوك القانون ب

 .مشاركة أكرب يف إعداد بروتوكول املوجودات الفضائية

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه لــيس مــن وظــيفة جلــنة اســتخدام الفضــاء   -٣٠
 . األغراض السلمية إقرار نص بروتوكول املوجودات الفضائية يف أي مرحلةاخلارجي يف
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وأُبـدي رأي بـأن مجـيع تعلـيقات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية            -٣١
واللجـنة الفرعـية القانونـية ينـبغي أن تـنقل إىل اليونـيدروا، لكـي تـنظر فـيها الـدول أثـناء املؤمتر                         

 .روتوكول املوجودات الفضائيةالدبلوماسي العتماد ب

 :ولدى تلخيص املناقشات اليت أجراها الفريق العامل أبدى الرئيس آراءه، كما يلي -٣٢

أتاحــت املناقشــات الــيت جــرت يف الفــريق العــامل إحــراز تقــّدم كــبري يف مســألة مــدى   )أ( 
ودات مالءمـــة أن تـــتوىل األمـــم املـــتحدة دور الســـلطة اإلشـــرافية مبقتضـــى بـــروتوكول املوجـــ  

 الفضائية؛

كشـفت تلـك املناقشـات عـن االجتـاه إىل االعـتراف بأن األمم املتحدة هي، من حيث         )ب( 
ــروتوكول املوجــودات        ــنظمة ملمارســة وظــائف الســلطة اإلشــرافية مبوجــب ب ــبدأ، أنســب م امل

 الفضائية؛

د غـري أنـه أصـبح واضـحا أن اللجـنة الفرعـية القانونـية ستحتاج إىل احلصول على املزي                    )ج( 
مـن املعلومـات قـبل أن تـتمكّن مـن اختـاذ موقـف أكثر حتديدا بشأن املسألة، فيما يتعلق، أوالً،                     

. مبقبولـية تلـك الواليـة مبقتضـى أحكـام ميـثاق األمـم املتحدة، وثانياً، باآلثار املتعلقة باملسؤولية            
ل االبتدائي  وبشـأن الـتمويل، سـيلزم إيالء اهتمام خاص لتوضيح الطريقة اليت سيعاجل هبا التموي              

 لنظام التسجيل الدويل املقبل؛

وُسـلّم بأنـه ينـبغي إيالء اعتبار خاص لتطور احلالة داخل منظمة الطريان املدين الدولية                 )د( 
فـيما يـتعلق بتنفـيذ وظـائف السـلطة اإلشـرافية مبقتضـى الربوتوكول املتعلق باملسائل                 ) اإليكـاو (

 )ج(لضمانات الدولية على املعدات املنقولة؛اليت ختص معدات الطائرات، امللحق باتفاقية ا

ويف ظـل تلـك الظـروف، سـتكون املناسـبة املالئمـة التالـية إلجـراء املـزيد من النظر يف                       )ه( 
ــا،       ــاده يف روم املســائل املذكــورة أعــاله هــي اجــتماع اخلــرباء احلكومــيني األول املرتقــب انعق

م الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض والــذي ســُتدعى إلــيه مجــيع الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدا
ولذلـك سيكون من املفيد إىل أقصى حد أن يعّد          . السـلمية ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         

 .اليونيدروا املعلومات اإلضافية املطلوبة أعاله يف وقت مناسب لذلك االجتماع
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