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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة احلادية واخلمسون
  ٢٠١٢مارس / آذار٣٠-١٩فيينا، 
   من جدول األعمال٥البند 

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس 
        املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

 املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة مشروع تقرير رئيس الفريق العامل    
    اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                   -١
، عقـد اجتمـاع لفريقهـا العامـل     ٢٠١٢مـارس  / آذار١٩ املعقـودة يف    ٨٣٩السلمية، يف جلستها    

-دات األمم املتحدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا برئاسـة جـان         املعين حبالة معاه  
  ).بلجيكا(فرانسوا مايانس 

ــوَع  -٢ ــرة مـــن  [...] د الفريـــق العامـــل قَـ ــارس /آذار[...] إىل [...] جلـــسات، يف الفتـ مـ
مـارس، اسـتذكر الـرئيس      /آذار[...] ويف اجللسة االفتتاحية للفريق العامل، املعقـودة يف         . ٢٠١٢

 مـن  ٧، والفقـرة  A/AC.105/942 مـن املرفـق األول للوثيقـة    ٦ و٤الفقرتـان  (والية الفريق العامل    
  ).A/AC.105/990املرفق األول للوثيقة 

واستذكر الرئيس أنَّ اللجنة الفرعية اتَّفقت يف دورهتا اخلمـسني علـى أن تـستعرض يف                  -٣
مـل إىل مـا بعـد الـدورة احلاليـة للجنـة       دورهتا احلاليـة مـدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفريـق العا              

  ).A/AC.105/990 من الوثيقة ٤٢الفقرة (الفرعية 
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  :وكانت الوثائق التالية معروضة على الفريق العامل  -٤

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وقـرارات اجلمعيـة                )أ(  
  ؛)ST/SPACE/51(العامة والوثائق األخرى ذات الصلة 

ورقة غرفة اجتماعات عن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة يف الفـضاء              )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.3 (٢٠١٢يناير / كانون الثاين١اخلارجي حىت 

رة مــن األمانــة بــشأن األنــشطة الــيت جيــري االضــطالع هبــا أو ُيعتــزم    إضــافة ملــذكّ  )ج(  
لسماوية األخرى، والقواعد الدولية والوطنيـة الـيت حتكـم          االضطالع هبا فوق سطح القمر واألجرام ا      

تلك األنشطة، واملعلومات املتلقّاة من الدول األطراف يف االتفاق املنظّم ألنشطة الـدول علـى القمـر                 
  ؛)A/AC.105/C.2/L.271/Add.2(واألجرام السماوية األخرى بشأن منافع التقّيد بذلك االتفاق 

مــن رئــيس الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم جمموعــة أســئلة مقدَّمــة   )د(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2012/CRP.10(املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 

اة من أملانيا وبلجيكا وهولندا على جمموعة األسئلة املقدَّمة من رئـيس          الردود املتلقّ   )ه(  
حــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املت

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.11.(  

، A/AC.105/C.2/2012/CRP.10ورحَّــب الفريــق العامــل باالســتبيان الــوارد يف الوثيقــة        -٥
وأشار إىل أنَّه يبقى أساسا جيدا للمناقشات اليت جتـري ضـمن إطـار واليـة الفريـق العامـل بـشأن                      

الة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا، ألنَّـه               املسائل املتعلقة حب  
يركِّز على املسائل األساسية اليت تتسم بطابع عملي هام، ومـن شـأنه أن يـساعد يف تنظـيم عمـل               

  .الفريق العامل وترشيده

الــردود والحــظ الفريــق العامــل، أثنــاء مناقــشة جمموعــة األســئلة الــواردة يف االســتبيان و    -٦
 بـشأهنا، أنَّ مـن شـأن احلـصول علـى مزيـد مـن املـسامهات الكتابيـة مـن الـدول األعـضاء                        الواردة

واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنـة              
  .أن يثري مناقشاته املستمرة ليتسىن له إعداد جمموعة من اآلراء للنظر فيها مستقبال

والحظ الفريق العامل أنَّ االستبيان مقسَّم إىل ثالثة أجزاء، وأبدى املالحظات التالية يف              -٧
  :هذا الشأن

 يتناول املسائل املتعلقـة باالتفـاق املـنظِّم ألنـشطة الـدول علـى سـطح                 ١ السؤال  )أ(  
ر واألجـرام الـسماوية األخـرى وأحكـام معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان                      القم

استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى، وهـو                   
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واسع النطاق على حنو يشمل مسائل إضافية تتعلق بالسياسة العامة اليت تنظم مسائل استكشاف               
  م السماوية األخرى واستخدامها؛القمر واألجرا

 يتناول املسائل املتـصلة حتديـدا باملـسؤولية والتبعـات مبوجـب معاهـدات               ٢ السؤال  )ب(  
األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي، وُيستند إليه كأساس جيد إلجراء مزيد من املناقـشات املتعلقـة          

ء اخلــارجي واملبــادئ التوجيهيــة بتطبيــق صــكوك أخــرى مثــل مبــادئ األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضا 
  لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛

 يتناول املسائل املتعلقة بتسجيل األجسام املطلقة يف الفـضاء اخلـارجي،            ٣ السؤال  )ج(  
يف املـدار؛ وميكـن يف إطـاره        وال سّيما مسألة نقل امللكية أو الـتحكم باألجـسام الفـضائية املوجـودة               
ويف هـذا الـصدد، ميكـن أن    . مواصلة مناقشة املسألة األوسع نطاقا املتعلقة بنقـل األنـشطة حبـد ذاهتـا         

  )١(.ُيؤخذ يف االعتبار التقرير النهائي للفريق العامل املعين بتشريعات الفضاء الوطنية التابع للجنة

ــل أنَّ     -٨ ــق العام ــسؤالنيوالحــظ الفري ــ٢ و١ ال ــشة    م ــسحان اجملــال ملناق ن االســتبيان يف
ــآة مبوجــب الفقــرة     ــة تطبيــق االتفاقــات املناســبة املرت ــة   ٢إمكاني  مــن املــادة اخلامــسة مــن اتفاقي

 مـن املـادة الثانيـة مـن         ٢املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية، والفقـرة           
  .اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

واتَّفـق الفريــق العامــل علــى أنَّ املناقــشات املتعلقــة مبجموعــة األســئلة الــواردة يف االســتبيان    -٩
  .ميكن أن تستنري بالعمل اجلاري يف إطار البنود األخرى املدرجة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية

 تعليقـات   واتَّفق الفريـق العامـل علـى دعـوة الـدول األعـضاء يف اللجنـة جمـدَّدا إىل تقـدمي                      -١٠
واتَّفـق الفريـق العامـل أيـضا علـى      . وردود على األسئلة الواردة يف االستبيان الـذي أعـدَّه الـرئيس    

دعوة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الـيت لـديها مركـز مراقـب دائـم لـدى            
الفـضاء اخلـارجي    وسُيتاح االستبيان جمدَّدا على موقع مكتـب شـؤون          . اللجنة إىل تقدمي تعليقات   

واتَّفـق الفريـق العامـل      . اة يف ورقـة غرفـة اجتماعـات       التابع لألمانة العامـة، وسـُتتاح الـردود املتلقّـ         
أيضا على أنَّ األسئلة الواردة يف االستبيان ليـست حـصرية وأنَّهـا ينبغـي أال تقيِّـد املناقـشات الـيت           

  .نة الفرعيةسيجريها الفريق العامل خالل الدورة الثانية واخلمسني للج

 دورهتـا الثانيـة   أثنـاء  لـه  اجتمـاع    عقـدَ   العامل بأن تعاود اللجنة الفرعيـة      وأوصى الفريقُ   -١١
، وأن تستعرض عندئذ مـدى احلاجـة إىل متديـد واليتـه             ٢٠١٣ها يف عام    واخلمسني املقرَّر عقدُ  
  .إىل ما بعد تلك الدورة

 
───────────────── 

  .A/AC.105/C.2/101 الوثيقة سوف يصدر يف )1(  


