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[

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة احلادية واخلمسون

  ٢٠١٣أبريل / نيسان١٩-٨فيينا، 
   من جدول األعمال٤البند 

  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 التابعة للجنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            -١
، عقد اجتمـاع لفريقهـا العامـل    ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٨ املعقودة يف    ٨٥٩السلمية، يف جلستها    

ــة مع  ــا برئاســة      املعــين حبال ــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقه  اهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلق
  ).بلجيكا(فرانسوا مايانس -جان
ويف اجللـسة  . ٢٠١٣أبريـل  /نيـسان ] ١٧[ إىل ٩ات مـن  لس ج٤وعقد الفريق العامل    -٢

  مــن املرفــق األول للوثيقــة٦ و٤الفقرتــان ( الفريــق العامــل  واليــةَاالفتتاحيــة، اســتذكر الــرئيُس
A/AC.105/942 من املرفق األول للوثيقة ٧، والفقرة A/AC.105/990.(  

 اللجنة الفرعية اتفقت أثناء دورهتـا احلاديـة واخلمـسني علـى     واستذكر الرئيس أيضا أنَّ    -٣
هـذه  أن تنظر أثناء دورهتا احلاليـة يف مـدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفريـق العامـل إىل مـا بعـد                  

  ).A/AC.105/1003 الوثيقة  من١٨٢الفقرة (الدورة 
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  :وُعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية  -٤
ــرارات       "  )أ(   ــضاء اخلــارجي، وق ــة بالف ــا املتعلق ــم املتحــدة ومبادئه ــدات األم معاه

  ؛)ST/SPACE/61" (اجلمعية العامة والوثائق األخرى ذات الصلة
قـة باألنـشطة املـضطلع     ورقة غرفة اجتماعات بشأن حالة االتفاقـات الدوليـة املتعل           )ب(  

  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.5 (٢٠١٣يناير / كانون الثاين١هبا يف الفضاء اخلارجي، حىت 
مـــة مـــن رئـــيس الفريـــق العامـــل املعـــين حبالـــة معاهـــدات جمموعـــة أســـئلة مقدَّ  )ج(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.12(املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  األمم

مــة مــن مــن أملانيــا وكازاخــستان علــى جمموعــة األســئلة املقدَّ ان الــواردان الــرّد  )د(  
رئيس الفريق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي                   

  ؛)A/AC.105/C.2/2013/CRP.13(وتطبيقها 
يس الفريـق العامـل     مة من رئـ    الوارد من النمسا على جمموعة األسئلة املقدَّ       الرّد  ) ه(  

املعــــين حبالــــة معاهــــدات األمــــم املتحــــدة اخلمــــس املتعلقــــة بالفــــضاء اخلــــارجي وتطبيقهــــا   
)A/AC.105/C.2/2013/CRP.18.(  
 A/AC.105/C.2/2013/CRP.12 االسـتبيان الـوارد يف الوثيقـة         وأشار الفريق العامـل إىل أنَّ       -٥

الفريــق العامــل بــشأن املــسائل  يبقــى أساســا جيــدا للمناقــشات الــيت جتــري ضــمن إطــار واليــة   
  .املتعلقة حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

والحظ الفريـق العامـل، أثنـاء مناقـشة جمموعـة األسـئلة الـواردة يف االسـتبيان والـردود                      -٦
دول األعـضاء  الواردة عليها، أنَّ من شـأن احلـصول علـى مزيـد مـن املـسامهات الكتابيـة مـن الـ          

واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت لـديها مركـز مراقـب دائـم لـدى                       
  .اللجنة أن يثري مناقشاته املستمرة ليتسىن له إعداد جمموعة من اآلراء للنظر فيها مستقبال

  : االستبيان قُسِّم إىل ثالثة أجزاء والحظ ما يليوأشار الفريق العامل إىل أنَّ  -٧
 املــسائل املتعلقــة باالتفــاق املــنظِّم ألنــشطة الــدول علــى   ١اســتهدف الــسؤال   )أ(  

وأحكــام معاهــدة املبــادئ املنظِّمــة  ) اتفــاق القمــر(ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى  
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلـك القمـر واألجـرام            

، وكانـت تلـك املـسائل واسـعة مبـا فيـه الكفايـة               )اهدة الفـضاء اخلـارجي    مع(السماوية األخرى   
استكـشاف واسـتخدام القمـر    الـساري علـى   حبيث تناولت مواضيع إضافية تتعلق بالنظام العـام       

  واألجرام السماوية األخرى؛
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 باملـسؤولية واملـساءلة مبوجـب       اًاملـسائل املتعلقـة حتديـد     على   ٢مل السؤال   اشت  )ب(  
ل أساسـا جيـدا ملواصـلة املناقـشات         م املتحـدة املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي، وشـكَّ          معاهدات األم 

ــادئ األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي،        ــاق صــكوك أخــرى مــن قبيــل مب بــشأن انطب
واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       

  األغراض السلمية؛
ــسؤال    )ج(   ــاول ال ــة يف الفــضاء اخلــارجي، وخباصــة    ٣تن ــسجيل األجــسام املطلَق  ت

لـة يف نقـل     م هبا يف املدار، واملسألة األوسـع املتمثّ       مسألة نقل ملكية األجسام الفضائية أو التحكّ      
  . ذاته حبّداألنشطة

طـابع  سم ب  االستبيان يركز على املـسائل األساسـية الـيت تتَّـ           وأشار الفريق العامل إىل أنَّ      -٨
 األسـئلة الـواردة يف االسـتبيان        تنظـيم عمـل الفريـق العامـل وترشـيده، وأنَّ          ويفيد يف   عملي هام   

 تقيِّـد املناقـشات الـيت سـيجريها الفريـق العامـل خـالل الـدورة الثالثـة                    شـاملة وينبغـي أالَّ     تليس
  .واخلمسني للجنة الفرعية

 إطـار بنـود أخـرى مـن جـدول            األعمـال الـيت أُجنـزت يف       واتفق الفريق العامل علـى أنَّ       -٩
  .أعمال اللجنة الفرعية ميكن أن تثري املناقشات بشأن جمموعة األسئلة الواردة يف االستبيان

ــدعى جمــدَّ  واتفــق ال  -١٠ ــة واملنظمــات  اًدفريــق العامــل علــى أن ُت  الــدول األعــضاء يف اللجن
م لــدى اللجنــة إىل احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت لــديها مركــز مراقــب دائــ
وســُيتاح . ه الــرئيستقــدمي تعليقــات وردود علــى األســئلة الــواردة يف االســتبيان الــذي أعــدَّ       

 علــى موقــع مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي التــابع لألمانــة العامــة، وســُتتاح االســتبيان جمــدَّداً
  . الردود املتلقّاة يف ورقة غرفة اجتماعات

نـضمام إىل اتفـاق القمـر       االاملشترك حول ما يعود به      البيان  أنَّ  واستذكر بعض الوفود      -١١
مفيـدة فيمـا   صـاحلة و  مسامهة يعد) A/AC.105/C.2/L.272(من منافع على الدول األطراف فيه     

بـشأن العمليـات التـشريعية الوطنيـة يف جمـال التـصديق علـى معاهـدات               سـتجرى   يتصل مبناقشة   
  .فيذهااألمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتن

بع الفريـق العامـل هنجـا عمليـا، ال نظريـا،            وعاود بعض الوفود تأكيد رأي مفاده أن يتَّ         -١٢
  .يف مناقشة أحكام املعاهدات

 مناقـشة شـاملة أجريـت يف دورتـه احلاليـة بـشأن املـسائل                وأشار الفريـق العامـل إىل أنَّ        -١٣
ــذها  قــة املتعلاملتــصلة بالعالقــة القائمــة بــني معاهــدات األمــم املتحــدة     بالفــضاء اخلــارجي وتنفي
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 علـى  أُكِّـد و. وتطبيقها وطابع العديد من املبادئ األساسية املنصوص عليها يف تلـك املعاهـدات        
دور اللجنة الفرعية القانونية كمنرب لتبادل املعلومات واآلراء بشأن األسباب الـيت تـدفع الـدول                

  .يهاإىل االنضمام إىل تلك املعاهدات أو إىل عدم االنضمام إل
وأوصى الفريُق العامل بأن تعاود اللجنة الفرعيـة عقـَد اجتمـاع لـه أثنـاء دورهتـا الثالثـة                      -١٤

ــه إىل مــا بعــد تلــك    ٢٠١٤واخلمــسني، يف عــام  ، وأن تنظــر يف مــدى احلاجــة إىل متديــد واليت
  .الدورة
لقادمـة   مـع األمانـة، يف دورتـه ا        ه، بالعمـل  رئيسإليه  م  واتفق الفريق العامل على أن يقدِّ       -١٥

جتميعـاً لـآلراء الـيت قُـدِّمت     تشمل ، حملة عامة عن الردود الواردة على االستبيان        ٢٠١٤يف عام   
كتابــةً وأثــريت يف املناقــشات الــيت جــرت أثنــاء دوراتــه، لكــي تكــون أساســا لتبــسيط جمموعــة   

ــا أو    ــواردة يف االســتبيان أو توســيع نطاقه ــا هبــدف  األســئلة ال ــد مــن   تكييفه ــز إجــراء مزي تعزي
  .ملناقشات ضمن إطار والية الفريق العاملا

  


