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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  نوالدورة الثالثة واخلمس

  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس / آذار٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال٦البند 

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس 
          املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

      يرمشروع التقر    
      املرفق األول    
تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس     

    املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
مــارس  / آذار٢٤ املعقــودة يف ٨٧٨عــاودت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف جلــستها       -١

مــس املتعلقــة بالفــضاء ، َعقــَد الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخل ٢٠١٤
  ).بلجيكا(فرانسوا ميانس -رئاسة جانباخلارجي وتطبيقها 

ــل     -٢ ــق العامـ ــد الفريـ ــن   [...] وعقـ ــرة مـ ــسات يف الفتـ ــارس إىل / آذار٢٥جلـ [...] مـ
ــسان ــل /نيــ ــل     . ٢٠١٤أبريــ ــق العامــ ــة الفريــ ــرئيس بواليــ ــر الــ ــة ذكَّــ ــسة االفتتاحيــ   ويف اجللــ

، املرفــق A/AC.105/990؛ والوثيقــة ٦ و٤ الفقرتــان ، املرفــق األول،A/AC.105/942الوثيقــة (
  ).٧األول، الفقرة 
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 اللجنة الفرعية القانونيـة كانـت قـد اتفقـت، يف دورهتـا الثانيـة                نَّوذكَّر الرئيس أيضاً بأ     -٣
واخلمسني، على أن تستعرض يف دورهتا الثالثة واخلمسني مدى احلاجة إىل متديد واليـة الفريـق    

  ).١٨٨، الفقرة A/AC.105/1045الوثيقة (رهتا الثالثة واخلمسني العامل إىل ما بعد دو
  :وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي  - ٤

معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وقرارات اجلمعيـة            )أ(  
  ؛ )ST/SPACE/61/Rev.1الوثيقة  (العامة والوثائق األخرى ذات الصلة

اجتماعات بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضطلع هبـا          ورقة غرفة     )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.7الوثيقة  (٢٠١٤يناير / كانون الثاين١يف الفضاء اخلارجي، حىت 

ــة معاهــدات       )ج(   جمموعــة مــن األســئلة املقدَّمــة مــن رئــيس الفريــق العامــل املعــين حبال
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP.16 الوثيقة( بالفضاء اخلارجي وتطبيقها املتحدة اخلمس املتعلقة األمم

علــى جمموعــة ) A/AC.105/C.2/2014/CRP.17الوثيقــة (الــرد الــوارد مــن أملانيــا    )د(   
األسئلة املقدَّمة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة                        

  بالفضاء اخلارجي وتطبيقها؛
ــي      )ه(    ــاد الروسـ ــن االحتـ ــوارد مـ ــرد الـ ــة (الـ  A/AC.105/C.2/2014/CRP.18الوثيقـ
األسـئلة املقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم                    على جمموعـة    ) Corr.1و

  ؛املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
ــة ا     )و(    ــة القانوني ــة الفرعي ــا يف دورة اللجن ــسامهة تركي ــة واخلمــسني  م ــة (لثالث الوثيق

A/AC.105/C.2/2014/CRP.26(؛  
رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس           مها  دَّحملة عامة ق    )ز(  

املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها بـشأن الـردود الـواردة مـن الـدول األعـضاء واملـراقبني الـدائمني                     
 A/AC.105/C.2/2013/CRP.12مــة مــن الــرئيس يف الوثيقــة دَّاملقلــدى اللجنــة علــى جمموعــة األســئلة 

  .)A/AC.105/C.2/2014/CRP.22الوثيقة (
ــوارد يف     -٥ ــتبيان الـــ ــل أنَّ االســـ ــق العامـــ ــات والحـــــظ الفريـــ ــة االجتماعـــ ــة غرفـــ  ورقـــ

A/AC.105/C.2/2014/CRP.16            يبقى أساساً جيداً ملا ُتجرى ضمن إطار والية الفريـق العامـل مـن
أن املــسائل ذات الــصلة حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء   مناقــشات بــش

  .اخلارجي وتطبيقها
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وأثنــاء مناقــشة االســتبيان والــردود الــواردة عليــه، الحــظ الفريــق العامــل أنَّ مــن شــأن    -٦
ات زيادة املسامهات املكتوبة املقدَّمة من الدول األعضاء واملنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـ             

ــة الــيت هلــا صــفة   ــة أن ُتثــري مناقــشات الفريــق العامــل    غــري احلكومي ــم لــدى اللجن  مراقــب دائ
  .املستمرة، مما ميكِّنه من إعداد جمموعة آراء للنظر فيها مستقبالً

واتفق الفريق العامل على توسيع نطاق جمموعة األسئلة الواردة يف االستبيان مـن أجـل          -٧
حقاً يف إطار واليـة الفريـق العامـل؛ وذلـك عـن طريـق تـضمني                 إثراء املناقشات اليت ستجرى ال    

االســـتبيان ســـؤاالً إضـــافياً رابعـــاً تنظـــر فيـــه الـــدول األعـــضاء بـــشأن العالقـــة بـــني معاهـــدات  
واالسـتبيان احملـدَّث    . املتحدة اخلمس املتعلقة بالفـضاء اخلـارجي والقـانون الـدويل العـريف             األمم

  .عامل باعتباره التذييل األولمرفق هبذا التقرير اخلاص بالفريق ال
والحظ الفريق العامل أنَّ االستبيان يركِّز على املسائل األساسـية ذات الـصلة بـاألمور                 -٨

 أنَّ األسـئلة الـواردة يف       ولـوحظ . العملية، ويساعد علـى تنظـيم عمـل الفريـق العامـل وترشـيده             
ُتـستخدم  فَتـرض فيهـا أن       اجلديـد، ليـست حـصريةً وال يُ        ٤االستبيان، حىت بعد إضافة الـسؤال       

  . مناقشات الفريق العامل أثناء دورة اللجنة الفرعية الرابعة واخلمسنيعلى حنو ُيقيِّد
واتفق الفريق العامل على أنَّ األعمـال املـضطلع هبـا يف إطـار بنـود أخـرى مـن جـدول                        -٩

  .انأعمال اللجنة الفرعية ميكن أن تثري املناقشات حول األسئلة الواردة يف االستبي
واتفــق الفريــق العامــل علــى معــاودة دعــوة الــدول األعــضاء يف اللجنــة واملنظمــات            -١٠

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي                      
  . يف ورقة غرفة اجتماعاتأيُّ ردود ترد سُتتاحو .تعليقات وردود على االستبيان

  ا، يـــ عملاً يتَّبـــع الفريـــق العامـــل هنجـــنود تأكيـــد رأي مفـــاده أوعـــاودت بعـــض الوفـــ  -١١
  .ا، يف مناقشة أحكام املعاهداتيال نظر
والحظ الفريق العامل أنَّ دورته احلالية شهدت مناقـشةً شـاملةً بـشأن املـسائل املتـصلة           -١٢

ها وتطبيقهــا بالعالقــة القائمــة بــني معاهــدات األمــم املتحــدة املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتنفيــذ
وأكَّـد الفريـق علـى دور     . وطابع عدد من املبادئ األساسية املنصوص عليها يف تلك املعاهدات         

اللجنة الفرعية القانونية كمنرب لتبادل املعلومـات واآلراء بـشأن األسـباب الـيت تـدفع الـدول إىل        
  .االنضمام إىل تلك املعاهدات أو عدم االنضمام إليها
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 هناك مناقشة قد جرت بشأن التـأثري الـذي ميكـن أن    نَّمل كذلك أوالحظ الفريق العا    -١٣
يترتب على الصكوك غري امللزمة فيمـا خيـص تفـسَري وتطبيـَق أحكـام معاهـدات األمـم املتحـدة                     

  .املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 إىل وجود أوجـه     جرت وُخِلَص أثناءها   هناك مناقشة قد     نَّحظ الفريق العامل أيضاً أ    وال  -١٤

تشابه بني مفاهيم ومبادئ معاهدات األمم املتحدة واملفاهيم واملبـادئ املماثلـة املوجـودة يف نظـم                 
ــة متنوِّ  ــة وطني ــة؛ إالَّقانوني ــك        أنَّع ــَق تل ــسَري وتطبي ــذي يظــل َيحكــم تف ــو ال ــدويل ه ــانون ال  الق

  .املعاهدات من الناحية العملية
 اللجنة الفرعية َعقَْده أثناء دورهتا الرابعـة واخلمـسني،    وأوصى الفريُق العامل بأن تعاود      -١٥
  .، وأن تنظر يف مدى احلاجة إىل متديد واليته إىل ما بعد تلك الدورة٢٠١٥عام 
ــام          -١٦ ــة، ع ــه القادم ــُسه يف دورت ــه رئي ــدِّم إلي ــى أن يق ــل عل ــق العام ــق الفري ، ٢٠١٥واتف

ود الـواردة علــى االسـتبيان تتـضمَّن جتميعــاً    وبالتعـاون مـع األمانـة، حملــةً عامـةً ُمحدَّثـة عــن الـرد      
لآلراء اليت قُدِّمت كتابةً وطُرحـت يف املناقـشات الـيت جـرت أثنـاء دوراتـه، لكـي تـوفِّر أساسـاً                       
لتبسيط جمموعة األسئلة الـواردة يف االسـتبيان أو توسـيع نطاقهـا أو تكييفهـا، تـشجيعاً إلجـراء                    

  .ية الفريق العاملمزيد من املناقشات هبذا الشأن ضمن إطار وال
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      التذييل األول
جمموعة من األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة     

    معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
  معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأحكامها املتصلة بالقمر   - ١  

    ية األخرىواألجرام السماو
معاهـــدة املبـــادئ املنظمـــة لنـــشاطات الـــدول يف ميـــدان استكـــشاف  "هـــل أحكـــام   ١- ١

معاهــدة ("، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى  "واســتخدام الفــضاء اخلــارجي
تشكِّل إطاراً قانونياً كافياً الستخدام واستكشاف سطح القمر واألجـرام   ")الفضاء اخلارجي 

  السماوية األخرى؟
  ؟"اتفاق القمر"ما هي فوائد االنضمام إىل   ٢-١
الـيت ينبغـي توضـيحها أو تعديلـها حـىت يتـسىن             " اتفاق القمر "ما هي مبادئ أو أحكام        ٣-١

  توسيع نطاق انضمام الدول إليه؟
    

    التَّبعة واملسؤولية الدوليتان  - ٢  
ثالثـة والرابعـة مـن      علـى النحـو الـوارد يف املـادتني ال         " اخلطأ"هل ميكن استخدام مفهوم       ١-٢
يف معاقبــة عــدم امتثــال الدولــة للقــرارات الــصادرة عــن اجلمعيــة العامــة أو   " اتفاقيــة املــسؤولية"

ــرار      ــل الق ــضاء، مث ــشطة الف ــة بأن ــة واملتعلق ــا الفرعي ــصلة   ٤٧/٦٨هيئاهت ــادئ ذات ال ــشأن املب  ب
يــف احلطــام باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي واملبــادئ التوجيهيــة لتخف 

الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية؛ أو بعبـارة أخـرى            
 عدم االمتثال للقرارات الصادرة عن اجلمعيـة العامـة أو الـصكوك الـصادرة               نَّ أ هل ميكن اعتبار  

بـاملعىن  " خطـأ "عن اهليئات الفرعية املنبثقة عن اجلمعية العامة واملتعلقة بأنـشطة الفـضاء ُيـشكِّل               
  ؟"اتفاقية املسؤولية"املقصود يف املادتني الثالثة والرابعة من 

اتفاقية "على النحو الوارد يف املادة األوىل من " األضرار"هل ميكن استخدام مفهوم   ٢- ٢
حبيث يشمل اخلسائَر الناجتة عن مناورة يقوم هبا جسم فضائي تشغيلي من أجل " املسؤولية

م فضائي أو حبطام فضائي غري ممتثل للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام تفادي االرتطام جبس
  الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي؟
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دة متعلقة بتنفيذ املسؤولية الدوليـة، علـى النحـو املنـصوص عليـه       هل هناك جوانب حمدَّ     ٣-٢
  بـشأن ٤١/٦٥معيـة العامـة   ، تـرتبط بقـرار اجل  " اخلـارجي  معاهـدة الفـضاء   "يف املادة الرابعة من     

  ؟"املبادئ املتعلقة باستشعار األرض من بعد من الفضاء اخلارجي"
    

    تسجيل األجسام الفضائية   - ٣  
هـل ميكـن العثـور علـى أسـاس قـانوين يف اإلطـار القـانوين الـدويل القـائم املنطبـق علـى               ١-٣

وأحكــام " اخلــارجيمعاهــدة الفــضاء "األنــشطة الفــضائية واألجــسام الفــضائية، خاصــة أحكــام 
، مــن شــأنه أن ")اتفاقيــة التــسجيل (""اتفاقيــة تــسجيل األجــسام املطلقــة يف الفــضاء اخلــارجي "

  ولة إىل أخرى أثناء تشغيل ذلك اجلسم يف املدار؟يسمح بنقل تسجيل جسم فضائي من د
كيــف ميكــن تنــاول مــسألة نقــل أنــشطة أو ملكيــة تنطــوي علــى جــسم فــضائي أثنــاء      ٢-٣

 لدولـة التـسجيل إىل شـركة تابعـة لدولـة أجنبيـة تنـاوالً ميتثـل         دار من شـركة تابعـة     تشغيله يف امل  
  لإلطار القانوين الدويل القائم املنطبق على األنشطة الفضائية واألجسام الفضائية؟

الـيت متـاَرس، علـى النحـو املنـصوص عليـه يف املـادة الثامنـة مـن                   ما هي الوالية والرقابـة        ٣-٣
 وفقـاً ألحكـام      دوليـةٌ  ، على جسم فضائي َسـجَّلته منظمـةٌ حكوميـةٌ         "رجيمعاهدة الفضاء اخلا  "
  ؟"اتفاقية التسجيل"
    

    القانون الدويل العريف يف الفضاء اخلارجي  - ٤  
ي أيُّ أحكـام    هل توجد يف معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارج                -٤

يف؛ ومـا هـي تلـك األحكـام إنْ وجـدت؟            من القـانون الـدويل العـر      ل جزءاً   كّميكن اعتبارها تش  
  أو الوقائعية اليت استندت إليها إجابتكم؟/هل ميكنكم ذكر األركان القانونية و

  


