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*1701156*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السادسة واخلمسون
  ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧- آذار/مارس ٢٧فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقَّت ٥البند 

   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس
        بالفضاء اخلارجي وتطبيقها املتعلقة

مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ املنظِّمة مشروع إعالن   
ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، 

     ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى يف  مبا
     رة من األمانةمذكِّ  
   مةمقدِّ  

طلـــب ، ٢٠١٦يف الـــدورة اخلامســـة واخلمســـني للجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، يف عـــام         -١
العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا إىل   الفريق

مـة ألنشـطة   األمانة أن تعد مشروع إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ املنظِّ
جـرام السـماوية   الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واأل   

األخــرى (معاهــدة الفضــاء اخلــارجي)، يتــاح كوثيقــة عمــل للــدورة السادســة واخلمســني للجنــة    
الفرعية القانونية جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية قبل انعقاد تلك الدورة. واتفق الفريـق العامـل   

اسـتخدام الفضـاء    على أن تنظر اللجنة الفرعية القانونية يف مشـروع اإلعـالن وتعرضـه علـى جلنـة     
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية لكــي تقــرَّه يف دورهتــا الســتني. وميكــن بعدئــذ إدراج اإلعــالن،     

يهدف إىل التوعيـة مبنـافع املعاهـدة، كمرفـق بقـرار اجلمعيـة العامـة املتعلـق بالتعـاون الـدويل            الذي
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 ٢٠١٧علـــى اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، الـــذي سيصـــدر يف عـــام         
)A/AC.105/1113 من املرفق األول). ٢١، والفقرة ٥٧، الفقرة 

ويتضــمن مرفــق هــذه الوثيقــة نــص املشــروع، بالصــيغة الــيت أعــدهتا األمانــة تلبيــة للطلــب   -٢
  اللجنة الفرعية. فيهاملذكور أعاله، لكي تنظر 
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     املرفق
      اإلعالنمشروع   
الذكرى السنوية اخلمسون ملعاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان   

استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام 
     األخرى السماوية

 اجلمعية العامة، نَّإ 

واســتخدام مــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف  إىل معاهــدة املبــادئ املنظِّ إذ تشــري  
تح بـاب التوقيـع عليهـا    اليت فُ )١(الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،

  ،١٩٦٧كانون الثاين/يناير  ٢٧يف لندن وموسكو وواشنطن العاصمة يف 
  عليها،وقَّعت دولة أخرى  ٢٥ أنَّيف املعاهدة و دول أصبحت أطرافاً ١٠٥ أنَّ وإذ تالحظ  
ــه املعاهــدة يف احلفــاظ علــى الفضــاء اخلــارجي       ملِّوإذ تســ  ــذي تؤدي ــدور األساســي ال بال

بغيـة صـون السـلم واألمـن      ،ويف تعزيز مقاصد ومبـادئ ميثـاق األمـم املتحـدة     ،لألغراض السلمية
  عزيز التعاون والتفاهم الدوليني،الدوليني وت

إزاء هشاشة بيئة الفضـاء وضـرورة مواصـلة تعزيـز سـالمة األنشـطة        عن قلقها وإذ تعرب 
كـل  املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي وأمنها واسـتدامتها، مـن خـالل بـذل جهـود مشـتركة علـى        

الصعيد الدويل واإلقليمي واألقاليمي، مبا يشمل عدة أمور، منـها محايـة املوجـودات الفضـائية     من 
  البالغة األمهية، والنظم الفضائية والبىن التحتية

ــوإذ تؤ  ــه ال جيــوز التملُّــ  داًجمــدَّ دكِّ ــا يف ذلــك القمــر    أن ك القــومي للفضــاء اخلــارجي، مب
وسـيلة   االسـتخدام أو االحـتالل أو بـأيِّ   ، بواسـطة  السماوية األخرى، بدعوى السـيادة  واألجرام

رجي، ســواء الــدول تتحمــل مســؤولية دوليــة عــن األنشــطة الوطنيــة يف الفضــاء اخلــا  أخــرى؛ وأنَّ
  اضطلعت هبذه األنشطة هيئاٌت حكوميةٌ أو كياناٌت غري حكومية،  

اســتخدام علــى للتعــاون الــدويل والطــابع املتزايــد تنوُّعــاً علــى التطــور املســتمر  ددِّوإذ تشــ 
ــة       الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مــع مــا يتحقــق يف ميــدان الفضــاء مــن إجنــازات علمي

ــة معقــدة بصــفة أس  ــدان الفضــاء،     وتكنولوجي ــة يف مي ــد للجهــات الفاعل ــوع املتزاي  وإذاســية والتن
التعـاون والتنسـيق علـى مجيـع املسـتويات      علـى تعزيـز   على بنـاء شـراكات أقـوى، و   بالتايل تشجع 

  وفيما بني مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة،
ــة   ــي مقتنعـ ــاً وإذ هـ ــخاً اقتناعـ ــارجي      راسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــلة استكشـ ــرورة مواصـ بضـ

جلميــع الــدول احلريــة يف   واســتخدامه لفائــدة البشــرية كلــها وعلــى حنــو خيــدم مصــلحتها، وبــأنَّ   

                                                                    

 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )١(  
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ــاً        ــاواة ووفقـ ــدم املسـ ــى قـ ــماوية علـ ــرام السـ ــارجي واألجـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــاف واسـ  استكشـ
  الدويل،  للقانون

ة الــيت تضــطلع بأنشــطة فضــائية إىل مجيــع الــدول واملنظمــات احلكوميــة الدوليــ وإذ تــدعو 
  األخرى،    لدولاة ملصاحل تعاون والتعاضد، مع املراعاة احلقَّال أيملبد تعمل وفقاً  أن

مة ألنشـطة الـدول   يف معاهدة املبادئ املنظِّ الدول اليت مل تصبح بعد أطرافاً حتث  -١  
رام الســماوية يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــ        

علــى النظــر يف التصــديق عليهــا أو االنضــمام إليهــا، مــع مراعــاة دور املعاهــدة بوصــفها  ،األخــرى
حجر الزاوية للنظام القانوين الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي، ومراعاة أمهيـة املعاهـدة   

جــة تطورهــا يف حتقيــق الفائــدة جلميــع البلــدان علــى حنــو خيــدم مصــاحلها، بصــرف النظــر عــن در  
  االقتصادي أو العلمي؛

إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعيـة   تطلب  -٢  
ــرويج لالنضــمام          ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، الت ــة مكت ــن أمان ــدعم م ــة أن تواصــل، ب القانوني
للمعاهــدة علــى أوســع نطــاق، والتشــجيع علــى تنفيــذ الــدول هلــا وتطبيقهــا، مــع مراعــاة حقوقهــا 

  زيز التطوير التدرجيي للقانون الدويل للفضاء؛والتزاماهتا مبوجب املعاهدة، وتع
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي علـى مواصـلة تعزيـز بنـاء القـدرات يف           عجِّتش  -٣  

جمال قانون الفضـاء والسياسـة الفضـائية لصـاحل مجيـع البلـدان، ومواصـلة تقـدمي املسـاعدة للبلـدان           
النامية، بناء علـى طلبـها، يف جمـال وضـع السياسـات والتشـريعات الوطنيـة املتعلقـة بالفضـاء وفقـاً           

  عاة املنظور األوسع ألمن الفضاء.مع مرا للقانون الدويل للفضاء،
  




