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مشروع التقرير
إضافة

المرفق الثالث
مقترح بشأن والية الفريق العامل المنشأ في إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية
المعنون "تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف
الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها" ،واختصاصاته وخطة عمله وأساليب عمله

أوال -مقدمة ومعلومات أساسية
طلبت اللجنة الفرعية القانونية في دورتها السـ ــتيى رلي رويس وناوي رويس الفرلع ال امم المنيـ ــر في رطار
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بند جدول األعمال المت لع بالتبادل ال ام لآلراء بي ـ ـ ــرذ النمانو القانونية المحتملة للني ـ ـ ــطة المت لقة باس ـ ـ ــت ي ـ ـ ــا

الموارد الفضـ ــاوية واسـ ــتستلها واسـ ــت دامها ،مواصـ ــلة عقد الميـ ــاورار ،في فترة ما بيى الدورار ،بيـ ــرذ و ة الفرلع

ال امم واختص ــاص ــات وخطة عمل وأس ــلوب عمل  ،وأوص ــت برذ تواص ــم اللجنة النظر في هذه المس ــرلة في دورتها

الراب ة والستيى ،A/AC.105/1243( .الفقرة .)257

وفي الدورة الراب ة والسـ ـ ــتيى ،عقد الفرلع ال امم أربع جلسـ ـ ــار رسـ ـ ــمية وغير رسـ ـ ــمية ،ترد نتاوجها في
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القسم ثانياً أدناه.

ثانيا -المشروع المقترح لوالية الفريق العامل واختصاصاته وأساليب عمله
بموجب خطة عمل خمسية
ألف -الوالية
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ضطلع الفرلع ال امم بما يلي:
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**2106417
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(أ)

جمع الم لومار نار الصـلة بيـرذ األنيـطة المت لقة باسـت يـا

الموارد الفضـاوية واسـتستلها

واسـ ـ ـ ـ ـ ــت دامها ،بما في نلا ما يت لع بالتطورار ال لمية والت نولوجية والممارسـ ـ ـ ـ ـ ــار الحالية ،مع مراعاة طبي تها

المبت رة والمتطورة؛

دراسة اإلطار القانوني الحالي لهذه األنيطة ،وخصوصًا م اهدة المبادئ المنظمة ألنيطة الدول
(ب)
في ميداذ اسـ ــت يـ ــا واسـ ــت دام الفضـ ــاء ال ارجي ،بما في نلا القمر واألجرام السـ ــماولة األخر  ،وسـ ــاور م اهدار

األمم المتحدة المنطبقة ،مع ريتء ا عتبار الواجي أ ضًا للصكوك األخر نار الصلة ،حسي ا قتضاء؛
(و)

تقييم فواود مواص ـ ـ ـ ـ ــلة تطولر رطار لمثم هذه األني ـ ـ ـ ـ ــطة ،بما في نلا مى ختل ص ـ ـ ـ ـ ــكوك دولية

(د)

رعداد مجموعة مى المبادئ األولية الموصـ ـ ـ ـ ــي بها لهذه األنيـ ـ ـ ـ ــطة ،مع مراعاة ضـ ـ ـ ـ ــرورة كفالة

(هـ)

تحديد المجا ر التي تحتاو رلي أذ تواص ــم اللجنة ال مم بي ــرنها والتوص ــية بال طوار التالية،

رضافية بيرذ الحوكمة؛

تنفيذها وفقًا للقانوذ الدولي وبطرلقة آمنة ومس ـ ـ ــتدامة ورل ـ ـ ــيدة وس ـ ـ ــلمية ،ل ي تنظر فيها اللجنة وتتفع عليها بتوافع
اآلراء ،واست داداً حتمال أذ ت تمدها الجمعية ال امة حقاً في لكم قرار م صص أو رجراء آخر؛
التي قد تيـ ـ ــمم وضـ ـ ــع قواعد و/أو م ايير محتملة للنيـ ـ ــطة المت لقة باسـ ـ ــت يـ ـ ــا

واست دامها ،بما في نلا ما يت لع باألنيطة نار الصلة والتيارك في المنافع.

الموارد الفضـ ـ ــاوية واسـ ـ ــتستلها

باء -االختصاصات
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كوذ للفرلع ال امم ا ختصاصار التالية:
(أ)

قدم الفرلع ال امم تقارلره رلي اللجنة الفرعية القانونية التاب ة للجنة؛

(ب)

س ـ ـ ـ ـ ــترل ـ ـ ـ ـ ــد الفرلع ال امم واجتماعات بالقواعد اإلجراوية للجنة وطراوع عملها والممارس ـ ـ ـ ـ ــار

المتب ـة لـديهـا ،بمـا في نلـا مـا يت لع بمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهمـار المراقبيى الـداوميى والجهـار الم نيـة غير الحكوميـة .ولجو

للفرلع ال امم أذ قرر عقد اجتماعار فيما بيى الدورار في ظرو
(و)

استثناوية ،حسي ا قتضاء؛

يرأس الفرلع ال امم رويس وناوي للرويس وتدعم األمانة؛

كوذ الفرلع ال امم مفتوحاً لجميع الدول األعض ـ ـ ـ ــاء في اللجنة ،وتري ـ ـ ـ ــجع مي ـ ـ ـ ــاركة البلداذ
(د)
النامية والحديثة ال هد بارتياد الفضاء؛
(هـ)

ينظر الفرلع ال امم في ما تقدم الدول األعضــاء في اللجنة بيــرذ المســاوم المتصــلة بو يت

والمنبثقة عنها ،مع مراعاة ما قدم المراقبوذ الداوموذ وجميع الجهار الم نية األخر أ ض ـ ـ ـ ـ ـاً مى مدختر رلي
الفرلع ال امم وفقاً للممارسـ ــة المتب ة في اللجنة ،حسـ ــي ا قتضـ ــاء ،والتي ير الرويس وناوي الرويس ،بالتيـ ــاور

مع الفرلع ال امم ،أنها نار صلة ب مم الفرلع ال امم؛
باست يا

(و)

جو للفرلع ال امم أذ س ـ ــتفيد مما اض ـ ـ ع
ـطلع ب مى عمم بي ـ ــرذ مس ـ ــرلة األني ـ ــطة المت لقة

الموارد الفضاوية واستستلها واست دامها ،بما في نلا علي سبيم المثال

الحصر ،التقارلر الدراسية

والبحوث األكاد مية واألوراق المقدمة بري وس ـ ــيلة حددها الفرلع ال امم ،والتي قد ت وذ مى ختل واحد أو أكثر

مى المؤتمرار الدولية الم صصة التي تر َقد تحت رعا ة األمم المتحدة والمفتوحة للحكومار واألوساط األكاد مية
المدعوة والجهار الم نية األخر  ،رهناً بتوافر موارد الميزانية.
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جيم -خطة العمل وأساليب العمل
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تراعي خطة ال مم وأساليي ال مم جملة أمور مى بينها ما يلي:

اسـتناداً رلي الو ة وا ختصـاصـار المتفع عليها ،يتفع الفرلع ال امم ،في عام  ،2022علي
(أ)
خطة عمل المفصلة وأساليي عمل  .وليمم نلا الوسيلة المناسبة للتنسيع مع اللجنة الفرعية ال لمية والتقنية؛
(ب)

حول ما س ـ ـ ــبع دوذ اض ـ ـ ــطتل الفرلع ال امم بالمهام األولية المت لقة بالي ـ ـ ــؤوذ اإلدارلة

(و)

سـ ـ ـ ـ ـ ــتفيد الفرلع ال امم في عمل مى وسـ ـ ـ ـ ـ ــاوم ا تصـ ـ ـ ـ ـ ــال اإلل ترونية كلما كاذ نلا ممكناً

وجمع الم لومار والحصر علي النحو المنصوص علي في و يت ؛
و/أو ضرورلاً.
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