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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة الرابعة واخلمسون
        ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤- ١٣فيينا، 

      مشروع التقرير  
      املرفق األول  
تقرير رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  

      وتطبيقهااملتعلقة بالفضاء اخلارجي 
عــاودت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة التابعــة للجنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    - ١

، َعقْـَد فريقهـا العامـل املعـين حبالـة      ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٣املعقودة يف  ٨٩٧السلمية، يف جلستها 
فرانســوا  -  معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا برئاســة جــان    

 مايانس (بلجيكا).

نيسـان/أبريل   ٢٣إىل  ١٣وقد عقد الفريق العامل أربع جلسات يف الفترة املمتدة مـن    -٢
ــة       ٢٠١٥ ــر الوثيقـ ــل (انظـ ــق العامـ ــة الفريـ ــرئيس واليـ ــتذكر الـ ــة، اسـ ــة االفتتاحيـ . ويف اجللسـ

A/AC.105/942 والوثيقـــة ؛ ٦و ٤ ني، املرفـــق األول، الفقـــرتA/AC.105/990 األول، ، املرفـــق
  ). وأعلم الرئيُس الفريَق العاملَ بأنَّ هذه هي السنة األخرية من عمله كرئيس له.  ٧الفقرة 

واســتذكر الــرئيس أيضــاً أنَّ اللجنــة الفرعيــة كانــت قــد اتفقــت، يف دورهتــا الثالثــة            -٣
ــة      ــد والي واخلمســني، علــى أن تســتعرض يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني مــدى احلاجــة إىل متدي
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، املرفــق A/AC.105/1067العامــل إىل مــا بعــد دورهتــا الرابعــة واخلمســني (انظــر الوثيقــة الفريــق 
  ).١٥األول، الفقرة 

ويف اجللسة االفتتاحية، أعـرب الـرئيس عـن أسـفة البـالغ لوفـاة فاسـيليوس كاسـابوغلو           -٤
ــرة املمتــدة مــن عــام      ، ٢٠٠٩إىل عــام  ٢٠٠٦(اليونــان)، الــذي تــرأس الفريــق العامــل يف الفت

  يف جمال قانون الفضاء.   شاد بتفانيه يف العمل ومبسامهاتهوأ
  وُعرِض على الفريق العامل ما يلي:  -٥

ورقة اجتماعات بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضـطلع هبـا     (أ)  
  )؛ A/AC.105/C.2/2015/CRP.8( ٢٠١٥كانون الثاين/يناير  ١يف الفضاء اخلارجي، حىت 

ة من األمانـة تتضـمن الـردين علـى جمموعـة األسـئلة املقدَّمـة مـن رئـيس          مذكِّر  (ب)  
الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،  

  )؛ A/AC.105/C.2/2015/CRP.21) وكندا (A/AC.105/C.2/2015/CRP.11الواردين من أملانيا (
قدَّمـه رئـيس الفريـق العامـل املعـين حبالـة        ضمن عرضاً عاماات تتورقة اجتماع  (ج)  

معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها للردود الواردة مـن الـدول   
ــرئيس      ــا الـ ــئلة الـــيت طرحهـ ــة األسـ ــى جمموعـ ــة علـ ــدى اللجنـ ــدائمني لـ ــراقبني الـ ــاء واملـ  األعضـ

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.12.(  
الفريق العامل الـردود علـى جمموعـة األسـئلة املقدَّمـة مـن الـرئيس، واملرفقـة          واستعرض  -٦

كتــذييل هلــذا التقريــر، باإلضــافة إىل جتميــع لــآلراء الــيت قُــدِّمت كتابــة وطُرِحــت يف مناقشــات   
الفريق العامل خالل الدورات السابقة للجنة الفرعية القانونية، بصيغتها الواردة يف الورقـة الـيت   

  رض العام املقدَّم من رئيس الفريق العامل.  تتضمن الع
والحظ الفريق العامـل أنَّ جمموعـة األسـئلة تبقـى أساسـاً جيـداً للمناقشـات الـيت ُتجـرى            -٧

ضمن إطار والية الفريق العامل بشأن املسائل ذات الصلة حبالة معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس   
ق العامل أيضاً أنَّ األسئلة الواردة يف االسـتبيان  املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها. والحظ الفري

  م على حنو يقيِّد مناقشات الفريق العامل. ستخَدوال ُيفتَرض فيها أن ُت ليست حصرية
وأشار الفريق العامل إىل املناقشة الشاملة اليت جـرت يف الـدورة احلاليـة بشـأن املسـائل        -٨

ــذها   املتصــلة بالعالقــة القائمــة بــني معاهــدات األمــم امل   تحــدة املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتنفي
  وتطبيقها وطابع عدد من املبادئ األساسية املنصوص عليها يف تلك املعاهدات.
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وعــاودت بعــض الوفــود تأكيــد الــرأي الــذي مفــاده أنَّ املبــادئ الــواردة يف معاهــدات     -٩
لفريـق العامـل أن يتَّبـع    األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي تظل أساسـاً متينـاً، وأنـه ينبغـي ل    

  هنجاً عمليا، ال نظريا، يف مناقشة أحكام املعاهدات.
والحظ الفريق العامل أنه أُعرِب عن عدد من اآلراء املتقاربة أو املتباعدة أثنـاء مناقشـة     -١٠

ــواردة مــن الــدول األعضــاء يف اللجنــة، ســواء كتابــةً أو أثنــاء مــداوالت      االســتبيان والــردود ال
  لعامل.  الفريق ا

ــه       -١١ ــدة االســتمرار يف استكشــاف تلــك اآلراء مبوجــب واليت ــق العامــل بفائ وســلَّم الفري
احلالية، وخباصة اآلراء اليت قـد تسـهم يف التوصُّـل إىل حلـول لضـمان التنفيـذ الرشـيد والتطبيـق         
الكامل ألحكام معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي فيمـا خيـص أنشـطة     

  فضاء الراهنة واملقبلة.  ال
واتَّفق الفريق العامـل علـى أن ُيقـدِّم إليـه رئيُسـه املنتهيـة واليتـه، بالتعـاون مـع األمانـة،             -١٢

عرضاً عامـا حمـدَّثاً للـردود الـواردة علـى جمموعـة األسـئلة، يتضـمن جتميعـاً لـآلراء الـيت قُـدِّمت             
فريـق العامـل خـالل الـدورة الرابعـة      كتابة وطُرِحت يف املناقشات الـيت جـرت أثنـاء جلسـات ال    

ردود أخـــرى علـــى  يِّأ، باإلضـــافة إىل ٢٠١٥واخلمســـني للجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف عـــام  
جمموعة األسئلة ُتقدَّم خالل فترة مـا بـني الـدورات، لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل يف دورتـه          

راء املناقشـات الـيت سـُتجرى    ، كأساس ألعمال الفريق العامل مستقبالً وإلث٢٠١٦القادمة عام 
  ته.الحقاً يف إطار والي

والحظ الفريق العامل أيضاً أنَّ من شأن زيادة املسامهات املكتوبـة املقدَّمـة مـن الـدول       -١٣
األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت هلـا صـفة مراقـب دائــم            

ل املســتمرة، ممــا ميكِّنــه مــن إعــداد جمموعــة آراء لــدى اللجنــة أن تثــري مناقشــات الفريــق العامــ
  للنظر فيها مستقبالً.

واتَّفــق الفريــق العامــل علــى معــاودة دعــوة الــدول األعضــاء يف اللجنــة واملنظمــات            -١٤
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي         

  ردود ترد يف ورقة اجتماعات. وسُتتاح أيُّ تعليقات وردود على االستبيان.
وأوصـــى الفريـــق العامـــل بـــأن تعـــاود اللجنـــة الفرعيـــة َعقْـــَده أثنـــاء دورهتـــا اخلامســـة    -١٥

  ، وأن تنظر يف مدى احلاجة إىل متديد واليته إىل ما بعد تلك الدورة.٢٠١٦واخلمسني، عام 
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      التذييل    
العامل املعين حبالة معاهدات  جمموعة من األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق    

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

    السماوية األخرى
ــادئ املنظِّ   ١- ١ ــدة املبـ ــام معاهـ ــل أحكـ ــدان استكشـــاف   هـ ــدول يف ميـ ــاطات الـ ــة لنشـ مـ
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى ("معاهــدة     و

كافياً الستخدام واستكشاف سطح القمر واألجـرام   تشكِّل إطاراً قانونياالفضاء اخلارجي") 
  السماوية األخرى؟

  ما هي فوائد االنضمام إىل "اتفاق القمر"؟  ٢-١
مر" الـيت ينبغـي توضـيحها أو تعديلـها حـىت يتسـىن       ما هي مبادئ أو أحكام "اتفاق الق  ٣-١

  توسيع نطاق انضمام الدول إليه؟
    

  التَّبعة واملسؤولية الدوليتان  - ٢  
هل ميكن استخدام مفهوم "اخلطأ" علـى النحـو الـوارد يف املـادتني الثالثـة والرابعـة مـن          ١-٢

) يف "اتفاقيـة املسـؤولية  "ة (اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضـرار الـيت حتـدثها األجسـام الفضـائي     
معاقبة عدم امتثـال الدولـة للقـرارات الصـادرة عـن اجلمعيـة العامـة أو هيئاهتـا الفرعيـة واملتعلقـة           

بشــأن املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة   ٤٧/٦٨بأنشــطة الفضــاء، مثــل القــرار  
ي الصـادرة عـن جلنـة    النووية يف الفضاء اخلـارجي واملبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائ      

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية؛ أو بعبـارة أخـرى هـل ميكـن اعتبـار أنَّ عـدم         
االمتثــال للقــرارات الصــادرة عــن اجلمعيــة العامــة أو الصــكوك الصــادرة عــن اهليئــات الفرعيــة    

قصـود يف املـادتني   املنبثقة عن اجلمعية العامة واملتعلقة بأنشطة الفضـاء ُيشـكِّل "خطـأ" بـاملعىن امل    
  الثالثة والرابعة من "اتفاقية املسؤولية"؟

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

فضائي غري ممتثل للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام  تفادي االرتطام جبسم فضائي أو حبطام
  الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي؟
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هل هناك جوانب حمدَّدة متعلقة بتنفيذ املسؤولية الدوليـة، علـى النحـو املنصـوص عليـه        ٣-٢
بشـأن   ٤١/٦٥يف املادة السادسة من "معاهدة الفضاء اخلارجي"، ترتبط بقرار اجلمعيـة العامـة   

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

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

األنشــطة الفضــائية واألجســام الفضــائية، خاصــة أحكــام "معاهــدة الفضــاء اخلــارجي" وأحكــام 
تفاقيــة تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي" ("اتفاقيــة التســجيل")، مــن شــأنه أن   "ا

  يسمح بنقل تسجيل جسم فضائي من دولة إىل أخرى أثناء تشغيل ذلك اجلسم يف املدار؟
كيــف ميكــن تنــاول مســألة نقــل أنشــطة أو ملكيــة تنطــوي علــى جســم فضــائي أثنــاء      ٢-٣

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

ما هي الوالية والرقابـة الـيت متـاَرس، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف املـادة الثامنـة مـن             ٣-٣
ي َسـجَّلته منظمـةٌ حكوميـةٌ دوليـةٌ وفقـاً ألحكـام       "معاهدة الفضاء اخلارجي"، على جسم فضائ

  "اتفاقية التسجيل"؟
  

  القانون الدويل العريف يف الفضاء اخلارجي  - ٤  
هل توجد يف معاهدات األمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي أيُّ أحكـام         -٤

جـدت؟  كـام إنْ وُ ميكن اعتبارها تشكِّل جزءاً من القـانون الـدويل العـريف؛ ومـا هـي تلـك األح      
  هل ميكنكم ذكر األركان القانونية و/أو الوقائعية اليت استندت إليها إجابتكم؟

  
  


