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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة اخلامسة واخلمسون
        ٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥- ٤فيينا، 

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

    وتطبيقها املتعلقة بالفضاء اخلارجي
عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض      -١

العامــل املعــين  هــافريق، عقــد ٢٠١٦نيســان/أبريل  ٤ودة يف املعقــ ٩١٧الســلمية، يف جلســتها 
 حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، برئاســة برنــارد  

  تيد (أملانيا).-مشيت
] نيسـان/أبريل  ١٤إىل [ ٥مـن  يف الفتـرة املمتـدة   وعقد الفريـق العامـل سـت جلسـات،       -٢

  ، استعرض خالهلا البنود التالية:٢٠١٦
استكشـاف الفضــاء  املعـين ب الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر األمــم املتحـدة        (أ)  

ــبيس+    ــلمية (اليونيسـ ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــة  ٥٠اخلـ ــوع دورات جلنـ ): موضـ
ــها       ــة وجلنت ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت

  ؛٢٠١٨الفرعية القانونية يف عام 
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حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء         عنسئلة األجمموعة   (ب)  
  اخلارجي وتطبيقها؛

السـنوية اخلمسـني ملعاهـدة الفضـاء اخلـارجي       لالحتفال بالذكرى التحضريات  (ج)  
  .٢٠١٧يف عام 

  على الفريق العامل: وكان ما يلي معروضاً  -٣
رة من األمانة عنواهنا "الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر األمـم املتحـدة       كِّمذ  (أ)  

املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية: موضـوع دورات جلنـة      
ــها     اســتخدام  ــة وجلنت ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت

  )؛A/AC.105/L.297" (٢٠١٨الفرعية القانونية يف عام 
بشأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشطة املضـطلع هبـا يف    ورقة اجتماع  (ب)  

  )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.3( ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ١الفضاء اخلارجي، حىت 
املعـين  ورقة اجتماع عنواهنا "الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر األمـم املتحـدة         )ج(  

استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية: جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي   ب
  )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.4" (واحلوكمة العاملية للفضاءيف األغراض السلمية 

مـة مـن رئـيس الفريـق     دَّدا علـى جمموعـة األسـئلة املق   تتضـمن ردو  رقة اجتماعو  )د(  
العامــل املعــين حبالـــة معاهــدات األمــم املتحـــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضـــاء اخلــارجي وتطبيقهـــا        

)A/AC.105/C.2/2016/CRP.6؛(  
ورقة اجتماع تتضـمن عرضـا عامـا وملخصـا هنائيـا مـن الـرئيس املنتهيـة واليتـه            (ه)  
العامل املعين حبالة معاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا        للفريق 

بشــأن الــردود الــيت وردت مــن الــدول األعضــاء واملــراقبني الــدائمني لــدى اللجنــة علــى جمموعــة   
، والـيت تـرد يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن دورهتـا الرابعـة واخلمسـني           قدَّمهااألسئلة اليت 

)A/AC.105/C.2/2016/CRP.7؛(  
املواضــيعية  ٥٠ورقــة اجتمــاع عنواهنــا "مقتــرح بشــأن أولويــات اليونيســبيس+  (و)  

  )؛A/AC.105/C.2/2016/CRP.9لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية القانونية" (
ــا "مقتـــرح حمـــ   (ز)    ٥٠ث بشـــأن أولويـــات اليونيســـبيس+ دَّورقـــة اجتمـــاع عنواهنـ

 ت فيهـا جمـ ُد)، A/AC.105/C.2/2016/CRP.20جنة الفرعية القانونية" (املواضيعية لكي تنظر فيه الل
  كورقة غري رمسية؛ ُعمِّمالذي م من الربازيل دَّقترح املقاملو A/AC.105/C.2/2016/CRP.9لوثيقة ا
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عن اللجنـة التوجيهيـة    ةًبيان صادر عن مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، نياب  (ح)  
  ؛٥٠ألعمال اليونيسبيس+

ــة اجتمــاع   (ط)   ــوارد الفضــائية       ورق ــة امل ــل املعــين حبوكم ــاي العام ــق اله بشــأن فري
)A/AC.105/C.2/2016/CRP.17.(  
مـة مـن الربازيـل تتضـمن مقترحـا      دَّعلـى الفريـق العامـل ورقـة غـري رمسيـة مق       ضترُعو  -٤

ــة   املواضــيعية، وكــذلك ور ٥٠بشــأن أولويــات اليونيســبيس+  قــة غــري رمسيــة وورقــة غــري رمسي
رئــيس الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة   قــدَّمهما ،حــةقَّمن

  بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، بشأن جمموعة األسئلة املتعلقة حبالة تلك املعاهدات وتطبيقها.
  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته السادسة املعقودة يف [...] نيسان/أبريل.  - ٥
    

استكشاف الفضاء املعين بالذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة   - أوالً  
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية: موضوع دورات جلنة 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية العلمية 
    ٢٠١٨والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية يف عام 

ــق   -٦ ــيس الفري ــا    أشــار رئ ــة إىل م ــن تقــ أُالعامــل يف اجللســة االفتتاحي ــة دُّحــرز م م يف عملي
ن سـت  وخباصة اتفاق اللجنة الفرعية العلمية والتقنية على جمموعة مـ  ،٥٠يونيسبيس+للالتحضري 

اللجنـة الفرعيـة العلميـة     لفريق العامـل اجلـامع، املرفـق بتقريـر    تقرير ا يات مواضيعية، وردت يفأولو
). ٨، املرفــق األول، الفقــرة  A/AC.105/1109والتقنيــة عــن دروهتــا الثالثــة واخلمســني (الوثيقــة      

 اجللسة نفسها، استذكر رئيس الفريق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس        ويف
الفريـق   أنَّ الفريق العامـل اجلـامع كـان قـد أشـار إىل      أنَّ املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها أيضا

ميكـن أن   تعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا   العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس امل
أولويـــات  يكـــون احملفـــل املناســـب ملواصـــلة النظـــر يف مســـامهات اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف  

  املواضيعية. ٥٠اليونيسبيس+
مــن اجملــدي دمــج األولويــات املواضــيعية،  أنَّ واســتذكر رئــيس الفريــق العامــل كــذلك  -٧

علــى النحــو الــذي أقرتــه اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورهتــا الثالثــة واخلمســني يف عــام  
جنـة وجلنتـها الفرعيـة العلميـة     ، مع املنظورات القانونية ذات الصلة، وأنه يتعني علـى الل ٢٠١٦

والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية أن تنسق فيما بينـها وتتعـاون للتوصـل إىل نـاتج مشـترك أثنـاء       
  .٥٠ليونيسبيس+لري عملية التحض
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ويف اجللسة االفتتاحية، أبلغت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصـفتها رئيسـة     -٨
ــة ألعمــال الي  ــة التوجيهي ــل بالتقــ  ٥٠يس+ونيســباللجن ــق العام  التحضــرياتز يف َرم احملــدُّ، الفري

هـي  ، و٧٠/٨٢مبوجب قـرار اجلمعيـة العامـة     التوجيهية ت اللجنةئنشأُ. وقد ٥٠ليونيسبيس+ل
) ورؤسـاء األفرقـة العاملـة    ١٥لجنة وهيئتيها الفـرعيتني (جمموعـة الــ   المؤلفة من أعضاء مكاتب 

  املكتب. لجنة وهيئتيها الفرعيتني ومديرةلالتابعة 
ــل أيضــا    -٩ ــق العام ــة   أنَّ والحــظ الفري ــة التوجيهي ــد اعتمــدت   ٥٠ليونيســبيس+لاللجن ق

عـن   ةًكمرفق بالبيان الذي أدلت به مديرة املكتـب نيابـ   اختصاصاهتا اليت أتيحت للجنة الفرعية
  اللجنة التوجيهية.

ــا خلطــة عمــل اليونيســبيس+    -١٠ ــيت ٥٠ووفق ــة يف دورهتــا ا  وافقــت عليهــا ، ال ــة اللجن لثامن
)، واسـتنادا إىل املقتـرح ذي الصـلة    A/AC.105/L.297(انظر الوثيقـة   ٢٠١٥واخلمسني يف عام 

)، أوصــى  A/AC.105/C.2/2016/CRP.20م إىل اللجنــة الفرعيــة القانونيــة (انظــر الوثيقــة     دَّاملقــ
  فيما يلي: امللخَّصة ماد األولوية املواضيعية التاليةالفريق العامل باعت

  .: اآلفاق احلالية واملستقبليةواحلوكمة العاملية للفضاءوين للفضاء اخلارجي النظام القان  
 .اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي    تعزيز الطابع العاملي ملعاهدات األمم املتحـدة      اهلدف:  
الصكوك الدولية ذات الصـلة، مثـل املبـادئ     بسائرتلك املعاهدات وعالقتها  أحوالتقييم و

حتليـل فعاليـة النظـام القـانوين     و .األنشطة الفضـائية  تنظِّمهية اليت ئ التوجيوالقرارات واملباد
لــيت قــد تتطلــب للفضــاء اخلــارجي يف القــرن احلــادي والعشــرين، بغــرض حتديــد اجملــاالت ا

  :ما يلي إجراء تقييم من خاللو .املزيد من التنظيم
املتحــدة اســتبيان الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم   إعــداد  (أ)    

يتضــمن تقييمــا للنظــام القــانوين حبيــث اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا، 
. وينبغي اسـتخدام االسـتبيان   للحوكمة العاملية للفضاءللفضاء اخلارجي باعتباره دعامة 

مساعدة اللجنة الفرعية القانونية يف تنـاول  من أجل  ٢٠١٨يف الفترة املمتدة حىت عام 
  من ثغرات؛ يعتريهقانوين للفضاء اخلارجي ونطاقه، وما قد حالة النظام ال

الــيت تســتهدف ضــمان احملتملــة  ة املبــادرات القانونيــة واملؤسســيةدراســ  (ب)    
إمكانيـة الوصـول    وبقـاء استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، 

بغيــة ان، وذلــك إىل الفضــاء اخلــارجي مفتوحــة وحــرة مبــا يعــود بــالنفع علــى مجيــع البلــد
يف  احلوكمـة العامليـة للفضـاء   ضمان أن يكـون القـانون الـدويل للفضـاء جـزءا مهمـا مـن        
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 اهلـامني اللـذين يـؤثران   الـتقين   والتقـدُّم يف ضوء التطور العلمي  ،القرن احلادي والعشرين
  على األنشطة الفضائية؛

 التبعيـات للمسؤوليات ودويل  نظام بغية تعزيزدراسة اآلليات القانونية   (ج)    
بسالمة األنشـطة املضـطلع هبـا يف     املتعلقةالتحديات احلالية واملستقبلية  مواجهةمن أجل 

الفضاء اخلارجي وأمنها واستدامتها، مبا يف ذلك اآلليات اليت تـنظم إدارة حركـة املـرور    
وإيـالء اهتمـام   يف الفضاء، وحتسني تبادل املعلومات عن األجسام واألحداث الفضـائية.  

االصـطدامات  الشـواغل املتعلقـة ب  العملية احلالية للمجتمع الـدويل، مثـل    شواغلخاص لل
إجــراءات وضــع يف املــدار والتــداخل. وينبغــي علــى وجــه اخلصــوص تقيــيم احلاجــة إىل   

يف إطار منصـة التسـجيل    يف هذا الشأنزة للتسجيل واإلخطار، ومتطلبات مؤسسية زَّمع
  اخلارجي؛ واإلخطار اليت يتعهدها مكتب شؤون الفضاء

جلنة استخدام الفضـاء   تستند إليها، ٢٠١٨حتديد معايري، حبلول عام   (د)    
حبلـول عـام    وثيقـة توجيهيـة،  مـن أجـل إعـداد وإصـدار     اخلارجي يف األغراض السلمية 

الفضـاء   ، تتضمن معلومات أساسـية بشـأن وضـع النظـام القـانوين الـذي يـنظم       ٢٠٢٠
ملطبقـة مـن خـالل أطـر تنظيميـة وطنيـة       اخلارجي، مبـا يف ذلـك الصـكوك ذات الصـلة ا    

وآليات دولية للتعاون. وينبغي أن تقدم هذه الوثيقة إرشادات جمديـة للـدول الـيت تـود     
  أن تصبح أطرافا يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي؛

يئـة  تعزيـز اللجنـة الفرعيـة القانونيـة باعتبارهـا اهل     الكفيلـة ب سبل الالنظر يف   (ه)    
بواليـة تعزيـز التطـوير التـدرجيي للقـانون الـدويل        إليهـا دة األطـراف الرئيسـية املعهـود    دِّاملتع

التعـاون مـع اللجنـة الفرعيـة     توثيق و اإلجرائية واملؤسسيةالتدابري حتسني يشمل للفضاء، مبا 
  العلمية والتقنية.

ــار الفريــق العامــل إىل    -١١ ــذه األولويــة املواضــيعية ستشــكل    أنَّ وأش جــزءا مــن قائمــة    ه
مشـــتركة موحـــدة لألولويـــات املواضـــيعية للجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة واللجنـــة الفرعيـــة 
القانونية، سوف تعرض على اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني، املقرر عقـدها يف الفتـرة مـن    

اتفـاق   إىل مـن أجـل التوصُّـل   ، لكي تواصل اللجنة النظر فيها ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧إىل  ٨
ــائي ــأهنا هنـ ــيعية     طُ. وبشـ ــات املواضـ ــمن األولويـ ــاع تتضـ ــة اجتمـ ــداد ورقـ ــة إعـ لـــب إىل األمانـ

  واملقترحات املتعلقة خبطط العمل، ونواتج لتلك األولويات املواضيعية.
يف إعـداد   ملـا أبـداه مـن كفـاءة    وأثىن الفريق العامل على مكتب شؤون الفضاء اخلارجي   -١٢

، مبـا يف ذلـك إصـدار ورقـة اجتمـاع بشـأن جلنـة        ٥٠ليونيسـبيس+ ل التحضـريات إطـار  الوثائق يف 
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ــلمية     ــراض الســــ ــارجي يف األغــــ ــاء اخلــــ ــتخدام الفضــــ ــاء  اســــ ــة للفضــــ ــة العامليــــ  واحلوكمــــ
)A/AC.105/C.2/2016/CRP.4 حملــة تارخييــة عــن مــؤمترات اليونيســبيس تلــك الورقــة ). وتتضــمن

. وأشـار الفريـق   ٥٠و اليونسـبيس+ قُدماً حنـ  وبرامج بسبل املضيوتربط ما نتج عنها من واليات 
ــل إىل أ ــة ســوف تتــاح يف  ال نَّالعام ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف      ورق ــة للجنــة اس ــدورة القادم ال

مـة  دَّد االقتراحـات املق سِّـ . وسـوف حتـدَّث الوثيقـة الحقـا لتج    ٢٠١٦األغراض السـلمية يف عـام   
صيغة النهائيـة هلـذه الوثيقـة    عرض الُت. وس٢٠١٦عام  الفرعيتني يف هاخالل دورات اللجنة وجلنتي

  .٢٠١٧لألمم املتحدة أثناء دورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف عام الست اللغات الرمسية ب
    

حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة عن جمموعة األسئلة   - ثانياً  
    بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

استذكر رئيس الفريق العامل اتفاق اللجنة الفرعية يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني، عـام       -١٣
، بالتعـاون مـع األمانـة،    عامـل املنتهيـة واليتـه إىل الفريـق    م رئيس الفريـق ال دِّ، على أن يق٢٠١٥

ن عـ  حملة عامة حمدَّثة عن الردود املتلقاة على جمموعـة األسـئلة الـواردة يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة      
الوثيقــة انظــر (، لكــي ينظــر فيهــا الفريــق يف الــدورة احلاليــة   أعمــال دورهتــا الرابعــة واخلمســني 

A/AC.105/1090 التذييل).األول، املرفق ،  
 ،الـرئيس املنتهيـة واليتـه    الـذي أعـدَّه  واستمع الفريـق العامـل إىل عـرض جممـل للتقريـر        -١٤
امللخـــص النـــهائي   أنَّ ، والحـــظA/AC.105/C.2/2016/CRP.7يف ورقـــة االجتمـــاع   الـــواردو

املقدَّمـــــة ســـــابقاً، مســـــامهة مكتوبـــــة تـــــرد يف الوثيقـــــة  املســـــامهاتيتضـــــمن، إىل جانـــــب 
A/AC.105/C.2/2016/CRP.6 ًم أثنـاء دورة اللجنـة الفرعيـة الرابعـة واخلمسـني،      دِّملا قُـ  وملخَّصا

ــام  ــوثيقتني   ٢٠١٥عــ ــر الــ ــد (انظــ ــدَرج بعــ ــن ردود مل تــ  A/AC.105/C.2/2015/CRP.21، مــ
ات إضــافية هنــاك مســامه نَّ. والحــظ الفريــق العامــل أيضــاً أ )A/AC.105/C.2/2015/CRP.25و
الفريق العامـل املعقـودة أثنـاء دورة اللجنـة      ديل هبا يف جلساتأُشكل بيانات شفوية مت يف قُدِّ

  .٢٠١٥عام بعة واخلمسني، الفرعية الرا
ــرئيس     -١٥ ــه لل ــق العامــل عــن خــالص امتنان ــه، جــان فرانســوا    وأعــرب الفري ــة واليت املنتهي

مـا ورد أثنـاء   بشأن  اللذين قدَّمهما(بلجيكا)، للعرض اجململ احملدَّث وامللخَّص النهائي  مايانس
رئاســته مــن ردود علــى جمموعــة األســئلة، وكــذلك ملــا أبــداه أثنــاء رئاســته للفريــق العامــل مــن  

  اقتدار يف التوجيه والقيادة.
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جمموعـة األسـئلة متثـل أساسـاً مفيـداً ملناقشـات الفريـق         أنَّ لكوالحظ الفريق العامل كذ  -١٦
، ٥٠ليونيسـبيس+ لحبيـث تتنـاول هـدف األولويـة املواضـيعية       نطاقهـا  وأنـه ميكـن توسـيع    ،العامل
. ويف هـذا الصـدد، قـدَّم رئـيس الفريـق العامـل جمموعـة منقَّحـة مـن          أعـاله  ١٠لفقرة يف ا املقترح

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا، يف سـياق   حالة معاهدات األمم  عناألسئلة 
  .٥٠ليونيسبيس+لالتحضري عملية 
وأبدى الفريق العامل موافقته على املقترح املنقَّح الذي قدَّمه الرئيس بشـأن جمموعـة     - ١٧

علـى أن ُتـدعى الـدول األعضـاء يف      فـق وات ،اردة يف تـذييل هـذا التقريـر   األسئلة، بصـيغته الـو  
نة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللج

ردود هبـذا الشـأن    اللجنة إىل تقدمي تعليقات وردود على االستبيان. وسوف يتاح ما يرد من
  اجتماع.يف ورقة 

يـادة  مواصلة مناقشـاته، ز يف سياق والحظ الفريق العامل أيضاً أنه سيكون من املفيد،   -١٨
املسامهات املكتوبة املقدَّمة من الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري        

التحضـــريات لـــدى اللجنـــة، وخصوصـــاً بـــالنظر إىل  دائـــم احلكوميـــة الـــيت هلـــا صـــفة مراقـــب
  اله.أع ١٠الفقرة يف وية املواضيعية املقترحة واألول ٥٠ليونيسبيس+ل

    
  فال بالذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة التحضريات لالحت  - ثالثاً  

    ٢٠١٧الفضاء اخلارجي يف عام 
أقــرَّ الفريــق العامــل املقترحــات التاليــة الــيت قــدَّمها رئــيس الفريــق بشــأن االحتفــال             -١٩

  :٢٠١٧بالذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي يف عام 
ــد   (أ)   ــانون الفضــ    عق ــدويل لق ــني املعهــد ال ــدوة مشــتركة ب اء واملركــز األورويب ن

 ،٢٠١٧يف عــام القانونيــة لقــانون الفضــاء، أثنــاء الــدورة السادســة واخلمســني للجنــة الفرعيــة   
  ُتخصَّص للذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي؛

الســتني  حلقــة نقــاش رفيعــة املســتوى بعــد ظهــر اليــوم االفتتــاحي للــدورة عقــد   (ب)  
 تـــوفري، مـــن أجـــل ٢٠١٧يف عـــام يف األغـــراض الســـلمية  للجنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي

منظــورات قانونيــة وسياســاتية وعلميــة وتقنيــة بشــأن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، يتــوىل تنظيمهــا  
  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛

حلقة نقاش مشتركة بني اللجنتني األوىل والرابعـة للجمعيـة العامـة، مـدهتا     عقد   (ج)  
ــم امل   ــر األم ــوم، يف مق ــورك  نصــف ي ــام تحــدة بنيوي ــاء  ٢٠١٧يف ع ــة والســبعني  أثن ــدورة الثاني ال
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رجي ومكتب شؤون نزع السالح. وقد يشترك يف تنظيمها مكتب شؤون الفضاء اخلا، للجمعية
يف جلسة عامة توفَّر هلا خدمات ترمجة شفوية، وبأن ميثل مسامهة  النقاشهذا  جرىُيبأن  أُوصي

  اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي؛السنوية يف الذكرى مشتركة من اللجنتني األوىل والرابعة 
 يتـوىل تنظيمهـا  ، ٢٠١٧أسبوع الفضاء العاملي يف فيينا عام يف إطار أحداث عقد   (د)  

  وُتخصَّص للذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي؛ ،مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
يــة لكتيِّــب املعاهــدات  طبعــة تذكار ،مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إصــدار   (ه)  

  .ST/SPACE/61/Rev.1 الوثيقةيف  املبيَّنةمجيع الصكوك  تتضمَّنالتقليدي، 
عــام الفريــق العامــل كــذلك إىل مالءمــة املــؤمتر الــدويل للمالحــة الفضــائية يف     وأشــار  -٢٠

ع اجلهــة  جَّمســني ملعاهــدة الفضــاء اخلــارجي، وشــ    لالحتفــال بالــذكرى الســنوية اخل   ٢٠١٧
  يف سياق ذلك املؤمتر. ُتعقَدوكذلك البلد املضيف، على استبانة أحداث مناسبة املنظِّمة، 

األمانة سوف تستفسر لدى مكتب الشؤون القانونيـة   أنَّ الفريق العامل أيضاً إىل وأشار  -٢١
عما إذا كان ميكن إدراج معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي ضـمن إطـار   

  .٢٠١٧تعقده األمم املتحدة يف عام ملخصَّص للمعاهدات الذي ساحلدث السنوي ا
إلعالٍن مبناسبة الـذكرى السـنوية    أوَّلياًوطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تعد مشروعاً   -٢٢

لدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية ل كوثيقة عملاخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي، يتاح 
اللجنة الفرعيـة   . وسوف تنظرقبل انعقاد تلك الدورة مم املتحدة الرمسيةالقانونية جبميع لغات األ

القانونية يف مشروع اإلعالن وتعرضه على جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية  
إىل التوعيــة مبنــافع  يهــدف. وميكــن بعدئــذ إدراج اإلعــالن، الــذي الســتني ه يف دورهتــالكــي تقــرَّ

قــرار اجلمعيــة العامــة املتعلــق بالتعــاون الــدويل يف اســتخدام برجي، كمرفــق معاهــدة الفضــاء اخلــا
  .٢٠١٧السلمية، الذي سيصدر يف عام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

يف دورهتــا السادســة واخلمســني،   جنــة الفرعيــةوأوصــى الفريــق العامــل بــأن تعــاود الل   -٢٣
مسـألة  ك ٥٠ليونيسـبيس+ ل ، وبأن يواصـل نظـره يف التحضـريات   اجتماع له، عقد ٢٠١٧ عام

  ذات أولوية.
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    التذييل    
رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات  املقدَّمة منجمموعة األسئلة     

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، مع مراعاة عملية   األمم
      ٥٠+سبيساليوني

    فضاءالنظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية لل  - ١  
أنشطة الفضاء  تنظِّمما هو األثر الرئيسي إلضافة مبادئ وقرارات ومبادئ توجيهية   - ١-١

  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي؟اخلارجي على تطبيق وتنفيذ معاهدات األمم املتحدة 
هل هذه الصكوك غري امللزمة قانونا تكمِّل املعاهدات امللزمة قانونا مبا يكفي لتطبيق   - ٢-١

يذ احلقوق وااللتزامات القائمة مبوجب النظام القانوين للفضاء اخلارجي؟ وهل يلزم اختاذ وتنف
  إجراءات إضافية؟ 

ما يف تطوير معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة قُُدما هي الرؤى املقبِلة للمضي   - ٣-١
  بالفضاء اخلارجي؟

    
أحكامها املتصلة بالقمر واألجرام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي و  - ٢  

    السماوية األخرى
أحكام معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف تشكِّل هل   - ١-٢

األخرى (معاهدة الفضاء واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية 
اف القمر واألجرام السماوية األخرى أو هل إطاراً قانونيا كافياً الستخدام واستكش ،اخلارجي)

  توجد ثغرات قانونية يف املعاهدات (معاهدة الفضاء اخلارجي/اتفاق القمر)؟
  القمر؟ ما هي فوائد االنضمام إىل اتفاق  - ٢-٢
القمر اليت ينبغي توضيحها أو تعديلها حىت يتسىن  ما هي مبادئ أو أحكام اتفاق  - ٣-٢

  يه؟توسيع نطاق انضمام الدول إل
    

    الدوليةت والتبعات املسؤوليا  - ٣  
هل ميكن استخدام مفهوم "اخلطأ"، على النحو الوارد يف املادتني الثالثة والرابعة من   - ١-٣

اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية (اتفاقية املسؤولية)، يف 
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صادرة عن اجلمعية العامة أو هيئاهتا الفرعية بشأن املعاقبة على عدم امتثال الدولة للقرارات ال
بشأن املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة  ٤٧/٦٨أنشطة الفضاء، مثل قرار اجلمعية 

النووية يف الفضاء اخلارجي واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة 
بعبارة أخرى هل ميكن اعتبار أنَّ عدم  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ أو

هيئاهتا الفرعية بشأن  اليت تعتمدهااجلمعية العامة أو الصكوك اليت تعتمدها االمتثال للقرارات 
  ؟ أنشطة الفضاء ُيشكِّل "خطأ" باملعىن املقصود يف املادتني الثالثة والرابعة من اتفاقية املسؤولية

 ، على النحو الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية"راألضرا"هل ميكن استخدام مفهوم   - ٢-٣

املسؤولية، حبيث يشمل اخلسائر الناجتة عن مناورة يقوم هبا جسم فضائي حملِّق من أجل تفادي 
امتثال للمبادئ التوجيهية لتخفيف عدم  ينطوي على االرتطام جبسم فضائي أو حبطام فضائي

  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؟الصادرة عن جلنة استخدام  ،احلطام الفضائي
هل هناك جوانب حمدَّدة متعلقة بتنفيذ مبدأ املسؤولية الدولية، على النحو املنصوص   - ٣-٣

بشأن  ٤١/٦٥عليه يف املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي، ترتبط بقرار اجلمعية العامة 
  ارجي؟ املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخل

هل هناك حاجة إىل قواعد مرور يف الفضاء اخلارجي كشرط مسبق لنظام املسؤولية   - ٤-٣
  القائمة على اخلطأ؟

    
    تسجيل األجسام الفضائية  - ٤  

هل ميكن العثور على أساس قانوين يف اإلطار القانوين الدويل القائم املنطبق على   - ١-٤
أحكام معاهدة الفضاء اخلارجي وأحكام يف  خاصةواألنشطة الفضائية واألجسام الفضائية، 

املطلقة يف الفضاء اخلارجي (اتفاقية التسجيل)، من شأنه أن يسمح اتفاقية تسجيل األجسام 
  ؟بنقل تسجيل جسم فضائي من دولة إىل أخرى أثناء تشغيل ذلك اجلسم يف املدار

ثناء تشغيله يف سم فضائي أجب تتعلقكيف ميكن تناول مسألة نقل أنشطة أو ملكية   - ٢-٤
املدار من شركة تابعة لدولة التسجيل إىل شركة تابعة لدولة أجنبية تناوالً ميتثل لإلطار القانوين 

  الدويل القائم املنطبق على األنشطة الفضائية واألجسام الفضائية؟
ة ما هي جوانب الوالية والرقابة اليت متاَرس، على النحو املنصوص عليه يف املادة الثامن  - ٣-٤

من معاهدة الفضاء اخلارجي، على جسم فضائي َسجَّلته منظمةٌ حكوميةٌ دوليةٌ وفقاً ألحكام 
  التسجيل؟ ة اتفاقي
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، وهل توجد عمليةو/أو  مشكالت قانونيةهل يثري مفهوم التشكيالت الضخمة   - ٤-٤
  ف معه؟يِّشكل للتسجيل متك للنظر يفحاجة 

انوين الدويل القائم وباالستناد إىل ممارسات هل من املمكن، مع االمتثال لإلطار الق  - ٥-٤
عن دولة زبون من زبائن خدمات اإلطالق، بناء على  ة"نياب" ، إجراء تسجيلاحلاليةالتسجيل 

موافقتها املسبقة؟ وهل سيكون هذا أداة بديلة ملواجهة حتديات التشكيالت الضخمة وغريها 
  من حتديات التسجيل؟

    
     الفضاء اخلارجيالقانون العريف الدويل يف  - ٥  

هل توجد يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي أيُّ أحكام   -٥
ميكن اعتبارها جزءا من القانون العريف الدويل؛ وما هي تلك األحكام إنْ ُوجدت؟ وهل 

  ؟القانونية و/أو الوقائعية اليت تستند إليها إجابتكمميكنكم ذكر األركان 
    

    ح أسئلة أخرىاقترا  - ٦  
إضافية ميكن إدراجها يف جمموعة األسئلة الواردة أعاله سعيا  أسئلةيرجى اقتراح أي   -٦

بشأن النظام القانوين للفضاء  ٥٠عية لعملية اليونيسبيس+يضااألولوية املو هدفإىل حتقيق 
  اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء.

    
  


