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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة اخلمسون
  ٢٠١١أبريل / نيسان٨ -مارس / آذار٢٨فيينا، 
   من جدول األعمال٤البند 

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس 
        املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

مل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة  رئيس الفريق العاتقريرمشروع     
   اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

مــارس  / آذار٢٨ املعقــودة يف  ٨٢٠ اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف جلــستها    عــاودت  -١
فريقهــا العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء   عقــد ، ٢٠١١

 ).بلجيكا (مايانساسة جان فرانسوا  برئ،اخلارجي وتطبيقها

ــق العامــل    -٢ ــرة مــن  [...]وعقــد الفري ــسات، يف الفت يف و. ٢٠١١ [...] إىل [...] جل
 واليـة الفريـق      اسـتذكر الـرئيس    مـارس، / آذار ٢٨جلسة الفريق العامل االفتتاحيـة، املعقـودة يف         

صل حبالــة  ، يف مواضــيع ومــسائل معينــة تتــ   ٢٠١١ يف عــام ، الــيت تقــضي بــأن ينظــر   العامــل
 مـن  ٦الفقـرة  انظـر  (أو تنفيـذها  /معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها و 

 .)A/AC.105/942لوثيقة لاملرفق األول 

 واألربعـني علـى    التاسـعة  دورهتـا    اتفقت أثناء  أن اللجنة الفرعية      أيضا استذكر الرئيس و  -٣
سائل املتـصلة باالتفــاق املـنظم ألنــشطة الــدول   لمــل مشوهلـا  الفريـق العامــل  ُتواصـل مناقــشات أن 

لدول اليت تضطلع بأنـشطة يف      ا  لدى وأن جتّسد على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى،       
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 معاهـدات األمـم املتحـدة ذات الـصلة       يف ضـوء أحكـام      مـن احتياجـات فعليـة       الفضاء اخلارجي   
  ).A/AC.105/942 من املرفق األول للوثيقة ٤انظر الفقرة (
 واستذكر الرئيس اتفاق اللجنة الفرعية أثناء دورهتا التاسـعة واألربعـني علـى أن تعـاود                 -٤

دورهتا احلالية، يف مدى احلاجة إىل متديد واليـة الفريـق العامـل إىل مـا بعـد الـدورة                أثناء  ،  النظر
  ).A/AC.105/942 من الوثيقة ٤٠انظر الفقرة (احلالية للجنة الفرعية 

 يهــدف إىل بـــدء  ،)A/AC.105/C.2/2011/CRP.12(اســتبيانا  أعــّد  إنــه   الــرئيس  وقــال   -٥
ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس امل    وتنــشيط النقــاش تعلقــة حــول املــسائل ذات الــصلة حبال

  .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، ضمن حدود والية الفريق العامل
ــ الفريــق العامــل باالســتبيان كأســاس جيــد للمناقــشة، إذ ير  ورّحــب  -٦  املــسائل ز علــىكّ

  .األساسية ذات األمهية العملية ويساعد على تنظيم عمل الفريق العامل وترشيده
الــدول األعــضاء يف اللجنــة إىل تقــدمي تعليقــات  ُتــدعى واتفــق الفريــق العامــل علــى أن   -٧

ــى األســئلة   ــّده  وردود عل ــذي أع ــواردة يف االســتبيان ال ــرئيسال ــى أن   .  ال ــق عل ــا اتف ــاح يكم ت
 يف املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة، وعلـى أن                     االستبيان

واتفق الفريـق العامـل أيـضا علـى أن     . تتيح األمانة ما تتلقاه من ردود يف ورقة غرفة اجتماعات      
األسئلة الواردة يف االستبيان ليست حصرية وال ينبغي هلا أن حتـد مـن نطـاق مناقـشات الفريـق             

  .ء الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعيةالعامل أثنا
 رأي مفاده أن يتبع الفريـق العامـل هنجـا عمليـا، ال نظريـا،                تأكيدوعاود بعض الوفود      -٨

  .يف مناقشة أحكام املعاهدات
 القمـر   اتفـاق واستذكر بعض الوفود أن البيان املشترك بشأن ما يعود به االنـضمام إىل                -٩

ميثـل مـسامهة    ) A/AC.105/C.2/L.272لوثيقـة   اانظـر مرفـق     (فيـه   من منافع على الدول األعضاء      
  .مفيدة ملواصلة النقاش

ــة  مــن املفيــد بــدي رأي مفــاده أن وأُ  -١٠  القمــر، هتــدف إىل التفــاقإجــراء مناقــشة مفاهيمي
  .التركيز على دراسة املسائل املتعلقة باستغالل املوارد املوجودة على سطح القمر

ال ميكــن أن يطبَّــق يف حالــة عــدم امتثــال " اخلطــأ"أن مفهــوم عــرب عــن رأي مفــاده أُو  -١١
 مـن   الـصكوك الـيت   الدولة ألي صك طوعي تعتمده اجلمعية العامة، مثل مبادئ توجيهيـة، ألن             

  . كما أن طابعها ليس إلزاميا وال إيصائيا، ال تنشئ التزاما قانونياهذا القبيل
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ة األجــسام املوجــودة يف الفــضاء عــرب عــن رأي مفــاده أن حتليــل مــسألة نقــل ملكيــوأُ  -١٢
ــة          ــل ملكي ــيناريوهات نق ــة، ألن س ــة متعمق ــستحق دراس ــصوى وي ــة ق ــسي أمهي اخلــارجي يكت

 يف الفضاء اخلارجي، مثل نقل امللكية بني دول مشترِكة يف اإلطـالق أو نقلـها               الدّوارةالسواتل  
  .دةات جارية فعال وكثريا ما تكون معقّبني دول غري مطِلقة، هي سيناريوه

 اللجنة الفرعية عقد الفريق العامل يف دورهتـا احلاديـة           دوأوصى الفريق العامل بأن تعاو      -١٣
، وبأن تعاود النظر يف مدى احلاجة إىل متديد والية الفريـق العامـل إىل               ٢٠١٢ عام   ،واخلمسني

  .ما بعد تلك الدورة
 


