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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية 
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة السادسة واخلمسون
        ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧ - آذار/مارس  ٢٧فيينا، 

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

      املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
    مقدِّمة  -الًأو  

عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،   - ١
ــة معاهــدات    ٢٠١٧آذار/مــارس  ٢٧املعقــودة يف  ٩٣٧يف جلســتها  ، عقــد فريقهــا العامــل املعــين حبال

 تيد (أملانيا).- املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، برئاسة برنارد مشيت  األمم

ــرة املمتــدة مــن     -٢ آذار/مــارس إىل [...]  ٢٨وعقــد الفريــق العامــل [...] جلســات، يف الفت
  ، استعرض خالهلا البنود التالية:٢٠١٧نيسان/أبريل 

نونة "النظام القانوين للفضاء اخلارجي ، املع٥٠لليونيسبيس+ ٢األولوية املواضيعية   (أ)  
  واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملستقبلية"؛

مشــروع إعــالن مبناســبة الــذكرى الســنوية اخلمســني ملعاهــدة املبــادئ املنظِّمــة ألنشــطة    (ب)  
  األخرى؛الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية 

جمموعــة أســئلة مقدَّمــة مــن الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة     (ج) 
  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها؛

  مشروع استبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  (د) 
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  وكان معروضاً على الفريق العامل ما يلي:  -٣
 ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين عــن الــذكرى الســنوية اخلمســنياألمانــة  مــذكِّرة مــن  (أ)  

باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية: جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي        
  )؛ A/AC.105/1137يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي (

الــذكرى الســنوية اخلمســني  بشــأنمشــروع إعــالن رة مــن األمانــة تتضــمن كِّمــذ  (ب)  
ملعاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف         

  )؛A/AC.105/C.2/L.300ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى (
ورقة اجتماع تتضمن ردَّين من أملانيا والنمسا علـى جمموعـة األسـئلة املقدَّمـة مـن        (ج)  

ــة بالفضــاء اخلــارجي         ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلق ــق العامــل املعــين حبال ــيس الفري رئ
  )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.6( وتطبيقها
ورقــة اجتمــاع بشــأن حالــة االتفاقــات الدوليــة املتعلقــة باألنشــطة املضــطلع هبــا يف   (د)  

  )؛ A/AC.105/C.2/2017/CRP.7( ٢٠١٧كانون الثاين/يناير  ١الفضاء اخلارجي، حىت 
ــدويل علــى أنشــطة الســواتل الصــغرية       )ه(   مشــروع اســتبيان بشــأن تطبيــق القــانون ال

)A/AC.105/C.2/2017/CRP.11؛(  
اهدات األمم املتحدة اخلمـس  اقتراح مقدَّم من رئيس الفريق العامل املعين حبالة مع  (و)  

ــة املواضــيعية      ــوان "األولوي ــا بعن ــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقه ــة ٥٠لليونيســبيس+ ٢املتعلق ، املعنون
مشـروع   -"النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملسـتقبلية"  

  ؛(A/AC.105/C.2/2017/CRP.14)أسلوب العمل" 
ا مـن اليونـان علـى جمموعـة األسـئلة املقدَّمـة مـن رئـيس         ورقة اجتمـاع تتضـمن رد    (ز)  

الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا 
)A/AC.105/C.2/2017/CRP.17؛(  

مشروع اسـتبيان حمـدَّث بشـأن تطبيـق القـانون الـدويل       رة من األمانة تتضمن مذكِّ  (ح)  
  )؛A/AC.105/C.2/2017/CRP.26على أنشطة السواتل الصغرية (

بشـأن الـذكرى السـنوية      اجلمعية العامـة مشروع قرار رة من األمانة تتضمن مذكِّ  (ط)  
  ).A/AC.105/C.2/2017/CRP.28اخلمسني ملعاهدة الفضاء اخلارجي (

العامل طيلة مدة خطـة العمـل   وأوصى الفريق العامل بأن تعاود اللجنة الفرعية عقد الفريق   -٤
 ، وفقــا٢٠٢٠ً، حــىت عــام  ٥٠لليونيســبيس+ ٢املتعــددة الســنوات يف إطــار األولويــة املواضــيعية     

  أدناه. ٨ألسلوب العمل الوارد ذكره يف الفقرة 
  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته [...] املعقودة يف [...].  -٥
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، املعنونة "النظام القانوين للفضاء ٥٠ليونيسبيس+ل ٢األولوية املواضيعية   -اًثاني  
    اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملستقبلية"

، A/AC.105/C.2/2017/CRP.14نظر الفريق العامل يف االقتراح الذي قدَّمه رئيسـه يف الوثيقـة     - ٦
ورأى أنَّ النظر يف مجيع العناصر املندرجة ضمن إطار هذه األولوية املواضـيعية يتطلـب أسـلوب عمـل     

 ا.دة زمنيدف إىل حتقيق نواتج حمدَّيسهل تطبيقه ويه اًواضح

، يف إطـار  ٢دة لألولوية املواضيعية وبالنظر إىل التعقيدات اليت تنطوي عليها األهداف احملدَّ  -٧
، بصــيغتها الــواردة يف تقريــر جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف       (ه)(أ) إىل  الفرعيــة الفقــرات 

)، ومنـها املنظـور   ٢٩٦، الفقـرة  A/71/20األغراض السلمية عن أعمال دورهتا التاسـعة واخلمسـني (  
دولية واملسائل املهمة لسالمة األنشـطة املضـطلع   الواسع لقانون الفضاء الدويل والسياسة الفضائية ال

هبا يف الفضـاء اخلـارجي وأمنـها واسـتدامتها، ويف ضـوء احلاجـة إىل حبـث هـذه املواضـيع علـى حنـو            
  منظم، اتفق الفريق العامل على حتديد اجملموعات الثالث التالية:

ــيت وُ   -١اجملموعــة   (أ)   ــق اســتخدام جمموعــة األســئلة ال ــل  ضــعت يف إطــار الفري العام
كأساس لتقيـيم حالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي؛ وحتليـل فعاليـة            
النظام القانوين للفضاء اخلارجي؛ وحبث حالة النظام القـانوين للفضـاء اخلـارجي ونطاقـه وتقيـيم مـا       

ليـة بالفعـل يف عـام    ر أن تبـدأ هـذه العم  قد يعتريه من ثغرات ومعاجلتها حسب االقتضاء. ومن املقـرَّ 
عقد مناقشـات حـول جمموعـة األسـئلة اخلاصـة بـه يف اجتماعـات الفريـق العامـل          ، حيث سُت٢٠١٧

الدعوات السـنوية املتواصـلة لتقـدمي ردود خطيـة. وينبغـي مراعـاة التوصـية الصـادرة عـن          بباالقتران 
، A/AC.105/1131( ٢٠١٦حلقة عمل األمم املتحدة حول قانون الفضاء، املعقودة يف فيينا يف عـام  

، أن ُيجرى خبصوص هذه التوصـية تقيـيٌم   ٢ (ط))، وينبغي، يف إطار األولوية املواضيعية ٥٠الفقرة 
ملنظورات القـانون العـريف املتعلقـة بقـانون الفضـاء الـدويل إضـافةً إىل عمليـة تقيـيم متعمـق للثغـرات            

ة والتشغيلية اليت قد تعتـري النظـام القـانوين للفضـاء اخلـارجي، مـع التركيـز بوجـه خـاص          املوضوعي
على املسؤوليات والتبعات القانونية املترتبة عن األنشطة الفضائية الوطنية. وينبغـي أيضـاً، بـالتوازي    

شـأن  مع هذا، دراسة الثغرات اليت قد تعتري النظـام القـانوين، والسـيما مـن حيـث املفـاهيم. ومـن        
هذه العملية أن توفر بدورها عناصر ميكـن النظـر فيهـا عنـد إعـداد الوثيقـة واألدوات اإلرشـادية يف        

  أدناه؛ ٣إطار اجملموعة 
م احملرز يف العمل املضطلع به يف إطار الفريق العامـل  مالحظة التقدُّ ‐٢اجملموعة   (ب)  

أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،      التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية واملعـين باسـتدامة   
، املعنونــة ٥٠+لليونيســبيس ٣ألولويــة املواضــيعية وكــذلك العمــل الــذي سُيضــطلع بــه يف إطــار ا 

)، هبـدف  ٢٩٦، الفقـرة  A/71/20"تعزيز تبـادل املعلومـات عـن األجسـام واألحـداث الفضـائية" (      
. ٢هاتني العمليتني، حسب االقتضاء، باهلـدف (ج) مـن أهـداف األولويـة املواضـيعية      ربط نتائج 

إىل أن يتحقـق املزيـد مـن     ٢ومن مث لن يبدأ استعراض هذه املواضيع يف إطار األولوية املواضـيعية  
لــذلك. ويف هــذا الســياق، ميكــن للفريــق   م يف إطــار اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، تبعــاً التقــدُّ
ــل املعــين         الع ــق العام ــائج الفري ــني نت ــروابط ب ــاول ال امــل أن ينظــر يف جــدوى وضــع مصــفوفة تتن

باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد واملعاهـدات واملبـادئ والصـكوك األخـرى الـيت      
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أمهيـة يف حبـث سـبل     تدخل ضمن النظام القانوين للفضاء اخلارجي. وستكون هلذه اجملموعة أيضاً
لجنــة الفرعيــة القانونيــة والتحســينات اإلجرائيــة واملؤسســية وتوثيــق التعــاون مــع اللجنــة    تعزيــز ال

). وســتكون ٢يف إطــار األولويــة املواضــيعية ه) الفرعيــة العلميــة والتقنيــة (انظــر اهلــدفني (ب) و( 
ا ُينظـر فيـه وميكـن وضـعه علـى أمـد       عامـ  املنظورات املتعلقة بإدارة حركة املرور يف الفضـاء هـدفاً  

 ؛٢٠٣٠طويل يف أفق عام 

ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء     ‐٣اجملموعــة   (ج)   تعزيــز عاملي
اخلارجي، مبا يف ذلك من خالل حتديد النُّهج واملعايري املمكنة إلعداد وثيقة إرشـادية علـى النحـو    

دد، ميكــن للفريــق . ويف هــذا الصــ٢ املــبني يف إطــار اهلــدف (د) مــن أهــداف األولويــة املواضــيعية
العامل استكشاف سبل ووسائل لتشجيع الدول األعضاء يف جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف    
األغــراض الســلمية علــى االنضــمام إىل معاهــدة الفضــاء اخلــارجي، وكــذلك تشــجيع زيــادة عــدد 
أعضاء اللجنة، من أجل مطابقة عدد الدول األطـراف يف معاهـدة الفضـاء اخلـارجي مـع عضـوية       

للجنة. وينبغـي إعـداد الوثيقـة اإلرشـادية بـاالقتران بـأدوات أخـرى، مـع مواصـلة تطـوير أدوات           ا
إلكترونية على املوقع الشـبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وإصـدار تقريـر باللغـات الرمسيـة          
الست لألمم املتحدة. كما ينبغي مراعاة ما حتقق من تقدم ونتـائج علـى مسـتوى األفرقـة العاملـة      

بقة األخرى التابعة للجنة الفرعية القانونيـة، مبـا يف ذلـك خبصـوص مفهـوم "الدولـة املطِلقـة"،        السا
واملمارسة املتَّبعة يف التسجيل، والتشريعات الفضائية الوطنية، واآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال     

بــه استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية. وينبغــي اعتبــار مــا اضــطلع  
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي من جهود لبناء القدرات وتوفري املسـاعدة التقنيـة يف جمـال قـانون     
الفضـاء الــدويل والسياســة الفضـائية الدوليــة مبثابــة أدوات أساســية يف تلـك اجلهــود، مثلمــا ينبغــي    

يف  مواصلة إعداد منوذج للتشريعات الفضائية الوطنية، حسب االقتضاء، وعلى النحو املوصـى بـه  
 (ح) و(ط)). ٥٠، الفقرة A/AC.105/1131تقرير حلقة العمل املتعلقة بقانون الفضاء (

فــق الفريــق العامــل علــى أعــاله، اتَّ ٧نــة يف الفقــرة وعلــى أســاس اجملموعــات الــثالث املبيَّ  -٨
 أسلوب العمل التايل:

؛ وبـدء  ٢أسلوب العمل الذي سُيتبع يف إطار األولوية املواضـيعية  االتفاق على   ٢٠١٧  
املناقشات يف الفريق العامـل بشـأن جمموعـة األسـئلة الـيت قـدمها الفريـق العامـل         

 ؛١ألغراض اجملموعة 

ــة       ٢٠١٨   ــراض عمليـ ــيعية ألغـ ــة املواضـ ــذه األولويـ ــة اخلـــاص هبـ ــر احلالـ ــتعراض تقريـ اسـ
؛ وحتديـد وإقـرار النقـاط الرئيسـية     ٢٠١٨الذي سيعقد يف عـام   ٥٠اليونيسبيس+

، مبــا يف ٣للوثيقــة اإلرشــادية واألداة اإللكترونيــة الــيت تــدخل يف إطــار اجملموعــة   
ذلك النقاط املتعلقة بـاجلهود الراميـة إىل تعزيـز بنـاء القـدرات وتقـدمي املسـاعدة،        
على أساس املخطط املقترح الذي سيقدمه الرئيس بالتشـاور الوثيـق مـع األمانـة؛     

؛ وتقييم اخلطـوات املقبلـة يف إطـار    ١ومواصلة املناقشة والتقييم يف إطار اجملموعة 
 ؛٢هذه األولوية املواضيعية بشأن العمليات احملددة يف إطار اجملموعة 



A/AC.105/C.2/2017/TRE/L.1 

 

V.17-02087 5/9 
 

علــى اقتــراح قدمــه الــرئيس بالتشــاور الوثيــق مــع األمانــة، اســتعراض مشــروع   ًءبنــا  ٢٠١٩  
إىل تعزيـز عامليـة معاهـدات األمـم املتحـدة       الوثيقة واألدوات اإلرشادية اليت هتـدف 

ــز االنضــمام إىل       ــا خيــص تعزي ــة بالفضــاء اخلــارجي، وال ســيما فيم اخلمــس املتعلق
 ؛٣معاهدة الفضاء اخلارجي وعضوية اللجنة، على النحو احملدد يف إطار اجملموعة 

والبـت يف  ؛ ٣وضع الصيغة النهائية للوثيقة واألدوات اإلرشادية يف إطـار اجملموعـة     ٢٠٢٠  
ــار اجملمــوعتني      ــة مواصــلة النظــر يف املواضــيع احملــددة يف إط ، حســب ٣- ١إمكاني

 االقتضاء؛ وحتديد أنسب آلية داخل اللجنة الفرعية القانونية لتحقيق هذا الغرض.
    

مشروع إعالن بشأن الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ املنظِّمة   -ثالثاً  
  شاف واستخدام الفضاء اخلارجي، ألنشطة الدول يف ميدان استك

  مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
 
نظر الفريق العامل يف مشروع إعالن بشأن الـذكرى السـنوية اخلمسـني ملعاهـدة املبـادئ        -٩

املنظِّمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر  
ــة     ــوارد يف الوثيق ــى أســاس صــيغة   A/AC.105/C.2/L.300واألجــرام الســماوية األخــرى، ال . وعل

، اتفــق الفريــق العامــل علــى نــص وشــكل   A/AC.105/C.2/2017/CRP.28منقَّحــة تــرد يف الوثيقــة  
كـي تقـره   مشروع هذا اإلعالن، الذي سيتاح يف وثيقة باللغات الرمسيـة السـت لألمـم املتحـدة، ل    

  .٢٠١٧جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الستني، يف عام 
   

جمموعة األسئلة اليت قدَّمها الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة   - رابعاً  
  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

 
الـواردة يف تقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن       استعرض الفريق العامل جمموعـة األسـئلة     -١٠

يف ، املرفــق األول، التــذييل) A/AC.105/1113أعمــال دورهتــا اخلامســة واخلمســني (انظــر الوثيقــة  
نة مـا إذا كانـت   أعاله)، بغية استبا ٧(انظر الفقرة  ٢٠١٧يف عام  ١ إطار عمله املتعلق باجملموعة

هناك حاجة إىل إدخال تغيريات على جمموعة األسئلة من أجل حتقيـق هـدف األولويـة املواضـيعية     
  املوجودة قيد النظر. ٢

وأثناء النظر يف جمموعة األسئلة، أعربت الوفود عن آراء خمتلفة بشأن املواضـيع اإلضـافية     -١١
املتعلقـة باألنشـطة والتكنولوجيـات الفضـائية     اليت ميكن أن تشملها جمموعة األسئلة، مثـل املسـائل   

املستجدة من حيث عالقتـها باإلطـار القـانوين الـدويل لألنشـطة الفضـائية، وال سـيما فيمـا يتعلـق          
باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها، وكـذلك ممارسـة تطـوير السـواتل الصـغرية      

لفة، خاصة بشأن نطاق األسئلة الواردة حتـت  واستخدامها. ويف هذا السياق، أُعرب عن آراء خمت
بشـأن معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي واألحكـام املتعلقـة           ٢العنوان الفرعي 

بالقمر واألجرام السماوية األخرى. كما أثارت الوفود أثنـاء املناقشـة عـدداً مـن املسـائل احملتملـة       
 ذات الصلة.
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ا لــآلراء مكنتــه بالفعــل خــالل هامــ هــذه املناقشــة تشــكل تبــادالً ورأى الفريــق العامــل أنَّ  -١٢
هذه الـدورة مـن حتسـني فهمـه لنطـاق وتعقـد املواضـيع الـيت ينبغـي النظـر فيهـا يف إطـار األولويـة              

. وعلى هذا األساس، اتَّفق الفريق العامل، كحل توفيقي، على اإلبقاء على جمموعـة  ٢املواضيعية 
التـذييل األول   (انظـر أيضـاً   A/AC.105/1113ل املرفق األول بالوثيقـة  األسئلة كما وردت يف تذيي

كمــا اتَّفــق علــى دعــوة الــدول األعضــاء يف اللجنــة واملنظمــات الدوليــة احلكوميــة وغــري    . أدنــاه)
ــة إىل مواصــلة        ــدى اللجن ــم ل ــا صــفة مراقــب دائ ــيت هل ــة ال ــى   احلكومي ــدمي تعليقــات وردود عل تق

 االستبيان. وسوف يتاح ما يرد من ردود هبذا الشأن يف ورقة اجتماعه.

والحظ الفريق العامل، يف ذلك الصدد، أنَّ جمموعة األسئلة احلالية عامةٌ مبـا يكفـي لفسـح      -١٣
إطار األولويـة  اجملال لطائفة واسعة من اآلراء وأنَّه سيكون من املفيد، يف سياق مواصلة مناقشاته يف 

  ، زيادة املسامهات املكتوبة من الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة.٢املواضيعية 
    

    مشروع استبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  - خامساً  
نظـــــــر الفريـــــــق العامـــــــل يف مشـــــــروع االســـــــتبيان املقتـــــــرح الـــــــوارد يف الوثيقـــــــة          - ١٤

A/AC.105/C.2/2017/CRP.11احملدثة الواردة يف الوثيقـة   الصيغة ، ونقَّحA/AC.105/C.2/2017/CRP.26 ،
 التـذييل الثـاين هلـذا التقريـر. ورأى الفريـق العامـل أنَّ      ص اجلديد الـوارد يف  ووافق على االستبيان املخصَّ

مـة عـن املسـائل    وللجنـة الفرعيـة نفسـها، معلومـات قيِّ     لـه،  عليها، ستوفر ، يف حال الردِّالواردة األسئلة
  اهلامة اليت يغطيها االستبيان.

لدوليـة  واتفق الفريق العامل على دعـوة الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات احلكوميـة ا        -١٥
واملنظمات غري احلكومية اليت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي تعليقـات وردود علـى          

  ردود ترد يف ورقة اجتماع. االستبيان. وسوف ُتنشر أيُّ
    

    التذييل األول    
جمموعة األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة     

    ٥٠املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، مع مراعاة عملية اليونيسبيس+اخلمس 
    النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء  - ١  

مــا هــو األثــر الرئيســي إلضــافة مبــادَئ وقــراراٍت ومبــادَئ توجيهيــة تــنظِّم أنشــطة الفضــاء     ١-١
 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي؟ اخلارجي على تطبيق وتنفيذ معاهدات األمم املتحدة

هــل هــذه الصــكوك غــري امللزمــة قانونــاً تكمِّــل املعاهــدات امللزمــة قانونــاً مبــا يكفــي لتطبيــق   ٢-١
وتنفيـذ احلقـوق وااللتزامـات القائمــة مبوجـب النظـام القـانوين للفضــاء اخلـارجي؟ وهـل يلـزم اختــاذ          

  إجراءات إضافية؟
ُدماً يف تطــوير معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة مــا هــي الــرؤى املقبِلــة للمضــي قُــ  ٣-١

  بالفضاء اخلارجي؟
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  معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأحكامها املتصلة بالقمر  - ٢  
    واألجرام السماوية األخرى

هل تشكِّل أحكام معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واسـتخدام    ١-٢
الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى (معاهدة الفضاء اخلارجي)، إطـاراً  
قانونيــا كافيــاً الســتخدام واستكشــاف القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى أو هــل توجــد ثغــرات   

القمـر  قانونية يف املعاهدات (معاهدة الفضاء اخلارجي واالتفاق املنظِّم ألنشـطة الـدول علـى سـطح     
  واألجرام السماوية األخرى (اتفاق القمر))؟

  ما هي فوائد االنضمام إىل اتفاق القمر؟  ٢-٢
ما هي مبادئ أو أحكام اتفاق القمر اليت ينبغي توضـيحها أو تعديلـها حـىت يتسـىن توسـيع        ٣-٢

  نطاق انضمام الدول إليه؟
  

    املسؤوليات والتبعات الدولية  - ٣  
"اخلطأ"، على النحو الوارد يف املادتني الثالثة والرابعة من اتفاقية هل ميكن استخدام مفهوم   ١-٣

املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتـدثها األجسـام الفضـائية (اتفاقيـة املسـؤولية)، يف املعاقبـة علـى        
عدم امتثال الدولة للقرارات الصادرة عن اجلمعية العامـة أو هيئاهتـا الفرعيـة بشـأن أنشـطة الفضـاء،       

بشــأن املبــادئ املتَّصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء    ٤٧/٦٨قــرار اجلمعيــة مثــل 
اخلارجي واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 

ميكـن اعتبـار أنَّ عـدم االمتثـال للقـرارات الـيت تعتمـدها         يف األغراض السلمية؛ أو بعبارة أخرى هل
اجلمعية العامة أو الصكوك اليت تعتمدها هيئاهتا الفرعية بشأن أنشطة الفضاء ُيشكِّل "خطـأ" بـاملعىن   

  املقصود يف املادتني الثالثة والرابعة من اتفاقية املسؤولية؟
ارد يف املــادة األوىل مــن اتفاقيــة  هــل ميكــن اســتخدام مفهــوم "األضــرار"، علــى النحــو الــو    ٢-٣

املسؤولية، حبيث يشمل اخلسائر الناجتة عن مناورة يقـوم هبـا جسـم فضـائي حملِّـق مـن أجـل تفـادي         
االرتطـام جبسـم فضــائي أو حبطـام فضــائي ينطـوي علـى عــدم امتثـال للمبــادئ التوجيهيـة لتخفيــف        

  احلطام الفضائي، الصادرة عن اللجنة؟
دة متعلقة بتنفيذ مبدأ املسؤولية الدولية، على النحـو املنصـوص عليـه    هل هناك جوانب حمدَّ  ٣-٣

بشـأن املبـادئ    ٤١/٦٥يف املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي، ترتبط بقرار اجلمعية العامة 
  املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي؟

هــل هنــاك حاجــة إىل قواعــد مــرور يف الفضــاء اخلــارجي كشــرط مســبق لنظــام املســؤولية    ٤-٣
  القائمة على اخلطأ؟

  
    تسجيل األجسام الفضائية  - ٤  

هل ميكن العثور على أساس قانوين يف اإلطار القانوين الدويل القائم املنطبق علـى األنشـطة     ١-٤
الفضائية واألجسام الفضائية، وخاصة يف أحكام معاهدة الفضاء اخلارجي وأحكام اتفاقيـة تسـجيل   
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األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي (اتفاقية التسجيل)، من شـأنه أن يسـمح بنقـل تسـجيل جسـم      
  ائي من دولة إىل أخرى أثناء تشغيل ذلك اجلسم يف املدار؟فض
كيف ميكن تناول مسألة نقل أنشطة أو ملكية تتعلق جبسم فضـائي أثنـاء تشـغيله يف املـدار       ٢-٤

من شركة تابعة لدولة السجل إىل شركة تابعـة لدولـة أجنبيـة تنـاوالً ميتثـل لإلطـار القـانوين الـدويل         
  الفضائية واألجسام الفضائية؟القائم املنطبق على األنشطة 

ما هي جوانب الوالية والرقابة اليت متاَرس، علـى النحـو املنصـوص عليـه يف املـادة الثامنـة         ٣-٤
من معاهدة الفضاء اخلارجي، على جسـم فضـائي َسـجَّلته منظمـةٌ حكوميـةٌ دوليـةٌ وفقـاً ألحكـام         

  اتفاقية التسجيل؟
قانونيــة و/أو عمليـة، وهــل توجـد حاجــة    هـل يـثري مفهــوم التشـكيالت الضــخمة مشـاكل      ٤-٤

  للنظر يف شكل للتسجيل متكيِّف معه؟
هــل مــن املمكــن، مــع االمتثــال لإلطــار القــانوين الــدويل القــائم وباالســتناد إىل ممارســات       ٥-٤

التسجيل احلالية، إجراء تسجيل "نيابـة" عـن دولـة زبـون مـن زبـائن خـدمات اإلطـالق، بنـاء علـى           
سـيمثل هـذا اإلجـراء أداة بديلـة للتعامـل مـع التشـكيالت الضـخمة وسـائر           موافقتها املسبقة؟ وهـل 

  التحديات القائمة يف جمال التسجيل؟
  

    القانون العريف الدويل يف الفضاء اخلارجي  - ٥  
هل توجد يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي أيُّ أحكـام ميكـن      -٥

ريف الدويل؛ وما هي تلك األحكـام إن ُوجـدت؟ وهـل ميكـنكم ذكـر      اعتبارها جزءاً من القانون الع
  األركان القانونية و/أو الوقائعية اليت تستند إليها إجابتكم؟

  
    اقتراح أسئلة أخرى  - ٦  

يرجى اقتراح أيِّ أسئلة إضافية ميكن إدراجها يف جمموعة األسـئلة الـواردة أعـاله سـعياً إىل       -٦
بشـأن النظـام القـانوين للفضـاء اخلـارجي       ٥٠لعمليـة اليونيسـبيس+   حتقيق هدف األولوية املواضيعية

  واحلوكمة العاملية للفضاء.
    

    التذييل الثاين    
    استبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية    

    حملة عامة عن أنشطة السواتل الصغرية  - ١  
بوسـع السـواتل    يـرى بلـدكم أنَّ   هل ختـدم السـواتل الصـغرية احتياجـات جمـتمعكم؟ وهـل        ١-١

  الصغرية تلبية احتياجات تكنولوجية أو إمنائية حمددة؟
هل يشارك بلدكم يف أنشطة خاصة بالسواتل الصغرية مثل التصميم أو الصنع أو اإلطالق   ٢-١

أو التشغيل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فريجى ذكر املشاريع القائمـة، حسـب االقتضـاء. وإذا كانـت     
  ال، فهل هناك خطط للقيام بذلك يف املستقبل؟اإلجابة 
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  ما هو نوع الكيان الذي ينفذ أنشطة السواتل الصغرية يف بلدكم؟  ٣-١
هل توجد يف بلـدكم جهـة وصـل مسـؤولة عـن تنسـيق أنشـطة السـواتل الصـغرية يف إطـار             ٤-١

  أنشطتكم الفضائية الوطنية؟
اتفاقات تعاون دولية؟ إذا كانت اإلجابة هل جيري تنفيذ أنشطة السواتل الصغرية يف إطار   ٥-١

  نعم، فما هي أنواع األحكام اخلاصة بأنشطة السواتل الصغرية املدرجة يف اتفاقات التعاون تلك؟
  

    التراخيص واألذونات  - ٢  
من جوانـب أنشـطة السـواتل     هل يوجد لديكم إطار قانوين أو تنظيمي لإلشراف على أيٍّ  -٢

  دة؟الصغرية يف بلدكم؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فهل هي قوانني عامة أم قواعد حمدَّ
  

    املسؤوليات والتبعات  - ٣  
  هل هناك حتديات جديدة بشأن املسؤوليات والتبعات إزاء أنشطة السواتل الصغرية؟  ١-٣
ــى جهــة      ٢-٣ ــأمني عل ــات التبعــات والت ــاذ متطلب ــدكم بالنســبة   كيــف جيــري إنف التشــغيل يف بل

للسواتل الصغرية اليت تقع يف دائرة مسؤولية بلدكم يف حال وقوع "أضرار" على سـطح األرض أو  
  بطائرة أثناء حتليقها أو جبسم فضائي آخر يف املدار؟

  
    الدولة املطلقة وتبعات اإلطالق  - ٤  

ا إىل مداراهتا باستخدام صـواريخ  السواتل الصغرية ال جيري يف كل األحوال إرساهل نظراً ألنَّ  ١- ٤
ــن ت        مكرَّ ــزم توضــيح املعــىن املقصــود م ــة الســواتل األكــرب، فيل ــا يف حال ــذا الغــرض كم ــف ســة هل عري

تقتضي اسـتخدام خطـوتني، أوالمهـا اإلطـالق مـن       ساتل صغريإطالق  "اإلطالق". وإذا كانت عملية
ار آخـر، فهـل ُتعتـرب اخلطـوة األوىل، يف     موقع ما إىل مدار ما، وثانيتهما إرسال الساتل الصـغري إىل مـد  

  " باملعىن املقصود يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي؟رأيكم، "إطالقاً
النظام الدويل الـراهن يكفـي لتنظـيم جهـات تشـغيل السـواتل الصـغرية أم         هل تعتقدون أنَّ  ٢-٤

  ة عمليات السواتل الصغرية؟هل ترون ضرورة إجياد هنج تنظيمي دويل جديد، أو خمتلف، ملعاجل
  

    التسجيل  - ٥  
هــل مــن املعتــاد يف بلــدكم تســجيل الســواتل الصــغرية؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم، فهــل مــن   -٥

تشريعات أو لوائح تلزم  املعتاد أن حيدِّث بلدكم حالة السواتل الصغرية؟ وهل توجد يف بلدكم أيُّ
الكيانات غري احلكومية بتزويد احلكومة باملعلومـات الالزمـة للتسـجيل، مبـا يف ذلـك حتـديث حالـة        

  ليت تقوم بتشغيلها تلك الكيانات؟السواتل الصغرية ا
  

    ختفيف احلطام الفضائي يف سياق أنشطة السواتل الصغرية  - ٦  
دة يف إطـاره التنظيمـي الـوطين ألخـذ     ة حمـدَّ هل أدرج بلـدكم متطلبـات أو مبـادئ توجيهيـ      -٦

  مسألة ختفيف احلطام الفضائي يف االعتبار؟
 


