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*1902430*  

   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
  مشروع التقرير    

  
  املرفق الثاين    

  
املتحــدة اخلمس تقرير رئيس الفريق العــامــل املعين حبــالــة معــاهــدات األمم     

  املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
  

  مقدِّمة   -أوًال  
ــــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف األغراض   -١ عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اس

ــــــتها  ــــــلمية، يف جلس ، عقد فريقها العامل املعين ٢٠١٩نيســــــان/أبريل  ١املعقودة يف  ٩٧٦الس
لة نارد معاهدات األمم املتحدة   حبا ئاســـــــة بر خلارجي وتطبيقها، بر بالفضـــــــاء ا قة    اخلمس املتعل
  (أملانيا).  تيد-مشيت

] …[، عقــد الفريق العــامــل ٢٠١٩نيســــــــان/أبريــل ] …[إىل ] …[ويف الفترة من   -٢
  جلسات. ونظر الفريق العامل يف البنود التالية: 

  رجي؛حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلا  (أ)  
، املعنونة "النظام القانوين للفضاء اخلارجي ٥٠لليونيسبيس+ ٢األولوية املواضيعية   (ب)  

  واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملستقبلية"؛ 
ــــــئلة املقدَّمة من الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة   (ج)   جمموعة األس

  وتطبيقها؛  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
  استبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  (د)  
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  وكان معروضًا على الفريق العامل ما يلي:   -٣
ورقة عمل مقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة   (أ)  

ـــــروع وث ـــــادية يف إطار األولوية اخلمس املتعلقة بالفضـــــاء اخلارجي وتطبيقها بعنوان "مش يقة إرش
النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق . ’٥٠لليونيسبيس+ ٢املواضيعية 

  )؛A/AC.105/C.2/L.310‘" (احلالية واملستقبلية
ورقة اجتماع بشــــأن حالة االتفاقات الدولية املتعلقة باألنشــــطة املضــــطلع هبا يف   (ب)  

  )؛A/AC.105/C.2/2019/CRP.3( ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ١جي حىت الفضاء اخلار
ــــــتانواإلمارات العربية املتحدة مذكِّرة من األمانة تتضــــــمن ردودًا من   (ج)   ، باكس

على جمموعة األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة  ،مؤسسة العامل اآلمنوكذلك من 
ــقـــة بـــ ــل ــع ــت ــحـــدة اخلــمــس امل ــت ــم امل ــعـــاهـــدات األم ــهـــا م ــق ــي ــب ــط ــفضـــــــــاء اخلـــارجــي وت ال

)A/AC.105/C.2/2019/CRP.11 ؛(  
مذكِّرة من األمانة تتضـــــمن ردودًا من أرمينيا على جمموعة األســـــئلة املقدَّمة من   (د)  

رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها 
)A/AC.105/C.2/2019/CRP.18؛(  

ـــتبيان بشـــأن   (هـ)   مذكِّرة من األمانة تتضـــمن ردودًا من الربازيل وتشـــيكيا على االس
  )؛ A/AC.105/C.2/2019/CRP.8تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية (

مذكِّرة من األمانة تتضـــمن ردودًا من أرمينيا وإندونيســـيا على االســـتبيان بشـــأن   (و)  
  )؛A/AC.105/C.2/2019/CRP.15شطة السواتل الصغرية (تطبيق القانون الدويل على أن

ورقة اجتماع تتضـــمن تعليقات من كندا واملكســـيك وهولندا والواليات املتحدة   (ز)  
حدة اخلمس  هدات األمم املت عا لة م حبا مل املعين  عا مة من رئيس الفريق ال قدَّ مل امل قة الع على ور

مشــــــروع وثيقة إرشـــــــادية يف إطار األولوية املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها، واملعنونة "
النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق . ’٥٠لليونيسبيس+ ٢ املواضيعية

  )؛ A/AC.105/C.2/2019/CRP.20‘" (احلالية واملستقبلية
ورقة اجتماع تتضـــــمن تعليقات من النمســـــا على ورقة العمل املقدَّمة من رئيس   (ح)  

لفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها، ا
ضيعية  سبيس+ ٢واملعنونة "مشروع وثيقة إرشادية يف إطار األولوية املوا . النظام القانوين ٥٠لليوني

للفضـــــــــاء اخلـــارجي واحلوكمـــة العـــامليـــة للفضـــــــــاء: اآلفـــاق احلـــاليـــة واملســـــــتقبليـــة" 
)A/AC.105/C.2/2019/CRP.21 ؛(  

ورقة اجتماع تتضــــــمن تعليقات من اليابان على ورقة العمل املقدَّمة من رئيس   (ط)  
الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها، 

النظام القانوين . ’٥٠بيس+لليونيس ٢واملعنونة "مشروع وثيقة إرشادية يف إطار األولوية املواضيعية 
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‘" للفضـــــــــاء اخلـــارجي واحلوكمـــة العـــامليـــة للفضـــــــــاء: اآلفـــاق احلـــاليـــة واملســــــتقبليـــة
)A/AC.105/C.2/2019/CRP.23 ؛(  
وكان معروضــــــًا على الفريق العامل أيضــــــًا جمموعة من الورقات غري الرمسية مقدَّمة من   -٤

الوثيقة اإلرشـــادية املقدَّم من رئيس الفريق من مشـــروع  ٩رئيس الفريق العامل بشـــأن نص الفقرة 
  ).A/AC.105/C.2/L.310العامل (

  اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته [...] املعقودة يف [...] نيسان/أبريل.قد و  -٥
يف  ٢٠١٩عمله لعام من  ٥٠لليونيســبيس + ٢ونظر الفريق العامل يف األولوية املواضــيعية   -٦

مــن املــرفــق األول مــن  ٨ملــتــعـــددة الســـــــنــوات الــواردة يف الــفــقــرة إطـــار خــطـــة الــعــمـــل ا
، عن طريق مجع التعليقات الواردة من الدول األعضــــاء يف اللجنة بشــــأن A/AC.105/1122  الوثيقة

  مشروع الوثيقة اإلرشادية.
ــــــادية، وأثىن على رئيس   -٧ وأحاط الفريق العامل علمًا مع التقدير مبشــــــروع الوثيقة اإلرش

امل واألمانة ملا قدَّماه من أساس جيد للغاية ملواصلة النظر يف الوثيقة ووضعها يف صيغتها الفريق الع
عام  ية يف  عة واخلمســــــني للجنة الفرع ــــــ تاس لدورة ال ية يف ا هائ طار خطة العمل  ٢٠٢٠الن يف إ

  السنوات.   املتعددة
عه يف صــيغته والحظ الفريق العامل أنَّ مشــروع الوثيقة اإلرشــادية، عند االنتهاء من وضــ  -٨

يشــــكل أداة مفيدة لتقدمي اإلرشــــاد وبناء القدرات يف جمال قانون الفضــــاء من شــــأنه أن النهائية، 
صـــــانعي القرار وواضـــــعي الســـــياســـــات على لذى ُيذكي الوعي أن والســـــياســـــة الفضـــــائية، و

  الوطين. الصعيد
من مشـــــروع  ٩يف الفقرة  ،على وجه اخلصـــــوص ،ويف هذا الصـــــدد، نظر الفريق العامل  -٩

وبعد إجراء مناقشات مستفيضة بشأن نطاق تلك الفقرة، اتَّفق على أنَّه ال ينبغي  ؛رشاديةالوثيقة اإل
  إدراجها يف التنقيح املقبل ملشروع الوثيقة اإلرشادية. 

واتَّفق الفريق العامل على أنَّ بإمكان الدول األعضـــــاء يف اللجنة أن تقدم، باإلضـــــافة إىل   -١٠
لدول األعضاء خالل الدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية بشأن التعليقات املكتوبة الواردة من ا

مشروع الوثيقة اإلرشادية، تعليقات كتابية إىل األمانة قبل الدورة الثانية والستني للجنة الفرعية يف 
يتوىل رئيس الفريق العامل بعد ذلك، بالتشـــــاور الوثيق مع األمانة، إعداد ســـــوف . و٢٠١٩عام 

وع الوثيقة اإلرشادية، تصدر جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، قبل انعقاد صيغة منقَّحة من مشر
تاح صــيغة حمرَّرة مســبقة منها، إىل جانب نســخة غري ُتالدورة التاســعة واخلمســني للجنة الفرعية، و

ــــــؤون  ــب ش ــت، يف املوقع الشــــــبكي ملكت ــة ُتظهر التغيريات اليت ُأجري ــة اإلنكليزي ــاللغ ــة ب رمسي
  ارجي.اخل الفضاء
وأشـــار الفريق العامل إىل أنَّ جمموعة األســـئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل، مع مراعاة   -١١

(بصـــيغتها الواردة يف التذييل األول هلذا التقرير)، تتيح إجراء تبادل لآلراء  ٥٠عملية اليونســـبيس+
 املناقشــات املســتمرة يف بشــأن طائفة واســعة من املواضــيع املتصــلة حبالة املعاهدات وتطبيقها، وأنَّ

تســتفيد ممَّا ســريد من الدول األعضــاء يف اللجنة واملراقبني من شــأهنا أن  ٢إطار األولوية املواضــيعية 
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صلة دعوة  ضرورة موا ضافية يف األسئلة. واتَّفق الفريق العامل على  سامهات إ الدائمني لديها من م
ــئلة. وســوف يتاح ما َيالدول األعضــاء يف اللجنة واملراقبني الدائمني لديها إىل املســا  دُ ِرمهة يف األس

  من ردود هبذا الشأن يف ورقات اجتماع.
واملنظمات  ،واتَّفق الفريق العامل على ضـــرورة مواصـــلة دعوة الدول األعضـــاء يف اللجنة  -١٢

لدى اللجنة فة مراقب دائم  هلا صــــــ ية اليت  ية واملنظمات غري احلكوم لدول ية ا قدمي  ،احلكوم إىل ت
ستبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية، بصيغته تعليقات وردود على اال

  من ردود هبذا الشأن يف ورقات اجتماع. ُدِرَيتاح ما الواردة يف التذييل الثاين هلذا التقرير. وسوف ُي
ويف هذا الصــدد، وفيما يتعلق مبجموعات األســئلة الواردة يف التذييلني األول والثاين، اتَّفق   -١٣
باهتمام  من األجســام الفضــائية يق العامل على ضــرورة أن حتظى مســألة التشــكيالت الضــخمةالفر

  خاص يف الردود على هاتني املجموعتني من األسئلة.
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  التذييل األول     
جمموعة األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات     

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

    
  النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء   -١  

وقراراٍت ومبادَئ توجيهية تنظِّم أنشــــطة الفضــــاء الرئيســــي إلضــــافة مبادَئ  التأثريما هو   -١-١
  اخلارجي على تطبيق وتنفيذ معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي؟ 

هل هذه الصــــــكوك غري امللزمة قانونًا تكمِّل املعاهدات امللزمة قانونًا مبا يكفي لتطبيق   -٢-١
ظام القانوين للفضـــــــاء اخلارجي؟ وهل يلزم اختاذ وتنفيذ احلقوق وااللتزامات القائمة مبوجب الن

  إجراءات إضافية؟ 
ملضـــي ُقُدمًا يف تطوير معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــاء ا منظورات ما هي  -٣-١

  اخلارجي؟ 
    

بالقمر واألجرام  ذات الصلةمعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأحكامها   -٢  
  وية األخرى السما

هل تشكِّل أحكام معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام   -١-٢
الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى (معاهدة الفضاء اخلارجي)، إطارًا 

هل توجد ثغرات أو  ،قانونيًّا كافيًا الســـتخدام واســـتكشـــاف القمر واألجرام الســـماوية األخرى
قانونية يف املعاهدات (معاهدة الفضــاء اخلارجي واالتفاق املنظِّم ألنشــطة الدول على ســطح القمر 

  واألجرام السماوية األخرى (اتفاق القمر))؟ 
  ما هي فوائد االنضمام إىل اتفاق القمر؟   -٢-٢
ــيع  ما هي مبادئ أو أحكام اتفاق القمر اليت ينبغي توضــيحها أو تعديلها  -٣-٢ حىت يتســىن توس

  نطاق انضمام الدول إليه؟ 
    

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

سؤولية)، يف سؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية (اتفاقية امل املعاقبة  سياق امل
شـــــأن أنشـــــطة على عدم امتثال الدولة للقرارات الصـــــادرة عن اجلمعية العامة أو هيئاهتا الفرعية ب

بشـــأن املبادئ املتَّصـــلة باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف  ٤٧/٦٨الفضـــاء، مثل قرار اجلمعية 
ضاء  ستخدام الف صادرة عن جلنة ا ضائي ال ضاء اخلارجي واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الف الف

مية؟ أو بعبارة أخرى هل ميكن اعتبار أنَّ عدم االمتثال للقرارات اليت اخلارجي يف األغراض الســــــل
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تعتمدها اجلمعية العامة أو الصـــكوك اليت تعتمدها هيئاهتا الفرعية بشـــأن أنشـــطة الفضـــاء ُيشـــكِّل 
  "خطأ" باملعىن املقصود يف املادتني الثالثة والرابعة من اتفاقية املسؤولية؟ 

ــــــتخدام مفهوم "األضــــــرار"، على النحو الوارد يف املادة األوىل من اتفاقية   -٢-٣ هل ميكن اس
 اجتناباملســؤولية، حبيث يشــمل اخلســائر الناجتة عن مناورة يقوم هبا جســم فضــائي حملِّق من أجل 

ينطوي على عدم امتثال للمبادئ التوجيهية لتخفيف ا مباالرتطام جبســـم فضـــائي أو حبطام فضـــائي 
  ائي الصادرة عن اللجنة؟ احلطام الفض

منصــوص عليه  حســبما هوهل هناك جوانب حمدَّدة متعلقة بتنفيذ مبدأ املســؤولية الدولية،   -٣-٣
بشأن املبادئ  ٤١/٦٥يف املادة السادسة من معاهدة الفضاء اخلارجي، ترتبط بقرار اجلمعية العامة 

  لقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي؟ املتع
مرور يف الفضاء اخلارجي كشرط مسبق لنظام املسؤولية  حركة هل هناك حاجة إىل قواعد  -٤-٣

  القائمة على اخلطأ؟ 
    

  تسجيل األجسام الفضائية   -٤  
نشـــطة الفضـــائية أســـاس قانوين يف اإلطار القانوين الدويل القائم املنطبق على األيوجد هل   -١-٤

يف أحكام معاهدة الفضـــاء اخلارجي وأحكام اتفاقية تســـجيل  خصـــوصـــًاواألجســـام الفضـــائية، و
سجيل جسم  شأنه أن يسمح بنقل ت سجيل)، من  األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي (اتفاقية الت

  فضائي من دولة إىل أخرى أثناء تشغيل ذلك اجلسم يف املدار؟ 
سأ  -٢-٤ شغيله يف املدار كيف ميكن تناول م ضائي أثناء ت شطة أو ملكية تتعلق جبسم ف لة نقل أن

تناوًال ميتثل لإلطار القانوين الدويل  ،من شـــركة تابعة لدولة الســـجل إىل شـــركة تابعة لدولة أجنبية
  القائم املنطبق على األنشطة الفضائية واألجسام الفضائية؟ 

على النحو املنصـــوص عليه يف املادة والرقابة اليت متاَرس،  القضـــائية ما هي جوانب الوالية  -٣-٤
جَّلته منظمٌة حكوميٌة دوليٌة وفقًا  الثامنة من معاهدة الفضــــاء اخلارجي، على جســــم فضــــائي ســــَ

  ألحكام اتفاقية التسجيل؟ 
ــــاكل قانونية و/أو عملية، وهل توجد حاجة   -٤-٤ ــــكيالت الضــــخمة مش هل يثري مفهوم التش

  للنظر يف شكل للتسجيل متكيِّف معه؟ 
، مع االمتثال لإلطار القانوين الدويل القائم وباالستناد إىل ممارسات توجد إمكانية تتيحهل   -٥-٤

" عن دولة زبون من زبائن خدمات اإلطالق، بناء على بالنيابةالتســــجيل احلالية، إجراء تســــجيل "
أداة بديلة للتعامل مع التشكيالت الضخمة ون أن يكهذا اإلجراء من شأن موافقتها املسبقة؟ وهل 

  ات القائمة يف جمال التسجيل؟ وسائر التحدي
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  القانون العريف الدويل يف الفضاء اخلارجي   -٥  
هل توجد يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــاء اخلارجي أيُّ أحكام ميكن   -٥

إن ُوجدت؟ وهل ميكنكم ذكر  ،اعتبارها جزءًا من القانون العريف الدويل؛ وما هي تلك األحكام
  نونية و/أو الوقائعية اليت تستند إليها إجابتكم؟ األركان القا

    
  اقتراح أسئلة أخرى   -٦  

يرجى اقتراح أيِّ أســئلة إضــافية ميكن إدراجها يف جمموعة األســئلة الواردة أعاله ســعيًا إىل   -٦
بشــأن النظام القانوين للفضــاء اخلارجي  ٥٠حتقيق هدف األولوية املواضــيعية لعملية اليونيســبيس+

  العاملية للفضاء. واحلوكمة
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  التذييل الثاين     
  استبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية    

  
  ملحة عامة عن أنشطة السواتل الصغرية   -١  

هل ختدم الســـواتل الصـــغرية احتياجات جمتمعكم؟ وهل يرى بلدكم أنَّ بوســـع الســـواتل   -١-١
  الصغرية تلبية احتياجات تكنولوجية أو إمنائية حمددة؟ 

مثل التصــــميم أو الصــــنع  ،الصــــغرية هل يشــــارك بلدكم يف أنشــــطة خاصــــة بالســــواتل  -٢-١
اإلطالق أو التشــغيل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فريجى ذكر املشــاريع القائمة، حســب االقتضــاء.  أو

  وإذا كانت اإلجابة ال، فهل هناك خطط للقيام بذلك يف املستقبل؟ 
  ذ أنشطة السواتل الصغرية يف بلدكم؟ ما هو نوع الكيان الذي ينفِّ  -٣-١
يف بلدكم جهة وصــل مســؤولة عن تنســيق أنشــطة الســواتل الصــغرية يف إطار هل توجد   -٤-١

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

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

   التراخيص واألذون  -٢  
هل يوجد لديكم إطار قانوين أو تنظيمي لإلشــراف على أيٍّ من جوانب أنشــطة الســواتل   -٢

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

  املسؤوليات والتبعات  -٣  
  هل هناك حتديات جديدة بشأن املسؤوليات والتبعات إزاء أنشطة السواتل الصغرية؟   -١-٣
كيف جيري إنفاذ متطلبات التبعات والتأمني على جهة التشغيل يف بلدكم بالنسبة للسواتل   -٢-٣

سطح األرض أو بطائرة  ،الصغرية اليت تقع يف دائرة مسؤولية بلدكم ضرار" على  يف حال وقوع "أ
  ها أو جبسم فضائي آخر يف املدار؟ أثناء حتليق

    
  الدولة املطلقة وتبعات اإلطالق   -٤  

ــــاهلا نظرًا ألنَّ الســــواتل الصــــغرية ال جيري   -١-٤ إىل مداراهتا باســــتخدام يف كل األحوال إرس
كما يف حالة الســـواتل األكرب، فيلزم توضـــيح املعىن املقصـــود من  ،صـــواريخ مكرَّســـة هلذا الغرض

خطوتني، أوالمها اإلطالق من وإذا كانت عملية إطالق ســاتل صــغري تقتضــي تعريف "اإلطالق". 
موقع ما إىل مدار ما، وثانيتهما إرسال الساتل الصغري إىل مدار آخر، فهل ُتعترب اخلطوة األوىل، يف 

  رأيكم، "إطالقًا" باملعىن املقصود يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي؟ 
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ــــــواتل الرقايب جللتنظيم لعتقدون أنَّ النظام الدويل الراهن يكفي هل ت  -٢-٤ ــــــغيل الس هات تش
دويل جديد، أو خمتلف، ملعاجلة عمليات رقايب أم هل ترون ضــــرورة إجياد هنج تنظيمي  ،الصــــغرية

  السواتل الصغرية؟ 
    

  التسجيل   -٥  
عتاد هل من املعتاد يف بلدكم تسجيل السواتل الصغرية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فهل من امل  -٥

تنظيمية أن حيدِّث بلدكم حالة الســـواتل الصـــغرية؟ وهل توجد يف بلدكم أيُّ تشـــريعات أو لوائح 
تلزم الكيانات غري احلكومية بتزويد احلكومة باملعلومات الالزمة للتســــــجيل، مبا يف ذلك حتديث 

  حالة السواتل الصغرية اليت تقوم بتشغيلها تلك الكيانات؟ 
    

  ياق أنشطة السواتل الصغرية ختفيف احلطام الفضائي يف س  -٦  
الوطين  الرقايب كيف أدرج بلدكم متطلبات أو مبادئ توجيهية حمدَّدة يف إطاره التنظيمي  -٦
 ؟مسألة ختفيف احلطام الفضائيذ يف االعتبار ي تؤخلك

 


