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*1802443*  

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية

 واخلمسون بعةالدورة السا
    ٢٠١٧نيسان/أبريل  ٢٠-٩فيينا، 

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

   املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
  مقدِّمة -أوًال 

عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،  -١
، عقد فريقها العامل املعين حبالة معاهدات ٢٠١٨نيســــــان/أبريل  ٩املعقودة يف  ٩٥٧يف جلســــــتها 

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

إىل [...] نيســـــان/أبريل  ١٠وعقد الفريق العامل [...] جلســـــات، يف الفترة املمتدة من  -٢
 ، استعرض خالهلا البنود التالية:٢٠١٨

، املعنونة "النظام القانوين للفضاء اخلارجي ٥٠لليونيسبيس+ ٢األولوية املواضيعية  (أ) 
 واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملستقبلية"؛

 ؛٥٠مشروع قرار بشأن اليونيسبيس + (ب) 

ــــــئلة املقدَّمة من الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة  (ج)  جمموعة األس
 س املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها؛اخلم

 االستبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية؛ (د) 

 املسائل التنظيمية وأساليب عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني. )ه( 
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 وكان معروضًا على الفريق العامل ما يلي: -٣

، معنونة "النظام ٥٠لليونيســـبيس + ٢مذكِّرة من األمانة عن األولوية املواضـــيعية  (أ) 
 )؛ A/AC.105/1169القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية واملستقبلية (

مة من كندا تتضــــمن مشــــروع القرار املعنون "الذكرى الســــنوية ورقة عمل مقدَّ (ب) 
ستخدامه يف األغراض اخلم ضاء اخلارجي وا ستكشاف الف سون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين با

 )؛A/AC.105/C.2/L.305( "السلمية: الفضاء باعتباره حمركًا للتنمية املستدامة

املتعلقة باألنشــــطة املضــــطلع ا يف  ورقة اجتماع بشــــأن حالة االتفاقات الدولية (ج) 
 )؛A/AC.105/C.2/2018/CRP.3( ٢٠١٨كانون الثاين/يناير  ١الفضاء اخلارجي حىت 

ردود من أملانيا والنمســـا إضـــافة إىل االحتاد اجلامعي العاملي هلندســـة الفضـــاء على  (د) 
بيـــا ت غرية االســـــــ لى أنشـــــــطـــة الســـــــواتـــل الصـــــــ ع نون الـــدويل  لقـــا يق ا طب ت ب لق  ع ت مل ن ا

)A/AC.105/C.2/2018/CRP.10 ؛( 

من تشـــــيكيا على جمموعة األســـــئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين ردود  (ه) 
خل تحـــدة ا مل معـــاهـــدات األمم ا قهـــا حبـــالـــة  ي طب لفضـــــــــاء اخلـــارجي وت لقـــة بـــا ع ت مل مس ا

)A/AC.105/C.2/2018/CRP.12؛( 

مة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة ورقة اجتماع مقدَّ (و) 
للنقاط الرئيســـية  اخلطوط العريضـــة املقترحة بالفضـــاء اخلارجي وتطبيقها، تتضـــمناخلمس املتعلقة 

ـــــادية يف إطار املجموعة   عنواا، ٥٠لليونيســـــبيس + ٢من األولوية املواضـــــيعية  ٣للوثيقة اإلرش
ية  ــــــتقبل ية واملس حلال ية للفضـــــــاء: اآلفاق ا عامل خلارجي واحلوكمة ال قانوين للفضـــــــاء ا ظام ال "الن

(A/AC.105/C.2/2018/CRP.14)؛ 

من إندونيســـيا على جمموعة األســـئلة املقدَّمة من رئيس الفريق العامل املعين ردود  (ز) 
قهـــا  ي طب لفضـــــــــاء اخلـــارجي وت لقـــة بـــا ع ت مل تحـــدة اخلمس ا مل معـــاهـــدات األمم ا حبـــالـــة 

)A/AC.105/C.2/2018/CRP.16؛( 

من الربازيل على االستبيان بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل ردود  (ح) 
 )؛A/AC.105/C.2/2018/CRP.17الصغرية (

 .د الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته [...] املعقودة يف [...] نيسان/أبريلواعتم -٤

يف إطار خطة  ٢٠١٨من خطة عمله لعام  ٢ونظر الفريق العامل يف األولوية املواضــــــيعية  -٥
ــــــنوات  ، ووافق A/AC.105/1122من املرفق األول بالوثيقة  ٨يف الفقرة  الواردةالعمل املتعددة الس

، بصــــيغتها اليت ٣لنقاط الرئيســــية للوثيقة اإلرشــــادية يف إطار املجموعة ل لعريضــــةاخلطوط اعلى 
وأشـــــــار الفريق  .A/AC.105/C.2/2018/CRP.14اقترحها رئيس الفريق العامل يف ورقة االجتماع 

لصيغة األولية للوثيقة اإلرشادية ا أنَّ تلك اخلطوط العريضة ينبغي االستناد إليها يف وضعالعامل إىل 
ـــتعد جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة قبل انعقاد الدورة الثامنة واخلمســـني للجنة الفرعية اليت  س

 .القانونية، لكي يواصل الفريق العامل النظر فيها وإعدادها

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1169
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.305
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1122
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ــــــياق إىل أنَّ -٦ ــــــار الفريق العامل يف ذلك الس مع عمل الفريق العامل املعين  ترابط أيَّ وأش
باســــتدامة أنشــــطة الفضــــاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية لن جيري 

املبادئ التوجيهية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  علىتناوله قبل التوصل إىل اتفاق ائي 
 يف األمد البعيد.

مة من رئيس الفريق العامل املعين حبالة جمموعة األســــئلة املقدَّ إىل أنَّوأشــــار الفريق العامل  -٧
، ٥٠معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــاء اخلارجي، مع مراعاة عملية اليونيســــبيس +

بصــيغتها الواردة يف التذييل األول هلذا التقرير، أتاحت إجراء تبادل لآلراء بشــأن طائفة واســعة من 
 ٢املناقشات املستمرة يف إطار األولوية املواضيعية  املتصلة حبالة املعاهدات وتطبيقها، وأنَّاملواضيع 
إضافية يف مسامهات من   لديهاني الدائمبنييف اللجنة واملراق الدول األعضاء سريد منممَّا  ستستفيد

يف اللجنة فق الفريق العامل على ضــــرورة مواصــــلة دعوة الدول األعضــــاء جمموعة األســــئلة. واتَّ
واملراقبني الدائمني لديها إىل املسامهة يف جمموعة األسئلة. وسوف يتاح ما يرد من ردود ذا الشأن 

 يف ورقات اجتماع.

فق الفريق العامل على ضــــرورة مواصــــلة دعوة الدول األعضــــاء يف اللجنة واملنظمات واتَّ -٨
راقب دائم لدى اللجنة إىل تقدمي تعليقات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت هلا صفة م

صيغته الواردة  صغرية، ب سواتل ال شطة ال شأن تطبيق القانون الدويل على أن وردود على االستبيان ب
 يف التذييل الثاين هلذا التقرير. وسوف يتاح ما يرد من ردود ذا الشأن يف ورقات اجتماع.

عددة الســنوات بشــأن احلوكمة وأســلوب عمل وأحاط الفريق العامل علمًا خبطة العمل املت -٩
ا  مال دور ية عن أع ية والتقن ية العلم نة الفرع جة يف تقرير اللج ملدر ها الفرعيتني، ا اللجنة وهيئتي

، وأوصــى اللجنة بأن )A/AC.105/1167من املرفق األول بالوثيقة  ١٧اخلامســة واخلمســني (الفقرة 
 .٢٠١٨دية والستني يف حزيران/يونيه تنظر يف خطة العمل املقترحة يف دورا احلا

للقرار الذي اختذته جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا  ووفقًا -١٠
 ٣٢٤(الفقرة  ٥٠املتعلق باليونيســبيس + القرار، بشــأن النظر يف مشــروع ٢٠١٧الســتني يف عام 

ــــــA/72/20(و) من الوثيقـــة  يف الوثيقـــة  الواردروع القرار )، نظر الفريق العـــامـــل يف نص مش
A/AC.105/C.2/L.305. 

ليونيســـبيس فيما يتعلق مبواصـــلة إعداد مشـــروع قرار بشـــأن ا مًاالفريق العامل تقدُّ وأحرز -١١
د عَقسيتاح لالجتماع بني الدورات الذي سُي القرارحًا ملشروع ذلك منقَّ نصا ، وأشار إىل أن٥٠َّ+

ــ) من  ٣٢٤عليه اللجنة (الفقرة  مثلما اتَّفقت، ٢٠١٨أيار/مايو من عام  ١١إىل  ٧يف فيينا من  (هـ
 .٧٢/٧٩قرارها وأقرته اجلمعية العامة يف  )،A/72/20الوثيقة 

ــــــتنياللجنة يف دورا  تنظروأوصــــــى الفريق العامل بأن  -١٢ ــــــُتعقد يف  احلادية والس اليت س
إىل مشــروع القرار، يف إنشــاء فريق عامل تابع للجنة، حىت يتمكَّن  اســتنادًا، ٢٠١٨حزيران/يونيه 

رئيســه الذي ســيُنتخب من العمل بني الدورات على التحضــري للدورة الســادســة واخلمســني للجنة 
 .٢٠١٩الفرعية العلمية والتقنية اليت سُتعَقد يف عام 

  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1167
http://undocs.org/ar/A/72/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.305
http://undocs.org/ar/A/72/20
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  التذييل األول
لعامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة جمموعة األسئلة املقدَّمة من رئيس الفريق ا  

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

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

املعاهدات امللزمة قانونًا مبا يكفي لتطبيق وتنفيذ  تكمِّلهل هذه الصــــــكوك غري امللزمة قانونًا  ٢-١
مة  قائ مات ال ختاذ إج مبوجباحلقوق وااللتزا قانوين للفضـــــــاء اخلارجي؟ وهل يلزم ا ظام ال راءات الن

 إضافية؟

قة  ٣-١ مًا يف تطوير معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعل ُد لة للمضــــــي ُق ما هي الرؤى املقِب
 بالفضاء اخلارجي؟

 
 معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي وأحكامها املتصلة بالقمر -٢ 

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

الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى (معاهدة الفضاء اخلارجي)، إطارًا 
قانونيا كافيًا الســــتخدام واســــتكشــــاف القمر واألجرام الســــماوية األخرى أو هل توجد ثغرات 

ء اخلارجي واالتفاق املنظِّم ألنشــطة الدول على ســطح القمر قانونية يف املعاهدات (معاهدة الفضــا
 واألجرام السماوية األخرى (اتفاق القمر))؟

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

 نطاق انضمام الدول إليه؟
 

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

املســؤولية الدولية عن األضــرار اليت حتدثها األجســام الفضــائية (اتفاقية املســؤولية)، يف املعاقبة على 
العامة أو هيئاا الفرعية بشــأن أنشــطة الفضــاء، عدم امتثال الدولة للقرارات الصــادرة عن اجلمعية 

بشـــأن املبادئ املتَّصـــلة باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء  ٤٧/٦٨مثل قرار اجلمعية 
ضاء اخلارجي اخلارجي واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الف

ــــــلمية أو بعبارة أخرى هل ميكن اعتبار أنَّ عدم االمتثال للقرارات اليت تعتمدها  ؟يف األغراض الس
اجلمعية العامة أو الصكوك اليت تعتمدها هيئاا الفرعية بشأن أنشطة الفضاء ُيشكِّل "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

املســؤولية، حبيث يشــمل اخلســائر الناجتة عن مناورة يقوم ا جســم فضــائي حملِّق من أجل تفادي 

http://undocs.org/ar/A/RES/47/68
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االرتطام جبســـــم فضـــــائي أو حبطام فضـــــائي ينطوي على عدم امتثال للمبادئ التوجيهية لتخفيف 
 لفضائي الصادرة عن اللجنة؟احلطام ا

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

 علقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي؟املت

هل هناك حاجة إىل قواعد مرور يف الفضــــاء اخلارجي كشــــرط مســــبق لنظام املســــؤولية  ٤-٣
 القائمة على اخلطأ؟

 
  تسجيل األجسام الفضائية -٤ 

األنشــطة هل ميكن العثور على أســاس قانوين يف اإلطار القانوين الدويل القائم املنطبق على  ١-٤
الفضائية واألجسام الفضائية، وخاصة يف أحكام معاهدة الفضاء اخلارجي وأحكام اتفاقية تسجيل 
سجيل جسم  سمح بنقل ت شأنه أن ي 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
من شــــركة تابعة لدولة الســــجل إىل شــــركة تابعة لدولة أجنبية تناوًال ميتثل لإلطار القانوين الدويل 

 القائم املنطبق على األنشطة الفضائية واألجسام الفضائية؟

ى النحو املنصـــوص عليه يف املادة الثامنة من ما هي جوانب الوالية والرقابة اليت متاَرس، عل ٣-٤
جَّلته منظمٌة حكوميٌة دوليٌة وفقًا ألحكام اتفاقية  معاهدة الفضــاء اخلارجي، على جســم فضــائي ســَ

 التسجيل؟

ــــاكل قانونية و/أو عملية، وهل توجد حاجة  ٤-٤ ــــكيالت الضــــخمة مش هل يثري مفهوم التش
 للنظر يف شكل للتسجيل متكيِّف معه؟

ــــــتناد إىل ممارســــــات هل  ٥-٤ من املمكن، مع االمتثال لإلطار القانوين الدويل القائم وباالس
التســــــجيل احلالية، إجراء تســــــجيل "نيابة" عن دولة زبون من زبائن خدمات اإلطالق، بناء على 
موافقتها املســـبقة؟ وهل ســـيمثل هذا اإلجراء أداة بديلة للتعامل مع التشـــكيالت الضـــخمة وســـائر 

 ائمة يف جمال التسجيل؟التحديات الق
 

  القانون العريف الدويل يف الفضاء اخلارجي -٥ 
هل توجد يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــاء اخلارجي أيُّ أحكام ميكن  -٥

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

  
  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؟

هل يشارك بلدكم يف أنشطة خاصة بالسواتل الصغرية مثل التصميم أو الصنع أو اإلطالق  ٢-١
أو التشــغيل؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فريجى ذكر املشــاريع القائمة، حســب االقتضــاء. وإذا كانت 

 يف املستقبل؟ اإلجابة ال، فهل هناك خطط للقيام بذلك

 ما هو نوع الكيان الذي ينفذ أنشطة السواتل الصغرية يف بلدكم؟ ٣-١

هل توجد يف بلدكم جهة وصــل مســؤولة عن تنســيق أنشــطة الســواتل الصــغرية يف إطار  ٤-١
 أنشطتكم الفضائية الوطنية؟

اإلجابة هل جيري تنفيذ أنشطة السواتل الصغرية يف إطار اتفاقات تعاون دولية؟ إذا كانت  ٥-١
 نعم، فما هي أنواع األحكام اخلاصة بأنشطة السواتل الصغرية املدرجة يف اتفاقات التعاون تلك؟

 
  التراخيص واألذونات -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

بة للسواتل كيف جيري إنفاذ متطلبات التبعات والتأمني على جهة التشغيل يف بلدكم بالنس ٢-٣
الصــغرية اليت تقع يف دائرة مســؤولية بلدكم يف حال وقوع "أضــرار" على ســطح األرض أو بطائرة 

 أثناء حتليقها أو جبسم فضائي آخر يف املدار؟
 

  الدولة املطلقة وتبعات اإلطالق -٤ 
الصغرية ال جيري يف كل األحوال إرساهلا إىل مداراا باستخدام صواريخ  نظرًا ألنَّ السواتل ١-٤

مكرَّســــــة هلذا الغرض كما يف حالة الســــــواتل األكرب، فيلزم توضــــــيح املعىن املقصــــــود من تعريف 
"اإلطالق". وإذا كانت عملية إطالق ســاتل صــغري تقتضــي اســتخدام خطوتني، أوالمها اإلطالق من 
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وثانيتهما إرســال الســاتل الصــغري إىل مدار آخر، فهل ُتعترب اخلطوة األوىل، يف موقع ما إىل مدار ما، 
 رأيكم، "إطالقًا" باملعىن املقصود يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي؟

هل تعتقدون أنَّ النظام الدويل الراهن يكفي لتنظيم جهات تشغيل السواتل الصغرية أم هل  ٢-٤
 ج تنظيمي دويل جديد، أو خمتلف، ملعاجلة عمليات السواتل الصغرية؟ترون ضرورة إجياد 

 
  التسجيل -٥ 

هل من املعتاد يف بلدكم تسجيل السواتل الصغرية؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فهل من املعتاد  -٥
الصـــــغرية؟ وهل توجد يف بلدكم أيُّ تشـــــريعات أو لوائح تلزم  أن حيدِّث بلدكم حالة الســـــواتل

الكيانات غري احلكومية بتزويد احلكومة باملعلومات الالزمة للتســــــجيل، مبا يف ذلك حتديث حالة 
 السواتل الصغرية اليت تقوم بتشغيلها تلك الكيانات؟

 
  ختفيف احلطام الفضائي يف سياق أنشطة السواتل الصغرية -٦ 

أدرج بلدكم متطلبات أو مبادئ توجيهية حمدَّدة يف إطاره التنظيمي الوطين ألخذ  كيف -٦
 مسألة ختفيف احلطام الفضائي يف االعتبار؟
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