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مشروع التقرير
المرفق األول
تقرير رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس
المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها
-1

عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اســتاداا الفءــاخ الااري ف األ راس الةــلمية ،ف

يلةـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ا  995المعقودة ف  31أيار/مايو  ،2021عقد فريق ا العامل المعن بحالة معاهدات األمم المتحدة

الامس المتعلقة بالفءاخ الااري وتطبيق ا ،برئاسة برنارد شميت-تيد (ألمانيا).
-2

وف الفترة من  1إلى  9حزيران/يونيـه  ،2021عقـد الفري العـامـل جل يلة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات .ون ر الفري

العامل ف البنود التالية:
(أ)

حالة معاهدات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالفءاخ الااري ؛

(ب)

األولوية المواضـ ـ ـ ــي ية  2لليونيةـ ـ ـ ــبيس  ،50المعنونة "الن اا القانون للفءـ ـ ـ ــاخ الااري

(ج)

مجموعة األســةلة المقدمة من الفري العامل المعن بحالة معاهدات األمم المتحدة الامس

(د)

استبيان بشأن تطبي القانون الدول على أنشطة الةواتل الصغيرة.

والحوكمة العالمية للفءاخ :اآلفاق الحالية والمةتقبلية"؛
المتعلقة بالفءاخ الااري وتطبيق ا؛
-3

وعرض ـ ـ ـ ــت على الفري العامل الو ائ الماكورة ف الفقرة ت...ر من تقرير اللجنة الفرعية عن أعما

-4

واعتمد الفري العامل هاا التقرير ف يلةته الثالثة ،المعقودة ف  9حزيران/يونيه.

-5

ون ر الفري العامل ف األولوية المواضـ ـ ـ ـ ــي ية  2لليونيةـ ـ ـ ـ ــبيس ( 50األعما المقررة لعاا  2020على

دورت ا الةتين.

النحو المبين ف خطة العمل المتعددة الةـ ــنوات الواردة ف الفقرة  8من المرف األو بالو يقة ،)A/AC.105/1122
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بةــبإ إلغاخ الدورة التاســعة والامةــين للجنة الفرعية ،ف عاا  ،2020نتيجة لألوضــاا المترت ة على يائحة مرس

فيروس كورونا ( ،)COVID-19والحظ الفري أن تلك الةنة كانت األخيرة ف خطة العمل المتعددة الةنوات تلك.
-6

ورحإ الفري العامل مع التقدير بورقة العمل الت قدم ا رئية ـ ـ ـ ـ ــه بعنوان "مش ـ ـ ـ ـ ــروا منق لو يقة إرش ـ ـ ـ ـ ــادية

ف إطار األولوية المواض ـ ـ ــي ية  2لليونية ـ ـ ــبيس " 50الن اا القانون للفء ـ ـ ــاخ الااري والحوكمة العالمية للفء ـ ـ ــاخ:

اآلفاق الحالية والمةـ ــتقبلية" ( ،)A/AC.105/C.2/L.313وأ نى الفري على رئيةـ ــه وعلى األمانة جدراج كل التعليقات
الواردة من الدو األعءاخ ف اللجنة منا الدورة الثامنة والامةين للجنة الفرعية ،المعقودة ف عاا .2019

-7

واتف الفري العـامـل على تعـديـل فـاتحـة الفقرة  69من الو يقـة  A/AC.105/C.2/L.313على النحو

التال " :ولءـ ــمان أمان األنشـ ــطة الفءـ ــائية ،تشـ ــجع الدو على ما يل  .":وااجضـ ــافة إلى لك التعديل الفن

اجضـ ـ ــاف للو يقة اجرشـ ـ ــادية ،أشـ ـ ــار الفري العامل إلى أن الفقرتين  1و 2سـ ـ ــوا تحد ان لس تعلةـ ـ ــا حالة

الو يقة كتقرير ن ائ للفري العامل ف إطار خطة العمل المتعددة الةنوات.
-8

والحظ الفري العامل أن الو يقة اجرش ــادية ،عندما توض ــع ف

ــيغت ا الن ائية ،س ــوا تصـ ـ

مفيدة لتقديم اجرش ـ ــاد واناخ القدرات ف مجا قانون الفء ـ ــاخ والة ـ ــياس ـ ــات الفء ـ ــائية وتوعية
والة ـ ــياس ـ ــات على الص ـ ــعيد الوطن  .وا اا المعنى ،اتف الفري العامل على أن يص ـ ـ

أداة

ـ ــناا الق اررات

عنوان الو يقة "تعميم

فوائد الفءاخ على يميع البلدان :و يقة إرشادية بشأن اجطار القانون لألنشطة الفءائية".

-9

والحظ الفري العامل ف هاا الصــدد أن األمانة ســوا تشــرا ،عقإ وضــع الصــيغة الن ائية للو يقة

اجرشــادية ،ف تاصــيح

ــفحة ف هاا الشــأن على الموقع الش ـ ل لملتإ شــلون الفءــاخ الااري مزودة

بو ائ وموارد مري ية تدعم الو يقة اجرشادية الن ائية.

-10

وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الفري العـامـل إلى أن مجموعـة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةلـة المقـدمـة من رئيس الفري العـامـل المعن بحـالة

معاهدات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالفء ـ ـ ـ ـ ــاخ الااري وتطبيق ا ،مع مراعاة عملية اليونية ـ ـ ـ ـ ــبيس ،50
بصــيغت ا الواردة ف التاييل األو ل اا التقرير ،تتي موا ــلة ت اد اآلراخ بشــأن طائفة واســعة من المواضــيع

المتصــلة بحالة المعاهدات وتطبيق ا ،وأن المناقشــات المةــتمرة ف الفري العامل ف هاا الشــأن ســوا تةــتفيد

مما ســيرد من الدو األعءــاخ ف اللجنة والمراقبين الدائمين لدي ا من مةــاهمات إضــاألية ف األســةلة .واتف

الفري العامل على ضــرورة موا ــلة دعوة الدو األعءــاخ ف اللجنة والمراقبين الدائمين لدي ا إلى المةــاهمة

ف األسةلة .وسوا يتاح ما يرد من ردود ب اا الشأن ف ورقات ايتماا.
-11

واتف الفري العامل على ضـرورة موا ـلة دعوة الدو األعءـاخ ف اللجنة والمراقبين الدائمين لد

اللجنة إلى تقديم تعليقات وردود على االستبيان الااص بتطبي القانون الدول على أنشطة الةواتل الصغيرة،
بصيغته الواردة ف التاييل الثان ل اا التقرير .وسوا يتاح ما يرد من ردود ب اا الشأن ف ورقات ايتماا.

-12

واتف الفري العامل على أن يقوا رئيةـ ـ ـ ــه ،بالتشـ ـ ـ ــاور الو ي مع األمانة ،بدعداد مويز للردود الت

وردت على مر الة ـ ـ ـ ـ ــنين على مجموعت األس ـ ـ ـ ـ ــةلة الواردتين ف التايليين األو والثان ل اا التقرير من أيل

عرضه ف ورقة ايتماا على اللجنة الفرعية ف دورت ا الحادية والةتين ،ف عاا .2022
-13

وأليما يتعل بمجموعت األسةلة الواردتين ف التاييلين األو والثان ل اا التقرير ،أكد الفري العامل

مجددا ضـ ـ ــرورة أن ت ل مةـ ـ ــألة التشـ ـ ــليجت السبيرة والءـ ـ ــامة موضـ ـ ــع اهتماا خاص ف الردود على هاتين

المجموعتين من األسةلة.
-14

وف هاا الصـ ـ ــدد ،اتف الفري العامل على أن يناقا ،أ ناخ الدورة الحادية والةـ ـ ــتين للجنة الفرعية،

ما يملن تقديمه من تو ـ ــيات بش ـ ــأن التش ـ ــليجت السبيرة والء ـ ــامة الت س ـ ــتعد األمانة بش ـ ــأن ا و يقة بجميع

اللغات الرسمية لألمم المتحدة تتءمن إحصاخات ومعلومات عن ممارسات تةجيل ا.
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التذييل األول
مجموعة األسئلة المقدمة من رئيس الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة
الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها ،مع مراعاة عملية اليونيسبيس50+

-1

النظام القانوني للفضاء الخارجي والحوكمة العالمية للفضاء
1-1

ما هو التأ ير الرئيةـ جضـافة م اد وق اررات وم اد تويي ية تن م أنشـطة الفءـاخ الااري على

2-1

هـل هـاا الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلون ير الملزمـة قـانونـا تسمـل المعـاهـدات الملزمـة قـانونـا بمـا يلف لتطبي وتنفيـا

3-1

ما ه من ورات المء قدما ف تطوير معاهدات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالفءاخ الااري ؟

تطبي وتنفيا معاهدات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالفءاخ الااري ؟

الحقوق وااللتزامات القائمة بمويإ الن اا القانون للفءاخ الااري ؟ وهل يلزا اتاا إيراخات إضاألية؟

-2

معاهدات األمم المتحدة المتعلقة بالفضاء الخارجي وأحكامها ذات الصلة بالقمر واألجرام السماوية األخرى
1-2

هل تش ـ ــلل أحلاا معاهدة الم اد المن مة ألنش ـ ــطة الدو ف ميدان اس ـ ــتسش ـ ــاا واس ـ ــتاداا الفء ـ ــاخ

الااري  ،بما ف

لك القمر واأليراا الةـماوية األخر (معاهدة الفءـاخ الااري ) ،إطا ار قانونيا كاأليا السـتاداا

واس ـ ـ ـ ــتسش ـ ـ ـ ــاا القمر واأليراا الة ـ ـ ـ ــماوية األخر  ،أو هل تويد غرات قانونية ف المعاهدات (معاهدة الفء ـ ـ ـ ــاخ

الااري واالتفاق المن م ألنشطة الدو على سط القمر واأليراا الةماوية األخر (اتفاق القمر))؟
2-2

ما ه فوائد االنءماا إلى اتفاق القمر؟

3-2

ما ه م اد أو أحلاا اتفاق القمر الت ين غ توض ـ ـ ــيح ا أو تعديل ا حتى يتة ـ ـ ــنى توس ـ ـ ــيع نطاق

انءماا الدو إليه؟

-3

المسؤوليات والتبعات الدولية
1-3

هل يملن اسـ ـ ـ ــتاداا مف وا "الاطأ" ،على النحو الوارد ف المادتين الثالثة والرابعة من اتفاؤية المةـ ـ ـ ــلولية

الدولية عن األضـرار الت تحد ا األيةـاا الفءـائية (اتفاؤية المةـلولية) ،ف سـياق المعاؤ ة على عدا امتثا الدولة
للق اررات الص ــادرة عن الجم ية العامة أو هيةات ا الفرعية بش ــأن أنش ــطة الفء ــاخ ،مثل قرار الجم ية  68/47بش ــأن

الم اد المتص ـ ـ ـ ــلة باس ـ ـ ـ ــتاداا مص ـ ـ ـ ــادر القدرة النووية ف الفء ـ ـ ـ ــاخ الااري والم اد التويي ية لتا ي

الحطاا

الفءـائ الصـادرة عن لجنة اسـتاداا الفءـاخ الااري ف األ راس الةـلمية؟ أو ب ارة أخر هل يملن اعت ار أن

عدا االمتثا للق اررات الت تعتمدها الجم ية العامة أو الصـلون الت تعتمدها هيةات ا الفرعية بشـأن أنشـطة الفءـاخ
يشلل "خطأ" بالمعنى المقصود ف المادتين الثالثة والرابعة من اتفاؤية المةلولية؟

2-3

هل يملن اسـ ــتاداا مف وا "األض ـ ـرار" ،على النحو الوارد ف المادة األولى من اتفاؤية المةـ ــلولية ،بحي

يشـمل الاةـائر الناتجة عن مناورة يقوا ب ا يةـم فءـائ محل من أيل ايتناب االرتطاا بجةـم فءـائ أو بحطاا
فءائ بما ينطوي على عدا امتثا للم اد التويي ية لتا ي

3-3

الحطاا الفءائ الصادرة عن اللجنة؟

هل هنان يوانإ محددة متعلقة بتنفيا مبدأ المةـلولية الدولية ،حةـ ما هو منصـوص عليه ف المادة

الةادسة من معاهدة الفءاخ الااري  ،ترت ط بقرار الجم ية العامة  65/41بشأن الم اد المتعلقة باستشعار

األرس عن بعد من الفءاخ الااري ؟
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4-3

هل هنان حاية إلى قواعد حركة مرور ف الفءـاخ الااري كشـرم مةـب لن اا المةـلولية القائمة

على الاطأ؟
-4

تسجيل األجسام الفضائية
1-4

هل يويد أس ـ ــاس قانون ف اجطار القانون الدول القائم المنطب على األنش ـ ــطة الفء ـ ــائية واألية ـ ــاا

الفءـ ــائية ،وخصـ ــو ـ ــا ف أحلاا معاهدة الفءـ ــاخ الااري وأحلاا اتفاؤية تةـ ــجيل األيةـ ــاا المطلقة ف الفءـ ــاخ

الااري (اتفاؤية التةــجيل) ،من شــأنه أن يةــم بنقل تةــجيل يةــم فءــائ من دولة إلى أخر أ ناخ تشــغيل لك
الجةم ف المدار؟

2-4

كي

يملن تناو مة ـ ــألة نقل أنش ـ ــطة أو ملسية تتعل بجة ـ ــم فء ـ ــائ أ ناخ تش ـ ــغيله ف المدار من

شـ ــركة تابعة لدولة الةـ ــجل إلى شـ ــركة تابعة لدولة أينبية ،تناوال يمتثل لإلطار القانون الدول القائم المنطب

على األنشطة الفءائية واأليةاا الفءائية؟
3-4

ما ه يوانإ الوالية القءائية والرقابة الت تمارس ،على النحو المنصوص عليه ف المادة الثامنة

4-4

هل يثير مف وا التشــليجت الءــامة مشــاكل قانونية و/أو عملية ،وهل تويد حاية للن ر ف شــلل

5-4

هل تويد إملانية تتي  ،مع االمتثا لإلطار القانون الدول القائم وااالس ـ ـ ــتناد إلى ممارس ـ ـ ــات التة ـ ـ ــجيل

من معاهدة الفءاخ الااري  ،على يةم فءائ سجلته من مة حلومية دولية وفقا ألحلاا اتفاؤية التةجيل؟
للتةجيل متسي

معه؟

الحالية ،إيراخ تةـ ـ ــجيل "بالنيابة" عن دولة زاون من زاائن خدمات اجطجق ،بناخ على موافقت ا المةـ ـ ـ قة؟ وهل من
شأن هاا اجيراخ أن يلون أداة بديلة للتعامل مع التشليجت الءامة وسائر التحديات القائمة ف مجا التةجيل؟

-5

القانون العرفي الدولي في الفضاء الخارجي
-5

هل تويد ف معاهدات األمم المتحدة الامس المتعلقة بالفء ـ ـ ـ ــاخ الااري أي أحلاا يملن اعت ارها

يزخا من القـانون العرف الـدول ؛ ومـا ه تلـك األحلـاا ،إن ويـدت؟ وهـل يملنسم كر األركـان القـانونيـة و/أو
الوقائ ية الت تةتند إلي ا إيابتسم؟

-6

اقتراح أسئلة أخرى
-6

يريى اقتراح أي أس ــةلة إض ــاألية يملن إدراي ا ف مجموعة األس ــةلة الواردة أعجا س ـ يا إلى تحقي هدا

األولوية المواضي ية لعملية اليونيةبيس  50بشأن الن اا القانون للفءاخ الااري والحوكمة العالمية للفءاخ.
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التذييل الثاني
استبيان بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة
-1

لمحة عامة عن أنشطة السواتل الصغيرة
1-1

هل تادا الةـ ـواتل الص ــغيرة احتيايات مجتمعلم؟ وهل ير بلدكم أن بوس ــع الةـ ـواتل الص ــغيرة تلبية

2-1

هل يش ــارن بلدكم ف أنش ــطة خا ــة بالةـ ـواتل الص ــغيرة ،مثل التص ــميم أو الص ــنع أو اجطجق أو

احتيايات تسنولويية أو إنمائية محددة؟

التشــغيل؟ إ ا كانت اجيابة نعم ،فيريى كر المشــاريع القائمة ،حةــإ االقتءــاخ .و ا كانت اجيابة ال ،ف ل

هنان خطط للقياا بالك ف المةتقبل؟
3-1

ما هو نوا السيان الاي ينفا أنشطة الةواتل الصغيرة ف بلدكم؟

4-1

هل تويد ف بلدكم ي ة و ــل مة ــلولة عن تنة ــي أنش ــطة الةـ ـواتل الص ــغيرة ف إطار أنش ــطتسم

5-1

هل يجري تنفيا أنش ـ ـ ــطة الة ـ ـ ـواتل الص ـ ـ ــغيرة ف إطار اتفاقات تعاون دولية؟ إ ا كانت اجيابة نعم،

الفءائية الوطنية؟

فما ه أنواا األحلاا الاا ة بأنشطة الةواتل الصغيرة المدرية ف اتفاقات التعاون تلك؟

-2

التراخيص واألذون
-2

هل يويد لديلم إطار قانون أو تن يم لإلشـ ـ ـراا على أي من يوانإ أنش ـ ــطة الةـ ـ ـواتل الص ـ ــغيرة

ف بلدكم؟ إ ا كانت اجيابة نعم ،ف ل ه قوانين عامة أا قواعد محددة؟

-3

المسؤوليات والتبعات
1-3
2-3

هل هنان تحديات يديدة بشأن المةلوليات والت عات إزاخ أنشطة الةواتل الصغيرة؟
كي

يجري إنفا متطل ات الت عات والتأمين على ي ة التشــغيل ف بلدكم بالنة ـ ة للة ـواتل الصــغيرة

الت تقع ف دائرة مةـ ـ ـ ــلولية بلدكم ،ف حا وقوا "أضـ ـ ـ ـرار" على سـ ـ ـ ــط األرس أو بطائرة أ ناخ تحليق ا أو

بجةم فءائ آخر ف المدار؟
-4

الدولة المطلقة وتبعات اإلطالق
1-4

ن ار ألن الةـواتل الصـغيرة ال يجري إرسـال ا ف كل األحوا إلى مدارات ا باسـتاداا

ل اا الغرس ،كما ف حالة الةـواتل األكبر ،فيلزا توضـي المعنى المقصـود من تعري

عملية إطجق سـ ــاتل

ـواريَّ ملرسـة

"اجطجق" .و ا كانت

ـ ــغير تقتء ـ ـ خطوتين ،أوالهما اجطجق من موقع ما إلى مدار ما ،و انيت ما إرسـ ــا

الة ـ ـ ـ ـ ـ ــاتل الص ـ ـ ـ ـ ـ ــغير إلى مدار آخر ،ف ل تعتبر الاطوة األولى ،ف رأيلم" ،إطجقا" بالمعنى المقص ـ ـ ـ ـ ـ ــود ف

معاهدات األمم المتحدة بشأن الفءاخ الااري ؟
2-4

هل تعتقدون أن الن اا الدول الراهن يلف للتن يم الرقاب لج ات تشـغيل الةـواتل الصـغيرة ،أا هل

ترون ضرورة إيجاد ن ج تن يم رقاب دول يديد ،أو ماتلف ،لمعالجة عمليات الةواتل الصغيرة؟
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-5

التسجيل
-5

هل من المعتاد ف بلدكم تةـ ـ ـ ــجيل الةـ ـ ـ ـواتل الصـ ـ ـ ــغيرة؟ إ ا كانت اجيابة نعم ،ف ل من المعتاد أن

يحدل بلدكم حالة الة ـ ـ ـ ـ ـواتل الص ـ ـ ـ ـ ــغيرة؟ وهل تويد ف بلدكم أي تش ـ ـ ـ ـ ـريعات أو لوائ تن يمية تلزا السيانات
ير الحلومية بتزويد الحلومة بالمعلومات الجزمة للتةـجيل ،بما ف

تقوا بتشغيل ا تلك السيانات؟
-6

تخفيف الحطام الفضائي في سياق أنشطة السواتل الصغيرة
-6

كي

أدرج بلـدكم متطل ـات أو م ـاد تويي يـة محـددة ف إطـارا التن يم الرقـاب الوطن لس تلخا

ف االعت ار مةألة تا ي

6/6

لك تحدي

حالة الةـواتل الصـغيرة الت

الحطاا الفءائ ؟
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