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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة الستون 
   2021حزيران/يونيه  11 -أيار/مايو  31فيينا، 

 مشروع التقرير   
 

 المرفق الثاني   
 

 تقرير الرئيس بالنيابة للفريق العامل المعني بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده  
ــلمية، فة  -1 ــاض الاارية فة األ را  ال ـــــــ ــتاداا الفجـــــــ دعت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اســـــــ

، فريقاا العامل المعنة بتعريف الفجـاض الاارية تععيي  حدتد  2021مايو /أيار 31المعقودة فة   995يل ـتاا 
                                                                                                          إلى االنعقاد مجددا  برئاسة أندريه ريبل )البرازيل( بالنيابة، فة غياب الرئيس يوزيه مون يرات فيلو )البرازيل(.

ــائل                                                                              تلفـت الرئيس ـبالنـياـبة انتـاا  الفريا العـامـل إلى أن  الفريا ـ د ع قـد لصة ين ر ح ــــــــــــــر  -2                يـ ا فة الم ــــــــــــ
                                                                                                   المت ـــــــلة بتعريف الفجـــــــاض الاارية تععيي  حدتد ، تفقا  للعفال الال عوةـــــــلت إليه اللجنة الفرعية فة دترعاا  

، تأ رعه اللجنة فة دترعاا الاالاة تاألربعي  المعقودة فة العاا نف ــــــه، 2000التاســــــعة تالالمي  المعقودة فة عاا 
 .75/92                           تعمل  بقرار الجمعية العامة 

                                                                                           تع رضــــــــــــــت على الفريا العـامـل الومـائا المـا.ورة فة الفقرة ج...ا م  عقرير اللجنـة الفرعيـة ع  أعمـا   -3
 دترعاا ال تي .

الفريا ترحـ  رئيس الفريا العـامـل ـبالنـياـبة بلارة الردتد الواردة على مجموعـات األســــــــــــــ ـلة التة  رحاـا   -4
، تأشــار إلى أن ها  الردتد عرضــت 2019العامل منا الدترة الاامنة تالام ــي  للجنة الفرعية، المعقودة فة عاا 

ــا  المترعاة على   ــي  نتيجة ل تضــــ ــعة تالام ــــ ــب  إلراض دترعاا التاســــ على اللجنة الفرعية فة دترعاا الحالية ب ــــ
 (.19-يائحة مر  فيرتس .ورتنا )كوفيد

العامل باإلضـافة الااةـة بتقرير األمانة التة عتجـم  ةلةـة عارياية للن ر فة م ـ لة  ترح  الفريا -5
ــاض الاـارية تععيي  حـدتد  ) (، ت لـ  إلى األمـاـنة مواةــــــــــــــلـة عحـدـي  A/AC.105/769/Add.1ععريف الفجــــــــــــ

 ال فحة اإللصترتنية الما  ة له على المو ع الشالة لملت  شؤتن الفجاض الاارية.

العامل على أن يعاتد االنعقاد مرة تاحدة .ل ســــــــنتي  فقع، مما يعنة أنه ل  ينعقد مجددا تاعفا الفريا  -6
ــتي  للجنة الفرعية، فة عاا  ــتي ، فة عاا 2022أمناض الدترة الحادية تال ـــــ  ، 2023، بل أمناض دترعاا الاانية تال ـــــ

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92


 A/AC.105/C.2/2021/DEF/L.1 

 

2/2 V.21-04157 

 

ــير إلى أن اللجنة الفرعية يمل  أ ــنتي . تأ شـــــــ ــا ايتماعات الفريا                                                                         مم يعاتد االنعقاد بعد ذلك .ل ســـــــ ن ععد  ن ـــــــ
 العامل فة أل ت ت على النحو الال عرا  مناساا.

 تاعفا الفريا العامل على أنه ســــــــــــي ل مكلوبا، مع ذلك، فة .ل عاا عقديم المعلومات المشــــــــــــار إلياا  -7
ــ لة الواردة فة علك الفقرة، تعلى أنه ســـــــــوه ين ر، لد  انعقاد  .ل 9فة الفقرة   ــنتي ،    أدنا  تالرد على األســـــــ  ســـــــ

 فة يميع الردتد التة تردت منا ايتماعه ال ابا.

ــائاـا تأن عحـدد أل  راض  -8 تدعـا الفريا العـامـل المجموعـات اإل ليمـية إلى أن ـعدرس  وعـا موا ه أعجــــــــــــ
 مشتر.ة بينام بش ن ععريف الفجاض الاارية تععيي  حدتد .

 تاعفا الفريا العامل، بناض على مداتالعه، على ما يلة: -9

ــاض فة اللجـنة إلى عقـديم معلومـات عمـ ا  ـد يويـد، أت يجرل  )أ(                                                                              مواةــــــــــــــلـة دعوة الـدت  األعجــــــــــــ
                                                                                                  إعداد ، م  عشـريعات ت نية أت أل   ممارسـات ت نية لاا ةـلة مااشـرة أت  ير مااشـرة بتعريف الفجـاض الاارية 

                                    تالفجاض الجو  ل ت/أت ععيي  حدتدهما؛

ــاض تالمرا بي  )ب(   ــلة دعوة الدت  األعجـــ   الدائمي  لد  اللجنة إلى عقديم مقترحات ملموســـــة مواةـــ
لة بشـــــ ن ضـــــرترة ععريف الفجـــــاض الاارية تععيي  حدتد ، أت عبرير عدا  ، أت عزتيد الفريا  ضـــــرترعاما                                                                   تمف ـــــ 

                                                                                                العامل بمعلومات ع  حاالت محد دة ذات  ابع عملة لاا ةلة بتعريف الفجاض الاارية تععيي  حدتد  تب مان  
ــائية  ــاهمات من  مة العمليات الفجـــــ ــي قد ا م  م ـــــ ــين ر الفريا العامل فة ايتماعاعه المقبلة ُيما ســـــ                                                                                  الجوية. تســـــ

                               تمت  قة تمعل لة م  هاا القبيل؛

مواةــــــــلة دعوة الدت  األعجــــــــاض فة األمم المتحدة تالمرا بي  الدائمي  لد  اللجنة إلى عقديم  )ج(  
 ردتد على األس لة التالية:

إنشــــاض ن اا إلدارة حر.ة المرتر فة الفجــــاض ةــــلة بتعريف الفجــــاض  هل للاكع الرامية إلى ‘1’
 الاارية تععيي  حدتد ؟

هل للتحليقات دتن المدارية أل را  الاعاات العلمية ت/أت نقل الاشـر ةـلة بتعريف الفجـاض  ‘2’
 الاارية تععيي  حدتد ؟

ــ ن التعريف القانونة للتحليقات دتن المدارية أل را  الاعاا ‘3’ ت العلمية ت/أت نقل هل م  شــــــــ
                                                                                 الاشر أن يعود على الدت  ت يرها م  الجاات بفائدة عملية ُيما ياص  األنشكة الفجائية؟

 كيف يمل  ععريف التحليقات دتن المدارية أل را  الاعاات العلمية ت/أت نقل الاشر؟ ‘4’

رية أل را  ما هة التشـــــريعات التة عنكبا، أت يمل  أن عنكبا، على التحليقات دتن المدا ‘5’
 الاعاات العلمية ت/أت نقل الاشر؟

                                                                                   كيف ســــــــــــيؤم  ر التعريف القانونة للتحليقات دتن المدارية أل را  الاعاات العلمية ت/أت نقل  ‘6’
                                          الاشر على التكو ر التدريجة لقانون الفجاض؟

المدارية                                                                               ي ريى ا تراح أس لة أةر  لصة ي ن ر فياا فة إ ار التعريف القانونة للتحليقات دتن  ‘7’
 أل را  الاعاات العلمية ت/أت نقل الاشر؛

مواةــــــــلة دعوة الدت  األعجــــــــاض فة األمم المتحدة تالمرا بي  الدائمي  لد  اللجنة إلى عقديم   )د( 
 معلومات ع  أل حالة عملية هم على علم باا، م  ش ناا أن عبرر ععريف الفجاض الاارية تععيي  حدتد .

 


