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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

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

 مشروع التقرير   
 

 تبادل عام لآلراء  - ثانيا  
الروسي، أذربيجان، إسبانيا،   االتحاد تكلم ممثلو الدول التالية األعضاء في اللجنة خالل التبادل العام لآلراء:  - 1

ــرا ي ، ألمانيا،  ــتراليا، إســـــــ ــيا، أوإرانيا، وهيران   م ورية  اإلمارات العربية المتحدة،  أســـــــ اإلســـــــــالميةا، إي اليا،  - إندونيســـــــ
 نوب أفريقيا،   م ورية إوريا، البرازي ، البرتغال، بلجيكا، بولندا، تايلند، ترإيا، تشـــــيكيا، الجزا ر،  باراغواي، باكســـــتان، 

البوليفاريةا، فنلندا، إندا، إوبا،  – رومانيا، سـنغافورة، السـويد، سـويسـرا، ،ـيلي، الفـيس، فرنسـا، الفلبيس، فنزويال   م ورية 
النمسـا، نيوزيلندا،   المملكة المتحدة،  كوسـتاريكا، إولومبيا، إينيا، لكسـمبر ، مفـر، المكسـيل، المملكة العربية السـعودية، 

ــتاريكا نيابة عس مجموعة ال ال ند، هولندا، الواليات المتحدة، اليابان، اليونان  ــيس. وتكلم مم 77. وتكلم ممث  إوسـ ث  والفـ
االتحاد األوروبي، بفـــــــــفته مرا ع، نيابة عس االتحاد األوروبي والدول األعضـــــــــاء ةيه. إما أدلع بكلمة المرا بون عس 
وإالة الفضـــــاء األوروبية، ومنفمة أفور أول مونكايندأ، وراب ة الارية الامرية، والجملية الولنية للفضـــــاء، والم ســـــســـــة 

ا، والمع د الدولي  SKAOمفــفوفة الكيلومتر المرب)    ومرصــد الفضــاء،   الامرية المفتوحة، والمجلس االســتشــاري لجي  
 لتوحيد الاانون الخاص  اليونيدرواا، واالتحاد الجامعي العالمي ل ندسة الفضاء. 

ــتدامة  -2 واســــــــتمع  اللجنة الفرعية إلع عر  إيضــــــــاحي عنوانه أمســــــــاهمة راب ة الارية الامرية في اســــــ
 األنش ة الامرية وسلميت اأ،  دمه ممث  راب ة الارية الامرية.

أيار/مايو، ألا  الر يســة إلمة أ،ــارت في ا إلع برنامع العم  والمســا     31، المعاودة في  995وفي الجلســة   - 3
متعلاة بالدورة الحالية للجنة الفرعية. وســـل   الر يســـة الضـــوء علع اليإرأل الســـتيس ألول رحلة بشـــرية إلع التنفيمية ال 

، 2021نيسـان/أبري    12الفضـاء التي  ام ب ا يوري غاغاريس، واالحتفال باليوم الدولي للرحلة البشـرية إلع الفضـاء في  
أنه نفرا لما لألنشـــــ ة الفضـــــا ية مس دور متزايد بالنســــــبة  علع نحو ما أعلن  الجملية العامة. وأ،ـــــارت الر يســـــة إلع  

لجمي) الدول، فســـــوم يســـــتمر تو ) تنســـــيط األنشـــــ ة ذات ال اب) التشـــــريعي، في إلار األمم المتحدة، بغر  تعزيز  
التعاون الدولي في أنشـــــــ ة الفضـــــــاء. وأ،ـــــــارت أيضـــــــا إلع أهمية التعاون الدولي في التشـــــــجي) علع تعزيز اســـــــتخدام 

 ات الفضاء ألغرا  التنمية اال تماعية واال تفادية والتفدي للتحديات العالمية. تكنولو ي 
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وفي الجلســـــــــة نفســـــــــ ا، اســـــــــتمع  اللجنة الفرعية إلع إلمة ألات ا مديرة مكتع ،ـــــــــ ون الفضـــــــــاء الخار ي،  - 4
ــ وليات األميس العام بماتضـــــع معاهدات األمم المتحدة المتعلا  ــتعرهـــــ  في ا دور المكتع في أداء مســـ ــاء  اســـ ة بالفضـــ

ــاء الخار ي. إما أ علم  اللجنة الفرعية علع و ه   ــام الم لاة في الفضــــــــ ــج  األ ســــــــ                                                                                                  الخار ي، بما في ذلل حفظ ســــــــ
ــوص أنه في عام   ــج  المكتع، نيابة عس األميس العام، 2020الخفــ ــا يا عامال و   1  260، ســ ــما فضــ ــما    34 ســ  ســ

إخ ارا بتغير في الحالة التشـغيلية    19الم الجوي، و إخ ارا بعودة أ سـام فضـا ية إلع الغ   132فضـا يا خامال، وتلاع 
ــا ية. ومني بداية عام   ــام فضــ ــا يا عامال و   1  024، تلاع المكتع للبات لتســــجي  2021أل ســ  ســــما   26 ســــما فضــ

فضـــــــا يا خامال. ويمث  ذلل زيادة إبيرة في عدد األ ســـــــام الفضـــــــا ية المســـــــجلة في عام واحد: أي ما يارب مس أربعة  
 . 2011وحوالي عشرة أهعام العدد المسج  في عام    2019لمسج  في عام أهعام العدد ا 

وأعـادت اللجنـة الفرعيـة التـ كيـد علع أهميـة تنفيـي المبـادة المكرســــــــــــــة في معـاهـدات األمم المتحـدة التي  -5
ــاء الخار ي، أو التي  ــا ية علع الفـــــعيد الولني، ودع   مي) الدول النا،ـــــ ة في الفضـــ تحكم األنشـــــ ة الفضـــ

ــاء الخار ي، إلع أن تاوم بوهــــ) وتنفيي  وانيس ولوا   ولنية لتنفيم يضــــ ل) م                                                                                            شــــغ  لون لدي ا ب نشــــ ة في الفضــ
 تلل األنش ة والعمليات، إن لم تكس  د فعل  ذلل بعد.

ورأت بعض الوفود مجـددا أن اللجنـة مـا زالـ  تمثـ  م) لجنتي ـا الفرعيتيس المحفـ  الوحيـد هـــــــــــــمس إلـار   - 6
ا شات ،املة للمسا   المتعلاة باالستخدام السلمي للفضاء الخار ي، بما ةيه الامر واأل رام  األمم المتحدة إل راء من 

الســــــــــــــماوية األخرأل، وأنه ينبغي و ود مزيد مس التـفاع  بيس اللجـنة الفرعـية العلمـية والتانـية واللجـنة الفرعـية الـاانونـية 
ت العلمية والتانية الر يسـية. ورأت تلل الوفود أن مس مس أ   تحايط التادم في  انون الفضـاء وإلباا ه مواكبا للت ورا 

                                                                                                       ،ـــــــ ن تنســـــــيط عم  اللجنتيس الفرعيتيس وتحايط التيزر بين ما أن يعز  زا أيضـــــــا ف م صـــــــكو  األمم المتحدة الاانونية  
 الاا مة و بول ا ومواصلة تنفييها. 

ت وير تكنولو يا الفضـــاء  ورأأل أحد الوفود أن الســـبي  الوحيد لضـــمان اســـتدامة األنشـــ ة الفضـــا ية هو -7
والت بياات الخاصــــة بالفضــــاء علع أســــاف مبدأ اإلنفــــام والمنفعة المشــــترإة، وإيلل االحترام الكام  للســــالمة 
اإل ليمية للدول وســـيادت ا. ورأأل ذلل الوفد أيضـــا أن نا  تكنولو يا الفضـــاء، ب را ط من ا تاديم المســـاعدة التانية 

مرا هاما إوســيلة لبناء الادرات الولنية، ف و يســاعد البلدان النامية، بو ه خاص، وما يكفي مس الموارد، ما زال أ
 علع تعزيز أنش ت ا في الفضاء الخار ي و  ودها لتفب  مس الدول المرتادة للفضاء.

ورأت بعض الوفود أن المنا شــات، التي دارت في اللجنة الفرعية الاانونية، ينبغي أال ت دي إلع وهــ)  واعد  - 8
مبادة تو ي ية أو معايير أو غير ذلل مس التدابير التي  د تحد مس وصــول الدول ذات الادرات الفضــا ية النا،ــ ة،  أو  

وال ســـيما البلدان النامية، إلع الفضـــاء الخار ي. ورأت تلل الوفود أيضـــا أنه ينبغي وهـــ) اإللار الاانوني الدولي علع 
ــاء الخار ي، أن نحو يعالع ،ــــواغ   مي) الدول، وأنه، مس يم، ينبغ  ي علع اللجنة، بمســــاعدة مس مكتع ،ــــ ون الفضــ

 تكرف المزيد مس الج د لبناء الادرات الاانونية و ع  الخبرات الفنية الالزمة متاحة للبلدان النامية. 

ــاء الخار ي، والزيادة المتو عة في حجم  -9 ــام الم لاة في الفضــــــــ ــوء تزايد عدد األ ســــــــ ور ي أنه في هــــــــ
ادت الفــــــعوبات التي يوا   ا مكتع ،ــــــ ون الفضــــــاء الخار ي في حفظ ســــــج  األ ســــــام عمليات التســــــجي ، ز 

الم لاة في الفضـــــــــاء الخار ي. ومس يم يلزم تخفـــــــــيا موارد إاةية مس داخ  منفومة األمم المتحدة مس أ   
 دعم المكتع في أداء هيه الم مة األساسية.

مبادة المنفمة ألنشــ ة الدول في مجال اســتكشــام وأعادت بعض الوفود ت كيد التزام بلدان ا الراســب بال -10
ــار إلي ا في  راري الجملية العامة   ــاء الخار ي، بما في ذلل المبادة المشـــــــــ ا 18- د 1884واســـــــــــتخدام الفضـــــــــ

ــاواة ودون 18- د  1962و ــاء الخار ي علع  دم المســ ــول  مي) البلدان إلع الفضــ ــة:  أا إمكانية وصــ ا، وبخاصــ
ــتخداما تمييز، بفـــــرم النفر عس در ة ت  ــاء الخار ي اســـ ــتخدام الفضـــ ــادي، واســـ  ورها العلمي والتاني واال تفـــ

                                                                                                منفـــــفا ور،ـــــيدا لفا دة البشـــــرية  معاء ومفـــــلحت ا   با مبدأ عدم تمل ل الفضـــــاء الخار ي، بما في ذلل الامر 
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أو االحتالل                                                                                         واأل رام الســماوية األخرأل، التي ال يجوز ألي دولة تمل ك ا، بدعوأل الســيادة، أو بواســ ة االســتخدام  
أو ب ي وسـيلة أخرأل   (ا عدم عسـكرة الفضـاء الخار ي، اليي ينبغي أال يسـتخدم أبدا لوهـ) و/أو نشـر أسـلحة 
مس أي نوع، وعدم اســتخدامه، باعتباره ميدانا للبشــرية  معاء، إال في تحســيس األحوال المليشــية وتوليد الســالم 

الفضا ية، وال سيما تلل المشار إلي ا في اإلعالن الخاص   بيس الشعوب   دا التعاون الدولي في ت وير األنش ة
ــلحت ا، م) إيالء  ــتخدامه لفا دة  مي) الدول ومفـــ ــاء الخار ي واســـ ــام الفضـــ ــتكشـــ بالتعاون الدولي في مجال اســـ

 اعتبار خاص الحتيا ات البلدان النامية.

ــلحة مس أي  -11 ــ) أســـ ــل  ووهـــ ــباس للتســـ ــاء ورأت بعض الوفود أن مس الم م من) حدوث ســـ نوع في الفضـــ
الخار ي، وأهاب  بجمي) الدول، وخفـوصـا الدول التي لدي ا  درات إبيرة في ميدان الفضـاء، أن تسـاهم مسـاهمة 
ــتدامة  ــا أن اســــ ــلمية وأن تلتزم بيلل. ورأت تلل الوفود أيضــــ ــاء الخار ي إبي ة ســــ فعلية في المحاففة علع الفضــــ

تت لع مس المجتم) الدولي إفالة عدم وهـ) أية أسـلحة في أنشـ ة الفضـاء الخار ي في األمديس الاريع والبعيد 
 الفضاء الخار ي أو استخدام ا هنا .

ورأت بعض الوفود أنه نفرا للبعثات المابلة الرامية الســـــتكشـــــام الكواكع، يتعيس وهـــــ) إلار مشـــــتر  بيس  - 12
اتفا ات أرتميس بشــ ن مبادة التعاون في  الشــرإاء في برنامع أرتميس بشــ ن العمليات المشــترإة األكثر تعايدا. وتشــير 

االســــتكشــــام واالســــتخدام المدني للامر والمريب والمينبات والكويكبات لألغرا  الســــلمية، وهي مجموعة مس المبادة  
ــ ن االلتزام بمجموعة مس  ــارإة مس الدول المو عة بشــــ ــاء المشــــ غير الملزمة  انونا، إلع التفاهم الاا م بيس وإاالت الفضــــ

ــاء الخار ي. ومس هيا المن لط، ف ن المبادة ل  ــاء م) االمتثال التام لمعاهدة الفضـ ــتدامة أنشـــ ة الفضـ ضـــمان أمان واسـ
 اتفا ات أرتميس ليس  ن اية الم ام وهنما هي أساف لبدء نااش بش ن إلار بعثات الفضاء السحيط. 

المحــدودة تــ تي بنتــا ع                                                                      ورأت بعض الوفود أن الن   ع األحــاديــة وغيرهــا مس المبــادرات ذات المشـــــــــــــــارإــة  -13
عكسـية، و د ت دي إلع  ع  الفضـاء الخار ي موهـ) خالم علع الفـعيد الدولي، م) تزايد خ ر تفتي   انون 
الفضــــــــاء الدولي. ورأت تلل الوفود أيضــــــــا أن اتفا ات أرتميس هي محاولة لوهــــــــ)  واعد الســــــــتكشــــــــام الموارد 

 خدام الفضاء الخار ي في األغرا  السلمية.الفضا ية واستغالل ا تتجاوز األمم المتحدة ولجنة است 

ــعيد الدولي والا ري. ور ي أنه ال   أنه يو دور ي  -14 ــاء علع الفــــ ــادر  انون الفضــــ تبايس متزايد بيس مفــــ
يجـع ل ـيه المـبادرات أن تتجـاوز مـا هو مســــــــــــــموق ـبه بمو ـع  واعـد الاـانون الـدولي العـام علع النحو المبيس في 

 معاهدة الفضاء الخار ي.

ورأت بعض الوفود أنه نفرا للتغير الســـــري) في تكنولو يا الفضـــــاء والتنوع المتزايد لألنشـــــ ة الفضـــــا ية  -15
وازدهار الرحالت الفضــــــا ية التجارية، ف ن حوإمة أنشــــــ ة الفضــــــاء الخار ي  د دخل  مرحلة  ديدة. وفي هيا 

ــدد، رأت أن ــلمية باعتبارها  الفــــ ــاء الخار ي في األغرا  الســــ ــتخدام الفضــــ مس الضــــــروري االعترام بلجنة اســــ
منفة فريدة لتنسيط التعاون الدولي في مجال استخدام الفضاء الخار ي في األغرا  السلمية، وباللجنة الفرعية 

ــا   الاان  ــعيد الدولي المعنية بالمســــ ــية علع الفــــ ــاء الاانونية باعتبارها ال ي ة الر يســــ ــ ة الفضــــ ونية المتعلاة ب نشــــ
 الخار ي، وأن ا مس يم رإيزة أساسية للعم  المتعدد األلرام.

 وأعرب  اللجنة الفرعية عس امتنان ا للج ات التي نفم  الفعاليات التالية علع هامش دورت ا الستيس: -16

بســــيادة الاانون   فعالية  انبية بعنوان أدور التشــــريعات الولنية المعنية بالفضــــاء في الن و   أا 
ــاف ا  ــيا والمحي  ال ادةأ، نفم ا وفد اليابان واســــــــتضــــــ ــاء الخار ي: الج ود والتحديات في من اة مســــــ في الفضــــــ

 بالتعاون م) منتدأل وإالة الفضاء اإل ليمية آلسيا والمحي  ال ادي ومكتع ، ون الفضاء الخار ي 

 ء ب مان واستدامةأ، نفم ا وفد إندا فعالية  انبية بعنوان أاتفا ات أرتميس: استكشام الفضا  با 
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ــاء   (ا  ــكي   انون الفضــــــــ فعالية  انبية بعنوان أدور الج ات الفاعلة في الا اع الخاص في تشــــــــ
والســـياســـات الفضـــا ية علع الفـــعيد الولني: الديناميات والعرا ي أ، نفم ا وفد النمســـا و  ة االتفـــال الولنية 

 عة للمرإز األوروبي لاانون الفضاء.النمساوية المعنية باانون الفضاء والتاب 
 


