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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

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

  

    
 مشروع التقرير   

 
 التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه   -سادسا 

 في األغراض السلمية
 
جـدل  األعمـا ، المانون من  7، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد 75/92                          عمال  بقرار الجمعيـ  الاـامـ   -1

"التشــرياات الويني  المتةــل  بااــتلشــا  الررــاو الخارجا لااــتخدامه فا األ"راك ال ــلمي "،  دند منتظم فا 
 جدل  أعمالها.

من جدل  األعما  ممثلو  ل من إندلني يا لأل رانيا لالدرازيل لالرلدين لفنزليال   7لتللم فا إيار الدند  -2
ــ ن   ا -)جمهوري  ــيي لالهند لاليابان. لأ ناو التآلاا  الاام لشراو، تللم بشــــ ــمدرك لالما ــــ الدوليراري ( لفنلندا للل ــــ

                              الدند ممث  لو ال  أعراو أخرى.

 ل ان مارلضا على اللجن  الرريي  ما يلا: -3

ــاوي  الوي )أ(  ــاوي  الويني  فا ملدان مآلاارة التشـــرياات الررـ ني  تقرير عن حال  التشـــرياات الررـ
 ؛(A/AC.105/C.2/L.318التابا  للملتقى اإلقليما لو االت الرراو فا آايا لالمحيط الهاائ )

عرــــوي  مآلاارة التشــــرياات الررــــاوي  الويني  التابا  للملتقى اإلقليما لو االت الررــــاو فا  )ب( 
 .(A/AC.105/C.2/2021/CRP.7آايا لالمحيط الهاائ )

 لااتمات اللجن  الرريي  إلى الارلك اإليراحي  التالي : -4

 "الدرتغا  لالرراو: إيالل  عام  على القوانين لاللواوح التنظيمي "، قدمته ممثل  الدرتغا ؛ )أ( 

تازيز قليما لو االت الرراو فا آايا لالمحيط الهاائ االتحاا من أجل إل"مآلاارات الملتقى ا )ب( 
 القدرات فا مجا  ايااات لقوانين الرراو فا منطق  آايا لالمحيط الهاائ"، قدمته ممثل  اليابان.

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.318
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لأكدت اللجن  الرريي  مجداا أن من المهم أن يؤخ  فا الح ـــــــــــآلان االتجام النابـــــــــــ  المارل  بااـــــــــــم  -5
و الخارجا لتناما الطابع "الررـــــــــــاو الجديد" لالمتمثل فا انخراغ الليانات "ير الحاومي  فا أنشـــــــــــط  الررـــــــــــا

ــط ، يتاين على الدل  أن تلرل امتثالها   ــمان أمان لأمن تلي األنشــــــ ــط . للرــــــ التجاري لالديمقرايا لتلي األنشــــــ
 لماا دات األمم المتحدة المتالق  بالرراو الخارجا من خال  أير ا القانوني  الويني . 

اـــــــات الررـــــــاوي  الويني  ل  لي عمليات لالحظت اللجن  الرريي  أن عمليات تطوير لإصـــــــال  ال ـــــــيا -6
تنري  ا من خال  اللواوح التنظيمي  الويني  الخاصـ  بالررـاو تهد  بةـورة متزايدة إلى ماالج  الم ـاول النابـ   

 عن تزايد عدا الليانات "ير الحاومي  التا تقوم ب نشط  فراوي .

أنشــــــــط  مختلر  من أجل مراجا   لأحايت اللجن  الرريي  علما بما ترــــــــطلع به الدل  األعرــــــــاو من -7
قوانينها لاــــيااــــاتها الررــــاوي  الويني  أل تدييمها أل تطوير ا أل صــــو"ها، ل  لي من أجل إصــــال  أل تراــــي  
حو م  أنشــطتها الررــاوي  الويني . لفا   ا الةــدا، الحظت اللجن  الرريي  أيرــا أن تلي األنشــط  تهد  إلى 

، لإعااة تنظيم ل االت الرراو الويني ، لزيااة القدرة التناف ي  للمنظمات تح ين إاارة لتنظيم األنشط  الرراوي 
الحاومي  ل"ير الحاومي  فا أنشـــطتها الررـــاوي ، لزيااة مشـــار   األلاـــاغ األكاايمي  فا صـــيا"  ال ـــيااـــات، 

إاارة الدي   لتح ـين اـدل التةـدي للتحديات النابـ   عن تطوير األنشـط  الررـاوي ، لال اـيما األنشـط  المتالق  ب 
ــموا أ ناو حاالت الطوارئ، مثل اللوار   ــاالت قاارة على الةــــــــ ــمان مني  تحتي  قوي  لالتةــــــــ ــاوي ، لضــــــــ الررــــــــ

 الطديعي ، لتح ين تنري  االلتزامات الدللي .

ــل مين القانون الدللا لالقوانين المحلي  ل ين   -8 ــر الواصــــــ ــرياات الويني  تقوم مدلر الج ــــــ                                                                                              لر وا أن التشــــــ
                                                                                              قانوني  لالةـاو  القانوني  "ير الملزم . لأ بـير بخاصـ  إلى إاراع ماايير ليه لها يابع ملزم قانونا االلتزامات ال

   الويني  باعتآلار ا متطلآلات لإلذن بممارا  األنشط  الرراوي . ي فا الهياكل التنظيم

 ـلمي  بشـ ن لرأت باض الوفوا أن المآلاائ التوجيهي  للجن  ااـتخدام الررـاو الخارجا فا األ"راك ال -9
ااــتدام  أنشــط  الررــاو الخارجا فا األمد الآلايد تقدم توصــيات ميم  ل ام  إلى جميع الدل  لأن تنري  ا يوعا 

 من خال  مختلف الةاو  القانوني  لال يااات الرراوي  الويني  أمر  ام.

تجارب األاــــــلح                                                                            لر وا أن ماا دات األمم المتحدة الخمه المتالق  بالررــــــاو الخارجا لماا دة حظر   -10
ــاول التا ينآلغا للدل  من  ــير إلى الطراول لالواــ ــطح الماو تشــ ــاو الخارجا لتحت اــ النولي  فا الجو لفا الررــ

 خاللها أن تحام مختلف أنشط  الرراو الخارجا لت جلها لت ذن مها لقدل   ا لذا  تنظمها. 

ــاوي  الويني  لالتالم لرأت باض الوفوا أن من المهم تشــــاير المماراــــات الواراة فا التشــــ  -11 رياات الررــ
ــاوي  الويني  لدى  منها. لفا   ا الةـــــدا، أحايت اللجن  الرريي  علما بالتقرير المتالل بحال  التشـــــرياات الررـــ
ملدان مآلاارة التشـــــرياات الررـــــاوي  الويني  التابا  للملتقى اإلقليما لو االت الررـــــاو فا آاـــــيا لالمحيط الهاائ 

(A/AC.105/C.2/L.318 . لأعر ت عن تقدير ا للجهوا التا يد لها فريل الدراا ) 

ــات الداورة فا إيار   ا الدند من جدل  األعما ، لرأت  لاترقت -12  أنهااللجن  الرريي  على أ مي  المناقشــ
                                                                                                 تما  ن الدل  من اكت ـــــــــــاب فهم ليير التنظيمي  الويني  القاوم  لمن تشـــــــــــاي ر التجارب المتالق  بالمماراـــــــــــات 

 الويني  لتآلاا  المالومات عن األير القانوني  الويني .

                                                                                      الرريي  أيرـــــــا على أ مي  مواصـــــــل  التآلاا  المنتظم للمالومات عن التطورات الم ـــــــتجد ة فا  اللجن  لاترقت  - 13
                                                                                                     األير التنظيمي  الويني  المتالق  بالررــــاو. لفا   ا الةــــدا، بــــج ات اللجن  الرريي  الدل  األعرــــاو على مواصــــل  

                                          ررـاو، لعلى تقديم مالومات محد    لم ـا مات  تزليد األمان  منةـو  قوانينها للواوحها التنظيمي  الويني  المتالق  بال 
 إلاراجها فا الارك المخططا اإلجمالا ليير التنظيمي  الويني  المتالق  باألنشط  الرراوي . 

  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.318


A/AC.105/C.2/L.314/Add.4 
 

 

V.21-04144 3/4 

 

 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء  - سابعا  
من جـدل  األعمـا ، المانون  8، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد 75/92                          عمال  بقرار الجمعيـ  الاـامـ   -14

 "مناو القدرات فا مجا  قانون الرراو"،  دند منتظم فا جدل  أعمالها.

ــيا لإيران )جمهوري    8لتللم فا إيار الدند  - 15 ــالمي ( لالدرازيل  - من جدل  األعما  ممثلو ألمانيا لإندلني ــــ اإلاــــ
ــين  ــيي لالهند لاليابان لاليونان. لألقى ممثل  لتر يا لجنوب أفريقيا لالةــــ ــمدرك لالما ــــ ــا لالرلدين ل ولومديا للل ــــ لفرن ــــ

لالةين.  ما تللم فا إيار   ا الدند المراقب عن منظم  التاالن الرراوا    77كواتارياا  لم  نياب  عن مجموع  الــــــــ 
                               الدند ممث  لو ال  أعراو أخرى.  آلايا لالمحيط الهاائ. لأ ناو التآلاا  الاام لشراو، تللم أيرا بش ن   ا 

 ل ان مارلضا على اللجن  الرريي  ما يلا: -16

ــيا  )أ(  ــاوا آلاــــــــ تقرير عن المؤتمر المشــــــــــتر  مين األمم المتحدة لتر يا لمنظم  التاالن الررــــــــ
 26إلى  23لالمحيط الهاائ بشـــــــ ن قانون الررـــــــاو لال ـــــــيااـــــــ  الررـــــــاوي ، الماقوا فا إاـــــــطندو ، تر يا، من 

 (؛A/AC.105/1222) 2019أيلو /ادتمدر 

تقرير عن المؤتمر المشـــــــــتر  مين األمم المتحدة لاللجن  االقتةـــــــــااي  ألفريقيا بشـــــــــ ن قانون  )ب( 
 2020األل /اي ــــــــــــمدر  انون   10إلى  8                                                    الررــــــــــــاو لال ــــــــــــيااــــــــــــات الررــــــــــــاوي ، ال ي ع قد عدر اإلنترنت من 

(A/AC.105/1242؛) 

ــاو  )ع(   لرقـــــــ  اجــتــمـــــــا  تــترـــــــــــــــمــن الــيـــــــل الــرــر  الــتــاــلــيــمــيـــــــ  فــا مــيـــــــدان قـــــــانــون الــررـــــــــــــــــ
 (A/AC.105/C.2/2021/CRP.11 ؛) 

لتونه لالجزاور                                                                      لرق  اجتما  تترــمن مالومات مقد م  من األران لإاــآلانيا لألآلانيا ل اك ــتان  )ا( 
لالرلدين لالمغرب ل رـنام  األمم المتحـدة للديـ   عن اإلجراوات لالمآـلاارات المتالقـ  مدـناو القـدرات فا مجـا  قـانون 

 (.A/AC.105/C.2/2021/CRP.25الرراو )

 لااتمات اللجن  الرريي  إلى الارضين اإليراحيين التاليين: -17

 عل  الجديدة فا النظام الرراوا الوينا"، قدمه ممثل بيلا؛ "مرنام  التاالن الشيلا للجهات الرا  )أ(  

"تحديث بشـــــــ ن مشـــــــرل  ماتب بـــــــؤلن الررـــــــاو الخارجا الخا  بقانون الررـــــــاو المانا  )ب( 
 بالجهات الراعل  الجديدة فا مجا  الرراو"، قدمه ممثلو ماتب بؤلن الرراو الخارجا.

ــط  مناو القد لاترقت -18 ــاو لها اللجن  الرريي  على أن أنشــــــــــ رات لالتدريب لالتاليم فا مجا  قانون الررــــــــــ
                                                                                                          أ مـي  ـفاوقـ  فا الجهوا الوينـي  لاإلقليمـي  لاـلدللـي  الرامـي  إلى المرــــــــــــــا قـ د مـا  فا تطوير الجواـنب الاملـي  لالوم 

نشــط                                                                                                    لتلنولوجيا الررــاو، ال اــيما فا الدلدان النامي ، لفا زيااة المارف  باإليار القانونا ال ي تنر   ضــمنه األ
الررـــــاوي ، األمر ال ي اـــــيشـــــجع الدل  على التةـــــديل على ماا دات األمم المتحدة الخمه المتالق  بالررـــــاو 
ــاعد على  ــي ــ ــات ليني  تانى مه ا المجا ، لاــ ــ ــ ــاو مؤاــ الخارجا لاعم الامل على تنري  تلي الماا دات لإنشــ

د  ا على   تي ـــير إيال  جميع قطاعات المجتمع المدنا على القانون الدللا للررـــاو                                   لاـــيزيد من مارفتها به. لبـــ 
                                                                   للجن  الرريي  لماتب بؤلن الرراو الخارجا الرا   ام ا فا   ا الش ن.  أن

                                                                                            لالحظــت اللجنــ  الررييــ  مع التقــدير أن   نــا   يــانــات حاوميــ  ل"ير حاوميــ  تدــ   حــاليــ ا جهواا  لينيــ   - 19
لتشـمل تلي الجهوا تشـجيع الجاماات على توفير نماوط تدريدي    لإقليمي  لاللي  لدناو القدرات فا مجا  قانون الررـاو. 

لحلقات ارااـي  بشـ ن قانون الررـاو؛ لتقديم زماالت ارااـي  لمرحلتا التاليم الجاماا لالدرااـات الاليا فا مجا  قانون 
ــي  لمن  ــات للرقات بحثي  ل تب ارااــ ــاو؛ لتقديم اعم مالا لتقنا للآلحو  القانوني ؛ لإعداا ارااــ ــ   الررــ ــورات خاصــ شــ

ةــــ  أخرى من أجل زيااة فهم قانون الررــــاو؛                                                                                                      بقانون الررــــاو؛ لتنظيم حلقات عمل لحلقات ارااــــي  لأنشــــط  متخةــــ  

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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لاعم م ـابقات محاكاة الدعالى القرـاوي  فا مجا  قانون الررـاو؛ لاعم مشـار   المرأة لالطالب لبـآلاب المهنيين فا  
                                                                الررــاو؛ لتوفير فر  تدريدي  لفر  أخرى لدناو الخدرات، لخةــوصــا  من  األنشــط  اإلقليمي  لالدللي  المتالق  بقانون 

ــات ل حو  عن قانون  ــ  إلعداا ارااـــــــ ــاو؛ لاعم الليانات الماراـــــــ خال  ترتيآلات التمرن الداخلا لدى ل االت الررـــــــ
 الرراو من أجل الم اعدة على تطوير ال يااات لاألير التشريعي  الويني  المتالق  بالرراو.  

                                                             باض الدل  األعرـــــاو قد مت م ـــــاعدة مالي  لتماين الطلآل  من االبـــــترا   أنلالحظت اللجن  الرريي    -20
                                                                                                    فا م ــــــابق  مانرريد الكه لمحاكاة الدعالى القرــــــاوي  فا مجا  قانون الررــــــاو، التا تنظ م اــــــنوي ا أ ناو اناقاا 

 المؤتمر الدللا للمالح  الرراوي . 

لتقدير إلى المؤتمر المشـتر  مين األمم المتحدة لتر يا لمنظم  التاالن الررـاوا لأبـارت اللجن  الرريي  مع ا  - 21
إلى   23آلاـيا لالمحيط الهاائ بشـ ن قانون الررـاو لال ـيااـ  الررـاوي ، ال ي عقد فا إاـطندو ، تر يا، فا الرترة من 

ألفريقيا بشـــــــ ن قانون الررـــــــاو لالمؤتمر المشـــــــتر  مين األمم المتحدة لاللجن  االقتةـــــــااي    2019أيلو /اـــــــدتمدر   26
 . لالحظت اللجن  2020 انون األل /اي ـمدر   10إلى    8لال ـيااـات الررـاوي ، ال ي عقد عدر اإلنترنت فا الرترة من  

أن   ين الحد ين قد اا ما فا مناو القدرات فا مجا  قانون الرراو من خال  الجمع مين الخدراو لالمماراين    الرريي  
 رراو لممثلا الحاومات لالةناعات لالمجتمع المدنا. المانيين بقانون ال 

ــاو المانا  -22 ــاو الخارجا الخا  بقانون الررــــــــ ــؤلن الررــــــــ ــرل  ماتب بــــــــ لرحدت اللجن  الرريي  بمشــــــــ
بالجهات الراعل  الجديدة فا مجا  الررـــاو، ال ي يهد  إلى تقديم الدعم الالزم لتازيز القدرات فا مجا  صـــوك 

                                                                                وي  الويني . لفا   ا ال ــيا ، أ عرب عن الترحيب بالآلاث  االاــتشــاري  التقني  الشــيلي  القوانين لال ــيااــات الررــا
، لالآلاث  االاــــــتشــــــاري  التقني   2020تشــــــرين األل /أكتو ر  16إلى  13التا أجريت عدر اإلنترنت فا الرترة من 

 .2020ل /اي مدر  انون األ 7التمهيدي  المر زة على أفريقيا لالرراو، التا أجريت عدر اإلنترنت فا 

ــا مـ   ـامـ  للماـتب فا مجـا  مـناو القـدرات لـدى الـدل   -23 لرأت باض الوفوا أن المشــــــــــــــرل  يمـثل م ــــــــــــ
الم ـــتجدة فا مجا  ارتياا الررـــاو لأنه اـــو  ي ـــاعد فا نهاي  المطا  على إيجاا مي   فرـــاوي  أكثر ااـــتقرارا 

 لااتدام  لأمانا.

ــؤ  -24 ــط  محداة الهد  لدناو لرأت باض الوفوا أنه ينآلغا لماتب بــــــــ ــاو الخارجا القيام ب نشــــــــ لن الررــــــــ
القدرات لالتاليم لالتدريب فا مجا  قانون الررـــــــــاو لال ـــــــــيااـــــــــات الررـــــــــاوي  ترتلز على مرنام  األمم المتحدة 
الاـتخدام المالومات الررـاوي  فا إاارة اللوار  لاالاـتجاب  فا حاالت الطوارئ )"مرنام  "اـآلايدر"(، بإي  إنشـاو 

 لدناو القدرات. منة  

" قد يشـــال فرصـــ  للنظر فا إنشـــاو مرام  خاصـــ  2030لرأت باض الوفوا أن لضـــع خط  "الررـــاو   -25
 مدناو القدرات لإاارة الماار  من أجل الدلدان النامي . 

ــدا حتى يت ــــــــــــــنى لجميع الجهـات الرـاعلـ ،   -26  لرأت باض الوفوا أن التاـالن الـدللا مهم فا  ـ ا الةــــــــــــ
 دلدان النامي ، االاترااة من فر   افي  للتدريب ل ناو القدرات. لال ايما فا ال

ــاو الخارجا قام متحديث اليل الرر  التاليمي  فا  -27 لالحظت اللجن  الرريي  أن ماتب بــــــــــــؤلن الررــــــــــ
ــاو ) (، مع إاراع مالومات عن الزماالت لالمنح الدرااـــــــــي  A/AC.105/C.2/2021/CRP.11مجا  قانون الررـــــــ

ت على أن يواصــــــــــــــل الماتب تحديث   ا الدليل. لفا   ا الةــــــــــــــدا، اعت اللجن  الرريي  الدل  المتاح ، لاترق
 إلاراجها فا تحديثات الدليل المقدل . على الةايد الوينااألعراو إلى تشجيع تقديم م ا مات 

جن  لألصــــــت اللجن  الرريي  ب ن يدلغها، فا الرتها الحااي  لال ــــــتين،  ل من الدل  األعرــــــاو فا الل -28
                                                                                             ن الـداومين لـدى اللجنـ  بمـا ي تخـ  أل ي اتزم اتخـاذم، على الةــــــــــــــايـد الوينا أل اإلقليما أل الـدللا، من ي لالمراقد 

 إجراوات لدناو القدرات فا مجا  قانون الرراو.
 


