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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية القانونية 
 الدورة الحادية والستون 

    2022نيسان/أبريل    8  – آذار/مارس    28فيينا،  
 مشروع التقرير   

  
 تبادل عام لآلراء  - ثانيا   

تكلم ممثلو الــد ا التــاليــا األي ــــــــــــــــال فل الللنــا  اا الت ــاوا ال ــا  ل رال  ا تحــاو الر  ــــــــــــــل،   - 1
اإل ــــاميا ، - وريا األرجنتين، أذربيلان، إ ــــ انيا، أ ــــتراليا، إ ــــرا،يل، ألمانيا، إند نيســــيا، أ مرانيا، إ ران  جم 

إيطاليا، باكســــتان، اليرا يل، اليرت اا، بلليبا، بولندا، تا لند، ترميا، تاــــيبيا، اللها،ر، جم وريا موريا، جنو  
اليولي اريا ، - أفريقيا، ر مانيا،  ـلوفينيا،  ـن افورة، السـويد، يـيلل، ال ـين، فرنسـا، ال ليين، فنه يا  جم وريا 

ــيل، المملكا المتحدة  فنلندا، قطر، مندا، موبا، مو  ــر، المبسـ ــميري، ماليهيا، م ـ ــتاريبا، مولومييا، مينيا، لكسـ  ـ
ــا، نيو يلندا، ال ند، ةولندا، الو ياي المتحدة األمريبيا، اليابان،   ــماليا، النمســـــــــ ليريطانيا ال ظمى  أ رلندا الاـــــــــ

با ين ملمويا الد ا   ال ين.  تكلم ممثل م ر نيا 77الم ر  نيابا ين ملمويا الـــــــــ  ممثل اليونان.  تكلم
األفريقيا.  تكلمت ممثلا ا تحاو األ ر بل، ب  ته مراق ا وا،مًا، نيابا ين ا تحاو األ ر بل  و له األي ال.  

المراقيون  المراقـ اي ين  مـالـا ال  ـــــــــــــــال األ ر بـيا،  منظمـا وفور أ ا مونكـا ـندو،  ا تحـاو الـد لل   تكلم كمـا
 اللمعيا الوطنيا لل  ــــــــــال،  المي ــــــــــســــــــــا اليمريا الم تو ا،  الملل    لات ــــــــــا ي،  رابطا اليريا اليمريا،

ا  ـــتاـــار  لليل ال  ـــال،  مر ـــد م ـــ وفا الكيلومتر المربم،  ا تحاو اللام ل ال المل ل ند ـــا ال  ـــال.  
د رة  أي ا المراق ان ين م  د  ةا  لل دالا ال الميا  التحالف الد لل للسا ، اللذان قيا فل ال بييانين    أولى 

 ب  ا مراقيين.

  ا تم ت الللنا ال رعيا إلى ال رضين اإلي ا يين التاليين  -2

وةيئـا الطيران المـدنل فل المملكـا المتحـدة بو ــــــــــــــ  ـا الل ـا التنظيميـا المســــــــــــــتيلـا لر اي    أ  
 المتحدة؛ال  ال فل المملكا المتحدة،  الن ج المت م فل تنظيم أناطا المملكا المتحدةو، قدمته ممثلا المملكا 

مه المراقب ين اللمعيا  رك في ا التاـاو ضـم إطار و لل إلناـال طاقا يـمسـيا ف ـا،يا       و، قدَّ
 ال  ا،يا الوطنيا.
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آذار/مارس، أليت الر،يســا ملما أيــاري في ا إلى برنامج ال مل  28، الم يووة فل 1014 فل الللســا   -3
لللنا ال رعيا.  أيــاري الر،يســا إلى أنه نظرا لما لةناــطا ال  ــا،يا  المســا،ل التنظيميا المت ليا بالد رة الحاليا  

من و ر متها د بالنســــ ا للميم الد ا، فســــوت يســــتمر توقم تنســــيا األناــــطا ذاي الطابم التاــــري ل، فل إطار 
األمم المتحدة، ب رض ت هيه الت ا ن الد لل فل أناــــطا ال  ــــال.  أيــــاري أي ــــا إلى أةميا الت ا ن الد لل فل 
التاـليم يلى ت هيه ا ـتادا  تكنولوجياي ال  ـال ألضراض التنميا ا جتماعيا  ا قت ـاويا  الت ـد  للتحدياي 
ال الميا.  أ ضــحت أن  ياوة األناــطا ال  ــا،يا تيرةن يلى الحاجا إلى أن ت وو إوارة أناــطا ال  ــال الاارجل  

 لدان الناميا.بالن م يلى جميم اليلدان، مم إ ال ايت ار  اص   تياجاي الي 

ــال الاارجل   -4 ــي ن ال  ـــ ــتم ت الللنا ال رعيا إلى ملما ألياةا مد ر مبتب يـــ ــ ا، ا ـــ ــا ن ســـ  فل الللســـ
باإلنابا، ا ــت رض في ا و ر المبتب فل أوال مســي لياي األمين ال ا  بميت ــى م اةداي األمم المتحدة المت ليا 

فل ال  ـــال الاارجل. مما أميلمت الللنا ال رعيا     ـــلل األجســـا  المطليا  ت  دا فل ذلل بال  ـــال الاارجل، بم
جســما ف ــا،يا ياما   1 895،  ــلل المبتب، نيابا ين األمين ال ا ، 2021يلى  جه الا ــوص أنه فل يا  

إ طارا بت ير   25إ طارا ب ووة أجســــا  ف ــــا،يا إلى ال ات اللو ،   172جســــما ف ــــا،يا  اما،  تليى   41 
جسـما ف ـا،يا  325، تليى المبتب طل اي لتسـليل 2022  ف ـا،يا.  منذ بدايا يا  فل الحالا التاـ يليا ألجسـا

، يـ د يدو األجسـا  ال  ـا،يا المسـللا  ياوة مييرة، إذ بلد يدوةا 2021ياما  جسـما ف ـا،يا  اما.  فل يا  
 .2020ض ف ال دو المسلل فل يا   1,5ما يير  من 

و مـاجـاجـا  جنو  أفريقيـا  ر،يســـــــــــــــا ل ترة  ــــــــــــــنتين تيـدأ فل  ر يـت الللنـا ال رعيـا بـانتاـا  نوم ونيب -5
.  أيربت الللنا ال رعيا ين تيد رةا للر،يســا المنت يا    ت ا، أ مل  ــيتســومو  اليابان ، يلى  ســن  2022 يا 

 قياوت ا  مساةمت ا فل ت هيه إنلا اي الللنا ال رعيا  اا فترة    ت ا.

‘  2030 الم نون و طا ’ال  ال  76/3ماو اللمعيا ال اما ليرارةا     ظت الللنا ال رعيا بارتياح ايت  -6
ــاةم فل ت هيه فوا،د األناــــــطا   ــتســــ ــتداماو،  أيــــــاري إلى أن ةذا الاطا  ــــ ــال بايت ارا محرما للتنميا المســــ ال  ــــ

ــتداما ل ا ــا،يا فل تن يذ  طا التنميا المســ ــاةم فل   2030   األو اي ال  ــ ــتســ ــتداما، مما  ــ  أةدات التنميا المســ
 إذمال الويل بتلل ال وا،د.

 أيـاوي الللنـا ال رعيـا التـ كيـد يلى أةميـا تن يـذ الم ـاوة المبر ــــــــــــــا فل م ـاةـداي األمم المتحـدة التل  -7
ــال الاارجل، أ  ا ــا،يا يلى ال ـــــ يد الوطنل،  ويت جميم الد ا النايـــــطا فل ال  ـــ لتل تحبم األناـــــطا ال  ـــ

ــم  تن ذ قوانين  لوا،   طنيا لتنظيم تلل  ــال الاارجل، إلى أن ت ــــ ــطا فل ال  ــــ لون لد  ا ب ناــــ ــ بأ ــطلم ماــــ ي ــــ
 األناطا  ال ملياي، إن لم تكن قد ف لت ذلل ب د.

 رأي ب ض الوفوو أنه    ن  ل للمناقااي التل واري فل الللنا ال رعيا اليانونيا أن تيو  إلى  ضم قوايد  - 8
توجي يا أ  م ا ير أ  ضير ذلل من التدابير التل قد تحد من   ــوا الد ا ذاي اليدراي ال  ــا،يا النايــئا،  أ  م اوة 

    ـــيما اليلدان الناميا، إلى ال  ـــال الاارجل.  رأي تلل الوفوو أي ـــا أنه  ن  ل  ضـــم اإلطار اليانونل الد لل يلى 
ــواضل جميم الد ا  أنه، من يم،  ن  ل لللنا  ــال الاارجل، أن تكرس نحو ي الج يــ ــي ن ال  ــ ــايدة من مبتب يــ ، بمســ

 المهيد من الل د لينال اليدراي اليانونيا  ج ل الايراي ال نيا الا ما متا ا لليلدان الناميا. 

 أياوي ب ض الوفوو ت كيد التها  بلدان ا الرا ــب بالم اوة المنظما ألناــطا الد ا فل ملاا ا ــتكاــات   -9
ــال الاارجل ــار إلي ا فل قرار  اللمعيا ال اما   ا ـــــــــــتادا  ال  ـــــــــ   18- و 1884، بما فل ذلل الم اوة الماـــــــــ

ــا اة  و ن 18- و  1962  ــال الاارجل يلى قد  المســ ــوا جميم اليلدان إلى ال  ــ ــا   أ  إمبانيا   ــ  ،  باا ــ
ــتاداماً  ــال الاارجل ا ـــ ــتادا  ال  ـــ ــاو ،  ا ـــ  تمييه، ب ـــــرت النظر ين ورجا تطورةا ال لمل  التينل  ا قت ـــ

من ـــــ ًا  ريـــــيدًا ل ا،دة ال اـــــريا جم ال  م ـــــلحت ا؛     ميدأ يد  تململ ال  ـــــال الاارجل، بما فل ذلل اليمر 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/3
http://undocs.org/ar/A/RES/76/3
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 األجرا  الســما يا األ ر ، التل   يلو  أل بأ و لا تملمك ا، بديو  الســياوة، أ  بوا ــطا ا  ــتادا  أ  ا  تاا  
، الذ   ن  ل أ  يسـتاد  أبدًا لوضـم  /أ  ناـر أ ـلحا  أ  ب  بأ   ـيلا أ ر ؛  (  يد  يسـبرة ال  ـال الاارجل

من أ بأ نوع،  يد  ا ــتادامه، بايت ارا ميدانًا لل اــريا جم ال، إ  فل تحســين األ واا المعياــيا  توطيد الســا  
بين الا و ؛  و  الت ا ن الد لل فل تطوير األناطا ال  ا،يا،     يما تلل الماار إلي ا فل اإليان الااص  

ــلحت ا، مم إ ال ب  ــتادامه ل ا،دة جميم الد ا  م ـــ ــال الاارجل  ا ـــ ــات ال  ـــ ــتكاـــ الت ا ن الد لل فل ملاا ا ـــ
 ايت ار  اص   تياجاي اليلدان الناميا.

ــال   -10 ــلحا من أ  نوع فل ال  ـــ ــم أ ـــ ــل    ضـــ ــ اس للتســـ  رأي ب ض الوفوو أن من الم م منم  د ث  ـــ
التل لد  ا قدراي مييرة فل ميدان ال  ـال، أن تسـاةم مسـاةما  الاارجل،  أةابت بلميم الد ا،    ـو ـا الد ا

ــتداما   ــا أن ا ــــ ــلميا  أن تلته  بذلل.  رأي تلل الوفوو أي ــــ ــال الاارجل مييئا  ــــ ف ليا فل المحافظا يلى ال  ــــ
أناـطا ال  ـال الاارجل فل األمد ن اليريب  ال  يد تتطلب من الملتمم الد لل م الا يد   ضـم أيا أ ـلحا فل  

 ال الاارجل أ  ا تادام ا ةناك.ال  

ــال الاـارجل   -11  رأي ب ض الوفوو أن يـدو األناــــــــــــــطـا التل اضــــــــــــــطل ـت ب ـا اليـلدان الـنامـيا فل ال  ــــــــــــ
ــال اإلمبـاـناي ال ـا،لـا  قـد ا واوي  ـياوة مييرة فل ال يوو األ يرة.  قـد أر ري الـد ا الحـد ـثا ال  ـد ـبارتـياو ال  ــــــــــــ

ــًا أ   ــال الاارجل،  لكن ا أبر ي أي ـــــ جه ق ـــــــور  مواطن ضـــــــ ف فل ةذا الملاا.  لذلل ف ن من الم م لل  ـــــ
ضــمان إتا ا ال ر ــا  ت يئا الظر ت المنا ــ ا للل اي ال ايلا ال  ــا،يا التلاريا  الاا ــا،     ــيما الل اي  
ــا،يا،  فل جنل يمار تلل األناــــطا   ــا اة فل األناــــطا ال  ــ ــارما يلى قد  المســ ال ايلا من اليلدان الناميا، للماــ

 ،  ذلل تماييا مم أ با  م اةدة ال  ال الاارجل.أي اً 

وات اقاي أرتمي  باــــــ ن م اوة الت ا ن فل ا  ــــــتكاــــــات لــــــــــــــــــــ  ر يت ب ض الوفوو بالديم المتها د   - 12
 ا  ـتادا  المدنل لليمر  المريب  المذن اي  الكويب اي لةضراض السـلمياو بو ـ  ا إطارا تاـ يليا ل ـمان أن  

ال  ــال لةضراض الســلميا يــ افا  آمنا  مســتداما.  يــل ت تلل الوفوو اليلدان الم تما بتلل  يظل ا ــتكاــات 
 الم اوة يلى توقيم تلل ا ت اقاي.

ــدأتـــه ال ــــــــــــــين   -13 ــا، الـــذ  بـ ــا الـــد ليـ ــاث اليمريـ ــا األبحـ ــا ن باــــــــــــــــ ن محطـ  رأي ب ض الوفوو أن الت ـ
ــل،   ا تحاو ــات  آ ذالر  ـ ــتكاـ ــا جد دة   ـ ــال،  ر يت بلميم الم تمين من اليلدان فل التيد   يتي  فر ـ ال  ـ

  المنظماي الد ليا  الارمال الد ليين بالماارما فل ذلل الت ا ن.

 رأي ب ض الوفوو أنه نظرا للت ير الســـــريم فل تكنولوجيا ال  ـــــال  التنوع المتها د لةناـــــطا ال  ـــــا،يا  -14
الاارجل قد و لت مر لا جد دة.  رأي فل     ا وةار الر اي ال  ــــــا،يا التلاريا، ف ن  ومما أناــــــطا ال  ــــــال

ةذا ال ـدو أن من ال ـر ر  ا يترات بالللنا بايت ارةا من ـا فريدة لتنسـيا الت ا ن الد لل فل ملاا ا ـتادا  
ال  ــال الاارجل فل األضراض الســلميا،  بالللنا ال رعيا بايت ارةا ال يئا الر،يســيا يلى ال ــ يد الد لل الم نيا 

 ونيا المت ليا ب ناطا ال  ال الاارجل،  أن ا تمثل من يم رميهة أ ا يا لل مل المت دو األطرات.بالمسا،ل اليان 

ــا الماــــــــــــــترمـــاو  -15 ــا  فل تيريرا الم نون و طتنـ ــدمـــه األمين ال ـ الـــذ  قـ ــامج  ــاليرنـ  ر يـــت ب ض الوفوو بـ
 A/75/982ل ار ة التل   ـــــــ ـــــــ ا ذلل التيرير لموضـــــــوع ا  ـــــــتادا  الســـــــلمل  ا من  ، مما ر يت بالمبانا ا

 المســـتدا  لل  ـــال الاارجل.  رأي تلل الوفوو أي ـــا أنه   بد من ت  يد إورا( ال  ـــال ضـــمن الملا ي الثمانيا 
 الميرر متاب ت ا يلى أيلى مستو  فل إطار التح ير لـ وميتمر قما المستييلو.

ين م ارضـــــت ا إلناـــــال مرمه إقليمل جد د لت ليم يلو   تكنولوجيا ال  ـــــال فل  أيربت ب ض الوفوو  -16
ا  ـيويا،  نتسـب إلى األمم المتحدة،  تسـت ـي ه أكاويميا مي ـسـا ر  ـبو ـموس، يلى النحو  -المنطيا األ ر بيا

  ظـت  الـذ  اقتر تـه  بومـا ا تحـاو الر  ــــــــــــــل.  رأي تلـل الوفوو أنـه يلى الرضم من أن اللمعيـا ال ـامـا قـد  

http://undocs.org/ar/A/75/982
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ــول األ داث األ يرة  76/76بارتياح، فل قرارةا   ــال ذلل المرمه اإلقليمل، ف ن ا فل ضـــــــ ، التيد  المحر  فل إناـــــــ
 يمبن ا أن تييل أ  انتسا  لذلل المرمه اإلقليمل إلى األمم المتحدة.  

الراب ا  الســـــــتين أن ب ثا التيييم باـــــــ ن ميترح إناـــــــال ذلل المرمه     ر،ل أن الللنا   ظت فل و رت ا -17
اإلقليمل قد أ ـ ري ين تو ـيا بييوا يرض ا تحاو الر  ـل ب ناـال المرمه اإلقليمل،  أن الللنا ر يت بالتيد   

 .المحر  فل إناال ذلل المرمه اإلقليمل،  أنه لذلل    له  الللنا اتااذ أ  إجرال إضافل فل ةذا الا ن

 رأي ب ض الوفوو ملدوا أن الللنا ما  الت تمثل مم للنتي ا ال رييتين المح ل الو يد ضــــــــــــمن إطار   -18
ــال الاارجل، بما  يه اليمر  ــلمل لل  ــ ــتادا  الســ ــا،ل المت ليا با  ــ ــاملا للمســ ــاي يــ األمم المتحدة إلجرال مناقاــ

الللنا ال رعيا ال لميا  التينيا  الللنا ال رعيا     األجرا  السـما يا األ ر ،  أنه  ن  ل  جوو مهيد من الت ايل بين
اليانونيا من أجل تحييا التيد  فل قانون ال  ــــــــال  وبيا،ه مواك ا للتطوراي ال لميا  التينيا الر،يســــــــيا.  رأي تلل 
ــا ف م  ـــــــــــــبوك  ــ ن تنســـــــــــــيا يمل الللنتين ال رييتين  تحييا الت  ر بين ما أن ي هبأ ا أي ـــــــــــ الوفوو أن من يـــــــــــ

 تحدة اليانونيا اليا،ما  قيول ا  موا لا تن يذةا.الم األمم
  

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق  -ثالثا  
 بقانون الفضاء

من جـد ا األيمـاا، الم نون   5، نظري الللنـا ال رعيـا فل الينـد  76/76يمًا بيرار اللمعيـا ال ـامـا   -19
وم لوماي ين أناـــــطا المنظماي الد ليا الحبوميا  ضير الحبوميا  يما  ت لا بيانون ال  ـــــالو، ميند منتظم فل  

 جد ا أيمال ا.

 تكلم فل إطـار ةـذا اليـند مراقيون  مراقـ اي ين منظمـا الت ـا ن ال  ــــــــــــــا،ل   ـــــــــــــــيا  المحي  ال ـاوة   -20
األ ر بيا  الملل  ا  ــــــتاــــــار  لليل ال  ــــــال  مي ــــــســــــا ال الم ا من  الم  د الد لل لتو يد   مالا ال  ــــــال  

 اليانون الااص.  أينال الت اوا ال ا  ل رال، أليى ممثلو و ا أي ال  مراقيون ملماي تت لا ب ذا اليند.

  مان م ر ضا يلى الللنا ال رعيا ما  لل  -21

تت ــمَّن م لوماي ين أناــطا المنظماي الد ليا الحبوميا  ضير الحبوميا مذمرة من األمانا   أ  
 يما  ت لا بيانون ال  ــال  روي من المنظما الد ليا لات ــا ي ال  ــا،يا  إنتر ــيوتنيل   الملل  ا  ــتاــار   

  ؛A/AC.105/C.2/118لليل ال  ال  

 رقا اجتماع ميدما من الملل  ا  ـتاـار  لليل ال  ـال ب نوان ومن ـا الديوة  السـيا ـاي       
  ؛A/AC.105/C.2/2022/CRP.12لليل ال  الو  

 رقــا اجتمــاع ميــدمــا من رابطــا اليريــا اليمريــا ب نوان وتيرير رابطــا اليريــا اليمريــا ين اليو    (  
  .A/AC.105/C.2/2022/CRP.16ويم  الا التن يذو  -الد لل لليمر

  ا تم ت الللنا ال رعيا إلى ال ر ض اإلي ا يا التاليا  -22

ــا الديوة   أ   ــا،يا  ت ري  بمن ــــ ــا  الديوة ال  ــــ ــيا ــــ ــابا فل الســــ ــارما األجياا الاــــ وت هيه ماــــ
  السيا اي لليل ال  الو، قدمه المراقب ين الملل  ا  تاار  لليل ال  الو؛

ا  ـتاـار  لليل ال  ـال  يما  ت لا بيانون ال  ـالو، قدمته  و م لوماي ين أناـطا الملل        
 المراق ا ين الملل  ا  تاار  لليل ال  ال؛

 ورابطا اليريا اليمريا  أبر  مام  اليو  الد لل لليمرو، قدمه المراق ان ين رابطا اليريا اليمريا.   (   

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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الحبومـيا  ضير الحبومـيا  يمـا  ت لا      ظـت الللـنا ال رعـيا مم التيـد ر أناــــــــــــــطـا المنظمـاي اـلد لـيا -23
بـيانون ال  ــــــــــــــال،  أن تـلل المنظمـاي وأـبت يلى يـيد ميتمراي  ـند اي  ويـداو مناــــــــــــــوراي  تـيارير،  أن ـا ت ـيد  

  لياي ورا يا تدريييا ل ال  الممار ين  الطل ا من أجل تو يم م رفت م بيانون ال  ال  ت هيهةا.

أي ـــــــــــــــًا الــد ر الــذ  تيويــه المنظمــاي الــد ليــا الحبوميــا  ضير       ظــت الللنــا ال رعيــا مم التيــد ر -24
 الحبوميا فل تطوير اليانون الد لل لل  ال  تدعيمه   ياوة ف مه.

 ر يت الللنا ال رعيا بالم لوماي التل قدم ا المراقب ين منظما الت ا ن ال  ــــــــا،ل   ــــــــيا  المحي   -25
ــتراتيليا منظمته ب  ــا،يا  ال اوة، بما في ا ما  ت لا با ــ ــيا ــــاي ال  ــ ــال  الســ ــ ن قانون ال  ــ  ،  2030-2021اــ

ــانيا، ال ــــــين، فل يا   ــال التل ييدي فل  ــــ ، باــــــ ن موضــــــوع  ط   2021  ليا ال مل الم نيا بيانون ال  ــــ
الت ا ن اإلقليمل فل ملاا قانون ال  ـال السـيا ـاي ال  ـا،يا،  ا جتماياي التل ييدت ا منظمته باـ ن تحالف  

 .2022،  ات اقيا ت ا ن  ق ت مم مبتب يي ن ال  ال الاارجل فل يا  مي ساي قانون ال  ال

 ر ـيت الللـنا ال رعـيا ـبالم لومـاي التل ـقدم ـا المراـقب ين منظمـا مـانيوس اـلد لـيا، بمـا في ـا مـا  ت لا  -26
ــيا لم ا ــا ـ ــال الاارجل  فل ال ياكل ال حثيا األ ـ ــليا فل األطر اليانونيا لل  ـ ــ و  األ ـ رت ب ورا( م ارت الاـ

 الا و  األ ليا.

 ت لا   ر يت الللنا ال رعيا بالم لوماي التل قدمت ا المراق ا ين  مالا ال  ال األ ر بيا، بما في ا ما -27
من مســــــــابيا مان ريد  ك  لمحاكاة الديا   الي ــــــــا،يا فل ملاا    2022   2021باللولتين األ ر بيتين ل امل  

،  ند ة المحامين الاـــــــــــ ا   2021 بل ليانون ال  ـــــــــــال ل ا  قانون ال  ـــــــــــال،  منتد  ممار ـــــــــــل المرمه األ ر 
ــال،  الد رة التن يذيا ل ا    2021 ل ا  ــترما بين  مالا  2021التل نظم ا المرمه األ ر بل ليانون ال  ـــــــــــ الماـــــــــــ

ــال   ــ اوة ألي ــ ــايا الســ ــال  لوا،حه،   ــ ــ ن قانون ال  ــ ــال باــ ــال األ ر بيا  المرمه األ ر بل ليانون ال  ــ ال  ــ
  ر بل ليانون ال  ال.المرمه األ

 ر يــت الللنــا ال رعيــا بــالم لومــاي التل قــدمت ــا المراق ــا ين ا تحــاو األ ر بل، بمــا في ــا مــا  ت لا  -28
ــال لل ترة   ــترك ايتمد فل يا     2027-2021بيرنامج ا تحاو األ ر بل لل  ـ ــ ن باي ماـ ــ ن إوارة    2022 باـ باـ

  رما المر ر ال  ا،يا.

يــا بــالم لومــاي التل قــدمت ــا المراق ــا ين منظمــا وفور أ ا مــانكــا نــدو، بمــا في ــا  ر يــت الللنــا ال رع -29
ــافت ا، فل يا    ما ــت ــ ــتو  ترمه يلى الن وض 2022 ت لا با ــ ــلا منتدياي ر ي ا المســ ــلســ ، أل ا منتد  فل  ــ

 ح اظ يلي ا.ب طار يملل يمبن بموج ه تحد د المواقم ال  ا،يا ذاي القيما ال الميا لل اريا  ا يترات ب ا  ال

 ر يــت الللنــا ال رعيــا بــالم لومــاي التل قــدم ــا المراقــب ين ا تحــاو ال لكل الــد لل، بمــا في ــا مــا  ت لا  - 30
مه اللد د    الم لوماي ين المر A/AC.105/C.1/L.396بورقا يمل م نونا و مايا الســـــــــــما اي الحالكا ال او،او   

 لاتحاو ال لكل الد لل الم نل بحمايا السما اي الحالكا ال او،ا من التدا ل الناجم ين التابياي الساتليا. 

إنتر ـــــــــــــيوتنيــــــل  انظر  - 31 المراق ــــــا ين  قــــــدمت ــــــا  التل  بــــــالم لومــــــاي  ال رعيــــــا  الللنــــــا    الويييــــــا   ر يــــــت 
A/AC.105/C.2/118  ــال ــنايا ال  ــــ ــمت إلى بيان  ــــ  ، بما في ا ما  ت لا ببون ا من أ ا،ل المنظماي التل ان ــــ

ــاو  ال المل  ت دت إلى منم توليد  طا    ــ ت فل إطار المنتد  ا قت ـــــــ ــ ن الحطا ،  ةل م اورة و ليا  ضـــــــ باـــــــ
لمدار األرضــــل، مما ر يت بالم لوماي المت ليا باطط ا لتنظيم و راي ت ليميا مبر ــــا لتنظيم ف ــــا،ل جد د فل ا 

 ا ت ا ي الساتليا. 

 ر يـت الللنـا ال رعيـا بـالم لومـاي التل قـدم ـا المراقـب ين ا تحـاو الـد لل لات ـــــــــــــــا ي، بمـا في ـا  -32
ــا ي الراو ويا المييل، الذ     ت لا ما ــي يد فل يا  بالميتمر ال المل لات ـــــــــــ فل الو ياي المتحدة،  2023 ـــــــــــ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.396
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 بالويييا الماـــــترما بين ا تحاو  مبتب يـــــي ن ال  ـــــال الاارجل التل تيد  إريـــــاواي باـــــ ن تســـــليل األجســـــا   
 ال  ا،يا  ووارة التروواي للسواتل ال  يرة  ال  يرة جدا.

يـا اليمريـا، بمـا في ـا مـا  ت لا  ر يـت الللنـا ال رعيـا بـالم لومـاي التل قـدم ـا المراقـب ين رابطـا الير  -33
ب ريا الايرال ال المل الم نل باألناــــطا اليمريا المســــتداما،  باليو  الد لل لليمر الميرر ا  ت اا به  ــــنويا فل  

  .A/AC.105/C.2/2022/CRP.16تمو / وليه  انظر  20

ــا،ي  - 34  ت لا  ا الوطنيا، بما في ا ما  ر يت الللنا ال رعيا بالم لوماي التل قدم ا المراقب ين اللمعيا ال  ـ
و  ضيرا NEOWISEباـــــري  ال يد و الم نون واألرض ال هيهةو الذ   ا  يلى جوا،ه،  التمويل الميد  إلى الســـــاتل و 

من النظم لر ـــد األجســـا  الاطرة اليري ا من األرض،  مســـابيا ا ـــتيطان ال  ـــال،  الميتمر الد لل المييل لتطوير 
 . 2022 ال  ال الميرر ييدا فل يا  

 ر ـيت الللـنا ال رعـيا ـبالم لومـاي التل ـقدمت ـا المراقـ ا ين المي ــــــــــــــســــــــــــــا اليمرـيا الم تو ـا، بمـا في ـا   -35
 ت لا ب مل المي ـسـا فل تحليل الملا ي الر،يسـيا التل يمبن إلجرال تد اي  ـ يرة في ا أن يبون له آيار  ما

ــال، مثل م  ــتييل ماـــترك فل ال  ـ ــال مسـ ا ير ا ت ـــا ي اليمريا  ت اوا اليياناي ال لميا إيلابيا مييرة يلى إناـ
 ين أناطا ا تكاات ال  ال.

ــســــــــا ال الم ا من، بما في ا ما  ت لا  -36  ر يت الللنا ال رعيا بالم لوماي التل قدم ا المراقب ين مي ــــــ
م نل با ــتداما ،  ميتمر اليما الرابم ال2021بميتمر اليما الثالث الم نل با ــتداما ال  ــال، الذ  ييد فل يا   

ــال، الميرر ييدا فل يا   ــال اليريطانيا،  ووليل الل اي ال ايلا اللد دة 2022ال  ـ ، با يـــتراك مم  مالا ال  ـ
فل ال  ـــــالو،  و واراي اليمرو،  ةل ع ارة ين  ـــــلســـــلا متوا ـــــلا من المناقاـــــاي  وا مواضـــــيم الســـــيا ـــــاي 

  الحومما الم نيا باليمر.

لم لوماي التل قدم ا المراقب ين الملل  ا  ــــــــــــــتاــــــــــــــار  لليل ال  ــــــــــــــال  ر يت الللنا ال رعيا با -37
 ، بمـا في ـا مـا  ت لا بتنظيم  ليـاي  A/AC.105/C.2/118   A/AC.105/C.2/2022/CRP.12الويييتين    انظر

اللوانب ال مليا لمن  الترا يص  األذ ن  اإليرات؛  وناال فرقا ال مل، ورا يا لينال اليدراي فل  ن افورة با ن 
التاب ا للملل  ا  ـــتاـــار  لليل ال  ـــال، الم نيا بالســـيا ـــا ال  ـــا،يا للو ياي المتحدة؛  تيرير  ومما اليمر، 

ــا  اإليبولوجل اليمر  ــاورة يلى التكي  للنظـ ــا اليـ ــالـ ــا ال  ـ ــالحوممـ ــل الم نل بـ ــدا فريا ال مـ ــذ  أيـ ــل ؛  الـ    إيلـ
 من ا الديوة  السيا اي لليل الا ا .  وناال

 ر يت الللنا ال رعيا بالم لوماي التل قدم ا المراقب ين مر ــد م ــ وفا الكيلومتر المربم، بما في ا  -38
ما  ت لا بات اس ملل  مر ــد م ــ وفا الكيلومتر المربم يلى اليدل فل تاــييد المر ــد،  و ر مر ــد م ــ وفا  

ربم بو ــــ ه ماــــارما فل ا ــــت ــــافا مرمه ا تحاو ال لكل الد لل اللد د لحمايا الســــما اي الحالكا  الكيلومتر الم
 ال او،ا من التدا ل الناجم ين التابياي الساتليا.

 ر ـيت الللـنا ال رعـيا ـبالم لومـاي التل قـدم ـا المراقـب ين م  ـد اليونـيدر ا، بمـا في ـا مـا  ت لا ـبالتطوراي  - 39
ات اقيا ال ـماناي الد ليا يلى الم داي المنيولا المت لا بالمسـا،ل الاا ـا بالموجوواي ال  ـا،يا،  المت ـلا بير توموا  

أمبر ي في ما، فل جملا   ،  اللتين 2021 بالحليتين الدرا ــــــــــــيتين الد ليتين اللتين نظم ما الم  د مم يــــــــــــرما،ه فل يا   
 . 19- قت او ما ب د جا،حا موفيد أمور، أةميا التمويل اليا،م يلى الموجوواي ل نايا ال  ال فل ا 

 ر يــت الللنــا ال رعيــا بــالم لومــاي التل قــدمت ــا المراق ــا ين ا تحــاو اللــام ل الــد لل لل نــد ـــــــــــــــا   -40
ــا،ـيا، بمـا في ـا مـا  ت لا ـبالمـ اوة التوجي ـيا ـلذـلل ا تحـاو، التل ترجمـت إلى يـدة ل ـاي،  برـنامج تمبين   ال  ــــــــــــ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/118
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الــد لل لل نــد ــــــــــــــــا ال  ــــــــــــــــا،يــا، الــذ  أطلا مي را،  برنــامج تــدريــب ال رع المحلل التــابم لاتحــاو اللــام ل  
  مسابيا أفكار من أجل ال  ثاي. CanSat قاوة

 ات يـت الللـنا ال رعـيا يلى أةمـيا موا ـــــــــــــــلا تـ اوا الم لومـاي ين التطوراي األ يرة فل ملـاا قـانون  -41
ــر رة ويو  ــال مم المنظماي الد ليا الحبوميا  ضير الحبوميا،  يلى ضــــ ة تلل المنظماي ملدوًا إلى موافاة ال  ــــ

 الللنا ال رعيا، فل و رت ا الثانيا  الستين، بتيارير ين أناطت ا  يما  ت لا بيانون ال  ال.
  

 تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة  - ثاني عشر 
من جـد ا األيمـاا   14، نظري الللنـا ال رعيـا اليـانونيـا فل الينـد  76/76يمًا بيرار اللمعيـا ال ـامـا  -42

الم نون وت اوا يا  ل رال باــــــ ن تطييا اليانون الد لل يلى أناــــــطا الســــــواتل ال ــــــ يرةو، مموضــــــوع/بند من رو  
 يمال ا.للمناقاا فل جد ا أ 

ا تحـاو الر  ــــــــــــــل  ونـد نيســــــــــــــيـا  و ران   من جـد ا األيمـاا ممثبألو  ممثاي 14 تكلم فل إطـار الينـد   -43
اإل ــاميا   تا لند  ال ــين  فرنســا  مولومييا  ماليهيا  المبســيل  ال ند  اليابان.  أليى ممثل الم ر  - جم وريا

فل إطار ةذا اليند المراقب ين مر ـــــــد م ـــــــ وفا    ال ـــــــين.  أولى بييان أي ـــــــا  77كلما نيابا ين ملمويا ال
 الكيلومتر المربم.  أينال الت اوا ال ا  ل رال، أليى ممثلو و ا أي ال أ ر  ملماي تت لا ب ذا اليند.

 أ اطت الللنا ال رعيا يلمًا با  ــتييان المت لا بتطييا اليانون الد لل يلى أناــطا الســواتل ال ــ يرة   -44
 A/AC.105/1243 المرفا األ ا، التذ يل الثانل ، الذ  نظر  يه ال ريا ال امل الم نل بحالا م اةداي األمم ،

ــتييان  الرو و  ــال الاارجل  تطييي ا.    ظت الللنا ال رعيا أن ما من ا  ـــــــــ المتحدة الام  المت ليا بال  ـــــــــ
  تمثل مســـــــاةماي قيما فل المناقاـــــــاي باـــــــ ن المســـــــا،ل  A/AC.105/C.2/2022/CRP.8الواروة  انظر الويييا  

 اليانونيا المت ليا ب ناطا السواتل ال  يرة يلى ال  يد الد لل.

 ر يت الللنا ال رعيا بورقا م لوماي أ ــــــا ــــــيا أيدت ا األمانا ب نوان وتســــــليل التاــــــبياي الســــــاتليا  -45
  .A/AC.105/C.2/L.322الكييرة  ال اماو  

 أيـاري الللنا ال رعيا مم التيد ر إلى الويييا الماـترما بين ا تحاو الد لل لات ـا ي  مبتب يـي ن   -46
ال  ـــــال الاارجل، التل توفر إريـــــاواي باـــــ ن تســـــليل األجســـــا  ال  ـــــا،يا  ووارة التروواي للســـــواتل ال ـــــ يرة  

 ال  يرة جدا.  

 أكدي الللنا ال رعيا من جد د أن أناطا السواتل ال  يرة أتا ت فر ًا  فوا،د للو وا إلى ال  ال،  -47
    ـــــــــــيما للد ا الناميا  المنظماي الحبوميا  ضير الحبوميا ذاي ال ـــــــــــلا، بما في ا اللام اي  م اةد الت ليم  

 الموارو المحد وة.  ال حوث  مذلل لمي ساي اليطاع الااص ال ناعيا ذاي

   ظت الللنا ال رعيا أن التيد  التكنولوجل ج ل تكالي  تطوير السواتل ال  يرة  وطاق ا  تا يل ا  -48
ميسـورة بيدر متها د،  أن تلل السـواتل يمبن أن تيد  مسـايدة مييرة فل ملا ي مثل ر ـد األرض  التامي  من 

 آيار الكوارث  الت ليم  ا ت ا ي.

 ظت الللنا ال رعيا أي ـــًا أن ضـــمان  ـــاما أناـــطا ال  ـــال الاارجل  ا ـــتدامت ا ييت ـــل تن يذ    -49
أناـــــــــطا الســـــــــواتل ال ـــــــــ يرة، أيًا مان  لم ا،  فيًا لةطر الد ليا اليا،ما، بما ياـــــــــمل م اةداي األمم المتحدة 

ته  لوا،حه الراو ويا،   ــــبومًا  م او، ا المت ليا بال  ــــال الاارجل،  و ــــتور ا تحاو الد لل لات ــــا ي  ات اقي 
م يَّـنا ضير ملهمـا، بمـا فل ذـلل المـ اوة التوجي ـيا لتامي  الحطـا  ال  ــــــــــــــا،ل ال ــــــــــــــاورة ين الللـنا  المـ اوة  

  .A/74/20التوجي يا لللنا با ن ا تداما أناطا ال  ال الاارجل فل األمد ال  يد  المرفا الثانل من الويييا 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.322
http://undocs.org/ar/A/74/20
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 أمبل ت الللنا ال رعيا باــــــــــــ ن برامج الد ا  المنظماي الد ليا التل ترمه يلى ا ــــــــــــتحداث الســــــــــــواتل  -50
 ال  يرة  تا يل ا،  األطر التنظيميا المنط يا يلى ا تحداث تلل السواتل  ا تادام ا.

ــال  -51 ــي ن ال  ــــ ــواتل  أ اطت الللنا ال رعيا يلما مم التيد ر بيرامج مبتب يــــ ــلا بالســــ الاارجل المت ــــ
ال ــ يرة، بما فل ذلل اليرنامج الت ا نل الماــترك بين األمم المتحدة  اليابان باــ ن إطاس  ــواتل ميوبســاي من 
  دة التلار  اليابانيا وكييوو فل محطا ال  ــــــــــال الد ليا، الم ر فا با ــــــــــم وكييوميو و  وأكاويميا مييوميو و، 

 ي مييوميو  يلى ويم لوضم  ط  مااري  م.التل   ل من  ال ا ميدمو طل ا

 ر،ل أن من ال ــــر ر ،  يما  ت لا ب ناــــطا الســــواتل ال ــــ يرة،  ضــــم إطار قانونل  اضــــ  لحمايا  -52
 يوس جميم الد ا فل الو ـــــــوا الحر  المن ـــــــف إلى ال  ـــــــال الاارجل، بما فل ذلل لتن يذ أناـــــــطا  ـــــــلميا 

 مييدة فل المدار األرضل المنا ض.  ضير

ر،ل أن النظا  اليانونل اليا،م الذ   نظم ال  ال الاارجل ضير منا ب للتطوراي الراةنا فل األناطا     -53
ال  ــا،يا التلاريا،     ــيما  يما  ت لا با ــتادا  ملموياي الســواتل ال ــ يرة فل مدار أرضــل منا ض لتوفير 

 إمبانيا الو وا ال المل إلى اإلنترنت.

ــال أ  نظم قانونيا ما ــــ ــــا أ  أ  آلياي قانونيا أ ر  مت ليا  رأي ب ض الوفوو أنه      -54 ن  ل إناــ
بالسـواتل ال ـ يرة قد ت رض قيووًا يلى ت ـميم األجسـا  ال  ـا،يا أ  بنا، ا أ  إطاق ا أ  ا ـتادام ا من جانب  

 اليلدان الناميا.

لمحدوة للســواتل  ر،ل أن من م ــلحا الد ا أن تنظر فل  ضــم أ با  تتكي  مم الا ــا،ص التينيا ا -55
ال ــــــــــــــ يرة،  ةو مـا يمبن القيـا  بـه من  اا تكيي  المتطل ـاي التينيـا اليـا،مـا، بـ ورا( متطل ـاي تينيـا جـد ـدة  
محدوة، مثل متطل اي مت ا نا باـــ ن إياوة الســـواتل إلى ال ات اللو ، أ  بوضـــم ترتي اي قانونيا ما ـــو ــا،  

 مثل التر يص الم س  أ  ترتي اي الت مين المبي ا.

ــييرانيا.  رأ    - 56 ــاما تولد بياناي قيما، مما يل ل ا أةدافا لل لماي الســــ ــبياي ال ــــ  رأ  أ د الوفوو أن التاــــ
ــاو   ــياوة الوطنيا  ا قت ـــ ــال الاارجل يلى الســـ ــييرانل فل ال  ـــ ــا أنه نظرا   تماا أن  يير األمن الســـ ذلل الوفد أي ـــ

 أ حا  الم لحا يم نى باألمن السييرانل ال  ا،ل. ال المل، ف نه  بد من  جوو نظا  قانونل و لل مت دو  

ــيرة في ،  مثيرا ما ت تير إلى نظم   - 57 ــ يرة ياوة ما ت مل ل ترة  منيا ق ـــــ ــواتل ال ـــــ  رأي ب ض الوفوو أن الســـــ
الـدفم الا مـا لتن ـيذ مـنا راي مرا ضـا فل  ـالـا ا قترا  الاــــــــــــــدـ د، ممـا ت تير لليـدرة الا مـا للتالص من ـا ب ـد انت ـال  

 ام ا،  مثيرا ما   تتوفر با ن ا م لوماي ا ت اا بما لي ا بس ولا، مما  هيد من  طر ا طدام ا فل المدار. م  

 رأي ب ض الوفوو أن الســـــــــــــواتل ال ـــــــــــــ يرة  ن  ل، بالنظر إلى ت روةا، أن تول ى مهيدًا من ا يت ار،   -58
  يما  يما  ت لا بمس لا تامي  الحطا .   

ــا  رأي ب ض الوفوو   -59 ــا مســــــــــــــي لـ ــا  ن  ل أن تتم بطرييـ ــل أ  التالص من ـ ــا الســــــــــــــواتـ ــا إ الـ أن يمليـ
  ن  ل إ الا أ  جسم ف ا،ل أ  التالص منه و ن أ ذ موافيا الد لا المسللا أ  إذن ا يلى نحو مسيا.    أنه

 رأي ب ض الوفوو أن ألناـــــــــطا الســـــــــواتل ال ـــــــــ يرة آيارًا يلى يملياي الر ـــــــــد ال لكل التل تلري ا  -60
 مرا د األرضيا.ال

 ر،ل أنه  ن  ل ات اع ن ج أكثر انتظاما  تو دا فل  ضــم م اوة توجي يا أ ــا ــيا تيســر التن يذ ا من  -61
 المســـــي ا ل ملياي جميم الل اي ال ايلا فل ملاا ا ـــــتحداث الســـــواتل ال ـــــ يرة  تاـــــ يل ا،  أنه  ن  ل إجرال  

  ايا.ماا راي بين أ حا  الم لحا المت دو ن لتحييا تلل ال
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ــلا بالتاـــبياي ال ـــاما، أن تتنا ا المناقاـــاي األ ر    -62  ر،ل أنه  ن  ل، فل ضـــول ا تلاةاي المت ـ
فل إطار ةذا اليند من جد ا األيماا ا  ـــــــــــتادا  الريـــــــــــيد  المن ـــــــــــف ألطيات التروواي  المدار األرضـــــــــــل 

الد لل  الكاــــــف ين الم لوماي المنا ض،   ــــــيل تلنب التدا ل التاــــــ يلل  مااطر ا  ــــــطدا ،  التنســــــيا 
  اليياناي المت ليا ب ناطا التوعيا ب  واا ال  ال،  ميميا تسليل التابياي ال اما يلى أف ل  جه.

 ر،ل أنه  ن  ل تنسـيا المناقاـاي فل إطار ةذا اليند من جد ا األيماا مم المناقاـاي فل إطار بنوو   -63
نظري في ا الللنا  للنتاةا ال رييتان، بما فل ذلل المناقاــاي المت ليا جد ا األيماا األ ر  ذاي ال ــلا التل 

بتامي  الحطا  ال  ـا،ل،  ا ـتداما أناـطا ال  ـال الاارجل فل األمد ال  يد،  ووارة  رما المر ر فل ال  ـال،  
  مذلل المناقااي ذاي ال لا التل جري فل منتدياي و ليا أ ر ، مثل ا تحاو الد لل لات ا ي.

ــا،ل  - 64 ــًا قيبأما لم اللا المســـــ ــيوفر فر ـــــ ــتمرار يمل ا فل إطار ةذا اليند  ـــــ  ات يت الللنا ال رعيا يلى أن ا ـــــ
 المواضيعيا المت ليا بالسيا اي  التدابير التنظيميا يلى ال  يد ن الد لل  الوطنل با ن ا تادا  السواتل ال  يرة. 

 


