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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   

  
التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه   -سادسا 

 األغراض السلمية في 
من جـدل  األعمـا ، المان ن   8، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد  76/76عماًل بقرار الجمعيـ  الاـامـ    -1

"التشــرياات ال يني  المتةــل  بااــتلشــا  الررــاو الخارجا لااــتخداما فا األ"راك الســلمي "،  دند منتظم فا  
 جدل  أعمالها.

عما  ممثل  لممثالت  ل من االتحاد الرلاـــا لوندلنيســـيا لو ران من جدل  األ 8لتللم فا إيار الدند   -2
الد ليرـاريـ ي لاليـابـان لالممللـ  المتحـدة -اإلاــــــــــــــالميـ ي ل ينيـا لالموســــــــــــــيـ  لالهنـد لفن ليال )جمه ريـ -)جمه ريـ 

 لال اليات المتحدة. لألقى ممث ِّل  دل  أعراو أخرى  لمات تتالق بهذا الدند أثناو التباد  الاام لآلراو.

ــًا على اللجن  الرريي  لر   اجتما   -3  Schematic overview of nationalبان ان  ل ان مارلضــــــــ

regulatory frameworks for space activities  "اإلجمالا لألير التنظيمي  ال يني     المخططالارك  )ا
 ي.A/AC.105/C.2/2022/CRP.9)ي المتالق  باألنشط  الررائي 

 ي  إلى عرك بان ان "ح  م  الرراو فا شيلا"،  دمتا ممثل  شيلا.لااتمات اللجن  الرري -4

دًا أن  من المهم أن  فخـذ فا الحســــــــــــــبـان الاـدد المت ا ـد من الليـانـات "ير  -5 لأكـدت اللجنـ  الررييـ  مجـد 
ــط . لتح يقا لهذ   ــاو الخارجا، لالطابن التجارت المتناما لتل  األنشــ ــط  فا الررــ ــطلن بةنشــ الحو مي  التا ترــ

لغاي ، تحتاج الدل  إلى ضـــــمان امتثا  تل  األنشـــــط  لمااادات األمم المتحدة المتالق  بالررـــــاو الخارجا من ا
 خال  أيراا القان ني  ال يني  بهد  ضمان االم  اذ  األنشط  لأمنها.

لأحايت اللجن  الرريي  علما بما ترــــــــطلن با الدل  األعرــــــــاو من أنشــــــــط  مختلر  من أجل مراجا    -6
  انينها لاــــيااــــاتها الررــــائي  ال يني  أل تدييمها أل تط يراا أل  ــــ "ها، ل ذل  من أجل إ ــــال  أل تراــــي  

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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تل  األنشــط  تهد  إلى ح  م  أنشــطتها الررــائي  ال يني . لفا اذا الةــدد، الحظت اللجن  الرريي  أيرــا أن 
تحســــــــين إدارة األنشــــــــط  الررــــــــائي  لتنظيمهاض لوعادة تنظيم ل االت الررــــــــاو ال يني ض ل يادة القدرة التنافســــــــي  
ــيا"   ــائي ، ل يادة مشـــــار   األلاـــــا  األكاديمي  فا  ـــ للمنظمات الحو مي  ل"ير الحو مي  فا أنشـــــطتها الررـــ

شـة  عن تط ير األنشـط  الررـائي ، لال اـيما األنشـط  المتالق  السـيااـاتض لتحسـين اـدل التةـدت للتحديات النا
بإدارة الدية  الررــــــائي ، لضــــــمان لج د بني  تحتي    ي  لمرن  لالتةــــــاالت أثناو حاالت الط ار ، مثل الل ار  

 الطديعي  لتحسين تنريذ االلت امات الدللي  على نح  أفرل.

  بشـــــــةن ااـــــــتدام  أنشـــــــط  الررـــــــاو الخارجا فا األمد لرأت باض ال ف د أن المباد  الت جيهي  للجن  -7
، المرفق الثـاناي تقـدم ت  ــــــــــــــيـات ييمـ  لاـامـ  إلى جمين الـدل  لأن تنريـذاـا ي عـا من خال   A/74/20البايـد )

 مختلف الةو ك القان ني  لالسيااات الررائي  ال يني  أمر اام.

ــائي  ال يني  لالتالم لرأت باض  -8 ال ف د أن من المهم تشــــاير المماراــــات ال اردة فا التشــــرياات الررــ
منها. لفا اذا الةــــــدد، أحايت اللجن  الرريي  علما ب ر   الامل المتالق  بحال  التشــــــرياات الررــــــائي  ال يني   

ت الرراو فا آايا لالمحيط الهاد  فا بلدان مبادرة التشرياات الررائي  ال يني  التابا  للملتقى اإل ليما ل  اال
(A/AC.105/C.2/L.318   ي لأعربت عن تقد راا للجه د التا  دذلها فريق الدرااـــــ  لدرااـــــتا الجد دة التا تتنال

 تنريذ المباد  الت جيهي  المتالق  بااتدام  أنشط  الرراو الخارجا. 

رئا أن التشـــــرياات ال يني  لباض الدل  تثير شـــــ ا"ل لأنا من المهم، عند لضـــــن تشـــــرياات ليني  ل  -9
بشـةن الررـاو، مراعاة الت  ـيات المتالق  بالتشـرياات ال يني  المتةـل  بااـتلشـا  الررـاو الخارجا لااـتخداما  

 .68/74فا األ"راك السلمي  ال اردة فا  رار الجمعي  الاام  

لرأت باض ال ف د أن تشريااتها ال يني  المتالق  بااتلشا  الم ارد الررائي  لااتخدامها ترن   اعد  -10
ــمان أال  تاارك إنراذاا من تنريذ المااادات ل"يراا من االترا ات الدللي  القائم ، لأن تل  األير التنظيمي   لرـ

ــاو ال يني  لن تتداخل بدل  ــا  الررـ ــتلشـ ــ  حريتها فا ااـ ــالل الدل  األخرى تيما  تالق بمماراـ ــ ع من مةـ ن مسـ
 الخارجا لااتخداما. 

لرحدـت اللجنـ  الررييـ  بتحـد ـا األمـانـ  "الارك المخططا اإلجمـالا لألير التنظيميـ  ال ينيـ  المتالقـ   - 11
ن الدل  من ا A/AC.105/C.2/2022/CRP.9باألنشط  الررائي " )  كتساب فهم لألير التنظيمي  ال يني  ي، مما مو 

 ال يني .  القائم  لمن تشاُير التجارب المتالق  بالمماراات ال يني  لتباد  المال مات عن األير القان ني  

ة فا مجا    - 12 ــتجد  ــل  التباد  المنتظم للمال مات عن التط رات المسـ لاترقت اللجن  الرريي  على أامي  م ا ـ
  المتالق  بالررـاو. لفا اذا الةـدد، شـج ات اللجن  الرريي  الدل  األعرـاو على م ا ـل   األير التنظيمي  ال يني 

ـث    ــاو، لعلى تقـديم مال مـات محـد  ت لـيد األمـاـن  بنةـــــــــــــ ح   انينهـا لل ائحهـا التنظيمـي  ال ينـي  المتالقـ  ـبالررــــــــــــ
 الررائي .  لق  باألنشط  لمساامات إلدراجها فا الارك المخططا اإلجمالا لألير التنظيمي  ال يني  المتا 

  
 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء  - سابعا  

من جـدل  األعمـا ، المان ن   9، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد  76/76عماًل بقرار الجمعيـ  الاـامـ    -13
 م فا جدل  أعمالها."بناو القدرات فا مجا   ان ن الرراو"،  دند منتظ

من جــدل  األعمــا  ممثل  لممثالت  ــل من ألمــانيــا لونــدلنيســــــــــــــيــا لبــارا" ات   9لتللم فا إيــار الدنــد   -14
ــا لاليابان لالي نان. لألقى ممثل المغرب  لم   ــمدرع لالنمســـ ــا لالرلدين ل ينيا لللســـ ــين لفرنســـ لجن ب أفري يا لالةـــ

http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.318
http://undocs.org/ar/A/RES/68/74
http://undocs.org/ar/A/RES/68/74
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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يار اذا الدند المرا ب عن منظم  التاالن الررــــــــائا  اــــــــيا لالةــــــــين.  ما تللم فا إ 77نياب  عن مجم ع  ال
 لالمحيط الهاد . لأثناو التباد  الاام لآلراو، تلل م بشةن اذا الدند ممثل  دل  أعراو أخرى.

ل ان مارلضـــــــــــــا على اللجن  الرريي  لر   اجتما  تترـــــــــــــمن دليل الررح التاليمي  فا ميدان  ان ن  -15
 ي.A/AC.105/C.2/2022/CRP.11الرراو )

ــاو لها  -16 ــط  بناو القدرات لالتدريب لالتاليم فا مجا   ان ن الررــــــــــ لاترقت اللجن  الرريي  على أن أنشــــــــــ
أامـي  ـفائقـ  فا الجه د ال ينـي  لاإل ليمـي  لاـلدللـي  الرامـي  إلى المرــــــــــــــا  ُـُدمـًا فا تط ير الج اـنب الاملـي  لال م 

فا الدلدان النامي ، لفا  يادة المارف  باإليار القان نا الذت تنر ذ ضــمنا األنشــط   لتلن ل جيا الررــاو، ال اــيما 
الررائي . لمن شةن ذل  أن يشجن الدل  على التةد ق على مااادات األمم المتحدة الخمس المتالق  بالرراو 

الدللا أكثر يســـرا    الخارجا لأن  دعم تنريذ تل  المااادات لونشـــاو مفاـــســـات ليني ، لأن يجال  ان ن الررـــاو
د على أن  للجن  الرريي  لموتب  د ِّ ــُ ــل من جانب جمين  طاعات المجتمن المدنا. لشــــــــــ لمارلفا على نح  أفرــــــــــ

 شفلن الرراو الخارجا دلرًا اامًّا فا اذا الشةن.

  لالحظـت اللجـن  الرريـي  من التقـد ر أن  اـناك  ـياـنات حو مـي  ل"ير حو مـي  تـدذ  حـالـيًّا جه دًا لينيـ  -17
لو ليمي  لدللي  لدناو القدرات فا مجا   ان ن الررـــاو. لتشـــمل تل  الجه د تشـــجين الجاماات على ت فير نمائط 
ــات الاليا  ــي  لمرحلتا التاليم الجاماا لالدرااـ ــاوض لتقديم  ماالت درااـ ــةن  ان ن الررـ ــي  بشـ تدريدي  لحلقات درااـ

القان ني ض لوعداد درااـات للر ات بحثي  ل تب درااـي   فا مجا   ان ن الررـاوض لتقديم دعم مالا لتقنا للبح    
ةـ  أخرى من أجل  يادة  لمنشـ رات تتالق بقان ن الررـاوض لتنظيم حلقات عمل لحلقات درااـي  لأنشـط  متخةـ ِّ
فهم  ان ن الررــــاوض لدعم مســــابقات محاكاة الدعالى القرــــائي  فا مجا   ان ن الررــــاوض لدعم مشــــار   المرأة 

المهنيين فا األنشـط  اإل ليمي  لالدللي  المتالق  بقان ن الررـاوض لت فير فرح تدريدي  لفرح  لالطالب لالشـباب
ــاوض لدعم الليانات  ــًا من خال  ترتيبات التمرن الداخلا لدى ل االت الررـــــــــ ــ  ـــــــــ أخرى لدناو الخدرات، لخةـــــــــ

ات لاألير التشـريعي  الموراـ  إلعداد درااـات لبح   عن  ان ن الررـاو من أجل المسـاعدة على تط ير السـيااـ 
 ال يني  المتالق  بالرراو. 

لالحظت اللجن  الرريي  أن باض الدل  األعرـــــاو  د مت مســـــاعدة مالي  لتموين الطلب  من االشـــــتراك   -18
فا مســــــابق  مانرريد الكس لمحاكاة الدعالى القرــــــائي  فا مجا   ان ن الررــــــاو، التا تنظ م اــــــن يًّا أثناو اناقاد 

 ا للمالح  الررائي . المفتمر الدلل

ــاو  -19 ــاو الخارجا المتالق بقان ن الررـــ ــفلن الررـــ ــرل  موتب شـــ لأعربت اللجن  الرريي  عن تقد راا لمشـــ
ــات   ــيااــــ ــ ع الق انين لالســــ المانا بالجهات الراعل  الجد دة، الذت يقدم الدعم الال م لتا ي  القدرات فا مجا   ــــ

باث  االاـــــتشـــــاري  التقني  الشـــــيلي ، التا عقدت عدر اإلنترنت فا  الررـــــائي  ال يني . لفا اذا الســـــياا، رح ِّب بال
ــرين األل /أكت بر   21إلى  19الرترة من  ــاري  التقني  الرلاندي ، التا عقدت عدر 2021تشــــــــ ــتشــــــــ ، لالباث  االاــــــــ

د ، ، لالباث  االاتشاري  التقني  األاااي   ايا لالمحيط الها2022   ان ن الثانا/ نا ر  19ل 18اإلنترنت   ما 
 .2022   ان ن الثانا/ نا ر 26إلى  24التا عقدت عدر اإلنترنت فا الرترة من 

لرأت باض ال ف د أنا  نبغا لموتب شــفلن الررــاو الخارجا ال يام بةنشــط  محددة الهد  لدناو القدرات   - 20
ــائي  ترتل  على برنام  األمم المت  ــيااــــــــات الررــــــ ــاو لالســــــ حدة الاــــــــتخدام لالتاليم لالتدريب فا مجا   ان ن الررــــــ

المال مات الررـائي  فا إدارة الل ار  لاالاـتجاب  فا حاالت الط ار  )"برنام  "اـبا در"ي، ب ي  إنشـاو منةـ  لدناو 
 القدرات لشددت على أامي  لج د التم يل اللافا من أجل تموين الموتب من تقديم دعم يي ِّم للدلدان النامي .  
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ــيا لالمحيط الهاد  لل ال  لالحظت اللجن  الرريي  أن حلق  ال -21 ــتر   بين منظم  التاالن  اـــــ امل المشـــــ
الررــاو األلرلبي  لالماهد الةــينا لقان ن الررــاو لالمتالق  بخطط التاالن اإل ليما فا مجا   ان ن لاــيااــات  

 فا مقايا  اا نان، الةين. 2021أ ل  /ادتمدر  8إلى  6الرراو، عقدت فا الرترة من 

ــاو الخارجا  ام بتحد ا دليل الررح التاليمي  فا لالحظت اللجن  ال -22 رريي  أن موتب شــــــــــــفلن الررــــــــــ
ي، من إدراج مال مات عن ال ماالت لالمنل الدرااـــــــــي   A/AC.105/C.2/2022/CRP.11مجا   ان ن الررـــــــــاو )

المتاح ، لاترقت على أن   ا ــــــــــــــل الموتب تحد ا اذا الدليل. لفا اذا الةــــــــــــــدد، دعت اللجن  الرريي  الدل   
 عراو إلى تشجين تقديم مساامات على الةايد ال ينا إلدراجها فا تحد ثات الدليل المقدل .األ

لأل ـــــــت اللجن  الرريي  بةن  دلغها، فا دلرتها الثاني  لالســـــــتين،  ل من الدل  األعرـــــــاو فا اللجن    -23
ل اإل ليما أل الـدللا، من لالمرا دين الـدائمين لـدى اللجنـ  بمـا ُ تخـذ أل ُيات م اتخـاذ ، على الةــــــــــــــايـد ال ينا أ

 إجراوات لدناو القدرات فا مجا   ان ن الرراو.
 


