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 الخارجيلجنة استخدام الفضاء 
 في األغراض السلمية

 الدورة الرابعة والستون 
    2021أيلول/سبتمبر  3 –آب/أغسطس  25فيينا، 

 مشروع التقرير   
 

 إضافة  
 

 الفصل الثاني   
 

 التوصيات والقرارات   
 

 سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية -ألف 
، واصــــــــــــــلـ  اللمنـا 74/82من قرا  المميةـا المـامـا  15، والفقرة 75/92وفقـا  لقرا  المميةـا المـامـا  -1

 فو األغراض الســــــلمةا، النظر، على ســــــبيو األولو ا، فو ســــــبو ووســــــااو مواصــــــلا اســــــت دا  الف ــــــا  ال ا  و  
كما واصل  بحث المنظو  األوسع نطاقا  ألمن الف ا  وما يرتبط بذلك من أمو  يمكن أن تفيد فو ضمان تنفيذ  
األنشـــــطا الف ـــــااةا ب مان ووروة المســـــلولةا، بما فو للك ســـــبو تمي ي التماون على ال ـــــميد الدولو وا قلةمو 

 واألقالةمو تحقةقا  لذلك الهدف.

ا ســــــــــ مةا   -م فو إطا  هذا البند ممثلو كو من االتحاد الروســــــــــو ووندونةســــــــــةا وويران   مهو  اوتكل   -2
البولةفا  ا  وكندا والمكســةك والهند والوالياا المتحدة والةابان. وأانا   –وتايلند وشــيلو وال ــين وفنيو     مهو  ا

 بهذا البند. التبادل الما  لآل ا ، أدلى ممث ِّلو دول أع ا  أخرى بكلماا تتملق

ــا  ال ا  و فو  -3 ــةا  تلديم فو ضـــمان الحفاخ على اســـت دا  الف ـ ــاسـ واتفق  اللمنا على أن لها دو ا  أسـ
ــلمةا، من خ ل أعمالها فو المماالا الملمةا والتقنةا والقانونةا ومن خ ل تشــــمةع الحوا  وتبادل  األغراض الســ

 المتملقا باستكشاف الف ا  ال ا  و واست دامم.المملوماا على ال ميد الدولو بش ن م تلف المواضةع 

و أا بمض الوفود أن المســلولةا تقع على  مةع الدول المرتادة للف ــا  بالمحافظا على فوااد الف ــا   -4
 ال ا  و وتمي ي انتفاع الممةع بها، من خ ل التقد  المحرز فو تكنولو ةا الف ا  وتطبةقاتها.

ــااـةا وفقـا  للقـانون اـلدولو والقواعـد واللواا   و أا بمض الوفود أن من  -5 ذ األنشــــــــــــــطـا الف ــــــــــــ المهم أن تنفـ 
 والممايير الدولةا ل مان است دا  الف ا  على نحو مستدا  فو األغراض السلمةا.

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
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ــا  ال ا  و فو  -6 ــت دا  الف ـــ ــمان اســـ ــةا  ل ـــ ــاســـ ــفابةا وونا  الثقا أســـ و أا بمض الوفود أن تدابير الشـــ
ا ا الوفود نفسـها إلى تقر ر فر ق ال برا  الحكوميين الممنو بتدابير كفالا الشـفابةا وونا   وأشـ األغراض السـلمةا. 

وشــمم  الدول على تنفيذ ما و د بم من توصــةاا  2013  لما  A/68/189الثقا فو أنشــطا الف ــا  ال ا  و  
 وتدابير م اما.

لوفود بتقر ر األمين المـا  بشــــــــــــــ ن دالحـد من التهـدـيداا الف ــــــــــــــااـةا عن طر ق ممـايير  و حـب  بمض ا -7
، ف كدا على أهمةا إ را  حوا  دولو 2021  لما  A/76/77وقواعد ومبادئ ت ـــبط أنمال الســـلوؤ المســـلولد  
 ال ا  و. ملةاا المسلولا فو الف ا بش ن تمي ي ات ال التدابير الطوعةا ل بط الم

و أا بمض الوفود أن المبادئ التو يهةا للمنا اسـت دا  الف ـا  ال ا  و فو األغراض السـلمةا بشـ ن  -8
ــلول  ــت دا  ا من والمســـ ــةا يرتكي عليها االســـ ــاســـ ــا  ال ا  و فو األمد البميد مبادئ أســـ ــطا الف ـــ ــتداما أنشـــ اســـ

 للف ا  ال ا  و.

لةســ  محف   ممنةا  بمســااو نيع الســ ة، بنةا تمن  نشــوب النياعاا وتســلة  الف ــا  و او أن اللمنا  -9
ال ا  و، إال أنها تلدي دو ا  أســـــاســـــةا  فو الحوكما المالمةا وفو الممو على الحفاخ على اســـــت داماا الف ـــــا  

ــلمةا، من خ ل عملها مع المحافو الدولةا األخرى وتماونها مع ا لمهود الرامةا إلى ال ا  و فو األغراض الســـــــــ
 منع سباق التسل  فو الف ا  ال ا  و.

ــا  ال ا  و  -10 ــل  فو الف ـ ــباق التسـ ــلا تحديدا  بمنع سـ ــااو المت ـ ــا المسـ و او أن المحافو األمثو لمناقشـ
واســـــت دا  الف ـــــا  ال ا  و فو أنشـــــطا األمن القومو والمســـــااو لاا ال ـــــلا، هو المحافو لاا الوالياا التو 

 لمسااو، مثو ملتمر نيع الس ة وهيئا نيع الس ة واللمنا األولى التابما للمميةا الماما.تركي على تلك ا

 ُتمرى و او أن  مةع المناقشــاا المتملقا باســت دا  الف ــا  ال ا  و فو األغراض الســلمةا ينب و أن  -11
 ، فو ســــــةاق منللف ــــــا وغيرها من مبادئ القانون الدولو   1967ضــــــمن إطا  مماهدة الف ــــــا  ال ا  و لما  

. وأعرب الوفد نفســم أي ــا  عن ترحيبم بممةع المباد اا والمقترحاا المتملقا باســتكشــاف الف ــا  التماون الدولو
 ال ا  و واست دامم ل ال  البشر ا  مما .

و او أن خطر تســــــلة  الف ــــــا  ال ا  و يلكد أهمةا الحوا  والتفاوض الدوليين، بهدف وضــــــع قواعد  -12
نونا  بش ن الشفابةا وونا  الثقا، ألن التدابير غير المليما قانونا  ال تت دى بما بةم الكفايا ل طر حدوث مليما قا

سـباق تسـل  فو الف ـا  ال ا  و. و أى الوفد نفسـم أي ـا  أن التدابير المليما قانونا  ينب و أن تركي، على سـبيو 
ــلحا الم ــةا، على الت كيد ممددا  على الم ــــ ــاســــ ــا  ال ا  و فو ال ــــــرو ة األســــ ــتفادة من الف ــــ شــــــتركا فو االســــ

 االست داماا واألغراض السلمةا، وفقا  لمبادئ القانون الدولو القااما.

وأكدا بمض الوفود ممددا  أن منع حدوث ســـباق تســـل  فو الف ـــا  ال ا  و ووضـــع أســـلحا من أي  -13
ال ســـــةما تلك التو لديها قد اا ف ـــــااةا نوع فو الف ـــــا  ال ا  و أمر  بالم األهمةا، وطلب  إلى  مةع الدول، و 

كبرى، أن تســاهم بنشــال فو اســت دا  الف ــا  ال ا  و فو األغراض الســلمةا من أ و منع تســلةحم، وأن تمتنع  
 عن وضــــــــــع أســــــــــلحا من أي نوع فو الف ــــــــــا  ال ا  و أو ات ال أي إ را اا أخرى تتما ض مع هذا الهدف. 

ــا  ال ــا  و فو األمــد البميــد يتطلــ  التيا  الممتمع الــدولو  كمــا  أا تلــك الوفود أن الحفــاخ على بيئــا الف ـــــــــــــ
 ب مان عد  وضع أسلحا فو الف ا  ال ا  و أبدا .

و او أن مشــروع المماهدة المتملقا بمنع وضــع األســلحا فو الف ــا  ال ا  و والتهديد باســتممال القوة  -14
ــا  ال ا  و، الذي ــا  المو ودة فو الف ـــ ــتممالها ضـــــد األ ســـ ه االتحاد الروســـــو وال ـــــين، ينب و أن  أو اســـ أعد 

 ُيتناَول بمي د من النظر ألنم يمهد الطر ق إلى ضمان است دا  الف ا  ال ا  و فو األغراض السلمةا.

https://undocs.org/ar/A/68/189
https://undocs.org/ar/A/76/77
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و أا بمض الوفود أنم يمكن تمي ي الســـــــــــ ما واألمن فو الف ـــــــــــا  ال ا  و من خ ل تنفيذ المبادئ   -15
ل ـــــــاد ة عن لمنا اســـــــت دا  الف ـــــــا  ال ا  و فو األغراض الســـــــلمةا، التو يهةا لت فةف الحطا  الف ـــــــااو ا

والمبادئ التو يهةا بشـ ن اسـتداما أنشـطا الف ـا  ال ا  و فو األمد البميد، و حب  بممو الفر ق المامو الممنو 
ــ  فو إطا  اللمنا الفرعةا الملمةا والتقنةا، لي  ــا  ال ا  و فو األمد البميد المنشــــــ ــتداما أنشــــــــطا الف ــــــ تكفو باســــــ

 بمواصلا النقاش المتملق باالست دا  المستدا  للف ا  ال ا  و.

ــانونةـــ  األطرو او أن  -16 ــا ا،القـ ــامـــا  وتنمةـــا ،والبحوث ،والتكنولو ةـ ــااي هـ ــا  كـ القـــد اا الوطنةـــا،  مةمهـ
لممالما مســــــــ لا الحطا  الف ــــــــااو بكفا ة، بالنظر إلى ال طر الحقةقو الذي يشــــــــكلم على الحةاة اليومةا للنا  

 وعلى است دا  الف ا  ال ا  و على نحو م مون.

ــااو بةما  -17 و او أن المشـــا كا فو أنشـــطا لمنا التنســـيق المشـــتركا بين الوكاالا والممنةا بالحطا  الف ـ
د اسـاا تحليلةا لمدى القد ة على إد اؤ قرب األ سـا  إ را   التو تنطوي على يتملق بت فةف الحطا  الف ـااو، 

ــااةا وتمن  اال ــ نهالف ــــ ــا  ال ا  و فو ميز ت أن  ا تطا  بها، من شــــ ــت دا  الف ــــ التماون الدولو فو ممال اســــ
 األغراض السلمةا.

والحظ  اللمنا أن اللمنا االقت ــــــــاديا ألفر قةا اســــــــت ــــــــاف  ملتمر القةاداا األفر قةا الثامن بشــــــــ ن  -18
ــوع دآفا ــتداما، حول موضــ ــا  ألغراض التنمةا المســ ــ ير علو  وتكنولو ةا الف ــ ــااةا تســ ق وتحدياا التنمةا الف ــ

. وســــــُةمقد الملتمر فو المســــــتقبو مرة كو 2019كانون األول/ديســــــمبر  4إلى  2األفر قةاد، فو أديس أبابا، من 
ســــــنتين  وســــــوف تســــــت ــــــةف وكالا الف ــــــا  الوطنةا لمنوب أفر قةا الملتمر المقبو فو ديروان،  نوب أفر قةا، 

 .2021بحلول نهايا تشر ن األول/أكتوور 

 وأشــــــــــــــا ا اللمنـا أي ــــــــــــــا  إلى أن الملتقى االقلةمو لوكـاالا الف ــــــــــــــا  فو آســــــــــــــةـا والمحةط الهـادئ  -19
 APRSAF Online 2020 حول موضــــــــــــــوع دت طو  2020  ُعقـد عبر ا نترنـ  فو تشــــــــــــــر ن الثـانو/نوفمبر

ف ــا  فو المســافاا لتشــا ؤ الرشى بشــ ن الف ــا د، حيث تبادل  شســا  وكاالا الف ــا   شاهم بشــ ن مباد اا ال
  ال ــــم ، كما الحظ  أن فيي  نا  والةابان ســــتســــت ــــةفان هذا 19-زمن  ااحا مرض فيرو  كو ونا  كوفيد

كانون   3تشـــــــــــر ن الثانو/نوفمبر إلى  30الما  الدو ة الســـــــــــابما والمشـــــــــــر ن للملتقى عبر ا نترن  فو الفترة من 
 خ ل الشراكاا المتنوعاد. حول موضوع دتوسةع نطاق االبتكا  الف ااو من 2021األول/ديسمبر 

والحظ  اللمنا أن مملس منظما التماون الف ــــااو  ســــةا والمحةط الهادئ وافق، فو اال تماع الرابع  -20
، على خطا تنمةا األنشـــــطا التماونةا للمنظما 2020عشـــــر لمملس المنظما الممقود فو كانون األول/ديســـــمبر 

ةا لل طا على تمي ي قد اا الدول األع ــــــــا  فو المنظما، . و كيا األهداف االســــــــتراتةم2030-2021للفترة 
ــلمةا،  ــا  ال ا  و فو األغراض الســــــــ ــت دا  الف ــــــــ ــةا والمحةط الهادئ، على اســــــــ  وكذلك البلدان فو منطقا آســــــــ

 فو مماالا من بينها علو  الف ا  وتكنولو ةا الف ا  وتطبةقاتها.

ــبيو األولو ا، ف -21 ــلا النظر، على ســ ــااو الحفاخ على وأوصــــ  اللمنا بمواصــ ــبو ووســ و البند المتملق بســ
 .2022است دا  الف ا  ال ا  و فو األغراض السلمةا، أانا  دو تها ال امسا والستين فو عا  

  
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين -جيم 

ــا  مع التقـــــدير بتقر ر اللمنـــــا الفرعةـــــا  - 22 ــاطـــــ  اللمنـــــا علمـــ ــتين  أحـــ ــا الســـــــــــ ــانونةـــــا عن أعمـــــال دو تهـــ القـــ
  A/AC.105/1243 92/ 75 ، الذي يت من نتااج مداوالتها بش ن البنود التو نظرا فيها وفقا  لقرا  المميةا الماما . 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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وألمانةا ووندونةســــةا وويطالةا والمياار وال ــــين وتكل م فو إطا  هذا البند ممثلو كو من االتحاد الروســــو   -23
البولةفا  ا  وفنلندا ولكســـــمبرم والمكســـــةك والنمســـــا والوالياا المتحدة والةابان واليونان. وألقى –وفنيو     مهو  ا

 وال ـــين. وأانا  التبادل الما  لآل ا ، أدلى ممث ِّلو دول أع ـــا   77كلما أي ـــا  ممثو كوســـتا  كا باســـم ممموعا ال
 أخرى بكلماا تتملق بهذا البند من  دول األعمال.

وأعرو  اللمنا عن تقديرها للســـــيدة أوكو ســـــتســـــوكو  الةابان  لما أبدتم من نةادة مقتد ة أانا   ااســـــتها   -24
 للمنا الفرعةا خ ل دو تها الستين.

  
 نون الفضاءمعلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقا -1 

أحاط  اللمنا علما  بمناقشـاا اللمنا الفرعةا فو إطا  البند الممنون دمملوماا عن أنشـطا المنظماا  -25
الـدولةـا الحكومةـا وغير الحكومةـا بةمـا يتملق بقـانون الف ـــــــــــــــا د، التو يرد عرض لهـا فو تقر ر اللمنـا الفرعةـا 

 A/AC.105/1243 45-35، الفقراا.  

وأشـــــــــــا ا اللمنا إلى الدو  الها  الذي ت ـــــــــــطلع بم المنظماا الدولةا الحكومةا وغير الحكومةا وولى  -26
 إسهاماتها فو مساعو اللمنا الرامةا إلى تطو ر القانون الدولو للف ا  وتدعةمم وز ادة فهمم.

تبادل المملوماا عن التطو اا األخيرة فو ممال قانون وأشــــــــا ا اللمنا أي ــــــــا  إلى أهمةا مواصــــــــلا    -27
الف ــــــــا  بين اللمنا الفرعةا والمنظماا الدولةا الحكومةا وغير الحكومةا. وأقرا توصــــــــةا اللمنا الفرعةا بدعوة 
ــا  إلى اللمنا الفرعةا فو دو تها   ــطتها المتملقا بقانون الف ــــــ تلك المنظماا ممددا  إلى أن تقد ِّ  تقا  ر عن أنشــــــ

 لحاديا والستين.ا
  

 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها -2 

أحاط  اللمـنا علمـا  بمـناقشــــــــــــــاا اللمـنا الفرعـةا فو إطا  البـند المتملق بحـالا ممـاهداا األمم المتحـدة  -28
، A/AC.105/1243منا الفرعةا  ال مس المتملقا بالف ا  ال ا  و وتطبةقها، التو يرد عرض لها فو تقر ر الل

  .58-46الفقراا 

وتوصـــــــــــــةاا اللمنا الفرعةا وفر قها المامو الممنو بحالا مماهداا األمم المتحدة   قرا ااوأقرا اللمنا   -29
تيـد  ألمـانةـا   -ال مس المتملقـا بـالف ـــــــــــــــا  ال ـا  و وتطبةقهـا، الـذي عـاود االنمقـاد براـاســـــــــــــــا برنـا د شــــــــــــــميـ 

 A/AC.105/124314-10 ، المرفق األول، الفقراا.  

و او أن ممـاهـداا األمم المتحـدة ال مس المتملقـا بـالف ــــــــــــــا  ال ـا  و هو حمر الياو ـا فو القـانون   -30
الدولو للف ا ، إال أنها تحتاج إلى تناولها بمي د من التطو ر واالستكمال لكو تتمكن من التماوب مع ما يستمد 

 من تطو اا.

ــاديا   -31 ــةيةا و حب  اللمنا بإنماز الواةقا ا  شــــ وعنوانها  50لليونةســــــبةس  2فو إطا  األولو ا المواضــــ
دالنظا  القانونو للف ــــــــا  ال ا  و والحوكما المالمةا للف ــــــــا و ا فاق الحالةا والمســــــــتقبلةاد التو أعدها الفر ق 
المـامـو الممنو بحـاـلا ممـاهـداا األمم المتحـدة ال مس المتملـقا ـبالف ــــــــــــــا  ال ـا  و وتطبةقهـا، وشــــــــــــــكرا  اةس 

 ق على  هوده فو هذا ال دد.الفر  

و او أن مماهداا األمم المتحدة ال مس المتملقا بالف ـــا  ال ا  و والمبادئ وال ـــكوؤ لاا ال ـــلا  -32
 ال اد ة عن المميةا الماما تشكو حمر الياو ا للقانون الدولو للف ا .

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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التطو ر المســــــــــتمر لملو  و أا بمض الوفود أن الت ــــــــــدي للتحدياا القانونةا المديدة التو نشــــــــــ ا عن  - 33
ــواتو وممالما   ــكي ا الكبيرة من الســ ــااةا والتشــ ــت  ل الموا د الف ــ ــا ، مثو التحدياا المتملقا باســ وتكنولو ةا الف ــ
 مشكلا الحطا  الف ااو، وكذلك ظهو  قوى فمالا  ديدة فو ممال الف ا ، أمر يتطل   هودا  متمددة األطراف. 

األمم المتحدة ال مس المتملقا بالف ــا  ال ا  و، إلى  ان  المبادئ و أا بمض الوفود أن مماهداا  -34
 لاا ال لا التو أقرتها المميةا الماما، ينب و أن ُتمد  األسا  المتمدد األطراف للقانون الدولو للف ا .

ــا  ال ا  و ينب و تدعةمها وتمي يها بقوة  -35 من و او أن مماهداا األمم المتحدة ال مس المتملقا بالف ــ
ــا  أن  ــا  ال ا  و. و أى للك الوفد أي ـــــــ ــطا الف ـــــــ أ و تطبةقها عالمةا ، وأن المماهداا توفر إطا ا  متينا  ألنشـــــــ
ال ـكوؤ المديدة المليما قانونا  التو سـوف ت ـمها اللمنا ينب و أال تفرض أعبا  ال ضـرو ة لها على الدول فو 

 تسيير أنشطتها الف ااةا.
  

الفضاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض  المسائل المتصلة بتعريف -3 
بل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار  واستخدامه، بما في ذلك النظر في السُّ

 الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

منا الفرعةا فو إطا  بند  دول األعمال المتملق بالمســـــااو المت ـــــلا أحاط  اللمنا علما  بمناقشـــــاا الل  - 36
ــت دامم، بما فو للك النظر   ــبا له ض واســــ ــا  ال ا  و وتميين حدوده ووطبةما المدا  الثاب  بالنســــ  بتمر ف الف ــــ

ــبا له ض، دون م  ــيد والمادل للمدا  الثاب  بالنســ ــت دا  الرشــ ــااو الكفيلا بتحقيق االســ بو والوســ ــو ــا  بدو  فو الســ ســ
  . 89- 59، الفقراا A/AC.105/1243االتحاد الدولو ل ت االا، التو يرد عرض لها فو تقر ر اللمنا الفرعةا   

ه، وأقر ا اللمنا توصةاا اللمنا الفرعةا وفر قها المامو الممنو بتمر ف الف ا  ال ا  و وتميين حدود -37
  ـبو  البرازـ و  ـبالنـةاـبا، فو اـةاب الراةس  وزـ م مونســــــــــــــيراا فيليو   واو اـلذي عـاود االنمقـاد برـااســــــــــــــا أـند ـ م

  .9، والمرفق الثانو، الفقرة 62و 61، الفقرتان A/AC.105/1243 البراز و   

عد  تمر ف الف ـــــا  ال ا  و وعد  تميين حدوده تقو ض الةقين فو و أا بمض الوفود أن من شـــــ ن  -38
إمكانةا تطبيق قوانين الف ـا  والمو وأن من ال ـرو ي توضـة  المسـااو المتملقا بسـةادة الدول والحدود الفاصـلا 

 بين الدول. النياع بين الف ا  الموي والف ا  ال ا  و من أ و الحد من احتماالا

المدا  الثاب  بالنســـــــــــبا له ض، وهو مو د طبةمو محدود وممر ض بوضـــــــــــوة  و أا بمض الوفود أن -39
ل طر التشـــــبوع، يتمي ن أن ُيســـــت َد  اســـــت داما   شـــــيدا  وأن يكون متاحا  لممةع الدول، ب ـــــرف النظر عن قد اتها 

 ض بشـــــــرول التقنةا الحالةا. و أا أن هذا ســـــــوف يتة  للدول إمكانةا الوصـــــــول إلى المدا  الثاب  بالنســـــــبا له
عادلا، مع إي   االعتبا  على و م ال  ــــوت الحتةا اا البلدان النامةا وم ــــالحها والموقع الم رافو لبلدان 

 ممي نا، ومع إي   االعتبا  لمملةاا االتحاد الدولو ل ت االا وقواعد األمم المتحدة وقرا اتها لاا ال لا.

له ض ال ي  ـــع للتملوك الوطنو بواســـطا اســـت دامم أو و أا بمض الوفود أن المدا  الثاب  بالنســـبا  -40
 تكرا  است دامم أو احت لم أو ب ي وسيلا أخرى، وأن است دامم ي  ع للقانون الدولو المنطبق.

و او أن المدا  الثاب  بالنسبا له ض ينب و اعتبا ه منطقا محددة و ي ا  خاصا  من الف ا  ال ا  و  -41
 قانونةا محددة، ومن ام ينب و أن ي  ع لنظا  فر د من نوعم.يحتاج إلى حوكما تقنةا و 
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 التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية -4 

أحاط  اللمنا علما  بمناقشــــــاا اللمنا الفرعةا فو إطا  البند المتملق بالتشــــــر ماا الوطنةا المت ــــــلا  -42
ــتكشــــاف   ــلمةا، التو يرد عرض لها فو تقر ر اللمنا الفرعةا باســ ــا  ال ا  و واســــت دامم فو األغراض الســ الف ــ

 A/AC.105/1243 102-90، الفقراا.  

تشر ماتها  والحظ  اللمنا مع اال تةاة أن بمض دولها األع ا  تواصو تنفيذ التوصةاا الوا دة بش ن  -43
ــلمةا فو قرا  المميةا الماما  ــا  ال ا  و واســــت دامم فو األغراض الســ ــتكشــــاف الف ــ ــلا باســ الوطنةا لاا ال ــ

الممنون دتوصــةاا بشــ ن التشــر ماا الوطنةا لاا ال ــلا باســتكشــاف الف ــا  ال ا  و واســت دامم فو  68/74
 لمةاد، أو تنظر فو الشروع فو تنفيذ تلك التوصةاا.األغراض الس

وأحاط  اللمنا علما  بما ت ـــــــطلع بم الدول األع ـــــــا  من أنشـــــــطا م تلفا من أ و مرا ما قوانينها  -44
وســــةاســــاتها الف ــــااةا الوطنةا أو تدعةمها أو تطو رها أو صــــوغها، وكذلك من أ و ترســــة  أو إصــــ ة حوكما 

 الوطنةا.أنشطتها الف ااةا 

واتفق  اللمنا على أن التبادل الما  للمملوماا عن التشر ماا الوطنةا لاا ال لا باستكشاف الف ا   -45
ال ا  و واســــــــــــت دامم فو األغراض الســــــــــــلمةا يتة  للدول فهم األطر التنظةمةا الوطنةا القااما وتبادل ال براا 

ا  هذا البند من  دول األعمال كان  مفيدة لل ايا بشــــــــ ن المما ســــــــاا الوطنةا، وأن النتااج التو تحقق  فو إط
 للدول النامةا والمتقدما على السوا  عند وضمها أو تحسينها ألطرها التنظةمةا الوطنةا.

وفو هذا ال ـــــدد، أحاط  اللمنا علما  بو قا الممو المتملقا بحالا التشـــــر ماا الف ـــــااةا الوطنةا لدى  -46
الوطنةا التابما للملتقى ا قلةمو لوكاالا الف ــــا  فو آســــةا والمحةط الهادئ  بلدان مباد ة التشــــر ماا الف ــــااةا

 A/AC.105/C.2/L.318.وأعرو  عن تقديرها للمهود التو يبذلها فر ق الد اسا   
  

 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء -5 

ا علما  بمناقشــــــــــــــاا اللمنا الفرعةا فو إطا  البند المتملق ببنا  القد اا فو ممال قانون  أحاط  اللمن  -47
  .118-103، الفقرااA/AC.105/1243الف ا ، التو يرد عرض لها فو تقر ر اللمنا الفرعةا  

  . 118، الفقرة A/AC.105/1243بش ن هذا البند من  دول األعمال   وأقر ا اللمنا توصةا اللمنا الفرعةا   - 48

ــا   -49 ــطا البحث والتد    والتملةم فو ممال قانون الف ــــــ واتفق  اللمنا على أن التماون الدولو فو أنشــــــ
مان امتثال المدد المتيايد من المهاا المشــا كا فو األنشــطا أمر  بالم األهمةا لبنا  القد اا الوطنةا ال زما ل ــ 

 الف ااةا لقانون الف ا  الدولو.

والحظـ  اللمـنا مع التقـدير أن هـناؤ كـةاـناا حكومـةا وغير حكومـةا تـبذل حـالـةا   هودا  وطنـةا ووقلةمـةا  -50
 ودولةا لبنا  القد اا فو ممال قانون الف ا .

أن مشـــــروع دالمهاا الفاعلا المديدة فو ممال الف ـــــا د يهدف إلى تقديم   والحظ  اللمنا مع اال تةاة -51
الدعم ال ز  لتمي ي القد اا فو ممال وضـع القوانين والسـةاسـاا الف ـااةا الوطنةا. وفو هذا السـةاق، أُعرب عن 

 تشــر ن األول/  16إلى  13الترحي  بالبمثا االســتشــا  ا التقنةا الشــيلةا التو أ ر   عبر ا نترن  فو الفترة من 
، والبمثا االســــــتشــــــا  ا التقنةا التمهيديا المركية على أفر قةا والف ــــــا ، التو أ ر   عبر ا نترن   2020أكتوور 
 .2020كانون األول/ديسمبر  7فو 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/RES/68/74
http://undocs.org/ar/A/RES/68/74
https://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.318
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1243


A/AC.105/L.322/Add.2 
 

 

V.21-06362 7/12 

 

وأشــــا ا اللمنا مع التقدير إلى الملتمر المشــــترؤ بين األمم المتحدة وتركةا ومنظما التماون الف ــــااو  -52
ط الهادئ بشــ ن قانون الف ــا  والســةاســاا الف ــااةا، الذي عقد فو إســطنبول، تركةا، فو الفترة من  ســةا والمحة 

والملتمر المشـترؤ بين األمم المتحدة واللمنا االقت ـاديا ألفر قةا بشـ ن قانون  2019أيلول/سـبتمبر  26إلى  23
. 2020كانون األول/ديســـمبر  10ى إل 8الف ـــا  والســـةاســـاا الف ـــااةا، الذي عقد عبر ا نترن  فو الفترة من 

ــا  من خ ل الممع بين ال برا   ــاهمـا فو بـنا  القـد اا فو ممـال ـقانون الف ــــــــــــ والحظـ  أن هـذين الحـداين ســــــــــــ
 والمما سين الممنيين بقانون الف ا  وممثلو الحكوماا وال ناعاا والممتمع المدنو.

 
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -6 

اللمنا علما  بمناقشـــــاا اللمنا الفرعةا فو إطا  البند المتملق بدو  اللمنا وأســـــلوب عملها فو أحاط    -53
  .141-119، الفقراا A/AC.105/1243المستقبو، التو يرد عرض لها فو تقر ر اللمنا الفرعةا  

لمنتظم الممنون ددو  اللمنا وأســــــــلوب عملها فو المســــــــتقبود تنظر بةم وأشــــــــا ا اللمنا إلى أن البند ا -54
 أي ا  اللمنا الفرعةا الملمةا والتقنةا واللمنا الفرعةا القانونةا.

  
 تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي  -7 

 أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبانوالتدابير العالجية ذات الصلة، مع 

أحاط  اللمنا علما  بمناقشاا اللمنا الفرعةا القانونةا فو إطا  البند المتملق بالتبادل الما  للمملوماا  -55
أخذ وا  ا  بشـ ن ا لةاا القانونةا المت ـلا بتدابير ت فةف الحطا  الف ـااو والتدابير الم  ةا لاا ال ـلا، مع 

عمــو اللمنــا الفرعةــا الملمةــا والتقنةــا فو الحســــــــــــــبــان، التو يرد عرض لهــا فو تقر ر اللمنــا الفرعةــا القــانونةــا  
 A/AC.105/1243 174-142، الفقراا.  

  .174 ، الفقرةA/AC.105/1243وأقر ا اللمنا قرا اا اللمنا الفرعةا الوا دة فو تقر رها   -56

، لمباداها التو يهةا لت فةف  217/ 62والحظ  اللمنا مع اال تةاة أن إقرا  المميةا الماما، فو قرا ها  - 57
فو تيو د  مةع البلدان المرتادة للف ــــــــا  بإ شــــــــاداا حول كةفةا ت فةف   الحطا  الف ــــــــااو كان خطوة حاســــــــما 

مشـــــــــكلا الحطا  الف ـــــــــااو، وحث    مةع الدول األع ـــــــــا  فو األمم المتحدة على النظر فو تنفيذ هذه المبادئ  
 التو يهةا طواعةا . 

التو يهةا والممايير   والحظ  اللمنا مع اال تةاة أن بمض الدول قد ات ذا تدابير لبد  تطبيق المبادئ -58
 الممترف بها دولةا  بش ن الحطا  الف ااو من خ ل ت مين تشر ماتها الوطنةا أحكاما  فو هذا الش ن.

و او أن من ال ـــــرو ي تمي ي تدابير ت فةف الحطا  الف ـــــااو من خ ل وضـــــع إ را اا لهخذ بها  -59
المدا  والمرانبا، ومن خ ل إدماج المبادئ  عند االضــــــــط ع باألنشــــــــطا الف ــــــــااةا، مثو ا ط ق وا زالا من

 التو يهةا فو التشر ماا الوطنةا المليِّما لممالما مشكلا الحطا  الف ااو.

و او أن إ را  مناقشـا مف ـلا فو إطا  اللمنا الفرعةا القانونةا ضـرو ي لوضـع مبادئ تو يهةا أكثر  -60
لحطا  الف ــــــااو من خ ل تقديم ال دماا فو المدا ، تف ــــــي   ولتناول التطو اا المديدة، مثو ع ج مشــــــكلا ا

 وخطر توليد الحطا  الف ااو من التشكي ا الكبيرة للسواتو.

ــافاا األخيرة المدخلا على ال  صــــا الوابةا لممايير ت فةف الحطا   -61 و حب  اللمنا بالتحديثاا وا ضــ
والمنظماا الممنةا على المســــــــــــاهما فو  الف ــــــــــــااو التو اعتمدتها الدول والمنظماا الدولةا، وشــــــــــــمم  الدول

 ال  صا الوابةا.
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 تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملِزمة قانونًا المعنية بالفضاء الخارجي -8 

أحاط  اللمنا علما  بمناقشــــــاا اللمنا الفرعةا فو إطا  البند المتملق بالتبادل الما  للمملوماا بشــــــ ن  -62
م المتحـدة غير المليِّمـا ـقانوـنا  الممنـةا ـبالف ــــــــــــــا  ال ـا  و، التو يرد عرض لهـا فو تقر ر اللمنا صــــــــــــــكوؤ األم

  .191-175، الفقراا A/AC.105/1243الفرعةا  

نظماا الدولةا بشــ ن صــكوؤ وأحاط  اللمنا علما  بال  صــا الوابةا لآللةاا التو اعتمدتها الدول والم -63
األمم المتحدة غير المليِّما قانونا  الممنةا بالف ــــــــــــا  ال ا  و، التو أفرد لها المكت  صــــــــــــفحا شــــــــــــبكةا  تاحا 
االط ع عليها، ودع  الدول األع ــــــــــــا  فو اللمنا والمنظماا الحكومةا الدولةا التو تتمتع بمركي مراق  داام 

 إلى األمانا  د ا ها فو ال  صا الوابةا. لدى اللمنا إلى مواصلا تقديم  دودها

والحظ  اللمنا أهمةا وضـــــع صـــــكوؤ األمم المتحدة غير المليما قانونا  التو تكمو مماهداا األمم المتحدة  - 64
القااما الممنةا بالف ــــــا  ال ا  و وتدعمها، والتو تتماوب مع التطو اا المديدة فو األنشــــــطا الف ــــــااةا وتســــــهم فو  

واألمن فو الف ا  ال ا  و. وفو هذا ال دد، الحظ  اللمنا أهمةا المبادئ التو يهةا بش ن استداما    ضمان الس ما 
أنشـــطا الف ـــا  ال ا  و فو األمد البميد التو أصـــد تها اللمنا، وعمو الفر ق المامو المديد الممنو باســـتداما أنشـــطا  

 الف ا  ال ا  و فو األمد البميد. 

ا ع ن ال ات بالتماون الدولو فو ممال اســــــــتكشــــــــاف الف ــــــــا  ال ا  و  وأشــــــــا ا بمض الوفود إلى   - 65
واسـت دامم لفاادة  مةع الدول وم ـلحتها، مع إي   اعتبا  خات الحتةا اا البلدان النامةا، فذكرا أنم صـك ها  

ــى حد ل ـــ  ــااةا إلى أق ـ ــت دا  التطبةقاا الف ـ ال   مةع لتمي ي التماون الدولو بهدف ز ادة الفوااد النا ما عن اسـ
 الدول، ودع   مةع الدول المرتادة للف ا  إلى المساهما فو تشمةع التماون الدولو وتمي يه على أسا  عادل. 

  
 تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء -9 

الممنون دتبادل عا  لآل ا  بشـ ن الموان  أحاط  اللمنا علما  بمناقشـاا اللمنا الفرعةا فو إطا  البند  -66
، A/AC.105/1243القانونةا  دا ة حركا المرو  فو الف ــــــــا د، والتو يرد عرض لها فو تقر ر اللمنا الفرعةا  

  .216-192الفقراا 

بمواصــــلا النظر فو هذا البند، ال ســــةما فو ضــــو  تيايد وأقرا اللمنا توصــــةا اللمنا الفرعةا القانونةا  -67
تمقود البيئا الف ــــــااةا واكتظاظها بســــــب  تنامو عدد األ ســــــا  فو الف ــــــا  ال ا  و، وتنوع المهاا الفاعلا فو 
 الف ا  ال ا  و، وتيايد األنشطا الف ااةا، وهو ظواهر تشكو تحديا  لس ما األنشطا الف ااةا واستدامتها.

أـنم يمكن النظر فو إدا ة حركـا المرو  فو الف ــــــــــــــا  ب رض وضـــــــــــــع ممموعـا من األحكـا  التقنـةا   وُ او  - 68
والتنظةمةا وتنفيذها لتمي ي الوصــــــول ا من إلى الف ــــــا  ال ا  و والحفاخ على أمان المملةاا بةم والمودة ا منا منم 

ــادماا الفملةا أو التداخ ا الراديو ا. و أ  ــا  أن تحليو الموان  القانونةا  وخلو تلك المملةاا من الت ــ ى للك الوفد أي ــ
والتقنةا  دا ة حركا المرو  فو الف ــــــــا  أمر  مهم، وكذلك الحا ا إلى تمي ي التنســــــــيق بين اللمنتين الفرعيتين الملمةا  

 والتقنةا والقانونةا، بةما يتملق بإدا ة حركا المرو  فو الف ا  والمواضةع المشتركا فو هذا ال دد. 

و أن الممتمع الدولو يم  أن يسـمى إلى وضـع صـك ملي  قانونا   دا ة حركا المرو  فو الف ـا  و ا  -69
 ُيتفاوض بشــــــ نم فو إطا  األمم المتحدة، وأنم ينب و إشــــــراؤ أصــــــحاب الم ــــــلحا من القطاعين ال ات والما  

 فو وضع أي استراتةمةاا وأطر تنظةمةا لاا صلا.

نةا هو المحفو المناسـ  للمسـاهما فو تشـكيو نظا  حكومو دولو  دا ة و او أن اللمنا الفرعةا القانو  -70
ــكوؤ  ــاا يمكن أن تكون تحليو م تلف ال ــــــــــ ــا ، وأن إحدى نقال االنط ق للمناقشــــــــــ حركا المرو  فو الف ــــــــــ
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القانونةا الدولةا من  ها فاادتها فو إدا ة حركا المرو  فو الف ــــــا  مســــــتقب  ، وفو هذا ال ــــــدد يمكن تشــــــمةع 
 بنظا  م تلط متمدد المستو اا من القواعد المليما وغير المليما.األخذ 

وُ او أن تنفيذ المبادئ التو يهةا للمنا است دا  الف ا  ال ا  و فو األغراض السلمةا بش ن استداما  -71
 المرو  المناقشـاا المتملقا بإطا  إدا ة حركا   ُيدَعم فو سـةاقأنشـطا الف ـا  ال ا  و فو األمد البميد ينب و أن 

فو الف ــــــا ، مع التركيي على الســــــمو إلى تشــــــاطر المملوماا والتنســــــيق على ال ــــــميد الدولو لي ادة الممرفا 
 ب حوال الف ا  على نطاق المالم.

  
 تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة -10 

ــاا اللمنا الفرعةا   - 72 ــ ن تطبيق أحاط  اللمنا علما  بمناقشــــ فو إطا  البند الممنون دالتبادل الما  لآل ا  بشــــ
،  A/AC.105/1243القانون الدولو على أنشــطا الســواتو ال ــ يرةد، التو يرد عرض لها فو تقر ر اللمنا الفرعةا   

  . 232- 217الفقراا  

ن هـذا البـند ال ييال مـد  ـا  فو  ـدول أعمـال اللمـنا الفرعـةا، واتفـق  على والحظـ  اللمـنا مع اال تـةاة أ -73
ــااو المتملقا باســــــت دا  الســــــواتو ال ــــــ يرة من  ان   هاا فاعلا م تلفا  أن إد ا م ســــــاعد على ممالما المســــ

 والتوعةا بهذه المسااو.

قا  لإلطا  التنظةمو الدولو والحظ  اللمنا أن األنشـــــطا المتملقا بالســـــواتو ال ـــــ يرة ينب و أن تنفذ وف -74
 الحالو، وللك ب رف النظر عن حمم تلك السواتو.

و أا بمض الوفود أنم ال ينب و إنشــا  أي نظم قانونةا م  ــ ــا أو أي آلةاا أخرى قد تفرض قيودا   -75
 على ت مةم األ سا  الف ااةا أو بنااها أو إط قها أو است دامها.

نظر فو صــــــوم أحكا  متملقا بالســــــواتو ال ــــــ يرة، بما فو للك إمكانةا و أا بمض الوفود أنم يمكن ال -76
إنشــا  نظا  قانونو م  ــا لها. و مكن أن تتناول تلك األحكا  عملةاا الســواتو ال ــ يرة، بما فو للك النظر 

 فو سبو ووسااو ضمان االست دا  الرشيد والمادل للمدا  األ ضو المن فض وطةف التردداا.

ود ضــــــرو ة مواصــــــلا النظر فو كةفةا تســــــميو التشــــــكي ا ال ــــــ ما من الســــــواتو و أا بمض الوف -77
 والسواتو ال  يرة.

  
تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية  -11 

 واستغاللها واستخدامها

الفرعـةا فو إطـا  البـند الممنون دالتـبادل المـا  لآل ا  بشــــــــــــــ ن  أحـاطـ  اللمـنا علمـا  بمـناقشــــــــــــــاا اللمـنا  -78
النمالج القانونةا المحتملا لهنشـــــطا المتملقا باســـــتكشـــــاف الموا د الف ـــــااةا واســـــت  لها واســـــت دامهاد، التو يرد  

  .258-233، الفقراا A/AC.105/1243عرض لها فو تقر ر اللمنا الفرعةا  

و حب  اللمنا بإنشـــــا  فر ق عامو فو إطا  هذا البند من  دول أعمال اللمنا الفرعةا، وهن ا الراةس  -79
 أند  م مةشتال  بولندا  وناا  الراةس ستةفن فر  ند  أسترالةا  على انت ابهما فو هذا ال دد.

الفرعةا الملمةا والتقنةا أمر بالم األهمةا بالنظر إلى أن مواضـــــــةع    و او أن المي د من التفاعو مع اللمنا  - 80
تنظةمةا ملحا، وال ســةما فو ممال اســتكشــاف الموا د الف ــااةا واســت  لها واســت دامها، لها  وان  تقنةا يم  أن  

 تلخذ فو االعتبا  عند وضع نهوج وصكوؤ م اما للحوكما. 
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وا د الف ــااةا ينب و أن يســترشــد بقواعد دولةا مقبولا عالمةا ،  و أا بمض الوفود أن تطو ر أنشــطا الم -81
وال سـةما المبادئ األسـاسـةا للقانون الدولو للف ـا  المنشـ ة بمو   مماهدة الف ـا  ال ا  و، وأن الفر ق المامو 

  ا طا  المديد المنشــــــــــــــ  فو إطا  هذا البند من  دول أعمال اللمنا الفرعةا القانونةا علةم أن ي خذ فو االعتبا
الـقانونو الحـالو، إلى  ـاـن  ممـاهـداا األمم المتحـدة وصــــــــــــــكوكهـا األخرى التو تشــــــــــــــكـو النظـا  الـقانونو اـلدولو 

 المنطبق على الدول بةما يتملق باألنشطا الف ااةا.

و أا بمض الوفود أن استكشاف الموا د الف ااةا واست  لها واست دامها يم  أن ُينسق على ال ميد  -82
متمدد األطراف ل ـــمان اســـتمرا  اســـت دا  الف ـــا  ال ا  و على نحو مســـتدا  فو األغراض الســـلمةا، الدولو ال

 وضمان االضط ع بهذه األنشطا وفقا  للقانون الدولو ووما يمود بالنفع على  مةع الدول و راعو م الحها.

 يمكن إنكـا هـا،   و او أن الظهو  اـلديـنامو للقطـاع ال ـات فو أنشــــــــــــــطـا الف ــــــــــــــا  ال ـا  و حقةـقا ال -83
مما ي لق تحدياا  ديدة يتمين الت ــدي لها على المســتوى المتمدد األطراف. و أى للك الوفد أي ــا  أن ت فةف 
الم اطر وأو م عد  الةقين القانونةا ضـرو ي بالنسـبا لهذه المهاا الفاعلا من القطاع ال ات، وأن و ود إطا  

مةع االســتثما اا ال ــ ما ال زما ل ــمان اســتمرا  ا المشــا  ع قانونو دولو محدد ســةكون عام   حاســما  فو تشــ 
التما  ا الكبيرة التو ال ُيسـَت نى عنها السـتكشـاف الموا د الف ـااةا واسـت دامها، وفو هذا ال ـدد، سـةشـكو تحديد 
ــااةا خطوة هاما إلى األما  فو توفير  ــحين للفر ق المامو الممنو بالموا د الف ــــــ نطاق عمو و دول زمنو واضــــــ

 الةقين القانونو الذي يحتا م القطاع ال ات لمواصلا تلك األنشطا.

و او أن مراعاة مبادئ المساواة فو الوصول والتماون فو ممال استكشاف الموا د الف ااةا واست  لها   -84
فد واســت دامها أمر أســاســو ل ــمان أال تت لف البلدان النامةا عن  ك  الدول التو ترتاد الف ــا . و أى للك الو 

ــااةا ينب و أن يركي على تمن  النياعاا  ــطا الموا د الف ـ ــا  أن اتباع النهج المتمدد األطراف فو تنظةم أنشـ أي ـ
بين األطراف الفاعلا، وأن يشــــــمو  مةع الدول، وأن يكون نافذا  قبو القةا  فملةا  باســــــتكشــــــاف الموا د الف ــــــااةا 

 واست  لها واست دامها.

ألنشـــــــطا المتملقا باســـــــتكشـــــــاف الموا د الف ـــــــااةا واســـــــت دامها ينب و أن تكفو و او أن قواعد وممايير ا  - 85
اســتداما بمثاا اســتكشــاف الف ــا  فو المســتقبو التو تقو  بها  مةع المهاا الفاعلا، بما فيها القطاع ال ــناعو، 

اقشـا ينب و أن يمسـد  وأن تكفو اتسـاق هذه األنشـطا مع الممايير الدولةا القااما. و أى للك الوفد أي ـا  أن سـير المن 
 ورامج استكشاف الف ا  الوطنةا. و الواقع التكنولو و واالقت ادي الراهن، واحتةا اا القطاع ال ناعو، 

ــااةا دون  -86 و او أنم ينب و أن تتاة لممةع المهاا الفاعلا إمكانةا الوصـــــــــول المادل إلى الموا د الف ـــــــ
يها األطراف، وأن اللمنا الفرعةا هو المحفو األنس  لوضع تمييي وفو إطا  من القواعد والممايير التو تتفق عل

 إطا  قانونو م ام فو هذا ال دد.

ــاف  -87 ــتكشــ ــع إطا  الســ ــااةا يمكنم، لدى وضــ و أا بمض الوفود أن الفر ق المامو الممنو بالموا د الف ــ
ــط ع بم ف ــبق االضــ ــت دامها، أن ينظر فو الممو الذي ســ ــت  لها واســ ــااةا واســ و هذا الممال مثو الموا د الف ــ

اللبناا األســاســةا لوضــع إطا  دولو بشــ ن األنشــطا المتملقا بالموا د الف ــااةا التو أعدها فر ق الهاي الدولو 
المامو الممنو بحوكما الموا د الف ـــــــــااةا، والوا دة فو و قا عمو متاحا بممةع الل اا الرســـــــــمةا لهمم المتحدة 

 A/AC.105/C.2/L.315.  

و او أن وضــــع إطا  دولو الســــتكشــــاف الموا د الف ــــااةا واســــت  لها واســــت دامها ينب و أن يشــــمو  -88
مناقشـا بشـ ن الممموعا الكاملا من المسـااو المت ـلا بوضـع نظا  دولو مسـتقو لتنظةم هذه األنشـطا. و أى للك 

ــا  أن من الو اها بم ــا  ال ا  و، بما فو للك مبدأ الوفد أي ـــــــــ كان أن تلخذ فو االعتبا  مبادئ مماهدة الف ـــــــــ
و وب اســــت دا  القمر واأل را  الســــماو ا األخرى ألغراض ســــلمةا ح ــــرا  والحظر المفروض على إخ ــــاع أي 
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ااو  ي  من القمر أو األ را  الســــماو ا األخرى للتملك الوطنو، اللذان ينب و أن يشــــك  األســــا  لمناقشــــا المســــ 
 المت لا بحوكما األنشطا المتملقا بالموا د الف ااةا.

ــع ممموعا من  - 89 ــ  فو إطا  بند  دول األعمال هو وضـــــــــــ و او أن إحدى أولو اا الفر ق المامو المنشـــــــــــ
المبادئ بشـ ن اسـتكشـاف الموا د الف ـااةا واسـت  لها واسـت دامها، وأن تلك الممموعا من المبادئ يمكن أن تشـكو  

 هدة أو مماهداا دولةا بش ن هذه المس لا، إلا ما ات ذ قرا  مناس  بوضع صك من هذا القبيو. األسا  لمما 
 

اقتراحات مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر  -12 
 فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والستين

ما إلى اللمنا أحاط    -90 ــاا اللمنا الفرعةا فو إطا  البند المتملق باالقتراحاا المقد  اللمنا علما  بمناقشـــــــ
ــتين، التو يرد عرض لها فو  بشـــــــ ن بنود  ديدة لكو تنظر فيها اللمنا الفرعةا القانونةا فو دو تها الحاديا والســـــ

  .274-259، الفقراا A/AC.105/1243تقر ر اللمنا الفرعةا  

واســــــتنادا  إلى مداوالا اللمنا الفرعةا فو دو تها الســــــتين، ات فق  اللمنا على أن تنظر اللمنا الفرعةا،  -91
 أانا  دو تها الحاديا والستين، فو البنود الموضوعةا التالةاو

 البنود المنتظما   
 إقرا   دول األعمال. -1 

  اب الراةس.انت  -2 

 كلما الراةس. -3 

 تبادل عا  لآل ا . -4 

 مملوماا عن أنشطا المنظماا الدولةا الحكومةا وغير الحكومةا بةما يتملق بقانون الف ا .  - 5 

 حالا مماهداا األمم المتحدة ال مس المتملقا بالف ا  ال ا  و وتطبةقها. -6 

 المسااو المت لا بما يلوو -7 

 الف ا  ال ا  و وتميين حدوده تمر ف   أ 

بو   ب  ــو ــبا له ض واســــــت دامم، بما فو للك النظر فو الســــ طبةما المدا  الثاب  بالنســــ
والوســااو الكفيلا بتحقيق االســت دا  الرشــيد والمادل للمدا  الثاب  بالنســبا له ض، 

 دون مسا  بدو  االتحاد الدولو ل ت االا.

 استكشاف الف ا  ال ا  و واست دامم فو األغراض السلمةا.التشر ماا الوطنةا المت لا ب  -8 

 بنا  القد اا فو ممال قانون الف ا . -9 

 دو  اللمنا وأسلوب عملها فو المستقبو. -10 

 البنود المد  ا فو خطط الممو  
ــتكشـــــــاف الموا د   -11  ــ ن النمالج القانونةا المحتملا لهنشـــــــطا المتملقا باســـــ تبادل عا  لآل ا  بشـــــ

 ااةا واست  لها واست دامها.الف 

  انظر الفقراا من ]...[ إلى ]...[ من هذا التقر ر  
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 المواضةع/البنود المنفردة للمناقشا   
ــااو   - 12  ــلا بتدابير ت فةف الحطا  الف ـــ ــ ن ا لةاا القانونةا المت ـــ تبادل عا  للمملوماا وا  ا  بشـــ

 الفرعةا الملمةا والتقنةا فو الحسبان. والتدابير الم  ةا لاا ال لا، مع أخذ عمو اللمنا 

 تبادل عا  للمملوماا بش ن صكوؤ األمم المتحدة غير المليما قانونا  الممنةا بالف ا  ال ا  و.  - 13 

 تبادل عا  لآل ا  بش ن الموان  القانونةا  دا ة حركا المرو  فو الف ا . -14 

 ى أنشطا السواتو ال  يرة.تبادل عا  لآل ا  بش ن تطبيق القانون الدولو عل -15 

 البنود المديدة   
اقتراحاا مقدما إلى لمنا است دا  الف ا  ال ا  و فو األغراض السلمةا بش ن بنود  ديدة  -16 

 لكو تنظر فيها اللمنا الفرعةا القانونةا فو دو تها الثانةا والستين.

اللمنـا على أنـم ينب و أن تمـاود اللمنـا الفرعةـا، أانـا  دو تهـا الحـاديـا والســــــــــــــتين، عقـَد الفر ق  واتفقـ  -92
المـامـو الممنو بحـالـا ممـاهـداا األمم المتحـدة ال مس المتملقـا بـالف ـــــــــــــــا  ال ـا  و وتطبةقهـا، والفر ق المـامـو 

ج القانونةا المحتملا لهنشــــــــــــطا النمالشــــــــــــ ن ب   الممنون دتبادل عا  لآل ا المنشــــــــــــ  فو إطا  بند  دول األعمال 
 .دالمتملقا باستكشاف الموا د الف ااةا واست  لها واست دامها

ــا   -93 ــ ن دعوة الممهد الدولو لقانون الف ـــــــ ــل  إلةم اللمنا الفرعةا بشـــــــ وأقرا اللمنا االتفاق الذي توصـــــــ
 الحاديا والستين للمنا الفرعةا.والمركي األو ووو لقانون الف ا  مرة أخرى إلى تنظةم ندوة ُتمقد أانا  الدو ة 

 


