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 [الفقرات السابقة. لالطالع على، A/AC.105/L.322/Add.1من الوثيقة  76-70انظر الفقرات ]

افتراضـيا ييما يين الدرتيين ف  منتفـت ييـرقن  الحظت اللجنة أيضـا أ  الفرق  الاام  سـياقد امتماعا  -1
 رطلبت إلى الرئيس راألمانة ايخاذ الترييبات الالزمة لاقد هذا االمتماع ييما يين الدرتيين. 2021األرل/أكتوبر 

ســـــــو    ركالة الفضـــــــاب األرتربية ر  الواليات المتحدة رفد  اللتين ســـــــيادهما  رالحظت اللجنة كذلك أ  الوثيقتين  - 2
ــياـقد ييـما يين اـلدرتيين ف  ييـــــــــــــرقن األرل/أكتوبر يـتاحـ  ، 2021ا  لينظر فيهـما الفرق  الـااـم  ف  امتـماـعي اـلذد ســـــــــــ

ميــررع ااطات المرما  لفرق    ة، بما ف  ذلك أما  يطبيقات مفــا ت القدتة النورق  يتازقز اعتباتات يتال   ا  تتضــمن ســ ر 
رقم ن  ذات الفــلة.  المنظمات الح ومية الدرلية األخرى ممثلو الدرل األعضــاب ر  لي رقيــ    أ  ينيــ ي  ُيقترح   رل    خبراب 

ــاـئي، فرق  الخبراب هـذا، ل  رأ  يزر هـا بمالوـمات   الفرعـية الالمـية رالتقنـية  اللجـنة  أ  يجتمع على هـام   رتات بـاد إنيـــــــــــ
 محدثة عن أعمالي، على أال يتريب على ذلك أد آثات مالية على ميزانية األمم المتحدة.  

الذد امتماع الفرق  الاام  يــــــــــ   ب رالحظت اللجنة كذلك أني من المقرت إمراب مزقد من المناقيــــــــــات  -3
المانونة    A/AC.105/C.1/L.390يقة الوث   خفوصب   ،2021ييرقن األرل/أكتوبر ف    ،ييما يين الدرتيينسياقد 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.322/Add.1
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.390
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ــاب الخاتم  ف   ــا ت الطاقة النورقة ف  الفضـ ــتخدال مفـ ــلة باسـ ــهال المبا ل المتفـ "يحلي  أرل  محدث لكيفية إسـ
 ن خطة عملي الحالية.أما  يطبيقات مفا ت القدتة النورقة ف  الفضاب"، ذات الفلة بالهد  الثان  م

  
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين -جيم 

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

 واستغاللها واستخدامها
 
 .[، ييما يخص الفقرات السابقةA/AC.105/L.322/Add.2من الوثيقة  89-78انظر الفقرات ]

طلبت اللجنة الفرعية القانونية، ف   رتيها السـتين، إلى تئيس رنائب تئيس الفرق  الاام  ف  إطات يند   -4
بالتبا ل الاال لآلتاب بيـــــــ   النماذو القانونية المحتملة للنيـــــــطة المتالقة باســـــــتكيـــــــا  مدرل األعمال المتال  

الموات  الفضـــــائية راســـــتخاللها راســـــتخدامها، موافـــــلة الميـــــارتات، ف  فترة ما يين الدرتات، بيـــــ   رالية الفرق  
ئ  ف   رتيها الراباة الاام  رإطاته المرما  رأســـــلوب عملي، حتى يتســـــنى للجنة موافـــــلة النظر ف  هذه المســـــا

 (.A/AC.105/1243من الوثيقة  257نظر الفقرة ارالستين )

رف  الدرتة الراباة رالسـتين، عقد الفرق  الاام  أتباة امتماعات تسـمية رغير تسـمية أيدت اللجنة، ف   -5
 رف  الثالث يهذا التقرقر.ف  الم ر ي ، نتائجها الت  782ملستها 

 
 مسائل أخرى  -الم 

 .75/92نظرت اللجنة ف  يند مدرل األعمال المانو  "مسائ  أخرى"، رفقًا لقرات الجمعية الاامة  -6

  ركينياالفــــــــــين ر  فرققياااســــــــــالمية( رمنوب أ -ممثلو إيرا  )ممهوتقة رألقى كلمة ف  إطات هذا البند  -7
ــارالمملكة المتحدة رالم ســـــــيك  ــا المراقب عن مائزة األمير ســـــــلطا  ين عبد الازقز الاالمية  .رالنمســـــ ريكلم أيضـــــ

 رأثناب التبا ل الاال لآلتاب، ألقى ممثلو  رل أعضاب أخرى أيضا كلمات يتال  يهذا البند.  .للمياه
 

  2023-2022مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة تشكيل  -1 

ــاليب عم  اللجنة رهي تيها الفرعيتين، كما أيديها الجمعية الاامة ف  قراتها  -8 عمال بالتدايير المتالقة ب ســــ
 . 2023-2022، نظرت اللجنة ف  يي ي  م ايب اللجنة رهي تيها الفرعيتين للفترة 52/56

أ  مجموعـة  رل أرترـبا اليــــــــــــــر ـية  75/92لاـامـة ـقد الحظـت ف  قراتهـا رالحظـت اللجـنة أ  الجمعـية ا -9
ت اللجنة للفترة  ــ   )أركرانيا(، لمنفـــب النائب الثان  لرئيس اللجنة/مقر   ــ وفسـ ــحها، أرليك فنتسـ ــمية مراـ قامت يتسـ

2022-2023 . 

أرتربـا الخربيـة ر رل أخرى قـد أيـتدت يراــــــــــــــيد مين  يـاييو )فنلنـدا( رالحظـت اللجنـة أ  مجموعـة  رل  -10
 (.A/AC.105/2021/CRP.20) 2023-2022لمنفب النائبة األرلى لرئيس اللجنة للفترة 

رحـثت اللجـنة مجموعـة الـدرل األفرققـية رمجموعـة  رل آســـــــــــــــيا رالمحيأ الهـا ل رمجموعـة  رل أمرق ـا  -11
ــب تئيس اللجنة الفرعية القانونية ر الاليينية رمنطقة البحر   ــحيها لمنفــ ــمية مراــ ــب الكاتقب  على يســ تئيس منفــ

ــب ر اللجنة   ــنى للجنة  ، على التوال ،تئيس اللجنة الفرعية الالمية رالتقنيةمنفــــــــ ــب لك  يتســــــــ ف  الوقت المناســــــــ
 . 2022رلجنتيها الفرعيتين انتخاب أعضاب م ايبها ف   رتات ك  منها ف  عال 

  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/L.322/Add.2
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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 لجنةال عضوية -2 

تت A/AC.105/2021/CRP.3أحاطت اللجنة علما بطلب أنخوال االنضـــــمال إلى عضـــــوقتها ) -12 (، رقرت
 ، ب   يفبد أنخوال عضوًا ف  اللجنة.2021يوفية الجمعية الاامة ف   رتيها السا سة رالسباين، ف  عال 

تت A/AC.105/2021/CRP.4رأحاطت اللجنة علما بطلب ينخال ي  االنضــــمال إلى عضــــوقتها )  - 13 (، رقرت
 ، ب   يفبد ينخال ي  عضوًا ف  اللجنة. 2021يوفية الجمعية الاامة ف   رتيها السا سة رالسباين، ف  عال 

ــوقتها ) -14 ــمال إلى عضــــ تت A/AC.105/2021/CRP.5رأحاطت اللجنة علما بطلب ينما االنضــــ (، رقرت
 ، ب   يفبد ينما عضوًا ف  اللجنة.2021 يوفية الجمعية الاامة ف   رتيها السا سة رالسباين، ف  عال

تت A/AC.105/2021/CRP.6رأحاطت اللجنة علما بطلب ســــــلوفينيا االنضــــــمال إلى عضــــــوقتها )  - 15 (، رقرت
 ، ب   يفبد سلوفينيا عضوًا ف  اللجنة. 2021يوفية الجمعية الاامة ف   رتيها السا سة رالسباين، ف  عال 

تت A/AC.105/2021/CRP.19الكوقت االنضــــــمال إلى عضــــــوقتها ) رأحاطت اللجنة علما بطلب   - 16 (، رقرت
 ، ب   يفبد الكوقت عضوًا ف  اللجنة. 2021يوفية الجمعية الاامة ف   رتيها السا سة رالسباين، ف  عال 

 
 صفة المراقب -3 

طلب الماهد الدرل  لتوحيد القانو  الخاص )اليونيدترا( الحفــــــــــول على فــــــــــفة علما ب اللجنة   أحاطت -17
ــاع  ــة االمتمــ ــة ف  رتقــ ــة على اللجنــ ــة. رُعر ر الطلــــب رالمراســــــــــــــالت ذات الفــــــــــــــلــ ــدى اللجنــ مراقــــب  ائم لــ

A/AC.105/2021/CRP.7. 

 رقرتت اللجنة مند اليونيدترا ففة المراقب الدائم لدى اللجنة. -18

( الحفــول على فــفة مراقب  ائم SKAOطلب مرفــد مفــفوفة الكيلومتر المربع ) ما ب عل اللجنة   أحاطت ر  - 19
 . A/AC.105/2021/CRP.8لدى اللجنة. رُعر ر الطلب رالمراسالت ذات الفلة على اللجنة ف  رتقة االمتماع 

 رقرتت اللجنة مند مرفد مففوفة الكيلومتر المربع ففة المراقب الدائم لدى اللجنة. -20

ــفة المراقب  -21 مة من المنظمات غير الح ومية من أم  الحفـــــــــول على فـــــــ رييما يتال  بالطلبات المقدت
من   311)الفقرة  2010الدائم لدى اللجنة، أاــــاتت اللجنة إلى أنها ايتفقت ف   رتيها الثالثة رالخمســــين، ف  عال 

أ  ُيمند فـــــــــــــفة المراقب للمنظمات غير الح ومية على أســـــــــــــا  م قتت، لفترة ثالث  (، علىA/65/20الوثيقة 
ل للحفول على المركز االستياتد لدى المجلس االقتفا د  سنوات، إلى أ  ير  مالومات عن حالة طلبها المقدت

رأ  يمند فـــــفة  ،أ ت فـــــفة المراقب الم قتتة يم ن أ  يمدت  ســـــنة إضـــــايية إذا اقتضـــــى األمر ذلكر  ،راالمتماع 
 المراقب الدائم لهذه المنظمات غير الح ومية لدى الت كد من حفولها على المركز االستياتد لدى المجلس.

ــفة مراقب  ائم لدى اللجنة. علما ب اللجنة    أحاطتر  -22 ــول على فـ ــة القمرقة المفتوحة الحفـ ــسـ طلب الم سـ
 .A/AC.105/2021/CRP.9متماع رُعر ر الطلب رالمراسالت ذات الفلة على اللجنة ف  رتقة اال

رقرتت اللجنة أ  يمند الم سسة القمرقة المفتوحة ففة المراقب م قتا لفترة ثالث سنوات إلى حين الحفول   - 23
ل للحفول على المركز االستياتد لدى المجلس االقتفا د راالمتماع .   على مالومات عن حالة طلبها المقدت

 
 مسائل أخرى  -4 

ررافقـت  (A/AC.105/2021/CRP.14اقتراح ااعال  عن اليول الـدرل  للقمر )علمـا بـ  اللجنـةأحـاطـت  -24
يموز/يوليي   20، يول 2021، ف   رتيها الســا ســة رالســباين، ف  عال ب   يالن على أ  يوفــ  الجمعية الاامة

 حتف  بي سنوقا.يوما  رليا للقمر يُ 

http://undocs.org/ar/A/65/20
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رأحاطت اللجنة علما باالقتراح الداع  إلى إ تاو نص بيـــــــــــــ   الام  الهال الذد يضـــــــــــــطلع بي م تب  -25
ــتدامة،  ــياســـــ  الرييع المســـــتوى المان  بالتنمية المســـ ــاب الخاتم  ف  ااعال  الوزاتد للمنتدى الســـ اـــــ ر  الفضـــ

 . 2022المقرت عقده ف  يموز/يوليي 

ــ لة ة المتالقرأحاطت اللجنة علما بالمقترحات  -26 ــتفا ة بمســـ ــ   منفـــــت منالبلدا  النامية اســـ المدات  بيـــ
ــين للجنة الفرعية الالمية رالتقنية   ــبة للتر على النحو الذد عرضــــت بي ف  الدرتة الثامنة رالخمســ الثايت بالنســ

(A/AC.105/C.1/2021/CRP.26( رالدرتة الستين للجنة الفرعية القانونية )A/AC.105/C.2/2021/CRP.21.) 

 
 

 2022"استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية": الخطة البرنامجية المقترحة لعام  5لبرنامج ا -5 
 2020وأداء البرامج لعام 

 على اللجنة: تينماررض تا التالي  يقتا كانت الوث  -27

ــ   رتقة امتماع  )أ(   ــلمية "   5البرنامج بيـــــــ ــاب الخاتم  ف  األغرار الســـــــ ــتخدال الفضـــــــ : الخطة  " اســـــــ
ــة  ــة المقترحـــ ــامجيـــ ــال  البرنـــ ــا  2022لاـــ  Programme 5, “Peaceful uses of outer space”: proposed عنوانهـــ

programme plan for the period 2022   (A/AC.105/2021/CRP.15 ؛) 

 (.A/76/6 (Sect.6) )الوثيقة 2022الميزانية البرنامجية المقترحة لاال  )ب( 
 

قد استارضت  الحظت اللجنة أ  الهي ة الفرعية التاباة للجمعية الاامة المانية بالتخطيأ رالبرمجة رالتنسي  ر  - 28
، رأ  استنتامات  2021، ف   رتيها الحا ية رالستين الماقو ة ف  حزقرا /يونيي 2022لاال  الخطة البرنامجية المقترحة 

 . A/76/16من الوثيقة  111- 104ف  الفقرات   ير    5لجنة البرنامج رالتنسي  ريوفيايها ف  إطات البرنامج 

الذد قدمتي مديرة م تب اــــــ ر  الفضــــــاب الخاتم  بيــــــ   الخطة  اايضــــــاح  رتحبت اللجنة بالارر -29
 رالمالومات الت  قدمها الم تب بي   مجاالت الام  الرئيسية. 2022البرنامجية المقترحة لاال 

ــي  قد انتهت بالفا  من عملها،  - 30 أد مدخالت  إ   ف  رالحظت اللجنة أني، بالنظر إلى أ  لجنة البرنامج رالتنســــــ
 اد ف  المستقب .  نة ف   رتيها الحالية سو  يفيد ف  إثراب مياتقع الخطأ البرنامجية الت  ستُ يتف  عليها اللج 

، إلى مـانـب A/76/6 (Sect.6)رالحظـت اللجنـة أ  الخطـة البرنـامجيـة بفــــــــــــــيختهـا الوات ة ف  الوثيقـة  -31
 .2023ستي   أساسا اعدا  الخطة البرنامجية المقترحة لاال  ،استنتامات لجنة البرنامج رالتنسي  ريوفيايها

رضــــــــــــــع  مجـال ص بيـــــــــــــــ   يازقز البحـث رالتاـار  ف ن او ت رتئ  أ  الم تـب يم نـي أ  ينظر ف  إ  -32
 :3( ف  إطـات النتيجـة 35-6نظمـة ف  الفقرة المتالـقة ـباـلدتر  المســــــــــــــتـفا ة رالتخيير المقرت )الفقرة األماـايير ر ال

 .A/76/6 (Sect.6)ف  النظم الاالمية لسواي  المالحة، ف  الوثيقة ي مين الطيف 

بالنظم الاالمية لســــــــــواي   من مانب اللجنة الدرلية المانية تيمناقـيـــــــــ   تطلبص ي ن الا رتئ  أ  إ تاو هذ -33
 الدرلية.رأني ال ينبخ  يادي  رفت الدعم الذد سيقدمي الم تب إلى اللجنة  المالحة

رتئ  أ  هناك حامة إلى أ  يام  الدرل األعضاب ف  اللجنة خالل الدرتة السا سة رالسباين للجمعية  -34
 ضما  أ  يكو  لدى الم تب الموات  الكايية لتنفيذ يرنامج عملي.  من أم الاامة

 
 مشروع جدول األعمال المؤقَّت لدورة اللجنة الخامسة والستين -6 

 :2022بالنظر ف  البنو  التالية أثناب  رتيها الخامسة رالستين، ف  عال أرفت اللجنة  -35

 افتتاح الدرتة. -1 
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 إقرات مدرل األعمال. -2 

 انتخاب أعضاب الم تب. -3 

 كلمة الرئيس. -4 

 يباُ ل عال لآلتاب. -5 

 سُب  ررسائ  الحفاظ على استخدال الفضاب الخاتم  ف  األغرار السلمية. -6 

 يقرقر اللجنة الفرعية الالمية رالتقنية عن أعمال  رتيها التاساة رالخمسين. -7 

 يقرقر اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال  رتيها الحا ية رالستين. -8 

 الفضاب رالتنمية المستدامة. -9 

 الفوائد الَاَرضية لتكنولوميا الفضاب: استارار الحالة الراهنة. -10 

 .الفضاب رالمياه -11 

 الفضاب ريخير المناخ. -12 

 استخدال يكنولوميا الفضاب ف  منظومة األمم المتحدة. -13 

  رت اللجنة رأسلوب عملها ف  المستقب . -14 

 االستكيا  رااليتكات ف  مجال الفضاب. -15 

 ".2030خطة "الفضاب  -16 

 مسائ  أخرى. -17 

ل إلى الجمعية  -18   الاامة.يقرقر اللجنة المقدت
 

 الجدول الزمني ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين -ميم 
 :2022رافقت اللجنة على الجدرل الزمن  الم قتت التال  لدرتيها ر رتي  لجنتيها الفرعيتين ف  عال  -36

 
 الم ا   التاتقخ  

 فيينا 2022اباط/فبراير  18-7 اللجنة الفرعية الالمية رالتقنية    

 فيينا 2022نيسا /أيرق   8 -آذات/مات   28 اللجنة الفرعية القانونية

 فيينا 2022حزقرا /يونيي  10-1 لجنة استخدال الفضاب الخاتم  ف  األغرار السلمية

 
 


