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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   
 

 مقدمة  - أول  
 

 افتتاح الجلسة -ألف 
ــلمية  اللجنة ،   - 1 ــاأل الفارلس فس األاراج الســـــ ــتفداء الفاـــــ عقدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة اســـــ

، 2022نيســـــان/أبريل    8آذار/مارس إلى   28دورتها الحادية والســـــتيم فس مألتم األمم المتحدة فس فيينا، فس الفترة مم 
  28المعقودة فس    1014لجنة الفرعية، فس للسـتها  فس شـألل ججيم  بالحاـور الصـفوـس وعإلر اننترنو ن وانتفإلو ال 

 ن 76/ 76، عمال بقرار الجمعية العامة 2023- 2022آذار/مارس، نومفونيألو مالالا  لنوب أفريقيا  رئيسة لها للفترة 

 وعقدت اللجنة الفرعية ]ننن[ للسةن -2
  

 األعمالإقرار جدول  -باء 
 آذار/مارس، لدول األعمال التالس: 28المعقودة فس  1014أقرَّت اللجنة الفرعية، فس للستها  -3

 إقرار لدول األعمالن -1 

 انتفاب الرئيسن -2 

 كلمة الرئيسن -3 

 تباُدل عاء لآلراألن -4 

 ن الفااألن معلومات عم أنصطة المنظمات الدولية الحألومية واير الحألومية فيما يتعلق بقانو  - 5 

 حالة معاجدات األمم المتحدة الفمس المتعلقة بالفااأل الفارلس وتطإليقهان -6 

 المسائل المتولة بما يلس: -7 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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 تعريف الفااأل الفارلس وتعييم حدوده؛  أ   

ــبة لسرج واســــــتفدامك، بما فس ذلل النظر فس الســــــإلل    ب    طإليعة المدار الثابو بالنســــ
بتحقيق االســتفداء الرشــيد والعادل للمدار الثابو بالنســبة لسرج، والوســائل اليفيلة 

 دون مساس بدور االتحاد الدولس لالتواالتن

 نالتصريعات الوطنية المتولة باستيصاف الفااأل الفارلس واستفدامك فس األاراج السلمية -8 

 بناأل القدرات فس مجال قانون الفااألن -9 

 المستقإللندور اللجنة وأسلوب عملها فس  -10 

تبادل عاء للمعلومات واآلراأل بصــــــين اآلليات القانونية المتوــــــلة بتدابير تفليف الحطاء الفاــــــائس  - 11 
 والتدابير العاللية ذات الولة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية فس الحسبانن 

 المعنية بالفااأل الفارلسن تبادل عاء للمعلومات بصين صألوك األمم المتحدة اير الملزمة قانونا   - 12 

 تبادل عاء لآلراأل بصين الجوانم القانونية ندارة حركة المرور فس الفااألن -13 

 تبادل عاء لآلراأل بصين تطإليق القانون الدولس على أنصطة السواتل الوغيرةن -14 

باســـــــتيصـــــــاف الموارد  تبادل عاء لآلراأل بصـــــــين النماذو القانونية المحتملة لسنصـــــــطة المتعلقة  -15 
 الفاائية واستغاللها واستفدامهان

اقتراحات مقدمة إلى لجنة اسـتفداء الفاـاأل الفارلس فس األاراج السـلمية بصـين بنود لديدة  -16 
 ليس تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية فس دورتها الثانية والستيمن

ء إلى لجنة استفداء الفااأل الفارلس  -17   فس األاراج السلميةنالتقرير المقدَّ

  
 الحضور -جيم 

]…[ التالية األعاــــــــاأل فس اللجنة: االتحاد الروســــــــس، إ،يو يا، أذر يجان، حاــــــــر الدورة ممثلو الدول ال -4
األرلنتيم، األردن، أرمينيا، إســـــبانيا، أســـــتراليا، إســـــرائيل، إكوادور، ألمانيا، انمارات العر ية المتحدة، إندونيســـــيا،  

انســــــــــــــالمـية ، إيطـالـيا، ـبارااواي، ـباكســـــــــــــــتان، الإلرا ـيل، الإلرتغـال،  -ي، أوكرانـيا، إيران  لمهورـيةأنغوال، أورواوا
المتعددة القوميات ، بيرو، تايلند، تركيا، تصــــــــــــــاد، تصــــــــــــــيأليا، تونس، -بلجيألا، بلغاريا، بنما، بولندا، بوليليا  دولة

ورية كوريا، لنوب أفريقيا، الدانمرك، رومانيا،  الجزائر، الجمهورية الدومينيألية، الجمهورية العر ية الســـــورية، لمه
سري النيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السودان، السويد، سويسرا، شيلس، الويم، العراق، عمان،  

ــا، الفلإليم، فنزويال  لمهورية ــتاريألا، كولومإليا،  –اانا، فرنســــــ الإلوليفارية ، فنلندا، قإلرص، قطر، كندا، كو ا، كوســــــ
يويو، كينيا، ليســـــــــمإلرا، ماليزيا، موـــــــــر، المغرب، المألســـــــــيل، المملية العر ية الســـــــــعودية، المملية المتحدة ال

لإلريطانيا العظمى وأيرلندا الصــــــــــــــمالية، منغوليا، النرويي، النمســــــــــــــا، نيجيريا، نيألارااوا، نيو يلندا، الهند، جنغاريا،  
 نجولندا، الواليات المتحدة األمريألية، اليابان، اليونان

رت اللجنة الفرعية، فس للســـــــتها  -5 ، أن تقإلل لامعة الدول العر ية بوـــــــفتها مراابا، بناأل  على 1014وقرَّ
ــاأل، على أالَّ يألون فس ذلل مســــاس بطلبات أخر  مم جذا  طلإلها، لحاــــور الدورة والتيلالم خاللها حســــم االقتاــ

 تلل المنظمةن القإليل وأالَّ ينطوي ذلل على أي ِّ قرار مم لانم اللجنة بصين وضع

وحاــــــــــــــر الدورة مراقإلون عم منظمة األاذية والزراعة لسمم المتحدة، واالتحاد الدولس لالتوــــــــــــــاالت،  -6
 ومألتم شؤون نزع السالح التابع لسمانة العامةن
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وحاـــر الدورة ممثلون عم االتحاد األورو س بوـــفتك مراابا  دائما  لد  اللجنة ووفقا  لقراري الجمعية العامة  - 7
 ن 91/ 73و  276/ 65

وحاــــــــــــــر اـلدورة ممثلون عم المنظمـات الحألومـية اـلدولـية الـتالـية التس لهـا صــــــــــــــفـة المراـقم اـلدائم ـلد   -8
ــيا والمحيد الهاد ، ال ــائس آلسـ ــاأل األورو ية،  اللجنة: منظمة التعاون الفاـ ــد الجنو س األورو س، وكالة الفاـ مرصـ

 المعهد الدولس لتوحيد القانون الفاص  اليونيدروا ، المنظمة الدولية لالتواالت الفاائية  إنترسإلوتنيل ن

ــفة المراقم الدائم لد   -9 ــا ممثلون عم المنظمات اير الحألومية التالية التس لها صـــ وحاـــــر الدورة أياـــ
 ، االتحاد الفليس ر أول مونيايندفو وس الدولية، المعهد األورو س لســــياســــات الفاــــاأل، منظمة  اللجنة: منظمة كاني 

الدولس، الرابطة الدولية لتعزيز األمان فس الفاــــاأل، المعهد الدولس لقانون الفاــــاأل، رابطة القانون الدولس، رابطة  
ة، اللجنة العلمية المعنية بالفيزياأل الصــمســية  القرية القمرية، الجمعية الفاــائية الوطنية، المؤســســة القمرية المفتوح

األرضــية، مؤســســة العالم اآلمم، المجلس االســتصــاري لجيل الفاــاأل، مرصــد موــفوفة الييلومتر المر ع، االتحاد 
 الجامعس الدولس للهندسة الفاائية، رابطة أسإلوع الفااأل العالمسن

رت اللجنة الفرعية، فس للستها   - 10 هد الجاي للعدالة العالمية والتحالف الدولس للسالء ، أن تقإلل مع 1014وقرَّ
 الفاــاأل  بوــفتهما مراقإليم، بناأل  على طلإلهما، لحاــور الدورة والتيلالم خاللها حســم االقتاــاأل، على أالَّ يألون فس  

 ذلل مساس بطلبات أخر  مم جذا القإليل وأالَّ ينطوي ذلل على أي ِّ قرار مم لانم اللجنة بصين وضعهمان 

ــماأل ممث ِّلس الدول وجي ات األمم المتحدة ق  […]/A/AC.105/C.2/2022/INFد فس الو،يقة  وتر  -11 ائمة بيسـ
 وسائر المنظمات الدولية التس حارت الدورةن

وأبلغــو األمــانــة اللجنــة الفرعيــة بطلإلس االناــــــــــــــمــاء إلى عاــــــــــــــويــة اللجنــة المقــدميم مم اواتيمــاال   -12
 A/AC.105/C.2/2022/CRP.3  وأو  ألســــــــــــــتـــان  A/AC.105/C.2/2022/CRP.4  ــا  ، المقرر أن تنظر فيهمـ

 ن2022اللجنة فس دورتها الفامسة والستيم، فس عاء 

وأبلغو األمانة اللجنة الفرعية أياـا بطلبات الحوـول على صـفة المراقم الدائم لد  اللجنة المقدمة  - 13
ــول إلى ا  ، ومعهـد الجـاي للعـداـلة  A/AC.105/C.2/2022/CRP.5لفاـــــــــــــــاأل  مم التحـالف مم ألـل الوصــــــــــــ

 ، ورابطــة تطوير مركز البحوا الــدوليــة فس المحيد األطلســــــــــــــس  A/AC.105/C.2/2022/CRP.6العــالميــة  
 A/AC.105/C.2/2022/CRP.7   والتحالف الدولس للسـالء  الفاـاأل ، A/AC.105/C.2/2022/CRP.14  ، 

 ن2022دورتها الفامسة والستيم فس عاء  المقرر أن تنظر فيها اللجنة فس 
  

 الندوة -دال 
ــين    5فس  -14 ــاأل ندوة بصــ ــاأل والمركز األورو س لقانون الفاــ ــان/أبريل، عقد المعهد الدولس لقانون الفاــ نيســ

موضـوع  القوانيم واللوائ  التنظيمية الوطنية لاـمان اسـتدامة الفاـاأل ن وافُتتحو الندوة بأللمات ترحيم ألقاجا كل  
مركز األورو س لقانون الفاــاأل، ســيرليو  أوي شــروال، ورئيس ال-مم رئيس المعهد الدولس لقانون الفاــاأل، كاي

ــاحية التالية إلى اللجنة الفرعية:  المنظورات   ــة اللجنة الفرعية، وُقدمو بعد ذلل العروج انياــ ماركيزيو، ورئيســ
العالمية لإللدان الصـمال والجنوب بصـين اسـتدامة الفاـاأل ، قدمك أندريك ريإلل؛  رأي المصـغليم بصـين تنظيم اسـتدامة  

ماينس؛  القوانيم الوطنية المتعلقة باســـــتدامة الفاـــــاأل: تجزئة أء توحيدر ،قدمك ماركو -تك آرتس جوالالفاـــــاأل ، قدم
فيرا انس؛  التعاون الدولس مم ألل تبادل اآلليات القانونية الوطنية وأفاـل الممارسـات ، قدمتك لينس تابيو؛  دور  

انغان والعروج انياــاحية متاحة على الموقع األليال الصــابة فس تحقيق اســتدامة الفاــاأل ، قدمتك روفيمإلو ســام

http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
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و عد العروج انياـاحية، ألقى كل مم رئيس    ن  1  العامةالصـبألس لمألتم شـؤون الفاـاأل الفارلس التابع لسمانة 
 المعهد الدولس لقانون الفااأل، ورئيس المركز األورو س لقانون الفااأل، ورئيسة اللجنة الفرعية، كلمة ختاميةن

 جنة الفرعية مع التقدير أن الندوة مثلو إسهاما ايما فس عملهانوالحظو الل -15
  

 اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية -هاء 
اعتمدت اللجنة الفرعية جذا التقرير، فس للســـــــــــــتها ]ننن[، المعقودة فس ]ننن[ نيســـــــــــــان/أبريل، واختتمو  -16

 أعمال دورتها الحادية والستيمن
 

 __________ 

  1  www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2022/symposium.htmlن 

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2022/symposium.html

