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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية القانونية
 الستون و الحادية  الدورة  

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

 
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل  - ثامنا   

 
من جدول األعمال، المعنون  10، في البند 76/76قرار الجمعية العامة نظرت اللجنة الفرعية، عماًل ب  -1

 "دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل".

الروســـــــــي و ندونيســـــــــيا وال ـــــــــين  االتحاد  ممث ِّلو وممثالتمن جدول األعمال   10وتكلَّم في إطار البند   -2
ــا والمملكة المتحدة  اء أخرى  والواليات المتحدة. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضـــــــ وهولندا  وفرنســـــ
 .كلمات تتعلق بهذا البند

عمل لدى لجنة اســــــت دام  الوُعرضــــــا على اللجنة الفرعية مذم ِّرة من األمانة بحــــــأن الحوممة وأســــــالي   -3
 .(A/AC.105/C.1/L.384)الفضاء ال ارجي في األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين 

وأشـــــــــــــــارت اللجنـة الفرعيـة إلى اتفـال اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة على تمـد ـد خ ـة العمـل المتعـددة  -4
من الوثيقة  2الفقرة   السـنوات بحـأن الحوممة وأسـالي  العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتين، على النحو الوارد في

A/AC.105/C.1/L.384  وعلى أن تقوم األمــانــة بتحــد ــة الوثيقــة  2023، حتى عــام ،A/AC.105/C.1/L.384  
ــل اللجنة الفرعية العلمية و  ــتين في عام لكي تواصــــــ ــمن تل  2023التقنية النظر فيها في دورتها الســــــ ، وأن تتضــــــ

 وأثناءه. 2022التحد ثات االعتبارات التي أبدتها اللجنة ولجنتاها الفرعيتان قبل عام 

وأشـــــــــــــــارت اللجنــة الفرعيــة إلى أن اللجنــة توفر من لجنتيهــا الفرعيتين منبرا فريــدا للتعــاون الــدولي على  -5
 ألغراض السلمية.است دام الفضاء ل

ورئي أنه  نبغي للجنة تعزيز التفاعل من المنظمات الدولية ذات ال ـــــلة من خالل الوســـــائل المناســـــبة  -6
 لزيادة وعي الدول األعضاء بالعمليات ذات ال لة ومنن تجزئة الحوممة العالمية في الفضاء ال ارجي.

المدرجة في جدول أعمال الفضـاء  نبغي أن ُتجرى في ورأت بعض الوفود أن مناقحـة المواضـين الهامة  -7
 إطار اللجنة، وأن نقل هذه المناقحات إلى محافل موازية سيكون له تأثير سلبي على دور اللجنة.

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.384
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.384
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.384
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ورأت بعض الوفود أنه  نبغي للجنة أن ترمز ح ــــــــــــرا على تعزيز اســــــــــــت دام الفضــــــــــــاء ال ارجي في  -8
متعلقة بمنن الت ـــــعيد والنزاعات التي يمكن أن تنحـــــأ عن اســـــت دام  األغراض الســـــلمية، في حين أن المســـــائل ال

األسـلحة ضـد النظم الفضـائية، أو باسـت دام الفضـاء ال ارجي لتنفيذ أنحـ ة عسـكرية أو غيرها من أنحـ ة األمن 
 القومي،  نبغي تناولها في إطار برامج األمم المتحدة المتعلقة بنزع السالح.

م المتحدة بحـأن المسـائل المت ـلة بالفضـاء  نبغي أن  نسـق على نحو وثيق وُرئي أن عمل ميانات األم -9
 من عمل اللجنة.

ــتجدة، بما في ذل   -10 ــدل للتحديات المســــ ــتبا ية في الت ــــ ورئي أنه  نبغي للجنة أن تت ذ تدابير أكثر اســــ
التجارية التابعة مســـائل مثل التحـــكيالت الســـاتلية الضـــ مة في المدارات األرضـــية المن فضـــة، وتأثير األنحـــ ة  
 للق اع ال اص على حوممة الفضاء ال ارجي والتنمية المستدامة ل دمات تكنولوجيا الفضاء.

بة تكفل اســتدامة أنحــ ة الفضــاء ال ارجي   -11 وُرئي أنه  نبغي للجنة أن ترمز عملها على إيجاد حلول مرمَّ
لة الح ام الفضــــــــائي ومعالجتها، و دارة  في األمد البعيد، وال ســــــــيما في مجاالت العمل على الت شي  من محــــــــك

 حرمة المرور في الفضاء، والسواتل ال غيرة، ومنن نحوب نزاعات من جراء أنح ة الفضاء ال ارجي وحلها.

ــافـة بنود جـدـ دة إلى جـدول أعمـال اللجـنة ولجنتيهـا الفرعيتين إال  -12 ورأت بعض الوفود أـنه ال  نبغي إضــــــــــــ
 عند حذف بنود منه.

ن المهم أن يســــــتمر تعزيز المرمز الحكومي الدولي للجنة وأن أل حوار من المحــــــغلين التجاريين  ورئي أن م  - 13
 والدوائر العلمية واألكاديمية  نبغي أن يجرل بأسلوب  تفادى أل شكل من أشكال التدخل في عمل اللجنة. 

الم ــلحة المعنيين، ورئي أنه  نبغي للجنة النظر في أفضــل الســبل الجد دة والمبتكرة كشــراب أصــحاب   -14
 مثل المعنيين في ق اع ال ناعة واألوساط األكاديمية والمجتمن المدني، في أنح تها.

ورئي أـنه  نبغي دعوة االتحـاد األورو،ي، بـناء على مرمزه ممراـق  دائم، للمحــــــــــــــارمـة في أعمـال األفرقة   -15
 العاملة التابعة للجنة ولجنتيها الفرعيتين.

قرارات قـابـلة للت بيق العـالمي تهـدف إلى ات ـاذ  لهـا     تيحاآلراء اـلذل ت بقـه اللجـنة    ورئي أن مـبدأ توافق -16
معالجة طائفة واســـــــعة من المســـــــائل المســـــــتجدة في مجال التعاون الدولي على اســـــــت دام الفضـــــــاء ال ارجي في  

 األغراض السلمية.

أن المســـائل الحـــاملة من شـــأنها أن ورئي أن زيادة التنســـيق والتفاعل والت زر بين اللجنتين الفرعيتين بحـــ  -17
 تزيد من مفاءة عملهما.

ورئي أـنه  نبغي للجـنة الفرعـية أن تكفـل أن تكون تقـاريرهـا عملـية المنحى لكي تتمكن اـلدول من مـتابعـة   -18
 نتائج اجتماعات اللجنة الفرعية و دماجها في أنح تها الفضائية.

ــكل الهجين للدورة الحالية، الذل  -19 ــمَّ ورئي أن الحــــ ــات  تضــــ ــر عبر اكنترنا لوقائن الجلســــ ن البة المباشــــ
ــارمة أكبر للبلدان في أعمال اللجنتين   ــمية الســــــا، أتاح محــــ ــفوية بلغات األمم المتحدة الرســــ العامة بالترجمة الحــــ
 الفرعيتين، وأن من الممكن الحفاظ على هذا الحكل الهجين في عقد الدورات المقبلة للجنة ولجنتيها الفرعيتين.

ــتمرار عمل اللجنة في حاالت  و  -20 ــمان اســـــــــ ــن إجراء ُ تَّبن في الظروف القاهرة لضـــــــــ رئي أنه  نبغي وضـــــــــ
 .(19-األزمات، مثل جائحة مرض فيروس مورونا )كوفيد
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بادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف ت - تاسعا   
ة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية الحطام الفضائي والتدابير العالجية ذات الصل

 العلمية والتقنية في الحسبان
من جـدول األعمـال،  11ة في البـند  ، نظرت اللجـنة الفرعـية القـانونيـ 76/76عـية العـامـة عماًل بقرار الجم -21

المعنون "تبادل عام للمعلومات واآلراء بحأن اآلليات القانونية المت لة بتدابير ت شي  الح ام الفضائي والتدابير  
 العالجية ذات ال لة، من أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان"، مموضوع/بند منفرد للمناقحة.

تحاد الروسـي وألمانيا و ندونيسـيا و  ران اال ممث ِّلو وممثالتدول األعمال ن جم 11وتكلم في إطار البند   -22
ــا وفنزويال )جمهورية-)جمهورية ــيلي وفرنســـــــ ــمبرا وماليزيا  –اكســـــــــالمية( وشـــــــ البوليفارية( ومندا ومولومبيا ولكســـــــ

ب نـياـبة عن مجموعة  والمكســـــــــــــــي  والمملكـة المتحـدة والهـند وهولـندا والوالـيات المتحـدة والـياـبان. وتكلم ممـثل المغر 
 وال ين. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى أيضًا ممثلو دول أعضاء أخرى ملمات تتعلق بهذا البند. 77الـ

ومـان معروضــــــــــــــًا على اللجـنة الفرعـية ورـقة اجتمـاع معنوـنة "خالصــــــــــــــة وا ـية لمعـا ير ت شي  الح ـام   -23
 .(A/AC.105/C.2/2022/CRP.17)الفضائي التي اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية" 

ــائي، واعتبرت أنَّ إقرار الجمعية العامة، في   - 24 وأعر،ا اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء تزا د ممية الح ام الفضـــــــــــ
األغراض الســــــلمية بحــــــأن ت شي  الح ام لتوجيهية للجنة اســــــت دام الفضــــــاء ال ارجي في  ، للمبادئ ا 217/ 62رها  قرا 

 الفضائي مان خ وة مهمَّة في سبيل تزويد جمين الدول المرتادة للفضاء بإرشادات حول ميشية ت شي  هذه المحكلة. 

والحظـا اللجـنة الفرعـية ـبارتـياح أن بعض اـلدول تنـف ِّذ ـتدابير لت شي  الح ـام الفضــــــــــــــائي تتَّســــــــــــــق من   -25
ــتدامة أنحــــ ة  المبادئ التوجيهية للجنة بحــــ  ــأن اســ ــائي و/أو المبادئ التوجيهية للجنة بحــ أن ت شي  الح ام الفضــ

الفضــاء ال ارجي في األمد البعيد و/أو المبادئ التوجيهية لت شي  الح ام الفضــائي ال ــادرة عن لجنة التنســيق 
ــائي ــترمة بين الوماالت والمعنية بالح ام الفضـــــ ــترمة) المحـــــ ــيق المحـــــ ، و/أو معيار المنظمة الدولية (لجنة التنســـــ

، و/أو التوصـــــــية (النظم الفضـــــــائيةا مت لبات ت شي  الح ام الفضـــــــائي)  ISO 24113:2011للتوحيد القياســـــــي  
ITU-R S.1003 (حماية بيئة المدار الساتلي الثابا بالنسبة لألرض) .ال ادرة عن االتحاد الدولي لالت االت 

ــًا أن بعض الــدول ات ــذت تــدابير كدرا  المبــادئ التوجيهيــة والحظــا اللجنــة الفرعيــة بــارتيــاح أي  -26 ضـــــــــــــ
ــلة.   ــائي في أحكام تحــــــريعاتها الوطنية ذات ال ــــ الحظا  مما والمعا ير المعترف بها دوليا بحــــــأن الح ام الفضــــ

ــائي بتعيين  ــ ة ت شي  الح ام الفضــــــــ اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّما آلياتها الوطنية التي تحكم أنحــــــــ
إشــــــرا ية حكومية، و شــــــراب األوســــــاط األكاديمية وق اع ال ــــــناعة، ووضــــــن قواعد تحــــــريعية وتعليمات   ســــــل ات

 ومعا ير وأطر جد دة في هذا الحأن.

أن لجنة التنســــيق المحــــترمة، التي مان عملها األولي هو األســــاس الذل مذل   الحظا اللجنة الفرعية  و  -27
الفضــــــــائي التي وضــــــــعتها اللجنة، قد حدثا مبادئها التوجيهية    اســــــــتندت إليه المبادئ التوجيهية لت شي  الح ام

 لكي تجسد الت ور في فهم حالة الح ام الفضائي. 2021لت شي  الح ام الفضائي في عام 

ــة الوا ية لمعا ير - 28 ــائي والحظا اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ ال الصـ ، التي اعتمدتها ت شي  الح ام الفضـ
والتي مـاـنا قـد وضــــــــــــــعـا بمـبادرة من ألمـانـيا وتحــــــــــــــيكـيا ومـندا، تمك ِّن جمين الجهـات   اـلدول والمنظمـات اـلدولـية،

ــأن ت شي  الح ام   ــكوب والتدابير القائمة بحـــــــــــ ــاملة ومنظمة من ال ـــــــــــ الع على مجموعة شـــــــــــ المهتمة من االط ِّ
ــلة تحد ثه ــة الوا ية ومواصــ ــرها لتل  ال الصــ ــائي. وأعر،ا اللجنة الفرعية عن تقد رها لألمانة لنحــ ا، و تاحة  الفضــ

 . االطالع على أحدث نس ة منها على صفحة شبكية م   ة

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
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ورأت بعض الوفود أن الســياســات واألطر التنظيمية الوطنية لألنحــ ة الفضــائية توفر حال رئيســيا للحد  -29
 من توليد الح ام الفضائي.

ــلة الجهود الدولية الرامية إلى وضــــن المعا ير وت  -30 رســــي ها باســــتمرار ورأت بعض الوفود أنه يج  مواصــ
 وأن الجهود الدولية يج  أن ُتستكمل بجهود وطنية.

ــمان   -31 ــلى ما يا لضـــ ــات الفضـــ ورئي أنه إذا لم يكن اتباع المبادئ التوجيهية غير الملزمة قانونا والممارســـ
، فقد  لزم وضــن صــكوب األرضالت لص الفعال من األجســام الفضــائية التي انتها مهمتها وعودتها اآلمنة إلى 

 أخرى ملزمة قانونا.

ورئي أنـه  نبغي للجنـة الفرعيـة القـانونيـة أن تزيـد من تفـاعلهـا من اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة بهـدف  -32
 العمل على وضن معا ير دولية ملزمة تتناول المسائل المت لة بالح ام الفضائي.

الح ام الفضـائي في الوقا الحاضـر  ولم تر بعض الوفود ضـرورة لوضـن معا ير ملزِّمة قانونًا لت شي    -33
ألن نهج الت شي  من محكلة الح ام الفضائي مرتب ة بت ور التكنولوجيا وألن است دامها يج  أن يكون مجديا 

 في ضوء المقارنة بين تكاليفها والمنافن المتأتية منها.

القانونية المتعلقة بالح ام الفضــــــــــائي ورأت بعض الوفود أنه  نبغي للجنة الفرعية أن تناقش المســــــــــائل  - 34
و زالته، بما في ذل  تعريفه القانوني، والوضــن القانوني لحــظاياه، ودور دولة الســجل، والوالية القضــائية والســي رة  
ــاولية عن أنحـــ ة اكزالة الفعلية وتبعاتها، بما  ــائيا، والمسـ ــائية التي ســـوف تعتبر ح اما فضـ ــام الفضـ على األجسـ

 . ة عن األضرار الناجمة عن عمليات معالجة محكلة الح امفي ذل  المساولي 

ــائي غير المســــــجلة في أل   - 35 ورئي أنه  نبغي للجنة الفرعية أن تحدد الوضــــــن القانوني لحــــــظايا الح ام الفضــــ
ــق أحكام القانون الدولي والقوانين الوطنية   ــاء ال ارجي، وأن تنسـ ــام الم لقة في الفضـ ــجل األجسـ ــجل وطني أو في سـ سـ

تنسـق اكجراءات أن نظيم حقول الملكية  يما  تعلق باألجسـام الفضـائية عامة، وليف فقا المرمبات الفضـائية، و بحـأن ت 
 الدولية لتحد د ق ن الح ام الفضائي وخ ائص مسارها وتقييم مستوى األمان في إخراجها من المدار. 

ائية التي ت لقها في الفضاء ورأت بعض الوفود أن من المهم أن تسجل مل الدول جمين األجسام الفض -36
 ال ارجي، وأنه ال  نبغي إزالة أل جسم دون الح ول على الموافقة أو اكذن من دولة السجل على نحو مسبق.

ورأت بعض الوفود أن ممارســــة التســــجيل الجيدة هي األســــاس في التمكبن من تنفيذ بعثات إزالة نحـــ ة   -37
 حفا ية والتعاون الدوليين أمران أساسيان لنجاح تل  البعثات.للح ام وتقديم ال دمات في المدار، وأن ال

االكتظاظ في الفضـــاء ال ارجي باســـت دام التدابير   ت شي ورأت بعض الوفود أن من الضـــرورل، عند   - 38
العالجية لمحــــكلة الح ام الفضــــائي، أن تعمل الدول وفقًا لمبدأ التحــــارب في المســــاوليات من تبا ن ن اقها، وهو 

تكز على اكقرار بأنه ملما زادت مســــــــــــــاولية الجهة الفاعلة عن توليد الح ام الفضــــــــــــــائي، مان عليها أن مبدأ  ر 
 . تحارب بدور أكبر في أنح ة إزالته من إتاحة خبراتها العلمية والقانونية للبلدان األقل ت ورًا في ميدان الفضاء

ــقة لعم -39 ــندول دولي لدعم الجهود المنســــ ــاء صــــ ــائي بتوفير  ورئي أنه  نبغي إنحــــ ليات إزالة الح ام الفضــــ
ــندول المحــــــترب  ــائل لمعالجة الجوان  التكنولوجية والمالية لتل  العمليات، وأن محــــــارمة الدول في ذل  ال ــــ وســــ

  نبغي أن تتناس  من حجم الدور الذل تض لن به تل  الدول في توليد الح ام الفضائي.

ــاء آلية دولية كدارة   -40 ــالمة ورئي أن هناب حاجة كنحــ ــارة على ســ ــائي والحد من آثاره الضــ الح ام الفضــ
 الموجودات الفضائية لجمين الدول.

ورئي أن من المهم اعتماد ضـــــــمانات لمرا بة ومنن توليد الح ام الفضـــــــائي، بىية التقليل إلى أدنى حد  - 41
 . من الم اطر التي  تعرض لها البحر على األرض من جراء عودة الح ام الفضائي إلى األرض
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ورئي أن مســـألة الح ام الفضـــائي يج  أن تعالج على نحو ال يضـــر القدرات الفضـــائية للبلدان النامية  -42
 الفضائية. هاأو يفرض أعباء ال داعي لها على برامج

قـــدرة البلـــدان النـــاميـــة على التنفيـــذ ال وعي لتـــدابير ت شي    -43 ورأت بعض الوفود أن من المهم تعزيز 
 الح ام الفضائي.

ت بعض الوفود أنه  نبغي تزويد البلدان النامية والدول غير المرتادة للفضـــاء بإمكانية الوصـــول إلى ورأ -44
المعارف التقنية والقانونية ذات ال ـلة لتنفيذ المبادئ التوجيهية والمعا ير المتعلقة بت شي  الح ام الفضـائي، بما 

 .في ذل  بحأن تجن  االص دام

لجمين البلدان أن تمتنن عن التدمير المتعمد لألجســــــام الفضــــــائية، إذ إن   ورأت بعض الوفود أنه  نبغي -45
 .تدميرها  زيد الم اطر التي تهدد الرحالت الفضائية البحرية واألنح ة الفضائية األخرى زيادة مبيرة

ــائية وتدميرها،  -46 ــام الفضـــــــــــ ورئي أنه  نبغي للجنة الفرعية أن تناقش إجراءات اكزالة النحـــــــــــــ ة لألجســـــــــــ
ــائية  يما  تعلق بتجن  واك ــجلة، والتنفيذ اآلمن للعمليات الفضــــ ــائية غير المســــ ــام الفضــــ جراءات المتعلقة باألجســــ

 .اص دام األجسام الفضائية

ورئي أن من المهم أال تكتفي الدول بتنفيذ تدابير الت لص من األجســــــام الفضــــــائية بعد انتهاء مهامها،   -47
النحــ ة للح ام الفضــائي و،حــأن إدارة الحرمة الفضــائية، وأنه ال  نبغي ات اذ   بل ُتنف ِّذ أيضــًا تدابير بحــأن اكزالة

عن الناجم خ وات لحماية الفضــــــــــاء ال ارجي من التلوث الناجم عن الح ام الفضــــــــــائي فحســــــــــ ، بل أيضــــــــــا 
 .االنبعاثات الضوئية والراد وية

والمنظمات الحكومية الدولية، التي تتمتن واتَّفقا اللجنة الفرعية على دعوة الدول األعضـــــاء في اللجنة  -48
ب ـفة مراق  دائم لدى اللجنة، إلى مواصـلة اكسـهام في ال الصـة الوا ية لمعا ير ت شي  الح ام الفضـائي التي 
اعتمدتها الدول والمنظمات الدولية، بتقديم معلومات عمَّا اعتمدته من تحــريعات أو معا ير بحــأن ت شي  الح ام  

ــائي أو بتحد ــًا الفضـ ــت دام النموذ  المعد لهذا الغرض. واتَّفقا اللجنة الفرعية أيضـ  ة تل  المعلومات، وذل  باسـ
ــاء في األمم المتحدة إلى اكســـــهام في تل  ال الصـــــة الوا ية، وشـــــجَّعا   على دعوة جمين الدول األخرى األعضـــ

 .عنها الدول التي لد ها لوائح تنظيمية أو معا ير من هذا القبيل على تقديم معلومات
 


