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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   

  
تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية   - عاشرا  

 الخارجي بالفضاء  
 
من جـدل  األعمـا  المان ن    12، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد  76/76عمال بقرار الجمعيـ  الاـامـ    -1

"تباد  عام للمال مات بشـنن كـك ا األمم المتحدة رير الملةم  نان نا الماني  بالرءـال الجارجا"، ضم /ـ د/بند  
 منررد للمنانش .  

ضل من االتحـاد الرليــــــــــــــا ل ندلنيســـــــــــــــيا لمملالت  من جدل  األعـما  مملل   12م فا إطار الدـند لتكل   -2
الد ليراري ( لالمكســــــــــــــيت لالمملك  المتحدة لاليابان. لتكلم مملل الم ر  نياب  عن  –لشــــــــــــــيلا لفنةليال  جم  ري 

 ضلمات تتالق ب ذا الدند.   لالصين. لأثنال التباد  الاام لآلرال، ألقى مملل  دل  أعءال أخرى  77مجم ع  الـ

لضان مارل/ا على اللجن  الرريي  لرن  اجتماد بان ان "خالك  لافي  لآلليات الماتمدة بشنن كك ا   -3
األمم المتحدة رير الملةم  نان نا الماني  بالرءــال الجارجات تقارير مقدم  من األردن لكاتســتان لشــيلا لالرلدين 

 (. A/AC.105/C.2/2022/CRP.22لاليابان"  

ــنن   -4 ــ  ال افي  لآلليات التا اعتمدت ا الدل  لالمنظمات الدللي  بشـ لأحاطت اللجن  الرريي  علما بالجالكـ
كـــك ا األمم المتحدة رير الملةم  نان نا الماني  بالرءـــال الجارجا، لحا متاح  من خال  كـــرح  مجصـــصـــ  

الرريي  الدل  األعءــال فا ل ذا ال رض على الم نع الشــبكا لمكتش شــالن الرءــال الجارجا، لشــجات اللجن   
اللجـن  لالمنظمـات الحك مـي  اـلدللـي  التا تتمتع بمرضة مراـنش دا م ـلدى اللجـن  على م اكـــــــــــــــل  تـباد  المال مـات 

 بشنن مماريات ا فيما يتالق بصك ا األمم المتحدة رير الملةم  نان نا الماني  بالرءال الجارجا. 

ــال الجارجا تكمل لالحظت اللجن  الرريي  أن كـــك ا األمم ا -5 لمتحدة رير الملةم  نان نا الماني  بالرءـ
مااحدات األمم المتحدة القا م  بشـــنن الرءـــال الجارجا لتدعم ا، لحا آليات حام  لةيادة تاةية يـــالم  أنشـــ   

 الرءال الجارجا لأمن ا لايتدامت ا.
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ملةمــ  نــان نــا المانيــ  لالحظــت اللجنــ  الررييــ  أن بال الــدل  تنرــذ كــــــــــــــك ا األمم المتحــدة رير ال -6
 بالرءال الجارجا من خال  تشرياات ا ال طني ، لأن زيادة ج  د بنال القدرات تتسم باألحمي  فا حذا الصدد.

ــال الجارجا المان ن "الت يي  لكنال القدرات  -7 ــالن الرءـ ــرلد مكتش شـ لأحاطت اللجن  الرريي  علما بمشـ
ام  فا األمد البايد"، بتم يل من المملك  المتحدة، الذي أجريت  فا مجا  تنريذ المبادئ الت جي ي  بشـــــنن االيـــــتد

 فا إطاره مقابالت مع ممللا الدل  األعءال لالمنظمات الحك مي  الدللي  فا األش ر األخيرة. 

ــك ا   - 8 ــع كــ ــل  ل/ــ ــا ي ، م اكــ ــتجدة فا األنشــــ   الرءــ لر ا أنه من الم م، نظرا للت  رات المســ
ان نا الماني  بالرءــــــــــال الجارجا، لفا ال نت نرســــــــــه أ ءــــــــــا تجنش لج د أي  األمم المتحدة رير الملةم  ن 

تنانءـــات محتمل  بين الصـــك ا القا م  لتلت الماتمدة حديلا. لرأى ذلت ال فد أ ءـــا أن المبادئ الت جي ي   
للجن  بشـــــنن تجليط الح ام الرءـــــا ا تتســـــم بنحمي  حايـــــم  لما زالت تادي دلرا حاما، إال أن الاديد من  

كام ال اردة فا المبادئ الت جي ي  للجن  بشـــنن ايـــتدام  أنشـــ   الرءـــال الجارجا فا األمد البايد التا  األح 
، المرفق اللـانا( أتلر حـداثـ ، لال يـــــــــــــــيمـا تلـت المتالقـ  بمســـــــــــــــنلـ  منع حـاالت  A/74/20اعتمـدت ماخرا   

 االك دام الار/ي  فا الرءال الجارجا. 

ال ال ف د أن المبادئ الت جي ي  للجن  بشـــــــنن ايـــــــتدام  أنشـــــــ   الرءـــــــال الجارجا فا األمد لرأت ب -9
البايد تاد كــكا حاما رير ملةم نان نا من كــك ا األمم المتحدة  شــكل مصــدرا تيما لاليــترشــاد به بشــنن ضيلي   

 اال/ الد باألنش   الرءا ي ، لشجات الدل  على تنريذحا.  

لمتحـدة رير الملةمـ  نـان نـا ال  مكن أن تحـل محـل الق اعـد الملةمـ  نـان نـا،  لر ا أن كــــــــــــــك ا األمم ا -10
أن ا ال تةا  ليـيل  حام  لتريـيم مدلنات لق اعد السـل ا من أجل /ـمان االيـتجدام اامن لالمسـتدام للرءـال   إال

لجمعي  الاام  فا الجارجا. لدعا ذلت ال فد أ ءـا الدل  إلى دعم الرريق الاامل المرت   الاءـ ي  الذي أنشـنته ا
ــل  الامل مع ذلت الرريق على ل/ــــع ماايير لن اعد لمبادئ تءــــبو أنما  الســــل ا   76/231نرارحا  ل لى م اكــ

المســــــــال  فا الرءــــــــال الجارجا تك ن رير ملةم ، للكن ا  مكن أن ت فر أيــــــــايــــــــا لصــــــــك ا ملةم  نان نا فا 
 فا الرءال الجارجا.  المستقدل لمنع حدلث يباق تسلح

 لأشــــــــــــــــارت بال ال ف د، فيمــا يتالق ب ــذا الدنــد من جــدل  األعمــا ، إلى نراري الجمعيــ  الاــامــ  -11
( بشـــــــــنن التاالن الدللا فا ايـــــــــتجدام الرءـــــــــال الجارجا فا األرراض الســـــــــلمي ،  16-ألف لكال  د   1721
ــ ـ  اـلدل  فا مـيدان  18- د   1962الجمعـي  الـااـم    لنرار  ـم  ألنشــــــــــــ ــنن إعالن المـبادئ الـقان نـي  المنظفي ( بشــــــــــــ

ايـتكشـاا الرءـال الجارجا لايـتجدامه، لشـجات الدل  التا ت لق أجسـاما مداري  على تقد م مال مات عن 
تلت األجســـــــام إلى األمين الاام لتمم المتحدة لالنظر فا إنشـــــــال يـــــــجل لطنا ل رض تباد  المال مات عن 

 رءا ي ، حسش االنتءال.  األجسام ال

ــتشـــــــــاار  -12 لأشـــــــــارت بال ال ف د، فيما يتالق ب ذا الدند من جدل  األعما ، إلى المبادئ المتالق  بايـــــــ
األرض عن باد من الرءـال الجارجا، لأبرزت أحمي  الامل على إتاح  بيانات االيـتشـاار عن باد دلن تميية، 

 ، ضما أن ت افرحا  اةز الشرافي  لاللق  بين الدل .  إذ إن تلت الديانات م م  جدا للتنمي  المستدام 

لأشارت بال ال ف د، فيما يتالق ب ذا الدند من جدل  األعما ، إلى اإلعالن الجاص بالتاالن الدللا  -13
ــلحت ا، مع إيالل اعتبار خاص  ــال الجارجا لايـــــــتجدامه لرا دة جميع الدل  لمصـــــ ــتكشـــــــاا الرءـــــ فا مجا  ايـــــ

ــل  تاةية التاالن الدللا ب دا الحتياجات الدلدان الن ــت حام لم اكــــ امي . لرأت تلت ال ف د أن ذلت اإلعالن كــــ
زيادة الر ا د الناجم  عن ايتجدام الت ديقات الرءا ي  إلى أنصى حد لصالح جميع الدل ، ليل ت الء ل على 

ــجيع التا ــاحم  فا تشـــ ــال ند دفعيت فا ذلت اإلعالن إلى المســـ الن الدللا لتاةيةه  أن جميع الدل  المرتادة للرءـــ
 على أياس عاد .  
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لر ا أنه من أجل تاةية التاالن الدللا فا ايــــتجدام الرءــــال الجارجا فا األرراض الســــلمي  ل تاح   -14
تكن ل جيا الرءـــــــال للجميع، ينب ا أن ي لى االحتمام لماالج  الل رات الحالي  فا النظام القان نا الدللا المتالق  

  ير التدريجا للقان ن الدللا. بالرءال الجارجا، لللت 

لر ا أن الصـــــك ا، ملل مذضرات التراحم لاالترانات اللنا ي  بين الدل  فا مجا  األنشـــــ   الرءـــــا ي ،  -15
ــن   ــك ضا رير ملةم   مكن أن ت فر فا ضلير من األحيان حل ال حســـ ــا كـــ ــكل أ ءـــ ــن الني ، تشـــ القا م  على حســـ

 ع األطراا فا تلت االترانات. الت نيت لفاال  لناجا  لما فيه منرا  جمي
  

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

 الثانية والستين 
من جـدل  األعمـا ، المان ن   16نظرت اللجـن  الرريـي  فا الدـند    ،76/76عماًل بقرار الجمعـي  الاـامـ    -16

ــنن بن د جديدة لكا تنظر في ا  ــلمي  بشــ ــال الجارجا فا األرراض الســ ــتجدام الرءــ "انتراحات مقدم  إلى لجن  ايــ
 اللجن  الرريي  القان ني  فا دلرت ا اللاني  لالستين"، ضدند منتظم فا جدل  أعمال ا.  

اإليــــــــــــــالميـ (  -إيران  جم  ريـ   لمملالت ضـل من  من جـدل  األعمـا  مملل   16لدنـد  لتكلم فا إطـار ا -17
لجن   أفريقيا لشيلا لضندا لمصر لح لندا لال ال ات المتحدة. لتكل م أ ءًا المرانش عن منظم  ضاني س الدللي . 

 لأثنال التباد  الاام لآلرال، ألقى مملل  دل  أعءال أخرى أ ءا ضلمات تتالق ب ذا الدند.

ــاح -18 ا بان ان "التحـدـ ات لالررص الم رلحـ  أمـام إدمـا  لايــــــــــــــتماـت اللجـن  الررييـ  إلى عرض إ ءــــــــــــ
 ماارا الشا   األكلي  فا اإلطار القان نا للرءال"، ندمه المرانش عن منظم  ضاني س الدللي .

لاترقـت اللجنـ  الررييـ  على أن  فقت ر  على اللجنـ  إدرا  الدن د التـاليـ  فا جـدل  أعمـا  اللجنـ  الررييـ   -19
 ستينتفا دلرت ا اللاني  لال

 الدن د المنتظم     

 إنرار جدل  األعما . -1 

 تلم  الر يس. -2 

 تبادف  عام لآلرال. -3 

 مال مات عن أنش   المنظمات الدللي  الحك مي  لرير الحك مي  فيما يتالق بقان ن الرءال.  - 4 

 حال  مااحدات األمم المتحدة الجمس المتالق  بالرءال الجارجا لت ديق ا. -5 

 المسا ل المتصل  بما يلات -6 

 تاريط الرءال الجارجا لتايين حدلده؛  أ(  

طديا  المدار اللابت بالنســــــب  لترض لايــــــتجدامه، بما فا ذلت النظر فا الســــــدل     (  
لال يــا ل الكريل  بتحقيق االيــتجدام الرشــيد لالااد  للمدار اللابت بالنســب  لترض،  

 الت.دلن مساس بدلر االتحاد الدللا لالتصا

 التشرياات ال طني  المتصل  بايتكشاا الرءال الجارجا لايتجدامه فا األرراض السلمي . -7 
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 بنال القدرات فا مجا  نان ن الرءال. -8 

 دلر اللجن  لأيل   عمل ا فا المستقدل. -9 
 

 الدن د المدرج  فا خ و الامل    

ــنن النماذ  القان ني  المحتمل  ل -10  ــاا الم ارد تباد  عام لآلرال بشـــــ ــ   المتالق  بايـــــــتكشـــــ تنشـــــ
 الرءا ي  لايت الل ا لايتجدام ا.

حسبما ح  مدين فا خ   الامل المتاددة السن ات للرريق الاامل   2023 الامل المقرر لاام   
[ أعاله  …المانا بالج انش الـقان نـي  لتنشــــــــــــــ ـ  المتالـق  بالم ارد الرءــــــــــــــا ـي   انظر الرقرة  

 ((اللاناالمرفق  تذييل  [ من…لالرقرة  
 

 الم ا/يع/الدن د المنرردة للمنانش     

تباد  عام للمال مات لاارال بشــنن االيات القان ني  المتصــل  بتدابير تجليط الح ام الرءــا ا   - 11 
 لالتدابير الاالجي  ذات الصل ، مع أخذ عمل اللجن  الرريي  الالمي  لالتقني  فا الحسبان. 

 للمال مات بشنن كك ا األمم المتحدة رير الملةم  نان نا الماني  بالرءال الجارجا. تباد  عام   - 12 

 تباد  عام لآلرال بشنن الج انش القان ني  إلدارة حرض  المرلر فا الرءال. -13 

 تباد  عام لآلرال بشنن ت ديق القان ن الدللا على أنش   الس اتل الص يرة. -14 
 

 الدن د الجديدة    

انتراحات مقدم  إلى لجن  ايـتجدام الرءـال الجارجا فا األرراض السـلمي  بشـنن بن د جديدة   -15 
 لكا تنظر في ا اللجن  الرريي  القان ني  فا دلرت ا اللالل  لالستين.

ــتين،   -20 ــر بتنجيل النظر، إلى الدلرة اللاني  لالســـــ لأحاطت اللجن  الرريي  علمًا بانترا  مقدم من لفد مصـــــ
د فا جـدل  أعمـا  اللجنـ  الررييـ  بان ان "ثقـافـ  الرءــــــــــــــال، حقبـ  جـديـدة للحءــــــــــــــارة اإلنســــــــــــــانيـ "  فا بنـد جـديـ
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لرأت بال ال ف د أن اللجنـ  الررييـ  القـان نيـ  ينب ا أن تنظر فا بنـد جـديـد فا جـدل  األعمـا  ـبداـ     -21
لتحسـين المبادئ الت جي ي  بشـنن التشـكيالت السـاتلي  الم ج دة فا من دلرت ا اللاني  لالسـتين،  فانى بايـتاراض  

المدارات األر/ــــــــــي  المنجرءــــــــــ  لتنال  األثر الناجم عن حذه التشــــــــــكيالت على علم الرلت الرادي ي لعلم الرلت 
 البصري لعلم فلت األشا  تحت الحمرال. 

كـ  لال ـادـ   من أجـل الالم لالمجتمع  لرأت بال ال ف د أن النظر فا الدـند المتالق ـبالســــــــــــــمـالات الحـال -22
ــنى   ة ندل أن يتسـ ــات التقني  ال بد أن تفنج  ــتمر فا إطار اللجن  الرريي  الالمي  لالتقني ، لأن المنانشـ ينب ا أن  سـ

 إدرا  الدند فا جدل  أعما  اللجن  الرريي  القان ني .

لما أمكن، إ جاد ألجه تآزر بين لر ا أن حما   الرءـــــال الجارجا مســـــاللي  مشـــــترض ، لأنه ينب ا، حي -23
 اللجنتين الررعيتين من أجل تجليط األثر السلدا الناجم عن التشكيالت الساتلي  الءجم  على علم الرلت.  

ــاـف  بن د جـدـيدة إلى جـدل  أعمـا  اللجـن  الرريـي ، ال ـبد من حـذا بن د أخرى من   -24 لر ا أـنه نـدل إ/ــــــــــــ
 جدل  األعما .  
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ــ  ال -25 ــاف  بن د جديدة إلى جدل  األعما  مرح نا بحذا بن د أخرى  لر ا أن المماريـــــ مقترح  بجال إ/ـــــ
 منه ييك ن من الصاش تحقيق ا.  

ــال لالمرضة األلرلكا لقان ن   لاترقت -26 اللجن  الرريي  على أن تدع  من جديد الما د الدللا لقان ن الرءـ
إيالل االعتبار ال اجش لتحقيق التمليل الج رافا الرءـــــــال إلى تنظيم ندلة تفاقد أثنال دلرت ا اللاني  لالســـــــتين، مع  

ــاى الج تان  ــا  من اارال في ا، لعلى أن تســـــ ــيد طا ر  لايـــــ ــارضين من أجل تجســـــ ــانا الااد  بين المشـــــ لالجنســـــ
 المنظمتان للندلة إلى التاالن مع يا ر الكيانات األتاد مي  الم تم  تحقيقًا لذلت ال رض.

ــارت اللجـن  الرريـي  إلى أـن -27 إلى   20ه ـند تقرر مانـتا عـقد دلرت ـا الـلانـي  لالســــــــــــــتين فا الرترة من  لأشــــــــــــ
 .2023آذار/مارس   31

 


