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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   

  
 المرفق الثاني   

  
تقرير رئيس ونائب رئيس الفريق العامل المنشأ في إطار بند جدول أعمال اللجنة    

الفرعية القانونية المعنون "تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة  
 لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها"

  
عاودت اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة اســتاداا الفءــاخ الااري  ف  األ راس الســلمية، ف  يلســت ا  - 1

، عقـد فريق ـا العـامـل المنيــــــــــــــ  ف  ل ـار بـند يـدوة أعمـاة اللجـنة الفرعـية 2022آذار/مـارس   28المعقودة ف   1014
المحتملة لألنيـــــمة المتعلقة باســـــتريـــــائ الموارد الفءـــــا ية  القانونية المعنون "تبادة عاا لآلراخ بيـــــ ن النماذا القانونية  

 واستغالل ا واستادام ا"، بر اسة أندريه مييتاة )بولندا( ومياركة ستيفن فريالند )أستراليا( كنا ب للر يس. 

، عقد الفريق العامل تسعة ايتماعات رسمية 2022نيسان/أبريل   6آذار/مارس للى    30وف  الفترة من  -2
 ونظر الفريق العامل ف  البنود التالية: و ير رسمية.

 اسم الفريق العامل؛ )أ( 

 خمة العمل الامسية للفريق العامل وأساليب عمله؛ )ب( 

المواضيع والمجاالت الت  يمكن أن تنظر الدوة األعءاخ ف  اللجنة ف  المساهمة في ا لدى   )ا( 
 تقديم معلومات للى الفريق العامل؛

 األعءاخ ف  اللجنة بي ن المؤتمر الدول  المعن  بالموارد الفءا ية.تويي ات من الدوة  )د( 
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[ من تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن …وُعرضـــــــــــــا على الفريق العامل الو ا ق المركورة ف  الفقرة   -3
 دورت ا الحادية والستين.

 نيسان/أبريل. 6ف   وقد اعتمد الفريق العامل هرا التقرير ف  يلسته السادسة الرسمية المعقودة -4

ــاعـدا "الفريق العـامـل المعن  ـبالجواـنب القـانونـية   -5 واتفق الفريق العـامـل على أن يســــــــــــــم ى من اقن فعــــــــــــ
لألنيـــمة المتعلقة بالموارد الفءـــا ية"، وعلى أن  هرا االســـم الجد د لن يمس بوالية الفريق العامل واختعـــا ـــاته 

 ، المرفق الثالث(.A/76/20اللجنة ف  دورت ا الرابعة والستين )وخمة عمله وأساليب عمله الت  أقرت ا 

والحظ الفريق العامل أنه، اســــــــتناداو للى الوالية واالختعــــــــا ــــــــات المتفق علي ا،  تعين عليه أن  تفق،   -6
ــاليب عمله. و ناخ على2022عاا   ف  ــلة وأســــــــــ ذلك، اتفق الفريق العامل على خمة    ، على خمة عمله المفعــــــــــ

 العمل المفعلة وأساليب العمل، الواردة ف  التر يل األوة ل را التقرير.

والحظ الفريق العــامــل أن الر يس ونــا ــب الر يس ســــــــــــــيقومــان، ف  فترة مــا بين الــدورات، بتعميم  لــب   -7
ــا ل المتعــــــــل ــاخ ف  اللجنة بيــــــــ ن المســــــ ــ ة عن ا، للحعــــــــوة على معلومات من الدوة األعءــــــ ة بوال ته والناشــــــ

ذلك المسا ل المتعلة بالمواضيع والمسا ل المحتملة الت  سُتتناوة من خالة واحد أو أكثر من المؤتمرات   ف  بما
الدولية الماعـــــــــعـــــــــة الت  ُتعقاد تحا رعاية األمم المتحدة والمفتوحة للحكومات واألوســـــــــا  األكاديمية المدعوة 

بتوافر موارد الميزانيــة. والحظ الفريق العــامــل كــرلــك أن الر يس ونــا ــب الر يس   والج ــات المعنيــة األخرى، رهنــاو 
لتلك المعلومات، بدعم من   ملاعــــانســــيجمعان وينيــــران هرم المعلومات الواردة من الدوة األعءــــاخ وســــيعدان 

ة العمل المفعــلة  ، وفقا لام2023األمانة، لمناقيــته ف  الدورة الثانية والســتين للجنة الفرعية القانونية، ف  عاا 
 وأساليب العمل الواردة ف  التر يل األوة ل را التقرير.

ورحب الفريق العامل بما أبدته الدوة األعءـــــــــــــاخ ف  اللجنة من اهتماا كبير ب عماة الفريق العامل   - 8
ن  وميـاركت ا النيـيمة في ا، وشـجع الدوة األعءـاخ، وال سـيما البلدان النامية، على موا ـلة عرس آرا  ا بيـ  

المســــــا ل المتعــــــلة باألنيــــــمة المتعلقة بالموارد الفءــــــا ية بيية ضــــــمان أن يظل عمل الفريق العامل مفتوحا 
 وشفافا. وشامال 
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 التذييل األول  
 

خطة العمل الخمسية للفريق العامل المعني بالجوانب القانونية لألنشطة المتعلقة بالموارد    
 الفضائية، وأساليب عمله 

 2022األولية التي يتعين االضطالع بها في عام  المهام    

على خمة العمل المفعـــلة للفريق العامل وأســـاليب عمله، اســـتنادا للى الوالية واالختعـــا ـــات   تفاقاال -1
 .المتفق علي ا. وييمل ذلك الوسيلة المناسبة للتنسيق مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

اإلدارية األولية والم اا المتعلقة بجمع المعلومات وحعـرها على النحو المنعـو  االضـمال  بالم اا  -2
عليه ف  والية الفريق العامل، بوسـا ل من ا المعلومات المقدمة من الدوة األعءـاخ ف  اللجنة بيـ ن والية الفريق 

 العامل وال دئ منه.
  

القانونية لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية، خطة العمل الخمسية للفريق العامل المعني بالجوانب    
 وأساليب عمله، مع تشجيع مشاركة البلدان النامية

قياا الر يس ونا ب الر يس بتجميع ونيـــــر المعلومات المقدمة من الدوة األعءـــــاخ   )أ( :2023 
لتلك المعلومات يعدم  ملاصف  اللجنة بيــــــــ ن والية الفريق العامل وال دئ منه، للى يانب 

 ر يس الفريق العامل ونا به، بدعم من األمانة؛

ــائ الموارد  )ب(   ــتريــــــ ــلة المرتبمة باألنيــــــــمة المتعلقة باســــــ يمع المعلومات ذات العــــــ
الفءـــــــا ية واســـــــتغالل ا واســـــــتادام ا، بيـــــــ ن يملة أمور من ا التمورات العلمية والترنولويية 

 ؛والممارسات الحالية، مع مراعاة  بيعت ا المبتررة والمتمورة

األنيــمة، وخعــو ــاو   لتلكتبادة أول  لآلراخ بيــ ن دراســة اإل ار القانون  الحال   )ا(  
معاهدة المبادئ المنظمة لنيــا ات الدوة ف  ميدان اســتريــائ واســتاداا الفءــاخ الااري ،  
بما ف  ذلك القمر واأليراا الســــــــــــــماوية األخرى، ومعاهدات األمم المتحدة المنمبقة األخرى،  

 عتبار الوايب أيءاو للعكوك األخرى ذات العلة، حسب االقتءاخ؛مع ل الخ اال

أول    اصلملقيـاا ر يس الفريق العـامـل ونـا بـه، بـدعم من األمـانـة، بـئعـداد مبـد     )د(  
تقــديمــه للى الفريق من أيــل  للمعلومــات المجمعــة واقراخ المعرب عن ــا حتى وقــا لعــدادم،  

 موا لة النظر فيه؛لالعامل 

لترتيبات المتعلقة بعقد مؤتمر دول  ماعـــــص تحا رعاية األمم المتحدة مناقيـــــة ا )ه(  
، المرفق الثالث(، A/76/20والتو ــل للى اتفاق بيــ ن ا، وفقا الختعــا ــات الفريق العامل )

 مدخالت الدوة.على أن ُ تناوة نماق المؤتمر ومواضيعه على نحو أكمل من خالة 
 

اســـــــتعراس الردود اإلضـــــــافية الواردة من الدوة ف  فترة ما بين الدورات وموا ـــــــلة   )أ( :2024 
يمع المعلومات ذات العـــلة وتبادة اقراخ على النحو المنعـــو  عليه أعالم ضـــمن العمل 

 كما  رد أعالم؛ 2023الري  تعين االضمال  به ف  عاا 

  المجموعــةول  الــري يعــدم الر يس للمعلومــات  األ  الملاصاســــــــــــــتعراس وتحــد ــث   )ب(  
ــلة واردة، من أيل تقديم ا  ــافية ذات  ـ واقراخ المعرب عن ا وتجميع أي معلومات وآراخ لضـ

 للى الفريق العامل لموا لة النظر في ا؛
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 ـكوك دولية  هتقييم فوا د موا ـلة وضـع ل ار لتلك األنيـمة، بسـبل من ا اسـترمال )ا(  
 ؛لضافية بي ن الحوكمة

الدعوة للى عقد المؤتمر الدول ، على النحو المركور أعالم، ويفءل أن يكون ذلك  )د(  
باالقتران مع الدورة الرابعة والســتين للجنة الفرعية القانونية، وأن يكون مفتوحا أماا الحكومات  

انية. واألوسا  األكاديمية المدعوة والج ات المعنية األخرى، رهنا بتوافر موارد من خارا الميز 
ويعــد ر يس الفريق العــامــل، بــدعم من األمــانــة، التقرير المتعلق بــالمؤتمر، الــري يقــدا للى 

 الفريق العامل لموا لة النظر فيه.
 

قياا ر يس الفريق العامل، أماا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة ف  دورت ا   )أ(  :2025 
 ملع ب ا الفريق العامل حتى انعقاد تلك الدورة؛ الثانية والستين، بعرس األنيمة الت  اض 

ــ ن  )ب(   ــلة تبادة اقراخ بيـــــــــــ األول  الري يعدم الر يس ونا ب الر يس  الملاصموا ـــــــــــ
للمعلومات المجموعة واقراخ المعرب عن ا تماشــــيا مع العمل الري  تعين االضــــمال  به ف   

وتجميع مــا يقــدا من األول  وتحــد ثــه    الملاصكمــا  رد أعالم، واســــــــــــــتعراس    2023عــاا  
 معلومات وآراخ لضافية ذات  لة، من أيل تقديم ا للى الفريق العامل لموا لة النظر في ا؛

تبادة اقراخ بيـ ن وضـع مجموعة من المبادئ األولية المو ـى ب ا ل رم األنيـمة،   )ا(  
 يدة وسلمية.مع مراعاة ضرورة كفالة تنفيرها وفقاو للقانون الدول  و مريقة آمنة ومستدامة ورش

 
المناقيـــــــــــــات المتعلقة باإل ار القانون  القا م لتلك   لملاصاالســـــــــــــتعراس الن ا     )أ(  :2026 

 األنيمة وتنقيحه، فءال عن تقييم فوا د موا لة وضع ل ار لتلك األنيمة؛

قيــاا ر يس الفريق العــامــل ونــا بــه، بــدعم من األمــانــة، بــئعــداد ميــــــــــــــرو  لمجموعـة   )ب(  
األولـية المو ــــــــــــــى ب ـا لتـلك األنيــــــــــــــمـة، مع مراعـاة الحـايـة للى ضــــــــــــــمـان تنفـيرهـا المـبادئ  

 وسلمية؛ ورشيدةللقانون الدول  و مريقة آمنة ومستدامة  وفقا

ــل  )ا(   ــ ن المجاالت الت  يمكن أن توا ـــــ تبادة اقراخ وتجميع اقراخ المعرب عن ا بيـــــ
المو ــــى ب ا، الت  يمكن أن تيــــمل  اللجنة الفرعية القانونية العمل بيــــ ن ا والاموات التالية

وضــع قواعد و/أو معا ير محتملة لألنيــمة المتعلقة باســتريــائ الموارد الفءــا ية واســتغالل ا 
واســـــــــتادام ا، بما ف  ذلك ما  تعلق من ا باألنيـــــــــمة ذات العـــــــــلة والتيـــــــــارك ف  المنافع،  

رم األنيـــمة، فءــال  المناقيـــات المتعـــلة بدراســـة اإل ار القانون  القا م ل  ملاصمراعاة  مع
عن تقييم فوا د موا ـــــــــلة وضـــــــــع ل ار لتلك األنيـــــــــمة وميـــــــــرو  مجموعة المبادئ األولية 

 المو ى ب ا لتلك األنيمة.
 

وضــع العــيغة الن ا ية لمجموعة المبادئ األولية المو ــى ب ا لتلك األنيــمة لر   )أ(  :2027 
ــتعداداو الحتماة أن تعتمدها الجملية العامة تنظر في ا اللجنة وتتفق علي ا بتوافق اقراخ،  واســـ

 ف  شكل قرار ماعص أو ليراخ آخر؛

ــا  من األنيــــمة   )ب(   ــمن نتا   كل نيــ اعتماد اللجنة لتقرير ن ا   للفريق العامل،  تءــ
 الت  اضملع ب ا الفريق العامل وفقا لوال ته، حسب االقتءاخ.

 


