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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 األغراض السلميةفي  

 والستون الخامسة الدورة 
    2022  يونيه/حزيران 10-1  فيينا،

 مشروع التقرير   
 

 الفصل األول   
 

 مقدمة   
ــهمية      ا   - 1 ــار الما األ فأل األلرام الدـ ــتيي فأل فيينا،  المامدـــة  عقدت لجنة اســـتمدال الء ـ فأل الءترة  الدـ
 عبر اإلنترنت(.  كان أع ــار م تب ا    شــم ــأل  )ح ــو ، فأل شــ ه يجيي  2022  يونيه/حزيران 10إلى   1مي  

 عهى النحو التالأل:

 (اإلما ات العربية المتحدة)عمران شرف    الرئيس 

 (فنهندا)اينأل  ابيو   سلهرئي  ىاأل ل  ةالنائب  

 (أ كرانيا)أ ليغ فينتد وفد أل  النائب الثانأل لهرئيس/المقر ِّ  
  

 الفرعيتيناجتماعات الهيئتين   -ألف 
ــتمـدال الء ـــــــــــــــار المـا األ فأل األلرام   - 2 عقـدت الهجـنة الءرةـية العهمـية  التقنـية، الـتاجعـة لهجـنة اســــــــــــ

ــهمية  ــعة  ،      ا )الهجنة(  الدــــ ــيي فأل فيينا، التاســــ ــبا  18إلى   7مي فأل الءترة   الممدــــ ، فأل 2022 فبراير/شــــ
(.  كان  قرير الهجنة الءرةية معر ضـــال عهى  جا الوايشـــ ه يجيي،  حت  ئاســـة روان فراندـــيدـــ و فاســـيتأل )

 (.A/AC.105/1258الهجنة )

لدــــــهمية،  عقدت الهجنة الءرةية القانونية، التاجعة لهجنة اســــــتمدال الء ــــــار الما األ فأل األلرام ا - 3
فأل شــــ ه يجيي   2022  أبريه/نيدــــان   8إلى   ما س/آذا  28مي فأل الءترة  الدــــتيي فأل فيينا، الحا ية        ا 

ــة نومءوني و ماااا ــا،  حت  ئاســــــ ــال عهى الهجنة  انوب أفريقيا)ا  أي ــــــ (.  كان  قرير الهجنة الءرةية معر ضــــــ
(A/AC.105/1260.) 

  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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 إقرار جدول األعمال -باء 
 اد ل األعمال التالأل: حزيران/يونيه، 1، المعقو ة فأل 786أقرَّت الهجنة فأل اهدت ا  -4

 افتتاح الد  ة. -1

 إقرا  اد ل األعمال. -2

 انتماب أع ار الم تب -3

 كهمة الرئيس. -4

  با ل عال لآل ار. -5

 سُبه   سائه الحءاظ عهى استمدال الء ار الما األ فأل األلرام الدهمية. -6

  الممديي. التاسعة قرير الهجنة الءرةية العهمية  التقنية عي أعمال      ا  -7

 الدتيي.الحا ية    قرير الهجنة الءرةية القانونية عي أعمال      ا  -8

 ة.الء ار  التنمية المدتدام -9

 الءوائد العرضية لتكنولوايا الء ار: استعرام الحالة الراينة. -10

 الء ار  المياه. -11

 الء ار   غيُّر المناخ. -12

 استمدال  كنولوايا الء ار فأل منظومة األمم المتحدة. -13

     الهجنة  أسهوب عمه ا فأل المدتقبه. -14

 االستكشاف  االبتكا  فأل مجال الء ار. -15

 ".2030رطة "الء ار  -16

 مدائه أررى. -17

ل إلى الجمعية العامة. -18   قرير الهجنة المقدَّ
  

 انتخاب أعضاء المكتب -جيم 
مــب عمران شــــــــــــــرف )اإلمــا ات العربيــة  حزيران/يونيــه، انتُ   1لهجنــة، المعقو ة فأل    786فأل الجهدـــــــــــــــة   -5

المتحدة(  ئيدـــــــــــــا لهجنة،  اينأل  ابيو )فنهندا( نائبة أ لى لهرئيس،  أ ليغ فنتدـــــــــــــ وفدـــــــــــــ أل )أ كرانيا( نائبا  انيا  
 .2023-2022لهرئيس/مقر ا لهءترة 

ــا لهجنة الءرةي  -6 ــيتأل )جا الواي(  ئيدــ ــيدــــ و فاســ ة   فأل الجهدــــة نءدــــ ا، أيدت الهجنة انتماب روان فراندــ
 .2023-2022العهمية  التقنية،  نومءوني و مااااا )انوب أفريقيا(  ئيدة لهجنة الءرةية القانونية لهءترة 

    
 العضوية -دال 

العــــــامــــــة   - 7 الجمعيــــــة  لقرا ات  )    1472 فقــــــال  )    1721،   ( 14- ألف     ،(28- )    3182،   ( 16- يــــــار 
  ، 71/ 66    ، 97/ 65    ، 217/ 62    ، 116/ 59    ، 116/ 57    ، 51/ 56    ، 33/ 49    ، 16/ 35    ، جــــــار   196/ 32  

http://undocs.org/ar/1472%20ألف%20(د-14)
http://undocs.org/ar/1472%20ألف%20(د-14)
http://undocs.org/ar/1721%20هاء%20(د-16)
http://undocs.org/ar/1721%20هاء%20(د-16)
http://undocs.org/ar/3182%20(د-28)
http://undocs.org/ar/3182%20(د-28)
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=32%2F196B&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=32%2F196B&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
http://undocs.org/ar/A/RES/35/16
http://undocs.org/ar/A/RES/35/16
http://undocs.org/ar/A/RES/49/33
http://undocs.org/ar/A/RES/49/33
http://undocs.org/ar/A/RES/56/51
http://undocs.org/ar/A/RES/56/51
http://undocs.org/ar/A/RES/57/116
http://undocs.org/ar/A/RES/57/116
http://undocs.org/ar/A/RES/59/116
http://undocs.org/ar/A/RES/59/116
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/65/97
http://undocs.org/ar/A/RES/65/97
http://undocs.org/ar/A/RES/66/71
http://undocs.org/ar/A/RES/66/71
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ــا    82/ 74    77/ 72    ، 90/ 71    ، 85/ 69    ، 75/ 68     518/ 70    ، 528/ 67    ، 412/ 67    ، 315/ 45 مقرَّ ا  ــ
التالية: اال حا    100، كانت لجنة اســـــتمدال الء ـــــار الما األ فأل األلرام الدـــــهمية م لَّءةل مي الد ل ال 517/ 73  

مينيا، إســـــــــبانيا، أســـــــــتراليا، إســـــــــرائيه، إكوا   ، ألبانيا، ألمانيا،  الر ســـــــــأل، إ يوبيا، أذ بيجان، األ انتيي، األ  ن، أ  
اإلســيمية(، إيطاليا، جا الواي،   - اإلما ات العربية المتحدة، إند نيدــيا، أنغوال، أ   لواي، أ كرانيا، إيران )ام و ية  
  - نا فاســو، بولندا، بوليايا )  لة جاكدــتان، البحريي، البراليه، البر غال، بهجي ا، بهغا يا، بنغي ي ، بنما، بني، بو كي 

الجزائر، الجم و يـة الـد ميني يــة،   ونس،     ركيـا، المتعـد ة القوميـات(، بير ، بيي  س،  ـايهنـد،  شــــــــــــــا ،  شـــــــــــــي يـا،  
الجم و ية العربية الدــــــــو ية، ام و ية كو يا، انوب أفريقيا، الدانمرا،   اندا،   مانيا، ســــــــري النكا، الدــــــــهءا   ، 

افو ة، الدـنغال، الدـو ان، الدـويد، سـويدـرا، سـيراليون، شـيهأل، ال ـيي، العرا ، عمان، لانا،  سـهوفاكيا، سـهوفينيا، سـنغ 
البوليءا ية(، فنهندا، فييت نال، قبرص، قطر، كالاردـــــــــتان، الكامير ن، كندا،   – فرندـــــــــا، الءهبيي، فنز يي )ام و ية  

ــتا ي ا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكدــــــمبر ، ليبيا، م  اليزيا، م ــــــر، المغرب، الم دــــــي ، الممهكة كوبا، كوســــ
العربية الدـــــــعو ية، الممهكة المتحدة لبريطانيا العظمى  أيرلندا الشـــــــمالية، منغوليا، مو يشـــــــيوس، النر ي ، النمدـــــــا، 

 . النيجر، نيجيريا، ني ا الوا، نيوليهندا، ال ند، ينغا يا، يولندا، الواليات المتحدة األمري ية، الياجان، اليونان 
  

 الحضور -هاء 
التالية األع ـــــــــــار فأل الهجنة: اال حا  الر ســـــــــــأل، أذ بيجان، األ انتيي،    ]...[ ح ـــــــــــر الد  ة ممثهو الد ل ال  - 8

األ  ن، أ مينيا، إســــبانيا، أســــتراليا، إســــرائيه، إكوا   ، ألمانيا، اإلما ات العربية المتحدة، إند نيدــــيا، أنغوال، أ   لواي،  
ـــتان، البراليه، البر ـغال، بهجيـ ا، بهـغا يا، بنغي ي ، بنـما،  اإلســـــــــــــيمـية(   - إيران )ام و ية   ، إيـطالـيا، جا الواي، جاكدـــــــــــ

 ونس، الجزائر، الجم و ية الد ميني ية، الجم و ية العربية  ،   ركيا بو كينا فاسو، بولندا، بير ، بيي  س،  ايهند،  شي يا،  
كا، الدــــهءا   ، ســــهوفاكيا، ســــهوفينيا، ســــنغافو ة،  الدــــو ية، ام و ية كو يا، انوب أفريقيا، الدانمرا،   مانيا، ســــري الن 

البوليءا ية(، فنهندا،    – الدــــــويد، ســــــويدــــــرا، شــــــيهأل، ال ــــــيي، العرا ، عمان، لانا، فرندــــــا، الءهبيي، فنز يي )ام و ية  
ب،  قبرص، قطر، كالاردتان، كندا، كوبا، كوستا ي ا، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، لكدمبر ، ماليزيا، م ر، المغر 

الم ـدي ، الممهكة العربية الـدعو ية، الممهكة المتحدة لبريطانيا العظمى  أيرلندا الـشمالية، مو يـشيوس، النر ي ، النمـدا،  
 نيجيريا، نيوليهندا، ال ند، ينغا يا، يولندا، الواليات المتحدة األمري ية، الياجان، اليونان. 

راقبال  ائمال لدى الهجنة   فقال لقرا ي الجمعية   ح ــــــــــــر الد  ة ممثهون عي اال حا  األ   بأل ج ــــــــــــءته م -9
 .73/91  65/276العامة 

و  الد  ة  ، أن  قبه أ لب دـتان ج ـءت ا مراقبا، بنارل عهى بهب ا، لح ـ 786 قرَّ ت الهجنة، فأل اهدـت ا  -10
 التكهُّم ريل ا حدــــب االقت ــــار، عهى أالَّ ي ون فأل ذل  مدــــاس جطهبات أررى مي يالا القبيه  أالَّ ينطوي ذل  

 .عهى أي ِّ قرا  مي اانب الهجنة جشأن  ضع  ه  الد لة

بهبه،  ، أن  قبه الكرســــأل الرســــولأل ج ــــءته مراقبا، بنارل عهى  786 قرَّ ت الهجنة أي ــــال، فأل اهدــــت ا  -11
لح و  الد  ة  التكهُّم ريل ا حدب االقت ار، عهى أالَّ ي ون فأل ذل  مداس جطهبات أررى مي يالا القبيه  أالَّ 

 .هينطوي ذل  عهى أي ِّ قرا  مي اانب الهجنة جشأن  ضع

ال ية،   ح ـــــــــــــر الد  ة ممثهون عي كه مي منظمة األلالية  الز اعة لومم المتحدة،  الوكالة الد لية لهطاقة ال  - 12
  م تب ش  ن نزع الديح التاجع لومانة العامة.  ،  منظمة الطيران المدنأل الد لأل،  اال حا  الد لأل لي  االت 

 ح ــــر الد  ة مراقبون عي المنظمات الح ومية الد لية التالية التأل ل ا مــــءة مراقب  ائم لدى الهجنة:  - 13
المعنية جدــــــــوا ه  مــــــــد األ م، المنظمة األ   بية منظمة التعا ن الء ــــــــائأل مســــــــيا  المحي  ال ا  ، الهجنة 

ــار األ   بية، المنظمة األ   بية لي  ـــــاالت   ــية الجنوبأل،  كالة الء ـــ لوجحاث الءهكية فأل ن ـــــف الكرة األ ضـــ

http://undocs.org/ar/A/RES/68/75
http://undocs.org/ar/A/RES/68/75
http://undocs.org/ar/A/RES/69/85
http://undocs.org/ar/A/RES/69/85
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/72/77
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/45/315
http://undocs.org/ar/A/RES/45/315
http://undocs.org/ar/A/RES/67/412
http://undocs.org/ar/A/RES/67/412
http://undocs.org/ar/A/RES/67/528
http://undocs.org/ar/A/RES/67/528
http://undocs.org/ar/A/RES/70/518
http://undocs.org/ar/A/RES/70/518
http://undocs.org/ar/A/RES/73/517
http://undocs.org/ar/A/RES/73/517
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


 A/AC.105/L.331 

 

4/4 V.22-03572 

 

الدـــا هية، المع د الد لأل لتوحيد القانون الماص، المنظمة الد لية لي  ـــاالت الء ـــائية )إنترســـبو ني (، مرمـــد 
 .متر المربعم ءوفة الكيهو 

ــءة مراقب  ائم لدى الهجنة: منظمة   - 14 ــر الد  ة مراقبون عي المنظمات لير الح ومية التالية التأل ل ا مــ  ح ــ
"فو  أ ل مونكـايـند"، اال حـا  اـلد لأل لهميحـة الءهكـية، اال حـا  الءهكأل اـلد لأل، المع ـد اـلد لأل لقـانون الء ــــــــــــــار،  اجطـة  

ة، الجمعية الء ــائية الوبنية، الم ســدــة القمرية المءتوحة، اائزة األمير ســهطان بي القانون الد لأل،  اجطة القرية القمري 
عبد العزيز العالمية لهمياه، الهجنة العهمية المعنية جالءيزيار الشـــــــــمدـــــــــية األ ضـــــــــية، م ســـــــــدـــــــــة العالم اممي، المجهس 

 . ع الء ار العالمأل االستشا ي لجيه الء ار، اال حا  الجامعأل الد لأل له ندسة الء ائية،  اجطة أسبو 

، أن  قبه مع د الياي لهعدالة العالمية ج ـــــــــــــءته مراقبا، بنارل عهى 786 قرَّ ت الهجنة، فأل اهدـــــــــــــت ا  -15
بهبه، لح ـــــو  الد  ة  التكهُّم ريل ا حدـــــب االقت ـــــار، عهى أالَّ ي ون فأل ذل  مدـــــاس جطهبات أررى مي يالا 

 .لهجنة جشأن  ضع ذل  المع دالقبيه  أالَّ ينطوي ذل  عهى أي ِّ قرا  مي اانب ا

ــار فأل الهجـنة  ييـ ات   /A/AC.105/2022/INF  ر  فأل الو يقـة ....  -16 ـقائمـة جممث ِّهأل اـلد ل األع ــــــــــــ
 األمم المتحدة  ليريا مي المنظمات، الاليي ح ر ا الد  ة.

  
 الكلمات العامة -واو 

 

 ..... 
  

 اعتماد تقرير اللجنة -زاي 
، جعـد النظر فأل ممتهف  2022يونـيه  /حزيران  اعتمـدت الهجـنة، فأل اهدــــــــــــــت ـا .... ، المعقو ة فأل ....  -17

ل إلى الجمعية العامة، الالي يت مَّي التوميات  القرا ات الوا  ة أ ناه.  البنو  المعر ضة عهي ا،  قريريا المقدَّ
 


