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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 
 الدورة الخامسة والستون 

 2022حزيران/يونيه    10- 1فيينا،  
   

 مشروع التقرير   
  

 إضافة   
  

 الفصل الثاني   
  

 التوصيات والقرارات   
  

 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الحادية والستين -باء 
ــتي   أحــا ــ    - 1 اللجنــع ملمــا مت الت ــدير  ت رير اللجنــع القرنيــع ال ــانونيــع م  أممــا  الستيــا الحــاا ــع لال ـــــــــــ
 (A/AC.105/1260 الذي يتضم  نتائج مدالالتيا بشأن البنوا التي نظرت فييا لف ًا ل راس الجمعيع العامع ،)76/ 76 . 

ــيدة نومقونيجو ماأاأا )أنول أفريديا( لما أ دته م  ةيااة م تدسة أ نا    -2 لأمرب  اللجنع م  ت ديرها لل ـــــــــ
 سئاستيا للجنع القرنيع خال  الستيا الحاا ع لال تي .

لألمــــانيــــا لانــــدلني ــــــــــــــيــــا لتكلَّم في إ ــــاس هــــذا البنــــد م  أــــدل  األممــــا  مم لو االتحــــاا الرلســــــــــــــي   -3
البوليقاسيع(  –اإلســـالميع( لا ياليا لالبرا يج لأميوسيع يوسيا ليـــيلي لالنـــي  لفنزليال )أميوسيع-)أميوسيع لايران

لفنلندا ليندا للك ـــمبرا لالمملكع المتحدة لالنم ـــا لالوال ات المتحدة لاليابان لاليونان. لتكلم أ ضـــًا مم ج الم رل 
نــي . لأ نا  التداا  العال لاسا ، أالم مم لو ال  أمضــا  أخرل بجلمات تتعلذ  يذا لال 77باســم مجمومع الــــــــــــــــ 

 البند م  أدل  األمما .

لاســــــــتمع  اللجنع إلم مر  إ ضــــــــاحي بعنوان مت رير مرحلي م  مدااسات الملت م اإل ليمي لوياالت  -4
ل واني  القضـــا  في مني ع اســـيا القضـــا  في اســـيا لالمحيد اليااج م  أأج تعزيز ال دسات في مجا  ســـياســـات  

 لالمحيد اليااجم،  دمته مم لع اليابان.
  

http://undocs.org/A/AC.105/1260
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
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 معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء  - 1 

أحا   اللجنع ملما بمنا شـات اللجنع القرنيع في إ اس البند المعنون ممعلومات م  أنشـيع المنظمات   -5
الـدلليـع الحجوميـع ل ير الحجوميـع  يمـا يتعلذ ب ـانون القضـــــــــــــــا م، التي يرا مر  ليـا في ت رير اللجنـع القرنيـع  

(A/AC.105/1260 38-36، الق رات.) 
  

 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها  - 2 

حا   اللجـنع ملمـا بمـنا شــــــــــــــات اللجـنع القرنـيع في إ اس البـند المتعلذ بحـالع معـاهدات األمم المتحـدة أ -6
،  A/AC.105/1260الخمس المتعل ع بالقضا  الخاسأي لتيبي يا، التي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع )

 (.51-39الق رات 

لأ رت اللجنع  راسات لتوصـــــــــــــيات اللجنع القرنيع لفري يا العامج المعني بحالع معاهدات األمم المتحدة  -7
تيـد )ألمـانيـا(  -الخمس المتعل ـع بـالقضـــــــــــــــا  الخـاسأي لتيبي يـا، الـذي مـالا االنع ـاا  رئـاســـــــــــــــع  رنـاسا يــــــــــــــميـ 

(A/AC.105/126015-7األل ، الق رات  ، المرفذ.) 

لسأت بعض الوفوا أن منا شـات القريذ العامج بشـأن حالع المعاهدات الخمس لتيبي يا، لبشـأن تيبيذ  -8
ــال م  الو ي ع  ــواتج، فضــ ــجيج ال ــ ــت نيا ا م ج ت ــ ــائج ألســ ــأن م ــ ــ يرة، لبشــ ــواتج النــ ال انون الدللي ملم ال ــ

القضـا  ملم أميت البلدان  ل ي ع إسيـاا ع بشـأن اإل اس ال انوني لطنشـيع  الواسـعع النيا  المعنونع متعميم فوائد 
( التي أُمدت في إ اس القريذ العامج، توفر أميعيا م ــــــــــــامدة مقيدة للجنع  A/AC.105/C.2/117القضــــــــــــائيعم )

 لال ياسات القضائيع الو نيع في مختلف البلدان. القرنيع لت يم إسياما يبيرا في صوا التشريعات

لسئي أن اللجنــع القرنيــع ال ــانونيــع هي المحقــج المنــاســـــــــــــــل لتعزيز التيوير التــدسيجي لل ــانون الــدللي  -9
للقضـــــا  م  أأج اســـــتخدال القضـــــا  الخاسأي في األ را  ال ـــــلميع، لأن المزيد م  التقامج مت اللجنع القرنيع  

ــرل  ــائيع الحاليع  العلميع لالت نيع ضــ ــيع القضــ ــدع لطنشــ ــاسيع بالن ــ ــمان أن تظج ال وامد ال انونيع لأييع لســ سي لضــ
 لالمخيد ليا.

لسأت بعض الوفوا أنه في ضـــــــــو  تزايد مشـــــــــاسيع ال ياا الخاي في األنشـــــــــيع القضـــــــــائيع لامجاناته  -10
ي القضــــــا  الخاسأي  المتيوسة، فإن التقال  بشــــــأن صــــــق اللي ملزل  انونا  حدا  وضــــــوف األنشــــــيع التجاسيع ف

ليوأييا  مج  أن يؤاي السا هاما في توسـيت نيا  اسـتخدال القضـا  الخاسأي لحقز األنشـيع القضـائيع لنـال  
ــتدعاا تلق الدل  م  التمتت بقوائد   ــمان مراماة ح و  البلدان الناميع لمدل اسـ ــامد ملم ضـ ــريع، ليمج  أن   ـ الدشـ

 استكشاف القضا .

المتحدة الخمس المتعل ع بالقضــــــــــا  الخاسأي تشــــــــــجج حجر الزاليع في  انون لسئي أن معاهدات األمم  -11
القضـــــــا  الدللي، لأن تزايد انضـــــــمال مدا متنال م  البلدان إلييا موضـــــــت ترحيل، إال أن المعاهدات تحتا  إلم 

ــتكما  لكي تتمج  م  التجالل مت ما   ــــــتجد م  تيوسات، م ج تزايد الك يانات تنالليا بمزيد م  التيوير لاالســــ
  ير الحجوميع لالجيات القاملع م  ال ياا الخاي في مجا  القضا  الخاسأي.

لسأت بعض الوفوا أن ال انون الدللي للقضــــــــــا  مامج تمجي  سئي ــــــــــي يتي  للجيات القاملع أن تزاهر   -12
قضــــــــا  الخاسأي   يئع امنع  مج  اال مئنان إلييا، لأن الوفا ، في هذا النــــــــدا، بااللتزال الواسا في معاهدة ال في

بقر  اإلأا ة لاإليـراف ملم أنشـيع الييئات  ير الحجوميع المشـاسيع في األنشـيع القضـائيع يؤاي السا حاسـما  
توفير الي ي  ال ــانوني الال ل لتشــــــــــــــجيت ال يــاا الخــاي ملم الديــال بــاســــــــــــــت مــاسات لاســــــــــــــعــع النيــا  في   في

 القضائيع. األنشيع

http://undocs.org/A/AC.105/1260
http://undocs.org/A/AC.105/1260
http://undocs.org/A/AC.105/1260
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،  جل أ ضـــــا أن تتيوس المعايير لال وامد لالمدااج التي توأه  لسئي أنه مت تيوس األنشـــــيع القضـــــائيع -13
د لتحديت التشـــــريعات الداخليع المتعل ع بقر  اإلأا ة لاإليـــــراف الم ـــــتمر  أنشـــــيع القضـــــا  الخاسأي، لأن تعيا
ملم الييئات  ير الحجوميع لسـيلع  لتعزيز الي ي  لاال مئنان لدل الجيات القاملع م  ال ياا الخاي في مجا   

لقضـــــــــــــا  الخاسأي. لسأل الق الوفد أ ضـــــــــــــا أن تداا  المعلومات م  التشـــــــــــــريعات الو نيع للدل  التي تتنال   ا
االلتزامات الواساة في معاهدة القضــــــــا  الخاسأي  مج  أن  شــــــــجت ملم  لوا فيم لنيج مشــــــــتريي  لتق ــــــــير تلق 

 المعاهدة لتنقيذها.
  

وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض المسائل المتصلة بتعريف الفضاء الخارجي  -3 
بل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار  واستخدامه، بما في ذلك النظر في السُّ

 الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

 اس  ند أدل  األمما  المتعلذ بالم ـــــائج المتنـــــلع أحا   اللجنع ملمًا بمنا شـــــات اللجنع القرنيع في إ  - 14
 تعريف القضـا  الخاسأي لتعيي  حدلا  لبيبيعع المداس ال ا   بالن ـدع لطس  لاسـتخدامه، بما في الق النظر في  
بج لالوســـــــائج الكقيلع  تح يذ االســـــــتخدال الريـــــــيد لالعاا  للمداس ال ا   بالن ـــــــدع لطس ، الن م ـــــــا   دلس  ال ـــــــا

 (. 77- 52، الق رات A/AC.105/1260الدللي لالتناالت، التي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع )  االتحاا 

ــأنه أن   و  الي ي    -15 ــا  الخاسأي لمدل تعيي  حدلا  م  يـــــ لسأت بعض الوفوا أن مدل تعريف القضـــــ
ني  القضــا  لالجو، لأن توضــي  الم ــائج المتعل ع ب ــيااة الدل  لالحدلا القاصــلع  ال انوني في إمجانيع تيبيذ  وا

  ي  القضا  الجوي لالقضا  الخاسأي ضرلسي م  أأج ت ليج احتماالت النزاا  ي  الدل .

لسأت بعض الوفوا أن المداس ال ا   بالن ـــــــــــدع لطس ، لهو موسا  بيعي محدلا لمعرَّ   وضـــــــــــوف  -16
ل اســـــتخداما سيـــــيدا لأن  جون متاحا لجميت الدل ، بنـــــرف النظر م   دساتيا  لخير التشـــــدات، ي  تعي  أن ُ  ـــــتخدت

الت نيع الحاليع. لسأت أن هذا ســـــــوف يتي  للدل  إمجانيع الوصـــــــو  إلم المداس ال ا   بالن ـــــــدع لطس  بشـــــــرل   
لمو ت الج رافي لبلدان ماالع، مت إيال  االمتداس ملم لأه الخنــــوي الحتياأات البلدان الناميع لمنــــالحيا لا

 معيَّنع، لمت إيال  االمتداس لعمليات االتحاا الدللي لالتناالت ل وامد األمم المتحدة ل راساتيا اات النلع.

ــدع لطس  ال  خضــــــت للتملاق الو ني  واســــــيع اســــــتخدامه   -17 لسأت بعض الوفوا أن المداس ال ا   بالن ــــ
 ع أخرل، لأن استخدامه  خضت لل انون الدللي المنيبذ.تكراس استخدامه أل احتالله أل بأي لسيل أل

لسئي أن المداس ال ا   بالن دع لطس  يند ي امتداس  مني ع محداة لأز ا خاصا م  القضا  الخاسأي   -18
  حتا  إلم حويمع ت نيع ل انونيع محداة، لم   م يند ي أن  خضت لنظال فريد م  نومه.

وصـو  العاا  إلم المداس ال ا   بالن ـدع لطس . ليند ي تدعا لذلق لسئي أن هناك ألأه  نـوس في ال -19
أن ُينظتر في اتخاا مدة إأرا ات، م ج إنشـــــــا  فريذ مامج مجر  تابت للجنع القرنيع ال انونيع، لااخا  تعديالت 

لت نيــع ملم البنــد الم ــا ــج لــه في أــدل  أممــا  اللجنــع القرنيــع العلميــع لالت نيــع م  أأــج النظر في الجوانــل ا
للم ـــألع، لانشـــا  فريذ خبرا  حجومي اللي، لتو يد تعالن أل ذ مت االتحاا الدللي لالتنـــاالت بشـــأن الم ـــائج  

 المتعل ع باالنتقاا العاا  بالمواسا المداسيع.
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 التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية  - 4 

بمنا شــــــات اللجنع القرنيع في إ اس البند المتعلذ بالتشــــــريعات الو نيع المتنــــــلع  أحا   اللجنع ملما -20
ــلميع، التي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع   ــا  الخاسأي لاســــتخدامه في األ را  ال ــ ــتكشــــاف القضــ باســ

(A/AC.105/1260 91-78، الق رات.) 

 (. 91، الق رة A/AC.105/1260لأ رت اللجنع توصيع اللجنع القرنيع بشأن هذا البند م  أدل  األمما  )  - 21

لأحا   اللجنع ملما بما تضـــــــيلت به الدل  األمضـــــــا  م  أنشـــــــيع مختلقع م  أأج مراأعع  وانينيا  -22
أل تدنيميا أل تيويرها أل صــــو يا، ليذلق م  أأج إصــــالف أل ترســــي  حويمع   لســــياســــاتيا القضــــائيع الو نيع
 أنشيتيا القضائيع الو نيع.

لالحظ  اللجنع مت الت دير التحديت الذي أمدته األمانع للعر  المخييي اإلأمالي لط ر التنظيميع  -23
  الدل  م  اكت ــــــــــال فيم (، مما مجَّ A/AC.105/C.2/2022/CRP.9الو نيع المتعل ع باألنشــــــــــيع القضــــــــــائيع )

ــاُ ر التجاسل المتعل ع بالمماسســــــــــــات الو نيع لتداا  المعلومات م   لط ر التنظيميع الو نيع ال ائمع لم  تشــــــــــ
 األ ر ال انونيع الو نيع.

ــائيع  -24 لأحا   اللجنع ملما بالجيوا اإل ليميع التي يبذليا فريذ الدساســــــع التابت لمدااسة التشــــــريعات القضــــ
التابعع للملت م اإل ليمي لوياالت القضـا  في اسـيا لالمحيد اليااج. ل د انت ل  المدااسة إلم مرحلع  انيع الو نيع 

تشــــمج تنقيذ المدااج التوأيييع للجنع اســــتخدال القضــــا  الخاسأي في األ را  ال ــــلميع بشــــأن اســــتدامع أنشــــيع  
ــا  الخاسأي في األمد الدعيد ) ــع لينــــج  A/74/20القضــ ، المرفذ ال اني(، لانضــــم  ال  أديدة إلم فريذ الدساســ

 اللع مشاسيع في الدساسع. 12مجموميا إلم 

لسئي أنه يند ي أن توضــــــت تشــــــريعات فضــــــائيع ل نيع لف ا لل انون الدللي ليند ي أال تتضــــــم  لوائ    -25
 القضا  الخاسأي.تنظيميع مرتديع بإضقا  اليابت التجاسي ملم 

  
 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء  - 5 

أحا   اللجنع ملما بمنا شــــــــــــــات اللجنع القرنيع في إ اس البند المتعلذ  بنا  ال دسات في مجا   انون   -26
 (.102-92، الق رات A/AC.105/1260القضا ، التي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع )

 (. 102، الق رة A/AC.105/1260لأ رَّت اللجنع توصيع اللجنع القرنيع بشأن هذا البند م  أدل  األمما  )  - 27

ــا  لاتق   اللجنع ملم أن التعا -28 ــيع الدحت لالتدسيل لالتعليم في مجا   انون القضــــــ لن الدللي في أنشــــــ
أمر  ضــــــرلسي لبنا  ال دسات الو نيع الال مع لضــــــمان امت ا  العدا المتزايد م  الجيات المشــــــاسيع في األنشــــــيع  

 القضائيع لل انون الدللي للقضا .

ع تـبذ  حـالـيا أيواا ل نـيع لا ليمـيع لالحظـ  اللجـنع مت الت ـدير أن هـناك يـياـنات حجومـيع ل ير حجوميـ  -29
 لالليع لبنا  ال دسات في مجا   انون القضا .

لسأت بعض الوفوا أن  نا  ال دسات في مجا   انون القضــــا  أااة أســــاســــيع يند ي تعزيزها م  خال  التعالن   - 30
ــا  لتعزيز التعالن    ي   لدان الشـــــما  لالجنول  الدللي لأن هناك حاأع إلم مزيد م  الدمم م  المجتل لالدل  األمضـــ

 ل يما  ي   لدان الجنول، ملم ال وا ، بغيع تي ير تداا  المعاسف لالخبرات في مجا   انون القضا . 

لالحظ  اللجنع مت االستياف أن مشـــــرلا مالجيات القاملع الجديدة في مجا  القضـــــا م ييدف إلم ت د م   -31
 ي  لال ياسات القضائيع الو نيع.الدمم الال ل لتعزيز ال دسات في مجا  لضت ال وان 
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لأحا   اللجنع ملما مت الت دير بالمؤتمر المشــــــترك  ي  األمم المتحدة ليــــــيلي بشــــــأن  انون القضــــــا   -32
. لالحظ  أن القعاليات 2022أ اس/مايو   12إلم   10لال ـــــياســـــات القضـــــائيع، الذي م د م  بعد في القترة م   

مجا   انون القضا  م  خال  الجمت  ي  الخبرا  لالمماسسي  المعنيي    م  هذا ال بيج ت يم في  نا  ال دسات في
 ب انون القضا  لمم لي الحجومات لالننامات لالمجتمت المدني.

  
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل  - 6 

ممليا في أحا   اللجنع ملما بمنا شـــــات اللجنع القرنيع في إ اس البند المتعلذ  دلس اللجنع لأســـــلول  -33
 (.121-103، الق رات A/AC.105/1260الم ت بج، التي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع )

 (.106، الق رة A/AC.105/1260لأ رَّت اللجنع  راسات اللجنع القرنيع الواساة في ت ريرها ) -34
  

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي والتدابير   -7 
 العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان

ال انونيع في إ اس البند المتعلذ بالتداا  العال للمعلومات أحا   اللجنع ملما بمنا شات اللجنع القرنيع   -35
لاآلسا  بشـأن اآلليات ال انونيع المتنـلع  تدا ير تخفيف الحيال القضـائي لالتدا ير العالأيع اات النـلع، مت أخذ  

ونيــع  ممــج اللجنــع القرنيــع العلميــع لالت نيــع في الح ــــــــــــــدــان، التي يرا مر  ليــا في ت رير اللجنــع القرنيــع ال ــان 
(A/AC.105/1260 149-122، الق رات.) 

 (.149، الق رة A/AC.105/1260لأ رَّت اللجنع  راسات اللجنع القرنيع الواساة في ت ريرها ) -36

ــا    لالحظـــ  اللجنـــع مت االستيـــاف أن -37 ــامـــع، في  راسهـ ــا التوأيييـــع 62/217إ راس الجمعيـــع العـ ــاائيـ ، لمدـ
لتخفيف الحيال القضـائي يان خيوة حاسـمع في توفير اإلسيـااات حو  ييفيع تخفيف مشـجلع الحيال القضـائي، 

 النظر في تنقيذ هذ  المدااج التوأيييع  وانيًع.لح َّ  أميت الدل  األمضا  في األمم المتحدة ملم 

ــايير   -38 ــع لالمعـ ــااج التوأيييـ ــذ المدـ ــدا ير لتنقيـ ــذت تـ ــدل  اتخـ ــاف أن بعض الـ ــع مت االستيـ لالحظـــ  اللجنـ
المعترف  يا الليا بشأن الحيال القضائي، بما في الق المدااج التوأيييع للجنع بشأن تخفيف الحيال القضائي، 

للجنع بشـأن اسـتدامع أنشـيع القضـا  الخاسأي في األمد الدعيد، م  خال  تضـمي  تشـريعاتيا    لالمدااج التوأيييع
 الو نيع أحجاما في هذا الشأن.

ــيا للمدااج التوأيييع لتخفيف الحيال   -39 ــتعراضـــــــــــ ــت نيا  اســـــــــــ لسئي أن اللجنع القرنيع يند ي أن توســـــــــــ
قضـائي  د يتولد م  مننـات فضـائيع تحمج ملم القضـائي التي لضـعتيا اللجنع، أخذا في االمتداس أن الحيال ال

متنيا منــااس لل دسة النوليع لأن تلق المننــات  د تنــيدل بالحيال القضــائي. لأمرل الق الوفد أ ضــا م   ل ه  
إ ا  مواة هذا الحيال إلم ال الف الجوي في ننـف الكرة الجنوبي، لال سـيما في مني ع أنول المحيد اليااج، 

 ع إلم امتماا تدا ير لتجنل توليد الحيال القضائي.لاما الدل  الـُميِل 

ــيع   -40 ــقا يع لبنا  ال  ع في أنشــــــــ ــيات فريذ الخبرا  الحجوميي  المعني  تدا ير يقالع الشــــــــ لسئي أن توصــــــــ
القضـا  الخاسأي، ليذلق المدااج التوأيييع بشـأن اسـتدامع أنشـيع القضـا  الخاسأي في األمد الدعيد، سـت ـيمان  

 قضائي لالتخفيف منه، لفي ت يير العمليات القضائيع بيري ع امنع لم تدامع.في سصد الحيال ال

 لسئي أن م  الضرلسي أن توضت صجوك ملزمع أديدة للحد م  الحيال القضائي. -41
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لسئي أن م  األهميع بمجان أن تعالج م ـألع الحيال القضـائي م  خال  الوسـائج ال انونيع، لأن اللجنع   -42
يند ي أن تنا ش الم ـائج ال انونيع م ج اللع الت ـجيج لالوال ع ال ضـائيع لالمراةدع لالم ـؤلليع م   القرنيع ال انونيع

 األضراس التي تلحذ باألأ ال القضائيع.

لسئي أن اللجنــع القرنيــع ال ــانونيــع يند ي أن تتعــالن تعــالنــا ل ي ــا مت اللجنــع القرنيــع العلميــع لالت نيــع   -43
ــت  لمعالجع الم ــــائج المتنــــلع ب  مشــــاكج الحيال القضــــائي لاســــتدامع األنشــــيع القضــــائيع في األمد الدعيد، للضــ

 تعاسيف معترف  يا الليا للمنيلحات األساسيع في مجا  الحيال القضائي النايئ بقعج اإلن ان.

ــافات األخيرة المدخلع ملم الخالصــــع الوا يع لمعايير تخفيف الحيال   -44 لسحب  اللجنع بالتحدي ات لاإلضــ
ي التي امتمدتيا الدل  لالمنظمات الدلليع، ليــــــــــــجع  الدل  لالمنظمات المعنيع ملم الم ــــــــــــاهمع في  القضــــــــــــائ 

 الخالصع الوا يع.
  

 تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملِزمة قانونًا المعنية بالفضاء الخارجي  - 8 

ي إ اس البند المتعلذ بالتداا  العال للمعلومات فال انونيع أحا   اللجنع ملما بمنا شات اللجنع القرنيع   -45
بشـأن صـجوك األمم المتحدة  ير الملِزمع  انونا المعنيع بالقضـا  الخاسأي، التي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع  

 (.164-150، الق رات A/AC.105/1260القرنيع )

اللجنع ملما بالخالصــع الوا يع لاليات التي امتمدتيا الدل  لالمنظمات الدلليع بشــأن صــجوك لأحا     -46
األمم المتحدة  ير الملِزمع  انونا المعنيع بالقضـــــــــــا  الخاسأي، التي أفرا ليا مجتل يـــــــــــؤلن القضـــــــــــا  الخاسأي  

لحجوميع الدلليع التي صـــــــــقحع يـــــــــدجيع إلتاحع اال الا ملييا، لام  الدل  األمضـــــــــا  في اللجنع لالمنظمات ا
 تتمتت بمريز مرا ل اائم لدل اللجنع إلم مواصلع ت د م سالاها إلم األمانع إلاساأيا في الخالصع الوا يع.

لالحظــ  اللجنــع أهميــع لضــــــــــــــت صــــــــــــــجوك األمم المتحــدة  ير الملزمــع  ــانونــا التي تكمــج معــاهــدات   -47
ــيع  المتحدة ال ائمع المعنيع بالقضـــــــــــا  الخاسأي لتدممي األمم ا، لالتي تتجالل مت التيوسات الجديدة في األنشـــــــــ

 القضائيع لت يم في  يااة تعزيز األمان لاألم  لاالستدامع في أنشيع القضا  الخاسأي.

ــا  الخاسأي   -48 ــتكشـــــاف القضـــ لأيـــــاست بعض الوفوا إلم اإلمالن الخاي بالتعالن الدللي في مجا  اســـ
لمنـــلحتيا، مت إيال  امتداس خاي الحتياأات البلدان الناميع، فذيرت أنه صـــق لاســـتخدامه لقائدة أميت الدل  

هال لتعزيز التعالن الدللي  يدف  يااة القوائد الناأمع م  اســتخدال التيبي ات القضــائيع إلم أ نــم حد لنــال  
يز  ملم أســا   أميت الدل ، لام  أميت الدل  المرتااة للقضــا  إلم الم ــاهمع في تشــجيت التعالن الدللي لتعز 

ماا ، مت إيال  االنتدا  الواأل لمنـــــال  البلدان الناميع، للتدنيم الس اللجنع  وصـــــقيا المحقج الرئي ـــــي لتداا  
 المعلومات في ميدان التعالن الدللي في استكشاف القضا  الخاسأي لاستخدامه.

ســي  مدلنات ل وامد ال ــلوك لسئي أن صــجوك األمم المتحدة  ير الملزمع  انونا لســيلع هامع أ ضــا لتر  -49
م  أأج ضـــــمان االســـــتخدال اآلم  لالم ـــــتدال للقضـــــا  الخاسأي. لاما الق الوفد الدل  إلم امم القريذ العامج 

ــأته الجمعيع العامع في  راسها   ــويع الذي أنشـــــ ــلع العمج مت الق ال  76/231المقتوف العضـــــ قريذ ملم لالم مواصـــــ
 لضت معايير ل وامد لمدااج تضدد أنما  ال لوك الم ؤل  في القضا  الخاسأي.
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 تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء  - 9 

أحا   اللجنع ملما بمنا شـات اللجنع القرنيع في إ اس البند المعنون متداا  مال لاسا  بشـأن الجوانل  -50
،  A/AC.105/1260انونيع إلااسة حريع المرلس في القضــــــــا م، لالتي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع )ال 

 (.178-165الق رات 

البيئع لأ رت اللجنع توصــيع اللجنع القرنيع بمواصــلع النظر في هذا البند، ال ســيما في ضــو  تزايد تع اد  -51
ــا    ــا  الخاسأي، لتنوا الجيات القاملع في القضـــــ ــال في القضـــــ ــبل تنامي مدا األأ ـــــ ــائيع لاكتظابيا ب ـــــ القضـــــ
الخاسأي، لتزايد األنشــــــــيع القضــــــــائيع، لهي بواهر تشــــــــجج تحد ا في ســــــــبيج أمان أنشــــــــيع القضــــــــا  الخاسأي  

 لاستدامتيا. لأمنيا

وضــــــــــــــت نظـال مالمي إلااسة حريع المرلس في لسأت بعض الوفوا أن الضــــــــــــــرلسة لأـب  لاأللان حان ل -52
القضــا    ــيم في إنشــا   وامد الليع مشــتريع لتيويرها لتنقيذها، بالنظر إلم أن الم ــائج المتعل ع بأمان أنشــيع  

 القضا  الخاسأي لأمنيا لاستدامتيا تشجج يا ال متزايدا لجميت الجيات القاملع القضائيع لالمجتمت.

ــا    لسأت بعض الوفوا أن م  -53 ــلوك الم ــــــــــؤل  في القضــــــــ ــا أن ُتعتتمتد معايير لمدااج لل ــــــــ الميم أ ضــــــــ
الخاسأي، لتحديدا أن تتعيد الدل  بالتزال مال باالمتناا م  إأرا  تجاسل بأســلحع مضــااة لل ــواتج تنتج حياما  

 مداسيا  ويج األمد.

الـدللـيع لالتحـاا الـدللي لسئي أن معـاهـدات األمم المتحـدة المتعل ـع ـبالقضــــــــــــــا  الخـاسأي ليـذلـق اللوائ    -54
لالتنــاالت تتضــم  بالقعج أحجاما أســاســيع اات صــلع بإااسة حريع المرلس في القضــا ، لأن مداا م  الم ــائج  
المتنـــلع بإااسة حريع المرلس في القضـــا  مشـــمو  بالقعج في صـــجوك الليع  ير ملزمع، م ج المدااج التوأيييع  

ــائي لالمدااج التوأيييع  ــااستي  م  لتخفيف الحيال القضـ ــا  الخاسأي في األمد الدعيد النـ ــتدامع القضـ بشـــأن اسـ
اللجنع، إال أن هناك حاأع ملحع إلم لضـــــت نظال اللي إلااسة حريع المرلس في القضـــــا  يتألف م  أحجال ت نيع 
ــا أن اللجنع القرنيع هي  ــد ال  رات ال انونيع في النــــــجوك ال ائمع. لسأل الق الوفد أ ضــــ لتنظيميع  مجنيا أن ت ــــ
المحقج المناسـل لوضـت نيج يـامج متعدا األ راف م  هذا ال بيج م  أأج إااسة حريع المرلس في القضـا  إااسة  
فعــالــع، لأن أي أيوا ل نيــع أل إ ليميــع منقراة ُتبــذت  في هــذا النــــــــــــــــدا تنيوي ملم خير التجز  ال ــانوني،  

  مج  أن يؤاي إلم تدهوس أمان األنشيع القضائيع. الذي

ــا  الخاسأي لتعيي  لحدلا   ير ال ل مند النظر في نيو  إلااسة حريع لسئي أن ل  -55 أوا تعريف للقضـــــــــــ
 المرلس في القضا  م ت بال.

  
 تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة  - 10 

ــد المعنون   -56 ــاس البنـ ــع في إ ـ ــع القرنيـ ــا شـــــــــــــــــات اللجنـ ــا بمنـ ــع ملمـ ــا ـــ  اللجنـ ــال لاسا   أحـ ــاا  العـ مالتدـ
ال انون الدللي ملم أنشـــــــــيع ال ـــــــــواتج النـــــــــ يرةم، التي يرا مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع   تيبيذ بشـــــــــأن

(A/AC.105/1260 202-179، الق رات.) 

  اللجنـع القرنيـع، لاتق ـ  ملم أن إب ـا   لالحظـ  اللجنـع أن هـذا البنـد ال يزا  مـدسأـا في أـدل  أممـا -57
   يم في معالجع الم ائج المتعل ع باستخدال ال واتج الن يرة لالتونيع  يذ  الم ائج.

لالحظ  اللجنع أن األنشـــــيع المتعل ع بال ـــــواتج النـــــ يرة يند ي أن تنقذ لف ًا لل اس التنظيمي الدللي  -58
 ، لالق بنرف النظر م  حجم تلق ال واتج.الحالي، الذي  شمج ال انون الدللي للقضا 
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لُأ ل   اللجنع بشــــــــأن  رامج الدل  لالمنظمات الدلليع التي تريز ملم اســــــــتحداة ال ــــــــواتج النــــــــ يرة  -59
 لتش يليا، لبشأن األ ر التنظيميع المنيد ع ملم استحداة تلق ال واتج لاستخداميا.

يع التي تؤاييا األأ ــــال القضــــائيع، بنــــرف النظر لسأت بعض الوفوا أنه بالنظر إلم األالاس األســــاســــ  -60
ــئ اللجنع للجنتاها  ــا ، فإنه ال يند ي أن تنشـــــــ ــاا ع للدل  األمضـــــــ م  حجميا، في التنميع االأتمانيع لاال تنـــــــ
القرميتان نظاما  انونيا مخنــنــا، أل أي اليات أخرل،  د  قر   يواا ملم تنــميم األأ ــال القضــائيع لبنائيا 

 يا.لا ال يا لاستخدام

لسأت بعض الوفوا أن التيوسات الجاسيع في القضـــــــــــا  الخاسأي، م ج تزايد مدا التشـــــــــــجيالت الكبيرة،  -61
 يند ي أن تؤخذ في االمتداس في المنا شات المتعل ع  ت جيج األأ ال القضائيع.

ــا  الخاسأي في األمد  -62 ــيع القضـــــ ــتدامع أنشـــــ ــخمع ليا ا اس ملم اســـــ ــجيالت الضـــــ الدعيد، لسئي أن التشـــــ
 اللجنع القرنيع ال انونيع يند ي أن تجري منا شات محداة اليدف بشأن الق الموضوا. لأن
  

تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية  -11 
 واستغاللها واستخدامها

في إ ـاس البـند المعنون مالتـداا  العـال لاسا  بشــــــــــــــأن  أحـا ـ  اللجـنع ملمـا بمـنا شــــــــــــــات اللجـنع القرنـيع   -63
النماا  ال انونيع المحتملع لطنشـــــيع المتعل ع باســـــتكشـــــاف المواسا القضـــــائيع لاســـــت الليا لاســـــتخداميام، التي يرا  

 (.230-203، الق رات A/AC.105/1260مر  ليا في ت رير اللجنع القرنيع )

لأ رت اللجنع  راسات لتوصـــــــــيات اللجنع القرنيع لفري يا العامج المنشـــــــــأ في إ اس هذا البند م  أدل    -64
األممـا ، لاـلذي مـالا االنعـ اا  رـئاســــــــــــــع أـندسـيه ميشـــــــــــــــتا  ) ولـندا( لســــــــــــــتيق  فريالـند )أســــــــــــــترالـيا( ـنائـدا للرئيس 

(A/AC.105/1260 8-5، المرفذ ال اني، الق رات.) 

مي القريذ العامج  -65 لالحظ  اللجنع أن القريذ العامج المنشـــــأ في إ اس الق البند م  أدل  األمما  ســـــُ
ــاليل   ــلع لأســــ ــائيع لأنه اتقذ ملم خيع ممله المقنــــ المعني بالجوانل ال انونيع لطنشــــــيع المتعل ع بالمواسا القضــــ

 ، المرفذ ال اني(.A/AC.105/1260ت رير القريذ العامج )ممله، الواساة في 

لسئي أن أنشــــيع اســــتكشــــاف المواسا القضــــائيع لاســــت الليا لاســــتخداميا م  األفضــــج أن ُتن ــــذ ملم  -66
ــتكشـــــــــــــاف  النـــــــــــــعيد الدللي، م  خال  محافج متعداة األ راف، م ج اللجنع للجنتييا الق رميتي ، م  أأج اســـــــــــ

لاســتخدال القضــا  الخاسأي ملم نحو م ــتدال في األ را  ال ــلميع، لالق لضــمان االضــيالا  تلق األنشــيع  
 لف ًا لل انون الدللي لبما  عوا بالنقت ملم أميت الدل  ليرامي منالحيا.

ــيات أل مجمومع م -67 ــجج توصـ ــوا  يان  في يـ   المدااج، تحدا لسئي أن أي مخرأات للقريذ العامج، سـ
اإل اس ألنشـــيع اســـت ال  المواسا القضـــائيع، يند ي أن  ضـــيلت  يا ملم نحو  جقج تيبيذ ال وامد التي أسســـتيا  
معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعل ع بالقضـــــــا  الخاسأي ملم األنشـــــــيع المتعل ع بالمواسا القضـــــــائيع بيري ع 

لل يـاا الخـاي، لتقي في الو   نق ــــــــــــــه بالومد الواسا في    تعو  التـ دل التكنولوأي لاألنشــــــــــــــيـع القضــــــــــــــائـيع ال
ر اســــــتكشــــــاف لاســــــتخدال القضــــــا  الخاسأي لتح يذ فائدة  المااة األللم م  معاهدة القضــــــا  الخاسأي بأن يدايــــــت

 لمنال  أميت الدل .

ا لسئي أن الت دل المحر  في  ند أدل  األمما  المتعلذ بالمواسا القضـــــــــائيع، الذي انت ج م  موضـــــــــو  -68
ــالـيل ممـج اللجـنع القرنـيع   ــع إلم فريذ مـامـج اي هـدف محـدا،  مج  أن  جون نمواأـا محتمال ألســــــــــــ للمـنا شــــــــــــ

كجج، ألنه ي ب  تضـافر اهتمال الدل  بالعمج المتعدا األ راف م  أأج  لوا نتائج محداة لممليع بشـأن  م ـت بال
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ــااات ـ انونـيع م ــاـئج النــــــــــــــعـدع التي تحظم ـباهتمـال مشــــــــــــــترك، ليوفر إسيــــــــــــ قـيدة لجميت الجيـات القـامـلع  الم ــــــــــــ
 القضا . مجا  في

لسئي أن امتماا خيع العمج الخم يع للقريذ العامج لتوضي  األحجال اليامع لمعاهدة القضا  الخاسأي   -69
ــت إ اس األنشـــيع   ــتخدال نيج تدسيجي لوضـ ــا أنه يند ي اسـ ــت ترحيل. لسأل الق الوفد أ ضـ يند ي أن  جون موضـ

ع لأن تكون المخرأات مت ــ ع مت المدااج األســاســيع لل انون الدللي للقضــا  المبينع في  المتعل ع بالمواسا القضــائي 
 معاهدة القضا  الخاسأي.

لالحظـ  بعض الوفوا أن مـدا الـدل  التي ل عـ  ملم اتقـا ـات مأستميسم بشــــــــــــــأن مدـااج التعـالن في  -70
ــتخدال المدني لل مر لالمري  لالمذندات لالكويجدات لط ــاف لاالســــ ــتكشــــ ــلميع استقت إلم االســــ اللع،   19 را  ال ــــ

ــيع   ــتوأه تلق الدل  في أنشـ لسأت أن االتقا ات تم ج مجمومع م  االلتزامات التي تحدا ال وامد لالمدااج التي سـ
اســــتكشــــاف ال مر لالمري  لما لسا هما. لسأت تلق الوفوا أ ضــــا أن اتقا ات أستميس ترتكز ملم معاهدة القضــــا   

و ِ عي  ملتزمون بالتنــــــرف  رلف الم ــــــؤلليع لالشــــــقا يع في ســــــيا  توســــــيعيم للوأوا  الخاسأي لأنيا ت ب  أن الم
 الدشري خاس  يويل األس .

لسئي أن الشــــــــقا يع مبدأ سئي ــــــــي مننــــــــوي مليه في اتقا ات أستميس لأن الدل  يند ي أن تظج ملتزمع  - 71
كشـاف القضـا . لسأل الق الوفد أ ضـا   تداا  لنشـر المعلومات المتعل ع ب ـياسـاتيا القضـائيع الو نيع لخيييا السـت 

أن المنا شــات المتعداة األ راف ال  د أن تريز ملم تحديد األالات العمليع لتداا  المعلومات م  األنشــيع ال مريع 
 للدل  بيري ع يقافع تت ذ مت االلتزامات لالتعيدات الدلليع المنب  ع م  معاهدة القضا  الخاسأي. 

 مج  أن تكون بم ـابـع ن يـع انيال ، حيـت إن بعض أحجـاميـا  مج   بولـه   لسئي أن اتقـا ـات أستميس -72
ــت لمبدأ مدل التملق، حتم تحظم ب دس  ــيلزل اختزاله لتو ي ه، مت إيراا فيم ألســ ــيولع، إال أن بعض أوانبيا ســ ب ــ

 أكبر م  التأييد.

يند ي أن يدايـر لف ا لسئي أن أي نشـا  في مجا  اسـتكشـاف المواسا القضـائيع لاسـت الليا لاسـتخداميا  -73
لمعاهدات األمم المتحدة الخمس المتعل ع بالقضــا  الخاسأي، التي تنشــئ ال انون الدللي للقضــا ، لأن أي نشــا   

 تداير  الدل ، فراال أل ضم  ناا للبلدان، خاس  اإل اس المتعدا األ راف لطمم المتحدة، يند ي أن ُيتجنل.

م ألنشـيع الدل  ملم سـي  ال مر لاألأرال ال ـماليع األخرل يوفر لسأت بعض الوفوا أن االتقا  المنظ -74
مندسا مجد ا إلليال ممج القريذ العامج، ألن الق النق يتضم  أحجاما تدمو إلم إنشا  نظال اللي الست ال   
المواسا القضــــائيع، لأن هذا االســــت ال  يويــــق أن  نــــد  ممج  التح يذ. لسأت تلق الوفوا أ ضــــا أن هذا النظال 

لدللي ســيجون لســيلع للنظر في أيوا البلدان التي أســيم  بشــجج مدايــر أل  ير مدايــر في اســتكشــاف ال مر، ا
 لفي منال  البلدان الناميع، ملم ال وا .

لسأت بعض الوفوا أن لأوا تق ــــــــير اي حجيع للمدااج اليامع الواساة في معاهدة القضــــــــا  الخاسأي،   -75
ــتكشــــــا ــت بال  م ج مدااج مدل التملق لحريع اســــ ــا  الخاسأي لاســــــتخدامه، ســــــيمج  الدل  م  التعيد م ــــ ف القضــــ

بالتزامات ممليع بشـأن األنشـيع المتعل ع بالمواسا القضـائيع. لسأت تلق الوفوا أ ضـا أن التوصـج إلم فيم مشـترك  
ا لع التي لاللتزال الواسا في معاهدة القضــا  الخاسأي بمدايــرة األنشــيع القضــائيع مت المراماة الح ع للمنــال  الم 

تكون لجميت الدل  األخرل األ راف في المعاهدة، لالم فيم مشـــــــترك بشـــــــأن األفعا  التي تشـــــــجج أل ال تشـــــــجج 
 المراماة الح ع، سي امد ملم ضمان ب ا  المواسا القضائيع متاحع للجميت.

لسئي أنه نظرا ألن مداا محدلاا ف د م  الدل  سـيجون  ااسا ملم االضـيالا بأنشـيع متعل ع بالمواسا  -76
القضـــــــــــــائيع، فم  الميم ضـــــــــــــمان أال تتريز الموأواات المتراكمع المتأتيع م  تلق األنشـــــــــــــيع في أيدي  لع م  
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يا التي تدمم األنشـــــيع  أصـــــحال المنـــــلحع، لأن معاهدة القضـــــا  الخاسأي تحدا ال ـــــلوييات الم ـــــؤللع اأتمان
القضــــــــائيع ال ــــــــلميع الم ــــــــتدامع الشــــــــاملع للجميت، لتعز  في الو   نق ــــــــه المشــــــــاسيع الدلليع ملم نحو يرامي 

 االحتياأات لالمنال  المحداة التي للبلدان الناميع.

 لسئي أنه يند ي ضــــــمان المزيد م  التقامج، لدل لضــــــت إ اس لطنشــــــيع المتعل ع بالمواسا القضــــــائيع، -77
اللجـنع القرنـيع العلمـيع لالت نـيع، حتم  جون اإل ـاس الـناتج متجـالـبا مت األنشــــــــــــــيـع القعلـيع المضــــــــــــــيلت  يـا.   مت

للمنــــــــــــيلحات    اللياالق الوفد أ ضــــــــــــا أن هناك حاأع إلم لضــــــــــــت مجمومع م  التعاسيف المعترف  يا  لسأل
وامد  انونيع تحجم تلق األنشـــــــــيع،  األســـــــــاســـــــــيع المتعل ع بأنشـــــــــيع المواسا القضـــــــــائيع يخيوة أللم في لضـــــــــت  

 مجمومع م  التعاسيف ال  مج  أن توضت إال بمدخالت ت نيع. أي لأن

لسئي أن المواسا القضـــــائيع ال تشـــــمج ترااات ساايويع أل مداسات، م ج المداس ال ا   بالن ـــــدع لطس ،  -78
 ألن تلق المواسا ت ت ضم  اختناي االتحاا الدللي لالتناالت.

لسأت بعض الوفوا أن القريذ العامج  مجنه، لدل لضـت إ اس السـتكشـاف المواسا القضـائيع لاسـت الليا  -79
لاســتخداميا، أن ينظر في العمج الذي ســبذ االضــيالا به في هذا المجا  م ج اللبنات األســاســيع لوضــت إ اس  

لي العامج المعني بحويمع المواسا اللي بشــــأن األنشــــيع المتعل ع بالمواسا القضــــائيع التي أمدها فريذ الهاي الدل 
 (.A/AC.105/C.2/L.315القضائيع، لالواساة في لس ع ممج متاحع بجميت الل ات الرسميع لطمم المتحدة )

  
بنود جديدة لكي تنظر   اقتراحات مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن  -12 

 فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والستين

مع إلم  -80 أحا   اللجنع ملما بمنا شـات اللجنع القرنيع ال انونيع في إ اس البند المتعلذ باال تراحات الم دَّ
ي ، التي يرا مر  ليا في ت رير  اللجنع بشـأن  نوا أديدة لكي تنظر فييا اللجنع القرنيع في الستيا ال انيع لال ـت 

 (.244-231، الق رات A/AC.105/1260اللجنع القرنيع )

لاســــــتنااا إلم مدالالت اللجنع القرنيع في الستيا الحاا ع لال ــــــتي ، اتَّق   اللجنع ملم أن تنظر اللجنع   -81
 ال انيع لال تي ، في البنوا الموضونيع التاليع القرنيع، أ نا  الستيا  

  
 البنوا المنتظمع    

 إ راس أدل  األمما . -1 

 كلمع الرئيس. -2 

 تداُا  مال لاسا . -3 

 معلومات م  أنشيع المنظمات الدلليع الحجوميع ل ير الحجوميع  يما يتعلذ ب انون القضا .  - 4 

 لمتعل ع بالقضا  الخاسأي لتيبي يا.حالع معاهدات األمم المتحدة الخمس ا -5 

 الم ائج المتنلع بما يلي  -6 

 تعريف القضا  الخاسأي لتعيي  حدلا ؛ )أ(  

بج   )ل(   ــا ــدع لطس  لاســــــتخدامه، بما في الق النظر في ال ــــ  بيعع المداس ال ا   بالن ــــ
بالن ــدع لطس ، لالوســائج الكقيلع  تح يذ االســتخدال الريــيد لالعاا  للمداس ال ا    

 الن م ا   دلس االتحاا الدللي لالتناالت.

http://undocs.org/A/AC.105/C.2/L.315
http://undocs.org/A/AC.105/1260
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 التشريعات الو نيع المتنلع باستكشاف القضا  الخاسأي لاستخدامه في األ را  ال لميع. -7 

  نا  ال دسات في مجا   انون القضا . -8 

 الس اللجنع لأسلول ممليا في الم ت بج. -9 
  

 البنوا المدسأع في خيد العمج    
تداا  مال لاسا  بشـــــــأن النماا  ال انونيع المحتملع لطنشـــــــيع المتعل ع باســـــــتكشـــــــاف المواسا   -10 

 القضائيع لاست الليا لاستخداميا.

ح دما هو مبي  في خيع العمج المتعداة ال نوات للقريذ العامج  2023)العمج الم رس لعال   
،  A/AC.105/1260لقضـــــــــــــــائيـع )المعني بـالجوانـل ال ـانونيـع لطنشــــــــــــــيـع المتعل ـع بـالمواسا ا

 ، لالمرفذ ال اني، التذييج((206 الق رة
  

 المواضيت/البنوا المنقراة للمنا شع    
تدـاا  مـال للمعلومـات لاآلسا  بشــــــــــــــأن اآلليـات ال ـانونيـع المتنــــــــــــــلـع  تـدا ير تخفيف الحيـال   -11 

ــائي لالـتدا ير العال أـيع اات النـــــــــــــــلع، مت أخـذ ممـج اللجـنع القرنـيع العلمـيع لالت نـيع القضــــــــــــ
 الح دان. في

 تداا  مال للمعلومات بشأن صجوك األمم المتحدة  ير الملزمع  انونًا المعنيع بالقضا  الخاسأي.  - 12 

 تداا  مال لاسا  بشأن الجوانل ال انونيع إلااسة حريع المرلس في القضا . -13 

 اسا  بشأن تيبيذ ال انون الدللي ملم أنشيع ال واتج الن يرة.تداا  مال ل -14 
  

 البنوا الجديدة    
ا تراحات م دمع إلم لجنع اسـتخدال القضـا  الخاسأي في األ را  ال ـلميع بشـأن  نوا أديدة  -15 

 لكي تنظر فييا اللجنع القرنيع ال انونيع في الستيا ال ال ع لال تي .

أن  عــالا القريذ العــامــج المعني بحــالــع معــاهــدات األمم المتحــدة الخمس المتعل ــع لاتق ــ  اللجنــع ملم   -82
بالقضــا  الخاسأي لتيبي يا، لالقريذ العامج المعني بالم ــائج المتعل ع  تعريف القضــا  الخاسأي لتعيي  حدلا ، 

ــائيع، االأ تماا أ نا  الدلسة ال انيع لالقريذ العامج المعني بالجوانل ال انونيع لطنشـــــــــــــيع المتعل ع بالمواسا القضـــــــــــ
 لال تي  للجنع القرنيع.

ــا   -83 ــأن اموة المعيد الدللي ل انون القضـــــــ ــل  إليه اللجنع القرنيع بشـــــــ لأ رت اللجنع االتقا  الذي توصـــــــ
 لالمريز األلسلبي ل انون القضا  مرة أخرل إلم تنظيم ندلة ُتع د أ نا  الدلسة ال انيع لال تي  للجنع القرنيع.

أن اللجـنع القرنـيع يند ي أن ت ــــــــــــــتعر  السـيا  نوا أـدل  األممـا  إمـا  يـدف تعليذ البنوا التي   لسئي -84
يوأد اهتمال  يا أل التي يبدل أنيا لم تعد ضرلسيع، أل لضت خيع ممج لتح يذ نتائج محداة في إ اس البنوا  ال

إاسا  البنوا التي ســــــبذ تعلي يا،  محج االهتمال. لسأل الق الوفد أ ضــــــا أن م  األهميع بمجان أن يت ــــــنم إمااة  
 نشأ اهتمال أل ضرلسة للديال  ذلق. إاا
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