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 مشروع التقرير   
 

 إضافة  
  

 الفصل األول   
  

 مقدمة  - أول  
 

 الكلمات العامة -واو 
 

تكلم ممثلو الدول التالية األعضــــا  فل اللخنة الل الت الل اللار ل: ا ت ادتحال الرواــــل، األ  نتي ،  -1
إكوالو ، ألمانيا، اإلما ات اللربية المتحدة، إندونيســــــيا، أنوود، أو و وا ،  إاــــــرا ي ،  أ مينيا، إاــــــ انيا، أاــــــتراليا،  

ا وا ، ااكسـتان، الررايي ، الررتوال، للخياا، لنوللط،، ليرو،  اإلاـلمية،، إطااليا، اا  -أوكرانيا، إيران ) مهو ية
ليل وس، تـايلنـد، تركيـا، تيــــــــــــــيايـا، الخزا ر، الخمهو يـة الـدومينيايـة،  مهو يـة كو يـا،  نو  أفري يـا،  ومـانيـا،  

ليما ية،،  الرو -اــلوفينيا، اــنوافو ة، الســويد، اــويســرا، نــيلل، ال ــي ، اللراب، فرنســا، الملري ، فنزويل ) مهو ية
ــي ، المملكة  ــر، المور ، الماســـ ــمرر،، ماليزيا، م ـــ ــتا ياا، كولومريا، كينيا، لكســـ فنلندا، قار، كندا، كوبا، كواـــ
المتحدة لررياانيا اللظمى وأيرلندا اليـــمالية، النرويا، النمســـا، نيخيريا، نيوييلندا، الهند، ،ولندا، الودطات المتحدة 

وال ــــي . وألقى ممث  م ــــر كلمة   77قى ممث  تونس كلمة نيااة ع  مخموعة الاألمرياية، اليااان، اليونان. وأل
نيااة ع  مخموعة الدول اللربية. وتكلم ممث  ادتحال األو وبل، ا مته مراق ا لا مًا، نيااة ع  ادتحال األو وبل  

، واللخنة الملنية ولوله األعضـــــا . وتكلم أطضـــــا المراقرون ع  منظمة التلاون المضـــــا ل هاـــــيا والمحي  الهال 
، وملهد د،ا  "فو  أول مونكايند"اســـــــوات   ،ـــــــد األ و، والمنظمة األو وبية للت ـــــــادت الســـــــاتلية، ومنظمة 

لللدالة اللالمية، وادتحال الدولل للملحة الملكية، والملهد الدولل لقانون المضـــــا ، والخملية المضـــــا ية الو نية، 
والمؤاـــســـة القمرية الممتوحة، والمخلس اداـــتيـــا   لخي  المضـــا ، ومر،ـــد م ـــموفة الكيلومتر المرب ، والملهد 

 الدولل لتوحيد القانون الخاص، وادتحال الخاملل الدولل للهنداة المضا ية، و اااة أاروع المضا  اللالمل.
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الر يس المنتهية وديته، وفرانسيس تييزيا    إيوان ليزو ) ومانيا،، -وأعربت اللخنة ع  تقدير،ا لما يوس  - 2
ــانل  الثـــ ــا ـــــل  النـــ ــا،،  )كولومريـــ فـــــا ون  لوتيرو  ونياودس  وديتـــــه،  المنتهيـــــة  للر يس  ــا ـــــل األول  النـــ ــا،،  )نيخيريـــ

 للر يس/المقر  المنتهية وديته، على عملهم الممتاي وما حققوه م  إنخايات الل فترة وديتهم.

قد وافق    2022حزيران/يونيه، أللى الر يس االمة أنــا  فيها إلى أن عار   1الملقولة فل    786وفل الخلســة   - 3
، إلى المضــا  الخا  ل،  1الذكرى الســنوية الخامســة والســتي  إل لب أول اــات  أ عــل م  ،ــن  اإلنســان، اــروتني   

لررناما اــــات    والذكرى الســــنوية الخامســــة والخمســــي  لرد  نماض ملا،دة المضــــا  الخا  ل، والذكرى الســــنوية الخمســــي  
ااــتيــلا  األ و ع  الد )دنداــات،. وألري أ،مية تلزيز التلاون الدولل، وتيــخي  ادمتثال لملا،دات األمم المتحدة  

الملا ف. ونـدل  ت الل المتللقة االمضـا  الخا  ل، واللم  على تحقيق الو،ـول اللالل إلى المضـا ، وتيـخي  م ال ات 
فل علور وتكنولو يا المضـــــا  لو،ـــــمهما مقومي  أاـــــااـــــيي  للتنمية المســـــتدامة على   أطضـــــا على لو  ال حت والتاوير 

 األ و، وحماطة ليئة المضا  الخا  ل والحماظ عليها، وااتكياف الكون. 

أحدث أعضـــا   أنوود وبنوللط، وبنما واـــلوفينيا والكويت ااعت ا ،ا  وأعر  الر يس ع  ترحي ه الحا  ا  -4
إلى  قم الما ة الهار. و حل الر يس أطضـــــا اانضـــــمار تل  الدول إليها  اللخنة، التل و،ـــــ  عدل لولها األعضـــــا  

ــمه ــموفة الكيلومتر المرب  واليونيد وا لو،ـــ ــد م ـــ ــة القمرية الممتوحة ومر،ـــ ــســـ لدولية أحدث المنظمات ا  ماالمؤاـــ
 الحاومية و ير الحاومية التل تتمت  امركز المراقل لدى اللخنة.

أطضـا، ألقى مدير ماتل نـؤون المضـا  الخا  ل االنيااة كلمة ااـتلرو فيها اللم    786وفل الخلسـة   -5
الذ  أنخزه الماتل، حيت ألري الكيفية التل وا،ــــــــــــــ  لها الماتل التكيا م  التحدطات التل فرعــــــــــــــتها  ا حة  

، المســـــــــــــتمرة، واعتمال حلول  ديدة واداـــــــــــــتمالة منها وتاريقها عرر مخموعة  19-فيروس كو ونا )كوفيدمرو 
أنيــــــــــــاته لضــــــــــــمان تقدطم الخدمات المالوبة وات اع نها قا م على النتا ا. وقال إن الالل على الخدمات التل 

ب على األنيـــــاة الحالية  طقدمها الماتل إلى الدول األعضـــــا  ياذ فل ادتســـــاع، واـــــل  الضـــــو  فل ،ذا الســـــيا
والمقرلة للماتل، اما فل ضل  األنيـاة المضـال  لها االيـراكة م  مختلص أ،ـحا  الم ـلحة، ود اـيما ل ـال  

 الرلدان النامية. وأعل  المدير االنيااة أطضا أنه اوف يتقاعد م  من  ه الل األنهر المقرلة.

نــؤون المضــا  الخا  ل، نيالس ،يدمان، لما قدمه   وأعربت اللخنة ع  تقدير،ا للمدير االنيااة لماتل -6
م  لعم قيم متوا،ــ  للتلاون الدولل على ااــتخدار المضــا  الخا  ل فل األ راو الســلمية، ود اــيما فل إ ا   

 لو ه كأمي  للخنة ولخنتيها المرعيتي ، ألكثر م  عقد ون ص عقد م  الزم .

 يةتوااتملت اللخنة إلى اللروو اإلطضاحية التال -7

 األ  نتي ؛ ممث  قدمه"ااة المضا  للخنة الو نية لألنياة المضا ية"،  )أ، 

 "إاقا ات النظار المضا ل الو نل"، قدمه ممث  نيلل؛ ) ، 

 "، قدمته ممثلة ال ي ؛BeiDouتاريقات نظار اوات  الملحة  ت الل المللومات ع " )ج، 

 اإليرانية"، قدمه ممث   مهو ية إيران اإلالمية؛ CanSat"مسااقة  )ل، 

السـحيق"، قدمه ممث   للمضـا "التقدر المحري والخا  المزملة فل مخال ااـتكيـاف اإلنسـان  )،ـ، 
 الودطات المتحدة؛

 ؛ " فو  أول مونكايند " ة  "حتمية حماطة التراث الثقافل فل المضا  الخا  ل" قدمته المراق ة ع  منظم  )و،  

"توحيد أ،ــــوات اليــــ ا  فل الســــيااــــات ومخادت الدعوة المضــــا يةت تلريا امن ــــة الدعوة  )ي، 
 والسيااات لخي  المضا "، قدمته المراق ة ع  المخلس اداتيا   لخي  المضا .
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ودحظت اللخنة ااــتمرا  تكثص األنيــاة المضــا ية فل الســنوات األايرة، م  لاول المزيد م  الخهات   -8
 ماعلة فل مضما  المضا  والزيالة الها لة فل إ لب األ سار فل المضا  الخا  ل.ال

واتمقـت اللخنـة على أنهـا د تزال تمثـ ، م  لخنتيهـا المرعيتي ، وبـدعم م  ماتـل نــــــــــــــؤون المضـــــــــــــــا   -9
الخـا  ل، المحـم  اـلدولل المرـيد المـنات ـاه تلزيز التلـاون اـلدولل فل مـيدان ااــــــــــــــتكيــــــــــــــاف المضــــــــــــــا  الخـا  ل  

 .وااتخدامه فل األ راو السلمية

ــنوات األايرة، ،و  -10 ــويتها الل الســــــ ــمت إلى عضــــــ واتمقت اللخنة على أن تزايد عدل الدول، التل انضــــــ
 إنا ة واعحة إلى ادعتراف الدولل ا يمة عملها كهيئة حاومية لولية. 

و أت الض الوفول أنه ين ول لعم اللم  على توفير نظار لولل قا م على القواعد، تكون األمم المتحدة  -11
، وات اع نها متلدل األ راف إيا  اليــؤون الدولية، وأن اللخنة تســهم فل إ اــا  ،ذا النظار اســر  عدة، فل محو ه

منها تاوير قانون المضـــا  الدولل، ووعـــ  قواعد وملايير لولية، وم ال  تو يهية، ومما اـــات فضـــلى، وتدالير  
 أارى لليمافية وبنا  الثقة.

ــر  و أت الض الوفول أنه ين ول للمختم    -12 ــتكيـــــــــص  مي  الســـــــ الدولل أن يرذل مزيدا م  الخهول ويســـــــ
والواـــــــــا   الممانة للاـــــــــتمالة على نحو تار م  اللخنة ولخنتيها المرعيتي  م  أ   تحقيق األ،داف الميـــــــــتركة 

 لخمي  الرلدان ايأن المسا   ضات ال لة االمضا .

فل أنيــــــــاتها المضــــــــا ية لينما و أت الض الوفول أن الض الرلدان و،ــــــــلت إلى مراح  متقدمة ،امة  -13
،ناك للدان أارى لدأت للتو فل وعــ  لراما واــيااــات فضــا ية لها، وأن م  األ،مية اماان أد تتخلص الرلدان 
النامية ع  الركل أو أن تتلرو لور  لون و ه حق م   را  الض الخهول المرذولة فل مخال ااـــــــــــتكيـــــــــــاف 

التقنية ،ما عاملن   يســـيان فل تواـــي  قد ات اللاملي  فل ،ذا المضـــا . وم   م، فبن لنا  القد ات والمســـاعدة 
 الميدان، حيت يتيحان لهم اكتسا  الخررة والملرفة م  الرلدان األكثر تقدما فل مخال ا تيال المضا .

و أت الض الوفول أن ااـــــــــتخدامات المضـــــــــا  الخا  ل وعمليات ااـــــــــتكيـــــــــافه طخل أن تنمذ ح ـــــــــرا   -14
الســلمية، اةية تحقيق  ةية ميــتركة للمســتقر ، ل ــال   مي  الرلدان وم ــلحتها، ا ــرف النظر ع  لأل راو  

 ل  ة تاو ،ا ادقت ال  أو الللمل، ووفقا لمخموعة القواني  الدولية المنا قة.

ونية و أت الض الوفول عــــــــرو ة تو يق التلاون لي  اللخنة المرمية الللمية والتقنية واللخنة المرمية القان  -15
 فل اللم ، ود ايما ايأن المواعي  المتداالة والمتراااة. 

وُ  ل أن على اللخنة واألمانة موا،ـلة إ لب الم ال ات ول ااـة السـر  الليمة للمضـل قدما فل تو يق  -16
ــا كة فل أعمال اللخنتي  المرعيتي ، وم  الخهات التل ترت   ا ت ا ا و يقا لودطة اللخنة،   ــيق والميـــــــــــ مث  التنســـــــــــ

،يئات األمم المتحدة األارى والمنظمات الدولية األارى، عند ادقتضــا ، مما اــيام  التو،ــ  إلى حلول منســقة 
 ومناا ة لملالخة المسا   الياملة فل وقت مناال.

و أت الض الوفول أن الدعم المتزايد الذ  تحظى اه اتماقات أ تميس ايــــــــأن م ال  التلاون فل مخال   -17
اتخدار المدنل للقمر والمريخ والمذن ات والكويا ات لأل راو السلمية طظهر قيمة تل  ادتماقات  اداتكياف واد

 لو،مها إ ا ا تنميذطا طام  اقا  اللم  فل مخادت ااتكياف المضا  لأل راو السلمية نمافا ويمنا ومستداما.

ـلذ  ـلدأه ادتحـال الرواــــــــــــــل و أت الض الوفول أن التلـاون ايــــــــــــــأن محاـة األاحـاث القمرـية اـلدولـية، ا -18
 وال ي ، ياذ فل التقدر ويتي  فر،ا  ديدة داتكياف المضا  أمار  مي  اليركا  المهتمي . 

وأعرـبت الض الوفول ع  ملـا عــــــــــــــتهـا مخـدلا إلنيــــــــــــــا  مركز إقليمل  ـدـيد لـتد يس علور وتكنولو ـيا   -19
، وتسـتضـيمه أكالطمية مؤاـسـة  واـاواـموس،  اهاـيوية، ينتسـل إلى األمم المتحدة-المضـا  فل المناقة األو وبية
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على النحو اـلذ  اقترحـته حاومـة ادتحـال الرواــــــــــــــل و أت تلـ  الوفول أـنه على الر م م  أن الخملـية اللـامـة قـد 
فبنها فل عـــــــو  األحداث   ، التقدر المحري فل إنيـــــــا  ضل  المركز اإلقليمل،76/76دحظت اا تياح، فل قرا ،ا  

 األايرة د طمانها أن تقر  أ  انتسا  لذل  المركز اإلقليمل إلى األمم المتحدة. 

و أى أحد الوفول أن اللخنة دحظت، فل لو تها الراالة والســـتي ، أن ال لثة الموفدة لتقييم مقترح إنيـــا   -20
يا  المركز اإلقليمل، وأن اللخنة  حرت االتقدر ضل  المركز اإلقليمل قد أو،ت اقرول عرو ادتحال الروال ابن 

المحري فل إنيا  ضل  المركز اإلقليمل، وم   م، د يلزر الح ول على أ  موافقات إعافية م  اللخنة فل ،ذا 
 اليأن. وأللغ ضل  الوفد اللخنة أطضا اأن المركز طلم  ويقدر ادمات االمل . 

، الذ  يتضــم  و،ــما 2021لتقريره الســنو  للار لخا  ل  و حرت اللخنة لنيــر ماتل نــؤون المضــا  ا -21
 .2021نامل ألنياته وبرامخه التلاونية وبراما نراكاته وإنخاياته فل عار 

وأنـــــــــــا ت اللخنة م  التقدير إلى الملا و التل نظمت فل لهو مركز فيينا الدولل االتزام  م  لو تها   -22
، الذ  يوفر حل تكنولو يا لميـــالة انتيـــا  الحاار  E.T.PACKالخامســـة والســـتي ، و،لت ملرو ع  ميـــروع 

المضـــــــــــــا ل، نظمته إاـــــــــــــ انيا؛ وملرو ع  اتماقات أ تميس، نظمته الودطات المتحدة. وملرو النوان "النخور  
 الملهمة"، حول ممهور نمول الخمي ، نظمه ادتحال الملكل الدولل.

لى الملرو الدا م لماتل نــؤون المضــا  الخا  ل  وأنــا ت اللخنة م  التقدير إلى تررع حاومة لولندا إ -23
للوحة لمانمريد دكس، أول   يس للخنة المرمية القانونية وأحد ألري الللما  الذي  كان ألعمالهم أ ر واعـــــــــ  فل  

 مخال قانون المضا  الدولل.

 وأعربت اللخنة ع  تقدير،ا لتنظيم الملاليات التالية أ نا  الدو ةت -24

االمســــاواة لي  الخنســــي  فل المضــــا "، نظمتها  مهو ية كو يا م  ماتل نــــؤون  "النهوو # )أ، 
 المضا  الخا  ل؛ 

"مخادت المضــا  المســتخدة لدى لخنة ااــتخدار المضــا  الخا  ل فل األ راو الســلمية فل   ،)  
 "، نظمتها الوفاكيا؛ 2022عار 

تنميذ الم ال  التو يهية ايــــــأن ااــــــتدامة أنيــــــاة  "أنيــــــاة التومية وبنا  القد ات المت ــــــلة ل  )ج، 
تقرير ل ااـــــــل أل،ـــــــحا  الم ـــــــلحة"، نظمتها المملكة المتحدة م  ماتل  -  المضـــــــا  الخا  ل فل األمد ال ليد

 نؤون المضا  الخا  ل؛

ــ ا "، نظمتها الودطات المتحدة م   الت الدت" )ل،  ــا  أمار اليــــــ والمرص المتاحة فل مخال المضــــــ
 ؤون المضا  الخا  ل؛ماتل ن

ــات القمرية  )،ـ،  ــيااـــــ ــتديرة"، نظمتها  اااة القرية القمرية م   -"التقدر المحري فل الســـــ ما دة مســـــ
 المؤاسة القمرية الممتوحة ومؤاسة اللالم اهم  والمخلس اداتيا   لخي  المضا ؛

ــا "، نظمها ماتل نـــــــؤ  )و،  ــا  للخمي ت المرص المتاحة للدول األعضـــــ ــا   "إتاحة المضـــــ ون المضـــــ
 الخا  ل؛

 "إحا ة افتراعــــــية للمندوبي  لدى لخنة ااــــــتخدار المضــــــا  الخا  ل فل األ راو الســــــلميةت  )ي، 
 ما ،و ماتل األمم المتحدة ليؤون المضا  الخا  ل وما أ،ميته لكم؟"، نظمها ماتل نؤون المضا  الخا  ل.
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 الفصل الثاني   
 التوصيات والقرارات   

  
 سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية   -ألف 

 
، وا،ــــــلت اللخنة النظر، على اــــــري  األولوية، فل اــــــر  وواــــــا   76/76وفقًا لقرا  الخملية اللامة  -25

الحماظ على ااــتخدار المضــا  الخا  ل فل األ راو الســلمية، كما وا،ــلت احت المنظو  األواــ  نااقًا ألم  
ــا ية اأمان وبروح المســــؤولية،  ــا  وما يرت   لذل  م  أمو  طما  أن تميد فل عــــمان تنميذ األنيــــاة المضــ  المضــ

 ل  ار  تلزيز التلاون على ال ليد الدولل واإلقليمل واألقاليمل تح يقا لذل  الهدف.اما فل ض

 فل إ ــا  ،ــذا الرنــد ممثلو كــ  م  ادتحــال الرواــــــــــــــل واإلمــا ات اللربيــة المتحــدة وإنــدونيســــــــــــــيــا    وتكلم -26
وليـما ـية، وكـندا  الر  –وال ــــــــــــــي  وفنزويل ) مهو ـية  و مهو ـية كو ـيا  اإلاــــــــــــــلمـية، والررايـي    -وإيران ) مهو ـية 

والماســـــي  والهند و،ولندا والودطات المتحدة األمرياية واليااان. وتكلم أطضـــــا المراقل ع  مؤاـــــســـــة اللالم اهم . 
 وأ نا  الت الل اللار ل: ا ، أللى كذل  ممثلو لول أعضا  أارى االمات تتللق لهذا الرند.  

 وااتملت اللخنة إلى اللروو اإلطضاحية التاليةت -27

 "، قدمه ممث  النمسا؛ADLER-1"الكيص ع  الحاار المضا ل الدقيق اااتخدار  )أ، 

 " ام ارا   لمخا ر اد،ادار فل المدا  األ عل المنخمض"، قدمه ممث  الودطات المتحدة؛  ) ،  

 "فرص ومما اات لتلزيز األمان واداتدامة فل المضا "، قدمته ممثلة الودطات المتحدة؛ )ج، 

ير األمان ألم  المضــــــــا ت كيا طما  لوعــــــــ  الملايير أن طلزي مردأ اداــــــــتخدار فل  "ملاي  )ل، 
 األ راو السلمية"، قدمته المراق ة ع  المخلس اداتيا   لخي  المضا .

ــا  الخا  ل فل  -28 ــيًا تؤلطه فل عـــمان الحماظ على ااـــتخدار المضـ ــااـ واتمقت اللخنة على أن لها لو ًا أاـ
ــلمية، م  الل أعمالها فل المخادت الللمية والتقنية والقانونية وم  الل تيــــخي  الحوا  وت الل  األ راو الســ

 المللومات على ال ليد الدولل ايأن مختلص المواعي  المتللقة اااتكياف المضا  الخا  ل وااتخدامه. 

المضا  الخا  ل  و أت الض الوفول أن  مي  الدول المرتالة للمضا  مسؤولة ع  المحافظة على فوا د   -29
 وتلزيز انتماع الخمي  لها، م  الل التقدر المحري فل تكنولو يا المضا  وتاريقاتها.

ــا ـية وفقـا للقـانون اـلدولل والقواعـد واللوا    و أت الض الوفول أن م  المهم   -30 أن تنمـذ األنيــــــــــــــاـة المضــــــــــــ
 والملايير الدولية لضمان ااتخدار المضا  على نحو مستدار فل األ راو السلمية. 

و أت الض الوفول أن تدالير اليــمافية وبنا  الثقة أاــااــية لضــمان ااــتخدار المضــا  الخا  ل فل األ راو   - 31
الوفول إلى تقرير فريق الخررا  الحاوميي  الملنل لتدالير كمالة اليــــمافية وبنا  الثقة فل أنيــــاة  الســــلمية. وأنــــا ت ،ذه  

 ونخلت الدول على تنميذ ما و ل اه م  تو،يات وتدالير مل مة.   2013، للار A/68/189المضا  الخا  ل ) 

للخنة، وإن لم تك  محمل مخ ـ ـا لمسـا   نزع السـلح فل المضـا  الخا  ل،  و أت الض الوفول أن ا -32
ما يالت تؤل  لو ا أاــااــيا وفريدا فل الحوكمة اللالمية والتلاون الدولل ايــأن المضــا  الخا  ل، وين ول لها أن 

خدار المضــا  تلزي ،ذا الدو . و أت تل  الوفول أطضــا أن عم  اللخنة فل  ا مة وااــلة م  المخادت طام  ااــت 
الخا  ل فل األ راو الســــــــلمية ويمث  عامل   يســــــــيا م  عوام  الوقاطة م  اار حدوث اــــــــ اب للتســــــــل  فل  
المضــا  الخا  ل وتســلي  المضــا  الخا  ل، ولذل  فبن عم  اللخنة طامدع  ويدعم  هول المحاف  األارى الرامية  

 إلى من  حدوث ا اب تسل  فل المضا  الخا  ل.
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ض الوفول مخدلًا أن م  األنسـل مناقيـة المسـا   المت ـلة تحديدًا امن  اـ اب التسـل  فل المضـا   وأكدت ال  - 33
ــلة فل المحاف  ضات الودطات التل   ــا   ضات ال ـ ــا  الخا  ل فل أنيـــاة األم  القومل والمسـ ــتخدار المضـ الخا  ل وااـ

 األولى التاالة للخملية اللامة.  تركز على تل  المسا  ، مث  مؤتمر نزع السلح و،يئة نزع السلح واللخنة 

و أت الض الوفول أن الملــايير طمانهــا أن تهيا منــاة الثقــة اللير لوعــــــــــــــ  تــدالير ملزمــة قــانونــا فل  -34
المســتقر  لتنظيم المضــا ، و حرت فل ،ذا الســياب ا ــدو  تقرير األمي  اللار ع  الحد م  التهديدات المضــا ية  

ــ   ــؤول )ع   ريق ملايير وقواعد وم ال  تضــــ ــلوك المســــ ، وبلم  المريق اللام  الممتوح A/76/77  أنمات الســــ
اللضوية الملنل االحد م  التهديدات المضا ية ع   ريق ملايير وقواعد وم ال  تض   أنمات السلوك المسؤول  

  .ألن م  نأن ،ذا تلميق مناقية الملايير المتللقة االمضا

و أى أحد الوفول أن اار تســـــــــــــلي  المضـــــــــــــا  الخا  ل يؤكد أ،مية الحوا  والتماوو الدوليي ، لهدف  -35
وعــ  قواعد ملزمة قانونًا ايــأن اليــمافية وبنا  الثقة، ألن التدالير  ير الملزمة قانونا د تت ــدى اما فيه الكماطة 

ــا  الخا  ل. و أى ،ذا الوفد أ ــل  فل المضـ ــ اب تسـ ــية أن تركز  لخار حدوث اـ ــااـ ــا أن م  الضـــرو ات األاـ طضـ
التدالير الملزمة قانونا على أن تؤكد مخدلا الم ـــــــــــلحة الميـــــــــــتركة فل اداـــــــــــتمالة م  المضـــــــــــا  الخا  ل فل  

 اداتخدامات واأل راو السلمية، وفقا لم ال  القانون الدولل القا مة. 

الخا  ل ووعـــ  أاـــلحة م  أ  وأكدت الض الوفول مخدلًا أن من  حدوث اـــ اب تســـل  فل المضـــا    -36
نوع فيه أمر االغ األ،مية، وأ،الت اخمي  الدول، ود اـيما التل لديها قد ات فضـا ية كررى، أن تسـا،م لنيـات فل  
ااـتخدار المضـا  الخا  ل فل األ راو السـلمية م  أ   من  تسـليحه، وأن تمتن  ع  وعـ  أاـلحة م  أ  نوع 

 ات أارى تتلا و م  ،ذا الهدف. كما  أت تل  الوفول أن الحماظ على فل المضا  الخا  ل أو اتخاض أ  إ را
ليئة المضــــــا  الخا  ل فل األمد ال ليد يتالل التزار المختم  الدولل اضــــــمان عدر وعــــــ  أاــــــلحة فل المضــــــا   

 الخا  ل على اإل لب. 

ــلة النظر فل ميـــروع الملا،دة المتللق -37 ة امن  وعـــ  وأكدت الض الوفول م   ديد على عـــرو ة موا،ـ
ه ادتحال الرواـــــل  األاـــــلحة فل المضـــــا  الخا  ل والتهديد اااـــــتلمال القوة عـــــد األ ســـــار المضـــــا ية، الذ  أعد 

 وال ي ، ألنه طمهد الاريق إلى عمان ااتخدار المضا  الخا  ل فل األ راو السلمية.

ة م  الحاار المضـــــا ل تزيد  و أت الض الوفول أن التدمير المتلمد لأل ســـــار المضـــــا ية يولد كمية كرير  -38
ااريقة عيـــوا ية م  مخا ر ا،ـــادار األ ســـار المضـــا ية المو ولة فل المدا  لها واعتررته اـــلوكا  ير مســـؤول  

 م  نأنه أن طقوو ااتدامة وااتقرا  ااتخدامات المضا  الخا  ل. 

ــا يا ونــــدلت   - 39 ــالة للســــوات  التل تولد حااما فضــ وأعربت الض الوفول ع  قلقها إيا  اات ا ات القد ات المضــ
على أنه ين ول للدول أن تمتن  ع  ااــــــــــتخدار تل  القد ات أو اات ا ،ا. و أت ،ذه الوفول أطضــــــــــا أن اإلعلن األاير 

ــال  ع  الودطات المتحدة، وم  الد،ا كندا، ايــــأن ادلتزار   ــالة  ال ــ الدر إ را  تخا   مدمرة اااــــتخدار القذا ص المضــ
 للسوات  ضات ال لول الم انر ،و ااوة إطخالية نحو ،و، ملايير للسلوك المسؤول فل المضا  الخا  ل.  

وُ  ل أن اللخنة ين ول أن تظ  منررا للمناقيــات  ير المســيســة وأن تيــخ   على وعــ  م ال  تو يهية  -40
الحماظ على المضا  الخا  ل لأل راو السلمية، وبالتالل ،ون السلم واألم  الدوليي   مذ،رية للدول تهدف إلى

 وتلزيز التلاون الدولل والتما،م المت الل.

ــا ية التخا ية، وأن   -41 وُ  ل أن على اللخنة أن تركز على التحدطات التل طارحها تاوير الرحلت المضــــــــــ
ميـا كة الكيانات المضـا ية التخا ية فل األنيـاة اللسـارية، وأن  تيـخدع  على وعـ  لوا   و نية قوية فلالة تنظم

تكم  اتســـاب األنيـــاة المضـــا ية التل تضـــال  لها الخهات  ير الحاومية م  األ راو الســـلمية، وأن تلزي فل  
الوقت نمســــه اليــــمافية على ال ــــليد الدولل. وُ  ل أطضــــا أن م  الضــــرو   إيل  أ،مية ألمان أنيــــاة المضــــا  
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ــ  فل  الخا   ــخمة على أمان تل  األنيـــــاة والتواـــ ــاتلية الضـــ ــايلت الســـ ــأن مخا ر التيـــ ل وتلزيز ال حوث ايـــ
 مناقيتها وال حت ع  حلول لها.

ــرتمرر   -42 ــيلقد فل نيروبل فل أيلول/اـــــــ ــا  األفريقل" اـــــــ وأحا ت اللخنة علما اأن منتدى "أاـــــــــروع المضـــــــ
المضا  األفريقل للتداول حول كيفية تواي  ،ذا ، وأنه ايوفر محمل مرتكرا أل،حا  الم لحة فل قااع  2022

القااع فل أفري يا وتدميم الخهول الرامية إلى توفير وتلزيز اـــــــــر  التلاون لي  الرلدان األفري ية وعلى ال ـــــــــليد 
 الدولل ايأن األنياة المضا ية. 

ل ياـــــــيا والمحي  ودحظت اللخنة أن الدو ة الســـــــاالة والليـــــــري  للملتقى اإلقليمل لوكادت المضـــــــا  ف -43
الهال ، حول موعـــوع "تواـــي  نااب ادلتكا ات المضـــا ية م  الل اليـــراكات المتنوعة"، ُعقدت عرر اإلنترنت 

 . 2021كانون األول/لطسمرر  3تيري  الثانل/نوفمرر إلى  30فل المترة م  

المحي  الهال  ودحظت اللخنة أن اد تماع الخامس عيــــر لمخلس منظمة التلاون المضــــا ل هاــــيا و  -44
. وـقد وافق المخلس على ااـة تنمـيذ  2021تيــــــــــــــري  الـثانل/نوفمرر   11إلى  9عـقد عرر اإلنترـنت فل المترة م   

، وعلى تلدي  قواعد 2025-2021الميـــــا ي  الخا،ـــــة امنظمة التلاون المضـــــا ل هاـــــيا والمحي  الهال  للمترة 
 األنياة التلاونية لتل  المنظمة.

ــا   الحماظ على وأو،ــــت اللخنة امو  -45 ــر  وواــ ــري  األولوية، فل الرند المتللق اســ ــلة النظر، على اــ ا،ــ
 .2023ااتخدار المضا  الخا  ل فل األ راو السلمية، أ نا  لو تها السالاة والستي  فل عار 

 


