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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   

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -طاء 
رئي أنه ينبغي للجنة أن تناشـد الرري  الاام  المرتو  اا  الاوـوية المن ـم  مق اررار الجم ية الاامة  -1
المتخذة قه     قرارات اأن يحجم  ن النظر في المســـــــــائ  التي  ـــــــــه  للجنة أن تنايلت ا يالتي ير   في  76/231

 الرري  الاام .إن اء 

كـا  لتحـديـد ي يـة الرري  الاـامـ  المرتو  اـا    76/231يرأ  ااض الوفو  أن قرار الجم يـة الاـامـة   -2
الاوــــــــــوية تحديدا ياتــــــــــحا. يرأ  تل  الوفو  أيوــــــــــا أن شل  الرري  الاام  مرتو  أما  م ــــــــــاركة  مي  الدي   

ي األمم المتحدة يأن من األنســـل الد وة إلج تجنل التداب   ين  مله ي م  اللجنة أءناء ا تما ا  األ وـــاء ف
 الرري  الاام  نرسه.

ــد قرار الجم ية الاامة  -3 ــجلة تــــ ــوا  المســــ ــق  ن امتنا  76/231يرأ  ااض الوفو  أن األصــــ ، فوــــ
 ت  ليه، يد ن  لج الطاا  المثير للجد  للرري  الاام  المرتو  اا  الاووية.أ واء  ن التصوي 

يرأ  ااض الوفو  أن النظر في المســائ  المتصــلة ااألمن يالســقمة يدب  في نطاا ابتصــا  لجنة   -4
 نز  السق  ياألمن الديلي )اللجنة األيلج( التاااة للجم ية الاامة.

ا ـتخدا  الروـاء الخار ي في األاراا السـلمية، الذش ي ـم  يتـ   يرأ  ااض الوفو  أن  م  لجنة -5
ــتدامة  ــاء الخار ي في األمد البايد، يد   لج  ير اللجنة في تازيز ا ـــ ــطة الروـــ ــتدامة أن ـــ مبا ئ تو ي ية   ـــ

 الامليا  الروائية يأمن ا ي قمت ا.

http://undocs.org/A/RES/76/231
http://undocs.org/A/RES/76/231
http://undocs.org/A/RES/76/231
http://undocs.org/A/RES/76/231
http://undocs.org/A/RES/76/231
http://undocs.org/A/RES/76/231
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 ديلي )اللجنة األيلج( يلجنةي حظت اللجنة أن حلرة نراش م ــــــــتركة  ين لجنة نز  الســــــــق  ياألمن ال -6
ــتامار )اللجنة الراااة(، التاااتين للجم ية الاامة، ا ـــمن التحديا  التي  ــية الخاصـــة يان اء ا  ـ ــيا ـ ــائ  السـ المسـ

م ــتر    ،  د م2022ت ــرين األي /أوتو ر   27يمكن أن توا ه أمن الروــاء يا ــتدامته،  ــتارد في نيويور  في 
ــاء الخار ي يم ــضين الروـــــ ــضين نز  الســـــــق . ياتررت اللجنة  لج أن تتناي  حلرة النراش من مكتل شـــــ كتل شـــــ

ــلمية ي م  ــاء الخار ي في األاراا الســ الرري   الم ــــتركة أي ه التداب  يالتبير  ين  م  لجنة ا ــــتخدا  الروــ
 الاام  المرتو  اا  الاووية.

  
 مسائل أخرى  -الم 

 .76/76نظر  اللجنة في  ند  دي  األ ما  المانون "مسائ  أبرى"، يفرا لررار الجم ية الاامة  -7

يتكلم في إطار هذا الهند ممثلو ا تحا  الري ــــــي يألمانيا يالصــــــين يكندا يالمكســــــي  يالو يا  المتحدة  -8
حا  األيري ي، اصـرته مراببا  ائما، كلمة اا ـم ا تحا  األيري ي يالدي  األ وـاء .يه. ياليااان. يألرت ممثلة ا ت 

 يأءناء التبا   الاا  لآلراء، ألرج ممثلو  ي  أ واء أبرى أيوًا كلما  تتال    ذا الهند.
  

   2023- 2022تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة   - 1 

، ا تراا الذش 58/89من قرارها    11أشــــــار  اللجنة إلج أن الجم ية الاامة كانت قد أيد ، في الرررة  -9
، المرف  الثاني،  A/58/20ن في المســـــتره  )توصـــــلت إليه اللجنة ا ـــــمن ت ـــــكي  مكاتل اللجنة يهي تي ا الرر يتي 

،  A/52/20(، ا ــتنا ا إلج التدا ير المتالرة ام ــاليل  م  اللجنة يهي تي ا الرر يتين )انظر الوءيرة 9-5الرررا   
، المرف  الثـاني، التـذييـ  الثـالـل(، التي كـانـت الجم يـة الاـامـة قـد  ــــــــــــــه  أن A/58/20المرف  األي ، يالوءيرـة  

 .52/56أيدت ا في قرارها 

لجنة أيوــــــــــــــًا إلج أنه ينبغي ل ا، يفرا للتدا ير المتالرة  ت ــــــــــــــكي  مكاتل اللجنة يهي تي ا  يأشــــــــــــــار  ال -10
 .2025-2024الرر يتين، أن تتوص  إلج اتراا في  يرت ا الخامسة يالستين ا من  مي  أ واء مكاته ا للرترة 

  فرــد شــــــــــــــجاــت  ي حظــت اللجنــة أن أيــًا من المجمو ــا  القليميــة لم ترــد  ترشــــــــــــــيحــات ــا ااــد، يلــذلــ  -11
المجمو ا  القليمية  لج ترديم الترشـــــــــــيحا  المطلو ة إما قه  نظر اللجنة الراااة في م ـــــــــــري  الررار المتال  
االتااين الديلي في ا ــــــتخدا  الروــــــاء الخار ي في األاراا الســــــلمية في الديرة الســــــاااة يالســــــباين للجم ية  

 .2023ن للجنة، في  ا  ، أي قه  الديرة السا  ة يالستي 2022الاامة، في  ا  
  

 عضوية اللجنة  - 2 

(، A/AC.105/2022/CRP.3أحاطت اللجنة  لما اطلل اواتيما  ا نوــــــــما  إلج  وــــــــويت ا ) - 12
ــاااة يالســـباين، في  ا    ر  توصـــية الجم ية الاامة في  يرت ا السـ ، امن تصـــبو اواتيما   وـــوًا  2022يقرَّ

 اللجنة. في 

(، A/AC.105/2022/CRP.4أيي كســتان ا نوــما  إلج  وــويت ا )يأحاطت اللجنة  لما اطلل   - 13
ر  توصــية الجم ية الاامة في  يرت ا الســاااة يالســباين، في  ا    ، امن تصــبو أيي كســتان  وــوًا  2022يقرَّ

 اللجنة. في 
  

http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/58/89
http://undocs.org/A/RES/58/89
http://undocs.org/A/58/20
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/225/45/pdf/N9722545.pdf?OpenElement
http://undocs.org/A/58/20
http://undocs.org/A/RES/52/56
http://undocs.org/A/RES/52/56
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 صفة المراقب  - 3 

ــرة مراقل  ائم لدى   - 14 ــو   لج صـــ مة من المنظما  اير الحكومية من أ   الحصـــ .يما يتال  االطلبا  المردَّ
 من الوءيرــة   311)الرررة    2010في  يرت ــا الثــالثــة يالخمســـــــــــــين، في  ــا     اتررــت اللجنــة، أشــــــــــــــار  اللجنــة إلج أن ــا  

A/65/20  ــــنوا ، إلج أن   ءقث  صــــرة المراقل للمنظما  اير الحكومية  لج أ ــــا  مضقَّت، لرترة (،  لج أن ُتمنو 
ــا ش يا  تما ي،   ــارش لدى المجلا ا قتصــ ــت ــ ــو   لج المركز ا  ــ  يأن تر  مالوما   ن حالة طله ا المردَّ  للحصــ

ة المراقل الدائم ل ذه منو صــــــــر    صــــــــرة المراقل المضقَّتة يمكن أن تمدَّ   ــــــــنة إتــــــــا.ية إشا اقتوــــــــج األمر شل ، يأن 
 المجلا.   المنظما  اير الحكومية لدى التمود من حصول ا  لج المركز ا  ت ارش لدى 

ــو   لج  -15 ــي الحصــ يأحاطت اللجنة  لما اطلل رااطة تطوير مركز البحوث الديلية في المحيط األطلســ
ـنة في يرقـة ا  تمـا   صــــــــــــــرـة مراقـل  ائم لـدى اللجنـة. يُ ر ا الطلـل يالمرا ــــــــــــــق  شا  الصــــــــــــــلـة  لج اللج

A/AC.105/2022/CRP.5. 

يقرر  اللجـنة منو رااطـة تطوير مركز البحوث اـلديلـية في المحيط األطلســــــــــــــي صـــــــــــــــرة مراـقل،  لج  -16
ــارش لدى   ــت ـ ــو   لج المركز ا  ـ ــنوا ، ريثما تر  مالوما   ن حالة طله ا للحصـ ــا  مضقت، لمدة ءقث  ـ أ ـ

 المجلا ا قتصا ش يا  تما ي.

ــرة مراقل  ائم يأحا  - 17 ــو   لج صـــ ــاء الحصـــ ــو  إلج الروـــ طت اللجنة  لما اطلل التحالف من أ   الوصـــ
 .A/AC.105/2022/CRP.6لدى اللجنة. يُ ر ا الطلل يالمرا ق  شا  الصلة  لج اللجنة في يرقة ا  تما   

  دةيقرر  اللجنة منو التحالف من أ   الوصــو  إلج الروــاء صــرة مراقل،  لج أ ــا  مضقت، لم - 18
ءقث  نوا ، ريثما تر  مالوما   ن حالة طلبه للحصو   لج المركز ا  ت ارش لدى المجلا ا قتصا ش  

 يا  تما ي.

يأحاطت اللجنة  لما اطلل ما د  هاش للادالة الاالمية الحصو   لج صرة مراقل  ائم لدى اللجنة.  -19
 .A/AC.105/2022/CRP.7يُ ر ا الطلل يالمرا ق  شا  الصلة  لج اللجنة في يرقة ا  تما  

ث  ـنوا ، يقرر  اللجنة منو ما د  هاش للادالة الاالمية مركز مراقل،  لج أ ـا  مضقت، لمدة ءق -20
 ريثما تتوفر مالوما   ن حالة طلبه للحصو   لج المركز ا  ت ارش لدى المجلا ا قتصا ش يا  تما ي.

يأحاطت اللجنة  لما اطلل التحالف الديلي للســــق  )الروــــاء( الحصــــو   لج صــــرة مراقل  ائم لدى  -21
 .A/AC.105/2022/CRP.8 تما  اللجنة. يُ ر ا الطلل يالمرا ق  شا  الصلة  لج اللجنة في يرقة ا 

ــاء( صــــــــــــــرــة مراقــل،  لج أ ـــــــــــــــا  مضقــت،   -22 يقرر  اللجنــة منو التحــالف الــديلي للســــــــــــــق  )الروـــــــــــــ
ــت ـــــــــــارش لدى المجلا   ءقث لمدة ــنوا ، ريثما تر  مالوما   ن حالة طلبه للحصـــــــــــو   لج المركز ا  ـــــــــ  ـــــــــ

 ا قتصا ش يا  تما ي.
  

 مسائل أخرى  - 4 

 لما  ورقة اير ر ــــــمية أ دها رئيا اللجنة، أتيحت في الديرة الحالية للجنة، ي حظت  أحاطت اللجنة  -23
أن الرئيا قد أشــــــار في ا إلج الدير الرريد الذش توــــــطل  اه اللجنة يلجنتاها الرر يتان اصــــــرت ا منصــــــا  فريدة 

ه من ءم امهمية للتااين الديلي في مجا  ا ـــــتك ـــــا  الروـــــاء الخار ي يا ـــــتخدامه في األاراا الســـــلمية، ينو 
ــاء، ا ـــــــمن موتـــــــو  مضتمر قمة  2023المناق ـــــــا  التي تجري ا ك  من ا في  يرت ا في  ا   ، حســـــــل ا قتوـــــ

ــهتمهر   ــتره  المررر  رده في أيلو / ـــــــ ــترد  ترريرا  ن حالة األ ما  2023المســـــــ ــار  إلج أن األمانة  ـــــــ ؛ يأشـــــــ
؛ يأن رئيا 2023 يتين التي  ــــتارد في  ا   التحوــــيرية لمضتمر قمة المســــتره  في  يرا  اللجنة يلجنتي ا الرر 

http://undocs.org/A/65/20
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،  ناصــــر مرترحة  2023اللجنة ياتز  أن يرد  أءناء انارا  الديرة الســــتين للجنة الرراية الالمية يالترنية، في  ا   
ــلة النظر في ا، يشل  االت ـــــــــاير م  مكاتل اللجنة يلجنتي ا الرر يتين؛ يأن حلرة النراش الم ـــــــــتركة  ين   لمواصـــــــ

، قد تتناي   2022يلج يالراااة التاااتين للجم ية الاامة، في  يرت ا الســــــــــــــاااة يالســــــــــــــباين في  ا  اللجنتين األ
مضتمر قمة المســتره  يالحوار  ين الج ا  صــاحبة المصــلحة المتاد ة ا ــمن الروــاء الخار ي؛ يأنه  ــيتم تناي  

يحتم  تنظيمه في النصــــف  يفي مضتمر   2022موتــــو  مضتمر قمة المســــتره  في منتدى الروــــاء الاالمي لاا  
اا شـترا   ين األمم المتحدة يالهرتغا  ا ـمن موتـو  إ ارة األن ـطة الروـائية يا ـتدامت ا؛   2023األي  من  ا  

يأن األ ـا  الجام  لع ما  التحوـيرية لمضتمر قمة المسـتره  يالحوار  ين الج ا  صـاحبة المصـلحة المتاد ة 
خار ي ينبغي أن يتمث  في ا  ترا  الكام   دير ي م  اللجنة يلجنتي ا  الذش  ـيارد في إطاره ا ـمن الروـاء ال

 " الماتمدة.2030الرر يتين،  د م من مكتل شضين الرواء الخار ي، يأن يرا ي تمامًا بطة "الرواء 
  

  2023"استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية": الخطة البرنامجية المقترحة لعام    ، 5البرنامج  -5 
 2021أداء البرامج لعام  و 

 وانت الوءيرتان التاليتان ماريتتين  لج اللجنة: -24

: ‘ا ـــــــــتخدا  الروـــــــــاء الخار ي في األاراا الســـــــــلمية’ ،5يرقة ا تما   نوان ا "الهرنامج   )أ( 
 (؛A/AC.105/2022/CRP.16" )2023الخطة الهرنامجية المرترحة لاا  

 (.A/77/6 (Sect.6))الوءيرة  2023الميزانية الهرنامجية المرترحة لاا   ) ( 

ــاء الخار ي االنااة ا ــــــمن   -25 يرحهت اللجنة االارا اليوــــــاحي الذش قدمه مدير مكتل شــــــضين الروــــ
 ما  التي قدم ا المكتل ا من مجا   الام  الرئيسية.يالمالو  2023الخطة الهرنامجية المرترحة لاا  

 ييافرت اللجنة  لج الخطة الهرنامجية المرترحة. -26

الوار ة في المرف  األي  للميزانية الهرنامجية المرترحة  ( )يأشار  اللجنة إلج تريرة تصحيو الحاشية   -27
 ( احيل يدرج ا  م الصحيو لويارة إ ارة الطوارئ الصينية.A/77/6 (Sect.6))الوءيرة  2023لاا  
  

 مشروع جدول األعمال المؤقت لدورة اللجنة السادسة والستين  - 6 

 :2023يالستين في  ا  أيصت اللجنة االنظر في الهنو  التالية في  يرت ا السا  ة  -28

 افتتا  الديرة. -1 

 إقرار  دي  األ ما . -2 

 ولمة الرئيا. -3 

 تبا    ا  لآلراء. -4 

  ه  يي ائ  الحراظ  لج ا تخدا  الرواء الخار ي في األاراا السلمية. -5 

 تررير اللجنة الرراية الالمية يالترنية  ن أ ما   يرت ا الستين. -6 

 لرراية الرانونية  ن أ ما   يرت ا الثانية يالستين.تررير اللجنة ا -7 

 .المستدامة الرواء يالتنمية -8 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/298/17/pdf/N2229817.pdf?Ope
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/298/17/pdf/N2229817.pdf?Ope
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 الروائد الارتية لتكنولو يا الرواء: ا تاراا الحالة الراهنة. -9 

 الرواء يالمياه. -10 

 الرواء يتغير المناخ. -11 

 ا تخدا  تكنولو يا الرواء في منظومة األمم المتحدة. -12 

 للجنة يأ لو   مل ا في المستره . ير ا -13 

 ا  تك ا  يا  تكار في مجا  الرواء. -14 

 ".2030بطة "الرواء  -15 

 مسائ  أبرى. -16 

 تررير اللجنة المرد  إلج الجم ية الاامة. -17 

ــمن ا قترا  الوار  في  -29 ــ ، أءناء فترة ما  ين الديرا ، إلج اتراا ا ـــ ي حظت اللجنة أن االمكان التوصـــ
ــنة ياحدة  نوانه "التنســــــي  من أ   األن ــــــطة   A/AC.105/2022/CRP.14يرقة ا  تما   اإ راج  ند فر ي لســــ

في مجا  الروـــــاء"، في الديرة    " تـــــمن  ند  دي  األ ما  المانون "ا  ـــــتك ـــــا  يا  تكارالمســـــتدامة الرمرية
الســــا  ــــة يالســــتين للجنة، يأنه يمكن إ راء مزيد من المناق ــــا  في هذا ال ــــمن أءناء انارا  الديرة الســــتين للجنة  
الرراية الالمية يالترنية يالديرة الثانية يالســــتين للجنة الرراية الرانونية، يأنه ينبغي، في هذا الصــــد ، إ ق  الدي   

 ن انارا   يرة اللجنة السا  ة يالستين امش اتراا يهر  ا من شل  ا تراا.قه  يقت كا  م
  

 الجدول الزمني ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين -ميم 
 :2023اتررت اللجنة  لج الجدي  الزمني المضقت التالي لديرت ا ي يرتي لجنتي ا الرر يتين في  ا   -30
 

 المكان التاريخ 

 فيينا 2023شباط/فهراير  17-6 الرراية الالمية يالترنيةاللجنة    

 فيينا 2023آشار/مار   31-20 اللجنة الرراية الرانونية

 فيينا 2023حزيران/يونيه   9-أيار/مايو 31 لجنة ا تخدا  الرواء الخار ي في األاراا السلمية
 


