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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
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الدورة الستون

فيينا 31 ،أيار/مايو  11 -حزيران/يونيه 2021

مشروع التقرير
ثامنا -دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
-1

وفقــا لقرار العمةيــع ال ــامــع  ،92/75نظرت اللعنــع العرةيــع فب ال نــد  9من جــدوا األامــاا ،الم نون

-2

وتكلم فب إطار ال ند  9من جدوا األاماا ممثلو االتحاد الروسـب وسسـراليل وسندونيسـيا وال ـين وفرنسـا

"دور اللعنع وأسلوب املها فب المستق ل".

وكندا والمكسـ ـ ــيم والنمسـ ـ ــا والواليات المتحدة .وأ ناع التآلادا ال اى لمراع ،ألقأ ممثلو دوا أااـ ـ ــاع أ ر كلمات
تت لق بهذا ال ند.

-3

وارضـ ـ ــا الأ اللعنع العرةيع مذكرة من األمانع بشـ ـ ــون الحوكمع وأسـ ـ ــلوب ال مل لد اللعنع و ي تيها

-4

وأشـارت اللعنع العرةيع إلأ أن اللعنع كانا دد دررت ،فب دورتها الثانيع والسـتين ،أن يدرف فب جدولب

العرايتين (.)A/AC.105/C.1/L.384

أامـاا اللعنتين العرايتين بنـد منتظم انوانـه "دور اللعنـع وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب املهـا فب المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتق ـل" ب يـع إتـاحـع المعـاا

لمنادشع المسالل الشاملع لمعاالت مت ددة ( ،A/74/20العقرة ( 321ح)).
-5

ورح ا اللعنع العرةيع بالو يقع  A/AC.105/C.1/L.384ب ـ ـ ــعتها أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــا مهما لموا ـ ـ ــلع النظر فب ذا

-6

ورأت ب ض الوفود أن م دأ توافق اآلراع الذي تطآلقه اللعنع يسـ ـ ـ ـ ــمت لها بون تتقذ د اررات دابلع للتط يق

الموضوع فب إطار طع ال مل المت ددة السنوات المت لقع بالحوكمع وأساليب ال مل لد اللعنع و ي تيها العرايتين.

ال المب تهدف إلأ م العع طالعع واسـ ع من المسـالل المسـتعدة فب معاا الت اون الدولب الأ اسـتقداى العاـاع

القارجب فب األغراض السلميع.
-7

)V.21-04256 (A

ورأت ب ض الوفود ضرورة است راض واليات األفردع ال املع كل مس سنوات.
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-8

ورلب أن ادد األفردع ال املع ينآلغب أن يظل فب حدود الم قوا من أجل ضـ ــمان مشـ ــاركع جمي الدوا

-9

ورلب أن ال روض اإلياـاحيع التقنيع ينآلغب أن ت قد الا ودا الغداع لمدة ال تزيد ان سـااع واحدة

فيها ،وال سيما الدوا ذات الوفود ال غيرة ،ونظ ار كذلم لمحدوديع موارد األمانع.

وأنه يعب أن يق ـ ــا فب الس ـ ــااع األ يرة من ودا الترجمع الش ـ ــعويع فب كل يوى ودا لل روض اإليا ـ ــاحيع

التب تتطلب ترجمع شعويع ،م تحديد مدة ال روض اإليااحيع التقنيع بما ال يتعاوز  10ددالق.
-10

ورلب أن الندوة التقليديع ،التب ت ـستغرق ن ـ

-11

ورأت ب ض الوفود أن زيادة التنسـ ــيق والتعاال والتبزر بين اللعنتين العرايتين بشـ ــون المسـ ــالل الشـ ــاملع

-12

ورلب أن من الممكن تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين الت اون بين اللعنتين العرايتين إذا ما حر ـ ـ ـ ـ ـ ــا كل منهما الأ تقديم

-13

ورلب أنـه ينآلغب الحعـاع الأ الوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحكومب الـدولب للعنـع ،وتعنـب أي تـد ـل من جـانـب الكيـانـات

-14

ورأت ب ض الوفود أن تقديم تقارير من مقتل

الكيانات غير الحكوميع ،بما فب ذلم دوالر ال ـ ـ ـ ــنااع

-15

ورلب أن المحاوالت الراميع إلأ نقل منادش ـ ــع المواض ـ ــي الهامع المدرجع فب جدوا أاماا العا ـ ــاع إلأ

-16

ورلب أن امل كيانات األمم المتحدة بشـون المسـالل المت ـلع ال ـلع بالعاـاع ينآلغب أن ينسـق بددع م

-17

ورلب أن ااتماد العمةيع ال امع لق اررات ت الج المس ـ ــالل التب تد ل فب نطاق ا ت ـ ــاص اللعنع ،مثل

يوى ،ينآلغب أن تمتد إلأ يوى كامل ،أو أن تسـتكمل بندوة

إضافيع أو حلقع نقاش أو جلسع لتقديم اروض إيااحيع بشون بند محدد من بنود جدوا األاماا.

من شونها أن تزيد من كعاعة املهما.
تقارير إلأ األ ر بانتظاى.

غير الحكوميع فب أامالها.

والقطاع القاص واألوساط ال لميع واألكاديميع ،إلأ اللعنع من شونه أن ي زز املها ال اى.

من ات موازيع محدودة ال اويع من شونها أن تقوض ال الحيات الدوليع للعنع.

امل اللعنع.

اسـتدامع أنشـطع العاـاع القارجب فب األمد الآل يد والحطاى العاـالب ،دون إشـراج اللعنع بوي شـكل فب بحثها ،دد
يؤدي إلأ تبكل مسـ ـ ـ ـ ــؤوليات اللعنع ،ودد يقل بتقسـ ـ ـ ـ ــيم المسـ ـ ـ ـ ــؤوليات بين مقتل

المتحدة ويعسد الت اون والتنسيق بينها.

الكيانات دا ل منظومع األمم

-18

ورلب أن اللعنع ليسـ ــا المحعل المناسـ ــب لمنادشـ ــع المسـ ــالل المت ـ ــلع تحديدا بمن سـ ــآلاق التسـ ــلت فب

-19

ورلب أن المآلـاد الواردة فب م ـا ـدة العا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع القـارجب ،وكـذلـم االلت ازمـات الـدوليـع األ ر الواجآلـع

-20

ورلب أن النظر فب العوانب القانونيع للتنعيذ ال ملب للمآلاد التوجيهيع للعنع بش ـ ـ ــون اس ـ ـ ــتدامع أنش ـ ـ ــطع

العااع القارجب أو باستقداى العااع القارجب ألغراض اسكريع وغير ا من أغراض األمن القومب.
التط يق ،ب األسس التب تسترشد بها جمي األنشطع العااليع الحكوميع والقا ع بمقتل

أطيافها.

العاـاع القارجب فب األمد الآل يد مسـولع ينآلغب أن تدرف فب جدوا أاماا اللعنع العرةيع القانونيع لاـمان إشـراج
راع دانونيين من الدوا فب بحثها.

-21

ورلب أن الأ اللعنع تركيز املها الأ إيعاد حلوا مركآلع تكعل اسـتدامع أنشـطع العاـاع القارجب فب

األمد الآل يد ،وال س ـ ــيما فب معاالت ال مل الأ التقنيم من مش ـ ــكلع الحطاى العا ـ ــالب وم العتها ،وسدارة حركع
المرور فب العااع ،والسواتل ال غيرة ،ومن نشوب المنازاات من جراع أنشطع العااع القارجب وحلها.
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-22

ورأت ب ض الوفود أن الشـ ـ ـ ـ ــكل الهعين للدورة الحاليع ،الذي تاـ ـ ـ ـ ــمن ال ت المآلاشـ ـ ـ ـ ــر ا ر اإلنترنا لودال

العلســات ال امع بالترجمع الشــعويع بلغات األمم المتحدة الرســميع الســا ،أتاح مشــاركع أك ر لل لدان فب أاماا اللعنتين

العرايتين ،وأن من الممكن الحعاع الأ ذا الشكل الهعين فب اقد الدورات المق لع للعنع ولعنتيها العرايتين.
-23

ورلب أنه ينآلغب وضـ ـ ـ ـ ـ ـ إجراع يتآل فب الظروف القا رة لا ـ ـ ـ ـ ــمان اس ـ ـ ـ ـ ــتمرار امل اللعنع فب حاالت

األزمات ،مثل جالحع كوفيد.19-

رابع عشر -اقتراحات مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية
والستين
-24

امال بقرار العمةيـع ال ـامـع  ،92/75نظرت اللعنـع العرةيـع فب ال نـد  15من جـدوا األامـاا ،الم نون

"ادتراحات مقدمع إلأ لعنع اسـ ــتقداى العاـ ــاع القارجب فب األغراض السـ ــلميع بشـ ــون بنود جديدة لكب تنظر فيها

اللعنع العرةيع القانونيع فب دورتها الحاديع والستين" ،ك ند منتظم فب جدوا أامالها.
-25

وتكلم فب إط ــار ال ن ــد  15من ج ــدوا األام ــاا ممثلو ك ــل إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرالي ــل وأوكراني ــا وسيران (جمهوري ــع -

اإلس ـ ـ ــالميع) وال ارزيل وال ـ ـ ــين وكندا وم ـ ـ ــر والمغرب والمكس ـ ـ ــيم ونيوزيلندا والواليات المتحدة واليونان .وأ ناع

التآلادا ال اى لمراع ،ألقأ ممثلو دوا أاااع أ ر أياا كلمات تت لق بهذا ال ند.
-26

واتعقـا اللعنـع العرةيـع الأ أن يقترح الأ اللعنـع إدراف ال نود التـاليـع فب جـدوا أامـاا اللعنـع العرةيـع

فب دورتها الحاديع والثال ين:

ال نود المنتظمع
-1

إدرار جدوا األاماا.

-2

انتقاب الرليس.

-3

كلمع الرليس.

-4

تآلادا ااى لمراع.

-5

م لومات ان أنشطع المنظمات الدوليع الحكوميع وغير الحكوميع فيما يت لق بقانون العااع.

-6

حالع م ا دات األمم المتحدة القمس المت لقع بالعااع القارجب وتط يقها.

-7

المسالل المت لع بما يلب:
(أ)

ت ريم العااع القارجب وت يين حدوده

(ب)

ط ي ع المدار الثابا بالنسـ ـ ــآلع لسرض واسـ ـ ــتقدامه ،بما فب ذلم النظر فب الس ـ ـ ـ ل

والوســالل الكعيلع بتحقيق االســتقداى الرشــيد وال ادا للمدار الثابا بالنســآلع لسرض،

دون مساس بدور االتحاد الدولب لالت االت.
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-8

التشري ات الوطنيع المت لع باستكشاف العااع القارجب واستقدامه فب األغراض السلميع.

-9

بناع القدرات فب معاا دانون العااع.

-10

دور اللعنع وأسلوب املها فب المستق ل.
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ال نود المدرجع فب طط ال مل
-11

تآلادا ااى لمراع بش ـ ـ ــون النماذف القانونيع المحتملع لسنش ـ ـ ــطع المت لقع باس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف الموارد

العااليع واستغاللها واستقدامها.

(انظر العقرات من [ ]...إلأ [ ]...من ذا التقرير)

المواضي /ال نود المنعردة للمنادشع
-12

تآلادا ااى للم لومات واآلراع بشـ ـ ــون اآلليات القانونيع المت ـ ـ ــلع بتدابير تقنيم الحطاى العاـ ـ ــالب

والتدابير ال الجيع ذات ال لع ،م أ ذ امل اللعنع العرةيع ال لميع والتقنيع فب الحسآلان.

كوج األمم المتحدة غير الملزمع دانونا الم نيع بالعااع القارجب.

-13

تآلادا ااى للم لومات بشون

-14

تآلادا ااى لمراع بشون العوانب القانونيع إلدارة حركع المرور فب العااع.

-15

تآلادا ااى لمراع بشون تط يق القانون الدولب الأ أنشطع السواتل ال غيرة.

ال نود العديدة
-16

ادتراحات مقدمع إلأ لعنع اسـتقداى العاـاع القارجب فب األغراض السـلميع بشـون بنود جديدة
لكب تنظر فيها اللعنع العرةيع القانونيع فب دورتها الحاديع والستين

-27

وأحاطا اللعنع العرةيع الما بادتراح مقدى من وفد م ـ ـ ـ ــر بدضـ ـ ـ ــافع بند جديد فب جدوا أاماا اللعنع

-28

وأحاطا اللعنع العرةيع الما بادتراح مقدى من وفد جمهوريع إيران اإلسـالميع بشـون مسـولع ادالع فرص

-29

وأحاطا اللعنع العرةيع الما بادتراح مقدى من وفد أوكرانيا بدض ـ ـ ـ ــافع بند جديد فب جدوا أاماا اللعنع

-30

ورأت ب ض الوفود أن الأ وفـد م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر أن يوا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تطوير ادت ارحـه ،بمـا فب ذلـم إطـاره المرج ب

-31

ورأت ب ض الوفود أن نطاق المس ـ ـ ــالل الواردة فب مقترحات وفود أوكرانيا وسيران (جمهوريع-إس ـ ـ ــالميع)

-32

ورأت ب ض الوفود ض ـ ـ ــرورة ادى إض ـ ـ ــافع أي بنود أ ر إلأ جدوا أاماا اللعنع العرةيع ،ألن جدوا

-33

والحظــا اللعنــع العرةيــع أن أوكرانيــا وسيران (جمهوريــع  -اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالميــع) وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ت تزى اإلبقــاع الأ

-34

واتعقا اللعنع العرةيع الأ أن تداو من جديد الم هد الدولب لقانون العاـ ــاع والمركز األوروقب لقانون

العرةيع ب نوان " قافع العااع ،حقآلع جديدة للحاارة اإلنسانيع" (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.20/Rev.1
و وا الدوا األاااع الناميع إلأ المدار الثابا بالنسآلع لسرض (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.21

العرةيع ب نوان "األمن السي رانب لسنشطع العااليع" (.)A/AC.105/C.2/2021/CRP.27

والطرالق ذات ال لع ،لكب تنظر فيه اللعنع العرةيع مرة أ ر .

وم ر ب إما ارف نطاق امل اللعنع العرةيع أو تندرف ضمن ا ت اص منابر دوليع أ ر دالمع.
أامالها مزدحم بالكامل أ ال ،ما لم يتقذ درار بقعض ادد ال نود الحاليع.

مقترحاتها للنظر فيها مرة أ ر فب دورتها الحاديع والستين.

العاـ ــاع إلأ تنظيم ندوة ت قد أ ناع دورتها الحاديع والسـ ــتين ،م إيالع االاتآلار الواجب لتحقيق التمثيل العغرافب

والعنس ـ ـ ــانب ال اد ا بين المش ـ ـ ــاركين من أجل تعس ـ ـ ــيد طالعع واسـ ـ ـ ـ ع من اآلراع فيها ،والأ أن تسـ ـ ـ ـ أ العهتان
المنظمتان للندوة إلأ الت اون م سالر الكيانات األكاديميع المهتمع تحقيقا لذلم الغرض.
-35

وأش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت اللعنــع العرةيــع إلأ أنــه دــد تقرر مؤدتــا اقــد دورتهــا الحــاديــع والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين فب العترة من 28

آذار/مارس إلأ  8نيسان/أبريل .2022
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