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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

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

 مشروع التقرير   
 

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق  -ثالثا  
 بقانون الفضاء

 
جـدل  األعمـا ، المانون من  4، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد 75/92                          عمال  بقرار الجمعيـ  الاـامـ   -1

"مالومات عن أنشـــــم  المنظمات الدللي  الح ومي  للير الح ومي  ييما يتالن بقانون الر ـــــان"،  دند منتظم فا 
 جدل  أعمالها.

                                                      من جدل  األعما . لتكلم أي ــــــــا  فا إطار د ا الدند مرا دون  4لتكلمت ممثل  أل رانيا فا إطار الدند  -2
آلسـيا لالمحي  الهائ  لالماهد الدللا لقانون الر ـان لالمنظم  الدللي  لالتالـا ت عن منظم  التاالن الر ـايا 

، تكلم بشـــــان د ا الدند مرا دون عن آلرانل الاامتبائ  الالر ـــــايي  سإنترســـــدوتنيال لممســـــ ـــــ  الاالم اآلمن. لأ نان 
 منظمات ئللي  ح ومي  للير ح ومي  أخرى.

                                                      مارلضا  على اللجن  الرريي  من أجل النظر فا د ا الدند:ل ان ما يلا  -3

                                                                                     م  رة من األمان  تت ــم ن مالومات عن أنشــم  المنظمات الدللي  الح ومي  للير الح ومي  ييما  سأل  
ــدوتنيال لمنظم   ــايي  سإنترســــ ــان لرئت من المنظم  الدللي  لالتالــــــا ت الر ــــ "فور أل  مونكايند"   يتالن بقانون الر ــــ

 ؛  (A/AC.105/C.2/115) ل For All Moonkindس 

                                                                                م  رة من األمان  تت ــم ن مالومات عن أنشــم  المنظمات الدللي  الح ومي  للير الح ومي   سبل 
لالماهد الدللا لقانون  ييما يتالن بقانون الر ـــــــان لرئت من منظم  التاالن الر ـــــــايا آلســـــــيا لالمحي  الهائ  

 ل؛A/AC.105/C.2/116الر ان س

                                                                                 لر   اجتماع تت ــــــــــــم ن مالومات عن أنشــــــــــــم  المنظمات الدللي  الح ومي  للير الح ومي  ييما  سجل  
ــاـييـــــــ  سإنـ  ــا ت اـلر ـــــــــــــــــ ــان لرئت مـن اـلمــنظـمـــــــ  الـــــــدلـليـــــــ  ـلالتالـــــــــــــــــ ـترســـــــــــــــدوـتـنيـــــــال  ـيـتاــلن ـبقـــــــاـنون اـلر ـــــــــــــــــ

 ل. A/AC.105/C.2/2021/CRP.5س 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/115
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/116
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 لاستمات اللجن  الرريي  إلى الارضين اإلي احيين التاليين: -4

                                                                                   "الحو مـــ  الراـــالـــ  القـــائرة على التكي ك للنظـــام اإلي ولوجا القمر : مقترة لميثـــا  الحو مــ   سأل 
 المجلس ا ستشار  لجيل الر ان؛القمري  من األجيا  الشاب  فا األمم المتحدة"،  دمه المرا ب عن 

"التراث الثقافا فا الر ــــــــــان البارجا: اســــــــــتبان  المبائ  القانوني  الدللي  التا تحدئ ســــــــــدل  سبل 
 ."فور أل  مونكايند"حمايته لتاززدا ضمن إطار  انون الر ان"  دمته المراقب  عن منظم  

التقـدير أنشــــــــــــــمـ  المنظمـات اـلدللـي  الح ومـي  للير الح ومـي  ييمـا يتالن ل حظـت اللجـن  الرريـي  م   -5
بـقانون الر ــــــــــــــان، لأن تـلا المنظمـات ئأـتت على عـقد ممتمرات لـندلات لرعـدائ منشــــــــــــــورات لتـقارير، لأنهـا تاـقد  

 حلقات ئراسي  تدريدي  لالالح الممارسين لالملب  من أجل توسي  المارف  بقانون الر ان لتازيزدا.

                                                                                     حظــت اللجنــ  الررييــ  م  التقــدير أي ـــــــــــــــا  الــدلر الــ   تمئيــه المنظمــات الــدلليــ  الح وميــ  للير  ل  -6
 الح ومي  فا تموير القانون الدللا للر ان لتدييمه لزيائة فهمه.

لرحدت اللجن  الرريي  بالمالومات التا  دمها المرا ب عن منظم  التاالن الر ــــــــايا آلســــــــيا لالمحي   -7
ل، بمـا فا للـا المالومـات عن خمـ  التنميـ  الجـدـيدة ألنشــــــــــــــمـ  A/AC.105/C.2/116قـ  الهـائ  سانظر الو ي 

. لفا للا الالــــــــــــــدئ،  حظت اللجن  2020، التا أ ردا مجلس المنظم  فا عام 2030-2021المنظم  للرترة 
ا ت للاقد الجديد، ليشـار إليها باسـم "اسـتراتيجي  الرريي  أن رؤي  شـامل  لقانون الر ـان لا                                                                     ل ـياسـات الر ـايي  ل ضـ 

ل"، 2030-2021منظم  التاالن الر ـايا آلسـيا لالمحي  الهائ  المتالق  بقانون الر ـان لال ـياسـات الر ـايي  س
عملي  أكدر  التا تر ز على تازيز ئلر المنظم  فا مجا   انون الر ان لال ياسات الر ايي ، بغي  توفير فوايد

لدللها األع ـــان لتازيز م ـــادمتها فا المجتم  الدللا فا مجا   انون الر ـــان لال ـــياســـات الر ـــايي . عاللة 
على للا،  حظت اللجن  الرريي  توقي  اترا  تين المنظم  لم تب شــملن الر ــان البارجا بشــان تنان القدرات 

ــان ف ــايي  الوطني  للدل  األع ـــــــ ــرياات الر ـــــــ ــان فا مجا  التشـــــــ ا المنظم ؛ لتاالن المنظم  م  ل ال  الر ـــــــ
ــمام المنظم  إلى  ــترى لان ــ ــايي  بموجب الدرلتو و  المشــ ــات الر ــ ــياســ ــان لال ــ األلرلبي  فا مجا   انون الر ــ

 . 2021                                                  ع وي  الماهد الدللا لقانون الر ان اعتبارا  من عام 

د الـدللا لقــانون الر ـــــــــــــــان سانظر لرحدــت اللجنــ  الررييــ  بـالمالومـات التا  ـدمهــا المرا ـب عن الماهــ  -8
                                        بمرلر ســــــــــتين عاما  على إنشــــــــــايه، بما فا للا   2020ل، ال   احترل فا عام A/AC.105/C.2/116الو يق  

ــان البارجا التا  ــان  انون الر ـ ــتين للماهد بشـ ــي  الثالث  لال ـ عقدت عدر اإلنترنت  المالومات عن الحلق  الدراسـ
؛ لالندلة الدللي  بشــــان 2020فا الممتمر الدللا للمالح  الر ــــايي  الحائ  لال ــــباين فا تشــــرين األل /أكتوبر 

الحراظ على سـيائة القانون فا الر ـان البارجا فا عالـر ا تتكار ال ـري ، التا نظمت فا شـراك  م  الجمعي  
لقانون الر ـان، لمر ز  انون الر ـان التاب  إلئارة الر ـان الوطني  الالـيني  للمالح  الر ـايي ، لالماهد الالـينا 

؛ لندلة آيلين م. لالول  البام ـ  عشـرة بشـان الق ـايا الحاسـم  فا  انون 2020أيلو /سـدتمدر  20الالـيني  فا  
. ل حظـت اللجـن  الرريـي  أـنه فا عـام 2020                                                    الر ــــــــــــــان، التا ع ـقدت عدر اإلنترـنت فا  ـانون األل /ئي ــــــــــــــمدر 

ــان لالمر ز األلرلبا  2021 ــتر   تين الماهد الدللا لقانون الر ـــــ ــان المشـــــ                                                                                                 ، ع قدت الندلة المتالق  بقانون الر ـــــ
لقانون الر ـــــــان خال  الدلرة الحالي  للجن  الرريي  القانوني ، عن موضـــــــوع " انون الر ـــــــان من أجل ا  تالـــــــائ 

الدللا لقانون الر ان ستاقد بالتزامن م  الممتمر  الر ايا الاالما"، لأن الحلق  الدراسي  الرابا  لال تين للماهد
ــابق  مانرريد  كس  ــمل م ـ ــتشـ ــباين فا ئتا، اإلمارات الاربي  المتحدة، لسـ ــايي  الثانا لال ـ الدللا للمالح  الر ـ

 الثال ين لمحاكاة الدعالى الق ايي  فا مجا   انون الر ان.

اقب  عن المنظم  الدللي  لالتالـــــــــــا ت الر ـــــــــــايي  لرحدت اللجن  الرريي  بالمالومات التا  دمتها المر  -9
ل، التا احترلـت فا عـام A/AC.105/C.2/2021/CRP.5ل  A/AC.105/C.2/115سإنترســــــــــــــدوتنـال سانظر 

م ، التا ازئائ عدئ                                                                         بمرلر خم ـين عاما  على إنشـايها، بما فا للا المالومات عن ات ـاع ع ـوي  المنظ  2021

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/116
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/116
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/115
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                                                                                               أع ـــــايها من ت ـــــا  تلدان ممســـــ   ـــــ  إلى ســـــت  لعشـــــرين تلدا  من جمي  أنحان الاالم فا الو ت الحالا؛ لتهد  
المنظم  إلى تازيز التاالن فا مجا  ا تالـــــا ت الر ـــــايي ، لتامل فا الو ت نر ـــــه  مشـــــ ل ســـــاتلا ي ـــــت ل 

ــاف  إلى للا،  حظت ا ــايي  تجاريا . لرضـــ للجن  الرريي  ترنامج المنظم  لتنمي  األعما  التجاري                                                    منظوماته الر ـــ
ــان،  ــايي  للقماع الباأل فا ئللها األع ـ ــايي ، ال   تدأ عمله لدعم األنشـــم  الر ـ ــا ت الر ـ فا مجا  ا تالـ

 ب دل من تينها تقديم الدعم المالا تدلن فوايد للشر ات المحلي  على أساس المنا ال . 

ــ  الاالم اآلمن، بما فا للا المالومات  لرحدت اللجن  الرريي  بال  - 10 ــ ــــــ مالومات التا  دمها المرا ب عن ممســــــ
عن فاالياتها لممتمراتها التا تر ز على األنشــم  األســاســي  الثال   للممســ ــ  لدا: ضــمان اســتدام  أنشــم  الر ــان  

ــان؛ لتازيز ا  ــليم  فا مجا  الر ــــ ــات ل وانين ســــ ــياســــ ــتبدام تكنولوجيا  البارجا فا األمد البايد؛ لتازيز تموير ســــ ســــ
ــان لالتاالن الدللا لدعم األمن البشـــــــــر  لالديوا على  و ب األرف. ل حظت اللجن  الرريي  أن ممتمر القم   الر ـــــــ

ســــــــياقد عدر   2021لأن ممتمر القم  لاام   2020                                                       الثانا  ســــــــتدام  الر ــــــــان ع قد عدر اإلنترنت فا أيلو /ســــــــدتمدر 
ئلـيل الجهـات الرـاعلـ                                   . ل حظـت اللجـن  الرريـي  أي ــــــــــــــا  أن 2021يونـيه حزيران/  24إلى  22اإلنترـنت فا الرترة من 

ــان  ــر ألل  مرة فا عام   الجديدة فا مجا  الر ـ ــان  2016                          ال   ن شـ ــراك  م  ل ال  الر ـ ــباني ، بالشـ ــدر بالل   اإلسـ ، صـ
لني  من جمي   ، م  إتاح  ن خ إلكتر 2021الم  ي ي ، لأن الن بتين الررن ي  لالاليني  من الدليل ستالدران فا عام 

   ل. http://swfound.org/handbookاإلصدارات على المو   الشب ا لممس   الاالم اآلمن س 

لاترقـت اللجـن  الرريـي  على أدمـي  مواصـــــــــــــــل  تـبائ  المالومـات عن التمورات األخيرة فا مجـا   ـانون  -11
ــان م  المنظمات   ــرلرة ئعوة تلا المنظمات مجدئا  إلى موافاة الر ــــ                                                                                الدللي  الح ومي  للير الح ومي ، لعلى ضــــ

 اللجن  الرريي ، فا ئلرتها الحائي  لال تين، تتقارير عن أنشمتها ييما يتالن بقانون الر ان.
 

 تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة  - ثاني عشر 
من جـدل  األعمـا ، المانون  13، نظرت اللجـن  الرريـي  فا الدـند 75/92بقرار الجمعـي  الاـامـ        عمال   -12

"تبائ  عام لآلران بشــان تمدين القانون الدللا على أنشــم  ال ــواتل الالــ يرة"،  موضــوع/تند منررئ للمنا شــ  فا 
 جدل  أعمالها.

ــيــا لريران  13لقى  لمــ  فا إطــار الدنــد لأ -13 من جــدل  األعمــا  ممثلو ا تحــائ الرلســــــــــــــا لرنــدلني ــــــــــــ
 77                                                                                   اإلســالمي ل لالم  ــيا لالهند لاليابان. لألقى ممثل  وســتاري ا أي ــا   لم  باســم مجموع  الـــــــــــــــــ -سجمهوري  

 .                                                                               لالالين. لأ نان التبائ  الاام لآلران، تكلم بشان د ا الدند ممث  لو ئل  أع ان أخرى 

                                                                                               لاترقت اللجن  الرريي  على أن اسـتمرار عملها فا إطار د ا الدند سـيوفر فرصـا  قي  م  لماالج  عدئ من  -14
الم ــــايل المواضــــيعي  المتالق  بال ــــياســــات لالتداتير التنظيمي  على الالــــايدين الدللا لالوطنا بشــــان اســــتبدام 

 ال واتل الال يرة من جانب مبتلف الجهات الراعل .

                                                                                  اللجـن  الرريـي  علمـا  م  التـقدير ـبا ســــــــــــــتدـيان المتالن تتمدين الـقانون اـلدللا على أنشــــــــــــــم    لأحـاطـت -15
ــ يرة سالو يق   ــواتل الالــــــ ، المرفن األل ، الت ييل الثانال، ال   نظر ييه الررين الاامل A/AC.105/1203ال ــــــ

مم المتحدة البمس المتالق  بالر ـــــــان البارجا لتمديقها. ل حظت اللجن  الرريي  أن المانا بحال  مااددات األ
ا ســـــــــــتديان لالرئلئ الوارئة بشـــــــــــانه من ئل  أع ـــــــــــان لمن مرا ب ئايم لدى اللجن ، الوارئين فا لر تا اجتماع 

ني  ل، ياززان منا شـ  الم ـايل القانو A/AC.105/C.2/2021/CRP.24ل  A/AC.105/C.2/2021/CRP.6س
 الدللي  التا تثار ييما يتالن بانشم  ال واتل الال يرة على الالايد الدللا.

                                                                                            لأكدت اللجن  الرريي  من جديد أن أنشم  ال واتل الال يرة أتاحت فرصا  لفوايد للوصو  إلى الر ان،  -16
لماادد التاليم  ل  ســـــــــــيما للدل  النامي  لالمنظمات الح ومي  للير الح ومي  لات الالـــــــــــل ، بما فيها الجاماات 

http://swfound.org/handbook
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
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لالبحوث لممس ات القماع الباأل الالنايي  لات الموارئ المحدلئة لالن مام إلى استكشا  الر ان البارجا 
                                                                         لاستبدامه فا األلراف ال لمي ، لاللحا  بالرو  ممو  ر  التكنولوجيا الر ايي .

الالـــ يرة لرطال ها لتشـــ يلها لأ رت اللجن  الرريي  بان التقدم التكنولوجا جال تكاليك تموير ال ـــواتل  -17
مي ــــــــــــــورة بقـدر متزايـد، لبـان تلـا ال ــــــــــــــواتـل يم ن أن تقـدم م ــــــــــــــاعـدة  ديرة فا مجـا ت مبتلرـ ، منهـا التاليم  

 لا تالا ت لرصد األرف لالتبفيك من آ ار الكوارث. 

ــان البارجا، بما فا للا  -18 ترنامج                                                                                     لأحاطت اللجن  الرريي  علما  م  التقدير تدرامج م تب شــــــملن الر ــــ
التاالن المشـترى تين األمم المتحدة لاليابان بشـان إطال  سـواتل  يوب ـات من الوحدة التجريدي  الياباني  س"كيدو"ل 
                                                                                                فا محم  الر ــــــان الدللي ، المارل  باســــــم "كيدو يوب"، ال   يتيح فرصــــــا  للممســــــ ــــــات التاليمي  لالبحثي  فا 

 لا "أكائيمي   يدو يوب"، لدا ســل ــل  حلقات ئراســي  شــب ي  الدل  األع ــان فا اللجن  من الدلدان النامي ، ل 
 تقدم رؤى تقني  لم اعدة المتقدمين لدرنامج  يدو يوب على لض  خم  أف ل لمشارياهم. 

                                                                                                لأ تل  ت اللجن  الرريي  بالممارســـات لاألطر التنظيمي  القايم  لالم ـــتجدة المنمبق  على تموير ال ـــواتل  -19
 درامج الدل  لالمنظمات الدللي  فا للا الميدان. الال يرة لاستبدامها، لب 

ــمل  تها لفقا   -20 ــ يرة، أيا   ان حجمها، ينب ا أن ي  ــــ ــواتل الالــــ ــم  ال ــــ                                                                                          ل حظت اللجن  الرريي  أن أنشــــ
ــان البـارجا،  لألطر التنظيمـي  الـدللـي  القـايمـ ، بمـا يشــــــــــــــمـل ماـادـدات األمم المتحـدة لمـبائيهـا المتالقـ  ـبالر ــــــــــــ

                                                                                        لدللا لالتالـا ت لاترا يته للوايحه الرائيوي ، لصـ و ا  ماي ن  لير ملزم ، بما فا للا المبائ  لئسـتور ا تحائ ا
التوجيهي  لتبفيك الحمام الر ــــايا الالــــائرة عن لجن  اســــتبدام الر ــــان البارجا فا األلراف ال ــــلمي ، من 

 أجل ضمان سالم  أنشم  الر ان البارجا لاستدامتها. 

باض الوفوئ أن المديا  الدايم  التمور للتكنولوجيات الر ـــايي ، لتزايد عدئ الجهات الراعل  فا   لرأت -21
 مجا  الر ان، يقت يان الوضوة فا تمدين  انون الر ان القايم لاإلجرانات اإلئاري  القايم . 

للا إم اني  باض الوفوئ أنه يم ن النظر فا صــــــوم أح ام متالق  بال ــــــواتل الالــــــ يرة، بما فا   لرأت -22
إنشــان نظام  انونا مبالــا لها. ليم ن أن تتنال  تلا األح ام عمليات ال ــواتل الالــ يرة، بما فا للا النظر 

 فا سدل للسايل ضمان ا ستبدام الرشيد لالاائ  للمدار األرضا المنبرض لطيك الترئئات. 

                          آليات أخرى  د تررف  يوئا   باض الوفوئ أنه   ينب ا إنشــان أ  نظم  انوني  مبالــالــ  أل أ   لرأت -23
 على تالميم األج ام الر ايي  أل تنايها أل إطال ها أل استبدامها. 

باض الوفوئ أن ال ـــــواتل الالـــــ يرة ترتقر عائة إلى القدرة المحدئة على التبلا من نر ـــــها باد    لرأت -24
خراج نر ــــــــــــــها من مداراتها انتهان مهامها لتاتمد على التحلل الناجم عن ا ضــــــــــــــمرابات المديعي  فا المدار إل

                                                                                                      التشــ يلي . لدا تشــ ل، تباا  ل لا، خمرا   ديرا  تتكوين حمام فا األمد القالــير، ل  ســيما فا المدار القريب من 
ــ يرة ينب ا، بالنظر إلى تررئدا، أن تول ى مزيدا  من ا عتبار فا األرف. لرأت تلا الوفوئ  ــواتل الالـــــــــــ                                                                            أن ال ـــــــــــ

 . يتالن بم ال  تبفيك الحمام اللجن  الرريي ، ل  سيما ييما

باض الوفوئ أن ال ــــــــــــواتل الالــــــــــــ يرة تشــــــــــــ ل مباطر محتمل  تو وع حوائث فالي  لتداخل فا   لرأت -25
 الترئئات ب دب افتقاردا لنظام للدسر إلجران منالرات مداري . 

ــل  النظر، فا إطار د ا الدند من جدل  األعما ، فا  يفي  ت ـــجيل الت  -26 شـــ يالت لرييت ضـــرلرة مواصـ
 ال بم  من ال واتل لال واتل الال يرة.
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تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف   -ثالث عشر
 الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها

من جـدل  األعمـا  المانون   14نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد ، 75/92                          عمال  بقرار الجمعيـ  الاـامـ   -27
"تبائ  عام لآلران بشــــان النمالج القانوني  المحتمل  لألنشــــم  المتالق  باســــتكشــــا  الموارئ الر ــــايي  لاســــت اللها 

 لاستبدامها"،  موضوع/تند منررئ للمنا ش .

ــيا  من جدل  األعما  ممثلو ا تح   14                     لتكل م فا إطار الدند  - 28 ــتراليا لرســـــراييل لألمانيا لرندلني ـــ ائ الرلســـــا لأســـ
الدوليراري ل لفنلندا ل ندا للك ـمدرم  - اإلسـالمي ل لالدرازيل لبلجي ا لفرن ـا لفنزليال سجمهوري  - لأل رانيا لريران سجمهوري  

 77 لم  باسم مجموع  الـــ                                                                                              لالم  يا لنيوزيلندا لدولندا لالو يات المتحدة لاليابان لاليونان. لألقى ممثل  وستاري ا أي ا  
                                                                                       لالالين. لأ نان التبائ  الاام لآلران، تكلم أي ا  بشان د ا الدند ممث  لو ئل  أع ان أخرى. 

                                        ل ان مارلضا  على اللجن  الرريي  ما يلا: -29

ــان   سأل  ــي  لوضــــــ  إطار ئللا بشــــ ــاســــ                                                                                لر   عمل مقدم  من لك ــــــمدرم لدولندا بانوان "ل د نات  أســــ
 ل؛A/AC.105/C.2/L.315المتالق  بالموارئ الر ايي " ساألنشم  

مقترة مقدم من إســـبانيا لألمانيا لالدرت ا  لبلجي ا لبولندا لتشـــي يا لرلمانيا لســـلوفاكيا لفنلندا  سبل 
 ل؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.22يي  سلالنم ا لاليونان إلنشان فرين عامل مانا بالموارئ الر ا

ــان فرين عامل مانا بالنمالج القانوني  المحتمل  لألنشــــــــــم   سجل  ــين إلنشــــــــ مقترة مقدم من الالــــــــ
 ل؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.18المتالق  باستكشا  الموارئ الر ايي  لاست اللها لاستبدامها س

ــان فرين عـامـل مانا  سئل  ـبالنمـالج القـانونـي  المحتمـل  مقترة مقـدم من ا تحـائ الرلســــــــــــــا إلنشــــــــــــ
 ل؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.26لألنشم  المتالق  باستكشا  الموارئ الر ايي  لاست اللها لاستبدامها س

ر  سهل  ــ   ر لنايب المي ـ ــ   ــول  المقدم  من المي ـ ــمن الرئلئ على مجموع  األسـ                                                                                   م  رة من األمان  تت ـ
 ل؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.8الر ايي  سفا المشالرات لير الرسمي  المقررة بشان الموارئ 

لرـ   مـقدمـ  من رابمـ  القرـي  القمرـي  تت ــــــــــــــمن تقرير رابمـ  القرـي  القمرـي  عن فرين البدران  سلل 
 ل؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.12الاالما المانا باألنشم  القمري  الم تدام  س

حو م  الراال  القائرة على لر   مقدم  من المجلس ا ســتشــار  لجيل الر ــان بشــان تقرير ال سزل 
 ل.A/AC.105/C.2/2021/CRP.13                                 التكي ك للنظام اإلي ولوجا القمر  س

لرحدت اللجن  الرريي  بالمقترحات المبتلر  التا  دمتها ئل  أع ـان بننشـان فرين عامل فا إطار د ا  -30
 الر ايي  لاست اللها لاستبدامها.الدند من جدل  األعما  لوض  إطار لألنشم  المتالق  باستكشا  الموارئ 

باض الوفوئ أن اللجـن  الرريـي  القـانونـي  دا المحرـل اـل   أنشــــــــــــــات يـيه اـلدل  اإلطـار القـانونا  لرأت -31
ــان البـارجا، لـ لـا فها الم ـان  الـدللا القـايم الـ   يـتالف من ماـادـدات األمم المتحـدة البمس المتالقـ  ـبالر ــــــــــــ

ق  باســـتكشـــا  الر ـــان البارجا لاســـت الله لاســـتبدامه. لرأت تلا الوفوئ األن ـــب لوضـــ  إطار لألنشـــم  المتال
                                                                                                    أي ـــــا  أن األنشـــــم  المتالـــــل  بالموارئ الر ـــــايي  يجب أن ت جرى لفقا  لتلا المااددات لأن اإلطار القانونا له   

                                          األنشم  يجب أن ي ون لفقا  للقانون الدللا. 

المتالق  باســــــــتكشــــــــا  الموارئ الر ــــــــايي  لاســــــــت اللها  باض الوفوئ أن الجوانب الالمي  لالتقني   لرأت -32
                                                                                                     لاسـتبدامها ينب ا أن ت راع ى لدى لضـ  إطار  انونا ئللا ينظم د   األنشـم . لرأت تلا الوفوئ أي ـا  أن زيائة 
ــايي  يم ن أن  التن ــــــين تين اللجن  الرريي  القانوني  لاللجن  الرريي  الالمي  لالتقني  بشــــــان أنشــــــم  الموارئ الر ــــ

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.315
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ي ـر عملي  لضـ  إطار  انونا عملا يلدا ا حتياجات التشـ يلي  للجهات الراعل  فا مجا  الر ـان. لرأت تلا ت 
                                                                                                الوفوئ أي ـــــا  أنه يم ن الحالـــــو  على مدخالت بشـــــان الجوانب الالمي  لالتقني  ألنشـــــم  الموارئ الر ـــــايي  لما 

ــل الماليم م  أصـــحاب   ــايي  من خال  التواصـ ــتكشـ ــل تها من أنشـــم  اسـ ــلح  البارجيين مثل المجتم  يتالـ المالـ
 المدنا لالمنظمات لير الح ومي  لاأللساط األكائيمي  لالقماع الباأل. 

باض الوفوئ أن أ  إطار  انونا محتمل لألنشــــــــــم  المتالق  باســــــــــتكشــــــــــا  الموارئ الر ــــــــــايي    لرأت -33
ع ـــــــان فا اللجن ، لاســـــــت اللها لاســـــــتبدامها  د ي ـــــــتوحا عناصـــــــر  من مالـــــــائر مبتلر ، من تينها الدل  األ

لالمرا دون الـدايمون لـدى اللجنـ ، لالمنظمـات لير الح وميـ  لالالــــــــــــــنـاعـ  لالقمـاع البـاأل، إ  أن للـا اإلطـار 
                                                                                                     يجب أن يوضـ  لفقا  للممارسـ  المتبا  فا اللجن . لرأت تلا الوفوئ أي ـا  أن أ  منا شـ  إلطار  انونا م ـتقدال  

دام ينب ا أن تقوئدا الدل  األع ــــان فا اللجن   املي  متادئة ييما يتالــــل با ســــتكشــــا  لا ســــت ال  لا ســــتب
 األطرا  لأن تظل مت ق  م  المبائ  األساسي  للقانون الدللا للر ان القايم. 

ــت اللها   لرأت -34 ــتبدامها، بما فا للا اســ ــت اللها لاســ ــايي  لاســ ــا  الموارئ الر ــ ــتكشــ باض الوفوئ أن اســ
                                                                       متحدة المتالق  بالر ان البارجا. لرأت تلا الوفوئ أي ا  أن مااددة الر ان                                  تجاريا ، يت ن م  مااددات األمم ال

البارجا تحدئ الماايير التا يم ن ا ضـمالع بانشـم  اسـتبدام الموارئ الر ـايي  فا إطاردا، لأن د   األنشـم  
ــتبدامه. ل  ــان البارجا لاسـ ــا  الر ـ ــتكشـ ــمح بحري  اسـ ــموحا  تها  لفقا  للمددأ ال   ي ـ رأت تلا الوفوئ                                                                                      ما زالت م ـ

ــان  ــت ثنى من المددأ ال     يقل أدمي  الوارئ فا مااددة الر ـ ــايي    ت  ـ ــتبدام الموارئ الر ـ ــم  اسـ ــا  أن أنشـ                                                                                                       أي ـ
                                                                           البارجا لدو أن الر ان البارجا أل األجرام ال مالي    يب اان للتمل ا الوطنا. 

يي  لاســــت اللها لاســــتبدامها ينب ا أن                                                         لر يا أن أ  نظام  انونا ئللا يح م اســــتكشــــا  الموارئ الر ــــا -35
ــا   درة جمي  الدلدان،                                                                                             ياتر  بجهوئ الدل  التا ت ــــــهم فا تلا األنشــــــم  لت ــــــمل  تها، على أن ي ــــــمن أي ــــ

                    م ر ســــــلبا  على حوافز ي    على نحوبالــــــر  النظر عن ئرج  تموردا ا  تالــــــائ  أل الالما، على ا ســــــترائة  
 ا ستثمار المبالال  لتشجي  القماعين الاام لالباأل على ا نبراط فا د   األنشم  لالمشار   فيها. 

باض الوفوئ أن اسـتكشـا  الموارئ الر ـايي  لاسـت اللها لاسـتبدامها ينب ا أن ي ـتند إلى مبائ     لرأت -36
لدان، من الدلدان النامي  لالدل  المتقدم  التا ترتائ  الم ـــــــــالاة فا الوصـــــــــو  لالتاالن من أجل إشـــــــــراى جمي  الد 

 الر ان على ال وان. 

لريا أن دناى حاج  إلى نظام  انونا ئللا ألنشــــم  الموارئ الر ــــايي  ل ــــمان تموير تلا األنشــــم   -37
دام بمريق  منظم  لآمن ، لرئارة الموارئ الر ـــــايي  إئارة رشـــــيدة لم ـــــتدام ، لالتشـــــجي  على توســـــي  فرأل اســـــتب

 الموارئ الر ايي  تتوفير اليقين القانونا لرم اني  التندم.  

                                                                                                  لريا أن المالـــدر الريي ـــا للتنظيم ييما يتالن بانشـــم  الموارئ الر ـــايي  ليس موجوئا  فا المائة األللى من   - 38
ــان البارجا، تل فا ا ترا  المنظ  م ألنشــــم  الدل  على ســــمح القمر لاألجرام ال ــــمالي  ا  ألخرى ساترا                                                                                             مااددة الر ــ

                                                                                                       القمرل. لرأى للا الوفد أي ــــــا  أن إنشــــــان نظام ئللا لتنظيم اســــــت ال  الموارئ الر ــــــايي  ينب ا أن يت ــــــمن إجرانات  
 للحو م  ماليم  ل ائرة على التكيك من أجل التاامل م  الظرل  التكنولوجي  لالالمي  الجديدة لالمت يرة.  

اترا  القمر يم ن أن ي ون بمثاب  أســـــــــــاس إلئارة الموارئ  لريا أن مواصـــــــــــل  تموير القواعد فا إطار   -39
ــديد على إم اني  تمدين المائة  ــتدام ، م  التشــــ ــيدة لم ــــ ــمالي  األخرى إئارة  رشــــ ، 6                                                                                                 المديعي  للقمر لاألجرام ال ــــ

                                                                 ، بشـان إنشـان نظام ئللا لتنظيم اسـت ال  موارئ القمر المديعي  نظرا  11بشـان حري  ا سـتكشـا  الالما، لالمائة 
 ألن د ا ا ست ال  يوشا أن يالبح مم ن التحقين.
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باض الوفوئ أن المنا شـات بشـان لضـ  إطار القانونا يح م أنشـم  الموارئ الر ـايي  ينب ا أن تاخ     لرأت - 40
ــان األنشـــم   ــ  إطار ئللا بشـ ــي  لوضـ ــاسـ ــدن ا ضـــمالع به، مثل اللدنات األسـ ــل  ال   سـ فا ا عتبار الامل لا الالـ

 ل.  A/AC.105/C.2/L.315                                                                 ارئ الر ايي  الوارئة فا لر   الامل المقد م  من لك مدرم لدولندا س المتالق  بالمو 

لريا أن الحو م  القانوني  لألنشم  المتالق  باستكشا  الموارئ الر ايي  لاست اللها لاستبدامها يجب  -41
                                                                                   عتبار أي ـــا  الجوانب الديوي ، لعلى لجه البالـــوأل تجنب التلوث ال ـــار لالت يرات ال ـــارة فا أن تاخ  فا ا 

الديو  على ســمح القمر لاألجرام ال ــمالي  األخرى، ل  لا تجنب الت يرات ال ــارة فا تيو  األرف الناجم  عن 
لالتقني  لتن ـــين المالومات                                                                           اســـتقدام موائ من خارج األرف. لرأى للا الوفد أي ـــا  أن أنشـــم  الم ـــاعدة الالمي 

ينب ا، فا مارف إنشان فرين عامل محتمل، أن تتنال  الاال   تين استدام  أنشم  الر ان البارجا فا األمد 
 البايد من حيث استبدام الموارئ الر ايي  لبين القانون الدللا للر ان. 

ا أن يازز ا سـتدام  المويل  األجل لريا أن اسـتكشـا  الموارئ الر ـايي  لاسـت اللها لاسـتبدامها ينب  -42
ــلح  بمن فيهم األطرا   ــتقدل، لأن يشـــج    على للا جمي  أصـــحاب المالـ ــان فا الم ـ ــتكشـــا  الر ـ                                                                                         ألنشـــم  اسـ
ــان. لرأى لـلا الوـفد                                                                                                      الرـاعـل  من القمـاع البـاأل، على أن ت نرـ  فا إطـار المـبائ  القـايمـ  للقـانون اـلدللا للر ــــــــــــ

للموارئ الر ــايي  ينب ا أن يج ــد الوا   ا  تالــائ  لالتكنولوجيا الحالي                                    أي ــا  أن المنا شــات بشــان لضــ  إطار
 لاحتياجات الالناع  لالدرامج الوطني   ستكشا  الر ان.
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