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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الحادية والستون 

    2022نيسان/أبريل   8 –آذار/مارس  28فيينا،  
 مشروع التقرير   

 
 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها  - رابعا  

ا ، المانون من جـدل  األعمـ   6، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد  76/76عماًل بقرار الجمعيـ  الاـامـ    -1
 "حال  مااهدات األمم المتحدة الخمس المتالق  بالرضاء الخارجا لتطديقها"، كدند منتظم فا جدل  أعمالها.

من جدل  األعما  ممثلو كل من االتحاد الرلســـــــــا لألمانيا ل ندلنيســـــــــيا لالدرا يل    6لتكلم فا إطار الدند   - 2
ـي   لهولـندا لالوالـتات المتحـدة. لتكلم ممـثل الميرب نـياـب  عن الدوليـرار – لجنوب أفريقـيا لفرنســــــــــــــا لفن ليال  جمهورـي  

 لالصين. لأثناء التباد  الاام لآلراء، ألقى ممثلو دل  أعضاء أخرى أتضا كلمات تتالق بهذا الدند.   77مجموع  ال 

ــتها  -3  آذار/مارس، َعْقد فريقها الاامل المانا 28الماقودة فا  1014لعالدت اللجن  الرريي ، فا جلســــــ
 تيد  ألمانيا . -بحال  مااهدات األمم المتحدة الخمس المتالق  بالرضاء الخارجا لتطديقها، برئاس  برنهارد شميت

ــتها ا...ق الماقودة فا ا...ق، تقرير رئيس الرريق الاامل، الذف  رد فا  -4 لأقرَّت اللجن  الرريي ، فا جلســــ
 المرفق األل  بهذا التقرير.

   الرريي  ما  لا:لكان مارلضا على اللجن  -5

لثيق  بانوان "تاميم فوائد الرضــــاء على جميب الدلدان: لثيق  إرشــــادت  برــــان ايطار القانونا    أ   
 ؛ A/AC.105/C.2/117لألنرط  الرضائي "  

يل الترـييالت السـاتلي  الكديرة لالضـخم "  لرق  مالومات أسـاسـي  من إعداد األمان  بانوان "تسـج   ب    
  A/AC.105/C.2/L.322   ؛ 

المتالق بتطديق   لرق  اجتماع تتضــــــــمن ردلدا من شــــــــيلا لالميرب لاليابان على االســــــــتديان  ج   
  ؛A/AC.105/C.2/2022/CRP.8القانون الدللا على أنرط  السواتل الصييرة  

ث  عن الار  المخطط  د    ايجمالا لألطر التنظيمي    الرق  اجتماع تتضــــــــــــــمن مالومات محدَّ
  ؛A/AC.105/C.2/2022/CRP.9الوطني  المتالق  باألنرط  الرضائي   

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/117
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.322
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حال  االتراقات الدللي  المتالق  باألنرـــــــط  المضـــــــطلب بها فا الرضـــــــاء  لرق  اجتماع برـــــــان   ه   
  ؛A/AC.105/C.2/2022/CRP.10  2022كانون الثانا/ نا ر   1الخارجا حتى 

م  من رئيس   ، نهائيا  ملخصــا ل لرق  اجتماع تتضــمن اســتاراضــا عاما   ل    الرريق الاامل المانا   مقدَّ
ــان الردلد الواردة من الـدل  بحـالـ  ماـاهـدات األمم المتحـدة الخ  ــاء الخـارجا لتطديقهـا، برــــــــــــ مس المتالقـ  بـالرضــــــــــــ

األعضــــاء لالمراقدين الدائمين فا اللجن  على مجموع  األســــدل  المقدم  من رئيس الرريق الاامل، مب مراعاة عملي  
فا األغرا   الذكرى الســـــنوي  الخمســـــين لماتمر األمم المتحدة المانا باســـــتكرـــــات الرضـــــاء الخارجا لاســـــتخدام  

ــديس   ــلمي   اليونيســـــ ــين 50الســـــ ــ  لالخمســـــ ــادســـــ  ، لالواردة فا تقرير اللجن  الرريي  القانوني  عن أعما  دلرتها الســـــ
  A/AC.105/1122 الســـــــــــــتين   ، المرفق األل ، الـتذ ـيل األل  ، لتقرير اللجـن  الرريـي  الـقانونـي  عن أعمـا  دلرتهـا
  A/AC.105/1243     المرفق األل ، التذ يل األل ،A/AC.105/C.2/2022/CRP.18 ؛  

م  من رئيس الرريق الاامل مقدَّ   ،نهائياملخصــــــــا ل لرق  اجتماع تتضــــــــمن اســــــــتاراضــــــــا عاما      
ــان الردلد الواردة من المانا بحال  مااهدات األمم  ــاء الخارجا لتطديقها، برـــــــــ المتحدة الخمس المتالق  بالرضـــــــــ

ــط    الدل  األعضــــــــــاء لالمراقدين الدائمين فا اللجن  على االســــــــــتديان المتالق بتطديق القانون الدللا على أنرــــــــ
رتها الســــــــــادســـــــــ   الســــــــــواتل الصــــــــــييرة الذف قدم  الرئيس لالوارد فا تقرير اللجن  الرريي  القانوني  عن أعما  دل 

، المرفق األل ، التــذ يــل الثــانا ، لتقرير اللجنــ  الررييــ  القــانونيــ  عن أعمــا  A/AC.105/1122لالخمســــــــــــــين  
  ؛A/AC.105/C.2/2022/CRP.19التذ يل الثانا   ، المرفق األل ، A/AC.105/1243دلرتها الستين  

لرقــ  منــاقرـــــــــــــــ  مقــدمــ  من رئيس الرريق الاــامــل المانا بحــالــ  ماــاهــدات األمم المتحــدة    ح  
الخمس المتالق  بالرضــــاء الخارجا لتطديقها برــــان موضــــوع تســــجيل الترــــييالت الســــاتلي  الكديرة لالضــــخم   

 A/AC.105/C.2/2022/CRP.20.  

ــاء الخارجا حتى   -6  لالحظت اللجن  الرريي  أن حال  مااهدات األمم المتحدة الخمس المتالق  بالرضــــــــــــ
 كانت كما  لا:  2022كانون الثانا/ نا ر    1

 دللـ  طرفـا، للقَّاـت عليهـا  112ماـاهـدة الرضــــــــــــــاء الخـارجا، بلف عـدد الـدل  األطرات فيهـا    أ  
 دلل  إضافي ؛ 23

لرضائيين ل عادة المالحين الرضائيين لرد األجسام المطلق  فا الرضاء  اتراق إنقاذ المالحين ا  ب  
دلل  إضـــــــافي ؛ لأعلنت ثالت منظمات   23دلل  طرفًا، للقَّات علي   99الخارجا، بلف عدد الدل  األطرات في   

 حيومي  دللي  قدولها للحقوق لااللت امات المقررة بمقتضى االتراق؛

عن األضرار التا تحدثها األجسام الرضائي ، بلف عدد الدل  األطرات    اتراقي  المساللي  الدللي    ج   
ــافيــ ؛ لأعلنــت أرةب منظمــات حيوميــ  دلليــ  قدولهــا للحقوق    19دللــ  طرفــًا، للقَّاــت عليهــا    98فيهــا   دللــ  إضـــــــــــــ

 لااللت امات المقررة بمقتضى االتراقي ؛ 

ــاء الخارجا، بلف   د   ــام المطلق  فا الرضـــــــــــ ــجيل األجســـــــــــ  عدد الدل  األطرات فيها اتراقي  تســـــــــــ
دللــ  طرفــًا، للقَّاــت عليهــا ثالت دل  إضــــــــــــــــافيــ ؛ لأعلنــت أرةب منظمــات حيوميــ  دلليــ  قدولهــا للحقوق    72

 لااللت امات المقررة بمقتضى االتراقي ؛

االتراق المنظم ألنرــــط  الدل  على ســــطو القمر لاألجرام الســــمالي  األخرى، بلف عدد الدل     ه  
 دلل  طرفًا، للقَّات علي  أرةب دل  إضافي . 18األطرات في  

لأثنت اللجن  الرريي  على األمان  لتقدتمها تحد ثا ســـــــــــنويا لحال  االتراقات الدللي  المتالق  باألنرـــــــــــط    -7
ــاء الخــارجا؛ لقــد أطلاــت اللجنــ  الررييــ  على آخر تحــد ــ  فا لرقــ  االجتمــاع   المضــــــــــــــطلب بهــا فا الرضـــــــــــــ

A/AC.105/C.2/2022/CRP.10. 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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لرحـدت با  الوفود، مب التقـد ر، بت اـ د عـدد اـلدل  األطرات فا ماـاهـدات األمم المتحـدة الخمس المتالقـ    - 8
 بالرضاء الخارجا، لشجات الدل  التا لم تصبو باد أطرافًا فا تلك المااهدات على النظر فا القيام بذلك. 

رضـاء الخارجا ترـيل أسـاسـا قانونيا لرأت با  الوفود أن مااهدات األمم المتحدة الخمس المتالق  بال -9
 دلليا موثوقا لألنرط  الرضائي  أثدت فااليت  على مدى أكثر من ست  عقود.

ــاء الخارجا ترــــــيل حجر ال الي  فا   - 10 لرأت با  الوفود أن مااهدات األمم المتحدة الخمس المتالق  بالرضــــ
ــاء، لأن اللجن  الرريي  لد ها، من ثم، لال  ــوء التطورات الالمي   القانون الدللا للرضــــــ ــتارا  محتوياتها فا ضــــــ ت  الســــــ

ــاء لت ا د خصــــخصــــ  األنرــــط   لالتقني  بهدت التصــــدف للتحدتات الراهن  التا تطرحها تنولع الجهات الاامل  فا الرضــ
ــان  ــا أن  إذا أريد لمااهدات األمم المتحدة برــ ــط  تجاري  . لرأت تلك الوفود أتضــ ــائي  لتتجيرها  تحويلها إلى أنرــ  الرضــ
الرـضاء الخارجا أن تظل لثيق  الـصل  بالواقب، ف ن اللجن  الرريي ، بوـهرها الجه  الرئيـسي  الماني  بالتدال  لالترال   
حو  أحيام قانون الرضـــــــــاء الدللا، تج  أن تنظر فا ضـــــــــرلرة إدخا  تاد الت على المااهدات لتحد ثها، أل حتى 

 ام القانونا الذف تحيم أنرط  الرضاء الخارجا. إبرام مااهدات أخرى، لتوسيب دائرة االلت ام بالنظ 

لرأت با  الوفود أن التقدم التكنولوجا فا مجا  الرضـاء لتوسـب األنرـط  المضـطلب بها فا الرضـاء  -11
الخارجا باتا تحتمان لضـــــــب لوائو لاضـــــــح  برـــــــان جوان  هام ، مثل الحطام الرضـــــــائا، لتصـــــــادم األجســـــــام  

متنها مصــــــادر القدرة النولي ، مب الحطام الرضــــــائا، لاالســــــتخدام الااد    الرضــــــائي ، لال ســــــيما التا تحمل على
 لالرشيد للمدار الثابت بالنسب  لألر  لاستخدام موارد الرضاء الخارجا.

ــاء الخارجا تل م  -12 ــا  من مااهدة الرضـــــــــ ــالوالدل  لرئا أن المادة التاســـــــــ الدل   بالمراعاة الحق  لمصـــــــــ
ــر التنري  ــرة األخرى. ليتمثل أحد عناهــ ــمن المادة الحادت  عرــ ــليم لذلك االلت ام فا تباد  المالومات. لتتضــ ذ الســ

ــب نطاق عملا ممين، بموافاة المجتمب الدللا بالمالومات الال م  عن طديا  األنرـــــط    االلت ام بالقيام، فا ألســـ
م فا الرضــــاء الخارجا لمباشــــرتها لنتائجها. لال تن  مااهدة الرضــــاء الخارجا على الطريق  التا  تج  أن تقدَّ

ــام   بها تلك المالومات. إال أن اتراقي  التســـــجيل تســـــت ي  فا هذا الرـــــان، للكنها تقتصـــــر على تســـــجيل األجســـ
المطلق  فا الرضــاء؛ فها ال تتنال  تســجيل األنرــط  الرضــائي  بماناها األلســب. لةالنظر إلى ت ا د األنرــط  فا  

التحليقات دلن المداري ، على سـديل المثا ، تصـبو من  الرضـاء الخارجا، لال سـيما على سـطو القمر، بل أتضـا
 األهمي  بميان أن ُتتنال  الطريق  التا ُتتباد  بها المالومات عن هذه األنرط .

ــراء الطابب الاالما على تنريذ القواعد المنصـــــــــــــوم عليها فا مااهدات األمم المتحدة  -13 لرئا أن إضـــــــــــ
نريذ، ترـــــيالن خطوة أللى أســـــاســـــي  فا ضـــــمان االمتثا  للمباد  المتالق  بالرضـــــاء الخارجا، لتحســـــين ذلك الت 

الرئيســــــــي  الثالث  التا تج  أن تحيم األنرــــــــط  الرضــــــــائي ، لها:  أ  حري  الوهــــــــو  إلى الرضــــــــاء الخارجا  
الســــــتخدام  فا األغرا  الســــــلمي ؛  ب  الحراال على أمن لســــــالم  الســــــواتل الموجودة فا المدار؛  ج  مراعاة 

 ي  لاألمني  للدل  فا الرضاء.المصالو الدفاي
  

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

من جـدل  األعمـا  المانون    15، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد  76/76عماًل بقرار الجمعيـ  الاـامـ    -14
"تباد  عام لآلراء برــــان النماذج القانوني  المحتمل  لألنرــــط  المتالق  باســــتكرــــات الموارد الرضــــائي  لاســــتياللها 

 لاستخدامها"، كموضوع/بند منررد للمناقر .

من جدل  األعما  ممثلو االتحاد الرلســا لأســتراليا لألمانيا ل ندلنيســيا ل  ران  15لتكلَّم فا إطار الدند   -15
الدوليراري   لفنلندا لكندا –ايســالمي   ل تطاليا لةاكســتان لالدرا يل لالصــين لفرنســا لفن ليال  جمهوري - جمهوري 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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يلندا لهولندا لالوالتات المتحدة لاليابان لاليونان. لتكلم ممثل للكســـــــمدرز لمالي يا لالمملك  المتحدة لالنمســـــــا لنيو  
لالصين. لأثناء التباد  الاام لآلراء، ألقى ممثلو دل  أعضاء أخرى أتضا   77الميرب أتضا نياب  عن مجموع  ال

 كلمات تتالق بهذا الدند.

آذار/مارس، عقد فريقها الاامل المنرــــــا  28الماقودة فا  1014لعالدت اللجن  الرريي ، فا جلســــــتها   -16
 فا إطار هذا الدند من جدل  األعما ، برئاس  أندري  ميرتا   بولندا ، لستيرن فريالند  أستراليا  نائبا للرئيس.

، تقرير الرريق الاامل، الذف  رد فا المرفق  لأقرَّت اللجن  الرريي ، فا جلسـتها ا...ق الماقودة فا ا...ق -17
 األل  بهذا التقرير.

 لكان مارلضا على اللجن  الرريي  ما  لا: -18

ــان    أ   ــي  لوضــــــب إطار دللا برــــ ــاســــ لرق  عمل مقدم  من لكســــــمدرز لهولندا بانوان "َلدأناتي أســــ
  ؛A/AC.105/C.2/L.315األنرط  المتالق  بالموارد الرضائي "  

ــ  الدند    ب    ــتديان  تالق بمناقرـــ ــمن اقتراحا ب جراء اســـ ــان   15لرق  اجتماع مقدم  من اليونان تتضـــ برـــ
  ؛ A/AC.105/C.2/2022/CRP.13النماذج القانوني  المحتمل  الستكرات الموارد الرضائي  لاستياللها لاستخدامها   

مقدم  من رابط  القري  القمري  تتضــــــــــــــمن تقرير رابط  القري  القمري  عن فريق  لرق  اجتماع  ج  
  ؛A/AC.105/C.2/2022/CRP.15الخدراء الاالما المانا باألنرط  القمري  المستدام   

لرق  اجتماع مقدم  من ألمانيا لةلجييا لفنلندا للكســــــــمدرز برــــــــان إقرار خط  عمل الرريق الاامل   د   
ــائـي  تحـت رعـاـت  األمم المتحـدة  المانا ـبالموار  ــائـي  لمقترحـات لاـقد ماتمر دللا مخصـــــــــــــ  للموارد الرضـــــــــــ د الرضـــــــــــ

  A/AC.105/C.2/2022/CRP.21 .  

لرحدـت اللجنـ  الررييـ  بـ نرــــــــــــــاء فريق عـامـل فا إطـار هـذا الدنـد من جـدل  األعمـا  لوضــــــــــــــب إطـار   -19
 امها.لألنرط  المتالق  باستكرات الموارد الرضائي  لاستياللها لاستخد

لرأت با  الوفود أن األنرـط  المتالق  بالموارد الرضـائي   نبيا أال تباشـر إال فا إطار قانونا مل م،   -20
 لأن هذا ايطار  نبيا أن  وج  األنرط  التجاري  ليار أفها بطريق  تحر  استكرات الرضاء لما في  خير البرري .

فر ايطار األســاســا للقانون الدللا للرضــاء، لأنها  لرأت با  الوفود أن مااهدة الرضــاء الخارجا تو  -21
ر  ــَ ــائي ، أال لها أن ُ باشــــ ــل  بالمناقرــــــ  المتالق  بوضــــــب إطار ألنرــــــط  الموارد الرضــــ تتضــــــمن مباد  ذات هــــ
اســـتكرـــات لاســـتخدام الرضـــاء الخارجا لتحقيق فائدة لمصـــالو جميب الدلدان لييونان ميدانا للبرـــري  قاطب ، لأن 

للرضــاء الخارجا أل  الوطناالتملك حري  اســتكرــات لاســتخدام الرضــاء الخارجا، لأال تجو  تكون لجميب الدل  
ــيل   ــتخدام أل االحتال  أل بات  لســــ ــيادة أل بطريق االســــ ــمالي  أل ج ء من ، بدعوى الســــ أف جرم من األجرام الســــ

منرـــــا فا إطار هذا الدند من أخرى. لرأت تلك الوفود أتضـــــا ضـــــرلرة إجراء مناقرـــــات فا إطار الرريق الاامل ال
 جدل  األعما  من أجل التوهل إلى فهم مرترك لتلك المباد  فا سياق األنرط  المتالق  بالموارد الرضائي .

لرئا أن أف نظام قانونا دللا تحيم اســــتكرــــات الموارد الرضــــائي  لاســــتياللها لاســــتخدامها  نبيا أن  -22
ــًا قدرة جميب الدلدان، تاترت بجهود الدل  التا تســــــهم فا تلك األن  رــــــط  لتضــــــطلب بها، على أن تضــــــمن أتضــــ

بصــــــرت النظر عن درج  تطورها االقتصــــــادف أل الالما، على االســــــترادة على نحو ال  اثر ســــــلبًا على حواف   
 االستثمار المخصص  لترجيب القطاعين الاام لالخام على االنخراط فا هذه األنرط  لالمرارك  فيها.

الاـامـل المنرـــــــــــــــا فا إطـار هـذا الدنـد من جـدل  األعمـا   نبيا أن  تنـال  عـددا من لرئا أن الرريق   -23
المســـائل التا تنرـــا فا إطار مااهدة الرضـــاء الخارجا فيما  تالق بانرـــط  الموارد الرضـــائي ، بما فا ذلك ســـدل 

ضــمان أن تظل   ضــمان مباشــرة األنرــط  المتالق  بالموارد الرضــائي  لتحقيق فائدة لمصــالو جميب الدلدان، لســدل

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.315
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لجميب الدل  حري  اســتكرــات لاســتخدام الرضــاء الخارجا دلن تميي ، لســدل ضــمان حري  الوهــو  إلى جميب 
 الوطنالســدل ضــمان أال ترقى أنرــط  اســتخالم الموارد الرضــائي  إلى درج  التملك  ،مناطق األجرام الســمالي 

ان المراعاة الحق  للمصـــالو المقابل  التا تكون بطريق االســـتخدام أل االحتال  أل بات  لســـيل  أخرى، لســـدل ضـــم
لأخيرا سـدل ضـمان أن تتاح للدل  األطرات األخرى، على أسـاس التباد ،   للدل  األطرات األخرى فا المااهدة،

  يارة جميب المحطات لالمنرآت لالمادات لالمركبات الرضائي .

نبيا أن تيون نتاجا لنهج متادد األطرات لأن  لرئا أن أف إطار لألنرط  المتالق  بالموارد الرضائي     -24
ــاء أل بيد  األر   ــار فا بيد  الرضـ ــتدام للموارد الطديعي  لتجن  التلوت الضـ ــتخدام المسـ ــتند إلى مباد  االسـ تسـ
 لكراءة الامليات، لأن أف أنرــط  من هذا القديل تضــطلب بها ضــمن هذا ايطار  نبيا أن تنرَّذ على نحو متســق

ق على المستوى الدللا لترادف الن اعات لالمصالو المتنافس .لمستدام   لمنصف لأن تنسَّ

لرأت با  الوفود أن اتراق القمر هو األساس السليم لوضب إطار لألنرط  المتالق  بالموارد الرضائي   -25
توشـــــك هذه  نظاما دلليا للموارد الرضـــــائي  حين تنرـــــ نظرا ألن   تضـــــمن آلي  مناســـــب  تتيو للدل  األطرات أن 

 األنرط  أن تصبو ممين  التحقيق.

ــتياللها  -26 ــائي  لاســ ــات الموارد الرضــ ــتكرــ ــط  المتالق  باســ لرأت با  الوفود أن الحوكم  القانوني  لألنرــ
لاســــــتخدامها تج  أن تاخذ فا االعتبار أتضــــــًا الجوان  الديدي ، لعلى لج  الخصــــــوم تجن  التلوت الضــــــار  

لى سـطو القمر لاألجرام السـمالي  األخرى، لكذلك تجن  التييرات الضـارة فا بيد  لالتييرات الضـارة فا الديد  ع
األر  الناجم  عن استقدام مواد من خارج األر . لرأت تلك الوفود أتضًا أن أنرط  المساعدة الالمي  لالتقني   

ــاء الخارجا فا األ ــط  الرضـــ ــتدام  أنرـــ ــيق المالومات  نبيا أن تتنال  الاالق  بين اســـ مد البايد من حي   لتنســـ
 استخدام الموارد الرضائي  لةين القانون الدللا للرضاء.

لرئا أن   نبيا ترــجيب اســتحدات تكنولوجيات لتحد د مواقب الموارد الرضــائي  لتامينها من خال  تنريذ   -27
ــاء الخارجا ــات الرضــــ ــتكرــــ ــاء، مثل اســــ ــائي  لطني  تحترم مباد  القانون الدللا للرضــــ ــات فضــــ ــياســــ   قوانين لســــ
لاســتخدام  فا األغرا  الســلمي ، لالتاالن، لعدم الارقل ، لعدم تمللك األجرام الســمالي . لرأى ذلك الوفد أتضــا 
ــ    ــتراضــــــــ ــاء الخارجا بم يد من االســــــــ  أن ثم  لجاه  للنظر فا تنال  التدابير الاملي  الواردة فا مااهدة الرضــــــــ

الدل  إلى األمم المتحدة من أجل ضــمان أن تلت م  بما تحقق الم يد من الرــرافي ، مثل إرســا  إخطارات بانرــط 
 الدل  بالمراعاة الحق  للمصالو المقابل  التا تكون للدل  األخرى.

ــتخدام  -28 ــطتها فيما  تالق باسـ ــجيب الدل  على تباد  المالومات عن أنرـ لرأت با  الوفود أن   نبيا ترـ
ــان طديا  تلك األنرــــط  لم ــائي ، بما فا ذلك برــ ــا أن أف الموارد الرضــ ــرتها لموقاها. لرأت تلك الوفود أتضــ باشــ

مالومات متالق  بانواع الباثات لالتكنولوجيا المسـتخدم  ضـرلري  لضـمان أن تظل إطار أنرـط  الموارد الرضـائي  
 الماد باالستناد إليها مناسبا لتلك األنرط .

االن فا االستكرات لاالستخدام لرأت با  الوفود أن اتراقات من قديل اتراقات أرتميس بران مباد  الت  - 29
المــدنا للقمر لالمريو لالمــذنبــات لالكوييبــات لألغرا  الســـــــــــــلميــ  توفر نقطــ  انطالق ألليــ  لمجموعــ  عمليــ  من 

 لفا األنرط  المتالق  بالموارد الرضائي .  السمالي  المباد  لتوجي  الدل  فا استكرات لاستخدام األجرام  

ان  لألنرــــط  المتالق  بالموارد الرضــــائي  فا الترــــرياات الوطني  أل من لرئا أن التنظيم األحادف الج -30
ــد   ــوز اتراقات خارج ايطار المتادد األطرات للجن  تمين أن  ادف إلى ترتيت النهوج المتبا  ليســـــــــ خال  هـــــــــ

 تضارةا بين الدل  فا مباشرة األنرط  المتالق  بالموارد الرضائي .

ــاء الخارج -31 ــائي ، لرئا أن مااهدة الرضـــ ا ال توفر نظاما دلليا شـــــامال ألنرـــــط  اســـــتخدام الموارد الرضـــ
للكن ال  وجد فا الوقت الحالا احتياج لال أســاس عملا ينرــاء نظام من هذا القديل. لرأى ذلك الوفد أتضــا أن 
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  فا  التركي   نبيا أن  وجَّ  إلى ضـــمان أن تترـــارك جميب الدل  المنخرط  فا أنرـــط  متالق  بالموارد الرضـــائي 
مجموع  مرـترك  من الماتقدات األسـاسـي ، بما فا ذلك التقيد بسـيادة القانون لالرـرافي  لمباشـرة األنرـط  المتالق  

 بالموارد الرضائي  فا األغرا  السلمي .

لرئا أن الموارد الرضـائي  تمين أن تصـنف بانها مادت ، مثل تلك التا سـتخضـب لالسـتخراج لاالسـتخدام،  - 32
 مثل المواقب المداري  لطيف الترددات. لغير مادت ، 

لرئا أن المواقب المداري  لالمدار الثابت بالنســــب  لألر  لطيف الترددات جوان  تاثر على األنرــــط    -33
الرضـــــــائي  لتقب ضـــــــمن اختصـــــــام االتحاد الدللا لالتصـــــــاالت، لأن التركي   نبيا أن  وج  إلى االســـــــتخدام  

 لضب إطار لألنرط  المتالق  بالموارد الرضائي .الموقاا للموارد كخطوة أللى فا 

لرأت با  الوفود أن الجوان  الالمي  لالتقني  المتالق  باســــــــتكرــــــــات الموارد الرضــــــــائي  لاســــــــتياللها  -34
لاسـتخدامها  نبيا أن ُتراَعى لدى لضـب إطار قانونا دللا  نظم هذه األنرـط . لرأت تلك الوفود أتضـًا أن  يادة 

ــائي  تمين أن التنســــــيق بين الل جن  الرريي  القانوني  لاللجن  الرريي  الالمي  لالتقني  برــــــان أنرــــــط  الموارد الرضــــ
تيسـر عملي  لضـب إطار قانونا عملا  لدا االحتياجات الترـييلي  للجهات الراعل  فا مجا  الرضـاء. لرأت تلك 

ــان الجوان  الالمي  لالتقن  ــًا أن  تمين الحصــــــــــو  على مدخالت برــــــــ ي  لألنرــــــــــط  المتالق  بالموارد الوفود أتضــــــــ
الرضـــائي  لما  تصـــل بها من أنرـــط  اســـتكرـــافي  من خال  التواهـــل المالئم مب أهـــحاب المصـــلح  الخارجيين 

 مثل المجتمب المدنا لالمنظمات غير الحيومي  لاأللساط األكادتمي  لالقطاع الخام.

األنرــط  المتالق  بالموارد الرضــائي   لرأت با  الوفود أن المناقرــات برــان لضــب إطار قانونا تحيم -35
ــب إطار   ــي  لوضــ ــاســ ــدق االضــــطالع ب ، مثل اللدنات األســ ــل  الذف ســ  نبيا أن تاخذ فا االعتبار الامل ذا الصــ
مـ  من لكســــــــــــــمدرز لهولـندا   دللا برــــــــــــــان األنرــــــــــــــطـ  المتالـق  ـبالموارد الرضــــــــــــــائـي  الواردة فا لرـق  الامـل المـقدَّ

 A/AC.105/C.2/L.315.  
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