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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

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

 مشروع التقرير   
 

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية  -عاشرا  
 بالفضاء الخارجي

جـدل  األعمـا  المانون من  11، نظرت اللجنـ  الررييـ  فا الدنـد 75/92عمال بقرار الجمعيـ  الاـامـ   -1
"تباد  عام للمالومات بشـنن كـكوا األمم المتحدة رير الملزم  نانونا الماني  بالرءـال الجارجا"، ضمو/ـود/ ند  

 منررد للمنانش .

اإلســــــــــالمي   لفنزليال  -                                              من جدل  األعما  ممث  لو إســــــــــرا يج لويران  جم وري  11فا إطار الدند  لتكلم -2
لالصــــين.  77ولومديا لالمكســــيل لاليابان. لتكلم ممثج ضوســــتاريكا نياب  عن مجموع  الالدوليراري   لض- جم وري 

لتكلم أيءا ر يس الرريق الاامج المانا باالستدام  الطويل  األجج ألنشط  الرءال الجارجا التابع للجن  الالمي  
 الق   ذا الدند.لالتقني . لأثنال التباد  الاام لآلرال، ألقى ممثلو دل  أعءال أخرى ضلمات تت 

لاسـتما  اللجن  الرريي  إلى عر  إيءـاحا بانوان "تقرير المجلس االسـتشـاري لجيج الرءـال عن تنريذ   - 3
                                                                                                     المبادئ التوجي ي  بشــنن االســتدام  فا األمد البايد على الصــايد الوطنا"، ند مه المرانل عن المجلس االســتشــاري  

 لجيج الرءال. 

ــنن لأحاط  اللجن  الرريي  علما  -4 ــ  الوا ي  لآلليات التا اعتمدت ا الدل  لالمنظمات الدللي  بشـ بالجالكـ
كـــكوا األمم المتحدة رير الملزم  نانونا الماني  بالرءـــال الجارجا، لحا متاح  من خال  كـــرح  مجصـــصــ  
ل ذا الغر  على المونع الشــبكا لمكتل وــالن الرءــال الجارجا، لوــجا  اللجن  الرريي  الدل  األعءــال فا 

لجـن  لالمنظمـات الحكومـي  اـلدللـي  التا تتمتع بمرضز مراـنل دا م ـلدى اللجـن  على مواكـــــــــــــــل  تـباد  المالومـات ال
 بشنن ممارسات ا  يما يتالق بصكوا األمم المتحدة رير الملزم  نانونا الماني  بالرءال الجارجا.

ــكوا األمم المتحدة رير الملزم  نانونا ال  - 5 ــال الجارجا  لالحظ  اللجن  الرريي  أن كـ متالق  بننشـــط  الرءـ
                                                                       ت كم  ج مااحدات األمم المتحدة القا م  الماني  بالرءال الجارجا لتدعم ا. 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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ــكوا األمم المتحـدة رير الملزمـ  نـانونـا المانيـ   -6 لالحظـ  اللجنـ  الررييـ  أن بال الـدل  تنرـذ كــــــــــــ
 بالرءال الجارجا من خال  تشرياات ا الوطني .

األمم المتحدة رير الملزم  نانونا الماني  بالرءـــــــــــال الجارجا مرحل   ا لر ا أن جميع كـــــــــــكوا  -7
 باعتبارحا آليات مرن  لفاال  للتصدي للتحديات التا تواجه استكشاف الرءال الجارجا لاستجدامه.

لر ا أيءا أن لجن  استجدام الرءال الجارجا فا األررا  السلمي  لحيئتي ا الررعيتين تءطلع  دلر  -8
جميع أفءـــــــــــج الممارســـــــــــات من خال  كـــــــــــكوا األمم المتحدة رير الملزم  نانونا الماني  بالرءـــــــــــال  حام فا ت 
 الجارجا. 

لر ا أن ندرة الدل  على تنريذ الصـكوا رير الملزم  نانونا مثج المبادئ التوجي ي  تجءـع لمسـتوى  -9
 تطور الدلل ، لأن لنقج الماارف لبنال القدرات أحمي  نصوى فا حذا الصدد.

 لر ا أيءـــا أنه ينبغا أال تكون حناا أي  لوا ش تشـــجع على االســـتغال  التجاري للرءـــال الجارجا،  -10
 لجميع الدل  على ندم المسالاة. إذ إن الرءال الجارجا تراث مشترا للبشري  جماال لملل

اق لر ا أن النظام القانونا الحالا بشــنن الرءــال الجارجا ال يكرج على نحو ضاف منع حدلث ســب  -11
ــول  ــع لاعتماد تدا ير مال م  لفاال  يمكن ا أن تحو  دلن نشـــ ــال الجارجا، لأنه ينبغا ل/ـــ ــلش فا الرءـــ للتســـ

 نزاعات فا الرءال الجارجا.

لر ا أيءــا أنه يلزم استســام ف م أفءــج للصــكوا رير الملزم  نانونا لالممارســات المتالق    ا من  -12
 استكشاف الرءال الجارجا لاستجدامه فا األررا  السلمي .أجج التصدي للتحديات المااكرة فا مجا  

ألف   1721لأوـــــارت بال الوفود،  يما يتالق   ذا الدند من جدل  األعما ، إلى نراري الجمعي  الاام   - 13
  بشــــنن التاالن الدللا فا اســــتجدام الرءــــال الجارجا فا األررا  الســــلمي ، لنرار الجمعي  الاام   16- لبال  د 
ــال الجارجا  18-  د  1962 ــاف الرءـــ ــتكشـــ ــنن إعالن المبادئ القانوني  المنظ  م  ألنشـــــط  الدل  فا ميدان اســـ                                                                                        بشـــ

لاســـــتجدامه، لوـــــجا  الدل  التا تطلق أجســـــاما مداري  على تقديم مالومات عن تلل األجســـــام إلى األمين الاام  
 الرءا ي ، حسل االنتءال. لألمم المتحدة لالنظر فا إنشال سجج لطنا لغر  تباد  المالومات عن األجسام 

لأوــــــــارت بال الوفود،  يما يتالق   ذا الدند من جدل  األعما ، إلى المبادئ المتالق  باســــــــتشــــــــاار   -14
األر  عن باد من الرءـال الجارجا، لأ رتت أحمي  الامج على إتاح   يانات االسـتشـاار عن باد دلن تمييز،  

  ، ضما أن توافرحا يازت الشرا ي  لالثق   ين الدل . إذ إن تلل الديانات م م  جدا للتنمي  المستدام 

لأوـــــــــارت بال الوفود،  يما يتالق   ذا الدند من جدل  األعما ، إلى اإلعالن الجان بالتاالن الدللا   - 15
فا مجا  اســـــــــتكشـــــــــاف الرءـــــــــال الجارجا لاســـــــــتجدامه لرا دة جميع الدل  لمصـــــــــلحت ا، مع إيالل اعتبار خان  

امي . لرأت تلل الوفود أن ذلل اإلعالن كـــــــــــل حام لمواكـــــــــــل  تازيز التاالن الدللا   دف الحتياجات الدلدان الن 
تيادة الروا د الناجم  عن اســتجدام التطديقات الرءــا ي  إلى أنصــى حد لصــالش جميع الدل ، لســلط  الءــول على  

الن الدللا لتازيزه على                                                                                أن جميع الدل  المرتادة للرءـال ند د عي  فا ذلل اإلعالن إلى المسـاحم  فا تشـجيع التا 
 أساس عاد . 

لأ لغ ر يس الرريق الاامج المانا باسـتدام  أنشـط  الرءـال الجارجا فا األمد البايد اللجن  الرريي   -16
ــد به  ــتروـ ــيسـ ــنن اإلطار الذي سـ ــار الر يس إلى نرار اللجن  بشـ بالتطورات األخيرة المتالق  بالرريق الاامج. لأوـ

 ، لرحل بالتاالن المقدج المتادد األطراف بشــنن اختصــاكــات 167، الرقرة  A/74/20الرريق الاامج  الوثيق  
 الرريق الاامج لأساليل عمله لخط  عمله.

http://undocs.org/ar/A/74/20
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لر ا أن المبادئ التوجي ي  للجن  اســـتجدام الرءـــال الجارجا فا األررا  الســـلمي  بشـــنن اســـتدام   -17
ل الجارجا فا األمد البايد توفر مصــدرا ميما لالســتروــاد به بشــنن ضيالي  اال/ــطالد باألنشــط  أنشــط  الرءــا

                                                                                                       الرءـــــا ي ، لأن الطابع رير الملزم نانونا للمبادئ التوجي ي  يســـــمش بالمرلن  لي مك  ن من إدخا  ما ند يلزم من 
للمبادئ التوجي ي  ينبغا أن تراعا   تاديالت، لأن المنانشـات المقدل  داخج الرريق الاامج بشـنن التنريذ الاملا

 الحاج  إلى المرلن  فا ظج الظرلف الدا م  التغير فا عصر الرءال الجديد.
 


