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لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية
اللجنة الفرعية القانونية

الدورة الستون

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

مشروع التقرير
ثالث عشر -تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف
الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها
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الحظت اللجنة الفرعية أنها كانت قد اتفقت في دورتها الثامنة والخمس ـ ـ ـ ـ ـ ــي  ،المعقودة في عام ،2019

على أن تعقد ،في إطار بند جدول أعمالها المعنون "تبادل عام لآلراء بش ــان النماال القانونية المحتملة لطنشـ ـ ة
المتعلقة باس ــتفش ــاا الموارد الفو ــاالية واس ــتاملها واس ــتخدامها" ،مش ــاو ار مير رس ــمية مجدولة منيا في دورتها

التاسعة والخمسي  ،في عام  ،A/AC.105/1203( 2020الفقرة .)278
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والحظت اللجنة الفرعية أيوـ ـ ــا أن اللجنة كانت قد أقر في دورتها الثانية والسـ ـ ــتي  ،المعقودة في عام

 ،2019ترشيح بلجيكا واليونان ألندريه ميشتال (بولندا) كميسر للمشاو ار مير الرسمية المجدولة منيا ،وستيف
فريمند (أستراليا) كناالب له ،والك لقيادة تلك المشاو ار ( ،A/74/20الفقرة .)258
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والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن دورتها التاسـ ــعة والخمسـ ــي قد ألايت بسـ ــيب جاالحة كوفيد ،19-وأن

تلك المش ـ ــاو ار مير الرس ـ ــمية المجدولة منيا قد عقد

أاناء الجلس ـ ــا

العامة للدورة الحالية للجنة الفرعية وفقا

للق ار ار واإلجراءا التي اتخذتها لجنة استخدام الفواء الخارجي في األمراض السلمية ولجنتها الفرعية القانونية

بموجب إجراء مكتوب ( ،A/75/20الفق ار  6و 7و.)26
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وقد عقد الميسـ ــر وناالبه امل الدورة الحالية للجنة الفرعية اماني جوال

المجدولة منيا امل الجلسـ ـ ــا

العامة للجنة الفرعية مبـ ـ ــحوتة بخدما

م المشـ ــاو ار مير الرسـ ــمية

للترجمة الشـ ـ ــفوية بهدا التو ـ ـ ـ إلى

توافق في اآلراء حول إنشاء فريق عام في إطار اليند  14م جدول األعمال.
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وفي الجلسـ ــة  1010المعقودة في  9حزيران/يونيه ،قرر اللجنة الفرعية ،اسـ ــتنادا إلى التقارير المقدمة

م ميسر المشاو ار مير الرسمية المجدولة منيا وناالبه بشان التقدم المحر في تلك المشاو ار  ،أن تنشئ ،في

)V.21-04301 (A

110621

**2104301

110621

A/AC.105/C.2/L.314/Add.8

إطار ا ـة عمـ مدتهـا امن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوا  ،فريقـا عامم في إطار بنـد جدول األعمـال المتعلق بالتبـادل العـام لآلراء

بشـ ــان ا لنماال القانونية المحتملة لطنش ـ ـ ة المتعلقة باسـ ــتفشـ ــاا الموارد الفوـ ــاالية واسـ ــتاملها واسـ ــتخدامها ،م
تعيي السيد ميشتال راليسا للفريق العام  ،والسيد فريمند ناالبا له.
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ورحيت اللجنة الفرعية باالقتراح الموحد الذي قدمه ميسـ ـ ـ ــر المشـ ـ ـ ــاو ار مير الرسـ ـ ـ ــمية المجدولة منيا

وناالبه إلنش ــاء فريق عام  ،والذي جم بي ءراء عديدة قدمتها الوفود في المداوال
وإطاره المرجعي وأسلوب عمله.
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المتعلقة بوالية الفريق العام

وطليت اللجنة الفرعية إلى رالين الفريق العام وناالبه المنتخيي حديثا موا لة المشاو ار  ،في فترة ما

بي الدو ار  ،بشان والية الفريق العام وإطاره المرجعي وأسلوب عمله ،والتشاور م رالين اللجنة واألمانة بشان
الجدول الزمني للدورة الرابعة والسـتي للجنة ،لتمكي الفريق العام م االجتما امل تلك الدورة واالسـتفادة م

ادما

الترجمة الشـفوية .وأو ـت اللجنة الفرعية في اذا الشـان بان توا ـ اللجنة أيوـا النظر في اذه المسـالة
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وأعرتت اللجنة الفرعية ع امتنانها لميسر المشاو ار مير الرسمية المجدولة منيا وناالبه على عملهما

في دورتها الرابعة والستي .

وجهوداما في إجراء تلك المشاو ار
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واناتهما على تعيينيهما الجديدي كرالين وناالب رالين للفريق العام .
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