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 اخلارجي  جلنة استخدام الفضاء
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  واخلمسون اخلامسةالدورة 
     ٢٠١٦ أبريل/نيسان ١٥-٤ فيينا،

    مشروع التقرير  
    مةمقدِّ  -أوالً 
   افتتاح الدورة  - ألف 

جي يف األغـراض  قدت اللجنة الفرعية القانونية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـار َع  -١
 ١٥إىل  ٤ة واخلمسني يف مكتب األمـم املتحـدة بفيينـا، يف الفتـرة مـن      امسالسلمية، دورهتا اخل

الســيد  خـب ، انُت٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٤املعقـودة يف   ٩١٧. ويف اجللسـة  ٢٠١٦نيسـان/أبريل  
  .٧٠/٨٢رئيساً لفترة سنتني، عمالً بقرار اجلمعية العامة  )شيلي( كولر هيلموت الغوس

  قدت اللجنة الفرعية [...] جلسة.وَع  -٢
    

    إقرار جدول األعمال  - باء  
ــتها      -٣ ــة، يف جلسـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف  ٩١٧أقـ ــدول   ٤املعقـ ــان/أبريل، جـ نيسـ

  التايل:  األعمال
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  الرئيس.انتخاب   -٢  
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  .كلمة الرئيس  -٣  
  عام لآلراء. تبادل  -٤  
املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة        معلومات عن أنشطة  -٥  

  فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
ض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر     طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألر    (ب)    

ــادل       ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي يف الســبل والوســائل الكفيل
ــاد       ــدور االحتــ ــاس بــ ــألرض دون مســ ــبة لــ ــت بالنســ ــدار الثابــ للمــ

  لالتصاالت.  الدويل
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٨  

  األغراض السلمية.
  ات يف جمال قانون الفضاء.بناء القدر  -٩  
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -١٠  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.
عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتصـلة بتـدابري ختفيـف      تبادل  -١١  

  نية يف احلسبان.احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتق
عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة        تبادل  -١٢  

  بالفضاء اخلارجي.
  .عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء تبادل  -١٣  
  .غريةعام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الص تبادل  -١٤  
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي       -١٥   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي

  واستخدامه يف األغراض السلمية.
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اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          -١٦  
بشــأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا          

  ني.واخلمس سةسادال
    

    احلضور  - جيم  
ــدورة   -٤ ــة: االحتــاد الروســي       حضــر ال ــة األعضــاء يف اللجن ـــ[...] التالي ــدول ال ــو ال ، ممثِّل

، اإلمـارات  أملانياسرائيل، إكوادور، إستراليا، أ، إسبانيا، أرمينيااألردن، ، األرجنتني، أذربيجان
، باكســـتان، إيطاليـــا، )اإلســـالمية-إيـــران (مجهوريـــة، أوكرانيـــا، إندونيســـياالعربيـــة املتحـــدة، 

، تايلنـد،  بـريو ، املتعـددة القوميـات)  -بوليفيا (دولة، بولندا، بلغاريا، بلجيكا، الربتغال، الربازيل
ــا ــونس، تركي ــر، ت ــة، اجلزائ ــا ، التشــيكية اجلمهوري ــة كوري ــا ، مجهوري ــ، جنــوب أفريقي ا، روماني
مــان، ، ُعالصــني ،شــيلي، سويســرا، الســودان، الســويد، ســلوفاكياالنكــا، الســلفادور،  ســري
، كوبـــا، كنـــداكازاخســـتان،  قطـــر،، فييـــت نـــام، البوليفاريـــة)-(مجهوريـــة فرتويـــال، فرنســـا

، اململكــة العربيــة الســعودية، املكســيك، املغــرب، ماليزيــا، لكســمربغ، كولومبيــا، كوســتاريكا
الواليـات   ،هولنـدا ، اهلند، نيجرييا، النمسا، يرلندا الشماليةآاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

  ، اليونان.اليابان، املتحدة األمريكية
وقـربص   بنمـا ورت اللجنة الفرعية أن تـدعو املـراقبني عـن اجلمهوريـة الدومينيكيـة      وقرَّ  -٥
حضــور الــدورة وخماطبتــها، حســب    إىل ، بنــاًء علــى طلبــهم،   والنــرويج ونيوزيلنــدا  ناميبيــاو

ن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي ذلـك     أخـرى مـ   االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات   
  على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك الدول.

وقرَّرت اللجنة الفرعية أيضاً أن تدعو املراقب عـن االحتـاد األورويب، بنـاًء علـى طلبـه،        -٦
حضــور الــدورة وخماطبتــها، حســب االقتضــاء، علــى أالَّ يكــون يف ذلــك مســاس بطلبــات    إىل 

ذلـك  ل وأالَّ ينطـوي ذلـك علـى أيِّ قـرار مـن جانـب اللجنـة بشـأن صـفة          أخرى من هذا القبيـ 
  .االحتاد

وبرنـامج  مكتـب شـؤون نـزع السـالح يف األمانـة العامـة       عـن   بـون مراق حضر الدورةو  -٧
  االحتاد الدويل لالتصاالت.و األمم املتحدة للبيئة

هلـا صـفة مراقـب     مراقبون عن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة التاليـة الـيت      حضر الدورةو  -٨
دائم لـدى اللجنـة: منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وكالـة الفضـاء األوروبيـة            

املنظمـة الدوليـة لالتصـاالت السـاتلية املتنقلـة،      (إيسا)، املنظمة األوروبيـة لسـواتل االتصـاالت،    
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، التصـاالت الفضـائية  الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، املنظمـة الدوليـة ل  
  .املنظمة الدولية لالتصاالت الساتلية

أيضاً مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلـا صـفة مراقـب     حضر الدورةو  -٩
دائم لدى اللجنة: املركز األورويب لقانون الفضاء، املعهد األورويب لسياسـات الفضـاء، املعهـد    

اجلوية والفضاء والطريان التجـاري، الرابطـة الدوليـة لتعزيـز      األمريكي لقانون املالحة-يبريياإل
ــدويل لقــانون الفضــاء، رابطــة القــانون الــدويل،      ــة  األمــان يف الفضــاء، املعهــد ال اجلامعــة الدولي

  .، رابطة أسبوع الفضاء العامليمؤسسة العامل اآلمن، اجمللس االستشاري جليل الفضاءللفضاء، 
ــة [...] قا   -١٠ ــرد يف الوثيق ــائر       وت ــم املتحــدة وس ــات األم ــدول وهيئ ــي ال ــاء ممثل ــة بأمس ئم

  املنظمات الدولية الذين حضروا الدورة.
  

   الندوة  - دال  
 ٤يف ، املركــــز األورويب لقــــانون الفضــــاءوعقــــد املعهــــد الــــدويل لقــــانون الفضــــاء    -١١

قضـايا  العامـا علـى بـدء نفـاذ معاهـدة التسـجيل:        أربعـون ندوة حول موضـوع "  نيسان/أبريل،
زوان مـن املعهـد الـدويل لقـانون      - السيدة تانيا ماسون اشتركت يف رئاستها"، الراهنة عمليةال

ســريجيو مــاركيزيو مــن املركــز األورويب لقــانون الفضــاء. وافُتتحــت النــدوة بكلمــة    والفضــاء 
واسـتمعت اللجنـة الفرعيـة بعـد ذلـك إىل       ورئيس اللجنة الفرعيـة.  الندوة ألقاها رئيسا ترحيب

"االعتبـارات القانونيـة والعمليـة يف تسـجيل التشـكيالت الضـخمة       يضـاحية التاليـة:   العروض اإل
"املسائل قيد النقاش: تسجيل احلمـوالت  وألكسندر سوسيك؛ قدمه "، الذي واحلطام الفضائي

ــة يف املــدار ومســتقبل اإلخطــارات و   إلطــالق"، ل الســابقةخطــارات اإلاملستضــافة ونقــل امللكي
قدمتـه  الـذي  "، و"تسـجيل األجسـام الفضـائية لـدى األمـني العـام      ؛ زوفاإيلينا موروه تقدمالذي 

كليتــون قدمــه الـذي  ، مقـدمو خــدمات اإلطــالق: دورهـم وممارســاهتم"  "و؛ سـيمونيتا دي بيبــو 
؛ أوالفـو دي أولـيفريا بيتنكـور نيتـو    قدمـه  الذي "، التسجيل والتوعية بأحوال الفضاء"و؛ موري

"، (نظم االتصـاالت، ونظـم الطـريان، والـنظم البحريـة      و"الدروس املستفادة من النظم األخرى
وأدىل رئيسا الندوة ورئـيس اللجنـة الفرعيـة مبالحظـات     شتيفان هوبه وبيتر شتوبه.  هقدمالذي 

ختاميــة. وميكــن االطِّــالع علــى العــروض اإليضــاحية املقدَّمــة أثنــاء النــدوة يف املوقــع الشــبكي    
نـــــــــــــة العامـــــــــــــة ملكتـــــــــــــب شـــــــــــــؤون الفضـــــــــــــاء اخلـــــــــــــارجي، التـــــــــــــابع لألما 

)www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2016/symposium.html.( 

  التقدير أنَّ الندوة أسهمت إسهاماً قيِّماً يف عملها. معالفرعية  والحظت اللجنة  -١٢
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   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  - هاء  
يف [...] نيســان/أبريل، هــذا [...]، املعقــودة  تهايف جلســ ،اعتمــدت اللجنــة الفرعيــة   -١٣

  واخلمسني. امسةالتقرير واختتمت أعمال دورهتا اخل
 

   عام لآلراء تبادل  -نياًثا  
أثنــاء التبــادل العــام لــآلراء ممثِّلــو الــدول التاليــة األعضــاء يف اللجنــة: االحتــاد   أدىل بكلمــة  -١٤

ــرائيل، الروســـي،  ــتني، إسـ ــران (مجهوريـــة األرجنـ ــيا، إيـ ــا، إندونيسـ ــا، إلســـالمية)، ا- أملانيـ إيطاليـ
تايلنــد، اجلزائــر، اجلمهوريــة التشــيكية، مجهوريــة  تركيــا،  بلجيكــا، بلغاريــا،باكســتان، الربازيــل، 

البوليفاريـة)،  - الصـني، فرنسـا، فرتويـال (مجهوريـة    السـلفادور، السـويد،   كوريا، جنـوب أفريقيـا،   
الواليـات  هولنـدا،  د، النمسـا، اهلنـ  املكسـيك،  كولومبيـا،  لكسمربغ، كندا، كوبـا، كوسـتاريكا،   

والصـني، وممثِّـل اجلمهوريـة     ٧٧عـن جمموعـة الــ    ممثِّـل ناميبيـا نيابـةً   أدىل بكلمـة  واملتحدة، اليابان. 
املراقبـون عـن   أدىل بكلمـة  عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب. كمـا        الدومينيكية نيابـةً 

ــة الف     ــادئ ووكال ــاون الفضــائي آلســيا واحملــيط اهل ــة التع ــد األورويب   منظم ــة واملعه ضــاء األوروبي
املعهد الدويل لقانون الفضـاء واجلامعـة الدوليـة للفضـاء واجمللـس االستشـاري       لسياسات الفضاء و

  جليل الفضاء.
ــرائيل وســـري النكـــا          -١٥ ــارات العربيـــة املتحـــدة وإسـ ــت اللجنـــة الفرعيـــة باإلمـ ورحبـ

  مان وقطر كأعضاء جدد يف اللجنة.والسلفادور وُع
نيسان/أبريل، أدىل الرئيس بكلمة سلَّط فيها الضـوء   ٤، املعقودة يف ٩١٧لسة ويف اجل  -١٦

    .على برنامج عمل اللجنة الفرعية واملسائل التنظيمية اليت ختص دورهتا احلالية
، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي كلمـة أكـدت فيهـا      نفسهاويف اجللسة   -١٧

ــزام املكتــب   ــمــن جديــد الت أداء مســؤوليات األمــني العــام مبوجــب القــانون الــدويل للفضــاء،    ب
ســيما فيمــا يتعلــق بالشــفافية وبنــاء الثقــة مــن أجــل ضــمان ســالمة وأمــن أنشــطة الفضــاء      وال

اخلارجي واستدامتها. وقدمت حملـة عامـة عـن األنشـطة األخـرية للمكتـب، مـع تسـليط الضـوء          
خلمســـني ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين  علـــى اجلهـــود املبذولـــة للتحضـــري للـــذكرى الســـنوية ا 

، وعلـى تعـاون   ٢٠١٨باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية يف عـام  
). ولفتــت انتبــاه ٢٠٠٩( ١٨٧٤املكتــب مــع فريــق اخلــرباء املنشــأ مبوجــب قــرار جملــس األمــن 

سـتوى مـوارده البشـرية    اللجنة الفرعية أيضاً إىل الوضع املايل غـري املـؤايت للمكتـب واخنفـاض م    
  لتحسني إطار موارده. ملكتب حالياواجلهود اليت يبذهلا ا
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رات وتوصـيات  ااملكتب يواصل رصد وتنفيذ قـر  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ  -١٨
وباألنشـطة الـيت تقـوم هبـا الكيانـات       ،جملس األمن واجلمعية العامة اليت هلـا صـلة بعمـل املكتـب    

تعـاون املكتـب مـع    باملتحدة وفقـا للواليـة املسـندة إليـه مـن جانـب اللجنـة، و       املنتسبة إىل األمم 
  ).٢٠٠٩( ١٨٧٤مبقتضى قرار جملس األمن  املنشأفريق اخلرباء 

الــيت عقــدت علــى  وتنياحللقــة الدراســية والنــدوالحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير   -١٩
ــة، وهــي    ــدورة احلالي ــة احلهــامش ال ــةدراســية اللق ــ :املعنون ــانون  "منظ ورات شــاملة يف جمــال ق

أمـام القـانون   املاثلـة  : "التحـديات  املعنونـة نـدوة  ال، واليابـان فرنسـا و  نظمها وفـدا اليت  ،الفضاء"
التعـدين  : "املعنونـة ندوة النظمها وفد األرجنتني، و ، اليت"٥٠ +الدويل قبيل انعقاد اليونيسبيس

ــات املتحــدة      ــانون الوالي ــدات الفضــاء وق ــني معاه التنافســي لإلطــالق التجــاري    يف الفضــاء ب
  .نظمها املعهد األورويب لسياسات الفضاءاليت  ،لألجسام يف الفضاء"

املنتــدى احلكــومي الــدويل الرئيســي لتطــوير قــانون   وأشــارت اللجنــة الفرعيــة إىل أهنــا    -٢٠
  الفضاء.

باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه      موعاود بعض الوفود تأكيـد التـزام بلـداهن     -٢١
ألغراض السلمية، وشددت تلـك الوفـود علـى املبـادئ التاليـة: تيسُّـر إمكانيـة الوصـول إىل         يف ا

علـى قـدم املسـاواة ودون متييـز، بصـرف النظـر عـن درجـة          البلـدان الفضاء اخلارجي أمام مجيع 
تطورها العلمي والـتقين واالقتصـادي، وكـذلك اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي اسـتخداماً منصـفاً         

لبشــرية مجعــاء؛ وعــدم متلُّــك الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام ورشــيداً لصــاحل ا
السـماوية األخـرى بـدعوى السـيادة أو االســتخدام أو االحـتالل أو أي وسـيلة أخـرى؛ وعــدم        
عســكرة الفضــاء اخلــارجي، الــذي ال ينبغــي أبــدا أن يســتخدم لتركيــب أســلحة مــن أّي نــوع    

وف العــيش وتوطيــد الســالم بــني ســكان كوكبنــا  كانــت، وعــدم اســتغالله إال يف حتســني ظــر 
  باعتباره تراثا مشتركا للبشرية؛ والتعاون الدويل على تطوير األنشطة الفضائية.

وعاود بعض الوفود تأكيد أمهية منع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، مـع         -٢٢
الثقـة يف هـذا الصـدد     اإلشارة إىل الدور املفيد الذي ميكن أن تضطلع به تـدابري الشـفافية وبنـاء   

والتأكيد على أن احلفاظ على الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد يقتضـي مـن اجملتمـع الـدويل أن     
  يضمن عدم تركيب أية أسلحة هناك.

مجيــع األنشــطة الفضــائية ينبغــي أن تنفــذ وفقــا للمبــادئ    مفــاده أنَّعــرب عــن رأي وأُ  -٢٣
ء لألغــراض الســلمية؛ واحلفــاظ علــى أمــن  : حريــة الوصــول إىل الفضــا، وهــيالثالثــة الرئيســية

  وسالمة السواتل يف املدار؛ ومراعاة مصاحل الدول الدفاعية واألمنية يف الفضاء اخلارجي.
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وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تنظر يف األساس القـانوين ملمارسـة     -٢٤
ع جوانبـها، وأن مناقشـة هـذا    احلق يف الدفاع عن الـنفس يف الفضـاء اخلـارجي وطرائقهـا ومجيـ     

  املوضوع سيساعد على تنشيط عمل اللجنة الفرعية.
هنــاك عالقــة تبادليــة تــزداد وثاقــة بــني اســتخدام الفضــاء    مفــاده أنَّعــرب عــن رأي وأُ  -٢٥

ــه يلــزم     اإلطــار القــانوين  توطيــداخلــارجي ألغــراض ســلمية واســتخداماته ألغــراض أمنيــة، وأن
  تدامة املوجودات الفضائية خلدمة مجيع مستخدمي الفضاء.الدويل من أجل تعزيز سالمة واس

بـني جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي      عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي تعزيز التعـاون  وأُ  -٢٦
ألن مسـأليت منـع تركيـب أي أسـلحة يف الفضــاء      ،يف األغـراض السـلمية ومـؤمتر نـزع الســالح    

مرتبطتـان   أو التهديـد باسـتعماهلا   رجياخلارجي واسـتعمال القـوة ضـد أجسـام يف الفضـاء اخلـا      
  على حنو وثيق مبسأليت أمن واستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

تطبيق هنج كلي بشأن مسائل الفضاء جيمـع بـني كـل     ه يلزمعرب عن رأي مفاده أنوأُ  -٢٧
  القطاعات ويفي باالحتياجات املدنية والتجارية والعسكرية.

التطـور السـريع لألنشـطة يف الفضـاء، وتزايـد       مفاده أنَّعن رأي فود بعض الوأعرب و  -٢٨
هـي أمـور   أعداد اجلهات الفاعلة املشاركة يف األنشطة الفضائية، وتزايد تعقيد تلـك األنشـطة،   

ربز حاجــة الــدول إىل أن تواصــل العمــل يف إطــار اللجنــة الفرعيــة علــى وضــع إطــار تنظيمــي  ُتــ
  .الراهنةقضايا هذه المالئم يشمل 

أنه ينبغـي جتنـب التـدابري الـيت مـن شـأهنا أن حتـدَّ        عن رأي مفاده بعض الوفود أعرب و  -٢٩
وينبغـي أن متتنـع    ،من إمكانية الوصول إىل الفضاء أمام الدول ذات القـدرات الفضـائية الناشـئة   

الدول عن مواصلة تطوير اإلطار القانوين الدويل على حنو يضع معـايري أو حـدودا دنيـا مفرطـة     
  مة ميكن أن تعيق تعزيز بناء قدرات البلدان النامية.الصرا
 النشـيط من الضروري تعزيـز التعـاون الـدويل     مفاده أنَّوأعرب بعض الوفود عن رأي   -٣٠

بني البلدان ذات القدرات الفضـائية األكثـر تقـدما والبلـدان ذات القـدرات الفضـائية املتوسـطة        
  فضائية، وتعزيز التعاون األقاليمي.والبلدان اليت ال تتوافر لديها حاليا أي قدرات 

مـــن الضـــروري العنايـــة ببيئـــة الفضـــاء اخلـــارجي ومـــن  عـــرب عـــن رأي مفـــاده أنَّوأُ  -٣١
احملـيط   الفضـاء بـني  بينه والضروري أيضاً رعاية كوكب األرض وتفادي إنشاء فجوة مصطنعة 

  .به، حبيث ُيتاح لألجيال املقبلة أيضا االستفادة من منافع الفضاء اخلارجي
يف  ةًمسائل خصخصة الفضاء واستغالله جتاريـاً تـزداد أمهيـ    عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -٣٢

  سياق أنشطة الفضاء اخلارجي.
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املرتبطـة باالسـتغالل    اللـوائح التنظيميـة  عرب عـن رأي مفـاده أنـه ال ينبغـي تشـجيع      وأُ  -٣٣
ميـع الـدول علـى    التجاري للفضاء اخلارجي ألن الفضاء اخلارجي هو تراث البشـرية وملـك جل  

  املساواة.  قدم
هناك بـادرة أمـل كـبرية يف االسـتثمار اخلـاص يف األنشـطة        عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -٣٤

الرائدة اجلديدة هبدف تعزيز فهم النظام الشمسي واسـتحداث تطبيقـات فضـائية جديـدة تعـود      
التنبـؤ باالبتكـارات   من الصعب، إن مل يكـن مـن املسـتحيل،     نَّأبالفائدة على البشرية مجعاء، و

التكنولوجيــة والتطبيقــات النهائيــة الــيت ميكــن أن تنشــأ عــن اجلهــود الراميــة إىل توســيع نطــاق     
  االستكشاف.  عملية
التنسيق بني اللجنة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٣٥

ل بني هاتني اللجنتني الفـرعيتني مـن أجـل    وأنه ينبغي تعزيز التفاع ،الفرعية العلمية والتقنية مهم
حتقيق عدة أمور منها التساوق الزمين بني التطوير التدرجيي لقانون الفضاء والتطـورات العلميـة   

  والتقنية الكربى يف هذا اجملال.
على اللجنة الفرعية القانونية أن تتـابع أعمـال    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٣٦

عـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة الفرعيـة           الفريق العامل امل
ــة، وأكــدوا علــى ضــر   ــة والتقني ــة بشــأن    والعلمي ــادئ التوجيهي ــاً مشــروع املب رة أن ُيعتمــد قريب

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
ادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة    الصيغة النهائيـة جملموعـة املبـ    عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -٣٧

ند إليهـا يف العمليـة الـيت    سـتَ أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد ميكـن أن متثـل لبنـة مؤقتـة يُ    
هناية املطاف، أثناء انعقاد مؤمتر نـزع السـالح، يف إبـرام معاهـدة دوليـة غـري متييزيـة         يف لستتكل

اً بشــأن منــع حــدوث ســباق تســلح يف  بفعاليــة وملزمــة قانونــ االمتثــال هلــا وميكــن التحقــق مــن
  .اخلارجي  الفضاء
جــرى املفاوضــات املتعلقــة بوضــع مدونــة  مــن املهــم أن ُت عــرب عــن رأي مفــاده أنَّوأُ  -٣٨

د األطراف وشامل للجميع ضـمن  قواعد سلوك يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي يف إطار متعدِّ
 .هياكل وآليات األمم املتحدة

 


