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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  السلميةيف األغراض 
  الدورة الستون

        ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦- ٧فيينا، 
      مشروع التقرير  
      إضافة  
      الفصل الثاين  
      التوصيات والقرارات  

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني  -جيم  
القانونيــة عــن أعمــال دورهتــا  أحاطــت اللجنــة علمــاً مــع التقــدير بتقريــر اللجنــة الفرعيــة     -١

)، الـذي يتضـمن نتـائج مـداوالت اللجنـة الفرعيـة       A/AC.105/1122الوثيقـة  السادسة واخلمسني (
  .٧١/٩٠بشأن البنود اليت نظرت فيها وفقاً لقرار اجلمعية العامة 

وأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد هيلموت الغوس كـولر (شـيلي) ملـا أبـداه مـن قيـادة         -٢
ــة أيضــاً عــن تقــديرها       ــة السادســة واخلمســني. وأعربــت اللجن ــة الفرعي ــاء دورة اللجن ــدرة أثن مقت

ماك غاري الضطالعها بـدور رئيسـة اللجنـة الفرعيـة بالنيابـة ملـدة يـومني         للسيدة الورا جامشون
  بسبب غياب السيد كولر.

وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّلــو االحتــاد الروســي وإســرائيل وأملانيــا وإندونيســيا وباكســتان      - ٣
والنمسـا  ارية) البوليف- والربازيل وجنوب أفريقيا والسودان وشيلي والصني وفرنسا وفرتويال (مجهورية

والصـني،   ٧٧واليونان. وأدىل ممثل كوستاريكا بكلمة نيابة عن جمموعة الــ واليابان والواليات املتحدة 
ي. وأثنـاء التبـادل العـام     وأدىل ممثل األرجنتني بكلمة نيابة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب     

  ذا البند من جدول األعمال.علق هبلآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تت
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ــة        -٤ ــة العلمي ــة الفرعي ــز التفاعــل بــني اللجن وشــدَّد بعــض الوفــود جمــدَّداً علــى ضــرورة تعزي
والتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة بغيــة تطــوير قــانون الفضــاء تــدرجييا بــالتزامن مــع التطــورات     

عـل بـني اللجنـتني الفـرعيتني سـوف      العلمية والتقنيـة الكـربى يف هـذا امليـدان، وعلـى أنَّ هـذا التفا      
  يعود بفوائد مجة على عمل اللجنة مبجمله.  

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ التفاعـل والتنسـيق بـني اللجنـة الفرعيـة العلميـة           -٥
والتقنية واللجنة الفرعية القانونية يتسم بأمهية حامسة من أجل كفالة إجراء مناقشة شـاملة تتنـاول   

ــة يف الفضــاء اخلــارجي،    خمتلــف اجلوانــ ب املتعلقــة مبســائل منــها اســتخدام مصــادر القــدرة النووي
واحلطام الفضائي، واملدار الثابت بالنسبة لألرض، وأنه ميكن إنشاء آلية لزيادة التنسـيق فيمـا بـني    

  .٥٠هاتني اهليئتني كنتيجة لعملية اليونيسبيس+
    

  واملنظمات الدولية غري احلكوميةمعلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية   -١ 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق باملعلومــات عــن    -٦
أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية فيمـا يتعلـق بقـانون الفضـاء،     

  ).٦٩-٥٥، الفقرات A/AC.105/1122جنة الفرعية (الوثيقة اليت يرد عرض هلا يف تقرير الل
وأشارت اللجنة إىل أنَّ للمنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات الدوليـة غـري احلكوميـة         -٧

ــانو     ــا فيمــا يتعلــق بقــانون الفضــاء، يتجلــى يف مســامهتها يف تطــوير ق ــدويل  دوراً هام ن الفضــاء ال
  وتدعيمه وزيادة فهمه.  

وأشارت اللجنة إىل ضـرورة مواصـلة تبـادل املعلومـات عـن التطـوُّرات األخـرية يف جمـال           -٨
قانون الفضاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية غـري احلكوميـة،   

دَّداً إىل أن تقــدِّم تقــارير عــن أنشــطتها وأقــرت توصــية اللجنــة الفرعيــة بــدعوة تلــك املنظمــات جمــ
  املتعلقة بقانون الفضاء إىل اللجنة الفرعية، يف دورهتا السابعة واخلمسني.

    
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٢  

ة معاهــدات أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار البنــد املتعلــق حبالــ   -٩
األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا، الـيت يـرد عـرض هلـا يف تقريـر اللجنـة          

  ).٨٣-٧٠، الفقرات A/AC.105/1122الفرعية (الوثيقة 
عامــــل املعــــين حبالــــة وأقــــرَّت اللجنــــة قــــرارات وتوصــــيات اللجنــــة الفرعيــــة وفريقهــــا ال  - ١٠

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقهـا، الـذي عـاود االنعقـاد برئاسـة          األمم معاهدات
 ٨و ٤، واملرفـق األول، الفقـرات   ٧٢، الفقـرة  A/AC.105/1122تيد (أملانيـا) (الوثيقـة   - برنارد مشيت

  ).١٥و ١٣و
، مشـروع اإلعـالن بشـأن الـذكرى السـنوية اخلمسـني       ٧٢٩وأقرَّت اللجنة، يف جلسـتها    -١١

ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف     
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)، بصيغته املعدَّلة، املرفـق هبـذا   A/AC.105/L.311الوثيقة ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى (
  التقرير للجنة عن دورهتا الستني.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن الضــروري دعــم حتقيــق عامليــة معاهــدات   -١٢
ج هلـا بقـوة، وأنَّ مـن الضـروري بصـفة      األمم املتحدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي والتـروي     

خاصة تعزيز نظام دويل للمسؤوليات والتبعيات من أجـل مواجهـة التحـديات احلاليـة واملسـتقبلية      
  املتعلقة بسالمة األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي وأماهنا واستدامتها.  

لفرعية القانونيـة بصـفتها   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من املهم تعزيز اللجنة ا  -١٣
اهليئة املتعددة األطراف الرئيسية املعنية بتعزيز تطوير قانون الفضاء الدويل، ومـن مثَّ ينبغـي معاجلـة    
املسائل املتعلقة بقانون الفضاء بأسلوب شامل ألنَّ مجيع جوانـب السـالمة واألمـان تسـتلزم فهمـاً      

عنــه الســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف عميقــاً لقــانون الفضــاء بوصــفه اإلطــار الــذي ال غــىن 
  األمد البعيد.  

فيـه علـى أمهيـة اإلطـار القـانوين الـدويل الـذي يتـيح          ُشدِّدوأعرب بعض الوفود عن رأي   -١٤
استكشاف الفضاء اخلارجي على قدم املسـاواة وعلـى أسـاس مبـدأ عـدم متلـك الفضـاء اخلـارجي         

عاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس الناظمـة ألنشـطة       ومبدأ استخدامه يف األغراض السـلمية، وفقـاً مل  
الفضـــاء اخلـــارجي، وخباصـــة معاهـــدة املبـــادئ املنظِّمـــة ألنشـــطة الـــدول يف ميـــدان استكشـــاف  

  .  ١٩٦٧واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، لعام 
واللجنـة الفرعيـة القانونيـة     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي تشجيع اللجنة  -١٥

على مواصلة جهودمها الرامية إىل تطـوير اإلطـار القـانوين القـائم، حسـب االقتضـاء، مبـا يف ذلـك         
من خالل قوانني غري ملزمة، مع مراعاة التطور التكنولوجي، وتوسُّـع األنشـطة الفضـائية وظهـور     

الــيت حتكــم استكشــاف  جهــات فاعلــة جديــدة يف ميــدان الفضــاء، شــريطة عــدم تقــويض املبــادئ 
  الفضاء اخلارجي واستخدامه.  

وأعـــرب بعـــض الوفـــود عـــن رأي مفـــاده أنَّ استكشـــاف الفضـــاء مـــن جانـــب الـــدول     -١٦
ــة ازدهــر مبوجــب اإلطــار القــانوين ملعاهــدات      ــة واآلن الكيانــات غــري احلكومي واملنظمــات الدولي

سـاس القـانوين الرئيسـي لـدعم     املتحـدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي، وأنَّ هـذا اإلطـار يظـل األ        األمم
العدد املتزايد من األنشـطة الفضـائية وتعزيـز التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف          
األغراض السلمية. ورحَّبت الوفـود الـيت أعربـت عـن ذلـك الـرأي أيضـاً بتزايـد عـدد الـدول الـيت            

  لى أن تنظر يف ذلك.  تنضم إىل املعاهدات، وشجَّعت الدول اليت مل تنضم إليها بعُد ع
    

بالنسبة لألرض  املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت  - ٣  
بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل  واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبل والوسائل الكفيلة

  الدويل لالتصاالتدون مساس بدور االحتاد  للمدار الثابت بالنسبة لألرض،
أحاطــت اللجنــة علمــاً مبناقشــات اللجنــة الفرعيــة يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املتعلــق     -١٧

باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعـة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض      
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م الرشـيد والعـادل   واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدا    
للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، اليت يرد عـرض هلـا   

  ).١١٣-٨٤، الفقرات A/AC.105/1122يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
عية وفريقها العامـل املعـين بتعريـف الفضـاء اخلـارجي      وأقرَّت اللجنة توصيات اللجنة الفر  -١٨

ــة جوزيــــه مونســــريات فيلــــو (الربازيــــل)          ــيني حــــدوده، الــــذي عــــاود االنعقــــاد برئاســ وتعــ
  ).٦، واملرفق الثاين، الفقرة ٨٧، الفقرة A/AC.105/1122  (الوثيقة

  كانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة: ن جدول األعمال،ويف إطار هذا البند م  -١٩
ورقــة عمــل مــن إعــداد رئــيس الفريــق العامــل املعــين بتعريــف الفضــاء اخلــارجي     (أ)  

وتعيني حدوده، التابع للجنـة الفرعيـة القانونيـة، بعنـوان "تعزيـز مناقشـة املسـائل املتصـلة بتعريـف          
موقف مشترك للدول األعضـاء يف جلنـة اسـتخدام    الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده هبدف صياغة 

  )؛A/AC.105/C.2/L.302الوثيقة الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية" (
ورقــة عمــل مــن إعــداد االحتــاد الروســي بعنــوان "التحــديات املرتبطــة بــالنظر يف    (ب)  

د الفضاء اجلوي والفضاء اخلـارجي: مـربرات إضـافة عناصـر جدليـة إىل      مجيع جوانب تعيني حدو
ــة" (       ــذه املناقشــ ــدث يف هــ ــة أحــ ــات حتليليــ ــد اجتاهــ ــوع وحتديــ ــذا املوضــ ــة هــ ــة مناقشــ الوثيقــ

A/AC.105/2017/CRP.7.(  
واعـي القلـق عـدم التوصُّـل حـىت اآلن إىل      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ مـن د    -٢٠

توافق يف اآلراء بشأن مسألة تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده. ورأت الوفود الـيت أعربـت   
عن هذا الـرأي أيضـاً أنَّ موضـوع تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، باعتبـاره موضـوعاً           

نة الفرعية القانونيـة، وأنـه ينبغـي القيـام     بالغ األمهية، ينبغي أن يظل مدرجاً يف جدول أعمال اللج
  مبزيد من العمل بغية حتديد النظام القانوين الساري على الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي.  

ملعاجلـة   ضـروريان وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ تعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده        -٢١
وسـالمتها وأماهنـا والسـيادة الوطنيـة      مشاكل هامة مثل املسؤولية عـن العمليـات الفضـائية اجلويـة    

للدول، وكذلك بصورة خاصة التحليقات دون املدارية واملركبـات الـيت ال يـزال غـري واضـح مـا       
  انون اجلو أو نظام قانون الفضاء.إذا كانت ختضع لنظام ق

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض هـو مـورٌد طبيعـي            - ٢٢
د ينطوي على إمكانيات كبرية لتنفيذ جمموعة واسعة النطاق من الـربامج لصـاحل مجيـع الـدول،     حمدو

وأنَّـه معـرَّض خلطـر التشـبُّع، ممــا يهـدِّد اسـتدامة األنشـطة الفضــائية فيـه؛ وأنَّ مـن الضـروري ترشــيد           
تياجـات  استغالله؛ وأنَّه ينبغي أن يتاح جلميع الدول، بشروط منصـفة، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الح     

البلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ من املهم اسـتخدام املـدار   
الثابت بالنسبة لألرض باالمتثال للقانون الدويل ووفقاً لقرارات االحتاد الـدويل لالتصـاالت وضـمن    

ــم    ــدات األم ــانوين احملــدَّد يف معاه ــار الق ــار ملســامهات     املتحــدة ذات الصــلة،   اإلط ــالء االعتب ــع إي م
  .  ٢٠٣٠األنشطة الفضائية يف التنمية املستدامة وحتقيق خطة التنمية املستدامة لعام 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/2017/CRP.7
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.302
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.302
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وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي إيالء اهتمام خاص إلتاحة اإلمكانية على حنـو منصـف     -٢٣
جلميع الدول للوصول إىل املوارد املدارية والطيفية يف املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، مـع اإلقـرار      

معـات  مبا ميكن أن تسهم به هـذه املـوارد يف الـربامج االجتماعيـة الـيت تعـود بـالنفع علـى أقـل اجملت         
احمللية استفادة من اخلدمات، ألهنـا تتـيح إمكانيـة تنفيـذ مشـاريع تعليميـة وطبيـة وتضـمن إمكانيـة          
احلصول على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وحتسِّن الصـالت مبصـادر املعلومـات الضـرورية     

  من أجل تدعيم التنظيم االجتماعي، كما تشجِّع على تعزيز املعارف وتبادهلا.  
ــا تكتســيه مســألة تعريــف الفضــاء      وأعــر  -٢٤ ــه، نظــرا مل ب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن

اخلارجي وتعيني حدوده ومسألة طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه مـن أمهيـة   
  بالغة، ينبغي إبقاء هذا البند مدرجاً يف جدول أعمال اللجنة الفرعية.

  
  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلميةالتشريعات الوطنية ذات الصلة   - ٤  

ــق         -٢٥ ــد املتعلـ ــار البنـ ــة يف إطـ ــة القانونيـ ــة الفرعيـ ــات اللجنـ ــاً مبناقشـ ــة علمـ ــت اللجنـ أحاطـ
بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلمية،  

  ).١٢٣-١١٤  ، الفقراتA/AC.105/1122(الوثيقة اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية 
والحظت اللجنة بارتياح أنَّ بعض الدول األعضاء فيها تواصل تنفيذ التوصـيات الـواردة     -٢٦

ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــ ٦٨/٧٤يف ق ــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء    بش أن التشــريعات الوطني
  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، أو تنظر يف الشروع يف تنفيذ تلك التوصيات.

واتَّفقت اللجنـة علـى أنَّ التبـادل العـام للمعلومـات عـن التشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة            -٢٧
لسلمية يتيح للدول حملة عامـة شـاملة عـن    باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض ا

احلالة الراهنة للقوانني واللوائح التنظيمية الوطنية اخلاصـة بالفضـاء، ويسـاعدها علـى فهـم خمتلـف       
الـنُُّهج املتَّبعــة علـى الصــعيد الــوطين بشـأن صــوغ أطـر تنظيميــة وطنيــة متعلقـة بالفضــاء. ويف هــذا      

رض املخططـي اإلمجـايل احملـدَّث باسـتمرار لألطـر      الصدد، أعربت اللجنـة عـن تقـديرها البـالغ للعـ     
  التنظيمية الوطنية، املتاح على موقع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي.  

وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي جلميــع الــدول أن تكفــل مواءمــة تشــريعاهتا الوطنيــة     -٢٨
ــة ذات املتعلقــة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه مواءمــة وثيقــة مــع املعاهــدات ا    لدولي

الصــلة، وأنــه ينبغــي جتنُّــب التــرويج لوضــع قــوانني ولــوائح تنظيميــة بشــأن االســتخدام التجــاري    
  للفضاء اخلارجي، الذي يعد تراثاً للبشرية وملكاً جلميع الدول وفق شروط منصفة.  

    
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٥  

أحاطت اللجنة علماً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق ببنـاء القـدرات يف           -٢٩
، A/AC.105/1122جمــال قــانون الفضــاء، الــيت يــرد عــرض هلــا يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة (الوثيقــة    

  ).١٣٦-١٢٤الفقرات 
ــة تو  -٣٠ ــرَّت اللجنـ ــال     وأقـ ــدول األعمـ ــن جـ ــد مـ ــذا البنـ ــأن هـ ــة بشـ ــة الفرعيـ ــيات اللجنـ صـ

  ).١٣٦، الفقرة A/AC.105/1122  (الوثيقة

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1122
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1122
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واتَّفقت اللجنة على أنَّ التعاون الـدويل يف إجـراء البحـوث والتـدريب والتعلـيم يف جمـال         -٣١
يف بناء القدرات الالزمـة علـى الصـعيد الـوطين مـن أجـل كفالـة        قانون الفضاء يتسم بأمهية كبرية 

  امتثال اجلهات املنخرطة يف األنشطة الفضائية، واليت تزداد عدداً، لقانون الفضاء الدويل.  
وأكَّدت اللجنة جمدَّداً أنَّ املراكز اإلقليميـة لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتِسـبة         -٣٢

ع بدور هام يف تـوفري فـرص التعلـيم والتـدريب يف جمـال قـانون الفضـاء.        إىل األمم املتحدة، تضطل
والحظت اللجنة أنه ميكن تعزيز االستعانة هبذه املراكز اإلقليمية لتـوفري مزيـد مـن الفـرص إلقامـة      

  صالت بني األكادمييات وسائر املعاهد واجلامعات، حسب االقتضاء.
حلقـة عمـل األمـم املتحـدة العاشـرة بشـأن        وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها وارتياحهـا لعقـد       -٣٣

؛ وقــد نظَّــم حلقــة العمــل هــذه مكتــب ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٨إىل  ٥قــانون الفضــاء يف فيينــا مــن 
املتحـدة   شؤون الفضاء اخلارجي، وشارك فيها خرباء ميدانيون وممثلون للبعثات الدائمة لدى األمـم 

لسري األنشطة الفضائية، واعتماد توصيات لكـي   (فيينا)، من أجل تعزيز فهم اإلطار القانوين الناظم
  (أ) إىل (ك)). ٥٠، الفقرات A/AC.105/1131تواصل اللجنة النظر فيها (الوثيقة 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنـه يلـزم بـذل مزيـد مـن اجلهـود الفعالـة علـى حنـو            -٣٤
أجل زيادة التوعيـة بأمهيـة االمتثـال لقـانون الفضـاء الـدويل عنـد االضـطالع بأنشـطة          استباقي من 

أداة رئيسـية  ميثـل  وبرامج فضائية. ورأت تلك الوفود أيضاً أنَّ بناء القدرات يف الفضـاء اخلـارجي   
ينبغــي تعزيزهــا مــن خــالل النــهوض بالتعــاون الــدويل بــني الــدول وزيــادة عــدد حلقــات العمــل     
واحللقـــات الدراســـية واألحـــداث الـــيت تـــنظَّم مـــن أجـــل التـــرويج لقـــانون الفضـــاء وخاصـــة يف   

  النامية.    البلدان
املساعدة التقنيـة  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ اللجنة ينبغي أن تركِّز يف تقدمي   -٣٥

  على الدول األعضاء اليت تود حتسني قوانينها احمللية.  
وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية ينبغي أن تظـال املنتـدى الـدويل      -٣٦

الرئيسي ملواصلة تطوير قانون الفضاء، وأنَّ املكتـب يضـطلع بـدور هـام يف تعزيـز بنـاء القـدرات يف        
  صدد، ويف توفري املساعدة التقنية للدول اليت ترغب يف االنضمام إىل املعاهدات.هذا ال

    
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   -٦  

  وإمكانية تنقيحها 
دئ أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعيـة يف إطـار البنـد املتعلـق باسـتعراض املبـا        -٣٧

ذات الصلة باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي وإمكانيـة تنقيحهـا، الـيت يـرد          
  ).١٤٩-١٣٧، الفقرات A/AC.105/1122عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

اســتعراض املبــادئ املتصــلة باســتخدام  وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي  -٣٨
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  

وأُعرِب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي اسـتعراض املبـادئ املتعلقـة باسـتخدام مصـادر القـدرة           -٣٩
النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، مــع مراعــاة أحــدث التطــورات التكنولوجيــة. ورأى الوفــد الــذي    



A/AC.105/L.309/Add.2 

 

V.17-04091 7/12 
 

أعرب عـن هـذا الـرأي أيضـاً أنَّ اسـتخدام الطاقـة النوويـة كمصـدر وقـود أمـر جـائز إذا تـوافرت             
  احلماية البيئية يف الفضاء وعلى األرض.  

ــة        -٤٠ ــة ينبغــي أن تعــد صــكوكاً قانوني ــة القانوني ــة الفرعي وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ اللجن
، وميكـن أن تسـتهل هـذا العمـل بتبـادل      جديدة تعاجل األنشطة احلالية للدول يف الفضـاء اخلـارجي  

  قدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.اآلراء بشأن املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر ال
    

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي،   - ٧  
  احلسبانمع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف 

أحاطت اللجنة علمـاً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بالتبـادل            -٤١
العــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآلليــات القانونيــة املتصــلة بتــدابري ختفيــف احلطــام الفضــائي، مــع 

تقرير اللجنة الفرعيـة  أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان، اليت يرد عرض هلا يف 
  ).١٧٣-١٥٠، الفقرات A/AC.105/1122القانونية (الوثيقة 

، A/AC.105/1122ت اللجنــة قــرارات اللجنــة الفرعيــة الــواردة يف تقريرهــا (الوثيقــة  رَّوأقــ  -٤٢
  ).١٧٣  الفقرة
ــا        -٤٣ ــة، يف قراره ــة العام ــرار اجلمعي ــاح أنَّ إق ــة بارتي ــادئ ٦٢/٢١٧والحظــت اللجن ، للمب

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف         ــن احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلن ــة للتخفيــف م التوجيهي
 تزويد مجيع البلـدان الـيت ترتـاد الفضـاء بإرشـادات حـول       األغراض السلمية مثَّل خطوة كربى يف

كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي، وحثَّت الدول األعضاء على النظر يف تنفيـذ هـذه املبـادئ    
  التوجيهية طواعيةً.

والحظت اللجنة بارتيـاح أنَّ بعـض الـدول قـد اختـذت تـدابري لتطبيـق املبـادئ التوجيهيـة            -٤٤
هبا دوليا بشأن احلطـام الفضـائي مـن خـالل تضـمني تشـريعاهتا الوطنيـة أحكامـاً          واملعايري املعترف

  هبذا الشأن.
واتَّفقت اللجنة على دعوة الدول األعضاء فيها واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت تتمتَّـع       -٤٥

الفضـائي  بصفة مراقب دائم لديها إىل مواصلة املسامهة يف اخلالصة الوافيـة ملعـايري ختفيـف احلطـام     
اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدوليـة، بتقـدمي معلومـات بشـأن أيِّ تشـريعات أو معـايري ُتعَتَمـد        
أو حتديث املعلومات احلاليـة هبـذا الشـأن، وذلـك باسـتخدام النمـوذج املخصَّـص لـذلك الغـرض.          

امهة يف تلــك واتَّفقـت اللجنــة أيضـاً علــى دعـوة ســائر الــدول األعضـاء يف األمــم املتحـدة إىل املســ     
اخلالصة الوافية، وشجَّعت الدول اليت لديها لوائح تنظيمية أو معايري مـن هـذا القبيـل علـى تقـدمي      

  معلومات عنها.
وأعرب بعض الوفود عن ارتيـاحهم لتعـديل بنـد جـدول األعمـال ليشـمل تـدابري معاجلـة           -٤٦

  احلطام الفضائي.  
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لقانونيــة ينبغــي أن تطــور صــكوكاً قانونيــة وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ اللجنــة الفرعيــة ا  -٤٧
جديــدة تــنظم أنشــطة الــدول يف الفضــاء اخلــارجي، وميكــن أن تســتهل هــذا العمــل بتبــادل اآلراء  

  بشأن الصكوك القائمة غري امللزمة، مثل املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.  
تســاع الفجــوة بــني التقــدُّم وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ زيــادة كميــة احلطــام الفضــائي وا  -٤٨

  التكنولوجي واإلطار التنظيمي قد زادا من وجاهة وأمهية عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني.
ــان         -٤٩ ــة بشــأن ســالمة وأم ــة دولي ــاده أنَّ عــدم وجــود الئحــة معياري وأُعــرِب عــن رأي مف

ملعطلـة) مـن املـدار    عمليات اإلزالة الفعلية لألجسام (شظايا احلطام واألجسـام الفضـائية الكاملـة ا   
  له تبعات على سالمة وأمان أنشطة الفضاء اخلارجي.  

  
  بالفضاء اخلارجي تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنية  - ٨  

ــادل العــام        -٥٠ ــد املتعلــق بالتب ــة يف إطــار البن ــة الفرعي ــة علمــاً مبناقشــات اللجن أحاطــت اللجن
أن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزِمـة قانونـاً املعنيـة بالفضـاء اخلـارجي، الـيت يـرد            للمعلومات بش

  ).١٨٤-١٧٤، الفقرات A/AC.105/1122عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 
لـيت اعتمـدهتا الـدول واملنظمـات     والحظت اللجنة مع التقدير اخلالصـة الوافيـة لآلليـات ا     -٥١

الدولية بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي، اليت أُتيحت علـى  
  صفحة شبكية خمصَّصة لدى املكتب.  

الــيت تتمتــع مبركــز   ودعــت اللجنــة الــدول األعضــاء فيهــا واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة     -٥٢
إىل تقدمي ردودها إىل األمانة إلدراجهـا يف اخلالصـة الوافيـة وإىل املواظبـة علـى       يهامراقب دائم لد

  تقدمي معلومات حمدَّثة.  
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونـاً املتعلقـة     -٥٣

ــة املع     ــوفِّر للــدول وســائر اجلهــات الفاعل ــة إرشــادات باألنشــطة الفضــائية هــي صــكوك هامــة ت ني
لالضطالع بأنشطتها الفضائية بسالمة وأمان. ورأت هذه الوفود أنَّ تلـك الصـكوك تـؤدي دوراً    
ــها         ــة بالفضــاء اخلــارجي، ولكن ــم املتحــدة املتعلق ــدعم معاهــدات األم ــا تكمــل وت ــا باعتباره هام

عيـق التطـوير   ميكن أن تستخدم كبديل عن الصكوك امللزِمة قانوناً القائمة، كمـا ال ينبغـي أن ت   ال
  التدرجيي لقانون الفضاء الدويل.  

  
  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء  -٩  

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالتبادل العـام لـآلراء     -٥٤
بشــأن اجلوانــب القانونيــة إلدارة حركــة املــرور يف الفضــاء، الــيت يــرد عــرض هلــا يف تقريــر اللجنــة  

  ).٢٠٣-١٨٥الفقرات ، A/AC.105/1122الفرعية (الوثيقة 
والحظت اللجنة أنَّ الدول األعضاء فيها قد تبادلـت يف إطـار هـذا البنـد املعلومـات عـن         -٥٥

عــدد مــن التــدابري الــيت جيــري اختاذهــا علــى الصــعيدين الــوطين والــدويل مــن أجــل حتســني ســالمة  
التوعيـة بـأحوال   الرحالت الفضائية واستدامتها، مبا يف ذلك تبادل املعلومات واخلدمات املتصـلة ب 

الفضــاء، وجهــود التنســيق الدوليــة الراميــة إىل إدارة طيــف التــرددات الراديويــة واملــدارات الثابتــة  
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بالنســبة لــألرض، واإلبــالغ عــن خطــط اإلطــالق الســنوية، وتقــدمي إخطــارات مــا قبــل اإلطــالق   
  بشأن مركبات اإلطالق الفضائية.  

ونية بـأن ُيواَصـل النظـر يف هـذا البنـد، ال سـيما       وأقرت اللجنة توصية اللجنة الفرعية القان  -٥٦
بالنظر إىل تزايد تعقيد وازدحام البيئة الفضائية بسبب تزايد عـدد األجسـام يف الفضـاء اخلـارجي،     
وتنوع اجلهات الفاعلة يف الفضاء اخلارجي، وزيادة األنشطة الفضائية، وهي عوامـل أسـهمت يف   

 خلارجي.زيادة احتمال وقوع اصطدامات يف الفضاء ا

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ حركة املرور يف الفضاء ينبغي أن ُتـدَرس هبـدف التوصُّـل إىل      -٥٧
القيام به يف إطار املفهوم املطور حاليا ألمان العمليات الفضـائية، ممـا يتـيح وقتـاً      ينبغيفهم بنَّاء ملا 

 يأخـذ هبـا  ية لكـي تصـبح ممارسـة    كافياً لتطوير اللوائح التنظيميـة املتعلقـة بأمـان العمليـات الفضـائ     
جلميع بصورة حقيقية. ورأى ذلك الوفد أنَّ املوافقة على جمموعة مشتركة مـن املصـاحل يف إطـار    ا

مفهوم إدارة حركة املرور يف الفضاء لـن يكـون ممكنـاً دون ممارسـة راسـخة بشـأن حتقيـق األمـان         
بـادئ التوجيهيـة إىل وثيقـة ملزِمـة     املستدام للعمليات الفضائية ودون حتويل العديـد مـن أحكـام امل   

 قانوناً يف املستقبل.  
  

  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  - ١٠  
أحاطت اللجنة علمـاً مبناقشـات اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف إطـار البنـد املتعلـق بالتبـادل            -٥٨

العام لآلراء بشأن تطبيق القـانون الـدويل علـى أنشـطة السـواتل الصـغرية، الـيت يـرد عـرض هلـا يف           
  ).٢٢٠-٢٠٤، الفقرات A/AC.105/1122تقرير اللجنة الفرعية (الوثيقة 

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ هذا البند ال يزال مدرجاً يف جدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة      -٥٩
القانونيــة، واتَّفقــت علــى أنــه ســيوفِّر فرصــاً قيِّمــة للتصــدِّي لعــدد مــن املســائل املتعلقــة باســتخدام  

  ية هبذه املسائل.  السواتل الصغرية من جانب خمتلف اجلهات الفاعلة والتوع
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ مـن املهـم، مـن أجـل كفالـة اسـتخدام الفضـاء             -٦٠

ضـمن   بعثـات السـواتل الصـغرية مندرجـةً     اخلارجي استخداماً آمناً ومسـؤوالً يف املسـتقبل، جعـل   
  .  حسب االقتضاء ،نطاق تطبيق األطر التنظيمية الدولية والوطنية

ــة   -٦١ ــدويل علــى أنشــطة الســواتل      والحظــت اللجن ــق القــانون ال أنَّ االســتبيان املتعلــق بتطبي
ــة   ــرتني  A/AC.105/1122الصــغرية (انظــر الوثيق ــق األول، الفق ــاين)  ١٥و ١٤، املرف ــذييل الث ، والت

  .  مفيد يف توجيه املناقشة يف إطار هذا البند من جدول األعمال
    

تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية احملتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد الفضائية   -١١  
  واستغالهلا واستخدامها 

أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بالتبادل العـام لـآلراء     -٦٢
املتعلقــة باستكشــاف املــوارد الفضــائية واســتغالهلا     بشــأن النمــاذج القانونيــة احملتملــة لألنشــطة     

، A/AC.105/1122الوثيقــــة واســــتخدامها، الــــيت يــــرد عــــرض هلــــا يف تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة (
  ).٢٥٠-٢٢١  الفقرات
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ورحَّب بعض الوفود بإبقاء هذا البند مدرجاً يف جدول أعمال اللجنة ورأوا أنـه، بـالنظر     -٦٣
ــانوين دويل حيــدِّد        ــدة يف األنشــطة الفضــائية، ميكــن إلطــار ق إىل مشــاركة القطــاع اخلــاص املتزاي
األنشطة التجارية يف الفضاء اخلارجي ويوجههـا بوضـوح أن يـؤدي دوراً هامـا يف توسـيع نطـاق       

  م الفضاء اخلارجي وأن حيفز األنشطة الفضائية لفائدة البشرية.  استخدا
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إجــراء مناقشــة واســعة النطــاق بشــأن     -٦٤

تبعات أنشطة استخدام املوارد الفضائية، تشـارك فيهـا بصـفة خاصـة البلـدان الناميـة، مـع مراعـاة         
  نشطة.  حقوق هذه البلدان فيما يتعلق هبذه األ

وأُعرِب عـن رأي مفـاده أنَّ مثـة حاجـة إىل اعتمـاد هنـج متعـدِّد األطـراف مـن أجـل املضـي يف              - ٦٥
  علقة باستخدام املوارد الفضائية.تطوير الفهم املشترك للمبادئ الواردة يف معاهدة الفضاء اخلارجي واملت

وإجــراء املناقشــات وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ مــن املستحســن زيــادة تبــادل املعلومــات   -٦٦
بشــأن اجلهــود الــيت تضــطلع هبــا الــدول العتمــاد تشــريعاهتا الوطنيــة املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي،     

سيما التشريعات املتعلقة باألنشطة التجارية منها، من أجل كفالة حتسني امتثال مجيـع الـدول    وال
  ناظم لألنشطة يف الفضاء اخلارجي.لإلطار القانوين الدويل ال

وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ التشريعات الوطنية املتعلقة بأنشطة الفضـاء اخلـارجي ينبغـي أن      -٦٧
تتقيد بدقة باملبـادئ املكرسـة يف معاهـدات األمـم املتحـدة املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي، وأنَّ الفضـاء          

وأنـه ينبغـي عـدم    ينبغي أن ُيعتَبر تراثاً مشتركاً لإلنسانية، وملكاً جلميع الـدول علـى قـدم املسـاواة،     
  اخلارجي وعدم التشجيع على وضعها.وضع تشريعات بشأن االستغالل التجاري للفضاء 

وأُعرِب عن رأي مفاده أنه ينبغي احلفاظ على إمكانية الوصول احلـر واملفتـوح إىل مجيـع      -٦٨
 أحناء الفضـاء اخلـارجي أمـام مجيـع الـدول، والـنص يف التشـريعات الوطنيـة للـدول، وال سـيما يف          

  للفضاء اخلارجي. التشريعات املتعلقة باملوارد الفضائية، على االلتزام بامللكية العمومية املشاع
  

استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ١٢  
  األغراض السلمية يف
البنـد املتعلـق باسـتعراض    أحاطت اللجنة علماً مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف إطار   -٦٩

اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية      
وفقـــــاً خلطـــــة عملـــــها اخلمســـــية، الـــــيت يـــــرد عـــــرض هلـــــا يف تقريـــــر اللجنـــــة الفرعيـــــة           

  ).٢٦٦-٢٥١ ، الفقراتA/AC.105/1122  (الوثيقة
ــة وفريقهــا العامــل املعــين باســتعراض        -٧٠ ــة الفرعي ــرارات وتوصــيات اللجن ــة ق وأقــرَّت اللجن

اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية،    
الــذي عــاودت اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا السادســة واخلمســني عقــده برئاســة سيتســوكو أَوكــي   

  ).٨-٦، واملرفق الثالث، الفقرات ٢٥٣، الفقرة A/AC.105/1122اليابان) (الوثيقة (
ــة        -٧١ ــر الفريــق العامــل املعــين باســتعراض اآلليــات الدولي ــة تقري وكــان معروضــاً علــى اللجن

 األغــراض الســلمية عــن األعمــال للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف
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ــددة الســنوات (      ــه املتع ــة عمل ــار خط ــا يف إط ــة املضــطلع هب )، بصــيغته A/AC.105/C.2/112الوثيق
  النهائية اليت وضعها الفريق العامل إبان الدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية.

والحظت اللجنة بارتياح أنَّ الفريق العامل قد أجنز عمله املتعـدد السـنوات بتقـدمي تقريـر       -٧٢
واليتـه. ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة أنَّ التقريـر النـهائي ميثـل مصـدرا هامـا            مبوجبشامل 

للمعلومات بشأن اجلهود املشتركة اليت تضطلع هبا الدول املرتادة للفضـاء والـدول احلديثـة العهـد     
بالفضاء، حسب االقتضاء، ويقدِّم إرشادات مفيدة يف هذا اجملـال املعقـد الـذي يشـمل مسـتويات      

  خمتلفة من آليات التعاون.
ونوَّهت اللجنة مع التقدير باجلهود الدؤوبة الـيت بذلتـها رئيسـة الفريـق العامـل يف توجيـه         -٧٣

التقريــر النــهائي املقــدَّم إىل  الفريـق العامــل بنجــاح إىل ختــام أعمالــه يف هـذا اجملــال، والحظــت أنَّ  
اللجنة من شأنه أن يشكل أساسا ملواصلة توطيد التعاون الدويل يف استكشاف الفضـاء اخلـارجي   

  واستخدامه يف األغراض السلمية.
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية القانونية  - ١٣  
ت اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باالقتراحـات املقدَّمـة   أحاطت اللجنة علماً مبناقشا  -٧٤

إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا 
اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا السابعة واخلمسني، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنـة الفرعيـة   

  ).٢٧٦-٢٦٧، الفقرات A/AC.105/1122(الوثيقة 
وبنــاًء علــى مــداوالت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا السادســة واخلمســني، اتَّفقــت    -٧٥

  اللجنة على أن تنظر اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني يف البنود املوضوعية التالية:
  

  ود املنتظمةالبن        
  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تبادل عام لآلراء.  -٤  
ــري          -٥   ــة غ ــات الدولي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــن أنشــطة املنظم ــات ع معلوم

  احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  اخلارجي وتطبيقها.حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء   -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)  
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طبيعة املدار الثابت بالنسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف        (ب)  
الســبل والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار 

  االحتاد الدويل لالتصاالت. الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور
ــتخدامه يف      -٨   ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــلة باستكشـــاف الفضـ ــة املتصـ ــريعات الوطنيـ التشـ

  األغراض السلمية.
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  

  
  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة        

ــة يف الف       -١٠   ــدرة النووي ــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر الق ضــاء اســتعراض املب
  اخلارجي وإمكانية تنقيحها.

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيـف احلطـام     - ١١  
  الفضائي ومعاجلته، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.

قانونــاً املعنيــة تبـادل عــام للمعلومــات بشـأن صــكوك األمــم املتحــدة غـري امللزمــة      -١٢  
  بالفضاء اخلارجي.

  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣  
  تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٤  
ستكشـاف  تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية احملتملـة لألنشـطة املتعلقـة با     -١٥  

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
  

  البنود اجلديدة     
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية بشـأن      -١٦  

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثامنة واخلمسني.
أثناء دورة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة السـابعة واخلمسـني،       واتَّفقت اللجنة على أن تعاود،  -٧٦

ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي        ــق العامــل املعــين حبال عقــَد الفري
  وتطبيقها، والفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.

جنـة الفرعيـة علـى دعـوة املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركـز          وأقرَّت اللجنة اتِّفاق الل  -٧٧
األورويب لقانون الفضاء مرة أخرى إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثناء الـدورة السـابعة واخلمسـني للجنـة     
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