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*1904883*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية والستون

       ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 
      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    واخلمسني ثامنةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا ال  -جيم  
 ثامنةمع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا ال أحاطت اللجنة علمًا  -١

بشـــأن البنود اليت نظرت فيها وفقًا  ا)، الذي يتضـــمن نتائج مداوالهتA/AC.105/1203(واخلمســـني 
  .٧٣/٩١لقرار اجلمعية العامة 

وتكلَّم يف إطار بند جدول األعمال ممثلو االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسيا والربازيل وبلجيكا   -٢
والصــــني، وممثلة  ٧٧  والصــــني والنمســــا واليابان واليونان. كما تكلم ممثل مصــــر نيابة عن جمموعة ال

املتعددة القوميات) واجلمهورية -ن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوليفيا (دولةكوســتاريكا نيابة ع
البوليفارية) وكوبا وكوستاريكا واملكسيك. وأثناء -زويال (مجهوريةالدومينيكية والسلفادور وشيلي وفن

  عمال.التبادل العام لآلراء، أدىل ممثِّلو دول أعضاء أخرى بكلمات تتعلق هبذا البند من جدول األ
(بولندا) ملا أبداه من قيادة مقتدرة أثناء  أندريه ميشتالوأعربت اللجنة عن تقديرها للسيد   -٣

  .رئاسته للجنة الفرعية خالل دورهتا الثامنة واخلمسني
    

    معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء  -١  
علومات عن أنشطة إطار البند املعنون "ممبناقشات اللجنة الفرعية يف  أحاطت اللجنة علمًا  -٤

، اليت يرد عرض هلا يف تقرير "غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضــاءاحلكومية واملنظمات الدولية 
  ).٦٤-٤٧، الفقرات A/AC.105/1203(اللجنة الفرعية 
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احلكومية   غرياحلكومية ووأشارت اللجنة إىل الدور اهلام الذي تضطلع به املنظمات الدولية   -٥
  تطوير قانون الفضاء الدويل وتدعيمه وزيادة فهمه. الرامية إىل وإىل إسهاماهتا يف مساعي اللجنة 

يف جمال مواصــلة تبادل املعلومات عن التطوُّرات األخرية أمهية وأشــارت اللجنة أيضــا إىل   -٦
غري احلكومية، وأقرت توصــــــية و احلكوميةقانون الفضــــــاء بني اللجنة الفرعية واملنظمات الدولية 

قانون الفضاء اللجنة الفرعية بدعوة تلك املنظمات جمدَّدًا إىل أن تقدِّم تقارير عن أنشطتها املتعلقة ب
  ة واخلمسني.تاسعيف دورهتا ال إىل اللجنة الفرعية

    
    معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة   -٢  

حبأحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــــــات اللجنة الفرعية يف   -٧ ند املتعلق  لة معاهدات إطار الب ا
هلا يف تقرير اللجنة  األمم بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها، اليت يرد عرض  قة  املتحدة اخلمس املتعل

  ).٨٢-٦٥، الفقرات A/AC.105/1203(الفرعية 
وأقرَّت اللجنة قرارات وتوصــــــيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل املعين حبالة معاهدات   -٨

ــــــة برنارد  األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــــاء اخلارجي وتطبيقها، الذي عاود االنعقاد برئاس
  ).١٣-٩، واملرفق األول، الفقرات ٦٨، الفقرة A/AC.105/1203(يا) تيد (أملان-مشيت

املستمر التصدي للتحديات القانونية اجلديدة اليت نشأت عن التطوير أن بعض الوفود رأت و  -٩
والتشكيالت الكبرية  املوارد الفضائيةاستغالل ب التحديات املتعلقة ، مثللعلوم وتكنولوجيا الفضاء

، وكذلك ظهور قوى فعالة جديدة يف جمال الفضاء، ومعاجلة مشكلة احلطام الفضائيمن السواتل 
  أمر يتطلب جهودًا متعددة األطراف.

يف إرشــــاد الدول ، وإن حققت جناحا الصــــكوك غري امللزمة قانونا أنالوفود رأت بعض و  -١٠
املعاهدات حتل حمل أن الفضاء اخلارجي بأسلوب سليم وآمن، ال ينبغي  يف إىل كيفية تنفيذ أنشطتها

الوفود أيضــــــا أن  تلك. ورأت واألعراف املعمول هبا، اليت متثل املصــــــادر املعتربة للقانون الدويل
إطار اللجنة  يف ل املعاهدات امللزمة ينبغي أن يتمالتطوير التدرجيي لقانون الفضــــــاء الدويل من خال

  القانونية.الفرعية 
، مع ورأت بعض الوفود أن معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضـــــــاء اخلارجي  -١١

األساس املتعدد األطراف  ينبغي أن ُتعدَّ املبادئ ذات الصلة املكرسة فيها، اليت أقرهتا اجلمعية العامة،
  لقانون الفضاء الدويل.

ــــــامل  -١٢ ملعاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضــــــاء  ورأى أحد الوفود أن الطابع العاملي الش
اخلارجي ينبغي تدعيمه وتعزيزه خبطى قوية، وأن تلك املعاهدات توفر إطارا متينا وأساسيا ألنشطة 

اللجنة ينبغي ضـــعها الفضـــاء اخلارجي. كما رأى أن الصـــكوك اجلديدة امللزمة قانونا اليت ســـوف ت
  أنشطتها الفضائية.تسيري  تفرض أعباء ال ضرورة هلا على الدول يف أال
 ٢يف إطار األولوية املواضيعية  اإلرشادية املتوخاة الوثيقةمن شأن أن الوفود بعض رأت و  -١٣

النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية للفضاء: اآلفاق احلالية ( "٥٠لعملية "اليونيسبيس+
راغبة إرشادات قيمة للدول ال وفرأن ت، ٢٠٢٠ستوضع يف صيغتها النهائية يف عام اليت و، )واملستقبلية
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ع العاملي الشامل أن تساعد على تعزيز الطابمن مث ميكنها أن تصبح أطرافا يف هذه املعاهدات، ويف 
  الدويل. لفضاءااالنضمام إليها والتطوير التدرجيي لقانون نطاق وتوسيع  هلذه املعاهدات

أن اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية مها املحفالن الفريدان واحلصريان ملعاجلة الثغرات وُرئي   -١٤
اليت حيتمل أن تنشــــأ يف اإلطار القانوين امللزم بشــــأن الفضــــاء اخلارجي من جراء التطور املســــتمر 

  . لتكنولوجيا الفضاء
احلطام الفضائي، وإن مل تكن  وُرئي أن املبادئ التوجيهية واملعايري الدولية املتعلقة بتخفيف  -١٥

ملزمة قانونا، ميكن أن تيسر التطبيق العملي لنظام املسؤولية القائم على حتديد اجلهة املخطئة، الذي 
  نصت معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي.

    
ابت بالنسبة املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الث  -٣  

لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام 
    الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

باملسائل أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية يف إطار بند جدول األعمال املتعلق   -١٦
املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، 
بل والوســائل الكفيلة بتحقيق االســتخدام الرشــيد والعادل للمدار الثابت  مبا يف ذلك النظر يف الســُّ

يف تقرير اللجنة ض هلا ، اليت يرد عربالنســبة لألرض، دون مســاس بدور االحتاد الدويل لالتصــاالت
  ).١١١-٨٣، الفقرات A/AC.105/1203(الفرعية 

وأقرَّت اللجنة توصــــــيات اللجنة الفرعية وفريقها العامل املعين بتعريف الفضــــــاء اخلارجي   -١٧
جوزيه  (الربازيل) بالنيابة، يف غياب الرئيس لأندريه ريب وتعيني حدوده، الذي عاود االنعقاد برئاســـة

  ).٩، واملرفق الثاين، الفقرة ٨٦و ٨٥تان ، الفقرA/AC.105/1203مونسريات فيليو (الربازيل) (
تعيني حدوده وعدم ورأت بعض الوفود أن من شـــــــأن عدم تعريف الفضـــــــاء اخلارجي   -١٨
يض اليقني يف إمكانية تطبيق قوانني الفضــاء واجلو وأن من الضــروري توضــيح املســائل املتعلقة تقو

بسيادة الدول واحلدود الفاصلة بني الفضاء اجلوي والفضاء اخلارجي من أجل احلد من احتماالت 
  زاع بني الدول. الن
بيعي حمدود ومعرَّض وهو مورد ط -أنَّ املدار الثابت بالنســبة لألرض  ورأت بعض الوفود  -١٩

يتعيَّن أن ُيســـتخَدم اســـتخدامًا رشـــيدًا وأن يكون متاحًا جلميع الدول،  -بوضـــوح خلطر التشـــبُّع 
يتيح للدول إمكانية الوصـــول إىل ورأت أن هذا ســـوف بصـــرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية. 
جه اخلصـــوص الحتياجات ، مع إيالء االعتبار على وعادلةاملدار الثابت بالنســـبة لألرض بشـــروط 

البلدان النامية ومصـــاحلها واملوقع اجلغرايف لبلدان معيَّنة، ومع إيالء االعتبار لعمليات االحتاد الدويل 
  مم املتحدة وقراراهتا ذات الصلة.األقواعد لالتصاالت و

د ورأت بعض الوفود أن املدار الثابت بالنســـــبة لألرض، باعتباره موردا طبيعيا حمدودا فري  -٢٠
خبطر التشــبع وينطوي على قيمة اســتراتيجية واقتصــادية للدول اليت تســتخدمه،  اومهدداخلصــائص 

  أن ُيستخدم استخداما رشيدا يتسم بالتوازن والكفاءة والوفر يف التكلفة والعدالة.ينبغي 
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الفضــــاء وُرئي أن املدار الثابت بالنســــبة لألرض ينبغي النظر إليه باعتباره منطقة حمددة يف   -٢١
اخلارجي تشكل جزءا خاصا منه وتتطلب منطا حمددا من احلوكمة التقنية والقانونية، ومن مث ينبغي 

 أن ختضع لنوع فريد من التنظيم الرقايب.

ــــــاس  ورأت بعض الوفود  -٢٢ ــــــبة لألرض على أس ــــــتغالل الدول للمدار الثابت بالنس أنَّ اس
ــــــبقية" أمر غري مقبول، وأنَّ ، أن تضــــــع نظامًا قانونيًّا غي للجنة الفرعية، من مثَّه ينب"األولوية باألس

إىل املواقع املدارية، وفقًا ملبدأي استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  ا عادلةيضمن للدول فرص
  السلمية وعدم جواز متلُّكه.

    
    التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية  -٤  

التشـــريعات إطار البند املتعلق بأحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــات اللجنة الفرعية القانونية يف   -٢٣
، اليت يرد عرض الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

  ).١٢٢-١١٢، الفقرات A/AC.105/1203(يف تقرير اللجنة الفرعية هلا 
بشــأن  تواصــل تنفيذ التوصــيات الواردة دوهلا األعضــاءوالحظت اللجنة بارتياح أنَّ بعض   -٢٤

يف  تشـريعاهتا الوطنية ذات الصـلة باسـتكشـاف الفضـاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغراض السـلمية
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي املعنون " ٦٨/٧٤قرار اجلمعية العامة 

  ، أو تنظر يف الشروع يف تنفيذ تلك التوصيات."واستخدامه يف األغراض السلمية
عراض وتعزيز وأحاطت اللجنة علما بأنشطة خمتلفة تنهض هبا الدول األعضاء من أجل است  -٢٥

ــاء نظم حلوكمة أنشــطته ــياســات وطنية بشــأن الفضــاء وكذلك إرس  اوتطوير وصــوغ قوانني وس
  الوطنية يف جمال الفضاء أو إصالح النظم القائمة يف هذا الشأن.

واتفقت اللجنة على أنَّ التبادل العام للمعلومات عن التشــــــريعات الوطنية ذات الصــــــلة   -٢٦
ســتخدامه يف األغراض الســلمية يتيح للدول فهم األطر التنظيمية باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي وا

الوطنية القائمة وتبادل اخلربات بشـــــأن املمارســـــات الوطنية، وأن النتائج اليت حتققت يف إطار هذا 
واملتقدمة على الســــــواء عند وضــــــعها  النامية لدولمفيدة للغاية لكانت البند من جدول األعمال 

  يمية الوطنية.ها التنظألطرحتسينها  أو
ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للجنة أن تركز، يف أنشــــــطتها املتعلقة بتوفري املســــــاعدة التقنية   -٢٧

واملســاعدة على بناء القدرات، على الدول األعضــاء اليت أعربت عن حاجتها إىل وضــع لوائح تنظيمية 
  الوطنية.  قوانينهاإضافية من خالل تبادل املعلومات عن املمارسات الفضلى الالزمة لتحسني

    
    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٥  

ناء القدرات   -٢٨ أحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق بب
ــة   يف ــة الفرعي ــا يف تقرير اللجن ــانون الفضــــــــاء، اليت يرد عرض هل ، A/AC.105/1203(جمــال ق

  ).١٤٠-١٢٣  الفقرات
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ــد من جــدول األعمــال   -٢٩ ــة بشــــــــأن هــذا البن ــة الفرعي ــة اللجن ــة توصــــــي وأقرَّت اللجن
)A/AC.105/1203 ١٤٠، الفقرة.(  

نة ع  -٣٠ قت اللج جمال واتَّف يب والتعليم يف  تدر لدويل يف إجراء البحوث وال عاون ا لى أنَّ الت
العدد املتزايد من اجلهات امتثال بالغ األمهية لبناء القدرات الوطنية الالزمة لضـــمان قانون الفضـــاء 

 الفضائية لقانون الفضاء الدويل. يف األنشطةاملشاركة 

حكومية وغري حكومية تضــطلع حاليًّا بعدد والحظت اللجنة مع التقدير أنَّ هناك كيانات  -٣١
  من اجلهود الوطنية واإلقليمية والدولية لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.

والحظت اللجنة أن بناء القدرات يف جمال قانون الفضــاء هو أداة أســاســية ينبغي تعزيزها   -٣٢
والدول ضــــــاء اخلارجي مكتب شــــــؤون الفعلى  أنرأى أحد الوفود من خالل التعاون الدويل. و

للتعاون بني بلدان الشــــــمال واجلنوب وكذلك فيما بني بلدان أن يزيدا من دعمهما األعضــــــاء 
  اجلنوب لغرض تيسري تبادل املعارف واخلربات يف جمال قانون الفضاء.

ورحبت اللجنة مبشروع اخلدمات االستشارية القانونية اجلديد الذي استهله مكتب شؤون   -٣٣
اخلارجي حتت اســــم "قانون الفضــــاء من أجل القوى الفاعلة اجلديدة يف جمال الفضــــاء". الفضــــاء 

  وأعربت بعض الوفود عن اهتمامها بدعم ذلك املشروع اجلديد.
أحاطت اللجنة علما مع التقدير بأن مؤمتر قانون الفضاء والسياسات الفضائية املقبل، و  -٣٤

آلسيا   نظام الرصد الساتلي البصري األرضية وتركيا والذي سيعقد يف إطار مشترك بني األمم املتحد
، سوف ُينظم بالتعاون مع تركيا وسوف تستضيفه وكالة الفضاء التركية ومعهد واملحيط اهلادئ

  .٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٢٦إىل  ٢٣حبوث تكنولوجيا الفضاء يف اسطنبول، تركيا، يف الفترة من 
ه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف تنظيم حلقة ونوهت اللجنة بالدور اهلام الذي هنض ب  -٣٥

دراسية أساسية بشأن قانون الفضاء والسياسات الفضائية تستهدف خصيصا موظفي البعثات الدائمة 
  . يف فيينا وطلب إىل املكتب حبث مدى جدوى تنظيم مثل هذا احلدث

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

    تنقيحها  وإمكانية
ـــــات اللجنة الفرعية يف   -٣٦ ـــــتعراض املبادئ إطار البند املتعلق بأحاطت اللجنة علمًا مبناقش اس

، اليت يرد عرض ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها
  ).١٥٠-١٤١، الفقرات A/AC.105/1203(يف تقرير اللجنة الفرعية هلا 
 ٢٠١٩وأقرت اللجنة ما اتفقت عليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واخلمســني يف عام   -٣٧

)A/AC.105/1203 مؤقتا يف البند املعنون "اســـتعراض املبادئ  ها)، بشـــأن تعليق نظر١٥٠، الفقرة
ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها"، يف انتظار 
نتائج عمل الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي التابع للجنة 

  .الفرعية العلمية والتقنية
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ل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي تباُد  -٧  
    والتدابري العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

عام الل تبادإطار البند املتعلق بالاللجنة الفرعية القانونية يف ناقشـــات أحاطت اللجنة علمًا مب  -٣٨
للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي والتدابري العالجية 

يف تقرير ، اليت يرد عرض هلا ذات الصــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلســبان
  ).١٨٥-١٥١، الفقرات A/AC.105/1203(اللجنة الفرعية القانونية 

قريرهـــا   -٣٩ لواردة يف ت فرعيـــة ا ل لجنـــة ا ل قرارات ا لجنـــة  ل قرَّت ا ، A/AC.105/1203(وأ
  ).١٨٥ الفقرة
التوجيهية  بادئها، مل٦٢/٢١٧والحظت اللجنة بارتياح أنَّ إقرار اجلمعية العامة، يف قرارها   -٤٠

لفضاء بإرشادات رتادة ليف تزويد مجيع البلدان امل حامسة خطوة كانللتخفيف من احلطام الفضائي 
على  يف األمم املتحدة الدول األعضــاءمجيع حول كيفية ختفيف مشــكلة احلطام الفضــائي، وحثَّت 

  يف تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية طواعيًة.النظر 
والحظت اللجنة بارتياح أنَّ بعض الدول قد اختذت تدابري لبدء تطبيق املبادئ التوجيهية   -٤١

واملعايري املعترف هبا دوليًّا بشـــأن احلطام الفضـــائي من خالل تضـــمني تشـــريعاهتا الوطنية أحكامًا 
  الشأن. هبذا
ـــادية عداد وُرئي أن املضـــي قدما يف إ  -٤٢ ـــاملة وثيقة إرش ـــتند إىل قواعد حول وملزمة وش تس

كيفية التعامل مع مشــكلة احلطام الفضــائي على الصــعيد الدويل من شــأنه حتقيق القدرة على التنبؤ 
  وهتيئة الظروف الالزمة لتاليف أوجه عدم اليقني والتجزؤ يف تنظيم األنشطة الفضائية الدولية.

ــــواء وُرئي أن معايري وإجراءا  -٤٣ ت اإلزالة الفعلية أو التدمري املتعمد لألجســــام الفضــــائية، س
أكانت عاملة أم خاملة، ينبغي تدارسها بعناية حتت رعاية األمم املتحدة ضمانا لفعالية تلك التدابري 

  لدى اجلهات صاحبة املصلحة.لقبوهلا و
أعباء غري ضرورية ج على حنو ال يفرض وُرئي أن مشكلة احلطام الفضائي ينبغي أن ُتعاَل  -٤٤

لدول  ية لتلك ا نامية وال يعرقل تطوير القدرات الفضـــــــائ لدول ال على برامج الفضـــــــاء لدى ا
سداد تكاليف عملية إزالة احلطام إىل البلدان ذات القدرات الناشئة يف عدم حتويل عبء   يكفلو

  جمال الفضاء.
تســاؤالت قانونية ينبغي  يثري عدةتكنولوجيات إزالة احلطام الفضــائي وُرئي أن اســتخدام   -٤٥

أن تتناوهلا اللجنة الفرعية القانونية، ومنها تســاؤالت حول الوالية القضــائية للدول والســيطرة على 
ـــائر النامجة عن عمليات  ـــؤولية عن التعويض عن اخلس ـــجلة وكذلك املس ـــام الفضـــائية املس األجس

 من احلطام الفضائي. التخلص 

ــــــري إىل أن مفهوم "اخلطأ" غ  -٤٦ املتعلقة بالفضــــــاء  ري معرَّف يف معاهدات األمم املتحدةوُأش
، وُرئي من مث أن املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــــائي ميكن أن تنهض بدور هام اخلارجي

ــــــؤولية الدولة عن  ــــــلوك الدول املطلقة يشــــــكل خطأ من أجل حتديد مس يف تقييم ما إذا كان س
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بســفينة فضــائية يف املدار  تلحققد ضــرار املادية اليت ميكن أن يشــمل األ  التعويض عن األضــرار، مبا
  داء مناورة لتفادي االرتطام.حتدث نتيجة ألأي خسائر قد  أو
    

    ل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجيتباُد  -٨  
ية يف   -٤٧ ناقشـــــــات اللجنة الفرع مًا مب حاطت اللجنة عل بأ ند املتعلق  طار الب عام إ بادل ال الت

، اليت يرد عرض للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي
  ).١٩٨-١٨٦، الفقرات A/AC.105/1203(يف تقرير اللجنة الفرعية هلا 
اخلالصة الوافية لآلليات اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات بمع التقدير علما نة اللجأحاطت و  -٤٨

أفرد هلا املكتب الدولية بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي، اليت 
ية ودعت اللجنة دوهلا األعضــاء واملنظمات احلكومية الدولإلتاحة االطالع عليها.  صــفحة شــبكية

 اليت تتمتع مبركز مراقب دائم لديها إىل تقدمي ردودها إىل األمانة إلدراجها يف اخلالصة الوافية.

اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء وأشـــارت بعض الوفود إىل   -٤٩
البلدان اخلارجي واســــتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصــــلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

التعاون الدويل هبدف تعظيم فوائد التطبيقات لتعزيز ، ووصــــــفت اإلعالن بأنه صــــــك هام النامية
  الفضائية من أجل كل الدول.

صــــــكوك قانونية غري ملزمة وزيادة عدد قوانني بورأى أحد الوفود أن حوكمة الفضــــــاء   -٥٠
نون الفضاء. وأكد ذلك الوفد على تطوير قاميثالن أحد االجتاهات القائمة يف جمال الفضاء الوطنية 

الصـــكوك ذات الصـــلة غري امللزمة قانونا خبطوات فعالة على الصـــعيد من املهم للبلدان أن تنفذ أنَّ 
  الوطين بالتوازي مع تنفيذها على الصعيد الدويل.

الواحــد والعشــــــرين  توجيهيــةالبــادئ وُرئي أن الصــــــكوك غري امللزمــة قــانونــا، مثــل امل  -٥١
دورا هاما ومعياريا يف  تؤدي، ميكن أن اســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلارجي يف األمد البعيد بشـــأن

 ضمان السالمة واألمن يف الفضاء اخلارجي.
    

    تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء  -٩  
لآلراء املعنون "تبادل عام د أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البن  -٥٢

ــــــأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضــــــاء ، واليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة "بش
  ).٢٢١-١٩٩، الفقرات A/AC.105/1203الفرعية (

وأقرت اللجنة توصــــية اللجنة الفرعية القانونية مبواصــــلة النظر يف هذا البند، ال ســــيما يف   -٥٣
تزايد تعقُّد البيئة الفضـــائية واكتظاظها بســـبب تنامي عدد األجســـام يف الفضـــاء اخلارجي، ضـــوء 

تشــكل حتديًا ظواهر وتنوع اجلهات الفاعلة يف الفضــاء اخلارجي، وتزايد األنشــطة الفضــائية، وهي 
  سالمة األنشطة الفضائية واستدامتها.ل

ورأى أحد الوفود أنَّ وجود نظام دويل شامل إلدارة حركة املرور يف الفضاء سوف يعزز   -٥٤
شمل ما يلي: حتسني التبادل املتعدد  ستدام، وميكن أن ي ضائية على حنو آمن وم شطة الف سيري األن ت
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يز إجراءات التســجيل الدولية؛ واآلليات األطراف للمعلومات بشــأن التوعية بأحوال الفضــاء؛ وتعز
الدولية للتبليغ عن عمليات إطالق األجســــــام الفضــــــائية ومناوراهتا يف املدار وإعادهتا إىل الغالف 

تزايد أمهية هذا األمر يف إىل ذلك الوفد  وأشاراجلوي وتنسيقها؛ واألحكام اخلاصة باألمان والبيئة. 
من املخاطر اليت هتدد ســالمة األنشــطة ليت ميكن أن تزيد الكبرية جدا، ا تشــكيالت الســواتلســياق 

وميكن أن تشــكل حتديات احلطام الفضــائي تخفيف الفضــائية واســتدامتها، خصــوصــًا فيما يتعلق ب
  الفلكي.  لعمليات الرصد

ــــــاء أعاق   -٥٥ ورئي أن عدم وجود تفاهم واضــــــح حول مفهوم إدارة حركة املرور يف الفض
شات يف إطار هذا ال بند من جدول األعمال وأنه ينبغي النظر يف عدد من التدابري واملمارسات املناق

اليت تضــطلع هبا الدول حاليا فيما يتعلق بإدارة حركة املرور يف الفضــاء من أجل حتديد األمور اليت 
  حتتاج إىل مناقشة وإحراز تقدم يف النقاش يف إطار هذا البند من جدول األعمال. 

    
    اء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغريةتباُدل عام لآلر  -١٠  

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشات اللجنة الفرعية القانونية يف إطار البند املعنون "التبادل العام   -٥٦
لآلراء بشـــأن تطبيق القانون الدويل على أنشـــطة الســـواتل الصـــغرية"، اليت يرد عرض هلا يف تقرير 

  ).٢٣٨-٢٢٢، الفقرات A/AC.105/1203اللجنة الفرعية (
والحظت اللجنة بارتياح أنَّ هذا البند ال يزال مدرجًا يف جدول أعمال اللجنة الفرعية،   -٥٧

انب واتَّفقت على أنَّ إدراجه ساعد على معاجلة املسائل املتعلقة باستخدام السواتل الصغرية من ج
  جهات فاعلة خمتلفة والتوعية هبذه املسائل. 

والحظت اللجنة أن األنشــــــطة املتعلقة بالســــــواتل الصــــــغرية ينبغي أن تنفذ وفقا لإلطار   -٥٨
  التنظيمي الدويل احلايل، وذلك بصرف النظر عن حجم تلك السواتل. 

يكفل ســالمة وشــفافية ورأت بعض الوفود أنَّ النظام القانوين القائم بشــأن الفضــاء اخلارجي   -٥٩
ستدامة العمليات املتعلقة بأنشطة السواتل الصغرية، وأنَّه ال ينبغي إنشاء أيِّ نظم قانونية خمصصة أو  وا

  استخدامها.  أيِّ آليات أخرى قد تفرض قيودا على تصميم األجسام الفضائية أو بنائها أو إطالقها أو
كافة   ل املعلومات على الصعيد الدويل بشأنورأت بعض الوفود أن التعاون والتنسيق وتباد  -٦٠

جوانب أنشــطة الســواتل الصــغرية واخلدمات املتصــلة هبا مقومات مهمة لضــمان االســتخدام اآلمن 
  واملستدام للفضاء اخلارجي. 

ورأت بعض الوفود أنه ينبغي للجنة أن تواصـــــل إجراء دراســـــات متعمقة لتمكني البلدان   -٦١
سلوب  شطة بأ ضاء اخلارجي من تنفيذ تلك األن صلة بالف شطة ذات  واملؤسسات اليت حتتاج إىل أن

  اقتصادي وآمن. 
لصغرية والحظت اللجنة أنَّ االستبيان املتعلق بتطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل ا  -٦٢

)A/AC.105/1203 والتذييل الثاين) كان مفيدا يف توجيه دفة املناقشـــات ١٢، املرفق األول، الفقرة ،
  واملداوالت يف إطار هذا البند من جدول األعمال. 
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نشطة املتعلقة باستكشاف املوارد تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية املحتملة لأل  -١١  
    الفضائية واستغالهلا واستخدامها

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املعنون "التبادل العام لآلراء   -٦٣
النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها"،   بشأن

  ).٢٦٧-٢٣٩، الفقرات A/AC.105/1203يت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية (ال
ــــأن  ان معروضــــًاوك  -٦٤ على اللجنة اجتماع بعنوان "اقتراح من اإلمارات العربية املتحدة بش
جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف تضـــطلع هبا اليت باســـتخدام املوارد الفضـــائية  ةل املتعلقاعماأل

  ).A/AC.105/2019/CRP.17( األغراض السلمية"
وأعربت بعض الوفود عن تأييدها القتراح إنشــاء الفريق العامل الذي كانت قد دعت إليه   -٦٥

ضرورة ، و٢٠١٩أصال اليونان وبلجيكا يف دورة اللجنة الفرعية القانونية الثامنة واخلمسني يف عام 
إلنشاء هذا الفريق. ورأت هذه الوفود أيضا أنه ينبغي للجنة رفض أي زعم بأن األوان مل حين بعد 

الفرعية القانونية أن تغتنم الفرصــــة إلجراء نقاش منظم حول اســــتخدام املوارد الفضــــائية على حنو 
  يراعي احتياجات وحقوق مجيع البلدان، بصرف النظر عن مستوى منوها. 

أحد الوفود إىل أن اإلمكانيات التقنية قد ال تتيح يف الوقت الراهن االخنراط يف وأشـــــــار   -٦٦
أنشــطة الســتغالل املوارد الفضــائية، لكنه رأى مع ذلك أن ســن تشــريعات وطنية يف هذا الشــأن 
يتطلب معاجلة املســـألة يف إطار متعدد األطراف بغية وضـــع إطار قانوين دويل يســـمح بإجراء هذه 

ذلك الوفد أيضــا أن األنشــطة املتعلقة باســتخدام املوارد الفضــائية ينبغي أن تســتند  األنشــطة. ورأى
إىل مبادئ االســـتخدام املســـتدام للموارد الطبيعية، وجتنب التلوث الضـــار، والكفاءة، وأن توضـــع 
معايري دولية مالئمة لألمان ُيلتزم هبا، وأن جيري تنسيق تلك األنشطة على الصعيد الدويل من أجل 

  نب تضارب املصاحل وتقليل الرتاعات إىل أدىن حد. جت
ورأى أحد الوفود، فيما يتعلق باملوارد الفضـــائية، أنه ينبغي جلميع أصـــحاب املصـــلحة أن   -٦٧

تطوير األنشــطة يف املســتقبل بأســلوب ســليم وعملي ووفقا للقانون الدويل.  يتســىنيتعاونوا لكي 
الواقع التكنولوجي واالقتصــادي الراهن،  جيســدغي أن ورأى ذلك الوفد أيضــًا أن ســري املناقشــة ينب

  واحتياجات القطاع الصناعي. 
ورأى أحد الوفود أن مثة تزايد يف االهتمام بتنمية املوارد الفضــــائية ويف الطلب عليها وأنه   -٦٨

. أنشــــــطة التطوير املســــــتجدةواللوائح اليت حتكم م القانونية وجود ثغرات يف النظ ينبغيال من مث 
رب ذلك الوفد عن تأييده إلنشــــاء فريق عامل يف إطار اللجنة الفرعية القانونية يتوىل بصــــورة وأع

اإلطار بالتماشـــي مع مجيع األنشـــطة املتصـــلة باملوارد الفضـــائية حتكم تدرجيية وضـــع قواعد دولية 
  املعاهدات القائمة بشأن الفضاء اخلارجي. ُأرسيت يف ظل القانوين واملبادئ اليت 

إطار زمين ذات واليته  تكونإنشــــاء فريق عامل معين باملوارد الفضــــائية، ينبغي أنه  ورئي  -٦٩
يبدأ عمله بإجراء تقييم دقيق لقدرات املجتمع الدويل  ،مفتوح ونطاق شـــامل من حيث املوضـــوع

ستخدام املوارد الفضائية قبل  صادية واملالية يف جمال البحث والتطوير وا العلمية والتكنولوجية واالقت
لشـــروع يف وضـــع أي إطار قانوين. ورأى ذلك الوفد أيضـــا أنه ينبغي التنســـيق بني عمل اللجنة ا
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تنســـــيقا وثيقا نظرا للطابع املتعدد  يف هذا الشـــــأن الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية
  التخصصات الذي تتسم به املسائل املتعلقة باملوارد الفضائية. 

شكل فريق عامل ينبغي أن يهدف إىل ورئي أن إجراء   -٧٠ شاورات واملفاوضات يف  صوغ امل
الســـتكشـــاف املوارد  شـــامًالقانونًا و اُملزم ادولي اقانوني اإطارترســـي دولية لوضـــع معاهدة مواد 

  الفضائية وتنميتها واستخدامها. 
ــِّ   -٧١ ــتيفن وأقرت اللجنة ترشــيح بلجيكا واليونان ألندريه ميشــتال كميس ر للمشــاورات، وس

خالل دورة اللجنة املقرر عقدها كنائب له، وذلك لقيادة املشاورات غري الرمسية  (أستراليا) فريالند
  ). ٢٧٨ ، الفقرةA/AC.105/1203( الفرعية القانونية التاسعة واخلمسني

سِّ والحظت اللجنة أن امل  -٧٢ سيقدمان إىل الدول األعضاء يف اللجنة، يف فترة ما بني  هونائب ري
الفنية واضــيع املتضــمن ي املقررةللمشــاورات غري الرمسية للجدول الزمين الدورتني، مشــروع خطة 

 لذلك. وفقًا اســـُتدعى الدول األعضـــاء يف اللجنة إىل تقدمي تعليقاهتو .ومربراهتا املقترحة للمناقشـــة
ر مذكرة ســترســل األمانةو اليت تتضــمن مشــروع اخلطة، وينبغي إرســال أي ردود من  هونائب امليســِّ

  للنظر فيها. هونائب امليسِّرالوسائل اإللكترونية إىل بالدول األعضاء مباشرة 
    

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة   -١٢  
    الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة واخلمسني لكي تنظر فيها اللجنة

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشــــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باالقتراحات املقدَّمة   -٧٣
شأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة  سلمية ب ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال إىل جلنة ا

ية يف دورهتا ال قانون هلا يف تقرير اللجنة الفرعية الفرعية ال عة واخلمســــــني، اليت يرد عرض  ــــــ تاس
)A/AC.105/1203 ٢٨٣-٢٦٨، الفقرات .(  

ستنادًا إىل مداوالت اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثامنة واخلمسني، اتَّفقت اللجنة   -٧٤ وا
  الفرعية، أثناء دورهتا التاسعة واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:  على أن تنظر اللجنة

  
  البنود املنتظمة      

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تباُدل عام لآلراء.  -٤  
ما يتعلق   -٥   ية في ية وغري احلكوم ية احلكوم لدول طة املنظمات ا معلومات عن أنشــــــ

  ضاء.بقانون الف
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
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  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف   (ب)  

بل والوســـائل الكفيلة بتحقيق  االســـتخدام الرشـــيد والعادل للمدار الســـُّ
  الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض   -٨  
  السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  
  ل.دور اللجنة وطريقة عملها يف املستقب  -١٠  

    
    املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة        

ــــــأن اآلليات القانونية املتصــــــلة بتدابري ختفيف   -١١   تباُدل عام للمعلومات واآلراء بش
احلطام الفضــــــائي والتدابري العالجية ذات الصــــــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 

  العلمية والتقنية يف احلسبان.
وك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية تباُدل عام للمعلومات بشــــــأن صــــــك  -١٢  

  بالفضاء اخلارجي.
  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣  
  تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية.  -١٤  
القانونية املحتملة لألنشــطة املتعلقة باســتكشــاف تباُدل عام لآلراء بشــأن النماذج   -١٥  

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
    

    البنود اجلديدة      
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة اســــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف األغراض الســــــلمية   -١٦  

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الستني. بشأن
واتَّفقت اللجنة على أن تعاود اللجنة الفرعية القانونية، أثناء دورهتا التاســــعة واخلمســــني،   -٧٥

عقَد الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، 
   والفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده.

وأقرَّت اللجنة االتِّفاق الذي مت التوصـــــل إليه يف إطار اللجنة الفرعية بشـــــأن دعوة املعهد   -٧٦
الدويل لقانون الفضــــــاء واملركز األورويب لقانون الفضــــــاء مرة أخرى إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثناء 

  ). ٢٨٢، الفقرة A/AC.105/1203الدورة التاسعة واخلمسني للجنة الفرعية (
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    االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء  -ياء  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "االســتكشــاف واالبتكار يف الفضــاء"، وفقًا   -٧٧

  . ٧٣/٩١لقرار اجلمعية العامة 
بان والواليات  وتكلم  -٧٨ يا ند وال يا واهل كل من الصــــــني وكولومب ند ممثلو  هذا الب طار  يف إ

  كلمات تتعلق هبذا البند. أيضا املتحدة. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقت دول أعضاء أخرى
  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية يف إطار هذا البند:  -٧٩

  مه ممثل الواليات املتحدة؛املجموعة الشمسية"، قدَّيف البشري وجود ال"توسيع   (أ)  
 الفضــائيةاملشــترك بني معهد علوم الفضــاء واملالحة الســحيق "أســطول الفضــاء   (ب)  

  مه ممثل اليابان؛"، قدَّيتوغل يف املجموعة الشمسيةوالوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي 
  فرنسا؛ مه ممثل"، قد٢٠٢٠َّالعمل يف الفضاء عام "  (ج)  
املقبلة"، االســـتكشـــافات لفضـــاء يف تدعيم لاإلنســـان غزو "االســـتفادة من تاريخ   (د)  

  يند"؛امه مراقب عن منظمة "فور أول مونكقدَّ
  مته ممثلة كندا؛"بعثة تشكيلة رادارسات"، قدَّ  )(ه  
"حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واألردن حول موضوع الشراكة العاملية   (و)  

  مه ممثل األردن؛أجل االستكشاف واالبتكار يف الفضاء" قدَّ من
"أنشـــطة الوكالة اليابانية الســـتكشـــاف الفضـــاء اجلوي يف جمال االســـتكشـــافات   (ز)  

  مه ممثل اليابان؛القمرية"، قدَّ
مه : ســواتل كيوبســات اإليطالية للتعاون الدويل"، قدَّأرغومون وليســياكوب""  (ح)  

  ممثل إيطاليا؛
  "األنشطة الفضائية لإلمارات العربية املتحدة"، قدَّمه ممثل اإلمارات العربية املتحدة؛  (ط)  
بعثة "بعثات علوم الفضـــاء اهلندية: يف خدمة املجتمع العلمي العاملي" (مبا يشـــمل   (ي)  

"، املركبة املدارية إىل كوكب املريخ املدارية وبعثة أســتروســات وإعالن الفرص املتعلق ببعثة الزهرة
  مه ممثل اهلند؛قدَّ

"مشـــروع التدويل املؤســـســـي يف املعهد الوطين لبحوث الفضـــاء: فرص جديدة   (ك)  
  مته ممثلة الربازيل؛للتعاون األكادميي والبحثي"، قدَّ

  مه ممثل اهلند؛: خطط اهلند للهبوط على القمر"، قدَّ"٢-شاندريان"  (ل)  
ــــــبكة الصــــــني "  (م)   والتعاون  يقالعميف الفضــــــاء  والقيادة والتتبُّع لقياس البعديلش
  مه ممثل الصني؛"، قدَّالدويل

  مه ممثل الواليات املتحدة."شراكات القطاع اخلاص قاطرة املستقبل"، قدَّ  (ن)  
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مراقب مه قدَّ ،الفضاء"املستجدة يف جمال بلدان ال: مشاركة ةيَّقرية القمرال"حتقيق   (س)  
  عن املجلس االستشاري جليل الفضاء.

ــــارت   -٨٠ ــــتكشــــاف  ول مرة يفألاحلالية  الدورة ا تنظر أثناءاللجنة إىل أهنوأش موضــــوع االس
 يفكبند قد أضـيف وضـوع جدول أعماهلا، وأن هذا امل مدرجًا يف واالبتكار يف الفضـاء باعتباره بندًا

يف املذكرة اليت  ، وُعرضفريق العمل املعين باالســتكشــاف واالبتكارعمال بتوصــيات  جدول أعماهلا
الشــراكة العاملية من أجل االســتكشــاف واالبتكار يف  - ١األولوية املواضــيعية األمانة بعنوان "أعدهتا 

تلك املذكرة هي أول وثيقة لألمم املتحدة على أن أوضــــحت )، وA/AC.105/1168( "جمال الفضــــاء
  البشرية يف الفضاء خارج نطاق املدار األرضي املنخفض.أمهية االستكشافات اإلطالق تؤكد على 

والحظت اللجنة أن الوفود املشـــاركة يف الدورة احلالية قدمت معلومات بشـــأن التطورات يف   -٨١
جمال االستكشاف واالبتكار يف الفضاء، وقدمت تفاصيل عن األنشطة والربامج الوطنية، باإلضافة إىل 

تعدد األطراف والدويل الذي عزز أهداف االســــــتكشــــــاف واالبتكار يف أمثلة على التعاون الثنائي وامل
الفضــــاء. وُقدمت يف ســــياق املناقشــــات معلومات تناولت مجلة أمور منها أنشــــطة البحث والتطوير؛ 
وبرامج املالحة الفضــائية؛ ومركز جممع االســتكشــاف واالبتكار يف الفضــاء؛ والتخطيط إلنشــاء مدينة 

استخدام واألنشطة املتصلة باملحطة الفضائية الدولية وحمطة الفضاء الصينية؛ واملريخ؛ علمية على سطح 
؛ واملشتري كمرصد متعدد األطوال املوجية؛ والبعثات املختلفة املتجهة إىل القمر واملريخ والزهرةساتل 

ــ القمريةبوابة املنصــة املدارية و ــتعماهلا بش كل اليت جيري التخطيط إلنشــائها كمحطة رحالت ميكن اس
البعثات البشـــرية والروبوتية منها؛ واملركبة الفضـــائية اجلديدة اليت ميكن اســـتخدامها يف متكرر إلطالق 

على عملية اهلبوط الثانية ؛ وإىل بعثات الفضــــاء الســــحيق حىت منطقة املدار القمرينقل اللوجســــتيات 
وجهاز تتبع ؛ كويكب؛ وبعثة مشســية متخصــصــة تركز على دراســة اهلالة الشــمســية الداخليةســطح 

ــــية حلوادث اندماج النجوم النيوترونية الثنائية ــــة ورصــــد مكونات للنظائر الكهرمغنطيس ؛ وبعثة لدراس
  الغالف اجلوي للكواكب اخلارجية؛ والسواتل املطلقة الستكشاف الفضاء السحيق. 

 ونوهت اللجنة بالدور املتزايد لقطاع الصـــــناعة والقطاع اخلاص، مبا يف ذلك الشـــــركات  -٨٢
شراكات بني  شئة، يف أنشطة االستكشاف واالبتكار يف الفضاء، مبا يشمل العمل من خالل ال النا

  القطاعني العام واخلاص. 
وأشارت اللجنة إىل أن استكشاف الفضاء بات مصدرا لإلهلام وحافزا على املشاركة لدى   -٨٣

دراســـة العلوم والتكنولوجيا اجلمهور العام، وخصـــوصـــا الشـــباب، مما يســـاهم يف تعزيز اإلقبال على 
   .واهلندسة والرياضيات

وأشارت اللجنة إىل أن إشراك البلدان النامية يف أنشطة استكشاف الفضاء أمر مستصوب   -٨٤
  لضمان فتح أبواب تلك األنشطة أمام مجيع البلدان دون إقصاء. 

لذي اســـتضـــافته ونوهت اللجنة مع التقدير باملنتدى الدويل الثاين الســـتكشـــاف الفضـــاء ا  -٨٥
، وناقش خالله املشاركون من الوزراء ورؤساء وكاالت الفضاء، مما ٢٠١٨اليابان يف آذار/مارس 

دولة ومنظمة حكومية دولية، مســتقبل اســتكشــاف الفضــاء على الصــعيد الدويل،  ٤٠يزيد على 
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صدار ثالث وثائق ختامية، كان من بينها وثيقة مبادئ طوكيو لفضاء الستكشاف ا واتفقوا على إ
  اليت تربز أمهية استكشاف الفضاء والضرورة البالغة للتعاون الدويل.  اخلارجي

مع التقدير حبلقة العمل املشــتركة بني األمم املتحدة واألردن  أيضــًا علمًا وأحاطت اللجنة  -٨٦
ضاء، اليت عقدت يف عمَّان يف  شراكة العاملية من أجل االستكشاف واالبتكار يف جمال الف شأن ال ب

)، وهي أول حلقة عمل مكرســة هلذا املوضــوع A/AC.105/1208انظر الوثيقة ( ٢٠١٩ذار/مارس آ
يشـــترك يف تنظيمها مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي، وكان من بني عناصـــرها مواضـــيع متعددة 

  القطاعات وبناء القدرات والتفكري االستراتيجي.
ــــــارت اللجنة إىل احلدث الذي نظم يف اليوم   -٨٧ ويف إطار هذا البند من جدول األعمال، أش

ية، لالحتفال بذكرى بعثة أبولو  لدورة احلال يا يف تاريخ ١١األول من ا ، اليت متثل معلما رئيســــــ
  استكشاف الفضاء، ومشل مناقشات حول مستقبل استكشاف الفضاء.

ظمت يف هبو مركز فيينا الدويل خالل دورهتا اليت ُن ،ونوهت اللجنة أيضـــــــا باملعارض  -٨٨
تاريخ وآفاق االســتكشــافات واملبتكرات يف عامل الفضــاء تضــمنت عروضــا جتســد احلالية، واليت 
 على السواء.
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