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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلم�ة 
 اللجنة الفرع�ة القانون�ة

 الدورة الستون 
 2021حز�ران/یون�ه  11  -أ�ار/مایو   31فیینا، 

   
 مشروع التقر�ر   

 
 مقدمة  - أوال  

 
 افتتاح الدورة -ألف 

َعقـدت اللجنـة الفرع�ـة القـانون�ـة (اللجنـة الفرع�ـة)، التـا�عـة للجنـة اســــــــــــــتخـدام الفضـــــــــــــــاء الخـارجي في   - 1
أ�ار/مایو إلى    31األغراض الســــلم�ة (اللجنة)، دورتها الســــتین في مكتب األمم المتحدة في فیینا، في الفترة من  

 نترنت). وترأست الدورة أو�ي سیتسو�و (ال�ا�ان).عبر اإلو   حضور�افي شكل هجین (  2021حز�ران/یون�ه    11

 وعقدت اللجنة الفرع�ة [...] جلسة. -2
  

 إقرار جدول األعمال -�اء 

 أ�ار/مایو، جدول األعمال التالي: 31المعقودة في  995أقرَّت اللجنة الفرع�ة، في جلستها   -3

 إقرار جدول األعمال -1 

 كلمة الرئ�سة. -2 

 لآلراء.ت�ادل عام  -3 

 معلومات عن أنشطة المنظمات الدول�ة الحكوم�ة وغیر الحكوم�ة ف�ما یتعلق �قانون الفضاء.  - 4 

 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة �الفضاء الخارجي وتطب�قها. -5 

 المسائل المتصلة �ما یلي: -6 

 تعر�ف الفضاء الخارجي وتعیین حدوده؛ (أ)  
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الثابت �النســــــ�ة لألرض واســــــتخدامه، �ما في ذلك النظر في الســــــبل  طب�عة المدار   (ب)  
والوســائل الكفیلة بتحقیق االســتخدام الرشــید والعادل للمدار الثابت �النســ�ة لألرض،  

 دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت.

 �ة.التشر�عات الوطن�ة المتصلة �استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلم -7 

 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء. -8 

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل. -9 

ت�ادل عام للمعلومات واآلراء �شــــــأن اآلل�ات القانون�ة المتصــــــلة بتدابیر تخف�ف الحطام الفضــــــائي   - 10 
 س�ان. والتدابیر العالج�ة ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرع�ة العلم�ة والتقن�ة في الح 

 ت�ادل عام للمعلومات �شأن صكوك األمم المتحدة غیر الملزمة قانونا المعن�ة �الفضاء الخارجي.  - 11 

 ت�ادل عام لآلراء �شأن الجوانب القانون�ة إلدارة حر�ة المرور في الفضاء. -12 

 ت�ادل عام لآلراء �شأن تطبیق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغیرة. -13 

ــاف الموارد  -14  ــتكشـــــ ــطة المتعلقة �اســـــ ــأن النماذج القانون�ة المحتملة لألنشـــــ ت�اُدل عام لآلراء �شـــــ
 الفضائ�ة واستغاللها واستخدامها.

اقتراحات مقدمة إلى لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلم�ة �شـأن بنود جدیدة   -15 
 د�ة والستین.لكي تنظر فیها اللجنة الفرع�ة القانون�ة في دورتها الحا

م إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلم�ة. -16   التقر�ر المقدَّ
  

 الحضور -ج�م 

،  التال�ة األعضــــــــــاء في اللجنة: االتحاد الروســــــــــي، إثیو��ا، أذر��جان   ] ... [ حضــــــــــر الدورة ممثلو الدول ال  - 4
،  أوروغواي ،  إندون�ســــــ�ا ،  اإلمارات العر��ة المتحدة ،  لمان�ا أ ،  إســــــرائیل ،  أســــــترال�ا ،  إســــــ�ان�ا ،  أرمین�ا ،  األردن ،  األرجنتین 

،  بولندا ،  بلغار�ا ،  بلج�كا ،  البرتغال ،  البراز�ل ،  �اكســـــــــــــتان ،  �اراغواي ،  إ�طال�ا ،  اإلســـــــــــــالم�ة) - إیران (جمهور�ة ،  أو�ران�ا 
،  هور�ة الدومین�ك�ة الجم ،  الجزائر ،  تونس ،  تشـــــــــ�ك�ا ،  تر��ا ، تایلند ،  بیالروس ،  بیرو ،  المتعددة القوم�ات) - بول�ف�ا (دولة 

ــلفادور ،  رومان�ا ،  الدانمرك ،  جنوب أفر�ق�ا ،  جمهور�ة �ور�ا ،  الجمهور�ة العر��ة الســــــور�ة  ــلوفاك�ا ،  الســــ ــنغافورة ،  ســــ ،  ســــ
ــودان  ــو�د ،  السـ ــرا ،  السـ ــو�سـ ــیلي ،  سـ ــین ، شـ ــا ،  غانا ،  عمان ،  الصـ ،  فنلندا ،  البول�فار�ة) – فنزو�ال (جمهور�ة ،  الفلبین ، فرنسـ
،  المغرب ، مصـــر ،  مالیز�ا ، لیب�ا ،  لكســـمبرغ ،  لبنان ، �ین�ا ،  �ولومب�ا ،  �وســـتار�كا ،  �و�ا ،  �ندا ،  قطر ،  قبرص ، فییت نام 

،  النمســـــــــــا ،  النرو�ج ،  المملكة المتحدة لبر�طان�ا العظمى وأیرلندا الشــــــــــمال�ة ،  المملكة العر��ة الســــــــــعود�ة ،  المكســــــــــ�ك 
 الیونان. ،  ال�ا�ان ،  ر�ك�ة الوال�ات المتحدة األم ،  هولندا ،  هنغار�ا ،  الهند ،  نیوز�لندا ،  ن�كاراغوا 

رت اللجنة الفرع�ة، في جلستیها   -5 حز�ران/یون�ه،   2أ�ار/مایو و  31، المعقودتین یومي  1000و  995وقرَّ
ــعب�ة، بناء على طلبهما، لحضـــــــــــــور الدورة والتكلم  أن تدعو المراقبین عن أنغوال وجمهور�ة الو الد�مقراط�ة الشـــــــــــ

�كون في ذلك مســاس �طل�ات أخرى من هذا القبیل وأال ینطوي ذلك على أيِّ خاللها حســب االقتضــاء، على أال 
 قرار من جانب اللجنة �شأن وضع�ة هاتین الدولتین.

رت اللجنة الفرع�ة أ�ضــــــا في جلســــــتها   - 6 أ�ار/مایو، أن تدعو المراقبین عن �ل    31، المعقودة في  995وقرَّ
ــفوفة الكیلومتر  من المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص (الیونید  ــد مصـــــ ــة القمر�ة المفتوحة ومرصـــــ ــســـــ روا) والمؤســـــ

المر�ع، بناء على طلبهم، لحضـــور الدورة والتكلم خاللها حســـب االقتضـــاء، على أال �كون في ذلك مســـاس �طل�ات  
 أخرى من هذا القبیل وأال ینطوي ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة �شأن وضع�ة تلك المنظمات. 
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راقبون عن منظمـة األغـذـ�ة والزراعـة لألمم المتحـدة ومنظمـة الطیران المـدني اـلدولي  وحضــــــــــــــر اـلدورة م -7
 واالتحاد الدولي لالتصاالت.

ــفته مراق�ًا دائمًا لدى اللجنة ووفقًا لقراري الجمع�ة العامة   -8 وحضــــــر الدورة ممثلون لالتحاد األورو�ي �صــــ
 .73/91و 65/276

وحضــــــــــــــر اـلدورة مراقبون عن المنظـمات الحكومـ�ة اـلدولـ�ة الـتالـ�ة التي لـها صـــــــــــــــفة المراـقب اـلدائم ـلدى  -9
الجنو�ي األورو�ي، و�الة الفضـــاء األورو��ة، اللجنة: منظمة التعاون الفضـــائي آلســـ�ا والمح�ط الهادئ، المرصـــد 

ــاتل�ة ــاالت السـ ــاء، المنظمة الدول�ة لالتصـ ــتر�ة لعلوم وتكنولوج�ا الفضـ ــالم�ة المشـ ــ�كة اإلسـ المتنقلة، المنظمة   الشـ
 الدول�ة لالتصاالت الفضائ�ة (إنترسبوتن�ك)، المر�ز االقل�مي لالستشعار عن �عد لدول شمال أفر�ق�ا.

ــًا مراقبون عن المنظمات غیر الحكوم�ة الت -10 ــر الدورة أ�ضــــــ ــفة مراقب دائم لدى وحضــــــ ال�ة التي لها صــــــ
ــاء، منظمة " ــات الفضـ ــ�اسـ األمر�كي لقانون -"، المعهد اإلیبیري For All Moonkindاللجنة: المعهد األورو�ي لسـ

المالحة الجو�ة والفضاء والطیران التجاري، المعهد الدولي لقانون الفضاء، الجامعة الدول�ة للفضاء، را�طة القر�ة  
لفضــائ�ة الوطن�ة، مؤســســة العالم اآلمن، المجلس االســتشــاري لجیل الفضــاء، االتحاد الجامعي القمر�ة، الجمع�ة ا

 الدولي للهندسة الفضائ�ة، را�طة أسبوع الفضاء العالمي.

قائمة �أســـــــماء ممثِّلي الدول وهیئات األمم المتحدة   […]A/AC.105/C.2/2021/INFوترد في الوث�قة  -11
 حضرت الدورة. وسائر المنظمات الدول�ة التي

ــو�ــة اللجنـــة المقـــدمــة من أنغوال   -12 ــمـــام إلى عضــــــــــــ وأبلغـــت األمــانــة اللجنـــة الفرع�ـــة �طل�ـــات االنضــــــــــــ
)A/AC.105/C.2/2021/CRP.3) ــا  ــمــــــــ ــنــــــــ و�ــــــــ  ،(A/AC.105/C.2/2021/CRP.4 ــغــــــــــالد�ــــــــــش ــنــــــــ و�ــــــــ  ،(
)A/AC.105/C.2/2021/CRP.16) ــلوفینـ�ا )، التي من المقرر أن A/AC.105/C.2/2021/CRP.17)، وســــــــــــ

 .2021تنظر فیها اللجنة أثناء دورتها الرا�عة والستین في عام  

 وأبلغت األمانة اللجنة الفرع�ة أ�ضــــــــــــا �طل�ات الحصــــــــــــول على صــــــــــــفة المراقب الدائم لدى اللجنة المقدمة   - 13
)، والمؤسـسـة القمر�ة  A/AC.105/C.2/2021/CRP.14من �ل من المعهد الدولي لتوحید القانون الخاص (الیونیدروا) ( 

)،  A/AC.105/C.2/2021/CRP.15)، ومرصد مصفوفة الكیلومتر المر�ع ( A/AC.105/C.2/2021/CRP.9المفتوحة ( 
 . 2021التي من المقرر أن تنظر فیها اللجنة أثناء دورتها الرا�عة والستین في عام  

  
" التا�ع للجنة استخدام الفضاء  2030�خطة "الفضاء  ملخَّص أعمال الفر�ق العامل المعني -دال 

 الخارجي في األغراض السلم�ة

عمال �القرارات واإلجراءات التي اتخذتها لجنة اســــــــــــتخدام الفضــــــــــــاء الخارجي في األغراض الســــــــــــلم�ة   -14
معني �خطـة ولجنتـها الفرعـ�ة الـقانونـ�ة �موجب إجراء مكتوب، والتي مددت اللجـنة بـها خطـة عـمل الفر�ق الـعامل ال

"  2030" لمدة ســــنة واحدة لتمكینه من النظر في صــــ�غة مدمجة نهائ�ة لمشــــروع خطة "الفضــــاء 2030"الفضــــاء 
ــتین، في عام   )، 32-30، الفقرات A/75/20(  2021وخطة تنفیذها وتقد�مها إلى اللجنة في دورتها الرا�عة والســـــــ

العامل اجتماعات خالل الدورة الســـــــــــتین للجنة الفرع�ة، ووضـــــــــــعت تحت تصـــــــــــرفه خدمات للترجمة   عقد الفر�ق
 الشفو�ة. و�رد ملخص لوقائع تلك االجتماعات في المرفق الثالث بهذا التقر�ر.

  
 الندوة -هاء 

ــاء، في   -15 ــاء والمر�ز األورو�ي لقـانون الفضــــــــــــ حز�ران/یون�ـه، ـندوة   8عقـد المعهـد اـلدولي لقـانون الفضــــــــــــ
أوي شــــروغل، من   -موضــــوعها "قانون الفضــــاء من أجل اقتصــــاد الفضــــاء العالمي"، وتشــــارك في رئاســــتها �اي

https://undocs.org/ar/A/RES/65/276
https://undocs.org/ar/A/RES/65/276
https://undocs.org/ar/A/RES/73/91
https://undocs.org/ar/A/RES/73/91
https://undocs.org/ar/A/75/20
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المعهد الدولي لقانون الفضـاء، وسـیرجیو مار�یز�و، من المر�ز األورو�ي لقانون الفضـاء. وافتتحت الندوة �كلمات 
ع�ة، وُقدمت �عد ذلك العروض اإل�ضــــــــــاح�ة التال�ة إلى اللجنة  ترحیب ألقاها رئ�ســــــــــا الندوة ورئ�ســــــــــة اللجنة الفر 

المشــهد االقتصــادي"، قدمه تاري برســیبي؛ "الفضــاء والقانون التجاري   -الفرع�ة: "التعاون والمنافســة في الفضــاء  
  الدولي"، قدمته لیزلي جین ســـــمیث؛ "الجوانب االقتصـــــاد�ة للتشـــــر�عات الفضـــــائ�ة الوطن�ة"، قدمه خایرو ب�ســـــیرا؛
"الجوانب االقتصـاد�ة السـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي و�دارة حر�ة المرور في الفضـاء في األمد ال�عید"، قدمته 

تید    -در�شــر؛ و"حالة البروتو�ول الفضــائي للیونیدروا ومســاراته المقبلة"، قدمه برنهارد شــمیدت   -أولغا ســتیلماخ 
 وقع الشـــــــ�كي لمكتب شـــــــؤون الفضـــــــاء الخارجي التا�ع و�غناســـــــیو تیرادو. والعروض اإل�ضـــــــاح�ة متاحة على الم

) ــامـــــة  العـــ ــانـــــة  ).  http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2021/symposium.htmlلألمـــ
 ة ورئ�سة اللجنة الفرع�ة �مالحظات ختام�ة.و�عد العروض اإل�ضاح�ة، أدلى رئ�سا الندو 

 والحظت اللجنة الفرع�ة مع التقدیر أن الندوة مثلت إسهامًا ق�مًا في عملها. -16
  

 اعتماد تقر�ر اللجنة الفرع�ة القانون�ة -واو 

 ها الستین. اعتمدت اللجنة الفرع�ة هذا التقر�ر، في جلستها [...]، المعقودة في [...]، واختتمت أعمال دورت  - 17
  

 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة �الفضاء الخارجي وتطب�قها  - را�عا  
من جـدول األعمـال، المعنون    5، نظرت اللجنـة الفرع�ـة في البنـد  75/92عمًال �قرار الجمع�ـة العـامـة   -18

 وتطب�قها"، �بند منتظم في جدول أعمالها."حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة �الفضاء الخارجي 

من جدول األعمال ممثلو �ل من االتحاد الروســـــي وألمان�ا و�ندون�ســـــ�ا والفلبین   5وتكلَّم في إطار البند   -19
والصـین. وأثناء    77البول�فار�ة) والمكسـ�ك. وألقى ممثِّل �وسـتار�كا �لمة ن�ا�ًة عن مجموعة ال–وفنزو�ال (جمهور�ة

 عام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أ�ضًا �لمات تتعلق بهذا البند.الت�ادل ال

د فر�قهـا العـامـل المعني   31، المعقودة في  995وعـاودت اللجـنة الفرعـ�ة، في جلســــــــــــــتهـا   -20 أـ�ار/مـایو، َعـقْ
 (ألمان�ا). تید -�حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة �الفضاء الخارجي وتطب�قها، برئاسة برنهارد شمیت

ــتها [...] المعقودة في [...]، تقر�ر رئ�س الفر�ق العامل، الذي یرد في  -21 وأقرَّت اللجنة الفرع�ة، في جلســــ
 المرفق األول بهذا التقر�ر.

 و�ان معروضا على اللجنة الفرع�ة ما یلي: -22

مــة من رئ�س الفر�ق العــامــل المعني �حــالــة معــاهــدات األمم الم (أ)  تحــدة الخمس  ورقــة عمــل مقــدَّ
ــ�ع�ة  ــاد�ة في إطار األولو�ة المواضـــــ ــروع منقح لوث�قة إرشـــــ ــاء الخارجي وتطب�قها �عنوان "مشـــــ  2المتعلقة �الفضـــــ

 ". ’النظام القانوني للفضـــــاء الخارجي والحو�مة العالم�ة للفضـــــاء: اآلفاق الحال�ة والمســـــتقبل�ة‘50للیون�ســـــب�س+
)A/AC.105/C.2/L.313؛( 

الة االتفاقات الدول�ة المتعلقة �األنشـــــــطة المضـــــــطلع بها في الفضـــــــاء ورقة اجتماع �شـــــــأن ح (ب) 
 )؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.10( 2021�انون الثاني/ینایر  1الخارجي حتى 

ألمان�ا وشـــیلي وفنلندا والمغرب ون�كاراغوا والمرصـــد الجنو�ي ورقة اجتماع تتضـــمن ردودًا من   (ج) 
مة من رئ�س الفر�ق العامل المعني �حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس  األورو�ي على  مجموعة األســــــئلة المقدَّ

المتعلقة �الفضـــــــــاء الخارجي وتطب�قها وعلى االســـــــــتب�ان المتعلق بتطبیق القانون الدولي على أنشـــــــــطة الســـــــــواتل 
 )؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.23لصغیرة (ا

http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/copuos/lsc/2021/symposium.html
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ــتب�ان المتعلق   (د)  ورقة اجتماع تتضـــمن ردودًا من المجلس االســـتشـــاري لجیل الفضـــاء على االسـ
 )؛A/AC.105/C.2/2021/CRP.6بتطبیق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغیرة (

على االســـــتب�ان المتعلق    غواشـــــیلي والفلبین والمغرب ون�كارا ورقة اجتماع تتضـــــمن ردودًا من  (ه) 
 .)A/AC.105/C.2/2021/CRP.24بتطبیق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغیرة (

ــاء الخـارجي حتى  -23  والحظـت اللجنـة الفرع�ـة أنَّ حـاـلة معـاهـدات األمم المتحـدة الخمس المتعلقـة �ـالفضــــــــــــ
 �انت �ما یلي: 2021�انون الثاني/ینایر  1

ــاء الخارجي، معاهدة الم�ادئ  (أ)  ــتخدام الفضـ ــاف واسـ ــتكشـ ــطة الدول في میدان اسـ المنظمة ألنشـ
 دوـلة طرف، ووقَّعـت علیهـا    111�مـا في ذـلك القمر واألجرام الســــــــــــــمـاوـ�ة األخرى، بلغ عـدد اـلدول األطراف فیهـا  

 دولة إضاف�ة؛ 23

لقة في الفضاء اتفاق انقاذ المالحین الفضائیین و�عادة المالحین الفضائیین ورد األجسام المط (ب) 
دولة إضـــــــاف�ة؛ وأعلنت ثالث منظمات    23دولة طرفًا، ووقَّعت عل�ه  98الخارجي، بلغ عدد الدول األطراف ف�ه 

 حكوم�ة دول�ة قبولها للحقوق وااللتزامات المقررة �مقتضى االتفاق؛

لدول اتفاق�ة المســــــــؤول�ة الدول�ة عن األضــــــــرار التي تحدثها األجســــــــام الفضــــــــائ�ة، بلغ عدد ا (ج) 
دولـة إضـــــــــــــــاف�ـة؛ وأعلنـت أر�ع منظمـات حكوم�ـة دول�ـة قبولهـا   19دولـة طرفـًا، ووقَّعـت علیهـا    98األطراف فیهـا  

 للحقوق وااللتزامات المقررة �مقتضى االتفاق�ة؛

ــاء الخارجي، بلغ عدد الدول األطراف فیها   (د)  ــام المطلقة في الفضـــــ   70اتفاق�ة تســـــــجیل األجســـــ
ثالث دول إضـــــــــــــاف�ة؛ وأعلنت أر�ع منظمات حكوم�ة دول�ة قبولها للحقوق وااللتزامات  دولة طرفًا، ووقَّعت علیها
 المقررة �مقتضى االتفاق�ة؛

االتفاق المنظم ألنشــــطة الدول على ســــطح القمر واألجرام الســــماو�ة األخرى، بلغ عدد الدول  (ه) 
 دولة طرفًا، ووقَّعت عل�ه أر�ع دول إضاف�ة. 18األطراف ف�ه 

اللجنـة الفرع�ـة على األمـانـة لمواظبتهـا على تقـد�م تحـدیثـات ســــــــــــــنو�ـة لحـالـة االتفـاقـات الـدول�ـة وأثنـت   -24
المتعلقة �األنشـــــــطة المضـــــــطلع بها في الفضـــــــاء الخارجي؛ وقد أطلعت اللجنة الفرع�ة على التحدیث الحالي في 

 .A/AC.105/C.2/2021/CRP.10ورقة االجتماع 

تزایــد عــدد الــدول األطراف في معــاهــدات األمم المتحــدة الخمس  ورحبــت �عض الوفود، مع التقــدیر، ب -25
ــ�ح �عد أطرافًا في تلك المعاهدات، على النظر في  ــاء الخارجي، وشــــــــجعت الدول، التي لم تصــــــ المتعلقة �الفضــــــ

 الق�ام بذلك.

معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة �الفضـاء الخارجي تشـكل أسـاسـا قانون�ا   ورأت �عض الوفود أنَّ  -26
 دول�ا موثوقا لألنشطة الفضائ�ة أثبت فعالیته على مدى أكثر من ستة عقود من تطور تلك األنشطة.

 ورأت �عض الوفود أنَّ معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة �الفضـــاء الخارجي تشـــكل حجر الزاو�ة -27
في القانون الدولي للفضـــــــاء، وأن اللجنة الفرع�ة القانون�ة لدیها، من ثم، وال�ة الســـــــتعراض محتو�اتها في ضـــــــوء  
التطورات العلم�ة والتقن�ة بهدف التصـــدي للتحد�ات الراهنة التي �طرحها تنوُّع الجهات العاملة في الفضـــاء وتزاید  

  أر�دطة تجار�ة). ورأت تلك الوفود أ�ضــــــا أنه إذا خصــــــخصــــــة األنشــــــطة الفضــــــائ�ة وتتجیرها (تحو�لها إلى أنشــــــ
ــفها   ــلة �الواقع، فإن اللجنة الفرع�ة، بوصــــ ــاء الخارجي أن تظل وث�قة الصــــ ــأن الفضــــ لمعاهدات األمم المتحدة �شــــ
الجهة الرئ�ســ�ة المعن�ة �التداول والتفاوض حول أحكام قانون الفضــاء الدولي، �جب أن تنظر في ضــرورة إدخال 
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لمعـاهـدات وتحـدیثهـا، أو حتى إبرام معـاهـدات أخرى، و�ـذلـك الحـاجـة إلى توســــــــــــــ�ع دائرة االلتزام  تعـدیالت على ا
 �النظام القانوني الذي �حكم أنشطة الفضاء الخارجي.

ورأى أحد الوفود أنَّ معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة �الفضـاء الخارجي ال تزال تشـكل األسـاس   -28
الفضــاء واســتخدامه في الحاضــر والمســتقبل، وأن الم�ادئ الواردة فیها تنطبق على   القانوني العالمي الســتكشــاف

حد سـواء على البلدان ذات البرامج الفضـائ�ة الطو�لة العهد والجهات الناشـئة في میدان الفضـاء. ورأى ذلك الوفد 
وأنها تحقق الفائدة لجم�ع  أ�ضـًا أنَّ هذه المعاهدات الخمس تسـاهم في التنفیذ اآلمن والسـلمي لألنشـطة الفضـائ�ة،

 البلدان وتخدم مصالحها.

ورأت �عض الوفود أن التقدم التكنولوجي في مجال الفضـاء وتوسـع األنشـطة المضـطلع بها في الفضـاء  -29
الخارجي �اتا �حتمان وضـــــــع لوائح واضـــــــحة �شـــــــأن جوانب هامة، مثل الحطام الفضـــــــائي، وتصـــــــادم األجســـــــام 

ل على متنها مصـــــادر القدرة النوو�ة، مع الحطام الفضـــــائي، واالســـــتخدام العادل الفضـــــائ�ة، وال ســـــ�ما التي تحم
 والرشید للمدار الثابت �النس�ة لألرض واستخدام موارد الفضاء الخارجي.
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