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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة اخلمسون

        ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - مارس/ آذار٢٨فيينا، 
      التقريرمشروع     

  استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية   -سادسا  
      يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها

 مـن جـدول     ٧ نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ،٦٥/٩٧قـرار اجلمعيـة العامـة       عمال ب   -١
استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               "األعمال، املعنون   

  .منفرد للمناقشةبند /موضوعك ،"اخلارجي وإمكانية تنقيحها
ــ مـــن جـــدول األعمـــال ٧يف إطـــار البنـــد تكلـــم و  -٢ و االحتـــاد الروســـي والربازيـــل ممثلـ

تكلـم  و. والواليات املتحدة ) البوليفارية-مجهورية(زويال  ـوشيلي والصني وفن  ومجهورية كوريا   
ــضا ــة والكــاريب     أي ــة دول أمريكــا الالتيني ــة عــن جمموع ــا نياب ــل كولومبي ــة و ،ي  ممث ــل مجهوري  ممث

تبـادل العـام    الأثناء   هذا البند    تكلم بشأن و.  والصني ٧٧ـالبوليفارية نيابة عن جمموعة ال    زويال  ـفن
  .ممثلو دول أعضاء أخرىآلراء ل
إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات     "بارتياح أن اعتماد    القانونية  والحظت اللجنة الفرعية      -٣

مــن جانــب اللجنــة الفرعيــة  ) A/AC.105/934" (مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي  
ــة يف دورهتــا الــسادسة وا  ــة والتقني ــة    ،ألربعــنيالعلمي  وإقــرار إطــار األمــان هــذا مــن جانــب جلن

 ،٢٠٠٩ عــام ،اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني
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يــشكالن خطــوة هامــة يف تــدوين القــانون الــدويل وتقــدماً ملحوظــاً يف التعــاون الــدويل علــى     
  .ارجيضمان أمان استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخل

الفريق العامـل املعـين باسـتخدام مـصادر         أن  بارتياح  القانونية  والحظت اللجنة الفرعية      -٤
للجنـة   الثامنـة واألربعـني  الـدورة   أثنـاء   قد نظـم حلقـة عمـل       القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    

اللجنـة   اعتمـدهتا الـيت   واألهـداف   عمل املتعـددة الـسنوات      ال وفقاً خلطة    ،الفرعية العلمية والتقنية  
 مـن املرفـق الثـاين    ٨ و٧انظـر الفقـرتني   (دورهتـا الـسابعة واألربعـني      يف  الفرعية العلمية والتقنيـة     

  ).A/AC.105/958للوثيقة 
 ةاملـشارك اجلهـات   وأبدي رأي مفاده أن التنفيذ الصارم إلطار األمان من جانب كـل               -٥

ارجي هـو أمـر الزم نظـراً        يف الفـضاء اخلـ    بغرض استخدامها   صادر قدرة نووية    مليف تطوير نظم    
  .جلدية الشواغل املتعلقة باألمان وخطورة تبعات احلوادث

مزيد مـن االهتمـام السـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف              أن يوىل   بعض الوفود   ورأى    -٦
، مـن أجـل      واملـدارات املنخفـضة    ألرضلـ يف املدار الثابـت بالنـسبة       خصوصا  الفضاء اخلارجي،   

بالقـدرة  تعمـل  الـيت  فـضائية  الجـسام   األيـة ملـشكلة احتمـال اصـطدام         التصدي للجوانـب القانون   
األجـسام  عـن عـودة تلـك    واحلوادث أو الطوارئ اليت قـد تنـشأ         املدار  يف  وجودها  النووية أثناء   

حيـاة   وعلى   ،على سطح األرض  تلك العودة   تأثري  لألرض، وكذلك   اجلوي  َعَرضا إىل الغالف    
  .ةلوجياإليكواملنظومة وعلى وصحتهم، الناس 

 بعض الوفود أن الدول هـي الـيت يقـع عليهـا وحـدها دون غريهـا، بغـض النظـر                      ىورأ  -٧
ــتقين، واجــب االضــطالع        ــصادي أو العلمــي أو ال ــا االجتمــاعي أو االقت ــستوى تطوره عــن م

 وأن هذا األمر يهـم      ،بنشاط رقايب يرتبط باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي         
أن احلكومـات تتحمـل مـسؤولية دوليـة عمـا تـضطلع             أيـضا    تلك الوفود    أتور.  مجعاء البشرية

كومية من أنشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر قـدرة               احلغري  وكومية  احلنظمات  املبه  
ويف . اًمنـافع ال أضـرار  للبـشرية  أن تلك األنـشطة جيـب أن جتلـب        ونووية يف الفضاء اخلارجي؛     

إلطـار األمـان وإىل   مراجعـة  الفرعية القانونيـة إىل إجـراء    دعت تلك الوفود اللجنة      ،هذا الصدد 
مببـدأي  ضطلع به يف الفضاء اخلارجي حمكومـاً        ُيترويج معايري ملزمة تكفل أن يكون أي نشاط         

  .احلفاظ على احلياة وصون السالم
اســتخدام نظــم مــصادر القــدرة النوويــة يف  نمفــاده أوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي   -٨

نه ينبغـي اختـاذ تـدابري    أ يف بعثات الفضاء السحيق، و   أمر حتمي، خصوصا    هو الفضاء اخلارجي 
  .استخدام هذه التكنولوجيا يف أنشطة الفضاء اخلارجيلضمان موثوقية ومأمونية مالئمة 
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ورأى بعض الوفود أنـه ينبغـي إجـراء تقيـيم واف للمخـاطر واملنـافع املرتبطـة باسـتخدام                      -٩
ــة يف الفــضاء ا   ــدرة النووي ــؤ بتلــك املخــاطر      مــصادر الق ــذل جهــود للتنب ــه ينبغــي ب   خلــارجي، وأن

  .واحلد منها
أن وُيفـضَّل   مصادر القـدرة النوويـة إال كمـالذ أخـري،           مفاده أال ُتستخَدم    وأبدي رأي     -١٠

  .ذلك يف مدارات عالية بقدر كافيكون 
مـن  مبزيـد  أن ُتـدَرس    إطـار األمـان ينبغـي       املنبثقة من    بعض الوفود أن التوصيات      ىورأ  -١١

التفصيل، من حيث إمكانية تنفيذها يف إطار املبادئ املتصلة باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة                
  ).٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة (يف الفضاء اخلارجي 

  .تنقيح تلك املبادئيسوِّغ  بعض الوفود أنه ليس هناك ما ىورأ  -١٢
 عمال البحـث والتطـوير    أوأبدي رأي مفاده أن من شأن تنقيح تلك املبادئ أن يعرقل              -١٣

  .املتعلقة بأنشطة الفضاء اخلارجي
التنــسيق والتفاعــل بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة  أنــه ينبغــي تعزيــز بعــض الوفــود ورأى   -١٤

يف والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة حتـدد مـسؤولية الـدول                        
 ومـن أجـل إجـراء حبـوث بـشأن الـسبل        ،رجياستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـا         

 أو والوسائل الكفيلة باستخدام الطاقة النووية يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى النحـو األمثـل                
  .إجياد بدائل هلا

واتفقت اللجنة الفرعية القانونية على ضرورة االستمرار يف دراسة هذه املـسألة وعلـى                -١٥
  .اأن يظل هذا البند مدرجاً يف جدول أعماهل

 من جدول األعمـال     ٧البند  ألقيت أثناء مناقشة    وترد النصوص الكاملة للكلمات اليت        -١٦
  [...]).-.[...]COPUOS/Legal/T(حرفية غري منقّحة نصوص يف 
    
اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   -حادي عشر

القانونية أثناء بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية 
      دورهتا احلادية واخلمسني

 مـن   ١٢ يف البنـد      القانونيـة  نظرت اللجنة الفرعية  ،  ٦٥/٩٧قرار اجلمعية العامة    عمال ب   -١٧
اقتراحات إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية            "جدول األعمال، املعنون    

 بنـد ك،  "ة أثنـاء دورهتـا احلاديـة واخلمـسني        بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعيـة القانونيـ         
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 نظرت اللجنة الفرعية أيـضاً يف املـسائل املتعلقـة           ،ويف إطار هذا البند   . جدول أعماهلا منتظم يف   
الـذي سـُيعقد    مـن دورة اللجنـة الرابعـة واخلمـسني          التـذكاري    وبالتحضري للجزء    هابتنظيم عمل 

  .٢٠١١ هيوني/ حزيران١يف 
ــم   -١٨ ــو االحتــاد الروســي    ١٢د يف إطــار البنــ وتكل ــتنيو مــن جــدول األعمــال ممثل  األرجن
ــا وإســبانياو ــسيا وأملاني ــران  وإندوني ــة(إي ــا و)اإلســالمية-مجهوري ــل واإيطالي ــال ولربازي   والربتغ

ــشيكية  ــة الت ــيلي ورومانيــا واجلمهوري ــسا ولــصني واش ــة(زويال ـفنــ وفرن  )البوليفاريــة-مجهوري
 اليابـان والواليـات املتحـدة      و هولنـدا  والنمـسا و   يـة الـسعودية   اململكة العرب  و املغرب و كولومبياو
. وتكلــم أيــضا ممثــل كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي  . اليونــانو

  .آلراء ممثلو دول أعضاء أخرىلالعام تبادل الأثناء وتكلم بشأن هذا البند 
    

  ر فيها اللجنة الفرعية القانونية اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود جديدة تنظ  - ألف  
    أثناء دورهتا احلادية واخلمسني

، ٦٥/٩٧يف قرارهــا اتفقــت، أن اجلمعيــة العامــة القانونيــة اســتذكرت اللجنــة الفرعيــة   -١٩
على أن تقدِّم اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلمسني اقتراحاهتا إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي             

 بنـــود جديـــدة تنظـــر فيهـــا اللجنـــة الفرعيـــة يف دورهتـــا احلاديـــة  يف األغـــراض الـــسلمية بـــشأن
  .٢٠١٢عام ، واخلمسني

ــ  -٢٠ ــرئيساودع ــال       ال ــدة يف جــدول أعم ــود جدي ــراح بن ــدول األعــضاء إىل اقت ــة  ال اللجن
 بـصيغتها الـواردة يف تقريـر اللجنـة          ،شأنذا ال القائمة هب تأكيد اقتراحاهتا   أو إىل   الفرعية القانونية   
  ).A/AC.105/942 من الوثيقة ١٧٠الفقرة انظر (هتا التاسعة واألربعني الفرعية عن دور

جـدول األعمـال مـن      مـا هـو مـدرج حاليـا يف          واتفقت اللجنة علـى اإلبقـاء علـى كـل             -٢١
  .فيها يف دورهتا احلادية واخلمسنيبنود منفردة للمناقشة، لكي تنظر /مواضيع

 اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض     واتفقت اللجنة الفرعية على أن تقترح على جلنة      -٢٢
  : السلمية إدراج البنود التالية يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واخلمسني

    
    املنتظمةبنود ال    

  .افتتاح الدورة، وانتخاب الرئيس، وإقرار جدول األعمال  -١  
  .كلمة الرئيس  -٢  
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  .التبادل العام لآلراء  -٣  
  .ات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهد  -٤  
معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 -٥  

  .فيما يتعلق بقانون الفضاء
  :املسائل املتعلقة مبا يلي  -٦  
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    
بة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر            طبيعة املدار الثابت بالنـس      )ب(    

ــادل      ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي ــسبل والوســائل الكفيل يف ال
للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل  

  .لالتصاالت
    

    املنفردة للمناقشةبنود ال/واضيعامل    
لنوويــة يف الفــضاء اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة ا  -٧  

  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها
دراسة واستعراض التطّورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلـق باملـسائل             -٨  

اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدوليـة علـى املعـّدات            
  .املنقولة

  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٩  
لمعلومــات عــن اآلليــات الوطنيــة املتــصلة بتــدابري ختفيــف احلطــام  تبــادل عــام ل  -١٠  

  .الفضائي
    

    إطار خطط العملضمن ينظر فيها اليت بنود ال    
تبادل عام للمعلومات املتعلقـة بالتـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف                -١١  

  .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 الصيغة النهائيـة لتقريـر يقـدَّم إىل اللجنـة الفرعيـة             قيام فريق عامل بوضع   : ٢٠١٢    

  .القانونية
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    ديدةاجلبنود ال    
اقتراحــات إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بــشأن    -١٢  

  .بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا احلادية واخلمسني
 علــى أن تعــاود، يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، عقــد   واتفقــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً   -٢٣

الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهـا،             
والفريــق العامــل املعــين باملــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده، والفريــق   

 الــصلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف العامــل املعــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات
  .األغراض السلمية

، أثنـاء دورهتـا احلاديـة واخلمـسني، يف          دوعـا واتفقت اللجنـة الفرعيـة كـذلك علـى أن تُ            -٢٤
مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس     

  . إىل ما بعد تلك الدورةاملتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
واتفقت اللجنة الفرعية على أن يدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب                -٢٥

  .لقانون الفضاء جمددا إىل تنظيم ندوة، تعقد أثناء دورهتا احلادية واخلمسني
ــت  -٢٦ ــل    وُعرضـ ــة عمـ ــة ورقـ ــة الفرعيـ ــى اللجنـ ــن   علـ ــة مـ ــشيكية  مقدمـ ــة التـ اجلمهوريـ

)A/AC.105/C.2/L.283(   اً جديـد  اًبنـد  ايف جـدول أعماهلـ    درج اللجنة الفرعيـة     تأن  فيها  تقترح 
 الـصادرة   ،استعراض اجلوانب القانونيـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي             "عنوانه  

عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، بغيـة حتويـل هـذه املبـادئ التوجيهيـة                  
  ".تعتمدها اجلمعية العامةملزمة ئ إىل جمموعة مباد

ــاً    ىورأ  -٢٧ ــها متام ــأيت يف وقت ــشيكية ت ــة الت ــادرة اجلمهوري ــود أن مب ــا  ، بعــض الوف  نظــراً مل
لعدم وجود آليات قانونية صـارمة      لدى مجيع الدول و   احلطام الفضائي من أمهية     تكتسيه مسألة   

  .القتراحلأعربت تلك الوفود يف هذا الصدد عن تأييدها كما . ملعاجلة هذه املسألة
بنــد جــدول األعمــال اجلديــد املقتــرح يف ورقــة العمــل  بعــض الوفــود أن عنــوان ىورأ  -٢٨

A/AC.105/C.2/L.283  لجوانـــب القانونيـــة لميكـــن اختـــصاره حبيـــث يقتـــصر علـــى اســـتعراض
سـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنـة ا         

  . ملزمةيتضمن مسألة حتويل املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئأال  أي ،األغراض السلمية
 بعض الوفود أن املسائل املتعلقة باستعراض اجلوانب القانونية للحطـام الفـضائي             ىورأ  -٢٩

ــى الــصعيد الــدويل ميكــن أن ُينظــر فيهــا جنبــاً إىل جنــب مــع         تبــادل عــام  "ون املعنــبنــد العل
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، املـدرج حاليــا يف  "للمعلومـات عـن اآلليـات الوطنيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي         
  .جدول أعمال اللجنة الفرعية

أن تـشرع يف النظـر      ميكنـها   للجنـة الفرعيـة     على الرغم مـن أن ا      بعض الوفود أنه     ىورأ  -٣٠
تلـك  ؤدي  تـ  فإن مـن املهـم ضـمان أال          يف املسائل املتعلقة باحلطام الفضائي على الصعيد الدويل       

  .إىل فرض نتائج مسبقةالعملية 
صـك قــانوين جديـد بـشأن احلطـام الفـضائي علــى      اسـتحداث   بعـض الوفـود أن   ىورأ  -٣١

تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة      ال تـزال مـستمرة يف        ألن الـدول     ،الصعيد الدويل هو أمر سابق ألوانه     
  .على الصعيد الوطيننة لجال الصادرة عن ،لتخفيف احلطام الفضائي

ظهــور نتــائج بعــد النظــر يف هــذا االقتــراح معــاودة  بعــض الوفــود أن مــن املفيــد ىورأ  -٣٢
للجنـة  التـابع   الطويـل،   علـى املـدى     عمل الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي         

  .الفرعية العلمية والتقنية
احلاديــة أن تبــدأ، أثنــاء دورهتــا  انونيــة القوأبــدي رأي مفــاده أن علــى اللجنــة الفرعيــة    -٣٣

املتعلقـة باجلوانـب القانونيـة      الـشائكة   املـسائل   املـشاكل و  ، يف النظر يف وضـع قائمـة ب        واخلمسني
فمـن شـأن اضـطالع اللجنـة الفرعيـة هبـذا النـشاط أن يـساعد علـى حتديـد                     . لألنشطة الفـضائية  

  .املستوى األمثل إىل عمل اللجنة الفرعيةيرتقي بالتوجهات املستقبلية وأن 
وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تنظر يف اجلوانب القانونية املتعلقة بـتغري                 -٣٤
  .املناخ
والحظت اللجنة الفرعية أن مقّدمي االقتراحـات التاليـة املتعلقـة بـإدراج بنـود جديـدة                   -٣٥

  :قش يف دوراهتا الالحقةيف جدول أعماهلا يعتزمون اإلبقاء على تلك االقتراحات لعلّها ُتنا
ــدول     )أ(   ــتخدام الـ ــة السـ ــادئ املنظّمـ ــتعراض املبـ ــع األرض اسـ ــطناعية توابـ   االصـ

إىل معاهـــدة يف اإلرســال التلفزيــوين املباشــر الــدويل، بغيـــة حتويــل ذلــك الــنص يف املــستقبل         
  ؛)اقترحته اليونان(

خلـارجي،  استعراض املبادئ املتعلقـة باستـشعار األرض عـن ُبعـد مـن الفـضاء ا            )ب(  
  ؛)اقترحته اليونان(بغية حتويل تلك املبادئ إىل معاهدة يف املستقبل 

 اتفاقيـة شـاملة عامليـة بـشأن القـانون الـدويل             صـوغ مدى مالءمة واستـصواب       )ج(  
  ؛)اقترحه االحتاد الروسي(للفضاء 
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رقايب على نشر الـصور املـستمدة مـن سـواتل رصـد األرض عـرب                فرض تنظيم     )د(  
  ).اقترحته اململكة العربية السعودية(العاملية شبكة اإلنترنت 

البنود اجلديدة اليت مل ُيحتفظ هبـا يف        اخلاصة ب قتراحات  االوالحظت اللجنة الفرعية أن       -٣٦
  .، حسب االقتضاءاًيف القائمة الحقأن ُتدرج تلك القائمة ميكن 

ة واخلمـسني مـن     دورهتـا احلاديـ   من املقرر مؤقتـا أن ُتعقـد        والحظت اللجنة الفرعية أن       -٣٧
  .٢٠١٢مارس / آذار٣٠ إىل ١٩
    

    املسائل التنظيمية  - باء  
إدارة املـوارد   ودائـرة   الحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح مـا قدمتـه دائـرة إدارة املـؤمترات                 -٣٨

  .من إيضاحات بشأن تنظيم دورات اللجنة الفرعية وإدارة وثائقهااملالية 
يف مكتـب األمـم   نـة لـدى دائـرة إدارة املـؤمترات        بعض الوفـود أن البيانـات املدوَّ      ورأى    -٣٩

للجنـة الفرعيـة     األوىل   ١٤، تدل على أن املتوسط الفعلي ملدة اجللسات العامـة الــ           املتحدة بفيينا 
 جلـسات   ٧ومن مث، فإن األمر كـان يتطلـب         .  دقيقة ٢٠ احلالية كان ساعة واحدة و     هتايف دور 
أنه كـان باإلمكـان اقتـصاد ثالثـة أيـام كاملـة مـن                اجملدَولَة، أي    ١٤ بدال من اجللسات الـ    ،فقط

 وذُكر أن االضطرار إىل إيفاد خـرباء إىل فيينـا حلـضور اجتماعـات مل يـستغل فيهـا          .أيام الدورة 
ــا ســوى   ــدول األعــضاء،        ٤٥فعلي ــى ال ــيال عل ــا ثق ــا مالي ــل عبئ ــاح ميث ــن الوقــت املت ــة م  يف املائ

  .وخصوصا البلدان النامية
 الوقت املخصص للجلسات العامـة مل ُيـستغل اسـتغالال كـامال              بعض الوفود أن   رأىو  -٤٠

بــسبب قلــة املــسائل املوضــوعية املدرجــة يف جــدول األعمــال، وأنــه ينبغــي تــدعيم دور اللجنــة  
املــضمون هــي ورأت تلــك الوفــود أن مــسألة . الفرعيــة لكــي تثبــت جــدواها العمليــة وأمهيتــها 

  . تطوير قانون الفضاءسياسية، تعزى إىل عدم توافق اآلراء بشأنمسألة 
ينبغي أن ينسَّق تنـسيقا وثيقـا مـع         القانونية   بعض الوفود أن عمل اللجنة الفرعية        ورأى  -٤١

 عمل اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وكـذلك مـع عمـل اهليئـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى                     
 ، ُتنظَّمـا تعاقبيـا    ورأت تلك الوفود أن دوريت اللجنتني الفـرعيتني ميكـن أن          . خارج إطار اللجنة  

مع عقد جلسات مشتركة ملدة يوم واحـد أو يـومني لكـي يتـسىن اسـتخالص منـافع أكـرب مـن                       
  .مشاركة اخلرباء يف أعمال اللجنتني

ــة     رأىو  -٤٢ ــة الفرعيـ ــدة دورات اللجنـ ــصار مـ ــة اختـ ــر يف إمكانيـ ــود أن ُينظـ   بعـــض الوفـ
ات اللجنــة أو لــدورات واقترحــت تلــك الوفــود أن خيــصص الوقــت املقتــصد لــدور  . القانونيــة
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ــة، وخــصوصا فريقهــا العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء       ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي اللجن
  .اخلارجي على املدى الطويل

إىل القانونيـة   وأعرب عن رأي مفاده أن نقل جزء من وقـت جلـسات اللجنـة الفرعيـة                   -٤٣
 ميكـن أن يعـاد إىل اللجنـة الفرعيـة         اللجنة هو أمر ممكن، على أن يكون مفهوما أن ذلك اجلـزء           

  .عند الضرورة
ختتلــف يف القانونيــة وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن دورات اللجنــة الفرعيــة   -٤٤

ألن املــسائل الــيت تنــاقش علــى مــستوى اللجنــة الفرعيــة تتطلــب   طابعهــا عــن دورات اللجنــة،  
.  علـى املـدة احلاليـة لـدوراهتا    دراسة تقنية مستفيـضة مـن جانـب خـرباء، ومـن مث ينبغـي اإلبقـاء             

ورأى ذلك الوفد أيضا أن اللجنة تظل هي حمفل تبادل اآلراء بـشأن املـسائل الـسياسية العامـة،                   
ومــن مث ميكــن تقلــيص مــدة دوراهتــا إىل مخــسة أيــام، لكــي يتــاح للجنــتني الفــرعيتني مزيــد مــن  

  .الوقت للنظر يف البنود املدرجة يف جدويل أعماهلما
ميكـن  القانونيـة   الوفود أن جلسات األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة الفرعيـة               بعض   ورأى  -٤٥

  .أن ُتعقَد مبوازاة اجللسات العامة
ــوفري خــدمات      ورأت  -٤٦ ــيح ت ــواز لــن يت  وفــود أخــرى أن تنظــيم اجللــسات علــى حنــو مت

حيـول  ، وهذا أمر أساسي ملناقشة املسائل التقنية، كمـا ميكـن أن      بصورة متزامنة الترمجة الفورية   
  .دون مشاركة الوفود الصغرية مشاركة تامة يف مجيع اجللسات

ــة ينبغــي أن       -٤٧ ــة الفرعي ورأى بعــض الوفــود أن البنــود املدرجــة يف جــدول أعمــال اللجن
 ولكـي يتـسىن للوفـود أن تـشارك يف أعمـال اللجنـة            ،ُتبسَّط من أجـل حتـسني فعاليـة املناقـشات         

  .الفرعية على حنو ناجع التكلفة
تبــسيط عمــل اللجنــة الفرعيــة وترشــيده وتــسيريه علــى  أنــه جيــب   بعــض الوفــودورأى  -٤٨

  .أدائهالنحو األمثل، وأنه ينبغي تعزيز جناعة ذلك العمل واالنضباط يف 
ــة    -٤٩ ــة الفرعي ــة واتفقــت اللجن ــة يف    القانوني ــدر مــن املرون ــوخي أقــصى ق علــى ضــرورة ت

الـيت يـراد أن تنظـر فيهـا أفرقـة عاملـة،             ، وخصوصا البنود     جدول األعمال  اجلدولة الزمنية لبنود  
للوقــت وطلبــت اللجنــة الفرعيــة إىل األمانــة أن تنفــذ تــدابري لترشــيد اســتخدام اللجنــة الفرعيــة   

  .واستغالله على النحو األمثلاملتاح هلا 
علـى قـدر    أن ُيحـافَظ  ، يف اجلدولـة الزمنيـة لألعمـال     ،وأبدي رأي مفاده أن مـن املهـم         -٥٠

  .أي تشتُّت يف تناول بنود جدول األعمالوأن ُيتفادى ، من تركيز االهتمام
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ــذاع عــرب        -٥١ ــة ميكــن أن ت ــة الفرعي ــائع دورات اللجن ــاده أن وق ــدي رأي مف ــشبكة وأب ال
  .املترتبة على البث الشبكياملالية اآلثار وأنه ميكن لألمانة أن تستكشف العاملية، 

عيـة مثاليـة مـن حيـث احملتويـات      ورأى بعض الوفود أنه ميكن جعل تقـارير اللجنـة الفر          -٥٢
  .، وجبعلها أبسط وذات توجه عملي أوضحمرارا وتكرارااآلراء تبيان والطول بتفادي 

بعــض الوفــود أن عنــوان هــذا البنــد مــن جــدول األعمــال ال يتــيح جمــاال مناســبا  ورأى   -٥٣
ــوان جديــد، هــو      ــة، واقترحــت تلــك الوفــود اســتخدام عن  مــسائل"للنظــر يف املــسائل التنظيمي

  .، مبا يتوافق مع املمارسة املتبعة يف اللجنة"أخرى
هامش الدورة الرابعـة واخلمـسني      أنه ينبغي أن ُتعقد على      واتفقت اللجنة الفرعية على       -٥٤
حـول املـسائل    املناقـشات   ، مـن أجـل مواصـلة        مشاورات غـري رمسيـة بـني الوفـود املهتمـة           للجنة

  .التنظيمية
ــة إىل األم   -٥٥ ورقــة غرفــة احلاديــة واخلمــسني انــة أن تعــد لــدورهتا  وطلبــت اللجنــة الفرعي

املــشاهبة مــن ممارســات ألمــم املتحــدة اكيانــات معلومــات عمــا تتبعــه اجتماعــات حتتــوي علــى 
فيمـا يتعلـق هبيكـل تقـارير اهليئـات احلكوميـة الدوليـة، واتفقـت اللجنـة الفرعيـة علـى أن                      جيدة  

، بـشأن   ٢٠١٠مـارس   / آذار ٤املؤرخـة   فيـذي   ُترفق بتلك الورقة نشرة املـدير العـام واملـدير التن          
ــشوراهتا        ــدة ومنـ ــم املتحـ ــائق األمـ ــات وثـ ــدمي خمطوطـ ــداد وتقـ ــايري إعـ -UNOV/DGB.22(معـ

(UNODC/EDB.22 من أجل مواصلة دراستها.  
، نظــرت اللجنــة ٢٠١٠وبنــاء علــى طلــب اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، عــام    -٥٦

انظــر (قــف اســتخدام النــصوص احلرفيــة غــري املنقحــة   األمانــة لومقــدم مــن الفرعيــة يف اقتــراح 
، وأوصت بوقـف اسـتخدام تلـك النـصوص ابتـداء مـن دورهتـا                )A/AC.105/C.2/L.282الوثيقة  

  .، وفقا لذلك االقتراح٢٠١٢احلادية واخلمسني، عام 
    

  ، اللجنة الرابعة واخلمسنيالتحضريات للجزء التذكاري من دورة   - جيم  
    ٢٠١١يونيه /ن حزيرا١الذي سيعقد يف 

رمسيـة، حتـت قيـادة    غـري  الحظت اللجنة الفرعيـة أنـه ُعقـدت أثنـاء الـدورة مـشاورات                 -٥٧
ــشأن التحــضريات للجــزء         ــسلمية، ب ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة اســتخدام الف ــيس جلن رئ

ــن دورة   ــذكاري م ــةاالت ــة واخلمــسني  للجن ــاده يف    الرابع ــراد اعتم ــالن ي ــداد إع ــشأن إع  ١، وب
إعــالن " ويــرد نــصه يف ورقــة عمــل مقدمــة مــن رئــيس اللجنــة، عنواهنــا  ٢٠١١يونيــه /حزيــران
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بشأن الذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنـة اسـتخدام              
  .(A/AC.105/L.283)" الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

، A/AC.105/L.283وثيقـة   واتفقت اللجنة الفرعية على نص مشروع اإلعالن الـوارد يف ال            -٥٨
بصيغته املعدلـة، والحظـت أن املـشروع املـنقح لإلعـالن سـيعرض علـى اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة                       

  .٢٠١١يونيه / حزيران١ثناء اجلزء التذكاري الذي سيعقد يف أواخلمسني 
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا أن األمانــة سترســل إىل مجيــع البعثــات الدائمــة لــدى    -٥٩

  .يف األسابيع القادمة معلومات عن اجلدول الزمين للجزء التذكاري) فيينا(تحدة األمم امل
  


