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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة احلادية واخلمسون
          ٢٠١٢مارس / آذار٣٠-١٩فيينا، 

      مشروع التقرير    
      إضافة    

  تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف   -تاسعاً  
      احلطام الفضائي

 من جدول ١١، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٦٦/٧١ بقرار اجلمعية العامة عمالً  -١
تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام "األعمال، املعنون 

  .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع"الفضائي

زويال  وفـــن مـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو أملانيـــا وبلجيكـــا  ١١وتكلـــم يف إطـــار البنـــد   -٢
تكلـم بـشأن هـذا البنـد أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء           كمـا   . وليبيا والنمسا ) البوليفارية-مجهورية(

ي، وممثـل   ممثلو دول أخرى وممثل إكـوادور، نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب           
  . الدول األفريقيةكينيا، نيابة عن جمموعة

  :عروض اإليضاحية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل ال  -٣

  ، قدَّمه ممثل أملانيا؛"احلالة الراهنة: احلطام الفضائي"  )أ(  
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، "حملــة عامــة عــن األنــشطة املتعلقــة باحلطــام الفــضائي املــضطلع هبــا يف فرنــسا"  )ب(  
  قدَّمه ممثل فرنسا؛

  .، قدَّمه ممثل اململكة املتحدة"تأمالت حول تدابري ختفيف احلطام الفضائي"  )ج(  

، ٦٢/١٧والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ إقــرار اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا          -٤
املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفـضائي الـيت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                   
األغراض السلمية هو خطوة هامة يف سبيل تزويـد مجيـع الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء بإرشـادات                    

  .شكلة احلطام الفضائيحول كيفية ختفيف م

 مـن  ١١والحظت اللجنة الفرعية أنَّ من شأن التبادل العام للمعلومات يف إطـار البنـد        -٥
جــدول األعمــال أن يــساعد الــدول علــى فهــم خمتلــف النــهوج الــيت اتبعتــها الــدول يف ختفيــف   

  .احلطام الفضائي ومنع ازدياده، مبا فيها وضع أطر تنظيم رقايب وطنية هلذا الغرض

ــف احلطــام          -٦ ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنفِّ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن
أو /الفــضائي تتــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة و   

املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت           
ــة باحلطــا  ــادك(م الفــضائي واملعني ، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت معــايري لتخفيــف احلطــام    )الي

والحظت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أنَّ بعـض الـدول            . الفضائي خاصة هبا، تستند إىل تلك املبادئ      
تستخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عـن اليـادك، واملدونـة األوروبيـة               

: الــنظم الفــضائية  (٢٤١١٣بتخفيــف احلطــام الفــضائي، واملعيــار    لقواعــد الــسلوك اخلاصــة   
، )اإليـسو (، الصادرة عن املنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي      )متطلبات ختفيف احلطام الفضائي   

  .كمراجع يف أطر التنظيم الرقايب اليت أرستها لألنشطة الفضائية الوطنية

ختذت تدابري إلنفـاذ تطبيـق املبـادئ        والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعض الدول ا         -٧
ــة        ــشريعاهتا الوطني ــشأن احلطــام الفــضائي، بتــضمني ت ــاً ب ــايري املعتــرف هبــا دولي ــة واملع التوجيهي

  .أحكاماً هبذا الشأن

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية اليت حتكـم ختفيـف              -٨
وبإشراك املؤسسات األكادميية والـصناعة،      حكومية،   احلطام الفضائي، بتسمية سلطات ُمشرِفة    

  .وبوضع قواعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة

هـت إىل أنَّ    وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء تزايد أعـداد احلطـام الفـضائي، ونوَّ               -٩
  .مستقبل األنشطة الفضائية يتوقَّف إىل حد بعيد على ختفيف احلطام الفضائي
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أى بعـض الوفــود أنَّ مــسائل ختفيــف احلطــام الفـضائي واحلــد مــن نــشوئه ينبغــي أن   ور  -١٠
  .تعاجل على وجه السرعة وأن تدرج ضمن أولويات عمل اللجنة الفرعية

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تعمِّق عملها املتعلق باحلطام الفـضائي،                -١١
ام احلطـام الفـضائي باألجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا             وأن تويل مزيداً من االهتمـام ملـشكلة اصـطد         

األجسام الفـضائية الـيت حتمـل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة، وكـذلك لـسائر املـسائل ذات                      
  .الصلة باحلطام الفضائي

بتنميـة  ورأى بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مسائل احلطام الفضائي علـى حنـو ال ميـس                   -١٢
  .اميةالقدرات الفضائية للبلدان الن

ورأى بعـــض الوفـــود أنـــه ينبغـــي للجنـــة الفرعيـــة أن جتـــري حتلـــيالً قانونيـــاً للمبـــادئ    -١٣
  .التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة

ورأى بعض الوفود أنه ينبغي تطوير املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـيت                  -١٤
  .ة قانونية أكرب إىل صك جديد ذي قولتتحوَّلوضعتها اللجنة 

ورأى بعــض الوفــود أنــه يلــزم إجــراء مراجعــة للجوانــب القانونيــة للمبــادئ التوجيهيــة    -١٥
 تلك املبـادئ التوجيهيـة إىل جمموعـة         حتويللتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة، بغية        

  .مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة

خفيف احلطام الفضائي، اليت وضعتها اللجنة،      وأُبدي رأي مفاده أنَّ املبادئ التوجيهية لت        -١٦
يـا أمهيـة    واملبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي ينبغـي أن ُيولَ              

،  بـصيغته الـواردة يف اتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة عـن األضـرار                 "األضرار"كافية يف تعريف مفهوم     
  .لمسؤولية الناشئة عن أي ضرر حيدثه احلطام الفضائياليت حتدثها األجسام الفضائية، نظراً ل

وأُبدي رأي مفاده أنه ينبغي ألي تنقيح للمبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفـضائي         -١٧
اليت وضعتها اللجنة أن يأخذ يف احلسبان مـا ميكـن أن يترتـب علـى ذلـك مـن تكـاليف لـربامج                        

  .البلدان النامية الفضائية

أنه ينبغي للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة         ورأى بعض الوفود      -١٨
  .وضع قواعد ملزمة قانونياً بشأن احلطام الفضائيعلى أن تتعاونا 

د أنــه ميكــن للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تــستفيد مــن عمــل اللجنــة  وورأى بعــض الوفــ  -١٩
دامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد    الفرعية العلمية والتقنية وفريقها العامل املعين باست      

  .وأفرقة اخلرباء التابعة لذلك الفريق العامل
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 اجلوانـب    أنَّ اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة ناقـشت           يف حـني  وأُبدي رأي مفـاده أنـه         -٢٠
ينبغــي للجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تــدرس اجلوانــب القانونيــة ملــسألة ، التقنيــة للحطــام الفــضائي

  .حلطام الفضائي دراسة وافيةا

وأعرب بعض املندوبني عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول األعضاء أن تبلغ اللجنة الفرعية        -٢١
  . املعلومات املتعلقة بتلك التدابريمبالتدابري اليت اختذهتا للحد من تولُّد احلطام الفضائي وأن تعم

ــى موا      -٢٢ ــدول واملنظمــات عل ــة ال ــة الفرعي ــت اللجن ــة   وحثَّ ــادئ التوجيهي ــذ املب صــلة تنفي
لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة، وعلــى دراســة جتــارب الــدول الــيت أنــشأت     

  . احلطام الفضائي ختفيفبالفعل آليات وطنية حتكم
    
  اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض -حادي عشر

   فيها اللجنة الفرعية القانونية السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر
     واخلمسنيالثانيةيف دورهتا 

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف بنـد جـدول              ٦٦/٧١ بقرار اجلمعية العامـة      عمالً  -٢٣
اقتراحــات مقدَّمــة إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض   "، املعنــون ١٣األعمــال 

 الثانيــة هــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا     الــسلمية بــشأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر في     
ويف إطار هذا البند، نظرت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً    . بند منتظم يف جدول أعماهلا   ك،  "واخلمسني

  . أعماهلايف املسائل املتعلقة بتنظيم

وتكلم يف إطـار هـذا البنـد ممثلـو االحتـاد الروسـي واألرجنـتني وإسـبانيا وأملانيـا وإيـران                 -٢٤
وإيطاليــا والربازيــل وبلجيكــا واجلزائــر واجلمهوريــة التــشيكية وجنــوب ) اإلســالمية-وريــةمجه(

وكنـدا واملكـسيك واململكـة      ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    أفريقيا وشيلي والصني وفرنـسا وفـن      
كما تكلـم يف    . العربية السعودية واململكة املتحدة والنمسا وهولندا والواليات املتحدة واليابان        

االحتــاد الروســي واألرجنــتني وإكــوادور  :  ممثــل بــريو نيابــة عــن الــدول التاليــة  هــذا البنــدإطــار
وباكستان والربازيل وبريو واجلزائر وجنـوب أفريقيـا        ) اإلسالمية-مجهورية(وإندونيسيا وإيران   

وكوبـا وكينيـا واملكـسيك واململكـة      ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    وشيلي والصني والعراق وفن   
 التبـادل العـام لـآلراء ممثلـو دول        أثنـاء  وتكلم أيضا بشأن هـذا البنـد      . ريياة السعودية ونيج  العربي

 ، وممثل كينيـا   ، نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب       ،أعضاء أخرى وممثل إكوادور   
  .نيابة عن جمموعة الدول األفريقية
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ديدة لكي تنظر فيها اللجنة قدَّمة إىل اللجنة بشأن بنود جاملقتراحات اال  - ألف  
     واخلمسنيالثانيةالفرعية القانونية يف دورهتا 

 Review of the international"، عنوانه لجنة الفرعية ورقة غرفة اجتماعاتُعرضت على ال  -٢٥

mechanisms for cooperation in the peaceful exploration and use of outer space ")  اسـتعراض
 )استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية      جمـال   ولية للتعاون يف    اآلليات الد 

)A/AC.105/C.2/2012/CRP.21/Rev.1.(  

ــة إىل      -٢٦ ــة الفرعي ــاه اللجن ــرئيس انتب ــةملقترحــات اواســترعى ال ــود  املقدَّم ــشأن إدراج بن  ب
ــا ا    ــال دورهتـ ــا عـــن أعمـ ــواردة يف تقريرهـ ــا، بـــصيغتها الـ ــدة يف جـــدول أعماهلـ خلمـــسني جديـ

)A/AC.105/990 ١٧٣، الفقرة.(  

التـــشريعات الوطنيـــة املتـــصلة "واتفقـــت اللجنـــة الفرعيـــة علـــى إدراج البنـــد املعنـــون    -٢٧
ــراض الــسلمية      ــتخدامه يف األغ ــضاء اخلــارجي واس ــتظم جديــد يف   " باستكــشاف الف ــد من كبن

  .جدول أعماهلا

اليـا يف جـدول األعمـال      واتفقت اللجنة الفرعية على اإلبقاء على كل ما هو مدرج ح            -٢٨
بنود منفردة للمناقشة يف دورهتا الثانية واخلمسني، مع تعديل عنـوان البنـد املتـصل               /من مواضيع 
املـسائل الـيت ختـص املوجـودات الفـضائية وعنـوان البنـد املتـصل               اليونيدروا املتعلـق ب   بربوتوكول  

  .بتدابري ختفيف احلطام الفضائي

  جمـال  اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف      اسـتعراض   " تـدرج    واتفقت اللجنة الفرعية علـى أن       -٢٩
 الذي اقترحته إكوادور وبـريو      ،"استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية      

 كبنـد يف إطـار خطـة العمـل          ،والصني واململكـة العربيـة الـسعودية والواليـات املتحـدة واليابـان            
  :اخلمسية التالية

وسـوف  . املوجـودة الـدويل   التعـاون الفـضائي     آليات  موعة   جم حولتبادل املعلومات     ٢٠١٣
لتقــدمي معلومــات قبــل انعقــاد دعــوة ه إىل الــدول األعــضاء واملــراقبني الــدائمني جَّــتو

دورة اللجنة الفرعية القانونية ولتقدمي عروض إيضاحية خاصة عن جمموعـة اآلليـات            
  .ضائيالتعاون الفالثنائية واملتعددة األطراف اليت يستخدموهنا يف 

وتكليف األمانة بإعـداد تقريـر يـصنف        . وإنشاء فريق عامل  . مواصلة تبادل املعلومات    ٢٠١٤
ــا     ــدويل، مب ــاون ال ــات التع ــة آلي ــاجمموع ــراف   فيه ــددة األط ــة واملتع ــات الثنائي  ، االتفاق

،  وسـائر آليـات التعـاون    ، واملبادئ التوجيهيـة التقنيـة     ، واملبادئ،  غري امللزمة  والترتيبات
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ع زَّو يـ ، علـى أن إضـافية إىل حبـوث    وء   املقدمة من الدول األعضا    ملعلوماتايستند إىل   
  .على الدول األعضاء قبل انعقاد دورة اللجنة الفرعية القانونية

التعاون الفضائي الدويل املوجـودة، مـع   آليات عن تبادل معلومات إضافية أو تكميلية       ٢٠١٥
 املقدمـة   املعلومـات  بفحـص    لامـ واضطالع الفريـق الع   . احلسبان تقرير األمانة يف     أخذ

   الــدول واملنظمــات الدوليــة الــيت تــستخدمهامــن أجــل فهــم جمموعــة آليــات التعــاون  
ــة األحــوال  ــدول   وماهي ــة مــن  الــيت تفــضل فيهــا ال .  اآلليــات علــى غريهــا أنواعــا معين

 االتفاقـات  عمومـا وتكليف األمانة بإعداد تقريـر حيـدد املـسائل القانونيـة الـيت تتناوهلـا               
 املقدمة من الـدول     املعلوماتإىل   يستند ،الدويلالفضائي  ة ذات الصلة بالتعاون     القائم

وينبغي توزيع هذا التقريـر     . حبوث إضافية والتشاور مع الدول األعضاء     وإىل  األعضاء  
  .عضاء قبل انعقاد دورة اللجنة الفرعيةألعلى الدول ا

ردود الـواردة مـن الـدول        الـ  دراسـة يستعرض الفريق العامـل تقريـر األمانـة ويواصـل             ٢٠١٦
  .يبدأ يف صياغة تقريرهاألعضاء و

  .هاستنتاجات متضمناينجز الفريق العامل تقريره املقدم إىل اللجنة الفرعية،   ٢٠١٧
  

واتفقت اللجنة الفرعية على إنشاء فريـق عامـل لكـي ينظـر يف هـذا البنـد يف الـسنوات            -٣٠
  .٢٠١٧ إىل ٢٠١٤

 تقتــرح علــى اللجنــة إدراج البنــود التاليــة يف جــدول واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن  -٣١
  : واخلمسنيالثانيةأعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا 

  
  املنتظمةالبنود   

  .إقرار جدول األعمال  -١  

  .كلمة الرئيس  -٢  

  .تبادل عام لآلراء  -٣  

  .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٤  

معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                 -٥  
  .فيما يتعلق بقانون الفضاء

  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٦  

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(    
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طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف                    )ب(    
يلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار  الــسبل والوســائل الكف

  .الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف            -٧  
  .األغراض السلمية

    
  :فردة للمناقشةنالبنود امل/املواضيع  

ة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اســتعراض املبــادئ ذات الــصل  -٨  
  .اخلارجي وإمكانية تنقيحها

دراسة واستعراض التطـورات ذات الـصلة بـالربوتوكول املتعلـق باملـسائل الـيت           -٩  
 امللحق باتفاقية الـضمانات الدوليـة علـى املعـدات           ،ختص املوجودات الفضائية  

  .املنقولة

  .ءبناء القدرات يف جمال قانون الفضا  -١٠  

 املتـصلة بتـدابري ختفيـف      القانونيـة  اآلليات   بشأنتبادل عام للمعلومات واآلراء       -١١  
  . يف احلسبان اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةمع أخذ عملاحلطام الفضائي، 

  
  :نظر فيها ضمن إطار خطط العملالبنود اليت ُي  

ــة للتعــاون     -١٢   ــات الدولي  اخلــارجي  استكــشاف الفــضاء يف جمــالاســتعراض اآللي
  .واستخدامه يف األغراض السلمية

    
  .) من هذا التقرير٢٩ هو حسبما يرد يف الفقرة ٢٠١٣العمل املقرر لعام (    

  
  البنود اجلديدة  

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية بـشأن               -١٣  
  .نية يف دورهتا الثالثة واخلمسنيبنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانو

اتفقت اللجنة الفرعية أيضا على أن تعاود، يف دورهتا الثانية واخلمسني، عقد الفريـق              و  -٣٢
ــا         ــضاء اخلــارجي وتطبيقه ــة بالف ــم املتحــدة اخلمــس املتعلق ــة معاهــدات األم ــل املعــين حبال العام

  رجي وتعيني حدوده؛والفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف الفضاء اخلا
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دورهتـا الثانيـة واخلمـسني يف مـدى     أثنـاء   واتفقت اللجنة الفرعية كذلك على أن تنظـر           -٣٣
احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة  

  .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل ما بعد تلك الدورة

 أن يدعى املعهد الدويل لقانون الفـضاء واملركـز األورويب           واتفقت اللجنة الفرعية على     -٣٤
  .لقانون الفضاء جمددا إىل تنظيم ندوة تعقد أثناء دورهتا الثانية واخلمسني

واستذكرت اللجنة الفرعية ورقـة العمـل الـيت قدمتـها اجلمهوريـة التـشيكية إىل اللجنـة                    -٣٥
رعيـــة يف هـــا أن تـــدرج اللجنـــة الف، مقترحـــةً في)A/AC.105/C.2/L.283(يف دورهتـــا اخلمـــسني 

استعراض اجلوانب القانونيـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف          "، عنوانه   جدول أعماهلا بندا جديدا   
 جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، بغيــة  الــيت وضــعتهااحلطــام الفــضائي 

  ".عامةحتويل هذه املبادئ التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية ال

ــاده   بعــض وأعــرب  -٣٦ ــدوبني عــن رأي مف ــت يف    نَّ أاملن ــشيكية أت ــة الت ــادرة اجلمهوري  مب
 باعتبار األمهية اليت توليها مجيع الـدول ملـسألة احلطـام الفـضائي وعـدم وجـود                  ،الوقت املناسب 

 يف هـذا    أولئـك املنـدوبون    كمـا أعـرب   . ة ملعاجلـة هـذه املـسألة      ما يلزم من آليـات قانونيـة ملزمـ        
  . لالقتراحمد عن تأييدهالصد

مـن الـسابق ألوانـه الـشروع يف حتويـل املبـادئ             ه   أنـ  وأعرب بعض املندوبني عن رأي مفـاده        -٣٧
 ألن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بدأت لتّوها ،التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة   

  .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدالنظر يف موضوع احلطام الفضائي يف سياق استدامة أنشطة 

ــدوبني عــن رأي مفــاده    -٣٨ ــد معــاودة النظــر يف    وأعــرب بعــض املن ــه ســيكون مــن املفي  أن
االقتراح بعد ظهور نتـائج أعمـال الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف                      

  .األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية

 القانونيـة أن ُتراجِـع   علـى اللجنـة الفرعيـة     عـن رأي مفـاده أنَّ      ملنـدوبني اوأعرب بعـض      -٣٩
املبادئ ذات الصلة باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي فـضال عـن املبـادئ                     
التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض      

  .معايري ملزمة قانوناالسلمية بغية حتويلها إىل 

عودية بـإدراج بنـد يف جـدول    واستذكرت اللجنـة الفرعيـة اقتـراح اململكـة العربيـة الـس          -٤٠
نـشر الـصور املـستمدة مـن سـواتل رصـد األرض       لرقـايب  التنظـيم  ال بـشأن   اللجنة الفرعية  أعمال

  .شبكة العامليةالعرب 
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ــضورأ  -٤١ ــود أنَّال ى بعـ ــض  وفـ ــصور الفـ ــسؤول للـ ــشر الالمـ ــرب   يف النـ ــيما عـ ائية، وال سـ
اإلنترنت، مساسا خطريا خبصوصية املواطنني وخطرا كبريا علـى الـسالمة بـالنظر إىل الوضـوح                

  .الشديد لتلك الصور

ذلـك  رد  يـ ، علـى أن     تعمُّقـه  نطـاق البنـد املقتـرح ومـدى          وأُبدي رأي مفاده أن يوضَّح      -٤٢
ــة الفرعيــة يف جــد   التوضــيح  وى إدراج بنــد يف جــدول يف وثيقــة مكتوبــة، قبــل أن تنظــر اللجن

أعماهلا بـشأن فـرض تنظـيم رقـايب علـى نـشر الـصور املـستمدة مـن سـواتل رصـد األرض عـرب                          
  . العامليةشبكةال

ْي االقتــراحني التــاليني بــإدراج بنــدين جديــدين يف َم مقــدِّنَّجنــة الفرعيــة أوالحظــت الل  -٤٣
  :يف دوراهتا الالحقةجدول أعماهلا يعتزمان االحتفاظ باقتراحيهما لعلّهما يناقَشان 

ة مـن سـواتل رصـد األرض عـرب          فرض تنظيم رقايب على نشر الـصور املـستمدّ          )أ(  
  ؛)اقتراح مقدم من اململكة العربية السعودية(شبكة اإلنترنت العاملية 

اســتعراض اجلوانــب القانونيــة للمبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي    )ب(  
اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، بغيـة حتويـل هـذه املبـادئ             الصادرة عن جلنة استخدام الفـضاء       

  ).اقتراح مقدم من اجلمهورية التشيكية(التوجيهية إىل جمموعة مبادئ تعتمدها اجلمعية العامة 

 ما مل ُيحتفظ به على تلك القائمة من اقتراحـات بـإدراج             نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ     -٤٤
  .قائمة، حسب االقتضاءبنود جديدة ميكن أن يدَرج الحقا يف ال

والحظت اللجنة الفرعية أنه تقّرر مبدئيا عقد دورهتـا الثانيـة واخلمـسني يف الفتـرة مـن                    -٤٥
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٩ إىل ٨
    

    املسائل التنظيمية  - باء  
  :كان معروضاً على اللجنة ما يلي  -٤٦

) سائل التنظيميـة املـ " (Organizational matters"ورقة غرفة اجتماعات، عنواهنـا    )أ(  
(A/AC.105/C.2/2012/CRP.14)؛  

 Review of the financial and other"ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات، عنواهنـــا   )ب(  

implications of webcasting the sessions of the Subcommittee) "    دراسة اآلثار املاليـة وغـري املاليـة
  ؛(A/AC.105/C.2/2012/CRP.15)) لفرعية الشبكي لوقائع دورات اللجنة ابة على البثّاملترّت
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واقترح أولئـك  . وأعرب بعض املندوبني عن رأي مفاده أن ُتختصر دورات اللجنة الفرعية        -٤٧
ص الوقــت املقتــصد لــدورات اللجنــة، مؤقتــاً إن اقتــضت الــضرورة، وخــصوصاً  املنــدوبون أن خيــّص

 العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة بــالنظر إىل العمــل الــذي سيــضطلع بــه يف الــسنوات القادمــة الفريــق
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، والذي ستـشارك فيـه اللجنـة        

ومن مث، ميكن نقل وقت اجللـسات مـن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إىل اللجنـة علـى أسـاس أنَّ            . أيضاً
  .ن اقتضت الضرورةذلك الوقت سُيعاد نقله إىل اللجنة الفرعية إ

ورأى بعض الوفود أنَّ نقل ذلك الوقت من اللجنة الفرعية إىل اللجنة ينبغي أن يبدأ، علـى       -٤٨
  .٢٠١٤ و٢٠١٣أساس جترييب، يف عامي 

وأعرب بعض املندوبني عن رأي مفـاده أنَّ مـن شـأن اختـصار دورات اللجنـة الفرعيـة أن                      -٤٩
انون يف األنـشطة الفـضائية وضـمان التطـوير التـدرجيي          يقوِّض قدرهتا على مواصلة ضمان سيادة الق      

. لقــانون الفــضاء واحلفــاظ علــى االســتخدام الــسلمي للفــضاء اخلــارجي كتــراث مــشترك للبــشرية   
والحظ أولئك املندوبون أيضاً أنَّ اللجنة الفرعية ال تـزال تتلقـى كـل سـنة اقتراحـات إلدراج بنـود                     

  .ابع دوريجديدة يف جدول أعماهلا، وأنَّ عملها ذو ط

 عـن رأي مفـاده أنَّ طـرح         املنـدوبني وفيما يتعلق باجلدولة الزمنية لألعمـال، أعـرب بعـض             -٥٠
عدد من بنود جدول األعمال للمناقشة يف آن واحد ليس ناجعـاً وال هـو ممارسـة متبعـة يف هيئـات                      

  .ورأى أولئك املندوبون أن ُتوقَف هذه املمارسة. أخرى

نود جدول األعمال اليت ليـست ذا توجـه عملـي وال ُيتوقَّـع هلـا أن                 وأُبدي رأي مفاده أنَّ ب      -٥١
تفــضي إىل اختــاذ اللجنــة الفرعيــة قــرارات معينــة ينبغــي أن ُتــستوَعب ضــمن إطــار غريهــا مــن بنــود  

  .جدول األعمال ذات الصلة

وأعرب بعض املنـدوبني عـن رأي مفـاده أنَّ تقـارير اللجنـة الفرعيـة ينبغـي أن تكـون ذات                        -٥٢
  . عملي أوضح ومركَّزة على القرارات اليت اختذهتا اللجنة الفرعية، اقتداًء باهليئات األخرىتوجُّه

  وأعــرب بعــض املنــدوبني عــن رأي مفــاده أنَّ مــضمون ورقــة غرفــة االجتماعــات املعنونــة     -٥٣
"Organizational matters"    اليت استعرضت ما تتبعه كيانات أخرى مـشاهبة يف منظومـة األمـم ،

ــي أن         املتحــدة ــة، ينبغ ــة الدولي ــات احلكومي ــارير اهليئ ــشأن هياكــل تق ــضلى ب ــن ممارســات ف  م
  .ُيستخَدم كأساس للمناقشات حول تنظيم عمل كل من اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

وأعرب بعض املندوبني عن رأي مفـاده أنَّ البنـود املندرجـة يف جـدول أعمـال اللجنـة                     -٥٤
وُترشَّد من أجل حتسني فعالية املناقـشات ومتكـني الوفـود مـن             الفرعية القانونية ينبغي أن ُتبسَّط      
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املشاركة يف عمل اللجنة الفرعية على حنو ناجع التكلفة، وأنه ينبغي تعزيز كفاءة ذلـك العمـل                 
  .وتدعيم االنضباط العملي

وأعرب بعض املندوبني عن رأي مفاده أنَّ طرائق عمل اللجنة الفرعية ال ينبغـي أن ُتطـرح                   -٥٥
 قبل أن تنظر اللجنـة الفرعيـة فيهـا وتتوصـل إىل اتفـاق بـشأن اقتراحـات معيَّنـة تتعلـق بطرائـق                         جانباً

أخرى، وقبل أن تتمكَّن من تزويد األمانة بإرشادات واضحة حول الكيفيـة الـيت  ينبغـي هبـا تنظـيم                     
  .عمل اللجنة الفرعية واإلبالغ عنه

ات يف طرائـق عمـل اللجنـة الفرعيـة     وأعرب بعـض املنـدوبني عـن رأي مفـاده أنَّ أي تغـيري         -٥٦
  .يلزم أن تنظر فيها اللجنة وتتفق عليها

وطلبت اللجنـة الفرعيـة إىل األمانـة أن ُتـِسرِّع ُخطـى نظـر اللجنـة الفرعيـة يف بنـد جـدول                          -٥٧
أعماهلا املتعلق باالقتراحات املقدمة إىل اللجنة بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنـة الفرعيـة يف                 

  . القادمة، لكي يتاح وقت كاف إلجراء مناقشات فنية بشأن املسائل التنظيميةدورهتا

واتفقت اللجنة الفرعية علـى أنَّ االقتراحـات املتعلقـة بتنظـيم عمـل اللجنـة الفرعيـة، مبـا يف                 -٥٨
  .ذلك إعادة هيكلة تقريرها، ينبغي أن ُتقدَّم خطياً من أجل تيسري النظر يف تلك املسائل

 الزمنيـة   ةلجنة الفرعية على مواصـلة تطبيـق أسـلوب املرونـة القـصوى يف اجلدولـ               واتفقت ال   -٥٩
  .لبنود جدول األعمال، وخصوصاً البنود اليت ُتعقد يف إطارها أفرقة عاملة

وأُبدي رأي مفاده أنَّ وقائع دورات اللجنة ميكن أن تبـث عـرب الـشبكة العامليـة، ألنَّ هـذه                      -٦٠
  .ق مع تزايد االهتمام بالبث الشبكي لوقائع االجتماعاتاملمارسة ناجعة التكلفة وتتواف

وأعرب بعض املندوبني عن رأي مفاده أنه، على ضـوء املعلومـات الـواردة يف ورقـة غرفـة                     -٦١
االجتماعات املتعلقـة باآلثـار املاليـة وغـري املاليـة املترتبـة علـى البـث الـشبكي لوقـائع دورات اللجنـة                    

 وجهــة نظــر امليزانيــة وال مــن الناحيــة العمليــة اســتحداث البــث  دي، ال مــنالفرعيــة، لــيس مــن اجملــ
  .الشبكي لوقائع دورات اللجنة الفرعية يف الوقت احلاضر

وأبــدت اللجنــة الفرعيــة تقــديرها للعــرض اإليــضاحي الــذي قدَّمتــه دائــرة إدارة املــؤمترات      -٦٢
 الرقميـة، الـذي سُينـشأ وفقـاً     ودائرة إدارة املوارد املاليـة بـشأن املوقـع الـشبكي اجلديـد للتـسجيالت             

للقرار الذي اختذته اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلمسني واللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف عـام     
، ابتداء مـن    (A/AC.105/C.2/L.282)، بالتوقُّف عن استخدام النصوص احلرفية غري املنقَّحة         ٢٠١١

  .٢٠١٢دورتيهما اللتني تعقدان يف عام 


