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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس/ آذار٢٤فيينا، 
        *ت من جدول األعمال املؤق١٤َّالبند 

اقتراح بشأن جتديد هيكل جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية     
      وتنظيم عملها

      مة من أملانياة عمل مقدَّورق    
    مةِّمقد  -أوالً  

 جدول أعمال اللجنة الفرعيـة القانونيـة وتنظـيم    يكلةهإعادة  شأن  يرمي هذا االقتراح ب     -١
  :ما يليإىل عملها بأسلوب مرحلي 

احملافظة علـى اللجنـة الفرعيـة القانونيـة وتعزيزهـا باعتبارهـا املنتـدى احلكـومي                )أ(  
  قانون الفضاء؛ لتطويرالدويل الرئيسي 

االسـتفادة مـن    االستمرار يف عقد دورة اللجنة الفرعية ملـدة أسـبوعني وتعزيـز               )ب(  
  هذه املدة؛

───────────────── 
 *   A/AC.105/C.2/L.292.  
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ومعاجلتــها شــواغلها إتاحــة فــرص أفــضل أمــام مجيــع الــدول األعــضاء لطــرح     )ج(  
  .وتوفري آليات أكثر مرونة وموضوعية للقيام بذلك

هنــج يتــألف مــن مــرحلتني لــدورة لــذا ُيقتــرح تبــسيط هيكــل جــدول األعمــال ووضــع   -٢
  .تستغرق أسبوعني للجنة الفرعية القانونية

    
    جدول األعمال إعادة تنظيم  -ثانياً  

قــت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة تقــدماً أفــضل يف عملــها منــذ وضــع اهليكــل الــراهن   حقَّ  -٣
خاصـة   بصفة   وحتقق ذلك .  التقدم الشديد البطء    عقب فترة من   ١٩٩٩جلدول أعماهلا يف عام     

 ةنفـرد املد  وبنـ ال/واضـيع املبـاع أسـلوب أكثـر مرونـة يف حتديـد            من خالل إعداد خطط عمـل واتِّ      
ــشةل ــيَّولكــن . لمناق ــن الوضــع احلــايل أنَّ  يتب ــاً   ن م ــاً وال دينامي ــيس تفاعلي ــال ل .  جــدول األعم

 لصكوك غـري امللزمـة وآليـات التعـاون وتطبيقهـا          احلالة  استفاضة  فاالهتمام بإجراء مناقشة أكثر     
خطـط  يف  حـىت   اسـتيعاهبا   مـدى   يتجـاوز   مبـا    هـذه املناقـشة   اسـتيعاب   علـى ضـرورة     بالفعل   يدل

  .العمل املوضوعة مؤخراً
حبالـة معاهـدات األمـم       املتعلقومن شأن التجربة اإلجيابية املتصلة ببند جدول األعمال           -٤

 مـوازٍ دائـم يف      بنـد علـى إدراج    شجِّع  تـ  أن   املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلـارجي وتطبيقهـا       
وميكـن دمـج    . بـه معـين   بالصكوك غري امللزمة، مع إنشاء فريق عامل دائم         ُيعىن  جدول األعمال   

 يف هـذين البنـدين مـن         الـيت تعـود بقـدر أقـل مـن الفائـدة            عدد من بنود جدول األعمال الـراهن      
  .جدول األعمال

  :نوداً دائمة سيشمل جدول األعمال اجلديد البنود التالية باعتبارها ب،ومن مثَّ  -٥
قـانون  تطوير   مبواصلة   وجهات النظر املتعلقة  ام لآلراء، مبا يف ذلك      تبادل ع   -١البند   
  .الفضاء

ســائر ومعاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي حالــة   -٢البند   
ب الصكوك امللزمة قانوناً، مبا يف ذلـك التـشريعات الوطنيـة بـشأن الفـضاء، وتطبيقهـا مـن جانـ                    

  ).فريق عامل(الدول واملنظمات احلكومية الدولية 
 الفـضاء اخلـارجي يف     اسـتخدام حالة الصكوك غري امللزمة اليت تـضعها جلنـة            -٣البند   

األغـــراض الـــسلمية وســـائر الـــصكوك القانونيـــة غـــري امللزمـــة ذات الـــصلة بالفـــضاء اخلـــارجي 
  ). عاملفريق(وتطبيقها من جانب الدول واملنظمات احلكومية الدولية 
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بنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفــضاء ومعلومــات عــن أنــشطة املنظمــات      -٤البند   
  .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

حـىت  جـدول األعمـال   خطة عمل ستبقى مدرجة يف    زالت هناك    إضافة إىل ذلك، ما   و  -٦
بنـد منفـرد يف     /إدراجـه كموضـوع   حـىت اآلن     وبنـد واحـد يتوقـع        ٢٠١٧انقضاء مدهتا يف عـام      

  :٢٠١٤عام 
اخلـارجي  استعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء              -٥البند   

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
ــاً       -٦البند    ــة قانون ــصكوك غــري امللزم ــذ ال ــة لتنفي ــدابري الوطني ــشطة فيمــا خيــص  الت أن

  .الفضاء اخلارجي
املعنيــة املبتغــى بنـود  البيــان ل األعمــال، مـع  طريقــة إعـادة تنظــيم جـدو  رد فيمــا يلـي  تـ و  -٧

  :فيهإدراجها 
 قـانون   تطويرمبا يف ذلك وجهات النظر املتعلقة مبواصلة         ،تبادل عام لآلراء    -١البند   
  :ءالفضا

يف ســُيعَرب عنــها عــدم تكــرار املواقــف الــيت ينبغــي، يف التبــادل العــام لــآلراء،   )أ(  
م ، وخصوصاً آراء الوفـود بـشأن التقـدُّ        العامةاول املسائل   تنفيه  وينبغي  . إطار الفريقني العاملني  

  قانون الفضاء؛يف تطوير 
ا يكـافئ  مبـ ،  بكاملـهما يـومي االثـنني مـن الـدورة    يف  م التبادل العام لآلراء     نظَُّي  )ب(  

  د لذلك يف اهليكل الراهن؛الوقت احملدَّ
مــيس جتــري مناقــشات أعمــال الفــريقني العــاملني يف جلــسة عامــة يــوم اخل         )ج(  

  .وُيعتمد التقرير يوم اجلمعة من األسبوع الثاين
وتطبيقهـا  معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي           حالة    -٢البند   
  : الدول واملنظمات احلكومية الدوليةمن جانب
 ، ويؤخـذ يف   ح مناسـب  فريق عامـل دائـم، يترأسـه مرشَّـ        يف إطار   ذ العمل   سُينفَّ  )أ(  
لفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم            ل) بلجيكـا (الـرئيس احلـايل     هذا الـصدد    يف  االعتبار  

  ؛املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
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 ٢٠١٣لعـام   لجنة الفرعيـة القانونيـة      الجدول أعمال   بندي  سيشمل هذا البند      )ب(  
ي واســـتخدامه يف  بالتـــشريعات الوطنيـــة ذات الـــصلة باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارج نياملـــتعلق

 ذات الصلة بربوتوكـول اتفاقيـة الـضمانات          واستعراض التطورات  وبدراسة،  األغراض السلمية 
  .الدولية على املعّدات املنقولة املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

حالة الصكوك غري امللزمة اليت تـضعها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف                 -٣البند   
ــصلة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا مــن     األغــراض الــ  ــة ذات ال سلمية وســائر الــصكوك القانوني

  :جانب الدول واملنظمات احلكومية الدولية
يف ، ويؤخـذ    ح مناسـب  فريق عامـل دائـم، يترأسـه مرشَّـ        يف إطار   ذ العمل   ُينفَّس  )أ(  
 املتعلقـة بتعريـف     باملـسائل  للفريق العامل املعين  ) الربازيل(الرئيس احلايل   يف هذا الصدد     االعتبار

  ؛الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
 ٢٠١٣عـام   ل للجنة الفرعيـة القانونيـة    ا جدول أعمال    ديسيشمل هذا البند بن     )ب(  

ستعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي            ااملتعلقني ب 
اء بـشأن اآلليـات القانونيـة املتـصلة         عـام للمعلومـات واآلر    البـادل   تال، وبـشأن    وإمكانية تنقيحهـا  

  ؛بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
املتعلـق  وسيشمل هذا البند أيضاً بند جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة                  )ج(  

طبيعـة املـدار   ) ب( و، حـدوده تعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني ) أ: (مبا يليباملسألتني املتصلتني   
الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل                   

بتعريــف الفــضاء لقــة باملــسائل املتعالفريــق العامــل املعــين ، والعمــل الــذي يقــوم بــه لالتــصاالت
  ؛اخلارجي وتعيني حدوده

لجنـة الفرعيـة القانونيـة     جـدول أعمـال ال  نتـائج بنـد  الحقـاً  وسيشمل هذا البنـد       )د(  
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف             ب املتعلق

عـام للمعلومـات بـشأن    التبـادل  الببنـده املتعلـق     ، و ٢٠١٧، بعـد إمتامـه يف عـام         األغراض الـسلمية  
  .٢٠١٤ ، بعد إمتامه يف عامصكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي

تـــشكيلهما أعماهلمـــا بأســـلوب يتـــيح للـــدول املتـــوخى م الفريقـــان العـــامالن وســـينظِّ  -٨
ل علـى هـذا النحـو       ومـن شـأن العمـ     . ناقـشتها ملاألعضاء يف اللجنة طرح املسائل واقتراح صـيغ         

وتقليـل   ،وضـع جـدول األعمـال   وتفادي اتباع عملية معقَّـدة يف  مناقشة مواضيع جديدة  تيسري  
إعــداد حبيــث ُيتفــادى  ،نــهجهــذا الاملــسائل يف خطــط عمــل ال تتناســب مــع إدراج احلاجــة إىل 
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يف وإجــراء املناقــشات تــوفري املعلومــات يف الــسنة األوىل،  علــىتسلــسلية تنطــوي خطــط عمــل 
، ســتكون الطريقــة النــهجفــي إطــار هــذا ف. لــسنة الثانيــة واســتخالص النتــائج يف الــسنة الثالثــة ا

بشأن مسألة ما ملـدة سـنة واحـدة يف       للمداوالت   مكافئة   ةنفردالبنود امل /املواضيعالراهنة ملناقشة   
  .إطار فريق عامل أو فريق خرباء

نـهج مرحلـي     خـالل األخـذ ب     مـن اجلديـد   اهليكـل   كاملة مـن هـذا      الفائدة ال وميكن حتقيق     -٩
  جديـــد ملـــدة األســـبوعني اللـــذين تـــستغرقهما دورة اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة كمـــا ُيقتـــرح يف   

  .الباب التايل
    

    للجنة الفرعية القانونية تستغرق أسبوعنيرحلي لدورة املنهج ال  -ثالثاً  
حيـــافظ هـــذا االقتـــراح علـــى مـــدة األســـبوعني الـــيت تـــستغرقها دورة اللجنـــة الفرعيـــة   -١٠

 يف اجللـسات العامـة وأفرقـة        تبـادل اآلراء  (نشطة اليت سـتنفذ خالهلمـا       وتؤلف كلّ األ  . القانونية
 سـتجري مجيـع     ، ومـن مث   اللجنة الفرعية جزءاً يندرج يف صميم أعمال      ) عاملةالفرقة  األاخلرباء و 
  ).مثلني حكومينيمبأو /املمثلة خبرباء و(على مستوى الوفود اوالت هذه املد

مجيــع الــدورات احلاليــة الــيت تعقــدها اللجنــة الفرعيــة القانونيــة مــشاركة قويــة  وتــشهد   -١١
املـشاركة يف  تعـاين مـن تـدين مـستوى        خالل اليومني األولني واألخرييـن مـن الـدورة، يف حـني             

بكـثري ممـا حيـدث يف اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة وجلنـة                 بقـدر أكـرب      (األيام الفاصلة بينـهما   
ــسلمية   ــادل اآلراء بــني    . )اســتخدام الفــضاء يف األغــراض ال ــز تب ــى تكثيــف وتركي وحرصــاً عل

  :املمثلني احلكوميني، ُيقترح ما يلي
س األسبوع األول ألفرقة اخلـرباء، مـع ختـصيص يـوم اجلمعـة للنـدوة الـيت                  يكرَّ  )أ(  
  ؛الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاءاملعهد ينظمها 
س األسبوع الثاين للمـداوالت الرمسيـة الـيت جيريهـا ممثلـو الـدول األعـضاء                 يكرَّ  )ب(  
  .يف اللجنة

 اجلديد جلـدول األعمـال      اهليكلبع مداوالت الدول األعضاء خالل األسبوع الثاين        وتتَّ  -١٢
ن، لغـرض  ئادة مـسبقاً وُينـش  العـامالن الـدائمان املـسائل احملـدَّ    وسـيناقش الفريقـان   . املبـيَّن أعـاله  

 .يف إطار الفـريقني العـاملني     البنود  إجراء مداوالت موضوعية، أفرقة خرباء تتوىل إعداد مناقشة         
ل أفرقة اخلرباء هذه بأسلوب مماثل ألسلوب تشكيل أفرقـة اخلـرباء الـيت ينـشئها الفريـق          وسُتشكَّ
 التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة         أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد          املعين باستدامة   العامل  
  ).A/66/20نظر املرفق الثاين للوثيقة ا(والتقنية 
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  : أفرقة اخلرباء هذهوترد فيما يلي طريقة عمل  -١٣
إليهــا دة يوكلــها دقيقــة وحمــدَّواليــة عمــل خــالل األســبوع األول اســتناداً إىل ت  )أ(  

  الفريقان العامالن؛
مـن  خـرباء   مبـن فـيهم     (تتألف من خرباء ترشـحهم الـدول األعـضاء يف اللجنـة               )ب(  

؛ وجيـوز ألعـضاء الوفـود أيـضاً     )ون بـصفتهم أعـضاء يف الوفـود     عتمـدَ مؤسسات غري حكوميـة يُ    
  املشاركة يف اجتماعات أفرقة اخلرباء بصفة مراقبني؛

  الفريق العامل املعين؛يسميه عمل بتوجيه رئيس ت  )ج(  
االقتضاء خـرباء مـن امليـدان العلمـي والـتقين، ممـا يتـيح التـرابط                  حسب   تشمل  )د(  

بـني  إقامـة صـالت   وميكـن أيـضاً   (بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة            
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وأفرقة اخلرباء، على سبيل املثال، بـدعوة رؤسـاء األفرقـة العاملـة          

  ؛)مدخالت ألفرقة اخلرباءإىل توفري لجنة الفرعية العلمية والتقنية بصفتهم الشخصية التابعة ل
  التواصل بني الدورات عند االقتضاء؛يتسىن هلا   )هـ(  
، اسـتناداً إىل مـا جيمعـه الـرئيس مـن      )ال يزيد على أربع صـفحات   (تعّد تقريراً     )و(  

  .عنينيني امللريقني العامفاملعرب عنها، وترفعه إىل الراء اآل
ينبغي أن يتألف فريق اخلرباء من أربعة أعضاء يف بداية األمر، ولكن ميكن تغـيري هـذا       و  -١٤

  .العدد بناء على قرار تتخذه اللجنة الفرعية القانونية
أفرقـة اخلـرباء وأفرقـة    االسـتعانة ب لقد حققت اللجنة حىت اآلن جناحا يف تطبيق أسلوب            -١٥

 فحـسب، وإمنـا     استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد       بشأن البند املتعلق ب   ال  العمل،  
واســتخدام مــصادر القــدرة األجــسام القريبــة مــن األرض بالبنــدين املــتعلقني بفيمــا يتعلــق أيــضاً 

  .النووية يف الفضاء اخلارجي
ملــدة نــصف يــوم مــع تــوفري خــدمات   علــى حــدة م لكــل فريــق خــرباء اجتمــاع  ويــنظَّ  -١٦

  .أيضاً للوفود األصغر عددا متابعة مجيع أفرقة اخلرباء ، مما سيتيحالترمجة
وينبغي أن تكون تقارير أفرقة اخلرباء جاهزة للمعاجلـة يف موعـد ال يتجـاوز بعـد ظهـر                     -١٧

بعــد ظهــر يــوم إال ابتــداًء مــن تبــدأ املــداوالت بــشأهنا ال و. يــوم اخلمــيس مــن األســبوع األول 
  .ال ألداء أعمال التحرير والترمجةالثالثاء من األسبوع الثاين، مما يفسح اجمل
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 سيتطلب من األمانة حتمل عـبء       إعداد تقارير أفرقة اخلرباء لألسبوع الثاين     ألن  ونظراً    -١٨
تقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة،        عن طريق تبـسيط     ذلك مثالً   تيسري األمر عليها، و   ، ميكن   كبري

بتقريـر واحـد    ن يعدمها الفريقان العـامالن      واالستعاضة عن التقريرين املنفصلني املرفقني به اللذي      
 العـاملني   يشمل تقارير أفرقة اخلـرباء وقـرارات الفـريقني        ( صفحة تقريباً    ٢٥متكامل يتألف من    

  ).بنحو صفحتني لكل منهم
  :ألسبوع األولعمال افيما يلي جدول عام ألو  -١٩
  

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  
تبادل افتتاح الدورة و  اًحصبا

مبا يف عام لآلراء، 
ذلك وجهات النظر 

 تطويراملتعلقة مبواصلة 
  قانون الفضاء

 وفريق ١فريق اخلرباء   ٣فريق اخلرباء   ١فريق اخلرباء 
 على التوايل ٢اخلرباء 

  الستكمال تقريريهما

املعهد ندوة ينظمها 
الدويل لقانون الفضاء 

واملركز األورويب 
  لقانون الفضاء

 عام لآلراء، مبا تبادل  بعد الظهر
يف ذلك وجهات 

النظر املتعلقة مبواصلة 
   قانون الفضاءتطوير

 وفريق ٣فريق اخلرباء   ٤فريق اخلرباء   ٢فريق اخلرباء 
 على التوايل ٤اخلرباء 

  الستكمال تقريريهما

ندوة ينظمها املعهد 
الدويل لقانون الفضاء 

واملركز األورويب 
  لقانون الفضاء

    
  :ألسبوع الثاينعمال ا عام ألوفيما يلي جدول  -٢٠
  

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  
تبادل عام لآلراء، مبا   صباحاً

يف ذلك وجهات 
النظر املتعلقة مبواصلة 

   قانون الفضاءتطوير

بناء القدرات ومسائل   ٢الفريق العامل  ١الفريق العامل 
  أخرى

اعتماد تقرير اللجنة 
  الفرعية القانونية

تبادل عام لآلراء، مبا   لظهربعد ا
يف ذلك وجهات 

النظر املتعلقة مبواصلة 
   قانون الفضاءتطوير

اعتماد قرارات الفريق   ٢الفريق العامل  ١ لالفريق العام
 والفريق ١العامل 
   على التوايل٢العامل 

اعتماد تقرير اللجنة 
  الفرعية القانونية

    
، ٢٠١٦كن البدء يف تنفيذه اعتبارا مـن عـام          ، مي ٢٠١٤هذا النهج يف عام     وإذا اعُتِمد     -٢١

تقاريرهـا إىل الفـريقني   لتقُـدِّم   إنشاء أول جمموعة من أفرقة اخلرباء  ٢٠١٥ يف عام    وبذلك ميكن 
موعـة  اجملد  حدِّ الترتيبات الراهنة ولكنها ستُ    ٢٠١٥وستتبع دورة عام    . ٢٠١٦العاملني يف عام    

وســيتيح هــذا اجلــدول الــزمين أيــضاً فرصــة  . رباءأفرقــة اخلــالــيت ســتتوالها مــن املواضــيع األوىل 
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اللجنــة بنــد جــدول أعمــال مــن املــسائل املدرجــة يف النظــر فيهــا  املــسائل الــيت ميكــن للتفكــر يف
  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدباملتعلق الفرعية العلمية والتقنية 

    
  خالصة  -رابعاً  

تنفيـذه اعتبـاراً مـن    و ٢٠١٤بـشأنه يف عـام   ى اختاذ قـرار  توخَُّيهذا النموذج، الذي  إنَّ    -٢٢
 بشأن املسائل اليت سـيجري تناوهلـا يف عـام    ٢٠١٥خذ يف عام تَّاستناداً إىل قرار ُي (٢٠١٦عام  

  :، ينطوي على املزايا التاليةجديد جلدول األعمالهبيكل  والذي سيقترن ،)٢٠١٦
  لوفود؛اشواغل أسلوب أكثر مرونة يف معاجلة األخذ ب  )أ(  
   يعده اخلرباء؛إىل ماأكثر موضوعية استنادا إجراء مناقشات   )ب(  
فكــرة أفــضل عــن املــسائل، وال ســيما بالنــسبة للوفــود األصــغر ذات    تكــوين   )ج(  

أهنــا ستــستفيد مــن العمــل التحــضريي الــذي تنجــزه أفرقــة اخلــرباء،  بــالنظر إىل املــوارد القليلــة، 
  هلا متابعته أيضاً؛سيتسىن والذي 

 جعلـى حنـو ينـدر     جلوانب العلميـة والتقنيـة،      أكثر استفاضة يف ا   بصورة  التفكّر    )د(  
  لتحضريات؛ايف صميم 
ــشات    )ـه(   ــراء مناق ــضاء نتيجــة      إج ــدول األع ــداوالت ال ــار م ــزا يف إط أشــد تركي

  لتكثيف فترة االجتماع؛
 فـاً مـع االحتياجـات دون      فترة االجتماع استخداماً أكثر جناعة وتكيُّ     استخدام    )و(  

  .تقليص فترة الدورة
  


