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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة الرابعة واخلمسون
        ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤-١٣فيينا، 

      مشروع التقرير    
تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً   - حادي عاشر

    املعنية بالفضاء اخلارجي
، مـن جـدول   ١١، نظرت اللجنة الفرعية يف البنـد  ٦٩/٨٥بقرار اجلمعية العامة  الًعم  -١

املعنيـة   اًاألعمال، املعنون "تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمـة قانونـ  
  بالفضاء اخلارجي" كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

 التشـيكية  واجلمهوريـة  والربازيـل  وإيطاليـا  ي وإسبانيا وأملانيـا االحتاد الروسلو ثِّوألقى مم  -٢
نــدا وكوبــا وك) البوليفاريــة-مجهوريــة( زويال وفــن وفرنســا والصــني وشــيليومجهوريــة كوريــا 

كلمـات يف  ن واليونـا  واليابان املتحدة والوالياتوهولندا  والنمسا املتحدة واململكة واملكسيك
يلي نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا     من جدول األعمال. وتكلَّم املراقب عن ش ١١إطار البند 

ــدويل         ــانون ال ــة ورابطــة الق ــة الفضــاء األوروبي ــان عــن وكال ـــيب. وأدىل املراقب ــة والكاري الالتيني
عـن   بكلمتني يف هذا الصدد. كما تكلَّم ممثِّل لكسمبورغ واملراقب عن االحتاد األورويب، نيابةً

ضا بكلمات تتعلـق هبـذا البنـد أثنـاء التبـادل      لو دول أعضاء أخرى أيثِّاالحتاد األورويب. وأدىل مم
  العام لآلراء.
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 وكــان معروضــاً علــى اللجنــة الفرعيــة ورقــة غرفــة اجتماعــات أعــدهتا اليابــان بعنــوان     -٣
"استبيان حول التبادل العام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحـدة غـري امللزِمـة قانونـاً املعنيـة      

  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.24/Rev.1بالفضاء اخلارجي" (
املفاوضات املتعددة األطـراف بشـأن مبـادرة وضـع مدونـة       نَّوأُبلغت اللجنة الفرعية بأ  -٤

متوز/يوليـه   ٣١إىل  ٢٧قواعد سلوك دولية ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي سـتجرى يف الفتـرة مـن       
  مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ستدعى إىل حضورها. نَّيف نيويورك، وأ ٢٠١٥

بت اللجنـة الفرعيـة بتبـادل املعلومـات يف إطـار هـذا البنـد والحظـت أنَّ صـكوك          حَّور  -٥
القائمة املعنية باألنشطة الفضائية قد أدَّت دوراً هامـا يف تكملـة    اًاألمم املتحدة غري امللزِمة قانون

ي دِّللتصـ  ةفعَّالوتعزيز معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وال تزال متثل وسيلة 
ر أساسـا  ، وتـوفِّ وتنوُّعهـا للتحديات املستجدة الناشئة عن زيـادة األنشـطة يف الفضـاء اخلـارجي     

  لضمان استخدام الفضاء اخلارجي استخداما آمنا ومستداما.
الفرعيـــة الـــدول األعضـــاء يف جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف  ةعت اللجنـــجَّوشـــ  -٦

ارجي)، فضـال عـن املنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـذي لـديها        األغراض السلمية (جلنة الفضاء اخل
وحسب االقتضاء، على االستبيان الوارد  يا، طوعدِّمركز مراقب دائم لدى تلك اللجنة، على الر

م ردودها إىل وفـد اليابـان، الـذي ُدعـي     دِّوأن تق A/AC.105/C.2/2015/CRP.24/Rev.1يف الوثيقة 
  تقدميه إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني. إىل إعداد جتميع للردود من أجل

 املبيَّنـة ول األهداف وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه قد يكون من األنسب تنا  -٧
مــن جــدول  ٧يف املناقشــات الــيت جتريهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف إطــار البنــد  يف االســتبيان

ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف   األعمال، املتعلق بالتشريعات الوطنية
  األغراض السلمية.

االسـتبيان حيصـر املناقشـة يف صـكوك األمـم       نَّوأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أ     -٨
  .اًاملتحدة القائمة غري امللزمة قانون

ال من تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمـ  ١٩٧واستذكرت اللجنة الفرعية الفقرة   -٩
فقــت اللجنــة الفرعيــة تَّ)، حيـث ا A/AC.105/1067( ٢٠١٤دورهتـا الثالثــة واخلمســني، يف عــام  

"أن تنـاقش، عنـد    إطـار ذلـك البنـد مـن جـدول األعمـال،      على أنَّ بوسع الـدول األعضـاء، يف   
االقتضاء، صكوكاً أخرى غري ملزمة قانوناً متعلقة بالفضاء اخلارجي وأن تنـاقش أيضـاً العالقـة    

  كوك غري امللزمة قانوناً".صكوك امللزمة قانوناً والصبني ال
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ال ينبغي أن تقتصر املناقشات اليت تـدور يف إطـار     - ١٠
فقط، وأنَّ مهمة  اًاألمم املتحدة غري امللزمة قانونهذا البند من جدول األعمال على دراسة صكوك 

، سـواء منـها الصـكوك القائمـة     اًاسة مجيع الصكوك غري امللزمة قانونـ اللجنة الفرعية القانونية هي در
بالفعــل أو الــيت هــي قيــد اإلعــداد، مثــل مشــروع مدونــة قواعــد الســلوك الدوليــة ألنشــطة الفضــاء    
اخلارجي، اليت ميكن أن يكون هلا أثـر طويـل املـدى علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض         

  ة الفضاء اخلارجي واستدامتها يف األمد البعيد.السلمية، وكذلك على أمان أنشط
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي االقتصـار علـى مناقشـة صـكوك األمـم        -١١

يف إطار هذا البند من جدول األعمال، وفقـا ألهـداف البنـد،     اًاملتحدة القائمة غري امللزمة قانون
  .A/AC.105/C.2/L.288الواردة يف الوثيقة 

رب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن يكـون نطـاق هـذا البنـد مـن جـدول             وأع  - ١٢
مـن تقريـر اللجنـة الفرعيـة القانونيـة عـن        ١٩٧األعمال واسعا، متشِّيا مع االتفـاق الـوارد يف الفقـرة    

أعمال دورهتـا الثالثـة واخلمسـني، وأنـه ينبغـي أن ُيعنـون هـذا البنـد "تبـادل عـام للمعلومـات بشـأن             
  ."واملبادرات املتصلة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اًري امللزمة قانونالصكوك غ

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من شأن تبادل املعلومات يف إطـار هـذا البنـد      -١٣
من جدول األعمال أن يساعد الـدول يف مـداوالهتا وأن ُيلقـي الضـوء علـى اسـتخدام صـكوك        

   امللزِمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي وأن يوضِّح ذلك االستخدام.األمم املتحدة غري
وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ تبـادل املعلومـات بشـأن املبـادئ غـري امللزمـة           -١٤
واملبــادئ التوجيهيــة التقنيــة الــيت أعــدهتا جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض     اًقانونــ

ص بـالنظر إىل التوصـية الـواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني        السلمية حظي بترحيـب خـا  
) والـيت تقضـي بـأن    A/68/189املعين بتدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي (      

ا، املبـادئ  ذ، علـى أوسـع مـدى ممكـن عمليـ     فِّـ لكي تنخذ الدول األعضاء ما يلزم من التدابري تَّت
هتا جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية واجلمعيـة العامـة      رَّوالتوجيهات اليت أق

  على أساس توافق اآلراء.
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية هـي     نَّوأُعرب عن رأي مفاده أ  -١٥

املــداوالت  نَّتطــوير قــانون الفضــاء وتطبيقــه، وأ  املنتــدى املناســب للمناقشــات بشــأن مواصــلة 
مشروع مدونـة قواعـد السـلوك الدوليـة ألنشـطة الفضـاء اخلـارجي ينبغـي أن ُتجـرى يف          بشأن 

جلنة الفضاء اخلـارجي يف السـياق العـام املتعلـق مبوضـوع اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف          
  األمد البعيد، ويف ضوء توصيات فريق اخلرباء احلكوميني.



 

4V.15-02751 

 

A/AC.105/C.2/L.296/Add.4

ألدوار الــيت يضــطلع هبــا احملــامون وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ مــن أهــم ا   -١٦
الدوليون يف تيسري جناح التعاون الدويل حتديد آليات التعـاون املثلـى يف أيِّ حالـة معيَّنـة، مبـا يف      

مـن شـأهنا أن تيسِّـر حتقيـَق األهـداف املنشـودة        اًذلك عندما حيتمل وجود آلية غري ملزِمة قانونـ 
املبـادَئ املتعلقـة باستشـعار     نَّذلـك الوفـد أيضـاً أ    من التعاون أفضل ّمما تيسِّـره معاهـدة. واعتـرب   

األرض عن بعد من الفضاء اخلـارجي، الـيت هلـا الفضـل الكـبري يف تـرويج نظـام دويل نـاجح يف         
ميثـاق التعـاون علـى حتقيـق االسـتخدام      ذلك كـ جمال االستشعار عن بعد لفائدة مجيـع الـدول و  

أيضـا امليثـاق    املسـمَّى أو تكنولوجيـة ( للمرافق الفضائية يف حال وقـوع كـوارث طبيعيـة     املنسَّق
  من األمثلة املمتازة على هذه اآلليات. انعتربُيالدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى)، 

دورهتـا اخلامسـة   فقت اللجنة الفرعية على أن ُيحتفظ هبـذا البنـد يف جـدول أعمـال     تَّوا  -١٧
  لبند ونطاقه معاً.واخلمسني ملواصلة النقاش بشأن مضمون هذا ا

    
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض   - ثاين عشر

السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية 
    دورهتا اخلامسة واخلمسني  يف
دول مـن جـ   ١٣، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامة   -١٨

األعمال، املعنون "اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     
بشأن بنود جديدة لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني"،          

ئل كبند منتظم يف جدول أعماهلا. ونظرت اللجنة الفرعية أيضـا، يف إطـار هـذا البنـد، يف املسـا     
  املتعلقة بتنظيم أعماهلا.

ــو ثِّوألقــى مم  - ١٩ ــا وإســبانيااالحتــاد الروســي  ل ــا وإندونيســيا وأملاني ــل وإيطالي ــر والربازي  واجلزائ
 واملكسـيك واملغرب  وكندا وفرنسا وشيليوجنوب أفريقيا  كوريا ومجهوريةواجلمهورية التشيكية 

من جـدول األعمـال. وأدىل   ١٣بند طار الكلمات يف إ نواليابا املتحدة والواليات وهولندا والنمسا
لـو دول أعضــاء أخـرى أيضــا بكلمــات تتعلـق هبــذا البنــد أثنـاء التبــادل العــام لـآلراء. كمــا تكلَّــم      ثِّمم

  املراقبان عن االحتاد الدويل لالتصاالت ومؤسسة العامل اآلمن يف إطار هذا البند.
  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية:  -٢٠

ورقة عمل مقدَّمة من أملانيا بعنوان "اقتراح بشأن إعادة تنظيم جـدول أعمـال     (أ)  
  )؛A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2اللجنة الفرعية القانونية وتنظيم عملها" (
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ورقة عمل مقدَّمة من األمانـة بعنـوان "اسـتعراض اسـتخدام النصـوص احلرفيـة         (ب)  
ــة       ــها الفرعي ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنت ــائع اجتماعــات جلن لوق

  )؛A/AC.105/C.2/L.282( "القانونية
ء مذكِّرة مقدَّمـة مـن الـرئيس السـابق واحلـايل والقـادم للجنـة اسـتخدام الفضـا           (ج)  

ــوان "   مقتــرح  : موضــوع٢٠١٨عــام  ‘٥٠اليونيســبيس+‘اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بعن
للجنة الفرعية العلمية والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة وجلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف         

 )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.10( األغراض السلمية"

ــا ملوضــوع/بند منفــرد للمناقشــة يف    (د)   ــراح أملاني ــدورة اخلامســة واخلمســني  اقت  ال
"تبــادل اآلراء حــول مفهــوم إدارة حركــة املــرور يف الفضــاء"  للجنــة الفرعيــة القانونيــة بعنــوان:

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.13؛(  
اقتراح الربازيل ملوضـوع/بند منفـرد للمناقشـة يف الـدورة اخلامسـة واخلمسـني         (ه)  

اء حول تطبيق القانون الدويل على أنشـطة السـواتل   للجنة الفرعية القانونية بعنوان: "تبادل اآلر
  )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.23الصغرية" (

اقتراح جمموعة دول أمريكا الالتينية والكـارييب ملوضـوع/بند منفـرد للمناقشـة       (و)  
ــة بعنــوان:    ــة القانوني ــة الفرعي ــادل اآلراء حــول تطبيــق   يف الــدورة اخلامســة واخلمســني للجن "تب

  ).A/AC.105/C.2/2015/CRP.23/Rev.1على أنشطة السواتل الصغرية" ( القانون الدويل
    

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

    واخلمسني اخلامسة
تفـاظ يف جـدول أعمـال دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني       اتَّفقت اللجنة الفرعيـة علـى االح    -٢١

بثالثة مواضيع/بنود منفردة للمناقشة عنواهنا "استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مصـادر   
و"تبادل عـام للمعلومـات واآلراء بشـأن     لفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها"القدرة النووية يف ا

ميـة  طام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعيـة العل اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احل
ل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً      والتقنية يف احلسبان" و"تباد
  املعنية بالفضاء اخلارجي".
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واخلمسـني  واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيـدرج يف جـدول أعمـال دورهتـا اخلامسـة        -٢٢
جديد للمناقشة، عنوانه "تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانـب القانونيـة إلدارة   موضوع/بند منفرد 

  .A/AC.105/C.2/2015/CRP.13حركة املرور يف الفضاء" على أساس ورقة غرفة االجتماعات 
فقت اللجنة الفرعية على أن ُيـدرَج يف جـدول أعمـال دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني       تَّوا  -٢٣

ــانون  ولحـــآلراء عـــام لـــقشـــة بعنـــوان "تبـــادل  موضـــوع/بند منفـــرد جديـــد للمنا   تطبيـــق القـ
الــــدويل علــــى أنشــــطة الســــواتل الصــــغرية"، علــــى أســــاس ورقــــة غرفــــة االجتماعــــات          

A/AC.105/C.2/2015/CRP.23/Rev.1 وعلــى أن ُيــدعى االحتــاد الــدويل لالتصــاالت إىل تقــدمي ،
، عن التطـورات ذات الصـلة   معلومات حمدَّثة إىل اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني

  واملسائل املتعلقة بإجراءات االحتاد ولوائحه التنظيمية املنطبقة على السواتل الصغرية.
واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقترح على جلنة الفضاء اخلارجي إدراج البنـود التاليـة     -٢٤

  يف جدول أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني:
  
  نود املنتظمةالب

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  تباُدل عام لآلراء.  -٤  
معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة         -٥  

  فيما يتعلق بقانون الفضاء.
  بيقها.حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتط  -٦  
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  
  عريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ت  (أ)    
طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر         (ب)    

ــادل       ــق االســتخدام الرشــيد والع ــة بتحقي يف الســبل والوســائل الكفيل
ــد للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســا   ويل س بــدور االحتــاد ال

  .لالتصاالت



 

V.15-02751 7 
 

A/AC.105/C.2/L.296/Add.4 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      -٨  
  األغراض السلمية.

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩  
    

  املواضيع/البنود املنفردة للمناقشة
  

اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   -١٠  
  وإمكانية تنقيحها.اخلارجي 

تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري ختفيـف       -١١  
  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.

تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة         -١٢  
  اخلارجي.بالفضاء 

  .تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية حلركة املرور يف الفضاء  -١٣  
  .تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  -١٤  

    
  البنود اليت ُينظر فيها ضمن إطار خطط عمل

  
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء       -١٥   ــة للتع ــات الدولي اخلــارجي اســتعراض اآللي

  واستخدامه يف األغراض السلمية.
ــام        ــوّخى لع ــدِّدة      ٢٠١٦(العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب حســبما ه

ــال دورهتــا         ــن أعم ــة القانونيــة ع ــة الفرعي ــواردة يف تقريــر اللجن ــنوات، ال الس
  ))١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003احلادية واخلمسني (

    
  البنود اجلديدة  

  
مـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية        اقتراحات مقدَّ  -١٦  

بشــأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا          
  السادسة واخلمسني.
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واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيدعى املركز األورويب لقانون الفضاء واملعهـد الـدويل     -٢٥
ندوة ُتعقـد أثنـاء دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني، وأشـارت إىل أنَّ        لقانون الفضاء جمدَّداً إىل تنظيم

  بوسع الوفود الراغبة يف اقتراح مواضيع للندوة أن تقّدم اقتراحاهتا مباشرة إىل اجلهات املنظِّمة.
 وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّه تقرَّر مؤقَّتاً عقد دورهتا اخلامسة واخلمسـني مـن [...]    -٢٦

  .٢٠١٦/أبريل إىل [...] نيسان
    

    املسائل التنظيمية  - باء  
أحاطت اللجنة الفرعية علماً باالقتراح املقدَّم من أملانيا بشأن إعـادة تنظـيم جـدول أعمـال       - ٢٧

  .A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2اللجنة الفرعية القانونية وتنظيم عملها بصيغته الواردة يف الوثيقة 
االقتراح املقدَّم مـن أملانيـا ميثـل جهـدا      لرأي الذي مفاده أنَّابعض الوفود تأكيد  أعادو  -٢٨

  بنَّاًء أتى يف وقته لتبسيط هيكل جدول أعمال اللجنة الفرعية وزيادة كفاءة استخدام دوراهتا.
الغرض من االقتراح املقـدم مـن أملانيـا     أنَّ لرأي الذي مفادهاوأعاد بعض الوفود تأكيد   -٢٩

الـزمين ألعمـال اللجنـة الفرعيـة،      جدير بالترحيب، وال سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة اجلـدول 
بعــض عناصــر االقتــراح حتتــاج إىل مزيــد مــن اإليضــاح والتفصــيل، مبــا يف ذلــك اهليكــل     لكــنَّ

  اجلديد املقترح لألفرقة التحضريية واألفرقة العاملة.
وخالل املناقشة اليت جرت يف إطار هذا البند مـن جـدول األعمـال، ُدعيـت أملانيـا إىل        -٣٠

ــراء م  ــلة إجــ ــة       مواصــ ــوارد يف الوثيقــ ــا الــ ــوغ اقتراحهــ ــل صــ ــن أجــ ــة مــ ــاورات مفتوحــ شــ
A/AC.105/C.2/L.293/Rev.2        مبزيد من التفصيل لكـي تقـدِّم إىل اللجنـة الفرعيـة وثيقـة منقَّحـة

  مع مراعاة التعليقات الواردة من الدول األعضاء.
 وأعـرب بعــض الوفــود عــن رأي مفـاده أنــه ينبغــي أن يكــون هنـاك مزيــد مــن التضــافر     -٣١

والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، من أجـل مواصـلة تعزيـز     العلمية والتعاون بني اللجنة الفرعية
االتِّســاق يف عمــل جلنــة الفضــاء اخلــارجي وجلنتيهــا الفــرعيتني، وتعزيــز فهــم وتطبيــق الصــكوك 

  القانونية القائمة املتعلقة بقانون الفضاء.
أن ُتعيد النظـر يف املمارسـة احلاليـة املتمثلـة يف      عرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنةأُو  -٣٢

  اختاذ القرارات بتوافق اآلراء.
ونظرت اللجنة الفرعية يف املذكِّرة املقدَّمة من الـرئيس السـابق واحلـايل والقـادم للجنـة        -٣٣

: ٢٠١٨عــام  ‘٥٠اليونيســبيس+"’اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بعنــوان   
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ــة اســتخدام    موضــوع مقتــرح للج ــة وجلن ــة القانوني ــة الفرعي ــة واللجن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ن
  .A/AC.105/C.2/2015/CRP.10، الواردة يف الوثيقة "الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ووافقت اللجنة الفرعية على االقتراح الرئيسي الذي قُدِّم يف ورقـة غرفـة االجتماعـات      -٣٤
انة، بالتشـاور الوثيـق مـع الـرئيس السـابق والـرئيس احلـايل والـرئيس         املذكورة، وطلبت إىل األم

بلغــات األمــم املتحــدة القــادم للجنــة، أن تصــوغ اقتــراحهم هــذا مبزيــد مــن التفصــيل وتعرضــه   
واخلمسـني يف حزيران/يونيـه   الست على نظر جلنـة الفضـاء اخلـارجي يف دورهتـا الثامنـة       الرمسية
 دورهتـا  يف والتقنيـة  العلميـة  الفرعيـة  اللجنـة متـها  قدَّ لـيت ا التوصـية اعتبارهـا  ، آخـذة يف  ٢٠١٥
  ).٤ة الفقر األول، املرفق ،A/AC.105/1088 (واخلمسني الثانية
، A/AC.105/990( ٢٠١١ر الذي اختذتـه اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف عـام      رَّللمق اًوفق  -٣٥

اسـتخدام احملاضـر احلرفيـة غـري      األمانة بوقـف  قدَّمته)، واستنادا إىل االقتراح الذي ١٩٨الفقرة 
ــة علــى اســتخدام التســجيالت    تَّ)، اA/AC.105/C.2/L.282املنقَّحــة (انظــر   ــة الفرعي فقــت اللجن

  التسجيالت.هذه فقت على زيادة تعزيز استخدام تَّالرقمية بصفة دائمة، وا
  


