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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس / آذار٢٤فيينا، 
   من جدول األعمال١٤البند 

  مة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي اقتراحات مقدَّ
  ظر فيها يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تن

        اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة واخلمسني
 جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية إعادة تنظيماقتراح بشأن     

      وتنظيم عملها
      مة من أملانياورقة عمل مقدَّ    

    مةمقدِّ  -أوالً  
اللجنـــة الفرعيـــة دورة ُنوقـــشت أثنـــاء االقتـــراح هـــذا ت إىل  األوليـــة الـــيت أدَّاألفكـــاُر  -١

 وجرى تناوهلا مبزيد من التفصيل من خالل مـشاورات علـى          ،٢٠١٣يف عام   املعقودة  القانونية  
 ٢٠١٣ يف عــاماملعقــودة هــامش دورة جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 

لجنـة  وُعـرض االقتـراح علـى ال      . ٢٠١٤يف عـام    املعقودة  ية والتقنية   ودورة اللجنة الفرعية العلم   
، A/AC.105/C.2/L.293الوثيقـــة يف  ٢٠١٤يف عـــام املعقـــودة دورهتــا  أثنـــاء الفرعيــة القانونيـــة  

 وناقـشته اللجنـة     ،ا، وقدمه الوفد األملاين رمسيـ     A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1الوثيقة  يف  صدر   مث
 فريتـو غـرض   إيـضاحي ل  وبعـد تلقـي تعليقـات الوفـود وأسـئلتها، قُـدِّم عـرض               . الفرعية القانونيـة  
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وُتــــــدمج هــــــذه الوثيقــــــة أحــــــدث صــــــيغة مــــــن االقتــــــراح       . توضــــــيحات وشــــــروح 
)A/AC.105/C.2/L.293/Rev.1 ( العـــرضيف  التفـــسريية ذات الـــصلة الـــيت وردت مــع العناصـــر 

الفتـرة املفــضية إىل دورة اللجنــة  ُينَجــز يف وهــي هتـدف إىل تــوفري األســاس التفـاق   . اإليـضاحي 
  .٢٠١٥ عام ر عقدها يفالفرعية القانونية املقرَّ

    
    خلفية االقتراح وأهدافه  -ثانياً  

يرمي هذا االقتراح بشأن إعادة تنظيم جدول أعمال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة وتنظـيم              -٢
  :عملها بأسلوب مرحلي إىل ما يلي

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

االستمرار يف عقد دورة اللجنة الفرعية ملدة أسبوعني وحتـسني االسـتفادة مـن                )ب(  
  هذه املدة؛
إتاحــة فــرص أفــضل أمــام مجيــع الــدول األعــضاء لطــرح شــواغلها ومعاجلتــها     )ج(  

  .وتوفري آليات أكثر مرونة وموضوعية للقيام بذلك
ع هنــج يتــألف مــن مــرحلتني لــدورة لــذا ُيقتــرح تبــسيط هيكــل جــدول األعمــال ووضــ  -٣

  .تستغرق أسبوعني للجنة الفرعية القانونية
    

    إعادة تنظيم جدول األعمال  -ثالثاً  
حقَّقت اللجنة الفرعية القانونية مزيداً من التقدم يف عملـها منـذ وضـع اهليكـل الـراهن                    -٤

ذلك بصفة خاصـة    ق  وحتقَّ.  عقب فترة من التقدم الشديد البطء      ١٩٩٩جلدول أعماهلا يف عام     
البنـود املنفـردة    / يف حتديـد املواضـيع     من خالل إعداد خطط عمـل واتِّبـاع أسـلوب أكثـر مرونـةً             

ــشة ــن الوضــع احلــايل   . للمناق ــيَّن م ــيس تفاعليــ   ولكــن يتب ــال ل ــ أنَّ جــدول األعم اا وال دينامي .
عـاون وتطبيقهـا    مـة وآليـات الت    فاالهتمام بإجراء مناقشة أكثر استفاضة حلالة الصكوك غـري امللزِ         

 صل إليـه ميكـن أن يـ  الـذي     بالفعل على ضرورة استيعاب هـذه املناقـشة مبـا يتجـاوز املـدى              يدلّ
  .نقاش هذه املسألة حىت يف خطط العمل املوضوعة مؤخراً

حالــة معاهــدات عــن بنــد جــدول األعمــال  فيمــا خيــصُّومــن شــأن التجربــة اإلجيابيــة    -٥
بنـد دائـم يف    إدراج اخلـارجي وتطبيقهـا أن تـشجِّع علـى          الفضاءاملتعلقة ب املتحدة اخلمس    األمم
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وميكـن دمـج   . بـه ُيعـىن  مة، مع إنشاء فريق عامل دائـم  الصكوك غري امللزِ   خيصُّجدول األعمال   
 مـن جـدول األعمـال،       هـذين البنـدين   ضـمن   يف جدول األعمال الراهن     الواردة  عدد من البنود    

  .ا يتيح فرصة إلدماج بنود أقل جدوىممَّ
  :يشمل جدول األعمال اجلديد البنود التالية باعتبارها بنوداً دائمةوف ن مثَّ، سوم  -٦

تبادل عـام لـآلراء، مبـا يف ذلـك وجهـات النظـر املتعلقـة مبواصـلة تطـوير               -١البند   
  .قانون الفضاء

الفـضاء اخلـارجي وسـائر      املتعلقة ب حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس        -٢البند   
نوناً، مبا يف ذلـك التـشريعات الوطنيـة بـشأن الفـضاء، وتطبيقهـا مـن جانـب                   مة قا الصكوك امللزِ 

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

ــة غــري امللزمــة ذات الــصلة بالفــضاء     اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية وســائر الــصكوك القانوني
  ).فريق عامل(وتطبيقها من جانب الدول واملنظمات احلكومية الدولية 

 ومعلومـات عـن أنـشطة املنظمـات      ،بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء       -٤البند   
  .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 مدرجـة يف جـدول األعمـال حـىت انقـضاء           تظـلُّ  إىل ذلـك، هنـاك خطـة عمـل           وإضافةً  -٧
 عـامي   بنـد منفـرد يف    /ع حـىت اآلن إدراجـه كموضـوع       توقّـ  وبنـد واحـد يُ     ،٢٠١٧مدهتا يف عـام     

  :٢٠١٥ و٢٠١٤
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي            -٥البند   

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
يمــا خيــص أنــشطة التــدابري الوطنيــة لتنفيــذ الــصكوك غــري امللزمــة قانونــاً ف  -٦البند   

  .الفضاء اخلارجي
وتـرد فيمــا يلـي طريقــة إعـادة تنظــيم جـدول األعمــال، مـع بيــان البنـود املعنيــة املبتغــى         -٨

  :إدراجها فيه
تبادل عـام لـآلراء، مبـا يف ذلـك وجهـات النظـر املتعلقـة مبواصـلة تطـوير               -١البند   

  :قانون الفضاء
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سائل العامـة، وخـصوصاً آراء الوفـود        ينبغي، يف التبادل العام لآلراء، تناول امل        )أ(  
  بشأن التقدُّم يف تطوير قانون الفضاء؛

ُينظَّم التبادل العام لآلراء يف يـومي االثـنني مـن الـدورة بكاملـهما، مبـا يكـافئ               )ب(  
 يف إطـار هـذا البنـد مفتوحـاً    الـتكلّم   وسـوف يظـل بـاب    ؛الوقت احملدَّد لذلك يف اهليكل الراهن    

  ود يف إلقاء كلمة يف األيام األخرى؛أمام من يرغب من الوف
ــوم اخلمــيس        )ج(   ــة ي ــسة عام ــاملني يف جل ــريقني الع ــشات أعمــال الف  ،جتــري مناق

  .وُيعتمد التقرير يوم اجلمعة من األسبوع الثاين
الفـــضاء اخلـــارجي املتعلقـــة بحالـــة معاهـــدات األمـــم املتحـــدة اخلمـــس    -٢البند   

  :ة الدوليةوتطبيقها من جانب الدول واملنظمات احلكومي
ُينفَّذ العمل يف إطار فريق عامل دائم، يترأسه مرشَّح مناسب، ويؤخـذ            وف  س  )أ(  

ــرئيس احلــايل    ــار يف هــذا الــصدد ال ــة معاهــدات   ) بلجيكــا(يف االعتب للفريــق العامــل املعــين حبال
  الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛املتعلقة باملتحدة اخلمس  األمم

 يول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة لعـام           جد ْييشمل هذا البند بندَ   وف  س  )ب(  
ــضاء اخلــارجي       ٢٠١٤و ٢٠١٣ ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــتعلقني بالت امل

واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، وبدراســة واســتعراض التطــورات ذات الــصلة بربوتوكــول  
  .املوجودات الفضائيةتعلقة باملاتفاقية الضمانات الدولية على املعّدات املنقولة املتعلق باملسائل 

حالة الصكوك غري امللزمة اليت تضعها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي                -٣البند   
يف األغراض الـسلمية وسـائر الـصكوك القانونيـة ذات الـصلة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا مـن                     

  :جانب الدول واملنظمات احلكومية الدولية
عامل دائم، يترأسه مرشَّح مناسب، ويؤخـذ       ُينفَّذ العمل يف إطار فريق      وف  س  )أ(  

للفريــق العامــل املعــين باملــسائل املتعلقــة  ) الربازيــل(يف االعتبــار يف هــذا الــصدد الــرئيس احلــايل  
  بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛

 ي جدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة لعـام           ْييشمل هذا البند بندَ   وف  س  )ب(  
 باســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة املــتعلقني ٢٠١٤و ٢٠١٣

ــة تنقيحهــا، و  التبــادل العــام للمعلومــات واآلراء بــشأن اآلليــات   بيف الفــضاء اخلــارجي وإمكاني
القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة            

  يف احلسبان؛
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 جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ل هــذا البنــد أيــضاً بنــَديــشموف ســ  )ج(  
طبيعـة  ) ب(تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، و     ) أ: (املتعلق باملسألتني املتصلتني مبا يلي    

املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض واســتخدامه، مبــا يف ذلــك النظــر يف الــسبل والوســائل الكفيلــة     
عادل للمدار الثابـت بالنـسبة لـألرض دون مـساس بـدور االحتـاد       بتحقيق االستخدام الرشيد وال   

الــدويل لالتــصاالت، والعمــل الــذي يقــوم بــه الفريــق العامــل املعــين باملــسائل املتعلقــة بتعريــف    
  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛

ــة     وف ســ  )د(   ــة الفرعي ــائج بنــد جــدول أعمــال اللجن ــد الحقــاً نت يــشمل هــذا البن
تعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي   القانونيــة املتعلــق باســ

، وبنــده املتعلــق بالتبــادل العــام  ٢٠١٧واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية، بعــد إمتامــه يف عــام  
للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي، بعـد إمتامـه               

  .٢٠١٥ و٢٠١٤ ييف عام
مــا بأســلوب يتــيح للــدول أعماهلَإنــشاؤمها ى يــنظِّم الفريقــان العــامالن املتــوخَّوف وســ  -٩

أن ومن شأن العمل على هـذا النحـو   . األعضاء يف اللجنة طرح املسائل واقتراح صيغ ملناقشتها      
 اتباع عملية معقَّدة يف وضع جـدول األعمـال، وتقليـل            اجتنابر مناقشة مواضيع جديدة و    يسِّي

إعــداد ُيجَتَنــب إدراج املــسائل يف خطــط عمــل ال تتناســب مــع هــذا النــهج، حبيــث احلاجــة إىل 
خطــط عمــل تسلــسلية تنطــوي علــى تــوفري املعلومــات يف الــسنة األوىل، وإجــراء املناقــشات يف  

تكـون  وف  يف إطـار هـذا النـهج، سـ        و. يف الـسنة الثالثـة    االسـتنتاجات   السنة الثانية واستخالص    
مـدة  خـالل    مـا    البنود املنفردة مكافئة للمداوالت بشأن مسألةٍ     /واضيعالطريقة الراهنة ملناقشة امل   

  .يف إطار فريق عامل أو فريق حتضرييفقط سنة واحدة 
وميكن حتقيق الفائدة الكاملة من هذا اهليكل اجلديـد مـن خـالل األخـذ بنـهج مرحلـي                    -١٠

 على النحـو املقتـرح يف   ،جديد ملدة األسبوعني اللذين تستغرقهما دورة اللجنة الفرعية القانونية   
  .التايلالقسم 

    
     النهج املرحلي لدورة تستغرق أسبوعني للجنة الفرعية القانونية  -اًرابع  

حيـــافظ هـــذا االقتـــراح علـــى مـــدة األســـبوعني الـــيت تـــستغرقها دورة اللجنـــة الفرعيـــة   -١١
لـسات العامـة    تبـادل اآلراء يف اجل    (تنفـذ خالهلمـا     وف  وتؤلِّـف كـلّ األنـشطة الـيت سـ         . القانونية

وف جزءاً ال يتجزأ من أعمال اللجنة الفرعية، ومن مث سـ          ) واألفرقة التحضريية واألفرقة العاملة   
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أْي (وعليـه، سـوف تتميَّـز هاتـان املرحلتـان           . جتري مجيع هذه املداوالت علـى مـستوى الوفـود         
  .يف املقام األول مبستوى املداوالت) األسبوعان

 قويـة   الـيت تعقـدها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـشاركةً           يعهـا   مجوتشهد الدورات احلالية      -١٢
ــدورة، واخنفاضــاً      ــن ال ــن م ــني واألخريي ــومني األول ــام   خــالل الي ــشاركة يف األي ــستوى امل  يف م

بقدر أكرب بكثري مما حيدث يف اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة وجلنـة اسـتخدام                (الفاصلة بينهما   
ــسلم   ــادل اآلراء بــني    ). يةالفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــز تب ــى تكثيــف وتركي وحرصــاً عل

  :املمثلني احلكوميني، ُيقترح ما يلي
مـن ذلـك   يوم اجلمعة  ختصيصاألسبوع األول لألفرقة التحضريية، مع    ُيكرَّس  )أ(  
  للندوة اليت ينظمها املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء؛األسبوع 
  .ألسبوع الثاين ملداوالت األفرقة العاملة واجللسات العامةا ُيكرَُّس  )ب(  

ع مداوالت الدول األعضاء اهليكل اجلديـد جلـدول األعمـال           تتَّبِ،   األسبوع الثاين  أثناءو  -١٣
ينــاقش الفريقــان العــامالن الــدائمان املــسائل احملــدَّدة مــسبقاً وُينــشئان،   وف  وســ.املبــيَّن أعــاله

 حتضريية تتوىل إعداد مناقشة البنـود يف إطـار الفـريقني    ، أفرقةًلغرض إجراء مداوالت موضوعية 
األفرقــة التحــضريية بأســلوب مماثــل ألســلوب تــشكيل أفرقــة هــذه ُتــشكَّل ميكــن أن و. العــاملني

اخلرباء اليت ينشئها الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التـابع               
  ).A/66/20انظر املرفق الثاين للوثيقة ( والتقنية للجنة الفرعية العلمية

  :األفرقة التحضرييةهذه وترد فيما يلي طريقة عمل   -١٤
تعمــل خــالل األســبوع األول اســتناداً إىل واليــة دقيقــة وحمــدَّدة يوكلــها إليهــا   )أ(  

  الفريقان العامالن؛
 لـدى اللجنـة     دول األعضاء يف اللجنـة واملراقبـون      الترّشحهم  تتألف من ممثلني      )ب(  

  ؛)مبن يف ذلك أشخاص من مؤسسات غري حكومية ُيعتَمدون بصفتهم أعضاء يف الوفود(
   العامل املعين؛يه الفريُق يسّمتعمل بتوجيه رئيسٍ  )ج(  
 خرباء من امليدان العلمي والتقين، مما يتـيح التـرابط بـني             ، حسب االقتضاء  ،تشمل  )د(  
وميكـن أيـضاً إقامـة صـالت بـني اللجنـة            ( الفرعية العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة             اللجنة

الفرعية العلمية والتقنية واألفرقة التحضريية، على سبيل املثال، بدعوة رؤساء األفرقة العاملـة التابعـة               
  ؛)التحضرييةمدخالت لألفرقة تقدمي للجنة الفرعية العلمية والتقنية بصفتهم الشخصية إىل 

  التواصل بني الدورات عند االقتضاء؛يكون مبستطاعها أيضاً   ) ه(  
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، اســتناداً إىل مــا جيمعــه )صــفحاتثــالث أو أربــع ال يزيــد علــى ( تقريــراً تعــدُّ  )و(  
  .الرئيس من اآلراء املعرب عنها، وترفعه إىل الفريقني العاملني املعنيني

يف بدايـة األمـر، ولكـن ميكـن تغـيري هـذا العـدد                ويكون عدد األفرقة التحـضريية أربعـةً        -١٥
  .خذه اللجنة الفرعية القانونيةبناء على قرار تّت

 يف تطبيق أسـاليب مـشاهبة، ال بـشأن البنـد املتعلـق              لقد حقَّقت اللجنة حىت اآلن جناحاً       -١٦
 باستدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد فحـسب، وإمنـا أيـضاً فيمـا يتعلـق بالبنـدين                       
  .املتعلقني باألجسام القريبة من األرض واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

مـع تـوفري خـدمات       ،وينظَّم لكل فريق حتضريي اجتمـاع علـى حـدة ملـدة نـصف يـوم                 -١٧
  . مجيع األفرقة التحضريية متابعةَيتيح أيضاً للوفود األصغر عدداًمن شأنه أن الترمجة، مما 

 أن تكون تقارير األفرقة التحضريية جاهزة للمعاجلـة يف موعـد ال يتجـاوز بعـدَ               وينبغي    -١٨
وال تبـدأ املـداوالت بـشأهنا إال ابتـداًء مـن يـوم الثالثـاء                .  يوم اخلميس من األسـبوع األول      ظهرِ

  .من األسبوع الثاين، مما يفسح اجملال ألداء أعمال التحرير والترمجة
ب مـن األمانـة    يتطلَّـ وف  فرقة التحضريية لألسبوع الثاين سـ      إعداد تقارير األ   ونظراً ألنَّ   -١٩
ل عـبء كـبري، فـيمكن تيـسري األمـر عليهـا، وذلـك مـثالً عـن طريـق تبـسيط تقريـر اللجنـة                        حتّم

مها الفريقــان الفرعيــة القانونيــة، واالستعاضــة عــن التقريــرين املنفــصلني املــرفقني بــه اللــذين يعــدِّ 
يشمل تقـارير األفرقـة التحـضريية    ( صفحة تقريباً ٢٥ من العامالن بتقرير واحد متكامل يتألف   

  ).وقرارات الفريقني العاملني بنحو صفحتني لكل منهم
  :وفيما يلي جدول عام ألعمال األسبوع األول  -٢٠

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  
افتتاح الدورة وتبادل عام   صباحاً

لآلراء، مبا يف ذلك وجهات
قة مبواصلة تطوير النظر املتعل

  قانون الفضاء

 ١الفريق التحضريي   ٣الفريق التحضريي   ١الفريق التحضريي 
 ٢والفريق التحضريي 

على التوايل الستكمال 
  تقريريهما

ندوة ينظمها املعهد 
الدويل لقانون الفضاء 

واملركز األورويب 
  لقانون الفضاء

تبادل عام لآلراء، مبا يف   بعد الظهر
 ذلك وجهات النظر

املتعلقة مبواصلة تطوير 
  قانون الفضاء

 ٣الفريق التحضريي  ٤الفريق التحضريي  ٢الفريق التحضريي 
 ٤والفريق التحضريي 

على التوايل الستكمال 
  تقريريهما

ندوة ينظمها املعهد 
الدويل لقانون الفضاء 

واملركز األورويب 
  لقانون الفضاء
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  :ينوفيما يلي جدول عام ألعمال األسبوع الثا  -٢١
  

  اجلمعة  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  االثنني  
تبادل عام لآلراء، مبا يف   صباحاً

ذلك وجهات النظر 
املتعلقة مبواصلة تطوير 

  قانون الفضاء

بناء القدرات ومسائل   ٢العامل  الفريق  ١العامل  الفريق
  أخرى

اعتماد تقرير اللجنة 
  الفرعية القانونية

ا يف تبادل عام لآلراء، مب  بعد الظهر
ذلك وجهات النظر 

املتعلقة مبواصلة تطوير 
  قانون الفضاء

اعتماد قرارات الفريق   ٢العامل  الفريق  ١العامل  الفريق
  والفريق١العامل 
   على التوايل٢العامل 

اعتماد تقرير اللجنة 
  الفرعية القانونية

    
اعتبــاراً مــن عــام ميكــن البــدء يف تنفيــذه فإنــه ، ٢٠١٥وإذا اعُتِمــد هــذا النــهج يف عــام   -٢٢

دِّم جمموعــة مــن األفرقــة التحــضريية لُتقــ     إنــشاء أول ٢٠١٦، وبــذلك ميكــن يف عــام   ٢٠١٧
ــاملني يف عــام    ــريقني الع ــتتَّوف وســ. ٢٠١٧تقاريرهــا إىل الف ــات ٢٠١٦ع دورة عــام بِ  الترتيب

ــة ــها ســ ،الراهن ــيت ســ    وف  ولكن ــن املواضــيع ال ــة األوىل م ــة  وف ُتحــدِّد اجملموع ــا األفرق تتواله
ر يف املـسائل الـيت ميكـن النظـر          يتيح هذا اجلدول الزمين أيضاً فرصـة للتفكّـ        وف  وس. تحضرييةال

اسـتدامة  فيها من املسائل املدرجة يف بند جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املتعلـق ب              
  .أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

    
   العامة اعل بني اجللساتسية والترابط والتفاإلجراءات األسا  -اًخامس  

    واألفرقة التحضريية والعاملة
ن الفقــرات التاليــة اآلليــات األساســية واإلطــار املرجعــي بغيــة توضــيح اإلجــراءات    ُتبــيِّ  -٢٣
  .والترابط والتفاعل بني اهليئات اجلديدة املقترحةبعة املتَّ
    

    وضع جدول األعمال    
بـصيغة   ُتقـدَّم  الـيت تناقـشها األفرقـة التحـضريية، و         املواضـيعُ يف الفريقني العـاملني     د  حدَُّت  -٢٤

يف إطـار التبـادل     اللجنة يف جلساهتا العامة، وكذلك يف اجللسة العامة         إىل  مقترحات للنظر فيها    
ش يف األفرقـة  اقَيت ُتنـ قرارات بشأن املواضـيع الـ   ال العامة   اللجنة يف جلساهتا  خذ  وتتَّ. العام لآلراء 

  ".اعتماد التقرير"ند جدول األعمال املعنون إطار بالتحضريية، وذلك يف 
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األفرقــة فيمــا بــني املواضــيع تقــيُم اللجنــة جمتمعــةً يف جلــساهتا العامــة توازنــاً يف توزيــع     -٢٥
 مـن املواضـيع الـيت تناقـشها األفرقـة            األوىل  الفرعية القانونيـة اجملموعـةَ     وتقرر اللجنةُ . التحضريية

االقتراحـات املقدمـة   "د جدول األعمـال احلـايل املعنـون     يف إطار بن ،التحضريية وحتدد رؤساءها  
 يف العـام الـذي يـسبق        ، وذلـك  "إىل اللجنة بشأن بنود جديـدة لكـي تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة               

  .تنفيذ اهليكل اجلديد جلدول األعمال
    

    ونواجتهاالتحضريية ألفرقة اوضع     
 ال يتجـزأ مـن دورات اللجنـة    ل العمل الذي تقوم به األفرقة التحضريية جـزءاً    يشكِّ  - ٢٦

وميكن أيـضاً   . ويكون أعضاء األفرقة التحضريية من ضمن أعضاء الوفود       . الفرعية القانونية 
املنظمات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة الـيت لـديها مركـز مراقـب           مشاركة  

عـضاء إىل   وسوف ُتـدعى الـدول األ     .  مراقبني  يف األفرقة التحضريية بصفة    دائم لدى اللجنة  
التــآزر مــع عالقــات ن ا حيــّسعلميــة وتقنيــة إىل وفودهــا، ممَّــ مــؤهالت ضــم أعــضاء لــديهم 

  .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
العامـة اقتراحـات للنظـر    اللجنـة يف جلـساهتا   م الفريقان العـامالن إىل  يقدِّوميكن أيضاً أن    -٢٧

. كـل موضـوع، وكـذلك بـشأن رؤسـاءها       يففيها بشأن املدة املقترحة لنظـر األفرقـة التحـضريية           
دة باملوضوعات قيـد املناقـشة      كل فريق حتضريي شخصية على دراية جيِّ      يكون رئيس   أن  ينبغي  و

  .يف الفريق التحضريي املعين
يـضم جتميعـاً لـآلراء      ،  "تقرير مـن الـرئيس    " بعنوان   ينتج عن كل فريق حتضريي تقرير     و  -٢٨

 ميثـل أساسـاً مفيـداً ملـداوالت الفريـق العامـل الـذي               ،وعاليت جرى التعبري عنها وتقييماً للموضـ      
التقريـر  أنَّ ومبـا   . وينبغي أالّ يزيد على ثالث أو أربـع صـفحات         . يتبعه الفريق التحضريي املعين   

رمســي ضــمن الفريــق آراء ضــرورة للوصــول إىل توافــق فلــيس مثّــة عنــها، املعــَرب جيــسد اآلراء 
ق بتقريـر اللجنـة     ضريي إىل الفريـق العامـل املعـين، وُترفَـ         م تقارير كل فريق حتـ     وُتقدَّ. التحضريي

ر تقارير األفرقة التحضريية عن التزام الدول األعـضاء مبواقـف معينـة،             وال تعبِّ . الفرعية القانونية 
  .وتشكل أساساً غري حصري ملداوالت الفريقني العاملني

    
    ونواجتهمالفريقني العاملني اوضع     

وميكــن أيــضاً مــشاركة  .  العــاملني مــن ضــمن أعــضاء الوفــود يكــون أعــضاء الفــريقني   -٢٩
املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت لــديها مركــز مراقــب دائــم لــدى   

اإلعـداد الختـاذ    إطار الفريقني العاملني    وجيري يف   . اللجنة يف الفريقني العاملني بصفتهم مراقبني     
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الــذي يــتم اســتناداً إىل تبــادل اآلراء فيمــا بــني الــدول   ، و للجنــةالعامــةاجللــسات القــرارات يف 
ميكــن أيــضاً أن ُتــسفر املــداوالت الــيت جتــري يف الفــريقني العــاملني عــن وضــع   كمــا. األعــضاء

يف جوهرمهــا النتــائج والتوصــيات، الفــريقني العــاملني وجيــسد تقريــرا . نــصوص قانونيــة جديــدة
  .ن كل منهما من حوايل صفحتنيويتكّو

    
     للجنة العامةتاجللسا    

اهليئة املسؤولة عن اختاذ القـرارات يف اللجنـة         اليت متثّل   هي  للجنة  العامة  اجللسات  تظل    -٣٠
وُينظَّم التبادل العام لآلراء يف يومي االثنني من الدورة بكاملهما، مبـا يكـافئ              . الفرعية القانونية 

يف إطار هـذا    التكلّم  ظل باب   وسوف ي . الوقت احملدَّد لذلك يف اهليكل الراهن جلدول األعمال       
  .البند مفتوحاً أيضاً أمام من يرغب من الوفود يف إلقاء كلمة خالل األسبوع الثاين

    
    مسائل أخرى    

االستفادة مـن خـدمات املـؤمترات، مبـا فيهـا           يف   اللجنة الفرعية القانونية     دوراُتتستمر    -٣١
ضريية نشطة اليت تشمل األفرقـة التحـ      خدمات الترمجة الشفوية والتسجيالت، بالنسبة جلميع األ      

  . العامةوالفريقني العاملني واجللسات
ومع العودة إىل املمارسـة الـسابقة املتمثلـة يف عقـد النـدوة الـيت ينظمهـا املعهـد الـدويل                        -٣٢

لقانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون الفـضاء يف يـوم كامـل، مبـا يكـافئ جلـستني يف فتـرة                        
والترتيـب لترمجتـها   تقارير األفرقة التحـضريية     إلعداد   لألمانة الوقت الالزم     بعد الظهر، ُيتاح   ما

  .لتكون جاهزة صباح يوم الثالثاء من األسبوع الثاين
ــامي   -٣٣ ــوف حيـــ ٢٠١٧ و٢٠١٦ويف عـ ــايل   وَّ، سـ ــال احلـ ــدول األعمـ ــد جـ ــشأن ل بنـ بـ

ــتخدا     ــارجي واسـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــال استكـ ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ مه اسـ
  .األغراض السلمية، الذي يرتبط به فريق عامل، إىل أحد األفرقة التحضريية يف
  .٢٠١٩يف عام مؤقتاً لهيكل اجلديد وميكن أن جيري استعراض ل  -٣٤
    

    خالصة  -اًسادس  
 وتنفيـذه اعتبـاراً مـن    ٢٠١٥إنَّ هذا النموذج، الذي ُيتوخَّى اختاذ قـرار بـشأنه يف عـام        -٣٥
جيـري تناوهلـا يف   وف  بشأن املسائل اليت سـ     ٢٠١٦ إىل قرار ُيتَّخذ يف عام       استناداً (٢٠١٦عام  
  :جلدول األعمال، ينطوي على املزايا التاليةاهليكل اجلديد بوالذي يقترن ، )٢٠١٧عام 
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  األخذ بأسلوب أكثر مرونة يف معاجلة شواغل الوفود؛  )أ(  
يتجـزأ   ة تـشكل جـزءاً ال   اسـتناداً إىل أعمـال حتـضريي   تعمُّقـاً أكثـر  نقاش  إجراء    )ب(  

  من الدورة؛
حجمـاً  بالنـسبة للوفـود األصـغر       وخـصوصاً   تكوين فكرة أفضل عن املـسائل،         )ج(  

تــستفيد مــن العمــل الــذي تنجــزه األفرقــة التحــضريية،  وف ، بــالنظر إىل أهنــا ســ مــوارداألقــلو
  يتسىن هلا متابعته أيضاً؛وف والذي س
ــ  )د(   ــاً ر بـــصورة أكثـــر التفكُّـ ــة يف  يف اجلإحكامـ ــة املندرجـ ــة والتقنيـ وانـــب العلميـ

  األعمال التحضريية؛
ــضاء نتيجــة          )ه(   ــدول األع ــداوالت ال ــار م ــزاً يف إط ــشات أشــد تركي ــراء مناق إج

  لتكثيف االستفادة من الوقت املخصص لالجتماعات؛
مـن  استخدام فترة االجتماع استخداماً أوىف باالحتياجات وأكثر تكيُّفاً معهـا             )و(  

  .الدورةدون تقليص مدة 
  


