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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثالثة واخلمسون

      ٢٠١٤أبريل / نيسان٤ - مارس / آذار٢٤فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -سابعاً  
 مـن جـدول     ٩ت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد         ، نظـر  ٦٨/٧٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة          -١

  .، كبند منتظم يف جدول أعماهلا"بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء"األعمال، املعنون 
لــو أملانيــا وجنــوب أفريقيــا والــصني   مــن جــدول األعمــال ممث٩ِّوتكلَّــم يف إطــار البنــد   -٢
ل شـيلي ببيـان   وأدىل ممثِّـ . واليابـان وكندا والواليات املتحدة  )  البوليفارية –مجهورية  (زويال    وفن
وتكلَّـم أيـضا ممثِّلـو دول أخـرى بـشأن هـذا             . ي   عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب      نيابةً
  .لبند خالل التبادل العام لآلراءا
  :ما يليالفرعية وُعرض على اللجنة   -٣

القـدرات  ورقات غرف اجتماعات بشأن اإلجراءات واملبـادرات املتخـذة لبنـاء         )أ(  
ــضمَّ   ــانون الفــضاء تت ــة مــن النمــسا  دَّن معلومــات مقيف جمــال ق  (A/AC.105/C.2/2014/CRP.9)م

واالحتــاد  (A/AC.105/C.2/2014/CRP.11) وأوروغــواي (A/AC.105/C.2/2014/CRP.10)واليابــان 
ــي  ــدا  (A/AC.105/C.2/2014/CRP.12)الروســـ  وأرمينيـــــا (A/AC.105/C.2/2014/CRP.19)وكنـــ

(A/AC.105/C.2/2014/CRP.20)؛  
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ن مــسامهة تركيــا يف الــدورة الثالثــة واخلمــسني ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمَّ  )ب(  
  ؛)A/AC.105/C.2/2014/CRP. 26(للجنة الفرعية القانونية 

ن دليال للفرص التعليميـة يف جمـال قـانون الفـضاء            ورقة غرفة اجتماعات تتضمَّ     )ج(  
)A/AC.105/C.2/2014/CRP.8.(  
مة يف إطار هذا البند مـن       دَّ اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية املق       واستمعت  -٤

  :جدول األعمال
  ، قدَّمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛ "منهاج تعليمي بشأن قانون الفضاء"  )أ(  
م دُّجوانـب التقـ   : جهود اليابان بـشأن بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون الفـضاء              "  )ب(  

  ل اليابان؛مه ممثِّ، قدَّ"رااحملرز مؤخَّ
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحـدة والـصني ومنظمـة التعـاون الفـضائي              "  )ج(  

  .ل الصنيمه ممثِّدَّ، ق"دعوة للمشاركة: آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء
واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أنَّ لبنــاء القــدرات والتــدريب والتعلــيم يف جمــال قــانون     -٥

اء أمهية فائقة يف اجلهود املبذولة على الصعيد الـوطين واإلقليمـي والـدويل هبـدف مواصـلة                  الفض
تطوير اجلوانب العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، خصوصاً يف البلدان الناميـة، وهبـدف زيـادة               

لفرعيـة  وُشـدِّد علـى أنَّ للجنـة ا       . املعرفة باإلطار القـانوين الـذي ُتنفَّـذ ِضـمَنه األنـشطةُ الفـضائية             
  .دوراً هاماً يف هذا الشأن

ــة مــع التقــدير    -٦ ــة الفرعي ــة   والحظــت اللجن ــة واإلقليمي  وجــود عــدد مــن اجلهــود الوطني
قـانون الفـضاء تـضطلع هبـا حاليـا كيانـات حكوميـة          والدولية الرامية إىل بناء القدرات يف جمـال         

ة بـشأن  وتشمل تلـك اجلهـود تـشجيع اجلامعـات علـى عـرض وحـدات دراسـي                . وغري حكومية 
ــة       ــانون الفــضاء ملــرحليت الدراســة اجلامعي ــة يف جمــال ق ــانون الفــضاء؛ وتقــدمي زمــاالت تعليمي ق
والدراسات الُعليـا؛ واملـساعدة علـى تطـوير التـشريعات الفـضائية واألطـر الـسياساتية الوطنيـة؛                   
وتنظيم حلقات عمل وحلقات دراسية وأنشطة متخصصة أخـرى لتعزيـز فهـم قـانون الفـضاء؛            

دعم مايل وتقـين للبحـوث القانونيـة؛ وإعـداد دراسـات وورقـات ومنـشورات خمصـصة                  وتقدمي  
ــانون الفــضاء؛ ودعــم مــسابقات   ــانون الفــضاء يف احملــاكم   لق ــق ق ــى تطبي ــدريب عل ؛ ودعــم  الت

مشاركة االختصاصيني الفنيني الشباب يف االجتماعات اإلقليمية والدوليـة ذات الـصلة بقـانون              
وغــري تدريبيــة لبنــاء اخلــربة؛ ودعــم الكيانــات املكرَّســة إلجــراء الفــضاء؛ وتــوفري فــرص تدريبيــة 

  .دراسات وحبوث تتعلق بقانون الفضاء
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والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول األعضاء ُتقدِّم مساعدة مالية لتمكني الطلبـة               -٧
م من حضور مسابقة مانفريد الكس للتدريب على تطبيق قانون الفـضاء يف احملـاكم، الـيت تـنظَّ                 

والحظت اللجنة الفرعيـة كـذلك أنَّ النـهائيات    . كل سنة أثناء املؤمتر الدويل للمالحة الفضائية   
   إىل  سـبتمرب / أيلـول  ٣٠تورنتـو، كنـدا، مـن        سـوف تعقـد يف       ٢٠١٤العاملية هلذه املـسابقة لعـام       

هـا  ينظِّم السنوية بشأن قانون الفضاء اليت        أثناء حلقة التدارس   ،٢٠١٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢
  .املعهد الدويل لقانون الفضاء

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح االنتهاء من إعداد املنهاج التعليمـي لقـانون الفـضاء،                -٨
الــذي يــأيت يف وقــت مناســب يف ضــوء مــا تبديــه اجلامعــات واملؤســسات األخــرى مــن اهتمــام  

جت اللجنـة الفرعيـة     واسـتنت . بإدراج دورات دراسية بشأن قـانون الفـضاء يف براجمهـا التعليميـة            
كـذلك أن هـذا املنـهاج ميثــل أداة تعليميـة حيويـة بوسـع املعلمــني مـن خمتلـف اخللفيـات املهنيــة          

  .استخدامها بسهولة
بــت اللجنــة الفرعيــة أيــضا مبجموعــة مــواد املطالعــة املنــشورة علــى اإلنترنــت الــيت حَّور  -٩

ارجي والـيت سـوف جيـري    ميكن الوصول إليها مـن املوقـع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـ               
  .حتديثها كلما ظهرت مواد جديدة أو إضافية

 اخلطـوة التاليـة سـتكون التعـاون مـع املراكـز اإلقليميـة               نَّوأشارت اللجنة الفرعيـة إىل أ       -١٠
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة مـن أجـل تيـسري إدخـال املنـهاج                     

  .ة اخلاصة بكل منهااملذكور يف الربامج التعليمي
وطلبت اللجنة الفرعية إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي العمل علـى ترمجـة املنـهاج                 -١١

إىل مجيع اللغات الرمسية لألمم املتحدة من أجل تيسري استخدامه يف املراكـز اإلقليميـة والبلـدان                 
  .النامية ولتعزيز بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء

 بند جـدول األعمـال املتعلـق باسـتعراض اآلليـات الدوليـة              نَّالفرعية أ والحظت اللجنة     -١٢
للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية ينطـوي علـى                  
إمكانــات عظيمـــة لتعزيـــز مـــسامهة اللجنـــة الفرعيـــة يف بنـــاء القـــدرات، حيـــث إنَّ املناقـــشات  

  .ةضائيائدةً عمليةً يف إعداد أنشطتها الفوعمليات تبادل املعلومات تفيد الدول ف
ــة أ   -١٣ ــة الفرعي ــا الفــضاء    نَّوالحظــت اللجن ــوم وتكنولوجي ــدريس عل  املركــز اإلقليمــي لت

ر لبلـدان   املنتسب إىل األمم املتحـدة اجلـاري إنـشاؤه يف جامعـة يب هـانغ يف بـيجني سـوف يـوفِّ                     
  . الفضاء والتدريب عليه احمليط اهلادئ املزيد من الفرص لتدريس قانون- منطقة آسيا
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 مؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكنولوجيـا الفـضاء       نَّوالحظت اللجنة أ    -١٤
، وأنـه قـد   ٢٠١٣ديـسمرب  / كـانون األول   ٥ إىل   ٣ألغراض التنمية املستدامة عقد يف أكرا مـن         

ــانون الفــضاء،      ــاء القــدرات يف جمــال ق ــانون الفــضاء ركــزت علــى بن  خــصص جلــسة بــشأن ق
واجلوانــب القانونيــة للحطــام الفــضائي، والتزامــات الــدول مبقتــضى املعاهــدات الدوليــة بــشأن    
الفضاء اخلارجي، والتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه             

  . يف األغراض السلمية من منظور أفريقي
مها مكتب شـؤون    دَّة اليت ق  ر جبوانب الدعم واملسامه    الفرعية مع التقدي   ةهت اللجن وَّون  -١٥

  .الفضاء اخلارجي إىل مؤمتر القيادات األفريقية املذكور
والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي قــد بــدأ،    -١٦

بالتعاون مع احلكومة الصينية وإدارة الفضاء الوطنيـة الـصينية ومنظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا                  
 أعمال التحضري حللقة عمل األمم املتحدة بـشأن قـانون الفـضاء املقـرر عقـدها                 واحمليط اهلادئ، 
  .٢٠١٤نوفمرب / تشرين الثاين٢١ إىل ١٧يف بيجني من 

ــضاء         -١٧ ــا مكتــب شــؤون الف ــيت ينظِّمه ــة أنَّ حلقــات العمــل ال ــة الفرعي والحظــت اللجن
ء القــدرات يف جمــال قــانون اخلــارجي بالتعــاون مــع البلــدان املــضيفة ُتــسهم إســهاماً قيِّمــاً يف بنــا 

  .ةالفضاء، وكذلك يف التعاون الدويل على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي
 على مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مواصـلة استكـشاف سـبل       نَّورأت بعض الوفد أ     -١٨

رات ء القـد  التعاون مع املؤسسات الوطنية واملنظمات األقاليمية من أجل تعزيز العمـل علـى بنـا              
  .يف جمال قانون الفضاء

 علــى مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي أن يعــزز مــن جهــوده نَّورأت بعــض الوفــود أ  -١٩
  ي،   الرامية إىل دعـم بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون الفـضاء يف منطقـة أمريكـا الالتينيـة والكـاريب                       

  .سيما من خالل تنظيم حلقات دراسية أو حلقات عمل وال
فرعيـة بارتيـاح أنَّ مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي قـام بتحـديث                 والحظت اللجنة ال    -٢٠

، مبا يشمل إضـافة   )A/AC.105/C.2/2014/CRP.8 (دليل الفرص التعليمية يف جمال قانون الفضاء      
معلومات عن الزماالت واملنح الدراسية املتاحة، واتفقت علـى أنـه ينبغـي للمكتـب أن يواصـل                  

لجنةُ الفرعيةُ الدولَ األعـضاَء إىل تـشجيع املـسامهات          ويف هذا الصدد، دعت ال    . حتديث الدليل 
  .على الصعيد الوطين من أجل حتديث الدليل مستقبال
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 اللجنــة ى اللجنــة واملــراقبني الــدائمني لــدوأوصــت اللجنــة الفرعيــة الــدول األعــضاء يف  -٢١
علـى  اتِّخـاذه   م  زعتَـ خـذ أو يُ   تَّ يُ  إجـراء  اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة واخلمـسني، بـأيِّ        بإبالغ  

  .ءالصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل لبناء القدرات يف جمال قانون الفضا
    

تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري   -تاسعاً  
ختفيف احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

    يف احلسبان
 مـن جـدول   ١١، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      ٦٨/٧٥عمالً بقرار اجلمعية العامة       -٢٢

ــون   ــدابري      "األعمــال، املعن ــصلة بت ــة املتَّ ــات القانوني ــشأن اآللي ــام للمعلومــات واآلراء ب ــاُدل ع تب
، "ختفيــف احلطـــام الفــضائي، مـــع أخـــذ عمــل اللجنـــة الفرعيـــة العلميــة والتقنيـــة يف احلـــسبان    

  .نفرد للمناقشةبند م/كموضوع
ــد    -٢٣ ــة    ١١وتكلَّــم يف إطــار البن ــا والربازيــل واجلمهوري ــو أملاني  مــن جــدول األعمــال ممثِّل

ــن   ــشيكية وشــيلي وف ــة(زويال  الت ــة-مجهوري ــات   ) البوليفاري ــدا والوالي ــدا واملكــسيك وهولن وكن
. ي لكـاريب وأدىل ممثل شـيلي ببيـان نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة وا                 . املتحدة واليابان 

كمـا أدىل املراقـب عـن       . وتكلَّم ممثِّلو دول أخرى بشأن هذا البنـد خـالل التبـادل العـام لـآلراء               
  .وكالة الفضاء األوروبية ببيان يف إطار هذا البند

وُعرضت علـى اللجنـة الفرعيـة ورقـة غرفـة اجتماعـات تتـضمَّن خالصـة وافيـة ملعـايري                       -٢٤
ــا    التخفيــف مــن احلطــام الفــضائي الــيت اعت   ــة مقدَّمــة مــن أملاني ــدول واملنظمــات الدولي مــدهتا ال

ومسامهة مـن الواليـات املتحـدة       ) A/AC.105/C.2/2014/CRP.15(واجلمهورية التشيكية وكندا    
  ).A/AC.105/C.2/2014/CRP.15/Add.1(يف تلك اخلالصة 

، ٦٢/٢١٧وأشارت اللجنة الفرعية بارتيـاح إىل أنَّ إقـرار اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا                   -٢٥
للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       
األغراض السلمية هو خطوة مهمَّة يف سبيل تزويد مجيـع الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء بإرشـادات             

  .حول كيفية ختفيف مشكلة احلطام الفضائي
ــد      -٢٦ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي ــام   والحظــت اللجن ــف احلط ــدابري لتخفي ــذ ت ول تنفِّ

أو /الفــضائي تتَّــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــيت وضــعتها اللجنــة و   
املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت              

ــة باحلطــام الفــضائي   ــادك(واملعني عت معــايري لتخفيــف احلطــام  ، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــ )الي
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والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أنَّ  . الفــضائي خاصــة هبــا تــستند إىل تلــك املبــادئ التوجيهيــة 
ــادك،       ــصادرة عــن الي ــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي ال ــادئ التوجيهي ــستخدم املب ــدول ت بعــض ال

ــار        ــضائي، واملعي ــف احلطــام الف ــسلوك اخلاصــة بتخفي ــد ال ــة لقواع ــة األوروبي  ٢٤١١٣واملدون
، الــصادر عــن املنظمــة الدوليــة للتوحيــد )متطلبــات ختفيــف احلطــام الفــضائي: الــنظم الفــضائية(

  .، كمراجع يف أطر التنظيم الرقايب لألنشطة الفضائية الوطنية)وإليزا(القياسي 
والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنَّ بعــض الــدول اختــذت تــدابري لتجــسيد املبــادئ     -٢٧

ــايري  ــة واملع ــصلة يف       التوجيهي ــام ذات ال ــضائي يف األحك ــام الف ــشأن احلط ــاً ب ــا دولي ــرف هب  املعت
  .تشريعاهتا الوطنية

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول قد دعَّمت آلياهتا الوطنية اليت حتكـم ختفيـف                 -٢٨
ــة        ــسات األكادمييـ ــراك املؤسـ ــة، وبإشـ ــراف حكوميـ ــلطات إشـ ــيني سـ ــضائي، بتعـ ــام الفـ احلطـ

  .واعد تشريعية وتعليمات ومعايري وأطر جديدة يف هذا الشأنوالصناعية، وبوضع ق
ورأت بعض الوفود ضـرورة اضـطالع اللجنـة الفرعيـة بتحليـل قـانوين يتنـاول املبـادئ                     -٢٩

  .التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة
نونـاً  ورأت بعض الوفود أنَّ على اللجنـة الفرعيـة أن تـستهدف وضـع قواعـد ملزمـة قا                    -٣٠

بشأن احلطام الفضائي، مبا يشمل احلطام الناتج عن املنصات الفـضائية املـزودة مبـصادر للقـدرة                 
النووية على متنها وتصادم هـذه األجـسام مـع احلطـام الفـضائي، والتكنولوجيـا الالزمـة لرصـد                    

  .احلطام الفضائي
احلـسبان املـسؤولية    ورأت بعض الوفـود أنَّ القواعـد امللزمـة قانونـاً ينبغـي أن تأخـذ يف                    -٣١

 مـن إمكانيـة الوصـول إىل الفـضاء          دال حتـ  أالتارخيية للدول املرتادة للفضاء عن هـذه املـشكلة، و         
اخلارجي أمام البلدان الناميـة ذات القـدرات الفـضائية الناشـئة وال تفـرض تكـاليف غـري مـربرة                     

  .على الربامج الفضائية لدى تلك البلدان
ورة حتويـل املبـادئ التوجيهيـة التقنيـة للتخفيـف مـن           وأُعرب عن رأي مفاده عـدم ضـر         -٣٢
 الدول املرتادة للفـضاء تـسعى إىل التخفيـف مـن احلطـام              نَّحلطام إىل صك ملزم قانوناً حيث إ      ا

  .الفضائي بدافع من مصلحتها الذاتية يف احملافظة على أمان واستدامة األنشطة الفضائية
رعية القانونية أن تتعاون مع اللجنـة الفرعيـة    وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ على اللجنة الف         -٣٣

  .العلمية والتقنية على وضع قواعد ملزمة بشأن ختفيف احلطام الفضائي
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ة ملنـع انتـشار احلطـام    ورأت بعض الوفود أنَّ إزالـة القطـع الكـبرية مـن احلطـام ضـروري            -٣٤
  .ائي ينبغي معاجلتها املسائل القانونية املتصلة باإلزالة الفعلية للحطام الفضنَّالفضائي وأ

ورأت بعض الوفـود أنَّـه ينبغـي أن تتـاح للجنـة الفرعيـة، خـصوصاً مـن جانـب الـدول              -٣٥
اليت هي مسؤولة إىل حد بعيـد عـن تكـوين احلطـام الفـضائي والـدول الـيت لـديها القـدرة علـى                         

  . اختاذ تدابري لتخفيف منه، معلومات عن التدابري املتخذة للحدِّ من تكوُّن ذلك احلطام
وُرئــي أنَّ اإلبــالغ عــن حالــة تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفــضائي     -٣٦

  .الصادرة عن اللجنة من شأنه أن يساهم يف حتسني الشفافية وتعزيز تدابري بناء الثقة بني الدول
وُرئي أنَّ من الضروري االهتمام مبشكلة احلطام الفضائي، على أالَّ يقتصر ذلـك علـى                 -٣٧
حلطام املوجود يف الفضاء اخلارجي بل يشمل حاالت عودتـه غـري احملكومـة إىل سـطح األرض            ا

أيــضاً، وبالتــايل تعميــق القواعــد واملعــايري الدوليــة املعمــول هبــا يف هــذا الــشأن مــن أجــل تعزيــز   
  .األمان بالنسبة لإلنسان والبيئة على السواء

 بعــودة احلطــام الفــضائي إىل الغــالف  وُرئــي أنَّ مجيــع املعلومــات ذات الــصلة املتعلقــة    -٣٨
  .اجلوي لألرض ينبغي أن تبلَّغ بعناية وبسرعة للبلدان اليت قد تتضرر منها

وُرئي أنَّ إبرام اتفاق مع الواليات املتحدة لتبادل املعلومات واخلدمات املتعلقـة بالتوعيـة                -٣٩
 الكيانــات احلكوميــة بــأحوال الفــضاء مــن شــأنه أن ييــسر تــوفري هــذه املعلومــات واخلــدمات إىل  

  .واحلكومية الدولية والتجارية بغية حتسني مستوى األمان واالستدامة يف الرحالت الفضائية
ــود أنَّ حمــصَّ   -٤٠ ــشطة الفــضاء    ورأت بعــض الوف ــق العامــل املعــين باســتدامة أن لة عمــل الفري

ء التابعة له، اهلادفـة إىل      اخلارجي يف األمد البعيد التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية وأفرقة اخلربا          
  .صوغ جمموعة مبادئ توجيهية تقنية، ميكن دجمها يف األعمال املقبلة للجنة الفرعية القانونية

ــشأن التعامــل مــع احلطــام الفــضائي        -٤١ ــة ب ــة الطوعي ــادئ التوجيهي وُرئــي أنَّ مــشروع املب
اء، الــذي ســوف والعمليــات الفــضائية وأدوات دعــم التعــاون يف جمــال التوعيــة بــأحوال الفــض  

يدرجه فريق اخلرباء باء التابع للفريق العامل املذكور يف تقريره الذي سيقدِّمه إىل ذلـك الفريـق                 
العامل من أجل النظر فيه، ميكن أن ميثل أساسـا لوضـع معـايري قياسـية للحـدِّ مـن املخـاطر الـيت                    

  .يشكلها احلطام الفضائي على العمليات الفضائية
فرعية مع التقدير بقيام أملانيـا واجلمهوريـة والتـشيكية وكنـدا بإعـداد              ونوَّهت اللجنة ال    -٤٢

ف احلطام الفضائي اليت اعتمدهتا الدول واملنظمـات الدوليـة، وطلبـت            يخالصة وافية ملعايري ختف   
إىل تلك الوفود مواصلة عملها بشأن تلك اخلالصة الوافية بغية زيـادة عـدد الـدول واملنظمـات                  
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 وطلبت اللجنة الفرعية تقدمي تلك اخلالصة الوافية إىل األمانـة قبـل انعقـاد               .الدولية املشمولة هبا  
الـــدورة الـــسابعة واخلمـــسني للجنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية، يف   

  .، حىت ميكن عرضها على اللجنة يف تلك الدورة٢٠١٤يونيه /حزيران
الصـة بعـد ذلـك يف صـفحة خمصَّـصة          وطلبت اللجنة الفرعية إىل األمانة أن حتـتفظ باخل          -٤٣

  .لذلك الغرض على موقعها الشبكي
واتفقت اللجنـة الفرعيـة علـى دعـوة الـدول األعـضاء يف اللجنـة واملنظمـات احلكوميـة              -٤٤

الدولية اليت تتمتع بصفة املراقب الدائم لـدى اللجنـة إىل تقـدمي معلومـات بـشأن أي تـشريعات                    
الفــضائي أو حتــديث املعلومــات القائمــة هبــذا الــشأن،  أو معــايري تعتمــد بــشأن ختفيــف احلطــام  

واتفقت اللجنة الفرعيـة أيـضاً علـى دعـوة          . وذلك باستخدام النموذج املخصَّص لذلك الغرض     
مجيع الدول األعضاء األخرى إىل املسامهة يف تلك اخلالصة الوافية وتشجيع الـدول الـيت لـديها          

وينبغـي عـرض اخلالصـة الوافيـة يف     . ومـات عنـها  لوائح أو معايري من هذا القبيل على تقدمي معل    
  .٢٠١٥صيغتها احملدَّثة على اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف عام 

 


