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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الثالثة واألربعون

    ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨ –مارس / آذار٢٩فيينا، 
 )١(جدول األعمال املؤقت     

  
 .افتتاح الدورة -١

 .انتخاب الرئيس -٢

 .اعتماد جدول األعمال -٣

 .كلمة الرئيس -٤

 .تبادل عام لآلراء -٥

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٦

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٧
                                                                 

، توصية جلنة   ٢٠٠٣ديسمرب  /  كانـون األول٩، املؤرخ ٥٨/٨٩ من قرارها  ٤أقّرت اجلمعية العامة، يف الفقرة   (1) 
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية القانونيـة أثناء دورهتا الثالثة واألربعني    

ول األعمال، مع مراعاة اهتمامات مجيع البلدان، وال سيما  كبنود منتظمة يف جد٨ و٧ و٦ و٥يف البنود 
وبأن تنظر يف    .  كمواضيع وبنود منفردة للمناقشة ١١ و١٠ و٩اهتمامات البلدان النامية، وبأن تنظر يف البنود  

 من القرار ذاته، نّوهت اجلمعية بأن اللجنة   ٥ويف الفقرة .  وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة١٢البند 
لفرعية ستقدم يف دورهتا الثالثة واألربعني اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية   ا

 .٢٠٠٥أثناء دورهتا الرابعة واألربعني، عام 



 

 2 
 

 A/AC.105/C.2/L.247 

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٨

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

ذلك النظر يف السبل طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض واستخدامه، مبا يف            )ب(  
والوسـائل الكفـيلة بتحقـيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة            

 .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 النووية يف الفضاء اخلارجي     القـدرة اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر              -٩
 .وإمكان تنقيحها

املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية،    املـتعلق ب  توكول  لـنظر يف املشـروع األويل للـربو       ا -١٠
الــيت فُــتح بــاب عــلى املعــدات املــنقولة،  الدولــية املــتعلقة بالضــماناتتفاقــية الاملــلحق با

 .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 

ــتحدة     )أ(  ــم امل ــيام األم ــية ق ــبارات املتصــلة بامكان ــرافية   االعت ــام الســلطة االش  مبه
 مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛

االعتـبارات املتصـلة بالعالقة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول وحقوق            )ب( 
 طبق على الفضاء اخلارجي؛ن النظام القانوين املمبقتضىالدول والتزاماهتا 

جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي املســامهات املقدمــة مــن اللجــنة الفرعــية القانونــية إىل  -١١
تقريــرها إىل اجلمعــية العامــة، لكــي تقــوم اجلمعــية لألغــراض الســلمية مــن أجــل إعــداد 

باســـتعراض الـــتقدم احملـــرز يف تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين   
اليونيســـبيس (باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية      

 .)الثالث

 .رسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائيةمما -١٢

ــتراحات اىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن بــنود         -١٣ اق
 .جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الرابعة واألربعني

  
  الشروح

  انتخاب الرئيس -٢
ديسمرب / كـانون األّول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ١٢قـرة   وافقـت اجلمعـية العامـة، يف الف       

انــتخاب ب، ٢٠٠٤عــام ل اللجــنة وجلنــتاها الفرعيــتان، يف بدايــة دوراهتــا تقــومعــلى أن ، ٢٠٠٣
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وكانت اللجنة يف   .  اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني     الذيـن اتقفـت عليهم    أعضـاء مكاتـبها     
مهام رئيس اللجنة الفرعية    ) إيطاليا( ماركيزيو   تلـك الـدورة قـد وافقت على أن يتوىل سريجيو          

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤القانونية لعامي 
  

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٦ 
اتفقـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى أن تشمل مداوالت الفريق العامل املعين حبالة معاهدات                 

حالة املعاهدات واستعراض تنفيذها  تعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها     األمـم املـتحدة اخلمـس امل      
وكذلــك تــرويج قــانون الفضــاء وال ســيما مـــن خـــالل   ،تعــترض قــبوهلا عاملــياوالعقــبات الــيت 

ويف ). ١١٨، الفقــرة Corr.1 وA/AC.105/763 (الفضــائيـة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقـات 
، اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية عــلى أن يســتعرض ٢٠٠٢دورهتــا احلاديــة واألربعــني، عــام 

، على النحو املبني يف االستنتاجـات اليت       "الدولـة املطِلقة  "الفـريق العـامل تطبـيق وتنفـيذ مفهـوم           
خلصـت الـيها اللجـنة الفرعـية لدى النظر يف ذلك البند مــن جــدول األعمال، وكذلك ما قد                   

شات الفريق العامل، شريطــة أن تكون تـلك املسائــل        يـثار مـن مسـائل جديـدة مشاهبة يف مناق          
 ).١٤٠ و١٣٨، الفقرتان A/AC.105/787(مندرجة ضمن واليته احلالية 

ويقضـي االتفـاق الـذي توصـلت إليه اللجنة، بأن تنظر اللجنة الفرعية القانونية يف النص املنقّح                  
" الدولة املطلقة"أن تطبيق مفهوم لالقـتراح املـتعلق مبشـروع قـرار، تـنظر فيه اجلمعية العامة، بش        

 ).١٥٣، الفقرة A/AC.105/L.249) A/58/20القانوين، بصيغته الواردة يف الوثيقة 

، املــتعلق هبــذا البــند مــن جــدول األعمــال، نّوهــت اجلمعــية  ٥٨/٨٩ مــن القــرار ٦ويف الفقــرة 
 ٢٠٠٢ سنوات، من    العامـة بأن اللجنة الفرعية القانونية ستعاود عقد فريقها العامل ملدة ثالث           

 .، بالصالحيات اليت اتفقت عليها اللجنة الفرعية القانونية٢٠٠٤إىل 
  

  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء          -٧ 
لـدى مناقشـة هـذا البـند، ميكـن للـدول األعضـاء أن تسترعي انتباه اللجنة الفرعية القانونية إىل                     

وبـناء عـلى االتفاق     . نظمات الدولـية فـيما يـتعلق بقـانون الفضـاء          أي معلومـات عـن أنشـطة املـ        
الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية القانونــية يف دورهتــا الثانــية واألربعــني، ُدعيــت املــنظمات    

 ).٥٦، الفقرة Corr.1 وA/AC.105/805(الدولية إىل إبالغ اللجـنة الفرعية عن أنشطتهـا 
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  :املسائل املتصلة مبا يلي  -٨ 
  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده )أ( 

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل  )ب( 
الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس 

  بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
، بأن اللجنة الفرعية القانونية ستعاود      ٥٨/٨٩ من قرارها    ٨يف الفقرة   اجلمعـية العامـة،     نّوهـت   

عقـد فـريقها العـامل املعـين هبـذا البـند لكـي يـنظر يف املسـائل املـتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي                       
 .وتعيني حدوده فحسب

  
، املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائيةاملتعلق بالنظر يف املشروع األويل للربوتوكول  -١٠ 

اليت فُتح باب التوقيع على املعدات املنقولة،  الدولية املتعلقة بالضماناتتفاقية الامللحق با
  :٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 

 املشروع مبقتضى السلطة اإلشرافية مبهاماالعتبارات املتصلة بإمكانية قيام األمم املتحدة  )أ( 
  ربوتوكول؛األويل لل

االعتبارات املتصلة بالعالقة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول وحقوق الدول  )ب( 
  طبق على الفضاء اخلارجين النظام القانوين املقتضىوالتزاماهتا مب
، اتفقــت اجلمعــية العامــة عــلى أن تعــاود اللجــنة الفرعــية       ٥٨/٨٩ مــن قــرارها  ٩يف الفقــرة 

) ب(و  ) أ (١٠عامل للنظر يف املسألتني الواردتني يف البندين الفرعيني         القانونـية عقـد فـريقها ال      
 .بصورة منفصلة

  
إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف املسامهات املقدمة من اللجنة الفرعية القانونية  -١١ 

عداد تقريرها إىل اجلمعية العامة، لكي تقوم اجلمعية األغراض السلمية من أجل إ
دم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف باستعراض التق

  )اليونيسبيس الثالث(الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
، بأنـه ميكـن للفـريق العـامل الذي أنشأته     ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة     ٣٠تقضـي الفقـرة    

ن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث أن يعقد خالل    اللجـنة إلعـداد تقريـر ُيقـدَّم إىل اجلمعـية ع           
الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونـية مشاورات غري رمسية للمضي قُدماً يف إعداد                   

 .ذلك التقرير
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وسـوف يـتاح يف الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية القانونية مشروع النص الذي جيّسد             
ــية يف   ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي      إســهامات اللجــنة الفرع ــده مكت ــذي يع ــتقرير، ال ــك ال  ذل

بالتشـاور مـع رئـيس اللجنة الفرعية ورئيس الفريق العامل، حسبما اتفقت عليه اللجنة الفرعية                
 .يف دورهتا الثانية واألربعني

 
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -١٢ 

ا اللجـنة الفرعـية القانونية، وأقرهتا اللجنة يف دورهتا السادسة   تقضـي خطـة العمـل الـيت اعـتمدهت         
ــام     ــية يف عـ ــنظمات الدولـ ــاء واملـ ــدول األعضـ ــّدم الـ ــأن تقـ ــر عـــن ٢٠٠٤واألربعـــني، بـ  تقاريـ

املمارسـات الـيت تّتـبعها يف تسـجيل األجسام الفضائية ويف تقدمي املعلومات املطلوبة إىل مكتب             
 .لسجلشؤون الفضاء اخلارجي إلدراجها يف ا

واتفقــت اللجــنة عــلى أّنــه ميكــن للــدول األعضــاء أن تقــّدم، إضــافة إىل الــتقارير، عروضــا عــن  
وسوف يتاح للجنة الفرعية القانونية ما تقّدمه الدول        . ممارسـاهتا يف تسـجيل األجسام الفضائية      

م واتفقت اللجنة أيضا على أن يقدّ   ). A/AC.105/C.2/L.250انظر الوثيقة   (األعضـاء من تقارير     
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عرضا عن تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
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   املرفق
  تنظيم األعمال 

، عــلى ٢٠٠٣اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف دورهتــا الثانــية واألربعــني، عــام         -١
كمل مواصـلة األخـذ بتنظـيم مـرن لألعمال كأساس لتنظيم أعماهلا، هبدف االستفادة بصورة أ               

 ).٩، الفقرة Corr.1، وA/AC.105/805(من خدمات املؤمترات املتاحة 

، سوف تعقد ندوة    ٢٠٠٤مارس  / آذار ٢٩وعـند اختـتام جلسـة بعـد الظهـر مـن يوم               -٢
برعاية املعهد  " التطورات اجلديدة واإلطار القانوين الذي يشمل استغالل موارد القمر        "عـنواهنا   

 .ورويب لقانون الفضاءالدويل لقانون الفضاء واملركز األ

 .ويرد أدناه جدول زمنـي استرشادي لألعمال -٣
  

   )أ(اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال
 التاريخ صباحا بعد الظهر

 ٢٠٠٤أبريل  / نيسان   ٢مارس إىل    /آذار ٢٩األسبوع املمتد من         

 االثنني،   افتتاح الدورة-١البند   تبادل عام لآلراء-٥البند 
 مارس/ آذار٢٩

ندوة حول التطورات اجلديدة واإلطار 
 القانوين الذي يشمل استغالل موارد القمر

   انتخاب الرئيس-٢البند 

   اعتماد جدول األعمال-٣البند  

   كلمة الرئيس-٤البند  

   تبادل عام لآلراء-٥البند  
   

 الثالثاء،   تبادل عام لآلراء-٥البند   تبادل عام لآلراء-٥البند 
 مارس/ار آذ٣٠

                                                                 
، على أن ١٩٩٥اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، عام  )أ(

مل باملمارسة املتمثلة يف ختصيص بنود معينة من جدول األعمال جللسات معينة يف كل دورة وأن  يوقف الع
يستمر تزويد الـدول األعضـاء، من أجل مساعدهتا على التخطيط، جبدول زمين استرشادي لألعمال، ال  

ية للجمعية العامة، الوثائق الرمس(ينطوي على مساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معينة من جدول األعمال 
 )).ب (١٦٩ و١٦٨، الفقرتان (A/50/20) ٢٠الدورة اخلمسون، امللحق رقم 
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 التاريخ صباحا بعد الظهر

 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 )ب(وتطبيقها

 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 )ب (وتطبيقها

 

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٧ البند
 الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

ن أنشطة املنظمات  معلومات ع-٧ البند
 الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

 

   
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
 )ب(وتطبيقها

 حالة معاهدات األمم املتحدة - ٦ البند
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 )ب(وتطبيقها

 األربعاء، 
 مارس/آذار ٣١

ت عن أنشطة املنظمات  معلوما-٧ البند
 الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٧ البند
 الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

 

تعريف الفضاء اخلارجي  -)أ (٨البند 
 )ج(وتعيني حدوده

  

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب (٨البند 
 لألرض واستخدامه

  

   
يف الفضاء اخلارجي  تعر-)أ (٨البند 

 )ج(وتعيني حدوده
 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٨البند 

 )ج(وتعيني حدوده
 اخلميس،

 أبريل / نيسان١

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب (٨البند 
 لألرض واستخدامه

طبيعة املدار الثابت  -)ب (٨البند 
 بالنسبة لألرض واستخدامه

 

   مصادر القدرة النووية-٩بند ال  مصادر القدرة النووية-٩البند 

   

   

   

                                                                 
 ، الذي سيعاودحبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاالفريق العامل املعين   )ب(

. ٦ البند للنظر يف ناء الوقت املخصص، سيجتمع أث٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة ٦لفقرة مبقتضى ااالنعقاد 
تقرير أبريل من أجل اعتماد  / نيسان٧ يوم األربعاء ٦وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند  

  .الفريق العامل
 من قرار ٨لفقرة مبقتضى ااالنعقاد  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، الذي سيعاودبالفريق العامل املعين   )ج(

وستستأنف اللجنة الفرعية . )أ (٨ البند للنظر يف ، سيجتمع أثناء الوقت املخصص٥٨/٨٩اجلمعية العامة 
 .تقرير الفريق العاملأبريل من أجل اعتماد  / نيسان٧يوم األربعاء، ) أ (٨القانونية نظرها يف البند 
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 مسامهات اللجنة الفرعية -١١البند 
القانونية يف تقرير اللجنة عن توصيات 

 )د(اليونيسبيس الثالث

 مسامهات اللجنة الفرعية -١١البند 
القانونية يف تقرير اللجنة عن توصيات 

 )د(اليونيسبيس الثالث

 

   
 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٨البند  ة مصادر القدرة النووي-٩البند 

 )ج(وتعيني حدوده
 اجلمعة، 

 أبريل / نيسان٢

 مسامهات اللجنة الفرعية -١١البند 
القانونية يف تقرير اللجنة عن توصيات 

 )د(اليونيسبيس الثالث

طبيعة املدار الثابت  -)ب (٨البند 
 بالنسبة لألرض واستخدامه

 

   مصادر القدرة النووية-٩البند  

 مسامهات اللجنة الفرعية -١١البند  
القانونية يف تقرير اللجنة عن توصيات 

 )د(اليونيسبيس الثالث

 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان٨ إىل ٥األسبوع املمتد من 

 مشروع الربوتوكول املتعلق -١٠البند 
  )ه(باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

 مشروع الربوتوكول املتعلق -١٠البند 
 )ه(ئل اخلاصة باملوجودات الفضائيةباملسا

 االثنني،
 أبريل / نيسان٥

 املمارسات املتبعة يف تسجيل -١٢البند 
 األجسام الفضائية

 املمارسات املتبعة يف تسجيل -١٢البند 
 األجسام الفضائية

 

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -١٣البند 
 جديدة يف جدول األعمال

  

   
وتوكول املتعلق  مشروع الرب-١٠البند 

  )ه(باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية
 مشروع الربوتوكول املتعلق -١٠البند 

  )ه(باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية
 الثالثاء،

 أبريل / نيسان٦

   

                                                                 
للجنة، الذي أنشأته اللجنة لكي يعّد تقريرها   ، سوف جيري الفريق العامل التابع      ٥٨/٨٩ من القرار   ٣٠عمال بالفقرة   )د(

اليونيسبيس الثالث والنظر يف مزيد من      توصيات لكي تقوم اجلمعية باستعراض وتقييم تنفيذ    الذي سُيقّدم إىل اجلمعية    
 .١١  البندللنظر يف أثناء الوقت املخصص ، مشاورات غري رمسية جراءات واملبادرات اإل

 املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، الذي سيعاوداملتعلق بشروع األويل للربوتوكول امل بالفريق العامل املعين )ه(

. ١٠البندلنظر يف ل ، سيجتمع أثناء الوقت املخصص٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة ٩لفقرة مبقتضى ااالنعقاد 
تقرير  يل، من أجل اعتماد  أبر/ نيسان٧ يوم األربعاء ١٠وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند   

 .الفريق العامل
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 املمارسات املتبعة يف تسجيل -١٢البند 
 األجسام الفضائية

 املمارسات املتبعة يف تسجيل -١٢البند 
 سام الفضائيةاألج

 

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -١٣البند 
 جديدة يف جدول األعمال

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن -١٣البند 
 بنود جديدة يف جدول األعمال

 

   
 ٨اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 

 )أ(
 اقتراحات إىل اللجنة بشأن -١٣البند 

 بنود جديدة يف جدول األعمال
 ربعاء، األ
 أبريل / نيسان٧

١٠اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند  ٦اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند   
   

 اخلميس،  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية 
 أبريل / نيسان٨

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


