
A/AC.105/C.2/L.253  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
8 December 2004 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
040105    V.04-59732 (A) 
*0459732* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية القانونية
 الدورة الرابعة واألربعون

    ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤فيينا، 
 )١(جدول األعمال املؤقت      

  
 .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١

 .كلمة الرئيس -٢

 .تبادل عام لآلراء -٣

 . اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها حالة معاهدات األمم املتحدة -٤

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٥

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

                                                               
، توصية ٢٠٠٤ديسمرب /  كانـون األول١٠، املؤرخ   ٥٩/١١٦ من قرارها    ٥أيَّـدت اجلمعـية العامـة، يف الفقرة          )١(

جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تـنظر اللجـنة الفرعـية القانونـيـة أثـناء دورهتا الرابعة                           
 كبنود منتظمة ٦ و٥ و٤ و٣ سيما البلدان النامية، يف البنود واألربعني، مع مراعاة اهتمامات مجيع البلدان، وال

 ٩ كموضوعني وبندين منفردين للمناقشة، وبأن تنظر يف البند    ٨ و ٧يف جدول األعمال، وبأن تنظر يف البندين        
قدم  من القرار ذاته، الحظت اجلمعية أن اللجنة الفرعية ست٦ويف الفقرة  . وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة     

يف دورهتـا الــرابعة واألربعــني اقـتراحات إىل اللجــنة بشــأن بــنود جديـدة تــنظر فــيها اللجـنة الفرعــية أثــناء دورهتــا     
 .٢٠٠٦اخلامسة واألربعني، عام 
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طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل            )ب(  
 الكفـيلة بتحقـيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة           والوسـائل 

 .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 النووية يف الفضاء اخلارجي     القـدرة اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر             -٧
 .وإمكان تنقيحها

 اخلاصة باملوجودات الفضائية،    املسائلاملـتعلق ب  لـنظر يف املشـروع األويل للـربوتوكول         ا -٨
اليت فُتح باب التوقيع عليها     على املعدات املنقولة،     الدولية   املتعلقة بالضمانات تفاقية  الاملـلحق با  

 .٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 

ــرافي        )أ(  ــام الســلطة االش ــتحدة مبه ــم امل ــيام األم ــية ق ــبارات املتصــلة بامكان ة االعت
 مبقتضى الربوتوكول املقبل؛

وحقـوق الدول   املقـبل   لـربوتوكول   ااالعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بـني أحكـام            )ب( 
 .طبق على الفضاء اخلارجين النظام القانوين املمبقتضىوالتزاماهتا 

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩

ــتخدام    -١٠ ــنة اس ــتراحات إىل جل ــلمية بشــأن بــنود      اق ــراض الس الفضــاء اخلــارجي يف األغ
 .جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا اخلامسة واألربعني

  
   الشروح

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 
ــرة    ــة، يف الفق ــية العام ــرارها  ٧الحظــت اجلمع ــية  ، أن ا٥٩/١١٦ مــن ق للجــنة الفرعــية القانون

سـوف تعـاود عقـد فـريقها العـامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء          
اخلـارجي وتطبـيقها وتـدرس مـدى احلاجـة إىل متديـد واليـة الفـريق العـامل إىل مـا بعـد الدورة                       

 .الرابعة واألربعني للجنة الفرعية

، عــلى أن تشــمل  ٢٠٠١نــية يف دورهتــا األربعــني، عــام    وقــد اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانو   
تعــترض  واســتعراض تنفــيذها والعقــبات الــيت ،املعــاهداتتلــك حالــة مــداوالت الفــريق العــامل 

ــيا  ــبوهلا عامل ــانون الفضــاء   ،ق ــرويج ق ــرنامج األمــم املــتحدة    ، وكذلــك ت ال ســيما مـــن خـــالل ب
ــيقـات ــائيـة للتطبـــ ــرة Corr.1 وA/AC.105/763 (الفضـــ ــة  ). ١١٨، الفقـــ ــا احلاديـــ ويف دورهتـــ

، اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن يسـتعرض الفريق العامل أي مسائل                ٢٠٠٢واألربعـني، عـام     
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جديـدة مشـاهبة قـد تثار يف مناقشات الفريق العامل، شريطــة أن تكون تـلك املسائــل مندرجة           
 ).١٤٠ و١٣٨، الفقرتان A/AC.105/787(ضمن واليته احلالية 

 
  عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء          معلومات    -٥ 

لـدى مناقشـة هـذا البـند، ميكـن للـدول األعضـاء أن تسترعي انتباه اللجنة الفرعية القانونية إىل                     
وبـناء عـلى االتفاق     . أي معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولـية فـيما يـتعلق بقـانون الفضـاء                  

ونــية يف دورهتــا الثالــثة واألربعــني، ُدعيــت املــنظمات  الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية القان 
 ).٣٨، الفقرة A/AC.105/826(الدولية إىل إبالغ اللجـنة الفرعية عن أنشطتهـا 

عــلى أن تتــناول اللجــنة  ، ٥٩/١١٦ مــن قــرارها ٤٨وقــد وافقــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة  
ى مشــاركة الكــيانات الــيت تتمــتع الفرعــية القانونــية يف دورهتــا الــرابعة واألربعــني مســألة مســتو

بصـفة مراقـب دائـم لـدى جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وأن تقدم إىل                   
اللجـنة، يف دورهتـا الثامـنة واألربعني، تقريرا عن سبل زيادة مشاركة تلك الكيانات يف أعمال                 

 .اللجنة الفرعية
 

  :املسائل املتصلة مبا يلي   -٦ 
  فضاء اخلارجي وتعيني حدودهتعريف ال )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
ــرة  الحظــت  ــة، يف الفق ــية العام ــرارها  مــ٨اجلمع ــية  ٥٩/١١٦ن ق ، أن اللجــنة الفرعــية القانون

سـتعاود عقـد فــريقها العـامل املعــين هبـذا البــند لكـي يــنظر يف املسـائل املــتعلقة بـتعريف الفضــاء        
 .اخلارجي وتعيني حدوده فحسب
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املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، املتعلق بالنظر يف املشروع األويل للربوتوكول  -٨ 
اليت فُتح باب التوقيع على املعدات املنقولة،  الدولية املتعلقة بالضماناتاقية تفالامللحق با

  :٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 
 مبقتضى السلطة اإلشرافية مبهاماالعتبارات املتصلة بإمكانية قيام األمم املتحدة  )أ( 

   املقبللربوتوكولا
 وحقوق الدول والتزاماهتا  املقبللربوتوكولاات املتصلة بالعالقة بني أحكام االعتبار )ب( 

  طبق على الفضاء اخلارجين النظام القانوين املقتضىمب
، عــلى أن تعــاود اللجــنة الفرعــية ٥٩/١١٦ مــن قــرارها ٩وافقــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة 

، )ب(و) أ (٨تـني يف البندين الفرعيني      القانونـية عقـد فـريقها العـامل للـنظر يف املسـألتني الوارد             
 .كل على حدة

، أقـّرت اجلمعـية العامـة توصـية اللجنة الفرعية القانونية            ٥٩/١١٦ مـن قـرارها      ١٠ويف الفقـرة    
بإنشـاء فـريق عـامل خمصـص مفـتوح العضـوية ملواصـلة الـنظر، بـني الدورتـني الثالـثة واألربعـني             

الءمة قيام األمم املتحدة بدور السلطة اإلشرافية،   والـرابعة واألربعـني للجنة الفرعية، يف مدى م        
وأحاطـت عـلما بـأن الفـريق العـامل سـيقدم إىل اللجـنة الفرعـية تقريـرا، يتضـمن نص مشروع                       

 .قرار، لكي تنظر فيه أثناء دورهتا الرابعة واألربعني
 

  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩ 
، عـلى أن تنشـئ اللجنة الفرعية        ٥٩/١١٦ مـن قـرارها      ١١لعامـة، يف الفقـرة      وافقـت اجلمعـية ا    

وتقضي خطة العمل . القانونـية فـريقا عـامال هبذا الشأن، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة       
، الــتقارير الــيت تقدمهــا الــدول األعضــاء     ٢٠٠٥تلــك بــأن يــدرس الفــريق العــامل، يف عــام      

 .سات اليت تّتبعها يف تسجيل األجسام الفضائيةواملنظمات الدولية عن املمار
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  املرفق  
  تنظيم األعمال    

، عــلى ٢٠٠٤اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف دورهتــا الثالــثة واألربعــني، عــام         -١
مواصـلة األخـذ بتنظـيم مـرن لألعمال كأساس لتنظيم أعماهلا، هبدف االستفادة بصورة أكمل                

 ).١٠، الفقرة A/AC.105/826(من خدمات املؤمترات املتاحة 

، سوف تعقد ندوة ٢٠٠٥أبريل / نيسـان ٤وعـند اختـتام جلسـة بعـد الظهـر مـن يـوم            -٢
الــتطورات احلديــثة يف جمــال االستشــعار عــن بعــد ومــدى استصــواب مــراجعة مــبادئ  "عــنواهنا 

يرعاها "  املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعد من الفضاء اخلارجي           ١٩٨٦األمـم املـتحدة لسـنة       
 .عهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاءامل

   .ويرد أدناه جدول زمنـي استرشادي لألعمال -٣
   )أ(اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال

 التاريخ صباحا بعد الظهر

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان٨ إىل ٤األسبوع املمتد من 

  تبادل عام لآلراء-٣البند 
يثة يف جمال االستشعار التطورات احلد: ندوة

عن بعد ومدى استصواب مراجعة مبادئ 
 املتعلقة باستشعار ١٩٨٦األمم املتحدة لسنة 

 األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي

 افتتاح الدورة وإقرار جدول -١البند 
 األعمال

  كلمة الرئيس-٢البند 
  تبادل عام لآلراء-٣البند 

 االثنني، 
 أبريل/ نيسان٤

   
 تبادل عام لآلراء -٣البند 
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٤ البند

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
 )ب(وتطبيقها

  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٤ البند

 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 )ب(وتطبيقها

 الثالثاء، 
 أبريل/ نيسان٥

   
مم املتحدة  حالة معاهدات األ-٤ البند

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
 )ب(وتطبيقها

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥ البند
 الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

 حالة معاهدات األمم املتحدة -٤ البند
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 )ب(وتطبيقها

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥ البند
 قانون الفضاءالدولية فيما يتعلق ب

 األربعاء، 
 أبريل/ نيسان٦



 

 6 
 

 A/AC.105/C.2/L.253

 التاريخ صباحا بعد الظهر

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥ البند
 الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  -)أ (٦البند 
 )ج(حدوده

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب (٦البند 
 لألرض واستخدامه

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥ البند
  فيما يتعلق بقانون الفضاءالدولية
تعريف الفضاء اخلارجي  -)أ (٦البند 

 )ج(وتعيني حدوده
طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب (٦البند 

 لألرض واستخدامه

 اخلميس،
 أبريل / نيسان٧

   
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  -)أ (٦البند 

 )ج(حدوده

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب (٦البند 
 ض واستخدامهلألر

  مصادر القدرة النووية-٧البند 

تعريف الفضاء اخلارجي  -)أ (٦البند 
 )ج(وتعيني حدوده

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب (٦البند 
 لألرض واستخدامه

  مصادر القدرة النووية-٧البند 

 اجلمعة، 
 أبريل / نيسان٨

   

 ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥ إىل ١١األسبوع املمتد من 

  مصادر القدرة النووية-٧بند ال
 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨البند 

 )د(باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

  مصادر القدرة النووية-٧البند 
 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨البند 

 )د(باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

 االثنني،
أبريل / نيسان١١

   
كول املتعلق  مشروع الربوتو-٨البند 

 )د(باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية
 املمارسات املتبعة يف تسجيل -٩البند 

 )ه(األجسام الفضائية

 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨البند 
 )د(باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

 املمارسات املتبعة يف تسجيل -٩البند 
 )ه(األجسام الفضائية

 الثالثاء،
بريل أ/ نيسان١٢

   
 املمارسات املتبعة يف تسجيل -٩البند 

 )ه(األجسام الفضائية
 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -١٠البند 

 جديدة يف جدول األعمال

 املمارسات املتبعة يف تسجيل -٩البند 
 )ه(األجسام الفضائية

  اقتراحات إىل اللجنة بشأن-١٠البند 
 بنود جديدة يف جدول األعمال

  األربعاء،
أبريل / نيسان١٣

   
 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -١٠البند 

 جديدة يف جدول األعمال
 من ٨اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 

 جدول األعمال

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -١٠البند 
  األعمالجديدة يف جدول

 ٤اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
 جدول األعمالمن 

 اخلميس، 
أبريل / نيسان١٤
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 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -١٠البند 
 جديدة يف جدول األعمال

 من ٨اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
 جدول األعمال

 من ٩اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
 جدول األعمال

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -١٠البند 
  األعمالجديدة يف جدول

 ٤اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
 جدول األعمالمن 

 اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند
 جدول األعمالمن ) أ( ٦

 اخلميس، 
أبريل / نيسان١٤

   
 اجلمعة اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية 

 ريلأب/ نيسان١٥
 

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

يوقـف العمـل باملمارسـة املتمـثلة يف ختصـيص بـنود معيـنة من جدول األعمال جللسات معينة يف كل دورة وأن                        
ا عــلى التخطــيط، جبــدول زمــين استرشــادي لألعمــال، ال يســتمر تــزويد الـــدول األعضـــاء، مــن أجــل مســاعدهت

الوثائق الرمسية للجمعية العامة،    (يـنطوي عـلى مساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معينة من جدول األعمال               
 )).ب (١٦٩ و١٦٨، الفقرتان (A/50/20) ٢٠الدورة اخلمسون، امللحق رقم 

 ، الذي سيعاودم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحبالـة معـاهدات األم  الفـريق العـامل املعـين     )ب( 

 للنظـــر يف ع أثـناء الوقـت املخصـص   ـــ، سـيجتم ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة     ٧لفقـرة  مبقتضـى ا االنعقـاد  
ل أبريل، من أج  / نيسـان  ١٤ يـوم اخلمـيس،      ٤وستسـتأنف اللجـنة الفرعـية القانونـية نظـرها يف البـند              . ٤ند  ــــ الب

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

وستستأنف اللجنة الفرعية . )أ (٦ البـند  للـنظر يف  ، سـيجتمع أثـناء الوقـت املخصـص    ٥٩/١١٦اجلمعـية العامـة   
 .تقرير الفريق العاملأبريل، من أجل اعتماد / نيسان١٤ اخلميس، يوم) أ (٦نظرها يف البند 

 املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، الذي سيعاوداملتعلق باملشروع األويل للربوتوكول  بالفـريق العامل املعين  )د( 

لنظـــر يف ل ع أثـناء الوقـت املخصـص   ـــ، سـيجتم ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة     ٩لفقـرة  مبقتضـى ا االنعقـاد  
أبريل، من أجل   / نيسـان  ١٤ يـوم اخلمـيس،      ٨وستسـتأنف اللجـنة الفرعـية القانونـية نظـرها يف البـند              . ٨ دـــالبـن 

 .تقرير الفريق العاملاعتماد 
 املقرر إنشاؤه مبقتضى مارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية، مبالفـريق العـامل املعـين      )ه( 

وستستأنف . ٩ البندلنظر يف ل سيجتمع أثناء الوقت املخصص، ٥٩/١١٦ قـرار اجلمعـية العامـة     مـن ١١الفقـرة  
تقريــر الفــريق أبــريل، مــن أجــل اعــتماد / نيســان١٤ يــوم اخلمــيس، ٩اللجــنة الفرعــية القانونــية نظــرها يف البــند 

 .العامل
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