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 ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
    يف األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 ألربعوناالثانية والدورة 
    ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤ –مارس / آذار٢٤ فيينا،

   )١(جدول األعمال املؤقت          
 .افتتاح الدورة واعتماد جدول األعمال -١

 .كلمة الرئيس -٢

 .تبادل عام لآلراء -٣

 . معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة -٤

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

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

__________ 
، توصية  ٢٠٠٢ديسمرب /  كانـون األول١١، املؤرخ ٥٧/١١٦ من قرارها ٥أقرت اجلمعية العامة، يف الفقرة  (1)

نظر اللجنة الفرعية القانونيـة أثناء دورهتا الثانية  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بأن ت
 كبنود منتظمة يف جدول األعمال، مع مراعاة اهتمامات مجيع البلدان، وال  ٦ و٥ و٤ و٣واألربعني يف البنود 

ونّوهت .  كموضوعني وبندين منفردين للمناقشة٨ و٧سيما اهتمامات البلدان النامية، وبأن تنظر يف البندين 
 من القرار ذاته، بأن اللجنة الفرعية ستقدم يف دورهتا الثانية واألربعني اقتراحات اىل   ٦عامة، يف الفقرة اللجنة ال

 .٢٠٠٤اللجنة بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية أثناء دورهتا الثالثة واألربعني، عام   
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 يف ذلك النظر يف     طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا            )ب(  
ــت         ــلمدار الثاب ــادل ل ــيد والع ــتخدام الرش ــل االس ــيت تكف ــائل ال الســبل والوس

 .بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

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

ــروع األويل ل  -٨ ــنظر يف املشـ ــودات     الـ ــيت ختـــص املوجـ ــائل الـ ــتعلق باملسـ ــربوتوكول املـ لـ
الــيت فــتح بــاب (الفضــائية، املــلحق باتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة  

 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦التوقيع عليها يف كيب تاون يف 

ــدور الســلطة االشــرافي       )أ(  ــتحدة ب ــم امل ــيام األم ــية ق ــتعلقة بامكان ــبارات امل ة االعت
 مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛

االعتـبارات املـتعلقة بالصـلة بـني أحكام املشروع األويل للربوتوكول وحقوق            )ب( 
 .وواجبات الدول مبقتضى القواعد القانونية املطبقة على الفضاء اخلارجي

ــلمية بشــأن بــنود         -٩ ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الس ــتراحات اىل جلــنة اس اق
 .تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الثالثة واألربعنيجديدة 

  
 الشروح

 
 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 

 
، اتفقت اللجنة الفرعية على انشاء فريق عامل بشأن ٢٠٠١يف دورهتـا األربعـني، عام       

واتفقت اللجنة الفرعية   . ٢٠٠٤ إىل عام    ٢٠٠٢ات، من عام    هـذا البند جيتمع ملدة ثالث سنو      
القانونـــية عـــلى أن تشـــمل مناقشـــات الفـــريق العـــامل حالـــة املعـــاهدات واســـتعراض تنفـــيذها  
والعقـبات الـيت حتـول دون قـبوهلا عاملـيا، وكذلك الترويج لقانون الفضاء، خصوصا من خالل                  

ويف ). ١١٨، الفقــرة Corr.1 وA/AC.105/763(بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية     
، اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية عــلى أن يســتعرض  ٢٠٠١دورهتــا احلاديــة واألربعــني، عــام 

، عـلى الـنحو املبني يف       "الدولـة املطِلقـة   "الفـريق العـامل املعـين هبـذا البـند تطبـيق وتنفـيذ مفهـوم                 
 مــن جــدول األعمال ٩ر يف البنــد  االسـتنتاجـات الـيت خلصـت الـيها اللجنة الفرعية لدى النظ           

)A/AC.105/787    وكذلـك ما قد يثار من مسائل جديدة مشاهبة يف مناقشات            )١٣٨، الفقـرة ،
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الفـريق العـامل، شـريطــة أن تكـون تـلك املسائــل مندرجة ضمن والية الفريق العامــل احلاليــة                 
)A/AC.105/787 ١٤٠، الفقرة.( 

، ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول١١ املـــؤرخ ٥٧/١١٦ مـــن قـــرارها ٧ويف الفقـــرة   
اتفقــت اجلمعــية العامــة عــلى أن تعــاود اللجــنة الفرعــية القانونــية عقــد الفــريق العــامل حســب    
املرجعــية الــيت اتفقــت علــيها اللجــنة الفرعــية بــأن يكــون انعقــاده ملــدة ثــالث ســنوات مــن عــام  

 .٢٠٠٤ إىل عام ٢٠٠٢
  

 دولية فيما يتعلق بقانون الفضاء عن أنشطة املنظمات المعلومات -٥ 
 

ــباه اللجــنة الفرعــية         ــند، ميكــن للــدول األعضــاء أن تســترعي انت لــدى مناقشــة هــذا الب
وبناء على  . القانونـية اىل أي معلومـات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء             

ــية يف دورهتــا احل    ــيه اللجــنة الفرعــية القانون ــة واألربعــني، دعيــت  االتفــاق الــذي توصــلت ال ادي
 ).٣٧ ، الفقرةA/AC.105/787(املنظمات الدولية اىل ابالغ اللجـنة الفرعية عن أنشطتهـا 

، نّوهـت اجلمعـية العامـة بـأن فـريق اخلرباء الذين             ٥٧/١١٦ مـن قـرارها      ٨ويف الفقـرة      
لسياســة عّينــتهم الــدول األعضــاء املهــتمة لــتحديد ماهــية جوانــب الــتقرير املــتعلق بأخالقــيات ا  

الفضـائية والصـادر عـن اللجـنة العاملـية املعنية بأخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا، التابعة                
ملـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة، الـيت قـد يلزم أن تدرسها جلنة استخدام الفضاء                  

ة يف دورهتـا الثانية     اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، سـيقدم تقريـره إىل اللجـنة الفرعـية القانونـي                 
 .واألربعني

  
 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

 
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده )أ( 

طبــيعة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف ذلــك الــنظر يف الســبل      )ب( 
دون والوسـائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل لــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض  

 مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

، بــأن اللجــنة الفرعــية   ٥٧/١١٦ مــن قــرارها  ٩نّوهــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة     
القانونـية سـتعاود عقـد فـريقها العـامل املعـين هبـذا البـند لكـي يـنظر يف األمـور املتعلقة بتعريف                          

 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده فحسب
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األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجـودات الفضائية،       الـنظر يف املشـروع       -٨ 
اليت فتح باب التوقيع عليها يف      (املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعدات املنقولة             

 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦كيب تاون يف 

االشرافية مبقتضى املشروع   االعتـبارات املـتعلقة بامكانـية قيام األمم املتحدة بدور السلطة             )أ( 
 األويل للربوتوكول

االعتـبارات املـتعلقة بالصـلة بـني أحكـام املشـروع األويل للـربوتوكول وحقـوق وواجبات                   )ب( 
 الدول مبقتضى القواعد القانونية املطبقة على الفضاء اخلارجي

ــرة   ــرارها  ١١يف الفق ــن ق ــؤرخ ٥٧/١١٦ م ، )٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١١ امل
اجلمعـية العامـة عـلى أن تنشـئ اللجـنة الفرعـية القانونـية فريقا عامال للنظر يف املسألتني        اتفقـت   

 .بصورة منفصلة) ب (٨و ) أ (٨الواردتني يف البندين الفرعيني 
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 املرفق
  تنظيم األعمال 

ــام       -١ ــة واألربعــني، ع ــا احلادي ــية يف دورهت ــية القانون ، عــلى ٢٠٠٢اتفقــت اللجــنة الفرع
 بتنظـيم مـرن لألعمال كأساس لتنظيم أعماهلا، هبدف االستفادة بصورة أكمل             مواصـلة األخـذ   

 ).٩، الفقرة A/AC.105/787(من خدمات املؤمترات املتاحة 

، سوف تعقد ندوة    ٢٠٠٣مارس  / آذار ٢٤وعـند اختـتام جلسـة بعـد الظهـر مـن يوم               -٢
الفضاء واملركز األورويب   بـرعاية املعهـد الدويل لقانون       " تعزيـز إنفـاذ اتفاقـية التسـجيل       "بعـنوان   

 .لقانون الفضاء

، طلبت اجلمعية العامة إىل جلنة استخدام الفضاء        ٥٦/٥١ مـن قـرارها      ٣٠ويف الفقـرة     -٣
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية أن تعـد تقريـرا عـن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث                

). اليونيسبيس الثالث (لمية  املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الس             
ويعكـف فـريق عـامل تـابع للجـنة على اعداد مشروع لذلك التقرير، اتفق على أن يساعده يف                    

ومن مث ينبغي أن تعد اللجنة الفرعية القانونية اسهامها         . مهمـته رئـيس اللجـنة الفرعـية القانونية        
 .٢٠٠٤، مث تضعه يف صيغته النهائية يف عام ٢٠٠٣األويل يف عام 

 .ويرد أدناه جدول زمين استرشادي لألعمال -٤
 

  )أ(اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال
 التاريخ صباحا بعد الظهر

 ٢٠٠٣مارس   / آذار ٢٨-٢٤األسبوع املمتد من          

 افتتاح الدورة واعتمادجدول -١البند   تبادل عام لآلراء-٣البند 
 األعمال

 ٢٤االثنني، 
 مارس /آذار

  ئيس كلمة الر-٢البند  

   تعزيز إنفاذ اتفاقية التسجيلندوة عن 

   تبادل عام لآلراء-٣البند  
__________ 

، على أنه ١٩٩٥ا الثامنة والثالثني، عام اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهت )أ(
ينبغي وقف العمل باملمارسة املّتبعة يف ختصيص بنود معينة من جدول األعمال جللسات معينة يف كل دورة 
وأنه، من أجل مساعدة الـدول األعضـاء على التخطيط، سيستمر تزويدها جبدول زمين استرشادي لألعمال،  

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

 ٢٥الثالثاء   تبادل عام لآلراء-٣البند   تبادل عام لآلراء-٣البند 
 مارس/آذار

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

تحدة  حالة معاهدات األمم امل-٤البند 
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

 

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

 ٢٦األربعاء،   تبادل عام لآلراء-٣البند 
  مارس/آذار

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

معاهدات األمم املتحدة  حالة -٤البند 
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 وتطبيقها

 

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

 حالة معاهدات األمم املتحدة -٤البند 
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 وتطبيقها

 ٢٧اخلميس، 
 مارس/آذار

اخلارجي  تعريف الفضاء -)أ (٦البند 
 وتعيني حدوده

 طبيعة املدار الثابت بالنسبة -)ب (٦البند 
 لألرض وكيفية استخدامه

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

 

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

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

 ٢٨اجلمعة، 
 مارس/آذار

 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٦البند 
 وتعيني حدوده

 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٦البند 
 وتعيني حدوده

 

 طبيعة املدار الثابت بالنسبة -)ب (٦البند 
 لألرض وكيفية استخدامه

 طبيعة املدار الثابت -)ب (٦البند 
 لألرض وكيفية استخدامهبالنسبة 

 

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان٤-مارس/ آذار٣١األسبوع املمتد من 

 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٦البند 
 وتعيني حدوده

 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٦البند 
 وتعيني حدوده

 ٣١االثنني، 
 مارس/آذار

 طبيعة املدار الثابت بالنسبة -)ب (٦البند 
 لألرض وكيفية استخدامه

 طبيعة املدار الثابت -)ب (٦لبند ا
 بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه

 

   مصادر القدرة النووية-٧البند   مصادر القدرة النووية-٧البند 

 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨البند 
 باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية

 ١الثالثاء،   مصادر القدرة النووية-٧البند 
 أبريل/نيسان
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 التاريخ صباحا بعد الظهر

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -٩د البن
 جديدة يف جدول األعمال

 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨البند 
 باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية

 

 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨البند 
 باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية

 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨البند 
 وجودات الفضائيةباملسائل اليت ختص امل

 ٢األربعاء، 
 أبريل/نيسان

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -٩البند 
 جديدة يف جدول األعمال

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -٩البند 
 جديدة يف جدول األعمال

 

اعتمــاد تقارير األفرقة العاملة بشــأن البند 
 من جدول ٨والبند ) أ (٦ والبنــد ٤

 األعمال

 مشروع الربوتوكول املتعلق -٨د البن
 باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية

 ٣اخلميس، 
 أبريل/نيسان

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -٩البند 
 جديدة يف جدول األعمال

 اقتراحات إىل اللجنة بشأن بنود -٩البند 
 جديدة يف جدول األعمال

 

 ٤اجلمعة،  اد تقرير اللجنة الفرعية القانونيةاعتم اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية
 أبريل/نيسان

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


