
A/AC.105/C.2/L.264  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
23 January 2007 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
120207    V.07-80316 (A) 
*0780316* 

 استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية القانونية    
  واألربعون   السادسة   الدورة   
    ٢٠٠٧أبريل  / نيسان  ٥ -مارس    / آذار  ٢٦فيينا،  

 *جدول األعمال املؤقت       
  
 . وإقرار جدول األعمالافتتاح الدورة -١

 .كلمة الرئيس -٢

 .تبادل عام لآلراء -٣

 .األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات  -٤

فيما يتعلق بقانون    احلكومـية وغري احلكومية      معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولـية          -٥
 .الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٦
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

، توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ٦١/١١١ من قرارها ٤أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة  *
ة أثناء دورهتا السادسة واألربعني، آخذة يف اعتبارها اهتمامات مجيع السلمية بأن تنظر اللجنة الفرعية القانونيـ

 كبنود منتظمة يف جدول األعمال، وبأن ٦ و٥ و٤ و٣البلدان، وال سيما اهتمامات البلدان النامية، يف البنود 
طة العمل  وفقا خل٩ كمسألتني منفردتني وبندين منفردين للمناقشة، وبأن تنظر يف البند ٨ و٧تنظر يف البندين 

 من القرار ذاته، الحظت ٥ويف الفقرة . اليت اعتمدهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
اجلمعية أن اللجنة الفرعية ستقدم يف دورهتا السادسة واألربعني مقترحاهتا إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 

ظر فيها اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واألربعني، يف عام يف األغراض السلمية بشأن البنود اجلديدة اليت ستن
٢٠٠٨. 
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 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ( 

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

 .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

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

 الـتطورات خبصـوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة          دراسـة واسـتعراض    -٨
 .باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩

ــراض الســلم      -١٠ ــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ية بشــأن بــنود  اق
 . واألربعنيالسابعةجديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا 

  
 الشروح

 
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها             -٤ 

ــة، يف الفقــرة    ــية العام ــرارها  ٦الحظــت اجلمع ــية  ٦١/١١١ مــن ق ، أن اللجــنة الفرعــية القانون
املعــين حبالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء  عــوة فــريقها العــامل ســتقوم بد

احلاجـة إىل متديد والية الفريق      إىل االنعقـاد مـن جديـد، وبالـنظر يف مـدى             اخلـارجي وتطبـيقها     
 . واألربعني للجنة الفرعيةالسادسةالدورة إىل ما بعد العامل 

، عــلى أن تشــمل   ٢٠٠١دورهتــا األربعــني، عــام   وقــد اتفقــت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف     
املواضـيع الـيت يتـناوهلا الفـريق العـامل حالـة تلك املعاهدات، واستعراض تنفيذها والعقبات اليت        
تعـترض قبوهلا عامليا، وكذلك ترويج قانون الفضاء، ال سيما مـن خـالل برنامج األمم املتحدة               

ــيقـات الفضــائيـة   ــيقة ١١٨الفقــرة (للتطب اتفقــت اللجــنة  و). Corr.1 وA/AC.105/763  مــن الوث
ــة واألربعــني، عــام   الفرعــية،  ، عــلى أن يســتعرض الفــريق العــامل أي   ٢٠٠٢يف دورهتــا احلادي

مسـائل جديـدة مشـاة قـد تـثار يف مناقشات الفريق العامل، شريطــة أن تكون تـلك املسائــل                 
 ).A/AC.105/787  من الوثيقة١٤٠ و١٣٨الفقرتان (مندرجة ضمن واليته احلالية 
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  احلكومية وغري احلكوميةمعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية -٥ 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

، ميكن للدول األعضاء أن تسترعي انتباه اللجنة الفرعية القانونية إىل أي      ٥ لـدى مناقشـة البـند     
 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

  
  :املسائل املتصلة مبا يلي -٦ 

  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 
  تبدور االحتاد الدويل لالتصاال

ــة، يف الفقــرة  الحظــت  ــية العام ــرارها  ٧اجلمع ــية  ٦١/١١١ مــن ق ، أن اللجــنة الفرعــية القانون
يف إىل االنعقـاد مـن جديـد، وذلـك فقط للنظر     فـريقها العـامل املعـين ـذا البـند        سـتقوم بدعـوة     

 . بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهاملتصلةاملسائل 
  

  ة يف تسجيل األجسام الفضائيةممارسات الدول واملنظمات الدولي -٩ 
اللجــنة الفرعــية تدعــو ، عــلى أن ٦١/١١١ مــن قــرارها ٨وافقــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة  

ــية يف تســجيل األجســام        ــنظمات الدول ــدول وامل ــامل املعــين مبمارســات ال ــريقها الع ــية ف القانون
ــادالفضــائية ــد    إىل االنعق ــن جدي ــتمدهتا    م ــيت اع ــا خلطــة العمــل ال تخدام الفضــاء جلــنة اســ وفق

. ٢٠٠٣ يف عـــام  املعقـــودةربعـــنيأل يف دورهتـــا السادســـة وااخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية
تقريــرا يقدمــه إىل جلــنة ، ٢٠٠٧  الفــريق العــامل، يف عــاميعــّدوتقضــي خطــة العمــل تلــك بــأن 

 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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  املرفق  
  تنظيم األعمال      

 على أن   ،٢٠٠٦ واألربعني، عام    اخلامسةلفرعـية القانونـية يف دورهتـا        اتفقـت اللجـنة ا     -١
 مــن ١١الفقــرة (يســتمر تنظــيم العمــل ــدف اســتغالل خدمــات املؤمتــرات عــلى أفضــل وجــه 

عـلى حنو يكفل  عمـال اللجـنة الفرعـية    وضـع اجلـدول الـزمين أل     قـد   و). A/AC.105/871الوثـيقة   
يف إطار ستدعى إىل االنعقاد من جديد  العاملة اليت أكـرب قـدر مـن الوقـت املتاح لألفرقة        إتاحـة   
 .٩و) أ (٦ و٤البنود 

ســوف ، ٢٠٠٧مــارس / آذار٢٧ و٢٦يومــي  بعــد الظهــر مــن جلســيتوعــند اختــتام  -٢
 يـرعاها املعهـد الدويل لقانون   عـن موضـوع بـناء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء         تعقـد نـدوة     

 .الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء

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

 التاريخ صباحا بعد الظهر

 ٢٠٠٧مارس  / آذار ٣٠ - ٢٦األسبوع 
  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 عن بناء القدرات يف جمال قانون ندوة

 )اليوم األول(الفضاء 

ل  وإقرار جدو افتتاح الدورة-١البند 
 األعمال

 كلمة الرئيس -٢البند 
  تبادل عام لآلراء-٣البند 

 االثنني، 
 مارس/ آذار٢٦

   
  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 عن بناء القدرات يف جمال قانون ندوة

 )اليوم الثاين(الفضاء 

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

 ارجياخلمس املتعلقة بالفضاء اخل
 )ب(وتطبيقها

 الثالثاء، 
 مارس/ آذار٢٧

   
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٤ البند

 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 )ب(وتطبيقها

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥البند 
الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما 

 يتعلق بقانون الفضاء

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

 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 )ب(وتطبيقها

 األربعاء، 
 مارس/ آذار٢٨
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 التاريخ صباحا بعد الظهر
 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥البند 

الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما 
 يتعلق بقانون الفضاء

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

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

 حالة معاهدات األمم املتحدة -٤ البند
 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 ))ب(وتطبيقها
 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥البند 

الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق 
 بقانون الفضاء

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

 ميس،اخل
 مارس/ آذار٢٩

   
 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٦البند 

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

 بالنسبة لألرض واستخدامه
  مصادر القدرة النووية-٧ البند

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

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب (٦البند 
  واستخدامهلألرض
  مصادر القدرة النووية-٧ البند

 اجلمعة، 
  مارس/ آذار٣٠

 
 ٢٠٠٧أبريل     / نيسان    ٥ - ٢األسبوع      

دراسة واستعراض التطورات  -٨البند 
خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق 

باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 
امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على 

 املعدات املنقولة
 املمارسات املتبعة يف تسجيل -٩بند ال

 )د(األجسام الفضائية

  مصادر القدرة النووية-٧البند 
دراسة واستعراض التطورات  -٨البند 

خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق 
باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 
امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على 

 املعدات املنقولة
ت املتبعة يف تسجيل  املمارسا-٩البند 

 )د(األجسام الفضائية

 االثنني،
 أبريل / نيسان٢

   
 املمارسات املتبعة يف تسجيل -٩البند 

 )د(األجسام الفضائية

 اقتراحات إىل جلنة استخدام -١٠البند 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 بشأن بنود جديدة يف جدول األعمال

ات دراسة واستعراض التطور -٨البند 
خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق 

باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 
امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على 

 املعدات املنقولة
 املمارسات املتبعة يف تسجيل -٩البند 

 )د(األجسام الفضائية

 اقتراحات إىل جلنة استخدام -١٠البند 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

 بنود جديدة يف جدول األعمالبشأن 

 الثالثاء،
 أبريل / نيسان٣
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 التاريخ صباحا بعد الظهر
 اقتراحات إىل جلنة استخدام -١٠البند 

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 بشأن بنود جديدة يف جدول األعمال

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
  من جدول األعمال٤

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
 من جدول األعمال) أ (٦

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
  من جدول األعمال٩

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

 اقتراحات إىل جلنة استخدام -١٠البند 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 بشأن بنود جديدة يف جدول األعمال

 األربعاء، 
 أبريل / نيسان٤

   
 اخلميس،  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية

 أبريل / نيسان٥
 

 
، ١٩٩٥قت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، عام اتف )أ( 

على أن يوقف العمل باملمارسة املتمثلة يف ختصيص بنود معينة من جدول األعمال جللسات معينة يف كل 
مين استرشادي دورة وأن يستمر تزويد الـدول األعضـاء، من أجل مساعدهتا على التخطيط، جبدول ز

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

، الذي قة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلالفريق العامل املعين  )ب( 
 ، سيجتمع أثناء الوقت املخصص٦١/١١١ من قرار اجلمعية العامة ٦لفقرة مبقتضى ا سينعقد من جديد

أبريل، من / نيسان٤ يوم األربعاء ٤وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند . ٤ البند للنظر يف
 .تقرير الفريق العاملأجل اعتماد 

 ٧لفقرة مبقتضى ا سينعقد من جديد، الذي بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهالفريق العامل املعين  )ج( 
وستستأنف . )أ (٦ البند للنظر يف ، سيجتمع أثناء الوقت املخصص٦١/١١١من قرار اجلمعية العامة 

تقرير الفريق ، من أجل اعتماد أبريل/ نيسان٤يوم األربعاء ) أ (٦اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند 
  باء.العامل

سينعقد من ، الذي مبمارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائيةالفريق العامل املعين  )د( 
 البند للنظر يف ، سيجتمع أثناء الوقت املخصص٦١/١١١ من قرار اجلمعية العامة ٨لفقرة جديد مبقتضى ا

أبريل، من أجل اعتماد / نيسان٤ يوم األربعاء ٩فرعية القانونية نظرها يف البند وستستأنف اللجنة ال. ٩
 .تقرير الفريق العامل

 
 


