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  الفضاء اخلارجياستخدام
  األغراض السلميةيف  

  الفرعية القانونية   اللجنة 
 ة واألربعون    بع السا الدورة  
    ٢٠٠٨أبريل  / نيسان  ١١ -مارس    /آذار   ٣١ فيينا، 

  * األعمال املؤقت   جدول   
 
  . الدورةافتتاح -١

 .انتخاب الرئيس -٢

 .إقرار جدول األعمال -٣

 .الرئيس كلمة -٤

 .آلراء لعام تبادل -٥

 . اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااملتحدة معاهدات األمم حالة -٦

___________________ 
، توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ٦٢/٢١٧ من قرارها ٤ الفقرة اجلمعية العامة، يف يدتأ * 

 اهتمامات مجيع اعتبارهاة واألربعني، آخذة يف بع تنظر اللجنة الفرعية القانونيـة أثناء دورا السابأنالسلمية 
 كبنود منتظمة يف جدول األعمال،  ٨ و٧و ٦ و٥بلدان النامية، يف البنود البلدان، وال سيما اهتمامات ال

 وفقا خلطة ١٢للمناقشة، وبأن تنظر يف البند  كمواضيع وبنود منفردة ١١ و١٠ و٩ود وبأن تنظر يف البن
 دورا  الحظت اجلمعية أن اللجنة الفرعية ستقدم يفذاته، من القرار ٥ويف الفقرة . لجنةال اعتمداالعمل اليت 

 الثامنة تنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورا جديدةبشأن بنود اقتراحات لجنة الة واألربعني إىل بعالسا
 .٢٠٠٩واألربعني، عام 
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 فيما يتعلق بقانون    احلكومية عـن أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولـية وغري             معلومـات  ٧
 .الفضاء

 : املتصلة مبا يلياملسائل ٨

  الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛تعريف )أ( 

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

 . االحتاد الدويل لالتصاالتبدورلألرض دون مساس 

 يف الفضاء اخلارجي    النووية املـبادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة             اسـتعراض  ٩
 .اوإمكان تنقيحه

 باملسـائل اخلاصة    املـتعلق الـربوتوكول   املتصـلة مبشـروع      واسـتعراض الـتطورات      دراسـة  -١٠
 . املعدات املنقولةعلىباملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية 

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١١

ــية ذات الصــلة باستك      -١٢ ــن التشــريعات الوطن ــلمعلومات ع ــام ل ــبادل ع شــاف الفضــاء  ت
 .اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

ــتراحات -١٣ ــراض إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    اق  الســلمية بشــأن بــنود   األغ
 .واألربعنيالثامنة جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا 

  
   الشروح

  انتخاب الرئيس  -٢ 
نة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف  وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه جلــ 

دورـا السادسـة واألربعـني بشـأن التدابري املتصلة بتركيبة مكتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف              
 رشــحت )2( وعمــال بالــتدابري املتصــلة بطــرائق عمــل اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني،   )1(املســتقبل،
___________________ 

 ، املرفق الثاين، (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية، اجلمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  (1) 
 .٩-٥الفقرات 

الوثائق الرمسية ، املرفق األول؛ وانظر أيضا (A/58/20) ٢٠الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم نفسه، املرجع  (2) 
 .، املرفق الثاين، التذييل الثالث(A/58/20) ٢٠للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم 
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ملنصــب رئــيس اللجــنة ) اجلمهوريــة التشــيكية(كوبــال جمموعــة دول أوروبــا الشــرقية فالدميــري  
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الفرعية القانونية للفترة 

، أقـرت اجلمعـية العامـة تركيـبة مكتـب اللجنة وهيئتيها      ٦١/١١١ مـن قـرارها     ٥١ويف الفقـرة    
، واتفقت على أن تنتخب كل من اللجنة وجلنتيها الفرعيتني     ٢٠٠٩-٢٠٠٨الفرعيـتني للفترة    

وقد صادقت اجلمعية .  وفقا لتلك التركيبة   ٢٠٠٨ دورـا اليت تعقد يف عام        أعضـاء مكتـبها يف    
 .٦٢/٢١٧ من قرارها ٥٥على هذا االتفاق يف الفقرة 

  
   األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها           معاهدات  حالة -٦ 

، يف  القانونــيةاجلمعــية العامــة أن اللجــنة الفرعــية نوهــت ، ٦٢/٢١٧ قــرارها مــن ٦يف الفقــرة 
 معـاهدات األمم املتحدة     حبالـة فـريقها العـامل املعـين       سـتعاود عقـد      دورـا السـابعة واألربعـني،     

مـدى احلاجـة إىل متديد والية الفريق    سـتدرس   اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها، و          
 .الدورةتلك  بعدالعامل إىل ما 

 الفرعــية القانونــية عــلى أن تشــمل املواضــيع ، اتفقــت اللجــنة٢٠٠١ عــام األربعــني،يف دورــا و
 والعقـبات اليت تعترض  ، واسـتعراض تنفـيذها  املعـاهدات، الـيت يتـناوهلا الفـريق العـامل حالـة تلـك        

ــرويج    ــيا، وكذلــك ت ــبوهلا عامل ــانونق ــتحدة    خصوصــا  الفضــاء، ق ــرنامج األمــم امل ـــن خـــالل ب م
يف دورـا احلادية واألربعني،  و. )١١٨الفقـرة   ،  Corr.1و A/AC.105/763(للتطبـيقـات الفضـائيـة     

ــام  ــية،  ٢٠٠٢ع ــدة    عــلى، اتفقــت اللجــنة الفرع ــامل أي مســائل جدي ــريق الع  أن يســتعرض الف
 شـريطــة أن تكـون تــلك املسائــل مندرجة ضمن    العـامل، مشـاة قـد تـثار يف مناقشـات الفـريق        

 .)١٤٠ةالفقر، A/AC.105/787(واليته احلالية 

، اتفـق الفـريق العـامل عـلى أنـه ميكن        ٢٠٠٧ألربعـني للجـنة الفرعـية، عـام         ويف الـدورة السادسـة وا     
، وعند تناول ٢٠٠٨للـدول األعضـاء أن تقـوم أثـناء الـدورة السابعة واألربعني اللجنة الفرعية، عام           

ــر واألجــرام           ــوق ســطح القم ــدول ف ــنظم ألنشــطة ال ــاق امل ــدول يف االتف ــدين مشــاركة ال مســألة ت
 :مبا يلي) ١١، الفقرة A/AC.105/891(،  )٣٤/٦٨رار اجلمعية العامة مرفق ق(السماوية األخرى 

تـــناول األنشـــطة الـــيت جيـــري االضـــطالع ـــا، أو يعـــتزم االضـــطالع ـــا يف   )أ(  
 املستقبل القريب، فوق سطح القمر واألجرام السماوية األخرى يف املستقبل القريب؛

 حتديد منافع االنضمام إىل اتفاق القمر؛ )ب(  

حتديـد القواعـد الدولـية والوطنـية الـيت حتكم األنشطة املضطلع ا فوق سطح                 )ج(  
 القمر واألجرام السماية األخرى؛
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تقيـيم ما إذا كانت القواعد الدولية املوجودة تعاجل األنشطة املضطلع ا فوق               )د(  
 .سطح القمر واألجرام السماوية األخرى معاجلة وافية

 
  يتعلق فيما  الدولية احلكومية وغري احلكوميةظماتاملن عن أنشطة معلومات -٧ 

  بقانون الفضاء
 تسترعي انتباه اللجنة الفرعية القانونية إىل أي أن، ميكن للدول األعضاء     ٧ مناقشـة البـند      لـدى 

 . فيما يتعلق بقانون الفضاءالدوليةمعلومات عن أنشطة املنظمات 
 

  : مبا يلياملتصلة املسائل -٨ 
   اخلارجي وتعيني حدوده       ضاءالف  تعريف )أ( 

ستعاود ، أن اللجنة الفرعية القانونية      ٦٢/٢١٧ من قرارها    ٧ الفقرة العامة، يف    اجلمعية نوهـت 
 . الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهبتعريف املعين العامل فريقها عقد

 
ائل  الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوساملدار طبيعة )ب( 

 بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس الكفيلة
   االحتاد الدويل لالتصاالتبدور

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١١ 
بناء القدرات "، اتفقت اللجنة الفرعية على إدراج       ٢٠٠٧يف دورـا السادسـة واألربعني، عام        

ــانون الفضــاء   ــابعة      /كموضــوع" يف جمــال ق ــا الس ــال دور ــد يف جــدول أعم ــنفرد جدي ــند م ب
ــام  ــند ســـوف    ٢٠٠٨واألربعـــني، عـ ــذا البـ ــار هـ ــندرجة يف إطـ ــداوالت املـ ، والحظـــت أن املـ

واتفقـت اللجنة الفرعية    . تسـتهدف تعزيـز الـتعاون مـع الـبلدان النامـية وإسـداء املسـاعدة إلـيها                 
د إىل مـا بعـد دورـا السابعة واألربعني          كذلـك عـلى دراسـة إمكانـية متديـد الـنظر يف هـذا البـن                

 ).A/AC.105/891 من الوثيقة ١٣٥الفقرة (
 

تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي  -١٢ 
  واستخدامه يف األغراض السلمية
ة القانونية ستنظر ، بأن اللجنة الفرعي٦٢/٢١٧ مـن قرارها  ٨نوهـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          

 فــيما تقدمــه الــدول األعضــاء مــن تقاريــر عــن تشــريعاا الوطنــية وفقــا خلطــة العمــل للفــترة            
٢٠١١-٢٠٠٨. 
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   املرفق 
  األعمال   تنظيم   

، على أن   ٢٠٠٧واألربعني، عام   لسادسة   الفرعـية القانونـية يف دورا ا       اللجـنة  اتفقـت  -١
على أفضل  املتاحة  تغالل خدمات املؤمترات    اساألعمـال بصـورة مـرنة مـن أجل           تنظـيم يسـتمر   
حبيث وقـد وضـع اجلدول الزمين ألعمال اللجنة الفرعية          ). ١٠الفقـرة   ،  A/AC.105/891(وجـه   

قــدر مــن أقصــى ) أ (٨ و٦ دين إطــار البــنيفيوفــر للفــريقني العــاملني اللذيــن ســيعاود عقدمهــا  
 .الوقت املتاح

، ٢٠٠٨أبريل  / نيسان ١ومارس  /آذار ٣١ جلسيت بعد الظهر من يومي       اختـتام  وعـند  -٢
، "اآلثـار القانونـية للتطبـيقات الفضـائية املـتعلقة بتغري املناخ العاملي     "عـنواا  سـوف تعقـد نـدوة      

 واتفقت اللجنة الفرعية . لقانون الفضاء  األورويبيـرعاها املعهـد الدويل لقانون الفضاء واملركز         
 الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب   يف دورــا السادســة واألربعــني عــلى دعــوة املعهــد   

ــية إدراجــه          ــيل توخــيا إلمكان ــذا القب ــن ه ــدوة حــول موضــوع م ــانون الفضــاء إىل تنظــيم ن لق
  ٢٠٠٩بــــند مــــنفرد يف جــــدول أعمــــال دورــــا الثامــــنة واألربعــــني، عــــام        /كموضــــوع

)A/AC.105/891 ١٣٧، الفقرة.( 

 . جدول زمنـي استرشادي لألعمالأدناه ويرد -٣
 
  )أ(لألعمال  الزمين االسترشادي  دول اجل 

 التاريخ صباحا  الظهربعد

 ٢٠٠٨أبريل  / نيسان  ٤ - مارس / آذار٣١ األسبوع
  تبادل عام لآلراء-٥ البند
اآلثار القانونية للتطبيقات الفضائية  :ندوة

 )اليوم األول (املتعلقة بتغري املناخ العاملي

  افتتاح الدورة -١ البند
 الرئيس انتخاب -٢البند 
 األعمالإقرار جدول  -٣البند 
  كلمة الرئيس-٤ البند
  تبادل عام لآلراء-٥ البند

  االثنني،
 مارس/ آذار٣١

   
  تبادل عام لآلراء-٥ البند
اآلثار القانونية للتطبيقات الفضائية  :ندوة

 )اليوم الثاين (املتعلقة بتغري املناخ العاملي

  تبادل عام لآلراء-٥ البند
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند

 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 )ب(وتطبيقها

  الثالثاء،
 أبريل / نيسان١
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 التاريخ صباحا  الظهربعد
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند

 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي
 )ب(وتطبيقها

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٧ البند
احلكومية الدولية وغري احلكومية فيما 

 الفضاءلق بقانون يتع
  مصادر القدرة النووية -٩البند 

  تبادل عام لآلراء-٥ البند
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند

  املتعلقة بالفضاء اخلارجياخلمس
 )ب(وتطبيقها

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٧البند 
احلكومية الدولية وغري احلكومية فيما يتعلق 

 بقانون الفضاء

  األربعاء،
 أبريل / نيسان٢

   
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند

  املتعلقة بالفضاء اخلارجياخلمس
 )ب(وتطبيقها

 معلومات عن أنشطة املنظمات -٧ البند
 وغري احلكومية فيما الدوليةاحلكومية 

 يتعلق بقانون الفضاء
  مصادر القدرة النووية-٩البند 

 حالة معاهدات األمم املتحدة -٦ البند
  املتعلقة بالفضاء اخلارجيخلمسا

 )ب(وتطبيقها
 معلومات عن أنشطة املنظمات -٧ البند

 وغري احلكومية فيما يتعلق الدوليةاحلكومية 
 بقانون الفضاء

  مصادر القدرة النووية-٩البند 

 اخلميس،
 أبريل / نيسان٣

   
 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٨ البند

 )ج(وتعيني حدوده
يعة املدار الثابت بالنسبة  طب-)ب (٨ البند

 لألرض واستخدامه
  مصادر القدرة النووية-٩ البند
 واستعراض التطورات دراسة -١٠البند 

 املتعلقالربوتوكول املتصلة مبشروع 
باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 

 علىامللحق باتفاقية الضمانات الدولية 
 املعدات املنقولة

 اخلارجي  تعريف الفضاء-)أ (٨ البند
 )ج( حدودهوتعيني
 بالنسبة طبيعة املدار الثابت -)ب (٨ البند

 لألرض واستخدامه
  مصادر القدرة النووية-٩ البند
 واستعراض التطورات دراسة -١٠البند 

 املتعلقالربوتوكول املتصلة مبشروع 
باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 

 علىامللحق باتفاقية الضمانات الدولية 
 عدات املنقولةامل

  اجلمعة،
 أبريل / نيسان٤

 
 ٢٠٠٨أبريل     / نيسان    ١١ - ٧األسبوع      

 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٨ البند
 )ج( حدودهوتعيني
 بالنسبة طبيعة املدار الثابت -)ب (٨ البند

 لألرض واستخدامه

 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٨ البند
 )ج( حدودهوتعيني
 بالنسبةار الثابت  طبيعة املد-)ب (٨ البند

  لألرض واستخدامه

 االثنني،
 أبريل / نيسان٧
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 دراسة واستعراض التطورات -١٠ البند

شروع الربوتوكول املتعلق املتصلة مب
 الفضائية، باملوجوداتباملسائل اخلاصة 

امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على 
 املعدات املنقولة

بناء القدرات يف جمال قانون  -١١ البند
 الفضاء

 دراسة واستعراض التطورات -١٠ البند
شروع الربوتوكول املتعلق مب املتصلة

باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 
 الضمانات الدولية على باتفاقيةامللحق 

 املعدات املنقولة
بناء القدرات يف جمال قانون  -١١ البند

 الفضاء

 

   
 بناء القدرات يف جمال قانون -١١ البند
 ضاءالف

 تبادل عام للمعلومات عن -١٢البند 
التشريعات الوطنية ذات الصلة 

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
 يف األغراض السلمية

لجنة بشأن ال اقتراحات إىل -١٣ البند
  يف جدول األعمالجديدةبنود 

 تعريف الفضاء اخلارجي -)أ (٨ البند
 )ج( حدودهوتعيني
 بالنسبةالثابت  طبيعة املدار -)ب (٨ البند

  لألرض واستخدامه
 دراسة واستعراض التطورات -١٠ البند

شروع الربوتوكول املتعلق املتصلة مب
باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 

 الضمانات الدولية على باتفاقيةامللحق 
 املعدات املنقولة

بناء القدرات يف جمال قانون  -١١ البند
 الفضاء

 الثالثاء،
 يل أبر/ نيسان٨

   
 تبادل عام للمعلومات عن -١٢البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

 يف األغراض السلمية
لجنة بشأن ال اقتراحات إىل -١٣ البند
  يف جدول األعمالجديدةبنود 

بناء القدرات يف جمال قانون  -١١ البند
 الفضاء
ات عن  تبادل عام للمعلوم-١٢البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 السلمية
لجنة بشأن بنود ال اقتراحات إىل -١٣ البند

  يف جدول األعمالجديدة

  األربعاء،
 أبريل / نيسان٩

   
 تبادل عام للمعلومات عن -١٢البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة 
 اخلارجي واستخدامه باستكشاف الفضاء
 يف األغراض السلمية

 تبادل عام للمعلومات عن -١٢البند 
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 

الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
 السلمية

 ،اخلميس
أبريل / نيسان١٠



 

 8 
 

 A/AC.105/C.2/L.269

 التاريخ صباحا  الظهربعد
لجنة بشأن ال اقتراحات إىل -١٣ البند
  يف جدول األعمالجديدةبنود 

 يق العامل املعين بالبند اعتماد تقرير الفر
 من جدول األعمال) أ (٨

لجنة بشأن بنود ال اقتراحات إىل -١٣ البند
  يف جدول األعمالجديدة

 ٦اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 
 من جدول األعمال

 

   
  ،اجلمعة  تقرير اللجنة الفرعية القانونيةاعتماد  اللجنة الفرعية القانونيةتقرير اعتماد

أبريل / نيسان١١
 

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

 من جدول األعمال جللسات معينة يف كل  املتمثلة يف ختصيص بنود معينةباملمارسةعلى أن يوقف العمل 
 استرشادي يستمر تزويد الـدول األعضـاء، من أجل مساعدا على التخطيط، جبدول زمين وأن ،دورة

الوثائق ( األعماللألعمال، ال ينطوي على مساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معينة من جدول 
 ).ب (١٦٩ة  الفقر،(A/50/20) ٢٠حق رقم الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، املل

 اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، الذي املتحدة العامل املعين حبالة معاهدات األمم الفريق )ب( 
 للنظر ، سيجتمع أثناء الوقت املخصص٦٢/٢١٧ من قرار اجلمعية العامة ٦ مبقتضى الفقرة سيعاود عقده

أبريل، من /نيسان ١٠خلميس  يوم ا٦الفرعية القانونية نظرها يف البند وستستأنف اللجنة . ٦ البند يف
 .الفريقذلك أجل اعتماد تقرير 

 من ٧ مبقتضى الفقرة سيعاود عقده حدوده، الذي وتعيني العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي الفريق )ج( 
وستستأنف اللجنة ). أ (٨لبند  يف اللنظر  أثناء الوقت املخصصسيجتمع، ٦٢/٢١٧قرار اجلمعية العامة 

ذلك  تقرير اعتمادأبريل، من أجل /نيسان ١٠اخلميس، يوم ) أ (٨ القانونية نظرها يف البند الفرعية
 .الفريق
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