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   الفضاء اخلارجياستخدامجلنة 
  األغراض السلميةيف  

   الفرعية القانونيةاللجنة
   واألربعونالثامنة الدورة
        ٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ - مارس /آذار ٢٣ فيينا،

   * األعمال املؤقتجدول  
  
   . وإقرار جدول األعمال الدورةافتتاح  - ١
  .الرئيس كلمة  - ٢
  . لآلراءعام تبادل  - ٣
  . اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااملتحدةاهدات األمم  معحالة  - ٤
  . فيما يتعلق بقانون الفضاءاحلكومية عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري معلومات  -٥
  : املتصلة مبا يلياملسائل  - ٦

   الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛تعريف  )أ(  

                                                                 
، توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ٦٣/٩٠ من قرارها ٤ الفقرة اجلمعية العامة، يف ّيدتأ  *  

  اهتمامات مجيعاعتبارهاواألربعني، آخذة يف الثامنة  تنظر اللجنة الفرعية القانونيـة أثناء دورهتا بأنالسلمية 
  كبنود منتظمة يف جدول األعمال،  ٦ و٥و ٤ و٣البلدان، وال سيما اهتمامات البلدان النامية، يف البنود 

وفقا خلطة  ١١للمناقشة، وبأن تنظر يف البند  كمواضيع وبنود منفردة ١٠ و٩ و٨ و٧ود وبأن تنظر يف البن
جلمعية أن اللجنة الفرعية ستقدم يف دورهتا  الحظت اذاته، من القرار ٥ويف الفقرة . لجنةال اعتمدهتاالعمل اليت 

 التاسعةتنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورهتا لكي  جديدةبشأن بنود اقتراحات لجنة الواألربعني إىل الثامنة 
  .٢٠١٠واألربعني، عام 
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ستخدامه، مبا يف ذلك  الثابت بالنسبة لألرض وااملدار طبيعة  )ب(  
 بتحقيق االستخدام الكفيلةالنظر يف السبل والوسائل 

الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس 
  . االحتاد الدويل لالتصاالتبدور

 يف الفضاء النووية املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة استعراض  - ٧
  .اخلارجي وإمكان تنقيحها

 باملسائل املتعلقالربوتوكول ذات الصلة مبشروع ستعراض التطورات  وادراسة  - ٨
 املعدات علىاخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية 

  .املنقولة
  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٩
ام تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري التخفيف من احلط  -١٠

  .الفضائي
تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف   - ١١

  .الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 السلمية بشأن األغراض إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف اقتراحات  - ١٢

اسعة التتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا لكي بنود جديدة 
  .واألربعني

    
      الشروح    

   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  -٤  
، أن اللجنة الفرعية القانونية، يف ٦٣/٩٠ من قرارها ٦يف الفقرة الحظت اجلمعية العامة، 

مم املتحدة فريقها العامل املعين حبالة معاهدات األسوف تدعو  واألربعني، الثامنةدورهتا 
  . إىل االنعقاد من جديداخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

، على أن تشمل املواضيع اليت ٢٠٠١ يف دورهتا األربعني، عام ،اتفقت اللجنة الفرعيةوقد 
حالة تلك املعاهدات، واستعراض تنفيذها والعقبات اليت يف مناقشاته يتناوهلا الفريق العامل 

خصوصا مـن خـالل برنامج األمم وامليا، وكذلك ترويج قانون الفضاء، تعترض قبوهلا ع
  ). ١١٨، الفقرة Corr.1 وA/AC.105/763(املتحدة للتطبيقـات الفضائيـة 
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، على أن يستعرض الفريق ٢٠٠٢يف دورهتا احلادية واألربعني، عام  واتفقت اللجنة الفرعية،
شات الفريق العامل، شريطــة أن تكون العامل أي مسائل جديدة مشاهبة قد تثار يف مناق

  ).١٤٠، الفقرةA/AC.105/787(تـلك املسائــل مندرجة ضمن واليته احلالية 
، اتفق الفريق العامل على أنه ميكن ٢٠٠٧ويف الدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية، عام 

، وعند تناول ٢٠٠٨ أثناء الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية، عام ،للدول األعضاء
م ألنشطة الدول فوق سطح القمر واألجرام ظّي مشاركة الدول يف االتفاق املنمسألة تدّن

 ،A/AC.105/891(أن تقوم مبا يلي ، )٣٤/٦٨مرفق قرار اجلمعية العامة (السماوية األخرى 
  ):١١ الفقرة املرفق األول

زم االضطالع هبا يف عتتناول األنشطة اليت جيري االضطالع هبا حاليا أو ُي  )أ(  
  املستقبل القريب على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى؛

 حتديد منافع االنضمام إىل اتفاق القمر؛  )ب(  

حتديد القواعد الدولية والوطنية اليت حتكم األنشطة املضطلع هبا فوق سطح   )ج(  
  ية األخرى؛والقمر واألجرام السما

لدولية املوجودة تعاجل األنشطة املضطلع هبا فوق تقييم ما إذا كانت القواعد ا  )د(  
 .سطح القمر واألجرام السماوية األخرى معاجلة وافية

للجنة  للجنة الفرعية، على أن تواصل اخالل الدورة السابعة واألربعني، واتفق الفريق العامل
  إليها أعاله ، مناقشتها حول املسائل املشار ٢٠٠٩عام  يف دورهتا الثامنة واألربعني، الفرعية

)A/AC.105/917 ٢٦، املرفق األول، الفقرة.(  
 التوصية الداعية إىل متديد والية الفريق ، يف دورهتا السابعة واألربعني،أيدت اللجنة الفرعيةو

واألربعني، الثامنة واتُّفق على أن تقوم اللجنة الفرعية، يف دورهتا  .العامل سنة واحدة إضافية
   ٢٠٠٩عام  متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد باستعراض مدى احلاجة إىل

)A/AC.105/917 ٤٤، الفقرة(.  
    

    معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء  -٥  
، ميكن للدول األعضاء أن تسترعي انتباه اللجنة الفرعية القانونية إىل أي ٥لدى مناقشة البند 

 .ومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعل
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   :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(  
ار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمد

  بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
  

تدعو فريقها وف ، أن اللجنة الفرعية س٦٣/٩٠ من قرارها ٧الحظت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
  . إىل االنعقاد من جديدالفضاء اخلارجي وتعيني حدودهباملسائل املتصلة بتعريف العامل املعين 

) ب (٦، على أن يبقى البند ٢٠٠٠ية، يف دورهتا التاسعة والثالثني عام واتفقت اللجنة الفرع
 املسائل يفالفريق العامل املعين هبذا البند  ينظربندا منتظما يف جدول أعماهلا، لكْن على أن 

  .)١٠٨، الفقرة A/AC.105/738 (فحسُب، حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء بتعريف املتعلقة
    

    جمال قانون الفضاءبناء القدرات يف   -٩  
بناء القدرات يف جمال "اتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السادسة واألربعني، على إدراج 

بند منفرد جديد يف جدول أعمال دورهتا السابعة واألربعني، /كموضوع" قانون الفضاء
مية والحظت أن املداوالت يف إطار ذلك البند سوف تستهدف تعزيز التعاون مع البلدان النا

واتفقت اللجنة الفرعية كذلك على دراسة إمكانية متديد النظر يف . وإسداء املساعدة إليها
  ).١٣٥ الفقرة ،A/AC.105/891(هذا البند إىل ما بعد دورهتا السابعة واألربعني 

البنود /واتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السابعة واألربعني، على االحتفاظ جبميع املواضيع
 اليت كانت على جدول أعماهلا، مبا يف ذلك البند املتعلق ببناء القدرات يف جمال قانون املنفردة

ويف ). ١٥٠، الفقرة A/AC.105/917(الفضاء، لتنظر فيها خالل دورهتا الثامنة واألربعني 
الدورة نفسها، أوصت اللجنة الفرعية الدول األعضاء واملراقبني الدائمني يف جلنة استخدام 

ارجي يف األغراض السلمية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة الفضاء اخل
 من تقرير اللجنة الفرعية عن دورهتا السابعة ١٢٨بالنظر يف املبادرات املذكورة يف الفقرة 

واألربعني وإبالغ اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثامنة واألربعني، مبا ُيّتخذ أو ُيقّرر من إجراءات 
  ). ١٢٩، الفقرة A/AC.105/917(الصعيد الوطين أو اإلقليمي أو الدويل على 
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    تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري التخفيف من احلطام الفضائي  -١٠  
تبادل عام "اتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السابعة واألربعني، على إدراج بند عنوانه 

بند منفرد /، كموضوع"ت الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائيللمعلومات عن اآلليا
  ). ١٥٠، الفقرة A/AC.105/917(جديد على جدول أعماهلا يف دورهتا الثامنة واألربعني 

    
تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   -١١  

    واستخدامه يف األغراض السلمية
سوف  أن اللجنة الفرعية القانونية ،٦٣/٩٠ من قرارها ٨ت اجلمعية العامة، يف الفقرة الحظ
ل فريقا عامال يتوىل النظر يف هذا البند وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات اليت وافقت تشكّ

يف  هتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجيّرعليها اللجنة الفرعية يف دورهتا السادسة واألربعني وأق
  )1(،يف دورهتا اخلمسنياألغراض السلمية 

) النمسا(واتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السابعة واألربعني، على أن تتوىل إرمغارد ماربو 
  رئاسة الفريق العامل، الذي من املقّرر أن تنشئه اللجنة الفرعية يف دورهتا الثامنة واألربعني 

)A/AC.105/917 ١٤٦، الفقرة .(  
رس الفريق العامل املعلومات اليت تقّدمها الدول األعضاء عن تشريعاهتا الوطنية وسوف يد

املتصلة باألنشطة الفضائية من أجل بلورة فهم للطرائق اليت نظّمت هبا الدول األعضاء األنشطة 
 والواردة يف تقرير ٢٠١١-٢٠٠٨الفضائية احلكومية وغري احلكومية، وفقا خلطة العمل للفترة 

  ).١٣٦، الفقرة A/AC.105/891(فرعية عن دورهتا السادسة واألربعني اللجنة ال
  

                                                                 
؛ ٢١٩فقرة ، ال)A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم انظر  (1) 

  .١٣٦، الفقرة A/AC.105/891والوثيقة 
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  املرفق
   األعمال تنظيم    

يت الة العامللألفرقة ر فّحبيث يوالقانونية ُوضع اجلدول الزمين ألعمال اللجنة الفرعية   - ١
   . أقصى قدر من الوقت املتاح١١ و)أ (٦و ٥د ويف إطار البنسوف تدعى جمّددا إىل االنعقاد 

، على دعوة ٢٠٠٨واألربعني، عام لسابعة  يف دورهتا ا، الفرعية القانونيةاللجنة اتفقتو  -٢
خالل دورهتا الثامنة ندوة إقامة املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء إىل 

وية الذكرى السن"وسوف ُتعقد ندوة حتمل عنوان . )٤٩، الفقرة A/AC.105/917(واألربعني 
املعهد الدويل لقانون الفضاء ينظمها " نظرة إىل املاضي وتطلّع إىل املستقبل: الثالثون التفاق القمر

  . ٢٠٠٩مارس / آذار٢٣ معاً، بعد ظهر يوم واملركز األورويب لقانون الفضاء
  . جدول زمنـي استرشادي لألعمالأدناه ويرد  - ٣
    
  )أ(لألعمال الزمين االسترشادي اجلدول  

 لظهر ابعد صباحا التاريخ

 ٢٠٠٩ مارس/ آذار٢٧-٢٣ األسبوع
 وإقرار جدول  الدورةافتتاح -١ البند مارس/ آذار٢٣ االثنني،

  األعمال 
  الرئيس كلمة -٢البند 
   لآلراءعام تبادل -٣البند 

الذكرى السنوية الثالثون التفاق : ندوة
 نظرة إىل املاضي وتطلّع إىل املستقبل: القمر

    لآلراءعام تبادل -٣البند  مارس / آذار٢٤ الثالثاء،
 املتحدة معاهدات األمم حالة -٤البند 

  )ب(ملتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااخلمس ا

 عن أنشطة املنظمات معلومات -٥البند 
 فيما يتعلق احلكوميةالدولية احلكومية وغري 

 بقانون الفضاء

    لآلراءعام ادلتب -٣البند 
 املتحدة معاهدات األمم حالة -٤البند 

 )ب(اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

 عن أنشطة املنظمات معلومات -٥البند 
 فيما يتعلق احلكوميةالدولية احلكومية وغري 

 بقانون الفضاء

    لآلراءعام تبادل -٣البند مارس /ر آذا٢٥ األربعاء،
        

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

    
  مصادر القدرة النووية-٧البند 

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

  
ة املنظمات  عن أنشطمعلومات -٥البند 

 فيما يتعلق احلكوميةالدولية احلكومية وغري 
   بقانون الفضاء

 مصادر القدرة النووية -٧ البند
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 لظهر ابعد صباحا التاريخ
 عن أنشطة املنظمات معلومات -٥البند مارس / آذار٢٦ اخلميس،

 فيما يتعلق احلكوميةاحلكومية وغري الدولية 
   بقانون الفضاء

تعريف الفضاء اخلارجي  -)أ (٦البند 
 )ج( حدودهوتعيني
 بالنسبةطبيعة املدار الثابت  -)ب (٦البند 

  لألرض واستخدامه
 مصادر القدرة النووية -٧ البند

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

    
 بالنسبةطبيعة املدار الثابت  -)ب (٦البند 

  لألرض واستخدامه
  مصادر القدرة النووية -٧ البند

ذات  واستعراض التطورات دراسة -٨البند 
 باملسائل املتعلقالربوتوكول الصلة مبشروع 

لحق باتفاقية اخلاصة باملوجودات الفضائية، امل
  املعدات املنقولةعلىالضمانات الدولية 

تعريف الفضاء اخلارجي  -)أ (٦البند  مارس / آذار٢٧ اجلمعة،
 )ج( حدودهوتعيني
 بالنسبةطبيعة املدار الثابت  -)ب (٦البند 

  لألرض واستخدامه
 واستعراض التطورات دراسة -٨البند 

 املتعلقالربوتوكول شروع ذات الصلة مب
باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 

 علىامللحق باتفاقية الضمانات الدولية 
  املعدات املنقولة

  
 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء-٩البند 

 وتعينيتعريف الفضاء اخلارجي  -)أ (٦البند 
 )ج(حدوده

 بالنسبةطبيعة املدار الثابت  -)ب (٦البند 
  لألرض واستخدامه

ذات  واستعراض التطورات دراسة -٨البند 
 باملسائل املتعلقالربوتوكول الصلة مبشروع 

ئية، امللحق باتفاقية اخلاصة باملوجودات الفضا
   املعدات املنقولةعلىالضمانات الدولية 

      
 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء-٩البند 

٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣ - مارس / آذار٣٠األسبوع 
ذات  واستعراض التطورات دراسة -٨البند  مارس / آذار٣٠ االثنني،

 باملسائل املتعلقالربوتوكول الصلة مبشروع 
اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية 

   املعدات املنقولةعلىانات الدولية الضم
   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء-٩البند 
تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 )د(السلمية

 قانون الفضاء بناء القدرات يف جمال -٩البند 
تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 )د(السلمية

تبادل عام للمعلومات عن  -١٠البند  مارس/آذار ٣١ الثالثاء،
  اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري التخفيف

  فضائيمن احلطام ال

تبادل عام للمعلومات عن  -١٠البند 
  ات الوطنية املتصلة بتدابري التخفيف اآللي

  من احلطام الفضائي
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تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 )د(السلمية

تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 

الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
 )د(السلمية

تبادل عام للمعلومات عن  -١٠البند أبريل / نيسان١ األربعاء،
  اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري التخفيف 

  من احلطام الفضائي
اقتراحات إىل جلنة استخدام  -١٢البند 

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن 
  جديدة على جدول األعمالبنود

تبادل عام للمعلومات عن  -١٠البند 
اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري التخفيف من 

  احلطام الفضائي
 إىل جلنة استخدام اقتراحات -١٢البند 

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن 
 بنود جديدة على جدول األعمال

اقتراحات إىل جلنة استخدام  -١٢البند  أبريل / نيسان٢ ،اخلميس
اء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن الفض

  بنود جديدة على جدول األعمال
 ٤اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 

  من جدول األعمال

اقتراحات إىل جلنة استخدام  -١٢البند 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن 

  بنود جديدة على جدول األعمال
) أ (٦اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالبند 

  من جدول األعمال
 ١١الفريق العامل املعين بالبند  تقرير اعتماد أبريل / نيسان٣ ،اجلمعة

  من جدول األعمال 
  اللجنة الفرعية القانونيةرتقري اعتماد

  اللجنة الفرعية القانونيةتقرير اعتماد

  
 

، على أن يوقف ١٩٩٥ السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، عام األغراضم الفضاء اخلارجي يف  جلنة استخدااتفقت  )أ(  
 يستمر تزويد الـدول وأن ،ة من جدول األعمال جللسات معينة يف كل دورةينيف ختصيص بنود معاملّتبعة  باملمارسةالعمل 

 لألعمال، ال ينطوي على مساس بالتوقيت سترشاديا، جبدول زمين  لشؤوهنااألعضـاء، من أجل مساعدهتا على التخطيط
 ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم ( األعمالالفعلي للنظر يف بنود معينة من جدول 

(A/50/20)،ب (١٦٩ة  الفقر((.  
مبقتضى املقّرر عقده جمدداً خلارجي وتطبيقها،  اخلمس املتعلقة بالفضاء ااملتحدة العامل املعين حبالة معاهدات األمم الفريق  )ب(  

تستأنف اللجنة وف وس. ٤ البند يف للنظر صّصجيتمع أثناء الوقت املخوف ، س٦٣/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ٦الفقرة 
  .الفريقذلك أبريل، من أجل اعتماد تقرير /نيسان ٢خلميس  يوم ا٤الفرعية القانونية نظرها يف البند 

 من قرار اجلمعية العامة ٧مبقتضى الفقرة املقّرر عقده جمدداً لعامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، الفريق ا  )ج(  
تستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند وف وس). أ (٦ص للنظر يف البند ّصجيتمع أثناء الوقت املخوف ، س٦٣/٩٠
  . العاملجل اعتماد تقرير الفريقأبريل، من أ/نيسان ٢يوم اخلميس، ) أ (٦

بالتبادل العام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف الفريق العامل املعين   )د(  
 للنظر صّصأثناء الوقت املخ، سوف جيتمع ٦٣/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ٨، واملقّرر إنشاؤه وفقا للفقرة األغراض السلمية

أبريل، من أجل اعتماد /نيسان ٣، اجلمعة يوم ١١تستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند وف وس. ١١ يف البند
  . العاملتقرير الفريق

___________  


