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  اخلارجي الفضاء ستخداما جلنة
  السلمية األغراض يف   

  اللجنة الفرعية القانونية
  مسوناخلالدورة 

          ٢٠١١أبريل / نيسان٨ - مارس / آذار٢٨ ،فيينا
      *املؤقت األعمال جدول    

 .إقرار جدول األعمال  -١
 .كلمة الرئيس  -٢
 .تبادل عام لآلراء  -٣
  . املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٤
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلـق              -٥

  .بقانون الفضاء
  :مبا يلياملسائل املتصلة   -٦

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  )أ(  
ذلـك النظـر يف الـسبل    طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا يف           )ب(  

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنـسبة            
  .لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

                                                         
 يف اخلمسنييف دورهتا القانونية  اللجنة الفرعية تنظر على أن ٦٥/٩٧من قرارها  ٤اتفقت اجلمعية العامة يف الفقرة   * 

ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثالثة واخلمسني البنود املوضوعية اليت أوصت هبا جلنة ا
)A/65/20 البلدان الناميةسيما شواغل  آخذة يف اعتبارها شواغل مجيع البلدان، وال، )٢٣١-٢٢٨، الفقرات. 
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استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي                   -٧
  . تنقيحهايةوإمكان

رات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلـق باملـسائل اخلاصـة           دراسة واستعراض التطوّ    -٨
  .باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعّدات املنقولة

  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٩
  .تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  -١٠
ــضاء          -١١ ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب

  .اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بـشأن بنـود         مقدَّمة إىل اقتراحات    -١٢

  .نياخلمساحلادية وتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا لكي جديدة 
    

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

على أن تقوم اللجنة الفرعية القانونيـة، يف   ،  ٦٥/٩٧ ها من قرار  ٤ يف الفقرة    ، اجلمعية العامة  وافقت
ــدعوة مــسدورهتــا اخل ــا   ني، ب ــيت أوصــت هب ــة ال ــة العامل ــة اســتخدام الفــضاء اخلــ  األفرق ارجي يف جلن

ــسلمية   ــراض ال ــة (األغ ــرات A/65/20الوثيق ــاد )٢٣١-٢٢٨، الفق ــد ، إىل االنعق ــن جدي ــها، م  ومن
  .فريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاال

علـى  عامـل    اتفـق الفريـق ال     ،٢٠١٠وأثناء انعقاد الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية، عـام          
، يف املواضيع واملسائل احملددة التالية اليت تتعلق حبالة معاهـدات األمـم             ٢٠١١أن ينظر، يف عام     

، املرفـق  A/AC.105/942الوثيقـة  ( أو تنفيـذها /تطبيقها وأو /املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي و  
 :)٦األول، الفقرة 

ول علـى سـطح القمـر واألجـرام          ألنـشطة الـد    املـنظِّم االتفـاق   املسائل املتعلقة ب    )أ(  
أو الـيت ميكـن أن تـثري قلـق     احملتملـة  التوافـق  ، مبا يف ذلك نقاط      )اتفاق القمر  (السماوية األخرى 

 االتفاق وتنفيذه؛بشأن الدول 

ــدول         )ب(   ــى عــاتق ال ــاة عل ــة امللق ــسؤولية والّتبع ــات امل ــذ آلي ــة بتنفي ــسائل املتعلق امل
اهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة الــدول يف ميــدان  األطــراف علــى النحــو املنــصوص عليــه يف مع 
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 ،استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى   
  عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية؛لدوليةواتفاقية املسؤولية ا

نـشطة  املسائل املتعلقة بتسجيل األجـسام الفـضائية، ال سـيما يف حالـة نقـل األ                 )ج(  
الفضائية أو األجسام الفضائية يف املدار، وما يتصل هبـا مـن حلـول قانونيـة ميكـن أن تأخـذ هبـا                        

  .الدول املعنية
أن القائمة أعـاله ليـست حـصرية وسـتكون مفتوحـة ملزيـد مـن        واتفق الفريق العامل أيضا على      

، A/AC.105/942قـة   الوثي( النقاش يف إطار الفريق العامل خالل الدورة اخلمسني للجنة الفرعية         
 .)٧املرفق األول، الفقرة 

ــا التاســعة واألربعــني،     ــة، يف دورهت ــا اخل واتفقــت اللجن ــدرس يف دورهت ــى أن ت ، عــام مــسنيعل
الوثيقـــة ( ٢٠١١، مـــدى احلاجـــة إىل متديـــد واليـــة الفريـــق العامـــل إىل مـــا بعـــد عـــام ٢٠١١

A/AC.105/942 ١٦٥ و٤٠، الفقرتان(.  
    

نظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق معلومات عن أنشطة امل  -٥  
    بقانون الفضاء

 أي إىل القانونيــة الفرعيــة اللجنــةتوجِّــه انتبــاه  أن ٥ البنــد مناقــشة لــدى األعــضاء للــدول ميكــن
  .الفضاء بقانون يتعلق فيما الدولية املنظمات أنشطة عن معلومات

 املنظمــات أنــشطة معلومــات عــن تــضّمناألمانــة تمــذكّرة مــن  اللجنــة الفرعيــةعرض علــى ُتوســ
  .)Add.1وإضافتها  A/AC.105/C.2/L.281الوثيقة ( الفضاء بقانون يتعلق فيما الدولية

    
    :يلي مبا املتصلة املسائل  - ٦  

   حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء تعريف  )أ(  
   السبل يف رالنظ ذلك يف مبا واستخدامه، لألرض بالنسبة الثابت املدار طبيعة  )ب(  

 ،لألرض بالنسبة الثابت للمدار والعادل الرشيد االستخدام بتحقيق والوسائل الكفيلة
    لالتصاالت الدويل االحتاد مساس بدور دون

ــة وافقــت ــة العام ــرة ، اجلمعي ــن قرار٤ يف الفق ــا م ــة  ، ٦٥/٩٧ ه ــوم اللجن ــى أن تق ــة عل  الفرعي
نـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض           جلاألفرقة العاملة الـيت أوصـت هبـا         بدعوة   القانونية

فريــق الومنــها ، مــن جديــد، إىل االنعقــاد )٢٣١-٢٢٨، الفقــرات A/65/20الوثيقــة (الــسلمية 
  . بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهاملعينالعامل 
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 ينظــر الفريــق أالّ، علــى ٢٠٠٠واتفقــت اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا التاســعة والــثالثني، عــام   
ــل ــدوده       يف إالّ العامــ ــيني حــ ــارجي وتعــ ــضاء اخلــ ــف الفــ ــصلة بتعريــ ــسائل املتــ ــة (املــ الوثيقــ

A/AC.105/738 ١٠٨، الفقرة.(  
 األمانــة مــن الــدول تلقّتــها اتتــضّمن ردودة رة مــن األمانــكّاللجنــة الفرعيــة مــذعرض علــى ُتوســ

الوثيقــــة (الفــــضاء اخلــــارجي وتعــــيني حــــدوده األعــــضاء علــــى األســــئلة املتعلقــــة بتعريــــف  
A/AC.105/889/Add.7 إىل Add.9( نعــ األمانــة مــن الــدول األعــضاء تلقّتــها واملعلومــات الــيت 

الوثيقـة  (التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده             
A/AC.105/865/Add.8  إىلAdd.10.(  

    
 الفضاء اخلارجي  املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يفُضاستعرا  - ٧  

     تنقيحهايةُوإمكان
اعتمـاد اللجنـة الفرعيـة     الحظت اللجنة الفرعية القانونية بارتياح، يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني،             

إلطـار  ) ١٣٠، الفقـرة    A/AC.105/933الوثيقـة   ( العلمية والتقنيـة، يف دورهتـا الـسادسة واألربعـني         
، )A/AC.105/934الوثيقـة   (  يف الفـضاء اخلـارجي     األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النوويـة      

وإقـرار إطـار األمـان هـذا مـن جانـب جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف             
  .٢٠٠٩يف عام ) ١٣٨، الفقرة A/64/20الوثيقة ( دورهتا الثانية واخلمسني

 الـسنوات للفريـق    تعـدِّدة امل باالتفاق على خطة العمل اجلديـدة        ورّحبت اللجنة الفرعية القانونية   
العامل املعين باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة أثنـاء انعقـاد الـدورة الـسابعة واألربعـني للجنـة                      

، )٨، املرفــق الثــاين، الفقــرة A/AC.105/958الوثيقــة ( ٢٠١٠الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف عــام 
ــار ا ريوتيـــسهتـــدف إىل تعزيـــز هـــذه والحظـــت أن خطـــة العمـــل   ــة (ألمـــان تنفيـــذ إطـ الوثيقـ

A/AC.105/942 ٧٩، الفقرة.(  
على أن من الضروري مواصلة دراسة هـذه املـسألة، وأن هـذا              القانونية   اتفقت اللجنة الفرعية  و

  .)٨٧، الفقرة A/AC.105/942الوثيقة ( البند ينبغي أن يبقى يف جدول أعماهلا
    

تعلق باملسائل اخلاصة دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول امل  - ٨  
    باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعّدات املنقولة

أعربت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا التاسعة واألربعـني، عـن ارتياحهـا ملـشاركة مكتـب                 
عهـد  املها شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة بصفة مراقـب يف جلـسات التفـاوض الـيت عقـد              
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 واتفقــت علــى أن يواصــل املكتــب مــشاركته يف )اليونيــدروا(الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص 
  ).١٠٤، الفقرة A/AC.105/942الوثيقة (تلك اجللسات 

الوثيقـــة (واتفقـــت اللجنـــة الفرعيـــة أيـــضا علـــى اإلبقـــاء علـــى هـــذا البنـــد يف جـــدول أعماهلـــا 
A/AC.105/942 ١٠٥، الفقرة.(  

    
    درات يف جمال قانون الفضاءبناء الق  - ٩  

واجلهـات الـيت    ة واألربعني، بأن تبلّغ الـدول األعـضاء         تاسعأوصت اللجنة الفرعية، يف دورهتا ال     
 يف جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية اللجنـة الفرعيـة، يف                   هلا صفة مراقب  

صعيد الـوطين أو اإلقليمـي أو       ، بأي إجراءات اختذهتا أو تعتـزم اختاذهـا علـى الـ            مسنيدورهتا اخل 
  ).١١٧، الفقرة A/AC.105/942الوثيقة (الدويل لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء 

وسُيعرض على اللجنة الفرعية يف دورهتا اخلمسني، تقرير عن حلقة العمل املشتركة بـني األمـم                
مـن  يف بـانكوك    ُعِقـدت    قـانون الفـضاء الـيت     بشأن  تايلند والوكالة الفضائية األوروبية     املتحدة و 

ســُتتاح وقــائع حلقــة  و). A/AC.105/989الوثيقــة ( ٢٠١٠نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٩ إىل ١٦
  .للجنة الفرعية أيضاً) ST/SPACE/54(العمل هذه 

    
    تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي  - ١٠  

 امن جـدول أعماهلـ    ية، يف دورهتا التاسعة واألربعني، أن هذا البند          القانون اللجنة الفرعية الحظت  
سيساعد الدول على فهم التدابري املختلفة، مبا فيها صـوغ األطـر التنظيميـة الوطنيـة، الـيت اختـذهتا                    

  ).١٢٨، الفقرة A/AC.105/942الوثيقة  (الدول لتخفيف احلطام الفضائي واحليلولة دون ازدياده
رعيــة مــع االرتيــاح أن بعــض الــدول تنفِّــذ تــدابري للتخفيــف مــن احلطــام    والحظــت اللجنــة الف

ــة          ــصادرة عــن جلن ــن احلطــام الفــضائي ال ــة للتخفيــف م ــادئ التوجيهي ــع املب ــسق م الفــضائي تّت
أو املبـادئ التوجيهيـة بـشأن التخفيـف مـن           /استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية و        

، وكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي      سيق املشتركة بني ال   التناحلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة      
وأن دوالً أخرى وضعت معـايري خاصـة هبـا بـشأن التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي اسـتنادا إىل                       

 أخـرى تـستخدم املبـادئ       والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أن مثـة دوالً           . تلك املبادئ التوجيهية  
 واملدونـة األوروبيـة لقواعـد الـسلوك         رةة املـذكو  التوجيهية الصادرة عـن جلنـة التنـسيق املـشترك         

بشأن التخفيف من احلطام الفضائي كمرجعيـة لإلطـار الرقـايب الـذي وضـعته لتنظـيم أنـشطتها                   
  ).١٣٣، الفقرة A/AC.105/942 الوثيقة (الفضائية الوطنية



 

6 V.10-58527 
 

A/AC.105/C.2/L.280

م  اللجنــة الفرعيــة الــدول علــى مواصــلة تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــا  وحثَّــت
الفضائي الصادرة عن جلنة الفضاء اخلارجي، وعلى دراسة جتارب الدول اليت سبق أن أنـشأت               

  ).١٤٧، الفقرة A/AC.105/942الوثيقة ( يطنية تنظّم ختفيف احلطام الفضائآليات و
    

جي اخلار الفضاء باستكشاف الصلة ذات الوطنية التشريعات عن للمعلومات عام تبادل  - ١١ 
    غراض السلميةواستخدامه يف األ

ــة وافقــت ــة العام ــرة ، اجلمعي ــن قرار٤ يف الفق ــا م ــة    ، ٦٥/٩٧ ه ــة الفرعي ــوم اللجن ــى أن تق عل
جلنـة اسـتخدام الفـضاء      األفرقـة العاملـة الـيت أوصـت هبـا           ني، بـدعوة    مسالقانونية، يف دورهتا اخل   

 مــن، إىل االنعقــاد )٢٣١-٢٢٨، الفقــرات A/65/20الوثيقــة (اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 
الفريق العامل املعين بالتـشريعات الوطنيـة املتـصلة باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي        ومنها،  جديد

  .واستخدامه يف األغراض السلمية
وسوف يواصل الفريق العامل دراسة الردود املتلقـاة مـن الـدول األعـضاء عـن تـشريعاهتا الوطنيـة          

وسيبدأ يف إعـداد مـشروع تقريـره،        ،  )A/AC.105/957/Add.1الوثيقة  (املتصلة باألنشطة الفضائية    
 الـواردة يف تقريـر اللجنـة    ٢٠١١-٢٠٠٨الذي يتضّمن االسـتنتاجات، وفقـا خلطـة عمـل الفتـرة        

  ).١٣٦، الفقرة A/AC.105/891الوثيقة (الفرعية عن أعمال دورهتا السادسة واألربعني 
علــى أن ُتــدعى عامــل وأثنــاء انعقــاد الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة، اتفــق الفريــق ال 

الدول األعضاء أثناء فترة ما بني الدورات إىل تزويد األمانة باملعلومات الالزمة إلجنـاز اللمحـة                
، A/AC.105/942الوثيقــة ( اجململــة املخططيــة عــن األطــر التنظيميــة الوطنيــة لألنــشطة الفــضائية  

  .)٢٢املرفق الثالث، الفقرة 
الً ند إجنـاز خطـة عملـه املتعـددة الـسنوات، تقريـراً شـام             اتفق الفريق العامل على أن ُيصِدر، ع      و

علـى أن ُتعـد األمانـة، بالتـشاور مـع الرئيـسة، مـشروع             الفريـق العامـل     كمـا اتفـق     . عن أعمالـه  
التقرير عن أعمال الفريق العامل، لكـي ينظـر فيـه الفريـق العامـل ويـضعه يف صـيغته النهائيـة يف                

ُيعرض علــى وســ). ٢٠ و١٩تــان ، املرفــق الثالــث، الفقرA/AC.105/942الوثيقــة ( ٢٠١١عــام 
  .يل للتقرير لكي ينظر فيهالفريق العامل مشروع أوَّ

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

    اخلمسنياحلادية وتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا لكي جديدة 
بـشأن  الفـضاء اخلـارجي   اقتراحهـا إىل جلنـة   مـسني  يف دورهتا اخل  القانونية  م اللجنة الفرعية    قدِّست

  .٢٠١٢ني للجنة الفرعية، عام ادية واخلمسؤقّت للدورة احلاملعمال األمشروع جدول 



 

V.10-58527 7 
 

A/AC.105/C.2/L.280 

    الندوات    
ون املعهـد الـدويل لقـان      ُيـدعى    ، على أن  ٢٠١٠عام  يف دورهتا الثالثة واخلمسني،     اتفقت اللجنة   

أثنــاء انعقــاد تنظــيم نــدوة حــول قــانون الفــضاء   ىلإالفــضاء واملركــز األورويب لقــانون الفــضاء  
وسوف ُتعقد بعد ظهـر يـوم       ). ٢٣١، الفقرة   A/65/20الوثيقة  (الدورة اخلمسني للجنة الفرعية     

 العـيني حـدود اجملـ     علـى ت  نظرة جديـدة    "املعنون  وضوع  حول امل ندوة   ٢٠١١مارس  / آذار ٢٨
  ".ضاء اخلارجياجلوي والف

    
    املسائل التنظيمية    

ــة الفــضاء اخلــارجي طلبــت  ــة واخلمــسني،   جلن ــة أن تقــيف دورهتــا الثالث ــة دِّإىل األمان م إىل اللجن
 يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني        وإىل جلنـة الفـضاء اخلـارجي      الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمسني      

 ولـوحظ أنـه ينبغـي   . املنقّحة، لكي تنظـرا فيـه  اقتراحاً مفصالً بشأن وقف استخدام احملاضر غري     
 وسـُيعرض  ).٣٢٠، الفقـرة  A/65/20الوثيقـة  ( أن ُيجرى تقييم الستخدام التـسجيالت الرقميـة    

  . من األمانة بشأن تلك املسألةمقدَّمعلى اللجنة الفرعية القانونية اقتراح 
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    املرفـق  
    تنظيم األعمال    

لتنظــيم أعمــال اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا   تابعــت األمانــة يف إطــار إعــدادها    -١
اختـذت،  و من جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                املقدَّمالطلب  اخلمسني،  

بالتشاور الوثيق مع أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيها الفـرعيتني، تـدابري لترشـيد اسـتخدام وقتـها                 
ي بأقـصى قـدر   لِّى منه مع مراعاة احلاجة إىل التحاملثل االستفادة وحتقّقووقت جلنتيها الفرعيتني  

ــها يف عــام      ــة يف تنظــيم أعمــال دورات كــل من ــة تنظــيم   ٢٠١١مــن املرون ــشمل إمكاني ــا ي ، مب
  ).٣١٥، الفقرة A/65/20الوثيقة ( ندوات يف األسبوع الثاين من الدورة

ألفرقـة العاملـة الـيت     ل يتـرك وُوضع اجلدول الزمين لعمل اللجنة الفرعية القانونيـة حبيـث             -٢
  . أكرب قدر ممكن من الوقت املتاح١١و) أ (٦ و٤سُتدعى إىل االنعقاد جمددا يف إطار البنود 

يف وقـت مناسـب     د جدول األعمـال      يف مجيع بنو   هانظر بدءمن  لجنة الفرعية   ا ل كينومت  -٣
  زمنيــةتــرةعلــى مــدى ف" تبــادل عــام لــآلراء"مناقــشة البنــد املعنــون فقــد تقــّرر تزنــة، مبطريقــة و

املقـّرر إلقاؤهـا يف كـل        كلمـات ل ا عـدد وجيوز، حسب االقتـضاء، حتديـد       . أطول خالل الدورة  
إتاحـة الوقـت الكـايف للنظـر يف         وذلـك بغيـة     ،  "تبادل عام لآلراء  "البند املعنون   اجتماع مبوجب   

طـار   مـدة إلقـاء الكلمـات يف إ        تزيـد  أالَّوينبغـي   .  على النحـو املقـّرر     ول األعمال بنود جد سائر  
  .ائقدق ١٠على " تبادل عام لآلراء"البند املعنون 

بناًء علـى الطلبـات الـيت    وفود  الاليت ستقدِّمهانية  تقلعروض ال  ل اً زمني الًستضع األمانة جدو  و  -٤
مـن املقـّرر أن يكـون عـدد العـروض التقنيـة ثالثـة عـروض كحـد أقـصى،                     و. قبل انعقاد الدورة  ترد  

  .ت األمثل للوقاالستغاللهبدف حتقيق ذلك  دقيقة، وبعشرينوُيحّدد وقت كل واحد منها 
 عـام عبـارة عـن دليـل    دول هـو  ، وهذا اجلاسترشادي لألعمالجدول زمين أدناه ويرد    -٥
مـن البنـود    أي بنـد    وجيوز املضي قدما يف حبث      . الدورةيف أثناء   البنود  مناقشة  أوقات  تواريخ و ب

تنظيميــة قــد أيــة قيــود باللجنــة الفرعيــة وأعــضاء تطلبــات وذلــك رهنــا مب، ه أو تأجيلــهأو متديــد
  . الدورةأثناء ستجدت



 

V.10-58527 9 
 

A/AC.105/C.2/L.280 

  )أ(اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
    

 بعد الظهر صباحا التاريخ
 ٢٠١١أبريل / نيسان١-مارس/ آذار٢٨األسبوع 

      
  االثنني، 

 مارس/ آذار٢٨
  إقرار جدول األعمال-١البند 
  كلمة الرئيس-٢البند 
 ام لآلراء تبادل ع-٣البند 

نظرة "املعنون وضوع ندوة حول امل
 اجلوي العيني حدود اجملعلى تجديدة 

 "والفضاء اخلارجي
      

  الثالثاء، 
 مارس/ آذار٢٩

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

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
  )ب(وتطبيقها

ظمات معلومات عن أنشطة املن -٥البند 
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 فيما يتعلق بقانون الفضاء
 عروض تقنية

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

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
  )ب(وتطبيقها

 معلومات عن أنشطة -٥البند 
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 

ومية فيما يتعلق بقانون الفضاءغري احلك
 عروض تقنية

      
  األربعاء، 

 مارس/ آذار٣٠
  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 حالة معاهدات األمم املتحدة -٤البند 

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
  )ب(وتطبيقها

معلومات عن أنشطة املنظمات  -٥البند 
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

 تعلق بقانون الفضاءفيما ي
 عروض تقنية

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

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
  )ب(وتطبيقها

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

 عروض تقنية
  اخلميس، 

  مارس/ آذار٣١
  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 اخلارجي الفضاء  تعريف-)أ (٦البند 
 )ج(حدوده وتعيني
 بالنسبة الثابت املدار  طبيعة-)ب (٦البند 

 واستخدامه لألرض
 تبادل عام لآلراء عن اآلليات -١٠البند 

الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام 
 الفضائي

 عروض تقنية

 ام لآلراء تبادل ع-٣البند 
 اخلارجي الفضاء  تعريف-)أ (٦البند 
 )ج(حدوده وتعيني
 الثابت املدار  طبيعة-)ب (٦البند 
 واستخدامه لألرض بالنسبة
 تبادل عام لآلراء عن -١٠البند 

اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف 
 احلطام الفضائي
 عروض تقنية
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 بعد الظهر صباحا التاريخ
  اجلمعة، 

 أبريل/ نيسان١
 م لآلراء تبادل عا-٣البند 
 اخلارجي الفضاء  تعريف-)أ (٦البند 
 )ج(حدوده وتعيني
 بالنسبة الثابت املدار  طبيعة-)ب (٦البند 

 واستخدامه لألرض
 تبادل عام لآلراء عن اآلليات -١٠البند 

الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام 
 الفضائي

 عروض تقنية

  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 اخلارجي لفضاءا  تعريف-)أ (٦البند 
 )ج(حدوده وتعيني
 الثابت املدار  طبيعة-)ب (٦البند 
 واستخدامه لألرض بالنسبة
 تبادل عام لآلراء عن -١٠البند 

اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف 
 احلطام الفضائي
 عروض تقنية

  
 ٢٠١١أبريل / نيسان٨-٤األسبوع 

      
  االثنني، 

 أبريل/ نيسان٤
  عام لآلراء تبادل-٣البند 
دراسة واستعراض التطورات  -٨البند 

ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق 
باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 
امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على 

 املعّدات املنقولة
بناء القدرات يف جمال قانون  -٩البند 
 الفضاء

 عروض تقنية

رات دراسة واستعراض التطو -٨البند 
ذات الصلة مبشروع الربوتوكول 

املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات 
الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات 

 الدولية على املعّدات املنقولة
بناء القدرات يف جمال قانون  -٩البند 
 الفضاء
تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة 
رجي باستكشاف الفضاء اخلا

 )د(واستخدامه يف األغراض السلمية
 عروض تقنية

      
  الثالثاء، 

 أبريل/ نيسان٥
دراسة واستعراض التطورات  -٨البند 

ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق 
باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، 
امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على 

 املعّدات املنقولة
رات يف جمال قانون بناء القد -٩البند 
  الفضاء
تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

 )د(يف األغراض السلمية
 عروض تقنية

دراسة واستعراض التطورات  -٨البند 
ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق 

ة، باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائي
امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على 

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

التشريعات الوطنية ذات الصلة 
باستكشاف الفضاء اخلارجي 

 )د(واستخدامه يف األغراض السلمية
 عروض تقنية
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 بعد الظهر صباحا التاريخ
  األربعاء، 

 يلأبر/ نيسان٦
 مصادر القدرة النووية  -٧البند 
تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

 )د(يف األغراض السلمية
إىل اللجنة مقدَّمة اقتراحات  -١٢البند 

لكي تنظر فيها اللجنة بشأن بنود جديدة 
  الفرعية

 عروض تقنية

 ادر القدرة النوويةمص -٧البند 
تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة 
باستكشاف الفضاء اخلارجي 

 )د(واستخدامه يف األغراض السلمية
إىل اللجنة  مقدَّمةاقتراحات  -١٢البند 

لكي تنظر فيها بشأن بنود جديدة 
 اللجنة الفرعية
 عروض تقنية

      
  اخلميس، 

 لأبري/ نيسان٧
 

 مصادر القدرة النووية  -٧البند 
إىل اللجنة مقدَّمة اقتراحات  -١٢البند 

لكي تنظر فيها اللجنة بشأن بنود جديدة 
  الفرعية

 ٤اعتماد تقرير الفريق العامل بشأن البند 
  من جدول األعمال

 عروض تقنية

 مصادر القدرة النووية -٧البند 
إىل اللجنة مقدَّمة اقتراحات  -١٢البند 
لكي تنظر فيها ن بنود جديدة بشأ

 اللجنة الفرعية
اعتماد تقرير الفريق العامل بشأن البند 

 من جدول األعمال) أ (٦
 عروض تقنية

      
  اجلمعة،

 أبريل/ نيسان٨
 ١١ البند بشأناعتماد تقرير الفريق العامل 

  من جدول األعمال
  لجنة الفرعية القانونيةاعتماد تقرير ال

  لفرعية القانونيةلجنة ااعتماد تقرير ال

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

وضع حد ملمارسة ختصيص أموال لبنود معينة من جدول األعمال يف اجتماعات معينة يف الدورة وعلى ، على ١٩٩٥
 لألعمال دون املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معينة من مواصلة تزويد الدول األعضاء جبدول زمين استرشادي

  )).ب(١٦٩، الفقرة A/50/20الوثيقة (جدول األعمال، وذلك ملساعدهتا يف التخطيط 
العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي سوف جيتمع الفريق   )ب(    

، خالل الوقت املخصص ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة ٤النعقاد جمددا، وفقا للفقرة  الذي سُيدعى إىل اوتطبيقها،
أبريل، من أجل / نيسان٧ اخلميس،  نظرها يف ذلك البند يوم القانونيةوسوف تستأنف اللجنة الفرعية. ٤للنظر يف البند 

  .اعتماد تقرير الفريق العامل
 الذي سُيدعى إىل االنعقاد ،حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء بتعريفالعامل املعين سوف جيتمع الفريق   )ج(    

وسوف تستأنف ). أ (٦، خالل الوقت املخصص للنظر يف البند ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة ٤جمددا، وفقا للفقرة 
  .العاملأبريل، من أجل اعتماد تقرير الفريق / نيسان٧ اخلميس، نظرها يف ذلك البند يومالقانونية اللجنة الفرعية 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي بالعامل املعين سوف جيتمع الفريق   )د(    
، ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة ٤ الذي سُيدعى إىل االنعقاد جمددا، وفقا للفقرة واستخدامه يف األغراض السلمية،

 يوم ١١ نظرها يف ذلك البند  القانونيةلجنة الفرعيةوسوف تستأنف ال. ١١ للنظر يف البند املخّصصخالل الوقت 
  .أبريل، من أجل اعتماد تقرير الفريق العامل/ نيسان٨اجلمعة، 

  


