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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية القانونية
 احلادية واخلمسونالدورة 

        ٢٠١٢ مارس/ آذار٣٠- ١٩فيينا، 
     املؤقتجدول األعمال    

 .إقرار جدول األعمال -١

  .انتخاب الرئيس -٢
 .كلمة الرئيس  -٣

 .تبادل عام لآلراء -٤

 .تحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم امل -٥

غري احلكومية فيما يتعلـق     املنظمات  أنشطة املنظمات احلكومية الدولية و    عن  معلومات   -٦
 .بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٧

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ( 

مه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل       طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدا      )ب( 
لمـدار الثابـت بالنـسبة      الرشيد والعادل ل  ستخدام  تحقيق اال والوسائل الكفيلة ب  

 .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي                  -٨
 . تنقيحهاوإمكانية

راض التطـورات ذات الـصلة مبـشروع الربوتوكـول املتعلـق باملـسائل اخلاصـة                دراسة واسـتع   -٩
 .باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

 .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١٠

 .ائيبتدابري ختفيف احلطام الفضاملتصلة تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية  -١١

ــضاء         -١٢ ــصلة باستكــشاف الف ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
 .اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بـشأن بنـود           مقدَّمةاقتراحات   -١٣
  . واخلمسنييةالثانجديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

    
    *الشروح  

    انتخاب الرئيس  - ٢  
التعـــاون الـــدويل يف " املعنـــون ٦٦/٧١ مـــن قرارهـــا ٢٦وافقـــت اجلمعيـــة العامـــة، يف الفقـــرة 

 اســـتخدام الفـــضاء علـــى أن تقـــوم جلنـــة" اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية
، بانتخــاب ٢٠١٢ لعــام اهيئتاهــا الفرعيتــان، كــل يف دورهتــ يف األغــراض الــسلمية واخلــارجي 

  .٢٠١٣-٢٠١٢أعضاء مكاتبها املرشحني للفترة 
ملنـصب  ) نيجرييـا (ي    ووافقت اللجنة يف دورهتا الرابعـة واخلمـسني علـى انتخـاب تـاري بريـسيب               

  ).٢٨٦، الفقرة A/66/20(رئيس اللجنة الفرعية القانونية 
    

    تبادل عام لآلراء - ٤ 
 ١٠ املُدىل هبا يف إطار هذا البند مـن جـدول األعمـال    اتالكلمينبغي أال تتجاوز    كقاعدة عامة،   

  ).٢٩٨، الفقرة A/66/20انظر (دقائق 

───────────────── 
 .ال متثّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة الفرعية  *  
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    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها - ٥ 
أن تقوم اللجنة الفرعيـة القانونيـة،    على ٦٦/٧١ من قرارها ٤وافقت اجلمعية العامة يف الفقرة     

ــدعوة  يف دورهتــا  ــة واخلمــسني، ب ــة معاهــدات األمــم املتحــدة   فريقهــا العامــل احلادي  املعــين حبال
  .إىل االنعقاد من جديد اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

ــام   واتفـــق الفريـــق العامـــل  ــودة يف عـ ــة اخلمـــسني املعقـ ــة الفرعيـ   ، ٢٠١١، خـــالل دورة اللجنـ
مي تعليقـات وردود علـى األسـئلة الـواردة يف     على أن ُتدعى الـدول األعـضاء يف اللجنـة إىل تقـد      

على أن يتاح   ، و )A/AC.105/C.2/2011/CRP.12( يف تلك الدورة     االستبيان الذي أعّده الرئيس   
االستبيان يف املوقع الشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة، وعلـى أن                     

  ، A/AC.105/990 (اجتماعــــات يف ورقــــة غرفــــة  عليــــهتتــــيح األمانــــة مــــا تتلقــــاه مــــن ردود
  .)٧املرفق األول، الفقرة 

 Corr.1 وA/AC.105/C.2/L.271لوثيقــــــة إىل ا ض علــــــى الفريــــــق العامــــــل إضــــــافةٌوســــــُتعَر
)A/AC.105/C.2/L.271/Add.2(      تتضمن معلومـات حمدَّثـة     هي  ، أعدهتا األمانة بناء على طلبه، و

طالع هبـا علـى سـطح القمـر واألجـرام           اليت جيري االضطالع هبا أو يعتزم االضـ       بشأن األنشطة   
  ).١٠، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/990 (السماوية األخرى

واتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا اخلمــسني علــى أن تنظــر يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني يف   
، A/AC.105/990(مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل إىل مــا بعــد تلــك الــدورة         

  ).١٦١ و٤٢تان الفقر
    

  معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية  -٦ 
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

 اللجنـة الفرعيـة القانونيـة إىل أيِّ    انتباه ، تستطيع الدول لفَت من جدول األعمال ٦ مناقشة البند    أثناء
  .ولية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلومات عن األنشطة اليت تضطلع هبا املنظمات الد

 مــن األمانــة تتــضمن معلومــات عــن أنــشطة املنظمــات ض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكرةٌوســُتعَر
  ).A/AC.105/C.2/100(الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء 
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    :املسائل املتصلة مبا يلي - ٧ 
    تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  )أ(  

ابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل طبيعة املدار الث  )ب(  
الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس 

    بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
يـة   الفرعيـة القانون  على أن تدعو اللجنـةُ ٦٦/٧١ من قرارها ٤وافقت اجلمعية العامة يف الفقرة   
 إىل بتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده   ها العامل املعين يف دورهتا احلادية واخلمسني فريقَ   

  .االنعقاد جمددا
ــثالثني املعقــودة يف عــام        ــد اتَّفقــت يف دورهتــا التاســعة وال ــة ق ــة القانوني ــة الفرعي وكانــت اللجن

الفـضاء اخلـارجي وتعـيني      بتعريـف    على أال ينظر الفريق العامـل إال يف املـسائل املتعلقـة              ٢٠٠٠
  ).١٠٨، الفقرة A/AC.105/738 (حدوده

 الـدول   مـن وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة تتضمن مـا اسـتلمته األمانـة مـن ردود                
  ).A/AC.105/889/Add.10 (بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهاألعضاء على األسئلة املتعلقة 

    
لصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي استعراض املبادئ ذات ا - ٨ 

    وإمكانية تنقيحها
ضـرورة االسـتمرار يف دراسـة مـسألة         يف دورهتا اخلمـسني علـى       اتفقت اللجنة الفرعية القانونية     

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي وإمكانيـة                
 ).٨٨، الفقرة A/AC.105/990 (هذا البند مدرجا يف جدول أعماهلال تنقيحها وعلى أن يظ

    
دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة  - ٩ 

   باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
ــة يف دور    ــة القانوني ــة الفرعي ــا اخلمــسني اتفقــت اللجن ــون    هت ــد املعن ــى أن يظــل البن ــة " عل دراس

واستعراض التطورات ذات الصلة مبـشروع الربوتوكـول املتعلـق باملـسائل اخلاصـة بـاملوجودات             
مـدرجا يف جـدول أعماهلـا       " الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعـدات املنقولـة         

)A/AC.105/990 ١٠٢، الفقرة.( 
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    رات يف جمال قانون الفضاءبناء القد - ١٠ 
الــدول األعــضاء واجلهــات الــيت هلــا صــفة   يف دورهتــا اخلمــسنيالقانونيــةأوصــت اللجنــة الفرعيــة 

 بأن تبلغ اللجنـة الفرعيـة،       يف األغراض السلمية  اخلارجي   استخدام الفضاء    مراقب دائم لدى جلنة   
لــصعيد الــوطين أو اإلقليمــي أو يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، مبــا اختذتــه أو تعتــزم اختــاذه علــى ا 

 .)١١٩، الفقرة A/AC.105/990 (الدويل من تدابري لبناء القدرات يف جمال قانون الفضاء
    

    تبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي - ١١ 
عام للمعلومـات عـن اآلليـات        أنَّ التبادل ال    القانونية يف دورهتا اخلمسني    الحظت اللجنة الفرعية  

الوطنية املتصلة بتدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي يـساعد الـدول علـى فهـم خمتلـف النـهوج الـيت               
اختذهتا الدول لتخفيف احلطام الفضائي واحليلولة دون ازدياده، مبا فيها صوغ األطـر التنظيميـة               

  .)١٢٣، الفقرة A/AC.105/990 (الوطنية
أنَّ بعـض الـدول تنفِّـذ تـدابري لتخفيـف           يف دورهتـا اخلمـسني       رتيـاح  با والحظت اللجنة الفرعيـة   

احلطــام الفــضائي تّتــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة   
أو املبـادئ التوجيهيـة بـشأن التخفيـف مـن           /استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية و        

نسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي             احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة الت     
، وأنَّ دوالً أخرى قد وضعت معايري خاصة هبـا لتخفيـف احلطـام الفـضائي تـستند إىل                   )اليادك(

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أنَّ بعــض الــدول تــستخدم مبــادئ    .تلــك املبــادئ التوجيهيــة 
 الــسلوك بــشأن التخفيــف مــن احلطــام الفــضائي  اليــادك التوجيهيــة واملدونــة األوروبيــة لقواعــد 

ــار  ــد القياســي    ٢٤١١٣واملعي ــة للتوحي ــصادر عــن املنظمــة الدولي ــزو( ال ــنظم الفــضائية ) (أي : ال
 الذي أرسـته ألنـشطتها الفـضائية        التنظيميكمراجع لإلطار   ) متطلبات ختفيف احلطام الفضائي   

  .)١٢٧، الفقرة A/AC.105/990 (الوطنية
ــة الفر ــة لتخفيــف    وحثَّــت اللجن ــة الــدول واملنظمــات علــى مواصــلة تنفيــذ املبــادئ التوجيهي عي

احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة، وعلى دراسة جتارب الدول اليت سـبق أن أنـشأت آليـات                 
  ).١٤٠، الفقرة A/AC.105/990( وطنية بشأن ختفيف احلطام الفضائي
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الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات  - ١٢ 
    واستخدامه يف األغراض السلمية

 على أن تدعو اللجنـة الفرعيـة القانونيـة    ٦٦/٧١ من قرارها ٤وافقت اجلمعية العامة يف الفقرة   
يف دورهتا احلادية واخلمسني فريقها العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الـصلة باستكـشاف              

  . يف األغراض السلمية إىل االنعقاد جمدداالفضاء اخلارجي واستخدامه
إىل ، ٢٠١١، خــالل الــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة املعقــودة يف عــام وطلــب الفريــق العامــل

الرئيسة أن تقدِّم إىل الفريـق العامـل يف اجتماعـه املقبـل، بالتـشاور مـع األمانـة، مـشروع تقريـر                 
وينبغـي   .ريق العامل يف صيغتها النهائيـة     منقَّحاً يف شكل ورقة غرفة اجتماعات لكي يضعها الف        

إتاحة الفصل الرابع املنقّح، املتعلق باالسـتنتاجات، للفريـق العامـل جبميـع لغـات األمـم املتحـدة                
ــة لكــي يعتمــده   ــق        .الرمسي ــنقّح املتعل ــع امل ــاول الفــصل الراب ــن تن ــن م ــك أن ميكِّ ــن شــأن ذل وم

كانيـة وضـع توصـيات للجنـة الفرعيـة          باالستنتاجات مبزيد من البحـث، مبـا يف ذلـك مناقـشة إم            
 القانونيـــة أو جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية أو اجلمعيـــة العامـــة       

)A/AC.105/990 ١١، املرفق الثالث، الفقرة(.  
 تتــضمن الفــصل الرابــع املــنقَّح ةوســُتعرض علــى الفريــق العامــل ورقــة عمــل مــن إعــداد الرئيــس 

، ومشروع التقرير املنقَّح يف شـكل ورقـة غرفـة           )A/AC.105/C.2/L.286(املتعلق باالستنتاجات   
 .اجتماعات ليضعها الفريق العامل يف صيغتها النهائية

    
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود  - ١٣ 

    واخلمسنيالثانيةونية يف دورهتا جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القان
ستقدِّم اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا احلادية واخلمسني اقتراحا إىل اللجنـة بـشأن مـشروع                

  .جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية
  

*    *      *  
عهـد  علـى أن ُيـدعى امل  ، ٢٠١١، يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني املعقـودة يف عـام        فقت اللجنـة  اتَّ

الــدويل لقــانون الفــضاء واملركــز األورويب لقــانون الفــضاء إىل تنظــيم نــدوة عــن قــانون الفــضاء  
 وسـُتعقد نـدوة عـن       .)٢١٨، الفقـرة    A/66/20 ( الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية     خالل

بعـد ظهـر يـوم      "  املتعلقة باملسؤولية والتـسجيل    واألمورنقل ملكية األجسام الفضائية     "موضوع  
  .٢٠١٢مارس /آذار ١٩
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ــة يف دورهتــا       ــة القانوني ــة الفرعي ــها اللجن ــدورة التوصــيات الــيت قدَّمت ــة يف تلــك ال وأيــدت اللجن
ــة  ) ١٩٨-١٩٦ والفقــرات ١٩٤، الفقــرة A/AC.105/990(اخلمــسني  ــة العلمي ــة الفرعي واللجن

 سنيبـشأن حتــ ) ٢٢٠-٢١٦، الفقــرات A/AC.105/987(والتقنيـة يف دورهتـا الثامنــة واألربعـني    
  .طرائق عمل هاتني اللجنتني الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى منها

بع يف تنظيم عملها طرائق العمل ذاهتا الـيت اقترحتـها اللجنـة الفرعيـة               ووافقت اللجنة على أن تتَّ    
ــة   ــة القانوني ــة الفرعي ــة واللجن ــة والتقني ــا يلــي    .العلمي ــة علــى م ــصدد، اتَّفقــت اللجن  ويف هــذا ال

)A/66/20٢٩٨ة ، الفقر:(  
   أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛أن ُيتوخَّى  )أ(  
 دقـائق، وأن تكـون العـروض       ١٠أال تتجاوز مدة كل كلمة، كقاعدة عامـة،           )ب(  

اإليضاحية العلمية والتقنيـة ذات صـلة وثيقـة ببنـود جـدول أعمـال اللجنـة، وأال تتجـاوز مـدهتا             
  صة هلا؛وينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود حسب اللزوم بتجاوزها للفترة املخصَّ . دقيقة١٥

 ، قبـل بـدء الـدورة   ، لديها األمانـةَ  ون األعضاء يف اللجنة واملراقب    لدولُا أن ُتبِلغ   )ج(  
برغبتهم يف تقدمي عروض إيضاحية علمية وتقنية مع بيان البند الذي سـُتلقى هـذه العـروض يف                   

وينبغي أن توضع قائمـة بـالعروض        .الستفادة املثلى من خطة عمل الدورة     إطاره، حرصا على ا   
ق بـاب   غلَـ اإليضاحية جلميع الوفود يف اليوم األول من الدورة، إلتاحـة إمكانيـة حتـديثها، وأن يُ               

وينبغـي أن تتـاح رؤوس       .التسجيل يف هذه القائمة عند رفـع آخـر جلـسة عامـة يف ذلـك اليـوم                 
  .سرياً للترمجة الفوريةأقالم للعروض اإليضاحية تي

وقف اسـتخدام احملاضـر     ووفقاً ملا اتَّفقت عليه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمسني، سـيت           
). ١٩٨، الفقــرة A/AC.105/990( ابتــداء مــن دورهتــا احلاديــة واخلمــسني  احلرفيــة غــري املنقَّحــة

مـا تتبعـه كيانـات    ت عوسُتعرض على اللجنـة الفرعيـة ورقـة غرفـة اجتماعـات تتـضمن معلومـا        
 األمم املتحدة املشاهبة من ممارسات جيدة فيما يتعلـق هبيكـل تقـارير اهليئـات احلكوميـة الدوليـة               

)A/AC.105/990   ورقـة غرفـة اجتماعـات     أيـضاً سُتعرض على اللجنة الفرعية و). ١٩٦، الفقرة 
بكي لـدورات اللجنـة   حتتوي على دراسة لآلثار املالية وغريها من اآلثار املترتبة علـى البـث الـش    

  ).١٩٧، الفقرة A/AC.105/990( الفرعية
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    املرفق
    تنظيم األعمال   

يف سياق إعداد تنظيم أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا احلاديـة واخلمـسني،                    -١
بالتـشاور الوثيـق مـع      وبناء على طلب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية، و            

ت تــدابري لترشــيد اســتخدام وقــ اتَّخــذت األمانــة اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني، أعــضاء مكاتــب 
ق االسـتفادة املثلـى منـه مـع مراعـاة احلاجـة إىل التحلـي                يـ  ووقـت جلنتيهـا الفـرعيتني وحتق       اللجنة

واتَّخـذت األمانـة   . ٢٠١٢بأقصى قدر من املرونة يف تنظـيم أعمـال دورات كـل منـها يف عـام         
عمـال علـى النحـو األمثـل اسـتجابة ملـا اتَّفقـت عليـه اللجنـة يف دورهتـا                     تدابري أخرى لتنظـيم األ    

 .الرابعة واخلمسني

وُنظِّمت أعمال اللجنة الفرعية حبيث يتسىن لألفرقـة العاملـة عقـد اجتماعاهتـا يف إطـار                  -٢
 . من جدول األعمال ألطول مدة متاحة١٢و) أ( ٧ و٥البنود 

ء دراســتها جلميــع البنــود املُدرجــة يف جــدول  وســعياً لــتمكني اللجنــة الفرعيــة مــن بــد   -٣
أعماهلـا يف الوقـت املناسـب وعلـى حنـو متـوازن، ُرتِّـب للنظـر يف بنـد جـدول األعمـال املعنــون            

وينبغـي أال تتجـاوز الفتــرة   . علــى مـدى فتـرة زمنيــة أطـول خـالل الــدورة    " تبـادل عـام لـآلراء   "
وقـد ُيفـرض حـد    .  دقائق لكل كلمة١٠املخصَّصة للكلمات اليت سُيدىل هبا يف إطار هذا البند    

على عدد الكلمات اليت سُيدىل هبا يف إطار هذا البند يف كل جلسة، حسب االقتضاء، إلتاحـة                 
ما يكفي من الوقت للنظر يف البنود األخرى من جدول األعمال على النحو املخطَّـط لـه فيمـا                   

 .خيص كل جلسة

نية وفقا للمعايري الـيت وضـعتها اللجنـة يف    وُتحدَّد أوقات تقدمي العروض اإليضاحية التق    -٤
، وعلــى النحــو )٢٩٨، الفقــرة A/66/20 (٢٠١١دورهتــا الرابعــة واخلمــسني املعقــودة يف عــام  

 . من جدول األعمال املؤقت١٣املبيَّن أعاله يف الشروح املتعلقة بالبند 

ريخ ويــرد أدنــاه جــدول زمــين استرشــادي لألعمــال، يعتــرب مبثابــة دليــل عــام للتــوا           -٥
ومـن املمكـن تقـدمي وقـت        . واألوقات اليت سُتتناول فيها بنـود جـدول األعمـال خـالل الـدورة             

 قيـود   من البنود أو متديده أو تأخريه، تبعـاً ملتطلبـات اللجنـة الفرعيـة ومراعـاة أليِّ         النظر يف أيٍّ  
 .تنظيمية قد تنشأ خالل الدورة
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    *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
    جلسة بعد الظهر لسة الصباحيةاجل التاريخ

 ٢٠١٢مارس / آذار٢٣ إىل ١٩األسبوع من 
 إقرار جدول األعمال -١البند   مارس/ آذار١٩االثنني، 

 انتخاب الرئيس -٢البند 
 كلمة الرئيس -٣البند 
 تبادل عام لآلراء -٤البند 

نقل ملكية األجسام "ندوة عن موضوع 
ولية  املتعلقة باملسؤواألمورالفضائية 
 "والتسجيل

 تبادل عام لآلراء -٤البند  مارس/ آذار٢٠، الثالثاء
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٥البند 

 )أ(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
أنشطة املنظمات عن معلومات  -٦البند 

  غري احلكومية املنظمات احلكومية الدولية و
 فيما يتعلق بقانون الفضاء

 ة تقنيةعروض إيضاحي

 تبادل عام لآلراء -٤البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٥البند 

 )أ(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
معلومات عن أنشطة املنظمات  -٦البند 

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
 فيما يتعلق بقانون الفضاء

 عروض إيضاحية تقنية
 تبادل عام لآلراء -٤البند  مارس/ آذار٢١، األربعاء

حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٥البند 
 )أ(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

أنشطة املنظمات عن معلومات  -٦البند 
  غري احلكومية املنظمات احلكومية الدولية و

 فيما يتعلق بقانون الفضاء
 عروض إيضاحية تقنية

 تبادل عام لآلراء -٤البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٥ البند

 )أ(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

معلومات عن أنشطة املنظمات  -٦البند 
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما

 يتعلق بقانون الفضاء
 عروض إيضاحية تقنية

 عام لآلراءتبادل  -٤البند  تبادل عام لآلراء -٤البند 
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  -)أ( ٧البند 

 )ب(حدوده

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب( ٧ البند
 لألرض واستخدامه

تعريف الفضاء اخلارجي  -)أ( ٧البند 
  )ب(وتعيني حدوده

طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -)ب( ٧ البند
 لألرض واستخدامه

ات عن تبادل عام للمعلوم -١٢البند 
التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 )ج(السلمية

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

الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
 )ج(السلمية

 مارس/ آذار٢٢، اخلميس

 عروض إيضاحية تقنية عروض إيضاحية تقنية
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    جلسة بعد الظهر لسة الصباحيةاجل التاريخ
 تبادل عام لآلراء -٤البند  تبادل عام لآلراء -٤البند 
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  -)أ( ٧البند 

 )ب(حدوده
تعريف الفضاء اخلارجي  -)أ( ٧البند 

 )ب(وتعيني حدوده
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض  -)ب( ٧

 واستخدامه
نسبة طبيعة املدار الثابت بال -)ب( ٧ البند

 لألرض واستخدامه
تبادل عام للمعلومات عن  -١٢البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

 )ج(السلمية

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

الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
 )ج(السلمية

 مارس/ آذار٢٣، اجلمعة

   عروض إيضاحية تقنية عروض إيضاحية تقنية
 ٢٠١٢مارس / آذار٣٠ إىل ٢٦األسبوع من 

 تبادل عام لآلراء -٤البند  مارس/ آذار٢٦االثنني، 
 مصادر القدرة النووية -٨البند 
تبادل عام للمعلومات عن  -١٢البند 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف 
األغراض الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

 )ج(السلمية

 عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
   مصادر القدرة النووية -٨البند 
دراسة واستعراض التطورات ذات  -٩البند 

الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل 
اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية 

 الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

 عروض إيضاحية تقنية
 مصادر القدرة النووية -٨البند  مارس/ آذار٢٧، الثالثاء

دراسة واستعراض التطورات ذات  -٩البند 
الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل 

اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية 
 الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

 يف جمال قانون الفضاءبناء القدرات  -١٠البند 
 عروض إيضاحية تقنية

   مصادر القدرة النووية -٨البند 
دراسة واستعراض التطورات ذات  -٩البند 

الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل 
اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية

 الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
 جمال قانون الفضاءبناء القدرات يف -١٠البند 

 عروض إيضاحية تقنية
دراسة واستعراض التطورات ذات  -٩البند  مارس/ آذار٢٨، األربعاء

الصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل 
اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية 

 الضمانات الدولية على املعدات املنقولة
 ون الفضاءبناء القدرات يف جمال قان -١٠البند 
تبادل عام للمعلومات عن اآلليات -١١البند 

الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي
 عروض إيضاحية تقنية

بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -١٠البند 
تبادل عام للمعلومات عن اآلليات  -١١البند 

 الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي
قتراحات مقدَّمة إىل اللجنة بشأنا -١٣البند 

 بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية
 عروض إيضاحية تقنية
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    جلسة بعد الظهر لسة الصباحيةاجل التاريخ
تبادل عام للمعلومات عن اآلليات -١١البند  مارس/ آذار٢٩، اخلميس

الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي
اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة بشأن  -١٣البند 

  تنظر فيها اللجنة الفرعيةبنود جديدة لكي
 من ٥البند املعين باعتماد تقرير الفريق العامل 

 جدول األعمال
 عروض إيضاحية تقنية

تبادل عام للمعلومات عن  -١١البند 
اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام

 الفضائي
اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة بشأن -١٣البند 

 ا اللجنة الفرعيةبنود جديدة لكي تنظر فيه
 ٧البند ب املعيناعتماد تقرير الفريق العامل 

   من جدول األعمال)أ(
 عروض إيضاحية تقنية

 ١٢البند ب املعيناعتماد تقرير الفريق العامل   مارس/ آذار٣٠، اجلمعة
 من جدول األعمال

 اللجنة الفرعية القانونيةاعتماد تقرير 

 يةاعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانون

  
اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، املعقودة يف عام   *  
، على التوقف عن املمارسة املتعلقة بتخصيص بنود معيَّنة يف جدول األعمال جللسات معيَّنة يف الدورة، ١٩٩٥

طها، بتزويدها جبدول زمين استرشادي لألعمال ال ميس وعلى االستمرار، بغية مساعدة الدول األعضاء يف ختطي
  .))ب(١٦٩، الفقرة A/50/20(بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة يف جدول األعمال 

سيجتمع الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي   )أ(  
 من ٥، خالل الوقت املخصَّص للنظر يف البند ٦٦/٧١معية العامة  من قرار اجل٤وتطبيقها، وفقاً للفقرة 

 من جدول األعمال يوم اخلميس ٥وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند . جدول األعمال
  .مارس بغية اعتماد تقرير الفريق العامل/ آذار٢٩

الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، وفقاً سيجتمع الفريق العامل املعين باملسائل املتعلقة بتعريف   )ب(  
من جدول ) أ( ٧، خالل الوقت املخصَّص للنظر يف البند ٦٦/٧١ من قرار اجلمعية العامة ٤للفقرة 
 ٢٩من جدول األعمال يوم اخلميس ) أ( ٧وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند . األعمال

  .ملمارس بغية اعتماد تقرير الفريق العا/آذار
سيجتمع الفريق العامل املعين بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   )ج(  

، خالل الوقت املخصَّص ٦٦/٧١ من قرار اجلمعية العامة ٤واستخدامه يف األغراض السلمية، وفقاً للفقرة 
 من جدول ١٢رها يف البند وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظ.  من جدول األعمال١٢للنظر يف البند 

  .مارس بغية اعتماد تقرير الفريق العامل/ آذار٣٠األعمال يوم اجلمعة 
  


