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ســتخدام الفضــاء اخلــارجي  جلــنة ا
 يف األغراض السلمية

 السادسة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١ فيينا،

  
نتائج املشاورات غري الرمسية ملا بني الدورات بشأن تكوين مكاتب جلنة           

   استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني      
  مذكرة من األمانة  

فيما يتعلق باملسألة اليت مل ُتحسم بعد بشأن تكوين مكاتب جلنة استخدام الفضاء           -١
اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني خالل مدة الوالية الثالثة اليت تبدأ من الدورة       

 يف  )١(، وافقت اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني،      ٢٠٠٣السادسة واألربعني للجنة يف عام   
، على أن تعقد النمسا يف فترة ما بني الدورات مشاورات غري رمسية، مبا فيها  ٢٠٠٢م عا

مشاورات مع رؤساء اجملموعات االقليمية، بقصد التوصل إىل توافق يف اآلراء قبل انعقاد دورهتا 
 .٢٠٠٣السادسة واألربعني، يف عام 

ات غري رمسية         وعمال بذلك االتفاق، عقدت النمسا سلسلة مشاورات يف اجتماع                               -٢
مع مجيع أعضاء اللجنة ومع رؤساء اجملموعات اإلقليمية ومع أعضاء كل من اجملموعات                                                    

 .االقليمية   

ونتيجة لتلك املداوالت، واستنادا إىل التدابري املتصلة بأساليب عمل اللجنة وهيئتيها                                            -٣
، واليت     ١٩٩٧ يف عام      )٢(الفرعيتني، الواردة يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا األربعني،                           

، توصل       ١٩٩٧ديسمرب      / كانون األول        ١٠ املؤرخ    ٥٢/٥٦أقّرهتا اجلمعية العامة يف قرارها                  
أعضاء اللجنة إىل االتفاق التايل، بغية توفري األساس الالزم النتخاب أعضاء مكتب اللجنة يف                                                   

 .بداية دورهتا السادسة واألربعني                 
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تخدام الفضاء اخلارجي يف متديد مدة والية املكتب احلايل للجنة اس -أوالً 
  األغراض السلمية

،   )شيلي (الرئيس احلايل للجنة، راميوندو غونزاليس آنينات                         سيجري متديد مدة والية             -٤
، وحىت بداية الدورة         ٢٠٠٣سنة واحدة تبدأ من الدورة السادسة واألربعني للجنة يف عام                         

 مدة والية كل من النائب             وباملثل، سيجري أيضا متديد               . ٢٠٠٤السابعة واألربعني يف عام            
املقرر،     /، والنائب الثاين احلايل للرئيس             )املغرب  (األول احلايل للرئيس، إدريس احلداين                

وسوف تشمل مدة والية كل                 . ، سنة واحدة أخرى            )اندونيسيا     (هارجيونو جوجوديهارجو             
حلايل     ، والرئيس ا     )كندا  (من الرئيس احلايل للجنة الفرعية العلمية والتقنية، كارل دويتش                             

، كامل مدة واليتهما احلالية              )اجلمهورية التشيكية       (للجنة الفرعية القانونية، فالدميري كوبال                  
حىت بداية الدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وبداية الدورة الثالثة                                 

 .٢٠٠٤واألربعني للجنة الفرعية القانونية، يف عام                    
  

  نة وهيئتيها الفرعيتني يف املستقبل تكوين مكاتب اللج-ثانيا 
، ستكون مدة شغل كل               ٢٠٠٤اعتبارا من دورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف عام                             -٥

من املناصب اخلمسة للجنة وجلنتيها الفرعيتني سنتني، مع اقرار منط ُيتَّبع فيه التناوب اجلغرايف                                                      
) ج(جمموعة الدول اآلسيوية؛ و               ) ب (جمموعة الدول األفريقية، و           ) أ : (العادل بالترتيب التايل           

جمموعة     ) ه(جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي؛ و                  ) د(جمموعة دول أوروبا الشرقية؛ و            
 .دول أوروبا الغربية ودول أخرى              

،   ٢٠٠٤ووفقا هلذا التعاقب واعتبارا من دورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف عام                                        -٦
ية أعضاء املكاتب الذين سُينتخبون لشغل املناصب اخلمسة                                ينبغي أن ترشح اجملموعات اإلقليم                

رئيس اللجنة، والنائب الثاين لرئيس اللجنة                       ): اُنظر املرفقني األول والثاين            (بالترتيب التايل          
ومقّررها؛ ورئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية؛ والنائب األول لرئيس اللجنة؛ ورئيس                                           

 .اللجنة الفرعية القانونية         

، ينبغي االتفاق على مجيع أعضاء املكاتب قبل سنتني من                                     ٢٠٠٤عتبارا من عام         وا -٧
ومبا أنه      . وينبغي أن يتجلى ذلك االتفاق يف تقرير اللجنة وفقا لذلك                              . اضطالعهم مبسؤولياهتم           

ينبغي االتفاق بتوافق اآلراء على كل جانب من جوانب تكوين املكاتب، يتعني على كل                                                
، التوصل إىل اتفاق داخل اجملموعة على                         ٢٠٠٤ اعتبارا من عام           جمموعة اقليمية أن تضمن،              

وال بد من أن          . عضو املكتب الذي سترشحه، قبل سنتني من بدء مدة والية املكاتب التالية                                        
ويف    . يضمن ذلك اختاذ قرار بتوافق اآلراء بشأن مرشحي مجيع اجملموعات االقليمية اخلمس                                     

 يتعذر فيها على عضو عينته جمموعة إقليمية                      حالة حدوث تغيريات الحقة، كاحلالة اليت                    
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االضطالع مبسؤولياته ألسباب قاهرة، يقوم البلد األصلي لذلك العضو وجمموعته االقليمية                                         
وينبغي أن حتدد كل جمموعة إقليمية طريقة اختاذ القرارات                              . بتعيني عضو آخر ليحل حمله                

اذ قرار بتوافق اآلراء بشأنه،                 للتوصل إىل اتفاق على املرشح الذي سيقدم إىل اللجنة الخت                              
وذلك لكي يكون يف االمكان االتفاق على مجيع أعضاء املكاتب من خالل التوافق يف                                                     
اآلراء، وفقا لألسلوب التقليدي املتَّبع لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                                                 

 ُتنتخب ألي          وجلميع الدول األعضاء يف اللجنة احلق يف أن                     . السلمية وهيئتيها الفرعيتني             
وكتدبري انتقايل، ستتفق اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني يف عام                                       . منصب يف املكاتب         

 .٢٠٠٤ على أعضاء املكاتب ملدة الوالية اليت تبدأ يف عام                         ٢٠٠٣

وبغية مساعدة أعضاء مكاتب اللجنة وجلنتيها الفرعيتني يف التسيري العام ألعمال                                         -٨
عزيز وضمان التنسيق واستمرارية اخلربة الفنية والعملية                          اللجنة والعمل بنشاط على ت             

واملشاركة بانصاف وعلى حنو أكرب يف أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، سوف يتشاور                                                          
األعضاء اخلمسة للمكاتب، حسب االقتضاء، مع أعضاء املكاتب املنتخبني حديثا واملنتهية                                                     

وابتداء     . يفية داخل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني                  مدة واليتهم، يف سياق القيام مبسؤولياهتم الوظ                     
، ستعقد تلك اجملموعة، مبشاركة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مشاورات                                      ٢٠٠٤من عام     

تناقش فيها بصفة غري رمسية، من منظور تكوينها املتعدد التخصصات والقطاعات                                            
غراض السلمية،         واملؤسسات، أي مسائل مالئمة ذات صلة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األ                                       

وينبغي     . وباللجنة وجلنتيها الفرعيتني، دون املساس بدور ووظائف اللجنة وجلنتيها الفرعيتني                                               
أن يقوم أعضاء املكاتب، مبن فيهم املنتخبون حديثا واملنتهية مدة واليتهم، بابالغ أعضاء                                                       

 .اللجنة ورؤساء اجملموعات االقليمية عن نتائج مشاوراهتم                              

تفاق أن يكّمل الترتيبات الراهنة املتعلقة مبدد شغل هذه املناصب،                                      ومن شأن هذا اال         -٩
أساليب      "، يف اطار الباب ألف، املعنون                  "تكوين املكاتب       "واملدرجة يف الباب الفرعي املعنون                

من جمموعة اقتراحات الرئيس الواردة يف تقرير اللجنة عن                              " عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                
أما التدابري األخرى املدرجة يف الباب ألف من                         . ١٩٩٧ يف عام       )٣(أعمال دورهتا األربعني،             

 .جمموعة اقتراحات الرئيس والواردة يف املرفق الثالث هلذه الوثيقة، فستبقى دون تغيري                                    

 احلواشي 

 .٢٠٩، الفقرة  )A/57/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم               )١(
 . املرفق األول  (A/52/20)،  ٢٠الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم         ع نفسه،  املرج )٢(
 .٢املرفق األول، الفقرة      ، املرجع نفسه  )٣(
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خمطط التناوب االقليمي والوظيفي يف املستقبل للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها  
 ، حسب املكاتب٢٠٠٤ أعوام تبدأ يف عام ١٠دورة مدهتا : الفرعيتني 

 
:العام الثاين
٢٠١٥

اتفاق يف عام
)ب()٢٠١٢

:العام األول
)أ(٢٠١٤

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠١٢

:العام العاشر
٢٠١٣

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠١٠

:العام التاسع
٢٠١٢

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠١٠

:العام الثامن
٢٠١١

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٨

:لعام السابعا
٢٠١٠

اتفاق يف عام(
)ب ()٢٠٠٨

:العام السادس
٢٠٠٩

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٦

:العام اخلامس
٢٠٠٨

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٦

:العام الرابع
٢٠٠٧

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٤

:العام الثالث
٢٠٠٦

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٤

:العام الثاين
٢٠٠٥

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٣

:العام األول
٢٠٠٤

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٣  املكتب

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أوروبا 
 الشرقية

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

جمموعة دول 
نيةأمريكا الالتي
 والكاريبـي

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة الدول
 األفريقية

 رئيس اللجنة

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 

 خرىودول أ

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة 
الدول 
 األفريقية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 بـيوالكاري

النائب األول 
لرئيس اللجنة

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

جمموعة دول 
با الغربية أورو

 ودول أخرى

جمموعة الدول 
 األفريقية 

جمموعة الدول
 األفريقية 

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

جمموعة دول 
ا الالتينيةأمريك

 والكاريبـي

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

جمموعة دول 
أوروبا الغربية
ودول أخرى

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة الدول 
 اآلسيوية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

رئيس اللجنة 
 العلميةالفرعية
 والتقنية

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة الدول
 األفريقية

جمموعة الدول
 اآلسيوية

جمموعة 
الدول 
 اآلسيوية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

دول أمريكا 
الالتينية 

 لكاريبـيوا

دول أمريكا 
الالتينية 

 والكاريبـي

جمموعة دول 
أوروبا الغربية
 ودول أخرى

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

 
، وسيكون توزيعها يف ٢٠٠٤ال لتوزيعها يف عام  مماث٢٠١٤سيتبع نظام التناوب نفس التعاقب بعد العام العاشر من الدورة؛ ومن مث، سيكون توزيع املسؤوليات يف عام  )أ( 

 .، وهلم جرا٢٠٠٦ مماثال لتوزيعها يف عام ٢٠١٦عام 
 .العام الذي يتم فيه التوصل إىل اتفاق داخل اجملموعات االقليمية وبني أعضاء اللجنة )ب( 
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 املرفق الثاين   
 

 اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها خمطط التناوب االقليمي والوظيفي يف املستقبل للجنة استخدام الفضاء 
 ، حسب اجملموعات االقليمية٢٠٠٤ أعوام تبدأ يف عام ١٠دورة مدهتا : الفرعيتني 

 
:العام الثاين
٢٠١٥

اتفاق يف عام
)ب()٢٠١٢

:العام األول
)أ(٢٠١٤

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠١٢

:العام العاشر
٢٠١٣

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠١٠

:العام التاسع
٢٠١٢

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠١٠

:العام الثامن
٢٠١١

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٨

:العام السابع
٢٠١٠

اتفاق يف عام(
)ب ()٢٠٠٨

:العام السادس
٢٠٠٩

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٦

:العام اخلامس
٢٠٠٨

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٦

:العام الرابع
٢٠٠٧

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٤

:ثالعام الثال
٢٠٠٦

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٤

:العام الثاين
٢٠٠٥

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٣

:العام األول
٢٠٠٤

اتفاق يف عام(
)ب()٢٠٠٣

اجملموعة 
 االقليمية

رئيس اللجنة  رئيس اللجنة رئيس اللجنة
الفرعية 
 القانونية

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

النائب األول 
لرئيس اللجنة

ول النائب األ
لرئيس اللجنة

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

جمموعة الدول رئيس اللجنة رئيس اللجنة
 األفريقية

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

 النائب الثاين
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

رئيس اللجنة  رئيس اللجنة رئيس اللجنة
الفرعية 
 القانونية

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

النائب األول 
لرئيس اللجنة

النائب األول 
لرئيس اللجنة

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

النائب الثاين 
نة لرئيس اللج

 واملقرر

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

جمموعة الدول
 اآلسيوية

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

رئيس اللجنة  رئيس اللجنة رئيس اللجنة
 الفرعية
 القانونية

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

النائب األول 
لرئيس اللجنة

النائب األول 
لرئيس اللجنة

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

النائب األول 
لرئيس اللجنة

النائب األول 
لرئيس اللجنة

ة رئيس اللجن
الفرعية العلمية

 والتقنية

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

رئيس اللجنة  رئيس اللجنة رئيس اللجنة
الفرعية 
 القانونية

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

النائب األول 
لرئيس اللجنة

 النائب األول
لرئيس اللجنة

جمموعة دول 
أمريكا الالتينية

 والكاريبـي

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

النائب األول 
لرئيس اللجنة

النائب األول 
لرئيس اللجنة

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

رئيس اللجنة 
الفرعية العلمية

 والتقنية

النائب الثاين 
ئيس اللجنة لر

 واملقرر

النائب الثاين 
لرئيس اللجنة 

 واملقرر

رئيس اللجنة  رئيس اللجنة رئيس اللجنة
الفرعية 
 القانونية

رئيس اللجنة 
الفرعية 
 القانونية

جمموعة دول 
أوروبا الغربية 
 ودول أخرى

 
، وسيكون توزيعها يف ٢٠٠٤ مماثال لتوزيعها يف عام ٢٠١٤زيع املسؤوليات يف عام سيتبع نظام التناوب نفس التعاقب بعد العام العاشر من الدورة؛ ومن مث، سيكون تو )أ( 

 .، وهلم جرا٢٠٠٦ مماثال لتوزيعها يف عام ٢٠١٦عام 
 .العام الذي يتم فيه التوصل إىل اتفاق داخل اجملموعات االقليمية وبني أعضاء اللجنة )ب( 
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   املرفق الثالث
حات الرئيس، الفصل ألف، كما التدابري الواردة يف جمموعة اقترا

 )أ (١٩٩٧وردت يف تقرير اللجنة يف دورهتا األربعني، يف عام 
  

  تكوين املكاتب    
 .ينبغي أن تتفق اللجنة بتوافق اآلراء على كل جانب من جوانب تكوين املكاتب                                        •
رئيس اللجنة ونائب رئيسها                : سوف تتألف املكاتب من املناصب الراهنة اخلمسة                            •

 .يس اللجنة الفرعية القانونية ورئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                          ومقررها ورئ     
ينبغي أن يكون هناك تناوب على شغل املناصب اخلمسة بني اجملموعات االقليمية                                           •

اجملموعة    : اخلمس، حبيث خيصص منصب لكل واحدة من اجملموعات االقليمية وهي                              
لشرقية، وجمموعة أمريكا الالتينية                   األفريقية واجملموعة اآلسيوية، وجمموعة أوروبا ا                   

 .والكاريبـي وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى                            
ينبغي اجراء مشاورات فيما بني اجملموعات االقليمية قبل دورتني من بداية مدة                                           •

أعضاء املكتب         (الوالية التالية لالتفاق على عضو املكتب احلايل الذي سيعاد انتخابه                            
، إن وجد، وحتديد أي جمموعة ستشغل أي منصب،                             ) انتخاهبم     احلاليني الذين سيعاد          

ويتماشى ذلك بصفة عامة مع املمارسة اليت تتبعها اجلمعية                                  . مع مراعاة مبدأ التناوب           
 .العامة يف انتخاب أعضاء مكاتب جلاهنا الرئيسية                        

ابداء    ) أ: (ينبغي أن تتضمن مؤهالت املرشحني لشغل املناصب يف املكاتب ما يلي                                           •
توافر خربة وخلفية معترف هبما                   ) ب (مام بأعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني؛ و                   االهت 

االلتزام بالوفاء باملهام املسندة خالل مدة                   ) ج (فيما يتعلق بأعمال هذه اهليئات؛ و                 
 .شغل املنصب      

وينبغي أال تشغل أي جمموعة               . تكون مدة الوالية يف كل منصب ثالث سنوات                       •
 .يد على واليتني متتابعتني              اقليمية نفس املنصب ملدة تز            

إذا مل يكن مبقدور أي عضو من أعضاء املكتب امتام مدة واليته، ينبغي للمجموعة                                                 •
االقليمية اليت تشغل املنصب أن تسمي مرشحا لكي ينتخب يف بداية الدورة اليت تلي                                      
 مباشـرة انتهـاء مـدة واليـة ذلك العضو ملنصبه؛ وإذا مت انتخاب املرشح يف مكتب أي                                              

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     
، ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم             هذا النص مأخوذ من     )أ(

(A/52/20)  املرفق األول . 
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من اللجنتني الفرعيتني، فينبغي أن تقره اللجنة بأثر رجعي يف دورهتا املنعقدة خالل                                       
 .ة نفس السن   

 
ينبغي أن يستثىن انتخاب رؤساء األفرقة العاملة اليت تنشئها اللجنة واللجنتان                                    •

  .الفرعيتان من الترتيبات الواردة أعاله، وأن تتبع املمارسة الراهنة يف هذا الشأن                                      
  هياكل جداول األعمال

لة   استعراض حا      "ينبغي أن يتضمن جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية بندا بعنوان                                •
وينبغي أن تنظر اللجنة               ". الصكوك الدولية القانونية اخلمسة الناظمة للفضاء اخلارجي                         

املقارنة بني قواعد قانون الفضاء                  "الفرعية القانونية يف امكانية ادراج بنود جديدة عن                         
استعراض قواعد القانون الدويل احلالية املنطبقة على                        "و  " وقواعد القانون الدويل للبيئة          

 من الوثيقة       ٥٤وبنود أخرى من قبيل تلك املذكورة يف الفقرة                              " فضائي    احلطام ال   
A/AC.105/639. 

ينبغي أن يكون أي اقتراح بادراج بنود اضافية يف جداول أعمال اللجنة أو جلنتيها                                           •
 .الفرعيتني مصحوبا خبطة عمل وأهداف متوخاة واطار زمين للنظر يف البنود املقترحة                                        

العامة، ادراج أي بند اضايف يف أحد جداول األعمال كما                         ميكن، مبوافقة اجلمعية         •
  .ميكن أن حيذف منها أي بند قيد النظر فعال                        

  مدة انعقاد الدورات
ينبغي التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هياكل جداول األعمال قبل حتديد النمط                                           •

 .البديل لالجتماعات          

وعني لكل من اللجنة الفرعية                 ينبغي أن يتمثل النمط اجلديد لالجتماعات يف أسب                           •
مارس، على        /فرباير وآذار    /العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، وذلك يف شباط                        
يونيه، حبيث يكون امجايل               /التوايل، وأسبوع واحد ونصف األسبوع للجنة يف حزيران                           

 .مدة االجتماعات مخسة أسابيع ونصف األسبوع                         

صص، متديد أو ختفيض مدة دورة معينة حيثما                     جيوز أن تقرر اللجنة، على أساس خم                •
 .كانت هناك حاجة إىل ذلك                  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


