
 A/AC.105/C.2/L.288 األمـم املتحـدة

  

 Distr.: Limited اجلمعية العامة
11 February 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
260213    V.13-80706 (A) 

*1380706*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثانية واخلمسون

     ٢٠١٣نيسان/أبريل  ١٩-٨فيينا، 
   املؤقَّتجدول األعمال     

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

  .بقانون الفضاء
  مسائل متصلة مبا يلي:  -٦

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

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنسـبة    
  .ساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتامللألرض، دون 

التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف         -٧
  .األغراض السلمية
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در القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي     استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مصـا    -٨
  .وإمكانية تنقيحها

ســائل اخلاصـــة  رات ذات الصــلة بــالربوتوكول املتعلـــق بامل  دراســة واســتعراض التطـــوّ    -٩
  .امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة باملوجودات الفضائية

  .بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -١٠
لة بتـدابري ختفيـف احلطـام    للمعلومات واآلراء بشأن اآلليـات القانونيـة املتصـ   تبادل عام   -١١

  .خذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبانأمع  الفضائي،
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه        -١٢

  .يف األغراض السلمية
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشـأن بنـود   اقتراحات مقدَّمة إىل   -١٣

  .جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني
  

   *الشروح    
   تبادل عام لآلراء  - ٣  

تتجــاوز مــدة الكلمــات املُــدىل هبــا يف إطــار هــذا البنــد مــن جــدول     كقاعــدة عامــة، ينبغــي أالّ
  .)A/66/20من الوثيقة  ٢٩٨الفقرة دقائق (انظر  ١٠األعمال 

   
   املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها األممحالة معاهدات   - ٤  

ــرة    ــة يف الفق ــة العام ــا   ٤وافقــت اجلمعي ــة   ٦٧/١١٣مــن قراره ــة الفرعي ــوم اللجن ــى أن تق ، عل
لعامل املعين حبالـة معاهـدات األمـم    فريقها ا مبعاودة عقدالقانونية، يف دورهتا الثانية واخلمسني، 

  .تعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااملتحدة اخلمس امل
الفريـق العامـل    اتَّفق، ٢٠١٢وخالل الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية، املعقودة يف عام 

 على دعوة الدول األعضاء يف اللجنة جمدَّدا إىل تقدمي تعليقات وردود علـى األسـئلة الـواردة يف   
الفريـق   واتَّفـق  .)A/AC.105/C.2/2012/CRP.10االستبيان الذي أعدَّه الـرئيس يف تلـك الـدورة (   

على دعوة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لـديها مركـز    أيضاالعامل 
                                                           

  االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده ال متثّل الشروح وال اجلدول الزمين   *  
  اللجنة الفرعية.
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 .)١٠، املرفـق األول، الفقــرة  A/AC.105/1003مراقـب دائــم لـدى اللجنــة إىل تقـدمي تعليقــات (   
  .األمانة يف ورقة غرفة اجتماعات تهاوتتاح الردود اليت تلقّ

ــة       واتَّفقــت ــاء دورهتــا الثاني ــة واخلمســني، علــى أن تنظــر أثن ــة، يف دورهتــا احلادي ــة الفرعي اللجن
ــدورة        ــك الـ ــد تلـ ــا بعـ ــل إىل مـ ــق العامـ ــة الفريـ ــد واليـ ــة إىل متديـ ــدى احلاجـ ــني يف مـ واخلمسـ

)A/AC.105/1003 ١٨٢، الفقرة(.  
   

  كومية ومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلمعل  - ٥  
   فيما يتعلق بقانون الفضاء

 أن توجِّــه انتبــاه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة إىل أيِّ ٥ميكـن للــدول األعضــاء لــدى مناقشــة البنــد  
  .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء

ة الفرعيــة مـذكّرة مـن األمانـة تتضــّمن معلومـات عـن أنشـطة املنظمــات       وسـُتعرض علـى اللجنـ   
  .)A/AC.105/C.2/103الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء (

   
   مسائل متصلة مبا يلي:  - ٦  

   تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  (أ)  
ل والوسائل طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السب  (ب)  

   ،الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض
   ساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتاملدون 

ــرة    ــة يف الفق ــة العام ــا   ٤وافقــت اجلمعي ــة   ٦٧/١١٣مــن قراره ــة الفرعي ــوم اللجن ــى أن تق ، عل
هــا العامــل املعــين باملســائل املتصــلة  فريق مبعــاودة عقــدالقانونيــة، يف دورهتــا الثانيــة واخلمســني،  
  .هبتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدود

علـى   ٢٠٠٠يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني املعقـودة يف عـام       قـد اتَّفقـت   اللجنة الفرعية وكانت
ــل إالّ   أالّ ــق العام ــيني حــدوده       ينظــر الفري ــف الفضــاء اخلــارجي وتع يف املســائل املتصــلة بتعري
)A/AC.105/738١٠٨قرة ، الف(.  

مـن الـدول األعضـاء     الـواردة ن الـردود  رة من األمانة تتضمَّكّوسُتعرض على اللجنة الفرعية مذ
ــئلة  ــنعلـــى األسـ ــدوده (   عـ ــيني حـ ــارجي وتعـ ــاء اخلـ )، A/AC.105/889/Add.11تعريـــف الفضـ

ن الردود الواردة من الدول األعضاء بشأن التشـريعات واملمارسـات   رة من األمانة تتضمَّكّومذ
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ــيني حــدوده (     الوط ــف الفضــاء اخلــارجي وتع ــا يتصــل بتعري ــة فيم )، A/AC.105/865/Add.12ني
ن الردود الواردة من الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنـة  رة من األمانة تتضمَّومذكّ

ــئلة  ــنعلـــى األسـ ــر     عـ ــة و/أو نقـــل البشـ ــراض البعثـــات العلميـ ــة ألغـ التحليقـــات دون املداريـ
)A/AC.105/1039(.  
   

  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ٧  
   األغراض السلمية يف

ــد املتعلــق      واتَّفقــت ــة واخلمســني، علــى إدراج البن ــة، يف دورهتــا احلادي ــة القانوني ــة الفرعي اللجن
صــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغـــراض      البالتشــريعات الوطنيــة ذات   

  .)١٧٧، الفقرة A/AC.105/1003يف جدول أعماهلا ( منتظماً بنداً السلمية
وأّيــدت اللجنــة، يف دورهتــا اخلامســة واخلمســني، قــرارات اللجنــة الفرعيــة بصــيغتها الــواردة يف  

علــى أنَّ تقريــر الفريــق  واتَّفقــت، A/AC.105/1003الوثيقــة مــن  ١٧٠و ١٦٤و ١٦٣الفقــرات 
ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف العامــل املعــين بالتشــريعات الوطنيــة 

ــنوات       ــّددة السـ ــه املتعـ ــة عملـ ــار خطـ ــا يف إطـ ــطلع هبـ ــال املضـ ــن األعمـ ــلمية عـ ــراض السـ األغـ
)A/AC.105/C.2/101للمعلومـات بالنسـبة للـدول الـيت تضـع أطـر تنظـيم         مهما ) يشكِّل مصدرا

  .رقايب وطنية بشأن الفضاء
للتوصيات املتعلقة بتشريعات الفضـاء الوطنيـة ذات الصـلة     قَّحاملنوأحاطت اللجنة علماً بالنص 

التنقيحـات املقدَّمـة    سِّـد جتباستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلمية الـيت   
ــة     ــواردة يف الوثيقـ ــدورة والـ ــذه الـ ــاء خـــالل هـ ، A/AC.105/2012/CRP.21مـــن الـــدول األعضـ

بالتشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشـاف الفضـاء   والحظت أنَّ رئيسة الفريق العامل املعين 
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية سوف تواصـل التشـاور مـع الـدول األعضـاء بشـأن       

  .نص التوصيات يف فترة ما بني الدورتني
اللجنة على أنَّ النص، بصيغته املنقَّحـة علـى أسـاس تلـك املشـاورات، ينبغـي أن يقـدَّم         واتَّفقت
لرمسية الست لألمم املتحدة إىل اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الثانيـة واخلمسـني يف إطـار       باللغات ا

البند الدائم املعنون "التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه   
يف األغــراض الســلمية" إلقــراره، وأنَّــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أيضــا أن تنظــر يف الشــكل الــذي     

الـــنص املتَّفـــق عليـــه إىل اجلمعيـــة العامـــة العتمـــاده يف دورهتـــا الثامنـــة والســـتني   ســـيعرض بـــه 
)A/67/20 ٢٥٢، الفقرة(.  
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الفريـق العامـل املعـين بالتشـريعات      ةمة من رئيسـ وسُيعرض على اللجنة الفرعية ورقة عمل مقدَّ
الوطنيــــة ذات الصــــلة باستكشــــاف الفضــــاء اخلــــارجي واســــتخدامه يف األغــــراض الســــلمية 

)A/AC.105/C.2/L.289 للتوصياتمنقَّح ) حتتوي على نص.  
   

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٨  
   تنقيحها وإمكانية
اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني، علــى ضــرورة مواصــلة دراســة   اتَّفقــت

الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي   مســألة اســتعراض املبــادئ ذات  
  .)١٠٤، الفقرة A/AC.105/1003تنقيحها وعلى إبقاء هذا البند على جدول أعماهلا ( وإمكانية

   
سائل اخلاصة دراسة واستعراض التطورات ذات الصلة بالربوتوكول املتعلق بامل  - ٩  

   ات الدولية على املعدات املنقولةامللحق باتفاقية الضمان باملوجودات الفضائية
 يفهذا البند مـدرجا   أن يبقىاللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا احلادية واخلمسني، على  اتَّفقت

  .)١١٦، الفقرة A/AC.105/1003( كبند منفرد للمناقشة جدول أعمال دورهتا الثانية واخلمسني
   

   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ١٠  
اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتـا احلاديـة واخلمسـني، بـأن تقـوم الـدول األعضـاء يف         أوصت

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واملراقبون الدائمون لـديها بـإبالغ اللجنـة    
ــوطين أو         ــى الصــعيد ال ــزم اختــاذه عل ــه أو تعت ــا اختذت ــة واخلمســني، مب ــا الثاني ــة، يف دورهت الفرعي

، A/AC.105/1003قليمــي أو الــدويل مــن إجــراءات لبنــاء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء (  اإل
  .)١٣٥الفقرة 

عمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واألرجنــتني الوسـُيعرض علــى اللجنــة الفرعيــة تقريــر حلقــة  
 ٢٠١٢تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٨إىل  ٥يف بــوينس آيــرس مــن   املعقــودةبشــأن قــانون الفضــاء،  

)A/AC.105/1037(.  
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تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام   - ١١  
   الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

عــام الالحظــت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني، أنَّ مــن شــأن تبــادل    
اآلليات الوطنية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي أن يساعد الـدول علـى    عنت للمعلوما

فهم خمتلف النهوج اليت اتبعتها الدول يف ختفيف احلطام الفضائي ومنع ازدياده، مبا فيهـا وضـع   
  .)١٤٠، الفقرة A/AC.105/1003أطر تنظيم رقايب وطنية (

ــةُ الــدولَ واملنظمــات    علــى مواصــلة تنفيــذ املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف   وحثَّــت اللجنــةُ الفرعي
احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة، وعلى دراسة جتـارب الـدول الـيت أنشـأت بالفعـل آليـات       

  .)١٥٨، الفقرة A/AC.105/1003وطنية حتكم ختفيف احلطام الفضائي (
   

  استخدامه استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي و  - ١٢  
   يف األغراض السلمية

املتعلــق بنــد ال، يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني، علــى أن تــدرج القانونيــة اللجنــة الفرعيــة اتَّفقــت
ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف      ب ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي

ووفقـا   .)١٧٩فقـرة  ، الA/AC.105/1003يف إطار خطة عمـل مخسـية (  كبند األغراض السلمية 
جمموعــة  عــنتبــادال للمعلومــات  ٢٠١٣خلطــة العمــل هــذه، ســتجري اللجنــة الفرعيــة يف عــام 

وســوف تــدعى الــدول األعضــاء واملراقبــون   .آليــات التعــاون الــدويل القائمــة يف جمــال الفضــاء 
ــدائمون إىل تقــدمي معلومــات قبــل انعقــاد دورة اللجنــة الفرعيــة القانونيــة وتقــدمي عــروض          ال

خدموا للتعـاون يف  احية خاصة عن جمموعة اآلليات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف الـيت يسـت     إيض
  .جمال الفضاء

األمانــة علــى  الــردود الــيت تلقتــهان رة مــن األمانــة تتضــمَّوســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكّ
ــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف         ــتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جم اس

  .)A/AC.105/C.2/102ألغراض السلمية (ا
   

اقتراحات مقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود   - ١٣  
   واخلمسني الثالثةجديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا 

ــا   دِّســتق ــة، يف دورهت ــة القانوني ــة الفرعي ــةم اللجن ــة بشــأن   واخلمســني، ا الثاني ــا إىل اللجن قتراحه
  .ت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة الفرعيةمشروع جدول األعمال املؤقَّ
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   الندوة    
، علــى دعــوة املعهــد  ٢٠١٢اللجنــة، يف دورهتــا اخلامســة واخلمســني املعقــودة يف عــام    اتَّفقــت

الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء إىل تنظــيم نــدوة عــن قــانون الفضــاء  
وسـوف ُتعقـد نـدوة     .)٢٥٨، الفقـرة  A/67/20خالل الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعيـة ( 

  بعــد ظهــر يــوم  ل الفضــاء للمعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص" موضــوع "بروتوكــو عــن
  .٢٠١٣نيسان/أبريل  ٨
   

   املسائل التنظيمية    
، التوصــيات الــيت قدَّمتــها ٢٠١١دت اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني املعقــودة يف عــام أيَّــ

-١٩٦والفقـرات   ١٩٤، الفقـرة  A/AC.105/990اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلمسني (
، A/AC.105/987) واللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة يف دورهتـــا الثامنـــة واألربعـــني (      ١٩٨

 وحتقيـق االسـتفادة   ) بشأن حتسني طرائق عمل هاتني اللجنتني الفـرعيتني ٢٢٠-٢١٦الفقرات 
  .املثلى منها
قترحتـها اللجنـة الفرعيـة    اللجنة على أن تتَّبع يف تنظيم عملها طرائق العمل ذاهتـا الـيت ا   واتَّفقت

ــة   ــة القانوني ــة الفرعي ــة واللجن ــة والتقني ــا يلــي    اتَّفقــتويف هــذا الصــدد،   .العلمي ــة علــى م اللجن
)A/66/20 ٢٩٨، الفقرة:(  

  توّخي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛  (أ)  
ن تكـون العـروض   دقـائق، وأ  ١٠تتجاوز مدة كل كلمـة، كقاعـدة عامـة،     أالّ  (ب)  

  تتجــاوز مــدهتا  اإليضــاحية العلميــة والتقنيــة ذات صــلة وثيقــة ببنــود جــدول أعمــال اللجنــة، وأالّ 
  صة هلا؛وينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود حسب اللزوم يف حال جتاوزها للفترة املخّص .دقيقة ١٥

ــة قبــ      (ج)   ــديها إبــالغ األمان ــراقبني ل ــة وامل ــدء ينبغــي للــدول األعضــاء يف اللجن ل ب
الـدورة برغبتــهم يف تقــدمي عـروض إيضــاحية علميــة وتقنيـة مــع بيــان البنـد الــذي ســُتلقى هــذه     

وينبغـي أن توضـع    .العروض يف إطاره، حرصـا علـى االسـتفادة املثلـى مـن خطـة عمـل الـدورة        
قائمة بالعروض اإليضاحية جلميع الوفود يف اليوم األول من الـدورة، إلتاحـة إمكانيـة حتـديثها،     

وينبغـي أن   .لق باب التسجيل يف هذه القائمة عند رفع آخر جلسة عامة يف ذلـك اليـوم  وأن يغ
  .يضاحية تيسرياً للترمجة الفوريةللعروض اإل أقالمتتاح رؤوس 
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   املرفق
   تنظيم األعمال    

للفــريقني العــاملني اللــذين ُرتِّــب اجلــدول الــزمين ألعمــال اللجنــة الفرعيــة حبيــث يــوفِّر    -١
  .أ) احلد األقصى من الوقت املتاح( ٦و ٤عقاد يف إطار البندين االن سيعاودان

اللجنـة   عّجلـت وعمال مبـا طلبتـه اللجنـة الفرعيـة، يف دورهتـا احلاديـة واخلمسـني، فقـد           -٢
يف بند جدول أعماهلا املتعلق باالقتراحات املقدمة إىل اللجنة بشـأن بنـود جديـدة    النظر الفرعية 

لكــي يتــاح وقــت كــاف إلجــراء   وذلــك يف دورهتــا القادمــة، لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة 
  .)٢٠٦، الفقرة A/AC.105/1003مناقشات فنية بشأن املسائل التنظيمية (

وســعياً لــتمكني اللجنــة الفرعيــة مــن بــدء نظرهــا يف مجيــع البنــود املُدرجــة يف جــدول      -٣
جـدول األعمـال املعنـون     األعمال يف الوقت املناسب وعلى حنو متوازن، فقد تقَرََّر مناقشة بند

تتجـاوز الفتـرة املخصَّصـة للكلمـات      وينبغـي أالّ  ."تبادل عام لآلراء" خالل فترة زمنية مناسـبة 
وقد ُيفرض حـد علـى عـدد الكلمـات      .دقائق لكل كلمة ١٠اليت سُيدىل هبا يف إطار هذا البند 

يكفـي مـن الوقـت     يف إطار هذا البند يف كل جلسة، حسـب االقتضـاء، إلتاحـة مـا     سُتلقىاليت 
  .و املخطَّط له فيما خيص كل جلسةللنظر يف البنود األخرى من جدول األعمال على النح

ــاه جــدول زمــين استرشــادي لألعمــال     -٤ ــرد أدن ــواريخ    .وي ــل عــام لت وهــذا اجلــدول دلي
ومن املمكن تقدمي وقـت النظـر يف أي    .مناقشة بنود جدول األعمال ومواعيدها خالل الدورة

د أو متديده أو تأخريه، تبعـاً ملتطلبـات اللجنـة الفرعيـة ومراعـاة أليِّ قيـود تنظيميـة قـد         من البنو
  .تنشأ خالل الدورة
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    *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

 ٢٠١٣نيسان/أبريل١٢إىل ٨األسبوع من 
 قرار جدول األعمالإ-١البند نيسان/أبريل ٨ثنني اال

  كلمة الرئيس -٢البند
  تبادل عام لآلراء -٣البند

ندوة ينظمها املعهد الدويل لقانون 
الفضاء واملركز األورويب لقانون 
الفضاء عن موضوع "بروتوكول 

الفضاء للمعهد الدويل لتوحيد القانون
  اخلاص"

 تبادل عام لآلراء-٣البند نيسان/أبريل ٩الثالثاء 
  حالة معاهدات األمم  -٤البند

  املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء
  (أ)اخلارجي وتطبيقها

  دراسة واستعراض  -٩البند
التطورات ذات الصلة بالربوتوكول 
املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات 
الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات 

  الدولية على املعدات املنقولة
  عروض إيضاحية تقنية

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

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 
  (أ)اخلارجي وتطبيقها

دراسة واستعراض  -٩البند 
التطورات ذات الصلة بالربوتوكول 
املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات 
الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات 

  الدولية على املعدات املنقولة 
  يضاحية تقنيةعروض إ

 تبادل عام لآلراء-٣البند نيسان/أبريل ١٠األربعاء 
  حالة معاهدات األمم  -٤البند

  املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء
  (أ)اخلارجي وتطبيقها

  

  

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

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 
  (أ)اخلارجي وتطبيقها

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

 
                                                           

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، املعقودة يف عام  فقتاتَّ   *  
معيَّنة يف  ، على التوقف عن املمارسة املتعلقة بتخصيص بنود معيَّنة يف جدول األعمال جللسات١٩٩٥

دورة ما، وعلى االستمرار، بغية مساعدة الدول األعضاء يف ختطيطها، بتزويدها جبدول زمين استرشادي 
  (ب)).١٦٩، الفقرة A/50/20بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة يف جدول األعمال ( لألعمال ال ميّس
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  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

 دراسة واستعراض-٩البند
التطورات ذات الصلة بالربوتوكول 
املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات 

  تفاقية الضمانات الفضائية امللحق با
  الدولية على املعدات املنقولة

  عروض إيضاحية تقنية

طبيعة املدار الثابت -(ب) ٦البند 
 النسبة لألرض واستخدامهب

  
  عروض إيضاحية تقنية

 تبادل عام لآلراء-٣البند نيسان/أبريل ١١ اخلميس
تعريف الفضاء اخلارجي  -(أ) ٦البند

  (ب)وتعيني حدوده

  طبيعة املدار الثابت  -(ب) ٦البند
  بالنسبة لألرض واستخدامه

  مصادر القدرة النووية -٨البند
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣ البند
تعريف الفضاء اخلارجي -(أ) ٦البند 

  (ب)وتعيني حدوده

طبيعة املدار الثابت  -(ب) ٦البند 
  بالنسبة لألرض واستخدامه

  مصادر القدرة النووية -٨البند 
  عروض إيضاحية تقنية

 تبادل عام لآلراء-٣البند نيسان/أبريل ١٢اجلمعة 
  تعريف الفضاء  -(أ) ٦البند
  (ب)ارجي وتعيني حدودهاخل

  طبيعة املدار الثابت  -(ب) ٦البند
  بالنسبة لألرض واستخدامه

  مصادر القدرة النووية -٨البند
  عروض إيضاحية تقنية

التشريعات الوطنية ذات  -٧البند 
الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي 

  واستخدامه يف األغراض السلمية
تبادل عام للمعلومات  -١١البند 
بشأن اآلليات القانونية املتصلة واآلراء

بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع 
أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية 

 والتقنية يف احلسبان 

اقتراحات مقدَّمة إىل  -١٣البند 
اللجنة بشأن بنود جديدة لكي تنظر 

  فيها اللجنة الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية
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  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

 ٢٠١٣نيسان/أبريل١٩إىل١٥األسبوع من 
 تبادل عام لآلراء-٣البند نيسان/أبريل ١٥ نياالثن

  التشريعات الوطنية ذات  -٧البند
الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي 

  واستخدامه يف األغراض السلمية
  تبادل عام للمعلومات  -١١البند

  واآلراء بشأن اآلليات القانونية
املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، 

اللجنة الفرعية العلمية  مع أخذ عمل
  والتقنية يف احلسبان

  عروض إيضاحية تقنية

التشريعات الوطنية ذات  -٧البند 
الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي 

  واستخدامه يف األغراض السلمية
تبادل عام للمعلومات  -١١البند 

واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة
بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع 

خذ عمل اللجنة الفرعية العلمية أ
  والتقنية يف احلسبان 

استعراض اآلليات الدولية  -١٢البند 
للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء 
اخلارجي واستخدامه يف األغراض 

  السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

  التشريعات الوطنية ذات-٧البند نيسان/أبريل ١٦الثالثاء 
رجي الصلة باستكشاف الفضاء اخلا

  واستخدامه يف األغراض السلمية
  تبادل عام للمعلومات  -١١البند

واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة 
  بتدابري ختفيف احلطام الفضائي، مع 

  أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية
  والتقنية يف احلسبان

استعراض اآلليات الدولية  -١٢البند
للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء 

  ارجي واستخدامه يف األغراض اخل
  السلمية

  عروض إيضاحية تقنية

معلومات عن أنشطة  -٥البند 
املنظمات احلكومية الدولية 

واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق 
  بقانون الفضاء

بناء القدرات يف جمال  -١٠البند 
  قانون الفضاء

استعراض اآلليات الدولية  -١٢البند 
الفضاء  للتعاون يف جمال استكشاف

اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
  السلمية

  
  عروض إيضاحية تقنية
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  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

 معلومات عن أنشطة-٥البند نيسان/أبريل ١٧األربعاء 
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات 

  غري احلكومية فيما يتعلق بقانون
  الفضاء
  بناء القدرات يف جمال  -١٠البند

  قانون الفضاء
آلليات الدولية استعراض ا -١٢البند

للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء 
  اخلارجي واستخدامه يف األغراض

  السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

معلومات عن أنشطة  -٥البند 
املنظمات احلكومية الدولية 

واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق 
  بقانون الفضاء

بناء القدرات يف جمال  -١٠البند 
  قانون الفضاء

اقتراحات مقدَّمة إىل  -١٣البند 
اللجنة بشأن بنود جديدة لكي تنظر 

  فيها اللجنة الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

  اقتراحات مقدَّمة إىل-١٣البند نيسان/أبريل ١٨اخلميس 
  اللجنة بشأن بنود جديدة لكي تنظر 

  فيها اللجنة الفرعية
  اعتماد تقرير الفريق العامل عن

  مالجدول األعمن  (أ)٤البند
 عروض إيضاحية تقنية

اقتراحات مقدَّمة إىل -١٣البند 
اللجنة بشأن بنود جديدة لكي تنظر 

  فيها اللجنة الفرعية
اعتماد تقرير الفريق العامل عن البند 

  من جدول األعمال (ب)(أ) ٦
  عروض إيضاحية تقنية

 قرير اللجنة الفرعية القانونيةاعتماد ت  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية نيسان/أبريل ١٩اجلمعة 
 

سوف جيتمع الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء   (أ)  
، خالل الوقت ٦٧/١١٣من قرار اجلمعية العامة  ٤االنعقاد وفقاً للفقرة  سيعاوداخلارجي وتطبيقها، الذي 
من  ٤وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند  .من جدول األعمال ٤املخصَّص للنظر يف البند 

  .نيسان/أبريل بغية اعتماد تقرير الفريق العامل ١٨جدول األعمال يوم اخلميس 
سوف جيتمع الفريق العامل املعين باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده،   (ب)  
، خالل الوقت املخصَّص للنظر يف ٦٧/١١٣قرار اجلمعية العامة من  ٤االنعقاد وفقاً للفقرة  سيعاودالذي 
  وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند  .(أ) من جدول األعمال ٦البند 
  .نيسان/أبريل بغية اعتماد تقرير الفريق العامل ١٨(أ) من جدول األعمال يوم اخلميس  ٦
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