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  اخلارجي الفضاء ستخداما جلنة
  السلمية األغراض يف   

  القانونية الفرعية اللجنة
  واألربعون التاسعة الدورة
          ٢٠١٠ أبريل/نيسان ١ - مارس/آذار ٢٢ ،فيينا

    *املؤقت األعمال جدول    
 .األعمال جدولإقرار   -١

  .الرئيس انتخاب  -٢
 .الرئيس كلمة  -٣

 .لآلراء عام تبادل  -٤

  .وتطبيقها اخلارجي بالفضاء املتعلقة اخلمس املتحدة األمم معاهدات حالة  -٥
 يتعلـق  فيما احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات أنشطة عن معلومات  -٦

  .الفضاء بقانون
  :يلي مبا املتصلة املسائل  -٧

  حدوده؛ وتعيني اخلارجي الفضاء تعريف  )أ(  

                                                           
 واألربعني التاسعةاللجنة الفرعية يف دورا  تنظرعلى أن  ٦٤/٨٦من قرارها  ٤اجلمعية العامة يف الفقرة اتفقت   * 

يف البنود اليت أوصت ا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا الثانية واخلمسني، 
  .النامية البلدانسيما شواغل  آخذة يف اعتبارها شواغل مجيع البلدان، وال
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 السـبل  يف النظـر  ذلـك  يف مبـا  واستخدامه، لألرض سبةبالن الثابت املدار طبيعة  )ب(  
 دون لـألرض،  بالنسـبة  الثابـت  للمـدار  والعـادل  الرشـيد  االسـتخدام  بتحقيـق  الكفيلـة  والوسائل
  .لالتصاالت الدويل االحتاد بدور مساس

 اخلـارجي  الفضـاء  يف النوويـة  القـدرة  مصـادر  باسـتخدام  الصلة ذات املبادئ استعراض  -٨
  .هاتنقيح يةوإمكان

 باملســائل  املتعلــق  الربوتوكــول  مبشــروع الصــلة  ذات التطــورات  واســتعراض  دراســة  -٩
 املعــّدات علــى الدوليــة الضــمانات باتفاقيــة امللحــق الفضــائية، بــاملوجودات اخلاصــة
  .املنقولة

  .الفضاء قانون جمال يف القدرات بناء  -١٠
  .الفضائي احلطام ختفيف بتدابري املتصلة الوطنية اآلليات عن للمعلومات عام تبادل  -١١
ــادل  -١٢ ــام تب ــات ع ــن للمعلوم ــة التشــريعات ع  الفضــاء باستكشــاف الصــلة ذات الوطني

  .السلمية األغراض يف واستخدامه اخلارجي
 بنــود بشــأن الســلمية األغــراض يف اخلــارجي الفضــاء اســتخدام جلنــة إىل اقتراحــات  -١٣

  .اخلمسني ادور يف القانونية الفرعية اللجنة فيها تنظر جديدة
    

   الشروح   
    الرئيس انتخاب  - ٢  

ــة وافقــت ــرة يف ،العامــة اجلمعي ــى ،٦٤/٨٦ القــرار مــن ٤٣ الفق ــة مكاتــب تشــكيل عل  اللجن
ــا ــرعيتني وهيئتيهـ ــرة الفـ ــة تنتخـــب أن علـــى ووافقـــت ،٢٠١١-٢٠١٠ للفتـ ــا اللجنـ  وجلنتاهـ
  )١(.شكيلالت لذلك وفقا ٢٠١٠ عام يف منها كل دورات يف مكاتبها أعضاء الفرعيتان
 إيـران  مجهوريـة ( زاده طالـب  أمحـد  انتخاب على واخلمسني، الثانية دورا يف اللجنة، واتفقت
  )١(.القانونية الفرعية للجنة رئيسا )اإلسالمية

    

                                                           
  .٣٠٩، الفقرة )A/64/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم انظر  (١) 
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    وتطبيقها اخلارجي بالفضاء املتعلقة اخلمس املتحدة األمم معاهدات حالة  - ٥  
ــت ــا مــن ٥ الفقــرة يف ،العامــة اجلمعيــة اتفق  الفرعيــة اللجنــة قــومت أن علــى ،٦٤/٨٦ قراره

 األمــم معاهــدات الــةحب املعــين العامــل فريقهــا بــدعوة ألربعــني،او التاســعة دورــا يف القانونيــة،
  .جمددا االنعقاد إىل وتطبيقها اخلارجي بالفضاء املتعلقة اخلمس املتحدة

 الـيت  وضـوعات امل تشـمل  أن علـى  ،٢٠٠١ عـام  األربعـني،  دورـا  يف ،الفرعيـة  اللجنة اتفقتو
 الـيت  والعقبـات  تنفيـذها  واسـتعراض  عاهـدات امل حالـة  العامـل  الفريـق  مناقشـات  يف تناوهلا سيتم
 األمـم  برنـامج  خـالل  مـن  خصوصـا  الفضـاء،  قـانون  تـرويج  وكـذلك  عامليـا،  قبوهلـا  دون حتول

  ).١١٨الفقرة ، A/AC.105/763( الفضائية للتطبيقات املتحدة
 للفريــق ميكــن أنــه علــى ،٢٠٠٢ عــام واألربعــني، احلاديــة ورــاد يف ،الفرعيــة اللجنــة اتفقــتو

 تلـك  تكـون  أن شـريطة  مشاة، جديدة مسائل من مناقشاته أثناء يثار قد فيما ينظر أن العامل
  ).١٤٠ ةالفقر، A/AC.105/787( احلالية العامل الفريق والية ضمن مندرجة املسائل
ــق واتفــق ــدورة يف ،العامــل الفري ــة ال ــة ربعــنيواأل الثامن ــة للجن ــى ،٢٠٠٩ عــام ،الفرعي  أن عل
 ألنشـطة  ماملـنظِّ  االتفـاق  يف الـدول  مشـاركة  نسـبة  تـدين  معاجلـة  لـدى  األعضاء، الدول تواصل
 ،)٣٤/٦٨ العامـة  اجلمعيـة  قـرار  مرفـق ( األخـرى  السـماوية  واألجـرام  القمـر  سطح على الدول

ــة ــائل مناقشــ ــة املســ ــدورة يف التاليــ ــعة الــ ــني التاســ ــة واألربعــ ــة، للجنــ ــام الفرعيــ  ٢٠١٠ عــ
)A/AC.105/935، ١٧و )ب( ٤ الفقرتان األول، املرفق:(  

 سـطح  علـى  ـا  االضطالع يعتزم أو ا االضطالع جيري اليت األنشطة تناول  )أ(  
  القريب؛ املستقبل يف األخرى السماوية واألجرام القمر

 القمر؛ اتفاق إىل االنضمام منافع حتديد   )ب(  

 سـطح  علـى  ـا  املضـطلع  األنشـطة  حتكم اليت والوطنية الدولية دالقواع حتديد  )ج(  
 األخرى؛ السماوية واألجرام القمر

 علـى  ـا  املضطلع األنشطة تعاجل املوجودة الدولية القواعد كانت إذا ما تقييم  )د(  
 .وافية معاجلة األخرى السماوية واألجرام القمر سطح

 دورـا  يف تـدرس  أن علـى  ،٢٠٠٩ عـام  واألربعـني،  الثامنة دورا يف الفرعية، اللجنة واتفقت
 عـام  بعـد  مـا  إىل العامـل  الفريـق  واليـة  متديد إىل احلاجة مدى ،٢٠١٠ عام واألربعني، التاسعة
٢٠١٠ )A/AC.105/935، ٣٩ الفقرة.( 
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   احلكومية غرياملنظمات و الدولية احلكومية املنظمات بأنشطة املتعلقة املعلومات  - ٦  
    الفضاء انونبق يتعلق فيما
 أي إىل القانونيـة  الفرعيـة  اللجنـة  انتبـاه توجـه   أن األعضـاء  للـدول  ميكـن  ،٦ البنـد  مناقشة لدى

  .الفضاء بقانون يتعلق فيما الدولية املنظمات أنشطة عن معلومات
    

    :يلي مبا املتصلة املسائل  - ٧  
   حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء تعريف  )أ(  

   السبل يف النظر ذلك يف مبا واستخدامه، لألرض بالنسبة تالثاب املدار طبيعة  )ب(  
   بالنسبة الثابت للمدار والعادل الرشيد االستخدام بتحقيق الكفيلة والوسائل
    لالتصاالت الدويل االحتاد بدور مساس دون ،لألرض
 افريقهـ  الفرعيـة  اللجنةدعو ت أن على ،٦٤/٨٦ قرارها من ٥ الفقرة يف العامة، اجلمعية اتفقت
  .إىل االنعقاد جمددا حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء بتعريف املعين العامل
 البنـد  علـى  اإلبقـاء  علـى  ،٢٠٠٠ عـام  والـثالثني،  التاسـعة  دورـا  يف الفرعيـة،  اللجنـة  واتفقت

 البنــد ذااملعــين ــ  العامــل لفريــقأن ينظــر ا ولكــن ،أعماهلــا جــدول يف ثابــت كبنــد )ب( ٦
   ،A/AC.105/738( فحســـب حـــدوده وتعـــيني اخلـــارجي الفضـــاء يـــفبتعر املتصـــلة املســـائل يف

  ).١٠٨ الفقرة
    

   النووية القدرة مصادر باستخدام الصلة ذات املبادئ استعراض  - ٨  
    تنقيحها يةوإمكان اخلارجي الفضاء يف

 بنجـاح  ،٢٠٠٩ عـام  واألربعني، الثامنة دورا يف االرتياح، مع علما،الفرعية  اللجنة أحاطت
 بـني  اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر تطبيقات بأمان خاص إطار وضع على التعاون
 اخلـرباء  فريـق  عمـل  خـالل  مـن  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  والتقنية العلمية الفرعية اللجنة
 ،A/AC.105/935( الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  والوكالـة  والتقنيـة  العلميةالفرعية  للجنةا بني املشترك

  ).٨٨ قرةالف
 يف والتقنيـة  العلميـة  الفرعية اللجنة باعتماد االرتياح مع علماالقانونية  الفرعية اللجنة وأحاطت
ــا ــام ،واألربعــني السادســة دور ــان إطــار ،٢٠٠٩ ع ــدرة مصــادر بتطبيقــات اخلــاص األم  الق
  ).A/AC.105/934( اخلارجي الفضاء يف النووية
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 الـذي  األمـان  بإطار  ،٦٤/٨٦ قرارها من ١١ الفقرة يف االرتياح، مع العامة اجلمعية بتورّح
  .واخلمسني الثانية دورا يف اللجنة أقرته

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

    املنقولة املعدات على الدولية الضمانات باتفاقية امللحق الفضائية، باملوجودات
 ارتياحهــا عــن ،٢٠٠٩ عــام واألربعــني، الثامنــة دورــا يف ،القانونيــة الفرعيــة جنــةالل أعربــت

الــيت عقــدها  تفــاوضال جلســات يف مراقــب بصــفة اخلــارجي الفضــاء شــؤون مكتــب شــاركةمل
 ،A/AC.105/935( اجللســات تلــك يف مشــاركته املكتــب يواصــل أن علــى واتفقــت اليونيــدروا

  ).١١١ الفقرة
 جـدول  يف البنـد  هـذا  علـى  اإلبقـاء  علـى  واألربعـني،  الثامنـة  دورا يف ،الفرعية اللجنة واتفقت
  ).١١٢ الفقرة ،A/AC.105/935( ٢٠١٠ عام واألربعني، التاسعة دورا أعمال

    
    الفضاء قانون جمال يف القدرات بناء  - ١٠  

ــة اتفقــت ــة اللجن ــا يف الفرعي ــة دور ــام ،واألربعــني الثامن ــى ،٢٠٠٩ ع ــاء أن عل ــدرات بن  الق
 الوطنيــة اجلهــود يف قصــوى أمهيــة تكتســي أنشــطة الفضــاء قــانون جمــال يف والتعلــيم والتــدريب
 ،ءالفضـا  وتكنولوجيـا  علـم  يف العمليـة  اجلوانـب  تطـوير  مواصـلة  إىل الرامية والدولية واإلقليمية

 أمهيـة  علـى  وشـددت  الفضـائية  باألنشـطة  هفيـ  يضـطلع  الـذي  القـانوين  اإلطـار  معرفة زيادة ويف
  ).١١٦ الفقرة ،A/AC.105/935( الصدد هذا يف الفرعية اللجنة تؤديه لذيا الدور

 واملراقبــون األعضــاء الــدول غتبلّــ بــأن واألربعــني، الثامنــة دورــا يف الفرعيــة، اللجنــة وأوصــت
 دورـا  يف الفرعيـة،  اللجنـة  السـلمية  األغـراض  يف اخلـارجي  الفضاء استخدام جلنة يف الدائمون
 أو اإلقليمـي  أو الـوطين  الصـعيد  على اختاذها تعتزم أو اختذا إجراءات بأي واألربعني، التاسعة
  ).١٤٥ الفقرة ،A/AC.105/935( الفضاء قانون جمال يف القدرات لبناء الدويل

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

 عـززت  الـدول  بعـض  أن ،٢٠٠٩ عـام  واألربعـني،  الثامنـة  دورـا  يف ،الفرعية اللجنة الحظت
 إشـرافية  سـلطات  بتعيني وذلك الفضائي احلطام ختفيف جمال يف لعملا تنظم اليت الوطنية آلياا

 تشـريعية  وأطر ومعايري وتعليمات قواعد ووضع والصناعية األكادميية الدوائر وإشراك حكومية
  ).١٥٣ رةالفق ،A/AC.105/935( الشأن هذا يف جديدة
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 جياخلار الفضاء باستكشاف الصلة ذات الوطنية التشريعات عن للمعلومات عام تبادل  - ١٢ 
    السلمية األغراض يف واستخدامه

ــة وافقــت ــة، اجلمعي ــرة يف العام ــن ٥ الفق ــا م ــى ،٦٤/٨٦ قراره ــ أن عل ــةدعو ت ــة اللجن  الفرعي
ــة، ــ العامــل فريقهــا واألربعــني، التاســعة ــاورد يف القانوني ــة بالتشــريعات يناملع  املتصــلة الوطني

  .إىل االنعقاد جمددا السلمية لألغراض الفضاء باستكشاف
 الوطنيـة  تشـريعاا  عن األعضاء الدول من املتلقاة الردود دراسة العامل الفريق يواصل وسوف
 االســتنتاجات، يتضــمن الــذي تقريــره، مشــروع إعــداد يف وســيبدأ الفضــائية باألنشــطة املتصـلة 
 السادسـة  دورـا  عـن  الفرعيـة  اللجنة تقرير يف الواردة ٢٠١١-٢٠٠٨ الفترة عمل خلطة وفقا

  ).١٣٦ الفقرة ،A/AC.105/891( واألربعني
 أن علــى ،٢٠٠٩ عــام الفرعيــة، للجنــة واألربعــني الثامنــة الــدورة أثنــاء العامــل، الفريــق واتفــق

 مت الــيت القضــايا دراســة ،٢٠١٠ عــام ،الفرعيــة للجنــة واألربعــني التاســعة الــدورة يف يواصــل،
 املسـائل  مـن  عـددا  أن علـى  أيضـا  العامـل  الفريـق  واتفـق  .واألربعـني  الثامنـة  الدورة أثناء تناوهلا
 األنشـطة  ونقـل  الفضـائية  األجسـام  ملكيـة  لنقـل  الـدول  تنظـيم  مثـل  النظـر  مـن  مزيد إىل حباجة

 الفضـائية،  رحالتالـ  يف األشـخاص  فـرادى  ومشـاركة  ثالثـة،  أطـراف  إىل ـا  املـأذون  الفضائية
 يف اخلـارجي  الفضـاء  يف السـواتل  تصـادم  عـن  واملسـؤولية  بـالتعويض  املسؤولية مسأليت ومعاملة
  ).١٧ الفقرة الثالث، املرفق ،A/AC.105/935(  اخلدمات مقدمي عقود
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  املرفـق  
    األعمال تنظيم    

 الـيت  العاملـة  قـة لألفر يتـرك  حبيـث  القانونيـة  الفرعيـة  اللجنـة  لعمـل  الزمين اجلدول وضع  -١
  .املتاح الوقت من ممكن قدر أكرب ١٢و )أ( ٧و ٥ البنود إطار يفستدعى إىل االنعقاد جمددا 

 يـدعى  أن علـى  ،٢٠٠٩ عام واألربعني، الثامنة دورا يف الفرعية، اللجنة اتفقتوقد   -٢
 األسـبوع  خـالل  نـدوة  تنظيم إىل الفضاء لقانون األورويب املركزولقانون الفضاء  الدويل املعهد
  ).١٨٩ الفقرة ،A/AC.105/935( واألربعني التاسعة دورا من األول

  .لألعمال استرشادي زمين جدول أدناه يردو  -٣
  

    )أ(لألعمال االسترشادي الزمين اجلدول    
 الظهر بعد صباحا التاريخ

٢٠١٠مارس/آذار٢٦-٢٢ سبوعاأل
   االثنني،

 مارس/آذار ٢٢
 التشريعات موضوع حول ندوة األعمالولجدإقرار:١البند

استحداث :الفضاء جمال يف الوطنية
 األنشطة نمول قانونية أدوات
 الفضائية

 الرئيسانتخاب:٢البند
 الرئيسكلمة:٣البند
 لآلراءعامتبادل:٤البند

   الثالثاء،
 مارس/آذار ٢٣

 راءلآل عامتبادل :٤ البند لآلراءعامتبادل:٤البند
حالة معاهدات األمم:٥البند

املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 
 اخلارجي وتطبيقها

حالة معاهدات األمم  :٥البند 
املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 

  )ب(اخلارجي وتطبيقها
بأنشطةاملتعلقةاملعلومات:٦البند

 وغري الدولية احلكومية املنظمات
 الفضاء بقانون يتعلق فيما احلكومية

 بأنشطة املتعلقة املعلومات :٦ البند
 الدولية احلكومية املنظمات

 فيما احلكومية غرياملنظمات و
  الفضاءبقانون يتعلق

   األربعاء،
 مارس/آذار ٢٤

 األمم معاهداتحالة :٥ البند لآلراءعامتبادل:٤البند
 بالفضاء املتعلقة اخلمس املتحدة
 )ب(وتطبيقها اخلارجي

األمممعاهداتحالة:٥البند
 بالفضاء املتعلقة اخلمس املتحدة
 )ب(وتطبيقها اخلارجي

 بأنشطة املتعلقة املعلومات :٦ البند
 الدولية احلكومية املنظمات

 يتعلق فيما احلكومية غرياملنظمات و
 الفضاء بقانون
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 الظهر بعد صباحا التاريخ

بأنشطةاملتعلقةاملعلومات:٦البند
 الدولية احلكومية املنظمات

 يتعلق فيما احلكومية غرياملنظمات و
 الفضاء بقانون

 للمعلومات عامتبادل :١١ البند
 بتدابري املتصلة الوطنية اآلليات عن

 الفضائي احلطام ختفيف

   اخلميس،
  مارس/آذار ٢٥

اخلارجيالفضاءتعريف):أ(٧البند
 )ج(حدوده وتعيني
 الثابت املدار طبيعة ):ب( ٧ البند

 واستخدامهلألرضبالنسبة

 الفضاء تعريف ):أ( ٧ بندال
 )ج(حدوده وتعيني اخلارجي

 الثابت املدار طبيعة ):ب( ٧ البند
 واستخدامهلألرض بالنسبة

جماليفالقدراتبناء:١٠البند
 الفضاءقانون

 جمال يف القدراتبناء :١٠ البند
 الفضاء قانون

عنلآلراءعامتبادل:١١البند
 ختفيف ريبتداب املتصلة الوطنية اآلليات
 الفضائي احلطام

 عن لآلراء عامتبادل :١١ لبندا
 بتدابري املتصلة الوطنية اآلليات
 الفضائي احلطام ختفيف

   اجلمعة،
 مارس/آذار ٢٦

اخلارجيالفضاءتعريف):أ(٧البند
 )ج(حدوده وتعيني

 الفضاء تعريف ):أ( ٧ البند
 )ج(حدوده وتعيني اخلارجي

الثابتراملداطبيعة):ب(٧البند
 واستخدامه لألرض بالنسبة

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

جماليفالقدراتبناء:١٠البند
 الفضاء قانون

 جمال يف القدراتبناء :١٠ البند
 الفضاء قانون

عنللمعلوماتعامتبادل:١١البند
 ختفيف بتدابري املتصلة الوطنية اآلليات

 الفضائي طاماحل

 للمعلومات عامتبادل :١٢ البند
 الصلة ذات الوطنية التشريعات عن

 اخلارجي الفضاء باستكشاف
 )د(السلمية األغراض يف واستخدامه

 ٢٠١٠أبريل/نيسان١-مارس/آذار ٢٩ سبوعاأل
   االثنني،

  مارس/آذار ٢٩
 النووية القدرةمصادر :٨ البند النوويةالقدرةمصادر:٨البند
التطوراتواستعراضدراسة:٩البند
 الربوتوكول مبشروع الصلة ذات
 باملوجودات اخلاصة باملسائل املتعلق

 الضمانات باتفاقية امللحق الفضائية،
 املنقولة املعّدات على الدولية

 واستعراضدراسة :٩ البند
 مبشروع الصلة ذات التطورات
 اخلاصة باملسائل املتعلق الربوتوكول

 امللحق الفضائية، داتباملوجو
 على الدولية الضمانات باتفاقية
 املنقولة املعّدات
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 الظهر بعد صباحا التاريخ

عنللمعلوماتعامتبادل:١٢البند
 الصلة ذات الوطنية التشريعات
 اخلارجي الفضاء باستكشاف
 )د(السلمية األغراض يف واستخدامه

 للمعلومات عامتبادل :١٢ البند
 الصلة ذات الوطنية التشريعات عن

 اخلارجي الفضاء فباستكشا
)د(السلمية األغراض يف واستخدامه

   الثالثاء،
 مارس/آذار ٣٠

واستعراضدراسة:٩البند
 مبشروع الصلة ذات التطورات
 اخلاصة باملسائل املتعلق الربوتوكول
 باتفاقية امللحق الفضائية، باملوجودات
 املعّدات على الدولية الضمانات
 املنقولة

 النووية القدرةمصادر :٨ البند

عنللمعلوماتعامتبادل:١٢البند
 الصلة ذات الوطنية التشريعات
 اخلارجي الفضاء باستكشاف
 )د(السلمية األغراض يف واستخدامه

 واستعراضدراسة :٩ البند
 مبشروع الصلة ذات التطورات
 باملسائل املتعلق الربوتوكول

 الفضائية، باملوجودات اخلاصة
 الدولية اتالضمان باتفاقية امللحق
 املنقولة املعّدات على

 بشأناللجنةإىلاقتراحات:١٣البند
 األعمال جدول من جديدة بنود

 اللجنة إىل اقتراحات :١٣ البند
 جدول من جديدة بنود بشأن

 األعمال
   األربعاء،

 مارس/آذار ٣١
 النوويةالقدرةمصادر:٨البند
 بشأن اللجنة إىل اقتراحات :١٣ البند
 األعمال جدول من ديدةج بنود

 اللجنة إىل اقتراحات :١٣ البند
 جدول من جديدة بنود بشأن

 األعمال

املعينالعاملالفريقتقريراعتماد
 األعمال جدول من ٥ البندب

املعين  العامل الفريقتقرير اعتماد
 األعمال جدول من )أ( ٧ البندب

   اخلميس،
 أبريل/نيسان ١

املعينلالعامالفريقتقريراعتماد
  األعمال جدول من ١٢ البندب

 الفرعية اللجنةتقرير اعتماد
 القانونية

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

ة من جدول األعمال يف اجتماعات معينة وضع حد ملمارسة ختصيص أموال لبنود معين، على ١٩٩٥
دول زمين استرشادي لألعمال دون املساس بالتوقيت الفعلي جبوعلى مواصلة تزويد الدول األعضاء 
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الوثائق الرمسية للجمعية (للنظر يف بنود معينة من جدول األعمال، وذلك ملساعدا يف التخطيط 
  )).ب(١٦٩، الفقرة A/50/20( ٢٠العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم

العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي جيتمع الفريق وف س    )ب(
، خالل ٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة  ٥وفقا للفقرة عى إىل االنعقاد جمددا، دالذي سي وتطبيقها،

نظرها يف ذلك البند  القانونية فرعيةوسوف تستأنف اللجنة ال. ٥الوقت املخصص للنظر يف البند 
  .تقرير الفريق العامل من أجل اعتمادمارس، /آذار ٣١ربعاء، ألا يوم

دعى إىل االنعقاد الذي سي ،حدوده وتعيني اخلارجي الفضاء بتعريفالعامل املعين جيتمع الفريق وف س    )ج(
  املخصص للنظر يف البند  ، خالل الوقت٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة  ٥وفقا للفقرة جمددا، 

مارس، /آذار ٣١ربعاء، ألا نظرها يف ذلك البند يومالقانونية وسوف تستأنف اللجنة الفرعية ). أ( ٧
  .تقرير الفريق العامل من أجل اعتماد

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي بالعامل املعين تمع الفريق وف جيس    )د(
من قرار اجلمعية  ٥وفقا للفقرة دعى إىل االنعقاد جمددا، الذي سي راض السلمية،واستخدامه يف األغ

 وسوف تستأنف اللجنة الفرعية. ١٢، خالل الوقت املخصص للنظر يف البند ٦٤/٨٦العامة 
  .تقرير الفريق العامل من أجل اعتمادأبريل، /نيسان ١اخلميس،  نظرها يف ذلك البند يوم القانونية

  
 


