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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  نوواخلمس الرابعةالدورة 
        ٢٠١٥نيسان/أبريل  ٢٤-١٣فيينا، 

    تجدول األعمال املؤقَّ    
  إقرار جدول األعمال.  -١
  كلمة الرئيس.  -٢
  ل عام لآلراء.تباُد  -٣
دولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلـق  معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية ال  -٤

  بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٥
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٦

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

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

باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض      ذات الصلةالتشريعات الوطنية   -٧
  السلمية.
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  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٨
استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي         -٩

  تنقيحها. يةوإمكان
صـلة بتـدابري ختفيـف احلطـام     ل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليـات القانونيـة املتَّ  تباُد  -١٠

  الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.
ام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة بالفضـاء       ل عتباُد  -١١

  اخلارجي.
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه        -١٢

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

  واخلمسني. اخلامسةجديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 
    

  *الشروح    
  

معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق   - ٤  
    بقانون الفضاء

املنظمــات  ن معلومــات عــن أنشــطةســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمَّ  
  ).A/AC.105/C.2/106ة فيما يتعلق بقانون الفضاء (ياحلكومية الدولية واملنظمات غري احلكوم

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٥  

ــة  ــة العام ــرة ،وافقــت اجلمعي ــامــن قرار ٤ يف الفق ــى٦٩/٨٥ ه ــدعو ، عل ــة   أن ت ــة الفرعي اللجن
املتحــدة  واخلمســني، فريقهــا العامــل املعــين حبالــة معاهــدات األمــم الرابعــة، يف دورهتــا القانونيــة

  اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد.
واخلمسـني للجنـة الفرعيـة، سـوف تتـاح الـردود        الثالثـة ووفقاً التفاق الفريق العامل يف الـدورة  

يف  ،ه رئـيس الفريـق العامـل   الـذي أعـدَّ   ،سـئلة الـواردة يف االسـتبيان   األعلـى  اها األمانة اليت تتلقَّ

                                                         
  عتمده املزمع أن تل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاً من جدول األعمال ال متثِّ   *  

  .اللجنة الفرعية
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، تشـمل  عن الـردود الـواردة علـى االسـتبيان    حمدَّثة حملة عامة أيضاً ورقة اجتماع. وسوف ُتتاح 
يف ورقـة   ،الـدورة تلك جتميعاً لآلراء اليت قُدِّمت كتابةً وطُرحت يف املناقشات اليت جرت أثناء 

  ).١٦و ١٠، املرفق األول، الفقرتان A/AC.105/1067اجتماع (
 الرابعــةواخلمســني، علــى أن تســتعرض، يف دورهتــا  الثالثــةفقــت اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا واتَّ

واخلمســـني، مـــدى احلاجـــة إىل متديـــد واليـــة الفريـــق العامـــل إىل مـــا بعـــد تلـــك الـــدورة           
)A/AC.105/1067 ٢٠٠، الفقرة.(  
    

    ي:صلة مبا يلاملسائل املتَّ  - ٦  
    تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده  (أ)  

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

    بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــة الع  ــةوافقــت اجلمعي ــرة  ،ام ــامــن قرار ٤يف الفق ــى أنْ ٦٩/٨٥ ه ــدعو، عل ــة   ت ــة الفرعي اللجن
العامل املعـين بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني       فريقهاواخلمسني،  الرابعةالقانونية، يف دورهتا 

  حدوده إىل االنعقاد من جديد.
علـى أنَّ   ٢٠٠٠وكانت اللجنة الفرعية قد اتَّفقت يف دورهتا التاسعة والثالثني املعقودة يف عام 

ــيني حــدوده         ــن ينظــر إالَّ يف املســائل املتَّصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتع ــل ل ــق العام الفري
)A/AC.105/738 ١٠٨، الفقرة.(  

وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة تتضـمَّن الـردود الـواردة مـن الـدول األعضـاء علـى        
)، ومـذكِّرة مـن   A/AC.105/889/Add.15حـدوده (  السؤالني بشأن تعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني   

األمانة تتضمَّن الردود الواردة من الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة على األسئلة حـول  
  ).A/AC.105/1039/Add.4التحليقات دون املدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشر (

    
  استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه بذات الصلة التشريعات الوطنية   - ٧  

    يف األغراض السلمية
وثيقـة تتضـمَّن معلومـات أعـدَّهتا األمانـة، بالتشـاور مـع        على اللجنة الفرعيـة القانونيـة    سُتعرض

االحتــاد الــدويل لالتصــاالت، عــن املســائل املتصــلة بتســجيل الســواتل الصــغرية والبالغــة الصــغر   
داهتا. وقـد أُعـدَّت وثيقـة املعلومـات     املرتبط هبا وإدارة تردُّ والترخيص بتشغيلها وختفيف احلطام
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وفقـــاً لطلـــب اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة الـــذي قدَّمتـــه خـــالل دورهتـــا الثالثـــة واخلمســـني           
)A/AC.105/1067 ٩٨، الفقرة(.  
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٨  
شــتركة بــني األمــم املتحــدة والصــني ســُيعرض علــى اللجنــة الفرعيــة تقريــر عــن حلقــة العمــل امل

 مـن  نيومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ بشأن قانون الفضاء، اليت ُعقدت يف بيج
  ).A/AC.105/1089( ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠إىل  ١٧
    

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ٩  
    تنقيحها ةيوإمكان

واخلمسـني،   السـابعة اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف دورهتـا     
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف    البند املتعلق بعلى النظر يف 

جـدول أعمـال    للمناقشـة يف  اً منفـرداً /بندباعتباره موضـوعاً تنقيحها  يةالفضاء اخلارجي وإمكان
  ).٢٨٣، الفقرة A/69/20واخلمسني ( الرابعةاللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

    
ل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام تباُد  - ١٠  

    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
واخلمسـني،   السـابعة تخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف دورهتـا     اتَّفقت جلنة اس
التبـاُدل العـام للمعلومـات واآلراء بشـأن اآلليـات القانونيـة املتصـلة        البند املتعلـق ب على النظر يف 

بتدابري ختفيف احلطـام الفضـائي، مـع أخـذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلسـبان،           
 هتـا للمناقشـة يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دور      منفـرداً   اً/بندوضوعاًباعتباره م

  ).٢٨٣، الفقرة A/69/20واخلمسني ( الرابعة
    

    تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي  - ١١  
واخلمسـني،   السـابعة ألغـراض السـلمية، يف دورهتـا    اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف ا 

عـام للمعلومـات بشـأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة         التبـاُدل  العلى إدراج البند املتعلـق ب 
ــة        ــرد للمناقشــة يف جــدول أعمــال اللجن ــة بالفضــاء اخلــارجي كموضــوع/بند منف ــاً املعني قانون

  ).٢٨٣ة ، الفقرA/69/20واخلمسني ( الرابعةالفرعية القانونية يف دورهتا 
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استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ١٢  
    األغراض السلمية  يف
ــعاجلم افقــتو ــرة  ي ــة، يف الفق ــا   ٤ة العام ــة   ٦٩/٨٥مــن قراره ــة الفرعي ــدعو اللجن ــى أن ت ، عل

عين باآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال     القانونية، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، فريقها العامل امل
استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية إىل االنعقــاد مــن جديــد.         

، وفقـاً خلطـة العمـل املنشـأة يف إطـار      ٢٠١٥وسوف يواصل الفريـق العامـل عملـه خـالل عـام      
  ).١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003( هذا البند

مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمَّن الــردود الــيت تلقَّتــها األمانــة مــن الــدول وســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة 
األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة على استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكشـاف   

  ).A/AC.105/C.2/107الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (
    

خدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة است  - ١٣  
    واخلمسني اخلامسةجديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا 

مشــروع بشــأن واخلمســني اقتراَحهــا  الرابعــةســوف ُتقــدِّم اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا 
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف     جلنـة  واخلمسـني إىل  اخلامسـة  هتاجدول األعمـال املؤقَّـت لـدور   

  .األغراض السلمية
    

    الندوة    
ــة، يف دورهتــا   ــة الفرعي ــةاتَّفقــت اللجن ــدعى املعهــد الــدويل لقــانون    الثالث واخلمســني، علــى أن ُي

ــا        ــاء دورهت ــد أثن ــدوة ُتعق ــانون الفضــاء جمــدَّداً إىل تنظــيم ن ــةالفضــاء واملركــز األورويب لق  الرابع
احملــوري وضــوع امل). وســوف ُتعقــد نــدوة حــول  ٢٠١، الفقــرة A/AC.105/1067واخلمســني (

  .٢٠١٥ نيسان/أبريل ١٣" بعد ظهر يوم إدارة حركة املرور الفضائي"
    

    املسائل التنظيمية    
الرابعة واخلمسـني، التوصـيات الـيت قدَّمتـها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف         هتاأيَّدت اللجنة، يف دور

)، واللجنـة الفرعيـة العلميـة    ١٩٨إىل  ١٩٦و ١٩٤، الفقـرات  A/AC.105/990دورهتا اخلمسني (
) بشـأن حتسـني   ٢٢٠إىل  ٢١٦، الفقـرات  A/AC.105/987والتقنية يف دورهتا الثامنـة واألربعـني (  

  ).٢٩٨، الفقرة A/66/20طرائق عمل هاتني اللجنتني الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى منها (
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    الرقمية تقييم استخدام التسجيالت    
، إىل األمانــة أن تقــدِّم إىل ٢٠١٠طلبــت اللجنــة، يف دورهتــا الثالثــة واخلمســني، املعقــودة يف عــام 

، اقتراحاً بشأن وقف اسـتخدام النصـوص احلرفيـة    ٢٠١١اللجنة الفرعية القانونية وإليها، يف عام 
طلـب، أوصـت األمانـة    ). ووفقاً لذلك ال٣، الفقرة A/AC.105/C.2/L.282غري املنقَّحة حتريريا (

ــة          ــدورة احلادي ــن ال ــدءاً م ــك ب ــا، وذل ــة غــري املنقَّحــة حتريري بوقــف اســتخدام النصــوص احلرفي
ــة، يف عــام    ــة القانوني ــة الفرعي ــة يف دورهتــا   ، ٢٠١٢واخلمســني للجن ــة الفرعي ــأن تقــّيم اللجن وب

، استخدام التسـجيالت  ٢٠١٥الرابعة واخلمسني واللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني، يف عام 
  (د)). -(أ)  ٦، الفقرات A/AC.105/C.2/L.282الرقمية (
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      املرفق
    تنظيم األعمال    

لألفرقـة العاملـة الـيت سـتعاود      الزمين ألعمال اللجنة الفرعيـة حبيـث يـوفِّر    ُرتِّب اجلدولُ  -١
  احلدَّ األقصى من الوقت املتاح. ١٢(أ) و ٧و ٦و ٥ االنعقاد يف إطار البنود

يف كــل جلســة دد الكلمــات املقــرَّر إلقاؤهــا وضــع حــد لعــوجيــوز، حســب االقتضــاء،   -٢
ئر ، املعنون "تباُدل عام لآلراء"، وذلك بغية إتاحـة الوقـت الكـايف للنظـر يف سـا     ٣ مبوجب البند

. وكقاعـدة عامـة، ينبغـي أالَّ تتجـاوز     جلسـة  كـل ل املخطط لهبنود جدول األعمال على النحو 
دقــائق، كمــا اتَّفقــت عليــه اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني، يف عــام  ١٠مــدَّة كــل كلمــة 

٢٠١١ )A/66/20 (ب)). ٢٩٨، الفقرة  
ل عام لتواريخ مناقشـة  ويرد أدناه جدول زمين استرشادي لألعمال. وهذا اجلدول دلي  -٣

بنود جدول األعمـال ومواعيـدها خـالل الـدورة. ومـن املمكـن تقـدمي وقـت النظـر يف أيٍّ مـن           
تنشـأ   أليِّ قيـود تنظيميـة قـد    البنود أو متديده أو تأخريه، تبعاً ملتطلبات اللجنة الفرعية ومراعـاةً 

  خالل الدورة.
    

      *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
جلسة بعد الظهرجللسة الصباحيةا التاريخ

 ٢٠١٥نيسان/أبريل١٧إىل  ١٣ األسبوع من

  إقرار جدول األعمال -١البند  أبريل/نيسان ١٣االثنني، 
  كلمة الرئيس -٢البند 
  ل عام لآلراءتباُد -٣البند 

ندوة ينظُِّمها املعهد الدويل لقانون الفضاء 
وع وضاملواملركز األورويب لقانون الفضاء عن 

  "إدارة حركة املرور الفضائي"احملوري 

                                                         
يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، املعقودة يف  اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي   *  

ف عن املمارسة املتعلقة بتخصيص بنود معيَّنة يف جدول األعمال جللسات معيَّنة يف ، على التوق١٩٩٥ُّ  عام
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 ( ميسُّ مال اللألع
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جلسة بعد الظهرجللسة الصباحيةا التاريخ

  ل عام لآلراءتباُد -٣البند   نيسان/أبريل ١٤الثالثاء، 
  معلومات عن أنشطة املنظمات  -٤البند 

  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

  حالة معاهدات األمم املتحدة  -٥البند 
  (أ)ارجي وتطبيقهااخلمس املتعلقة بالفضاء اخل

  عروض إيضاحية تقنية 

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
معلومات عن أنشطة املنظمات  -٤البند 

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

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

  تقنيةعروض إيضاحية 
  ل عام لآلراءتباُد -٣البند  نيسان/أبريل ١٥، األربعاء

  معلومات عن أنشطة املنظمات  -٤البند 
  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 

  فيما يتعلق بقانون الفضاء
  حالة معاهدات األمم املتحدة  -٥البند 

  (أ)اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
  نيةعروض إيضاحية تق

  ل عام لآلراءتباُد -٣البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس -٥البند 

  (أ)املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  -(أ) ٦البند 

  (ب)حدوده
طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -(ب) ٦البند 

  لألرض واستخدامه
  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراءتباُد -٣البند  ريلنيسان/أب ١٦، اخلميس
  تعريف الفضاء اخلارجي  -(أ) ٦البند 

  (ب)وتعيني حدوده
  طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -(ب) ٦البند 

  لألرض واستخدامه
   ذات الصلةالتشريعات الوطنية  -٧البند 

  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  يف األغراض السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراءتباُد -٣ البند
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  -(أ) ٦البند 

  (ب)حدوده
طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -(ب) ٦البند 

  لألرض واستخدامه
ذات الصلة التشريعات الوطنية  -٧البند 

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  األغراض السلمية يف

  عروض إيضاحية تقنية
 ل عام لآلراءتباُد-٣البند  أبريلنيسان/ ١٧، اجلمعة

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

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

   ذات الصلةالتشريعات الوطنية  -٧البند 
  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

  يف األغراض السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراءتباُد -٣بند ال
استعراض اآلليات الدولية للتعاون  -١٢البند 

يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 
  (ج)واستخدامه يف األغراض السلمية

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

  عروض إيضاحية تقنية
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جلسة بعد الظهرجللسة الصباحيةا التاريخ
٢٠١٥سان/أبريلني٢٤إىل  ٢٠األسبوع من 

  ل عام لآلراءتباُد -٣البند  نيسان/أبريل ٢٠االثنني، 
  تباُدل عام للمعلومات بشأن  -١١البند 

  صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً 
  املعنية بالفضاء اخلارجي

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

  (ج)األغراض السلميةواستخدامه يف 
  عروض إيضاحية تقنية

تباُدل عام للمعلومات واآلراء  -١٠البند 
بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف 

احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة 
  الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان 

تباُدل عام للمعلومات بشأن  -١١البند 
لزمة قانوناً املعنية صكوك األمم املتحدة غري امل

  بالفضاء اخلارجي
استعراض اآلليات الدولية للتعاون  -١٢البند 

يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 
  (ج)واستخدامه يف األغراض السلمية

  عروض إيضاحية تقنية
  تباُدل عام للمعلومات واآلراء  -١٠البند   نيسان/أبريل ٢١الثالثاء، 

صلة بتدابري ختفيف بشأن اآلليات القانونية املتَّ
  احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة 

  الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
  تباُدل عام للمعلومات بشأن  - ١١البند 

  صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية 
  بالفضاء اخلارجي

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

  (ج)واستخدامه يف األغراض السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٨البند 
استعراض املبادئ ذات الصلة  -٩ البند

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
  اخلارجي وإمكان تنقيحها

تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن -١٠البند 
صلة بتدابري ختفيف احلطام قانونية املتَّاآلليات ال

الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية 
  والتقنية يف احلسبان

  عروض إيضاحية تقنية

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٨البند  نيسان/أبريل ٢٢األربعاء، 
  استعراض املبادئ ذات الصلة  -٩البند 

يف الفضاء باستخدام مصادر القدرة النووية 
  تنقيحها يةاخلارجي وإمكان

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

  الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٨البند 
استعراض املبادئ ذات الصلة  -٩البند 

 باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء
  تنقيحها يةاخلارجي وإمكان

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

  عروض إيضاحية تقنية
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  اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة  -١٣البند  نيسان/أبريل ٢٣اخلميس، 
  بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة 

  الفرعية
   ٥العامل عن البند  اعتماد تقرير الفريق
  (أ)من جدول األعمال

  (أ)  ٦عتماد تقرير الفريق العامل عن البند ا
  (ب)من جدول األعمال

 عروض إيضاحية تقنية

من  ١٢عتماد تقرير الفريق العامل عن البند ا
  (ج)جدول األعمال

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية
 عروض إيضاحية تقنية

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  يلنيسان/أبر ٢٤اجلمعة، 
    

سوف جيتمع الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء   (أ)        
خالل الوقت ، ٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ٤اخلارجي وتطبيقها، الذي سيعاود االنعقاد وفقاً للفقرة 

من جدول األعمال. وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف  ٥للنظر يف البند  أثناء الدورة املخصَّص
  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ٢٣يوم اخلميس  ٥البند 

ي وتعيني حدوده، سوف جيتمع الفريق العامل املعين باملسائل املتَّصلة بتعريف الفضاء اخلارج  (ب)        
أثناء الدورة ، خالل الوقت املخصَّص ٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ٤الذي سيعاود االنعقاد وفقاً للفقرة 

(أ) يوم  ٦(أ) من جدول األعمال. وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند  ٦للنظر يف البند 
  يق العامل.نيسان/أبريل بغية اعتماد تقرير الفر ٢٣اخلميس 

سوف جيتمع الفريق العامل املعين باآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء   (ج)        
، ٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ٤اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، الذي سينعقد وفقاً للفقرة 

لجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند . وستستأنف ال١٢للنظر يف البند أثناء الدورة خالل الوقت املخصَّص 
  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ٢٣ يوم اخلميس ١٢
 


