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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  واخلمسون اخلامسةالدورة 
       ٢٠١٦ نيسان/أبريل ١٥- ٤فيينا، 

      ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ    
      جدول األعمال املؤقَّت  

  إقرار جدول األعمال. -١
 انتخاب الرئيس.  -٢

  كلمة الرئيس.   -٣
  عام لآلراء.تبادل   -٤
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلـق    -٥

  بقانون الفضاء.
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧

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

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنسـبة    
 لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
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ــتخدامه يف    -٨ ــارجي واســ ــاء اخلــ ــلة باستكشــــاف الفضــ ــة ذات الصــ ــريعات الوطنيــ التشــ
  السلمية.  اضاألغر

  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩
استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي         -١٠

  وإمكانية تنقيحها.
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليـات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري ختفيـف احلطـام         -١١

  جنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان.الفضائي، مع أخذ عمل الل
تبـــاُدل عـــام للمعلومـــات بشـــأن صـــكوك األمـــم املتحـــدة غـــري امللزمـــة قانونـــاً املعنيـــة    -١٢

  اخلارجي.  بالفضاء
  تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣
  على أنشطة السواتل الصغرية. تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل  -١٤
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه        -١٥

  يف األغراض السلمية.
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشـأن بنـود     -١٦

  واخلمسني. السادسة ورهتاجديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف د
      

  )١(الشروح    
  

    انتخاب الرئيس  - ٢  
، املعنـــون "التعـــاون الـــدويل يف ٧٠/٨٢قرارهـــا مـــن  ٣١أقـــرَّت اجلمعيـــة العامـــة، يف الفقـــرة  

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية"، تشـكيل مكاتـب اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني      
رة أن تنتخـب اللجنـة وجلنتاهـا الفرعيتـان، كـل      ضـرو  تأكيد ، وكرَّرت٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 

  ، أعضاء مكاتبها املرشَّحني لتلك الفترة.٢٠١٦  يف دورهتا لعام
ــةأحاطــت و ــا اللجن ــا علم ــرة A/69/20واخلمســني ( الســابعة، يف دورهت ترشــيح ب ،)٣٨٢، الفق

  هيلموت الغوس كولر (شيلي) ملنصب رئيس اللجنة الفرعية القانونية.
                                                          

   عتمدهت أن املزمع األعمال جدول من جزءاً لألعمال االسترشادي الزمين اجلدول وال الشروح لمتثِّ ال )١(  
  .الفرعية اللجنة
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  نشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية معلومات عن أ  - ٥  
    فيما يتعلق بقانون الفضاء

ســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمَّن معلومــات عــن أنشــطة املنظمــات    
  ).A/AC.105/C.2/108احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء (

  
    عاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة م  - ٦  

ــرة    ــة، يف الفق ــة العام ــا   ٤وافقــت اجلمعي ــة   ٧٠/٨٢مــن قراره ــة الفرعي ــدعو اللجن ــى أن ت ، عل
املتحـدة   القانونية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسـني، فريقهـا العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم       

  جي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد.اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلار
 فرانسـوا - ) علـى جـان  ٢٧٠و ٢٦٩، الفقرتان A/70/20وأثنت اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني (

(بلجيكا) لتفانيه يف رئاسة الفريـق العامـل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس          مايانس
االتفــاق الــذي توصــلت إليــه جمموعــة دول املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا وأقــرَّت اللجنــة 
  .تيد (أملانيا) رئاسة الفريق العامل-أوروبا الغربية ودول أخرى على أن يتوىل برنارد مشيت

، A/AC.105/1090ووفقاً ملا اتفق عليه الفريق العامل يف الدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية (
دود اليت تتلقَّاها األمانة علـى األسـئلة الـواردة    )، سوف تتاح الر١٥و ١٣املرفق األول، الفقرتان 

يف االستبيان، الذي أعدَّه رئيس الفريق العامل املنتهيـة واليتـه، يف ورقـة اجتمـاع. وسـوف ُتتـاح       
أيضاً حملة عامة حمدَّثة عن الردود الواردة على االستبيان، تشمل جتميعاً لـآلراء الـيت قُـدِّمت كتابـةً     

   جرت أثناء تلك الدورة، يف ورقة اجتماع.وطُرحت يف املناقشات اليت
واتَّفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة واخلمسـني، علـى أن تسـتعرض، يف دورهتـا اخلامسـة      
واخلمســـني، مـــدى احلاجـــة إىل متديـــد واليـــة الفريـــق العامـــل إىل مـــا بعـــد تلـــك الـــدورة           

)A/AC.105/1090 ١٦، واملرفق األول، الفقرة ٥٤، الفقرة.(  
    

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

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

    التصاالتبدور االحتاد الدويل ل
ــرة    ــة، يف الفق ــة العام ــا   ٤وافقــت اجلمعي ــة   ٧٠/٨٢مــن قراره ــة الفرعي ــدعو اللجن ــى أنْ ت ، عل

القانونية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، فريقها العامل املعين بتعريف الفضاء اخلـارجي وتعـيني   
  حدوده إىل االنعقاد من جديد.
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علـى   ٢٠٠٠والـثالثني املعقـودة يف عـام    وكانت اللجنة الفرعية قـد اتَّفقـت يف دورهتـا التاسـعة     
أنَّ الفريــق العامــل لــن ينظــر إالَّ يف املســائل املتَّصــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده 

)A/AC.105/738 ١٠٨، الفقرة.(  
وســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكِّرة مــن األمانــة تتضــمَّن آراء الــدول األعضــاء واملــراقبني    

ــة    ــدى اللجن ــدائمني ل ــيني حــدوده (     ال ــف الفضــاء اخلــارجي وتع  A/AC.105/1112بشــأن تعري
)، ومذكِّرة من األمانة تتضمَّن الردود الواردة من الـدول األعضـاء واملـراقبني الـدائمني     Add.1و

لدى اللجنة على األسئلة املتعلقة بالتحليقات دون املدارية ألغراض البعثـات العلميـة و/أو نقـل    
رة من األمانـة تتضـمن املعلومـات الـواردة مـن الـدول       )، ومذكA/AC.105/1039/Add.6ِّالبشر (

األعضــاء يف اللجنــة بشــأن التشــريعات واملمارســات الوطنيــة فيمــا يتصــل بتعريــف الفضــاء           
  ).Add.17و A/AC.105/865/Add.16اخلارجي وتعيني حدوده (

    
  التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   -٨  

    األغراض السلمية يف
ستواصل اللجنـة الفرعيـة النظـر يف البنـد املتعلـق بالتشـريعات الوطنيـة ذات الصـلة باستكشـاف          

  ).٢٦٦، الفقرة A/70/20الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٩  
نـــاء القـــدرات يف جمـــال قـــانون الفضـــاء  ستواصـــل اللجنـــة الفرعيـــة النظـــر يف البنـــد املتعلـــق بب 

)A/70/20 ٢٦٦، الفقرة.(  
    

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   - ١٠  
    وإمكانية تنقيحها

اتَّفقت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني،          
د املتعلق باستعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف    على النظر يف البن

الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها باعتباره موضـوعاً/بنداً منفـرداً للمناقشـة يف جـدول أعمـال      
  ).٢٦٦، الفقرة A/70/20اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني (
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ات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام تباُدل عام للمعلوم  - ١١  
    الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

اتَّفقت جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني،          
للمعلومـات واآلراء بشـأن اآلليـات القانونيـة املتصـلة      على النظر يف البند املتعلـق بالتبـاُدل العـام    

بتدابري ختفيف احلطـام الفضـائي، مـع أخـذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلسـبان،           
باعتباره موضوعاً/بنداً منفـرداً للمناقشـة يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا         

  ).٢٦٦ ، الفقرةA/70/20اخلامسة واخلمسني (
    

    تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي  - ١٢  
اتَّفقت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني، علـى اإلبقـاء علـى البنـد املتعلـق         

ــاً املعنيــة بالفضــاء  بالتبــاُدل العــام للمعلومــات بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزمــ    ة قانون
ــاش حــول           ــن أجــل مواصــلة النق ــة واخلمســني م ــا اخلامس ــال دورهت اخلــارجي يف جــدول أعم

  ).٢٠٣، الفقرة A/AC.105/1090مضمونه ونطاقه (
واتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني،       

باُدل العام للمعلومات بشـأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة       على النظر يف البند املتعلق بالت
ــاره موضــوعاً   ــة بالفضــاء اخلــارجي باعتب ــاً املعني للمناقشــة يف جــدول أعمــال   اًمنفــرد /بنداًقانون

 ).٢٦٦، الفقرة A/70/20اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني (

الـذي أعـده    ماع تتضـمن الـردود علـى االسـتبيان    وسوف تعرض على اللجنة الفرعية ورقة اجت
  ).٢٥٤، الفقرة A/70/20، و١٩١، الفقرة A/AC.105/1090( وفد اليابان

    
    تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء  - ١٣  

يف جدول أعمـال   اتَّفقت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، على أن ُيدرج
دورهتــا اخلامســة واخلمســني موضــوع/بند منفــرد جديــد للمناقشــة، عنوانــه "تبــاُدل عــام لــآلراء 

ــة إلدارة حركــة املــرور يف الفضــاء" (     ٢٢١، الفقــرة A/AC.105/1090بشــأن اجلوانــب القانوني
  ).٢٦٦، الفقرة A/70/20و
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    طة السواتل الصغريةتبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنش  - ١٤  
اتَّفقت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا الرابعة واخلمسـني، علـى أن ُيـدرج يف جـدول أعمـال      
دورهتا اخلامسة واخلمسني موضوع/بند منفرد جديد للمناقشة، عنوانه "تباُدل عام لـآلراء بشـأن   

ى االحتاد الدويل لالتصـاالت  تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية"، وعلى أن ُيدع
إىل إطالعها، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، على آخـر التطـورات ذات الصـلة واملسـائل املتعلقـة      

 ٢٢٢الفقــرة  ،A/AC.105/1090بإجراءاتــه ولوائحــه التنظيميــة املنطبقــة علــى الســواتل الصــغرية ( 
  ).٢٦٦، الفقرة A/70/20و

    
ون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه استعراض اآلليات الدولية للتعا  - ١٥  

    األغراض السلمية  يف
ــرة    ــة، يف الفق ــة العام ــا   ٤وافقــت اجلمعي ــة   ٧٠/٨٢مــن قراره ــة الفرعي ــدعو اللجن ــى أن ت ، عل

اآلليــات الدوليــة اســتعراض القانونيــة، يف دورهتــا اخلامســة واخلمســني، فريقهــا العامــل املعــين ب  
ء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية إىل االنعقـاد      للتعاون يف جمال استكشـاف الفضـا  

ــه خــالل عــام      ــق العامــل عمل ــد. وســوف يواصــل الفري ــاً خلطــة العمــل  ٢٠١٦مــن جدي ، وفق
  ).١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003املوضوعة يف إطار هذا البند (

مانـة مـن الـدول    وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة تتضمَّن الردود اليت تلقَّتها األ
األعضــاء واملــراقبني الــدائمني لــدى اللجنــة علــى اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال    

  ).A/AC.105/C.2/109استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (
    

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود   - ١٦  
    واخلمسني السادسة ديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتاج

سوف ُتقدِّم اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني مشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت    
  السلمية.  املقترح لدورهتا السادسة واخلمسني إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض

  
    وةالند    

اتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني، علــى أن ُيــدعى املعهــد الــدويل لقــانون  
الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون الفضــاء جمــدَّداً إىل تنظــيم نــدوة ُتعقــد أثنــاء دورهتــا اخلامســة  

). وســوف ُتعقــد نــدوة حــول املوضــوع احملــوري  ٢٢٤، الفقــرة A/AC.105/1090واخلمســني (
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ــوم           ٤٠" ــر يـ ــد ظهـ ــة" بعـ ــوم العمليـ ــايا اليـ ــجيل: قضـ ــدة التسـ ــاذ معاهـ ــدء نفـ ــى بـ ــا علـ عامـ
  .٢٠١٦نيسان/أبريل   ٤
  

الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي     
    واستخدامه يف األغراض السلمية

قيـام اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة      ،٧٠/٨٢من قرارها  ١٤الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة 
العمـــل لالحتفـــال بالـــذكرى الســـنوية اخلمســـني ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة    واخلمســـني بـــإقرار خطـــة

 )،٥٠(اليونيسـبيس+  ٢٠١٨الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية لعـام    
ؤلفـة مـن أعضـاء مكاتـب     بإنشاء اللجنة التوجيهية لألعمال التحضريية هلذه املناسبة، املورحبت 

) ورؤســاء األفرقــة العاملــة التابعــة للجنــة وهيئتيهــا  ١٥اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني (جمموعــة الـــ  
اللجنـة التوجيهيـة    وشـجعت ، باألمانـة العامـة   الفرعيتني ومدير مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي  
  ء.على العمل مع اخلرباء اآلخرين حسب االقتضا

لفرعيـة مـذكرة مـن األمانـة عنواهنـا "الـذكرى السـنوية اخلمسـون         وسوف ُتعرض على اللجنـة ا 
ملـؤمتر األمـم املتحــدة املعـين باستكشــاف الفضـاء اخلـارجي واســتخدامه يف األغـراض الســلمية:       
موضوع دورات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعيـة العلميـة   

عرضـت  سـبق أن  )، وقد A/AC.105/L.297" (٢٠١٨يف عام والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية 
  .واخلمسني على اللجنة يف دورهتا الثامنة

  
    املسائل التنظيمية    

أيَّدت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، التوصيات اليت قدَّمتها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف    
ــق  ١٩٨إىل  ١٩٦و ١٩٤، الفقــرات A/AC.105/990دورهتــا اخلمســني (  ) بشــأن حتســني طرائ

  ).٢٩٨، الفقرة A/66/20عملها وحتقيق االستفادة املثلى منها (
) واللجنـة الفرعيـة   ٣٥٩، الفقرة A/70/20وعمال مبا طلبته اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني (

علــى اللجنــة )، ســوف ُتعــرض ٢٧٨الفقــرة ، A/AC.105/1088يف دورهتــا الثانيــة واخلمســني ( 
تتضــمَّن القواعــد واإلجــراءات واملمارســات املعمــول هبــا لــدى اللجنــة    وافيــةالفرعيــة خالصــة 

  .وهيئتيها الفرعيتني يف جماالت عملها، مبا يف ذلك جتهيز الوثائق
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      املرفق
    تنظيم األعمال    

حبيـث يـوفِّر لألفرقـة العاملـة الـيت       القانونيـة  ُرتِّب اجلدولُ الزمين ألعمال اللجنة الفرعية  -١
ــتعاود اال ــود   س ــار البن ــاد يف إط ــال    ١٥(أ) و ٧و ٦نعق ــن جــدول األعم ــن   م احلــدَّ األقصــى م

  املتاح.  الوقت
وجيــوز، حســب االقتضــاء، وضــع حــد لعــدد الكلمــات املقــرَّر إلقاؤهــا يف كــل جلســة   -٢

، املعنون "تباُدل عام لآلراء"، وذلك بغية إتاحـة الوقـت الكـايف للنظـر يف سـائر      ٤ مبوجب البند
ل على النحو املخطط له لكـل جلسـة. وكقاعـدة عامـة، ينبغـي أالَّ تتجـاوز       بنود جدول األعما
مــا اتَّفقــت عليــه اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني، يف   وفــق دقــائق،  ١٠مــدَّة كــل كلمــة  

  (ب)). ٢٩٨، الفقرة A/66/20( ٢٠١١  عام
ــواريخ        -٣ ــل عــام لت ــاه جــدول زمــين استرشــادي لألعمــال. وهــذا اجلــدول دلي ــرد أدن وي
اقشة بنود جدول األعمال ومواعيدها خالل الدورة. ومن املمكن تقدمي وقـت النظـر يف أيٍّ   من

ــة      ــة ومراعــاةً أليِّ قيــود تنظيمي مــن البنــود أو متديــده أو تــأخريه، تبعــاً ملتطلبــات اللجنــة الفرعي
  تنشأ خالل الدورة.  قد
  

    (أ)اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
  التاريخ صباحاً  بعد الظهر

  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٨- ٤األسبوع  
ندوة ينظُِّمها املعهد الدويل لقانون الفضاء 

واملركز األورويب لقانون الفضاء عن 
عاما على بدء نفاذ  ٤٠"احملوري وضوع امل

  "معاهدة التسجيل: قضايا اليوم العملية

  إقرار جدول األعمال    - ١البند 
  الرئيس   انتخاب  - ٢البند 
  ة الرئيسكلم  - ٣البند 
 تبادل عام لآلراء -٤البند

  نيسان/أبريل  ٤االثنني، 

  تبادل عام لآلراء   - ٤البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة   - ٦البند 

اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 
  (ب)وتطبيقها

تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب   - ١٣البند 
  القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء

  إيضاحية تقنيةعروض 

  تبادل عام لآلراء  - ٤البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة   - ٦البند 

  (ب)اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب   - ١٣البند 

  القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء
  عروض إيضاحية تقنية

  نيسان/أبريل  ٥الثالثاء، 
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  التاريخ صباحاً  بعد الظهر

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

  (ج)حدوده

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

تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق   - ١٤البند 
  القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء   - ٤البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة   - ٦بند ال

 )ب(اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب   - ١٣البند 

  القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء
  عروض إيضاحية تقنية

  نيسان/أبريل ٦األربعاء، 

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

  (ج)حدوده
طبيعــة املــدار الثابــت بالنســبة    - (ب) ٧البنــد 

  لألرض واستخدامه
تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق   - ١٤البند 

  القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية
  عروض إيضاحية تقنية

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

  (ج)حدوده
طبيعة املدار الثابت بالنسبة   - (ب) ٧البند 

  لألرض واستخدامه
تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق   - ١٤البند 

  القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية
 عروض إيضاحية تقنية

  نيسان/أبريل ٧ اخلميس،

  تبادل عام لآلراء  - ٤البند 
معلومات عن أنشطة املنظمات   - ٥البند 

الدولية واملنظمات غري احلكومية احلكومية 
 فيما يتعلق بقانون الفضاء

اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة   - ١٦البند 
بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة 

  الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء   - ٤البند 
معلومات عن أنشطة املنظمات   - ٥البند 

كومية احلكومية الدولية واملنظمات غري احل
 فيما يتعلق بقانون الفضاء

استعراض اآلليات الدولية للتعاون   - ١٥البند 
يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 

  )د(واستخدامه يف األغراض السلمية
 عروض إيضاحية تقنية

    نيسان/أبريل ٨اجلمعة، 

 ٢٠١٦نيسان/أبريل ١٥- ١١ألسبوع ا 
تباُدل عام للمعلومات واآلراء   - ١١البند 

شأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف ب
احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 

 العلمية والتقنية يف احلسبان
تباُدل عام للمعلومات بشأن   - ١٢البند 

صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية 
 بالفضاء اخلارجي

استعراض اآلليات الدولية   - ١٥البند 

  تبادل عام لآلراء  - ٤البند 
معلومات عن أنشطة املنظمات   - ٥البند 

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
 فيما يتعلق بقانون الفضاء

استعراض اآلليات الدولية للتعاون   - ١٥البند 
يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 

 )د(واستخدامه يف األغراض السلمية
 عروض إيضاحية تقنية

   نيسان/أبريل ١١االثنني، 
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  التاريخ صباحاً  بعد الظهر

ون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي للتعا
  )د(واستخدامه يف األغراض السلمية

  عروض إيضاحية تقنية
استعراض املبادئ ذات الصلة   - ١٠البند 

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
 اخلارجي وإمكانية تنقيحها

تباُدل عام للمعلومات واآلراء   - ١١البند 
آلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف بشأن ا

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

تباُدل عام للمعلومات بشأن   - ١٢البند 
صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية 

  بالفضاء اخلارجي
  عروض إيضاحية تقنية

ذات الصلة  استعراض املبادئ  - ١٠البند 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

 اخلارجي وإمكانية تنقيحها
تباُدل عام للمعلومات واآلراء   - ١١البند 

بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف 
احلطام الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 

 العلمية والتقنية يف احلسبان

لمعلومات بشأن تباُدل عام ل  - ١٢البند 
صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية 

 بالفضاء اخلارجي

 عروض إيضاحية تقنية

  نيسان/أبريل ١٢الثالثاء، 

التشريعات الوطنية ذات الصلة   - ٨البند 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

 األغراض السلمية

بناء القدرات يف جمال قانون   - ٩البند 
 الفضاء

اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة   - ١٦البند 
بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة 

  الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

التشريعات الوطنية ذات الصلة   - ٨البند 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

 األغراض السلمية

 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٩البند 

ض املبادئ ذات الصلة استعرا  - ١٠البند 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها
  عروض إيضاحية تقنية

  نيسان/أبريل ١٣األربعاء، 

   ٦الفريق العامل عن البند  تقريراعتماد 
 )ب(من جدول األعمال

(أ)  ٧اعتماد تقرير الفريق العامل عن البند 
  )ج(األعمالمن جدول 

   ١٥الفريق العامل عن البند  تقريراعتماد 
  )د(األعمال جدولمن 

  عروض إيضاحية تقنية

التشريعات الوطنية ذات الصلة   - ٨البند 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

 األغراض السلمية

 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٩البند 

اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة بشأن   - ١٦البند 
  ديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيةبنود ج

 عروض إيضاحية تقنية

  نيسان/أبريل ١٤اخلميس، 

  نيسان/أبريل ١٥اجلمعة،  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية
  

والثالثني،  اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة  (أ)  
، على التوقُّف عن املمارسة املتعلقة بتخصيص بنود معيَّنة يف جدول األعمال ١٩٩٥  املعقودة يف عام
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الدول األعضاء جبدول زمين كما اتفقت على االستمرار يف تزويد ، دوراهتاجللسات معيَّنة يف 
، وذلك من أجل جدول األعمالميسُّ بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة يف   استرشادي لألعمال ال

  (ب)). ١٦٩، الفقرة A/50/20( مساعدة الدول على ختطيط أعماهلا يف هذا الشأن
سوف جيتمع الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء   (ب)  

، خالل ٧٠/٨٢عامة من قرار اجلمعية ال ٤اخلارجي وتطبيقها، الذي سيعاود االنعقاد وفقاً للفقرة 
من جدول األعمال. وستستأنف اللجنة الفرعية  ٦للنظر يف البند  أثناء الدورة الوقت املخصَّص

  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ١٤يوم اخلميس  ٦القانونية نظرها يف البند 
دوده، الذي سيعاود سوف جيتمع الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني ح  )ج(  

للنظر يف أثناء الدورة ، خالل الوقت املخصَّص ٧٠/٨٢ من قرار اجلمعية العامة ٤االنعقاد وفقاً للفقرة 
(أ) يوم   ٧(أ) من جدول األعمال. وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند  ٧البند 

  نيسان/أبريل بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ١٤اخلميس 
اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف استعراض سوف جيتمع الفريق العامل املعين ب  )د(  

من قرار اجلمعية  ٤الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، الذي سينعقد وفقاً للفقرة 
الفرعية . وستستأنف اللجنة ١٥للنظر يف البند أثناء الدورة خالل الوقت املخصَّص  ،٧٠/٨٢العامة 

  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ١٤  يوم اخلميس ١٥القانونية نظرها يف البند 
  


