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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  القانونية اللجنة الفرعية
  واخلمسون السادسةالدورة 

        ٢٠١٧ نيسان/أبريل ٧ -آذار/مارس  ٢٧فيينا، 
      ت املشروحجدول األعمال املؤقَّ    
    جدول األعمال املؤقَّت    

  إقرار جدول األعمال. -١
 كلمة الرئيس.  -٢

  ل عام لآلراء.دتبا -٣
معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدوليـة غـري احلكوميـة فيمـا       -٤

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

  ؛الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهعريف ت  (أ)  
طبيعــة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض واســتخدامه، مبــا يف ذلــك النظــر يف السُّــبل    (ب)  

والوســائل الكفيلــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل للمــدار الثابــت بالنســبة  
  . لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض  التشـــريعات الوطنيـــة ذات الصـــلة  - ٧
  . السلمية

  . بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٨
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ــة يف الفضــاء اخلــارجي      -٩ اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النووي
  . وإمكانية تنقيحها

بتــدابري ختفيــف احلطــام تبــادل عــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآلليــات القانونيــة املتَّصــلة     -١٠
  . الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

  . تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي  - ١١
  . تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء  -١٢
  . تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  -١٣
تبادل عام لآلراء بشـأن النمـاذج القانونيـة احملتملـة لألنشـطة املتعلقـة باستكشـاف املـوارد           -١٤

   الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
ارجي واسـتخدامه يف  استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـ      -١٥

  األغراض السلمية.
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بشـأن بنـود           -١٦

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

  )١(الشروح  
  

نظمات الدولية غري احلكومية واملمعلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية   - ٤  
   يتعلق بقانون الفضاء  فيما

سُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة تتضمَّن معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية 
  .)Add.1و A/AC.105/C.2/110( الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٥  

، على أن تدعو اللجنة الفرعية القانونيـة،  ٧١/٩٠ من قرارها ٤وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
الة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقـة  فريقها العامل املعين حب واخلمسني،يف دورهتا السادسة 

  .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد
واتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، على أن تدعو، يف دورهتا السادسة واخلمسـني،  

إىل  املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــاالــة معاهــدات األمــم املعــين حب الفريــق العامــل
كمسـألة   ٥٠التحضـري لليونيسـبيس+   أعمـال  نظـر يف ال الفريـق العامـل   االنعقاد من جديـد، وأن يواصـل  

  .من املرفق األول) ٢٢، والفقرة ٥٧، الفقرة A/AC.105/1113( ذات أولوية
__________ 

لجنــة تعتمــده المــن جــدول األعمــال الــذي ســوف  ل الشــروح وال اجلــدول الــزمين االسترشــادي لألعمــال جــزءاًال متثِّـ   )١(  
 .الفرعية
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يف إطـار األولويـة املواضـيعية     ٥٠لليونيسـبيس+ وسوف ينظـر الفريـق العامـل يف أعمـال التحضـري      
ذات الصلة املعنونة "النظام القانوين للفضـاء اخلـارجي واحلوكمـة العامليـة للفضـاء: اآلفـاق احلاليـة        

  ). ٢٩٦، الفقرة A/71/20واملستقبلية" وفق ما اتفقت عليه اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني (
مـذكِّرة مـن األمانـة عنواهنـا "الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر األمـم           وسُتعَرض على الفريـق العامـل  

املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلمية: جلنـة اسـتخدام الفضـاء     
  ).A/AC.105/1137اخلارجي يف األغراض السلمية واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي" (

مبناسـبة الـذكرى السـنوية اخلمسـني ملعاهـدة       إعـالن مشـروع   أيضـاً  ض على الفريق العامـل رعيوس
، مبـا يف ذلـك   اخلـارجي مة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء       املبادئ املنظِّ

اللجنــة  تنظــر فيــه)، أعدتــه األمانــة لA/AC.105/C.2/L.300(القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى  
  من املرفق األول).  ٢١، الفقرة A/AC.105/1113(الفرعية من خالل الفريق العامل 

    
      املسائل املتصلة مبا يلي:  - ٦  

    الفضاء اخلارجي وتعيني حدودهريف عت  (أ)  
والوسائل  مه، مبا يف ذلك النظر يف السُّبلطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدا  (ب)  

دون مساس  دل للمدار الثابت بالنسبة لألرض،الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعا
   بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
، على أن تدعو اللجنة الفرعية القانونيـة،  ٧١/٩٠ من قرارها ٤ وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة
إىل  فريقها العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدوده  يف دورهتا السادسة واخلمسني، 

  .االنعقاد من جديد
علــى  ٢٠٠٠اســعة والــثالثني املعقــودة يف عــام يف دورهتــا التوافقــت وكانــت اللجنــة الفرعيــة قــد 

ــاء اخلـــارجي وتعـــيني حـــدوده   ينظـــر  الَّأ ــلة بتعريـــف الفضـ  الفريـــق العامـــل إالَّ يف املســـائل املتَّصـ
)A/AC.105/738 ١٠٨، الفقرة .(  
آراء الدول األعضاء واملراقبني الـدائمني   نعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة تتضمَّتسو

، )Add.3و A/AC.105/1112/Add.2ه (تعريف الفضاء اخلارجي وتعـيني حـدود  بشأن  لدى اللجنة
مذكِّرة من األمانة تتضمَّن الردود الواردة من الـدول األعضـاء واملـراقبني الـدائمني لـدى اللجنـة       و

ــر        ــل البشـ ــة و/أو نقـ ــات العلميـ ــراض البعثـ ــة ألغـ ــات دون املداريـ ــول التحليقـ ــئلة حـ ــى األسـ علـ
)A/AC.105/1039/Add.7  إىلAdd.9(، معلومـات وردت مـن دول    مذكِّرة مـن األمانـة تتضـمَّن   و

الوطنيـة فيمـا يتصـل بتعريـف الفضـاء اخلـارجي        واملمارسـات أعضاء يف اللجنة بشـأن التشـريعات   
  .)Add.19و A/AC.105/865/Add.18وتعيني حدوده (
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  ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه التشريعات الوطنية   - ٧  
    يف األغراض السلمية

ــة الفرعيــة النظــر يف  ــة ذات الصــلة باستكشــاف    ستواصــل اللجن البنــد املتعلــق بالتشــريعات الوطني
    .)٢١٢، الفقرة A/71/20( الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٨  
، A/71/20( البند املتعلـق ببنـاء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء       ستواصل اللجنة الفرعية النظر يف

  .)٢١٢الفقرة 
إىل  ٥حلقة العمل اليت عقدهتا األمم املتحدة يف فيينا من  وسُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن

بشـأن قـانون الفضـاء حـول موضـوع "إسـهام قـانون الفضـاء والسياسـة           ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٨
  ). A/AC.105/1131( الفضائية يف حوكمة الفضاء وأمن الفضاء يف القرن احلادي والعشرين"

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

    وإمكانية تنقيحها 
اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني علـى       

ام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء    باستعراض املبادئ ذات الصلة باستخدالنظر يف البند املتعلق 
اخلــارجي وإمكانيــة تنقيحهــا باعتبــاره موضــوعاً/بنداً منفــرداً للمناقشــة يف جــدول أعمــال اللجنــة   

  .)٢١٢، الفقرة A/71/20( واخلمسنيالسادسة الفرعية القانونية يف دورهتا 
    

مات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام تبادل عام للمعلو - ١٠ 
   مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان  الفضائي،

اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني علـى       
للمعلومـات واآلراء بشـأن اآلليـات القانونيـة املتَّصـلة بتـدابري       عـام  التبـادل  النظر يف البنـد املتعلـق بال  

باعتبــاره ، ختفيـف احلطــام الفضــائي، مــع أخــذ عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلســبان 
السادســة موضــوعاً/بنداً منفــرداً للمناقشــة يف جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا  

  .)٢١٢، الفقرة A/71/20( واخلمسني
    

  تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزِمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجي -١١ 
 

اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني علـى       
غـري امللزِمـة قانونـاً    عـام للمعلومـات بشـأن صـكوك األمـم املتحـدة       التبادل املتعلق بالالنظر يف البند 

باعتباره موضوعاً/بنداً منفرداً للمناقشة يف جدول أعمال اللجنـة الفرعيـة    املعنية بالفضاء اخلارجي
  .)٢١٢، الفقرة A/71/20( واخلمسنيالسادسة القانونية يف دورهتا 
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  تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء - ١٢ 

 
اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني علـى       

 حركة املرور يف الفضاءعام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة التبادل النظر يف البند املتعلق بال
باعتبــاره موضــوعاً/بنداً منفــرداً للمناقشــة يف جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا    

  .)٢١٢، الفقرة A/71/20( واخلمسنيالسادسة 
    

  السواتل الصغريةتبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة  - ١٣ 
 

اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني علـى       
عــام لــآلراء بشــأن تطبيــق القــانون الــدويل علــى أنشــطة الســواتل التبــادل النظــر يف البنــد املتعلــق بال

نــة الفرعيــة القانونيــة يف باعتبــاره موضــوعاً/بنداً منفــرداً للمناقشــة يف جــدول أعمــال اللج الصــغرية
  .)٢١٢، الفقرة A/71/20( واخلمسنيالسادسة دورهتا 

    
نشطة املتعلقة باستكشاف تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية احملتملة لأل - ١٤ 

  الفضائية واستغالهلا واستخدامها  املوارد
 

علـى  اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني      
السادسة واخلمسني موضوعاً/بنداً منفرداً جديداً ة اللجنة الفرعية أن ُتدرج يف جدول أعمال دور

باستكشـاف  للمناقشة عنوانه "تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية احملتملة لألنشـطة املتعلقـة   
  .)٢١٢، الفقرة A/71/20( الفضائية واستغالهلا واستخدامها"املوارد 

إدراج هـذا البنـد سـيتيح     نَّواتفقت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني علـى أ       
الفرصة لتبادل اآلراء بشأن هـذه األنشـطة، مبـا يف ذلـك جوانبـها االقتصـادية، بـني الـدول األعضـاء          

  ). ٢٥٠، الفقرة A/AC.105/1113واملراقبني الدائمني لدى اللجنة على حنو بناء ومتعدد األطراف (
    

  اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه  استعراض - ١٥ 
  يف األغراض السلمية

 
، على أن تدعو اللجنة الفرعية القانونيـة،  ٧١/٩٠ من قرارها ٤وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
استعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال     فريقها العامل املعين بيف دورهتا السادسة واخلمسني، 

وسـوف   .إىل االنعقـاد مـن جديـد    استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلمية 
العمــل املوضــوعة يف إطــار هــذا البنــد   خلطــة وفقــاً ٢٠١٧يواصــل الفريــق العامــل عملــه يف عــام  

)A/AC.105/1003 ١٧٩، الفقرة .(  
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ض على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة تتضمن الردود اليت تلقتـها مـن الـدول األعضـاء     َرعُتوس
وليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف  واملــراقبني الــدائمني لــدى اللجنــة علــى اســتعراض اآلليــات الد 

   ).A/AC.105/C.2/111الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (
لكـي   A/AC.105/C.2/2016/CRP.14لورقـة االجتمـاع    حتـديث  أيضـاً اللجنة الفرعية  علىض َرعوسُي

ويضــعه يف صــيغته النهائيــة  واخلمســنيينظــر فيــه الفريــق العامــل يف دورة اللجنــة الفرعيــة السادســة  
  من املرفق الثالث).  ١٠، والفقرة ٢٣٤، الفقرة A/AC.105/1113 (انظر

    
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود  - ١٦ 

  جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا السابعة واخلمسني
 

مشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت     ،واخلمسنيالسادسة يف دورهتا  ،سوف ُتقدِّم اللجنة الفرعية القانونية
  السلمية. واخلمسني إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراضالسابعة لدورهتا املقترح 

  
    الندوة     

اتفقت اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا اخلامسـة واخلمسـني علـى دعـوة املعهـد الـدويل لقـانون الفضـاء            
أخــرى إىل تنظــيم نــدوة تعقــد أثنــاء دورهتــا السادســة       ضــاء مــرة  فواملركــز األورويب لقــانون ال 

آذار/مــارس  ٢٧). وســُتعقد النــدوة بعــد ظهــر يــوم  ٢٥٣، الفقــرة A/AC.105/1113واخلمســني (
 ستكشاف املـوارد الفضـائية واسـتغالهلا واسـتخدامها    حول موضوع "النماذج القانونية ال ٢٠١٧

  ". معاهدة الفضاء اخلارجيعاما على اعتماد  ٥٠بعد مرور 
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    املرفق
    تنظيم األعمال  

ب اجلدول الزمين ألعمال اللجنة الفرعية القانونية حبيث يوفر لألفرقة العاملـة الـيت سـتعاود    تُِّر  - ١
  .من جدول األعمال، احلد األقصى من الوقت املتاح ١٥(أ) و ٦و ٥االنعقاد يف إطار البنود 

يف كـل جلسـة يف إطـار     الـيت سـُتلقى  وجيوز حسب االقتضاء، وضع حد لعدد الكلمـات    -٢
، املعنون "تبادل عام لآلراء"، وذلك بغية إتاحة الوقت الكايف للنظر يف سائر بنود جـدول  ٣البند 

تتجـاوز مـدة كـل كلمـة      الَّط له لكل جلسة. وكقاعدة عامة، ينبغـي أ طَّاألعمال على النحو املخ
، A/66/20( ٢٠١١وفق ما اتفقت عليه اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني يف عـام       دقائق، ١٠

  (ب)).  ٢٩٨الفقرة 
ا لتواريخ مناقشـة بنـود جـدول    معا الًوفيما يلي جدول زمين استرشادي لألعمال يوفر دلي  - ٣

مـن البنـود أو متديـده     ظـر يف أيٍّ املمكـن تقـدمي وقـت الن    األعمال ومواعيـدها خـالل الـدورة. ومـن    
  ود تنظيمية قد تنشأ خالل الدورة.قي طلبات اللجنة الفرعية ومراعاة أليِّملت اًتأخريه، تبع أو
    

    )أ(اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
 جلسة بعد الظهراجللسة الصباحية التاريخ

٢٠١٧آذار/مارس ٣١إىل  ٢٧ األسبوع من
  إقرار جدول األعمال -١البند  مارس/آذار ٢٧االثنني، 

  كلمة الرئيس -٢البند 
  ل عام لآلراءتباُد -٣البند 

ندوة ينظِّمها املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز 
النماذج موضوع "حول األورويب لقانون الفضاء 

واستغالهلا القانونية الستكشاف املوارد الفضائية 
عاما على اعتماد  ٥٠واستخدامها بعد مرور 
  "معاهدة الفضاء اخلارجي

  ل عام لآلراءتباُد -٣البند   مارس/آذار ٢٨الثالثاء، 
حالة معاهدات األمم املتحدة  -٥البند 

)ب(اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

تبادل عام لآلراء بشأن النماذج  -١٤البند 
احملتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف القانونية 

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها
 عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٥البند 

  )ب(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية  -١٤البند 

احملتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد 
  الفضائية واستغالهلا واستخدامها

 عروض إيضاحية تقنية
  تبادل عام لآلراء -٣البند  مارس/آذار ٢٩، األربعاء

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

النماذج تبادل عام لآلراء بشأن  -١٤البند 
القانونية احملتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف 

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
 )ج(تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده - (أ)  ٦البند 
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض  -(ب) ٦البند 

  واستخدامه
تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون  -١٣البند 

  الدويل على أنشطة السواتل الصغرية
 عروض إيضاحية تقنية
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  ل عام لآلراءتباُد -٣البند  مارس/آذار ٣٠، اخلميس
  تعريف الفضاء اخلارجي  -(أ) ٦البند 

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

  لألرض واستخدامه
تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق  -١٣البند 

  القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية
  عروض إيضاحية تقنية

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

  بقانون الفضاء
تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني  -(أ) ٦البند 

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

  واستخدامه
تبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون  -١٣البند 

  الدويل على أنشطة السواتل الصغرية
 عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراء تباُد -٣البند  مارس /آذار ٣١، اجلمعة
تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب  -١٢البند 

   حركة املرور يف الفضاءالقانونية إلدارة 
استعراض اآلليات الدولية للتعاون  -١٥البند 

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

 عروض إيضاحية تقنية

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

  بقانون الفضاء
   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٨البند 
تبادل عام لآلراء بشأن اجلوانب  -١٢البند 

   القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء
 عروض إيضاحية تقنية

 ٢٠١٧نيسان/أبريل ٧إىل  ٣األسبوع من 

  ل عام لآلراءتباُد -٣البند   نيسان/أبريل ٣االثنني، 
لآلراء بشأن اجلوانب تبادل عام  -١٢البند 

   القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء
استعراض اآلليات الدولية للتعاون  -١٥البند 

يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 
   واستخدامه يف األغراض السلمية

  عروض إيضاحية تقنية

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

   بقانون الفضاء
   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٨البند 
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال -١٥البند 

استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
   السلمية

 عروض إيضاحية تقنية
الصلة  التشريعات الوطنية ذات -٧البند   نيسان/أبريل ٤الثالثاء، 

شاف الفضاء اخلارجي واستخدامه باستك
  األغراض السلمية يف

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

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
   اخلارجي وإمكانية تنقيحها

  عروض إيضاحية تقنية

الصلة التشريعات الوطنية ذات  -٧البند 
شاف الفضاء اخلارجي واستخدامه باستك

   األغراض السلمية يف
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام  -٩ البند

مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية 
   تنقيحها

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن  -١٠البند 
اآلليات القانونية املتَّصلة بتدابري ختفيف احلطام 
الفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية 

   والتقنية يف احلسبان
 عروض إيضاحية تقنية
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التشريعات الوطنية ذات الصلة  -٧البند   نيسان/أبريل ٥األربعاء، 
شاف الفضاء اخلارجي واستخدامه باستك

   األغراض السلمية يف
  استعراض املبادئ ذات الصلة  -٩البند 

النووية يف الفضاء  باستخدام مصادر القدرة
  تنقيحها يةاخلارجي وإمكان

تبادل عام للمعلومات بشأن  -١١البند 
غري امللزِمة قانوناً املعنية صكوك األمم املتحدة 

   بالفضاء اخلارجي
 عروض إيضاحية تقنية

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

لفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية ا
  والتقنية يف احلسبان

تبادل عام للمعلومات بشأن صكوك  -١١البند 
غري امللزِمة قانوناً املعنية بالفضاء األمم املتحدة 

  اخلارجي
لجنة بشأن بنود الاقتراحات مقدَّمة إىل  -١٦البند 
  لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية جديدة

 تقنية عروض إيضاحية
تبادل عام للمعلومات واآلراء  -١٠البند  نيسان/أبريل ٦اخلميس، 

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

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

قانوناً غري امللزِمة صكوك األمم املتحدة 
  املعنية بالفضاء اخلارجي

لجنة بشأن الاقتراحات مقدَّمة إىل  - ١٦البند 
  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية 

   (أ) ٦اعتماد تقرير الفريق العامل عن البند 
  )ج(من جدول األعمال

 عروض إيضاحية تقنية

لجنة بشأن بنود الاقتراحات مقدَّمة إىل  -١٦البند 
  جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية 

من جدول  ٥عتماد تقرير الفريق العامل عن البند ا
  )ب(األعمال

من  ١٥عتماد تقرير الفريق العامل عن البند ا
  )د(جدول األعمال

 عروض إيضاحية تقنية

  تقرير اللجنة الفرعية القانونيةاعتماد   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  نيسان/أبريل ٧اجلمعة، 
  

، ١٩٩٥اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، عام   (أ)    
معينة يف الدورة وعلى مواصلة تزويد الدول جللسات ختصيص بنود معينة من جدول األعمال التوقف عن على 

لألعمال دون املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معينة من جدول األعمال، األعضاء جبدول زمين استرشادي 
  (ب)). ١٦٩، الفقرة A/50/20( وذلك ملساعدهتا يف التخطيط

بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، سوف جيتمع الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة   (ب)    
. ٥للنظر يف البند أثناء الدورة ، ٧١/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ٤للفقرة  وفقاً، اًددَّالذي سُيدعى إىل االنعقاد جم

  أبريل بغية اعتماد تقرير الفريق العامل.نيسان/ ٦يوم اخلميس  ٥وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند 
، اًددَّجمسوف جيتمع الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، الذي سُيدعى إىل االنعقاد   (ج)    
. وستستأنف (أ) ٦للنظر يف البند أثناء الدورة ، خالل الوقت املخصَّص ٧١/٩٠ العامةمن قرار اجلمعية  ٤للفقرة  وفقاً

  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ٦  يوم اخلميس(أ)  ٦اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند 
الفضاء  الفريق العامل املعين باستعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشافسوف جيتمع   )د(    

، ٧١/٩٠ من قرار اجلمعية العامة ٤مالً بالفقرة ع اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، املقرَّر أنْ جيتمع
 ١٥لبند . وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف ا١٥للنظر يف البند أثناء الدورة خالل الوقت املخصَّص 

  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ٦ اخلميس يوم
  




