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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة التاسعة واخلمسون
        ٢٠٢٠أبريل /نيسان ٣ - آذار/مارس ٢٣فيينا، 

  جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
    

      جدول األعمال املؤقَّت    
  إقرار جدول األعمال.  -١
  انتخاب الرئيس.  -٢
  الرئيس.كلمة   -٣
  تباُدل عام لآلراء.  -٤
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء.  -٥
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها.  -٦
  املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧

  تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  (أ)  
بل   (ب)   طبيعة املدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف الســـــُّ

والوســـائل الكفيلة بتحقيق االســـتخدام الرشـــيد والعادل للمدار الثابت بالنســـبة 
  لألرض، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.

  ه يف األغراض السلمية.التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدام  -٨
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء.  -٩
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل.  -١٠
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تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام الفضائي   -١١
  العلمية والتقنية يف احلسبان.والتدابري العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية 

ـــــأن صـــــكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضـــــاء   -١٢ تباُدل عام للمعلومات بش
  اخلارجي.

  تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء.  -١٣
  السواتل الصغرية. تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة  -١٤
تباُدل عام لآلراء بشـــأن النماذج القانونية املحتملة لألنشـــطة املتعلقة باســـتكشـــاف املوارد   -١٥

  الفضائية واستغالهلا واستخدامها.
ـــلمية بشـــأن بنود   -١٦ ـــتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الس اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة اس

  الفرعية القانونية يف دورهتا الستني.جديدة لكي تنظر فيها اللجنة 
 

  )١(الشروح    
 

  انتخاب الرئيس  -٢  
تشـــكيل مكاتب اللجنة وجلنتيها الفرعيتني  ٧٣/٩١من قرارها  ٣٧أيَّدت اجلمعية العامة يف الفقرة 

ها الفرعيتني أن تنتخب أعضـــــــاء ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  نة وجلنتي نه ينبغي للج قت على أ ، واتَّف
  لذلك التشكيل.  وفقًا ٢٠٢٠مكاتبها يف دورة كلٍّ منها لعام 

دت ترشيح قد أيَّ آسيا واملحيط اهلادئوالحظت اللجنة يف دورهتا احلادية والستني أن جمموعة دول 
، A/73/20( ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة القانونية ) لرئاســــة اللجنة الفرعية اليابان( ســــيتســــوكو أوكي

  ).٣٧٠الفقرة 
 

  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء  -٥  
ســـُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة تتضـــمَّن معلومات عن أنشـــطة املنظمات الدولية 

  . (A/AC.105/C.2/115)احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء 
 

  بالفضاء اخلارجي وتطبيقها حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة  -٦  
، على أن تدعو اللجنُة الفرعية القانونية، ٧٤/٨٢من قرارها  ٥وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 

 يف دورهتا التاســـــعة واخلمســـــني، فريقها العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة
  . بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد

ــــني، على أن تدعو الفريق العامل املعين حبالة  ــــة واخلمس ــــادس واتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الس
معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد، طيلة مدة 

__________ 
ال متثِّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءًا من جدول األعمال الذي سوف تعتمده   )١(  

 الفرعية. اللجنة
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، ٢٠٢٠، حىت عام ٥٠+لليونيســـبيس ٢ات يف إطار األولوية املواضـــيعية خطة العمل املتعددة الســـنو
  من املرفق األول).  ٨و ٤؛ والفقرتان ٧٣، الفقرة A/AC.105/1122وفقًا ألسلوب العمل املعتمد (

ــــــُتعَرض على الفريق العامل ورقة عمل مقدَّمة من رئيس الف ريق العامل املعين حبالة معاهدات وس
مشــروع وثيقة إرشــادية منقحة " األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــاء اخلارجي وتطبيقها، معنونة

: النظام القانوين للفضاء اخلارجي واحلوكمة العاملية ٥٠لليونيسبيس+ ٢يف إطار األولوية املواضيعية 
  ). A/AC.105/C.2/L.313اآلفاق احلالية واملستقبلية" (: للفضاء

 
   املسائل املتصلة مبا يلي:  -٧  

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

االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس الكفيلة بتحقيق 
 بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

، على أن تدعو اللجنة الفرعية القانونية، ٧٤/٨٢من قرارها  ٥وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
، فريقها العامل املعين بتعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده إىل واخلمســـنيالتاســـعة يف دورهتا 

  .االنعقاد من جديد
ــــــعــة والثالثني املعقودة يف عــام  ، ٢٠٠٠وكــانــت اللجنــة الفرعيــة قــد وافقــت، يف دورهتــا التــاس

ينظر الفريق العامل إال يف املســــــائل املتصــــــلة بتعريف الفضــــــاء اخلارجي وتعيني حدوده   أال على
)A/AC.105/738 ١٠٨، الفقرة.(  

وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة تتضمَّن املعلومات الواردة من الدول األعضاء يف 
اللجنة بشأن التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتصل بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 

)A/AC.105/865/Add.23و ،A/AC.105/865/Add.24 ضمَّن الردود الواردة )، ومذكِّرة من األمانة تت
اللجنة على أســــئلة حول التحليقات  من الدول األعضــــاء يف األمم املتحدة واملراقبني الدائمني لدى

لعلميـــة و عثـــات ا ب ل لبشـــــــر (/دون املـــداريـــة ألغراض ا ، A/AC.105/1039/Add.13أو نقـــل ا
ن األمانة تتضــمن آراء الدول األعضــاء واملراقبني الدائمني )، ومذكِّرة مA/AC.105/1039/Add.14و

ــة بشــــــــأن تعريف الفضــــــــاء اخلــارجي وتعيني حــدوده ( ــدى اللجن ، A/AC.105/1112/Add.7ل
)، ومذكرة من األمانة تتضـــمن معلومات عن أي حالة عملية من شـــأهنا A/AC.105/1112/Add.8و

وتقرير من األمانة يتضـــــمن ) A/AC.105/1226أن تربر تعريف الفضـــــاء اخلارجي وتعيني حدوده (
  .).1Add./105/769A/AC(تعيني حدوده خالصة تارخيية للنظر يف مسألة تعريف الفضاء اخلارجي و

  
 التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية  -٨  

باســتكشــاف الفضــاء ســتواصــل اللجنة الفرعية النظر يف البند املتعلق بالتشــريعات الوطنية املتصــلة 
 ).٢٦١، الفقرة A/74/20اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (
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 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  -٩  

، A/74/20ســــتواصــــل اللجنة الفرعية النظر يف البند املتعلق ببناء القدرات يف جمال قانون الفضــــاء (
 ). ٢٦١الفقرة 

وســُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن املؤمتر املشــترك بني األمم املتحدة وتركيا ومنظمة التعاون 
، الفضــائي آلســيا واملحيط اهلادئ بشــأن قانون الفضــاء والســياســة الفضــائية، املعقود يف إســطنبول

  ).A/AC.105/1222( ٢٠١٩سبتمرب /أيلول ٢٦إىل  ٢٣من  تركيا،
  

    دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل   -١٠  
، يف دورهتا الثانية والســتني، على أن اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية اتَّفقت جلنة

بعنوان "دور اللجنة وأساليب عملها يف املستقبل" يف جدول أعمال كلتا اللجنتني ُيدرج بند منتظم 
، A/74/20الفرعيتني بغيــة إتــاحــة املجــال ملنــاقشــــــــة املســــــــائــل الشــــــــاملــة ملجــاالت متعــددة (

  (ح)).  ٣٢١ الفقرة
ــــــُيعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األما ــــــاليب العمل لدى جلنة وس نة بعنوان "احلوكمة وأس

  ).A/AC.105/C.1/L.384استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني" (
 

بتدابري ختفيف احلطام الفضائي تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتصلة   -١١  
 والتدابري العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

والستني، على النظر  الثانيةفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا تَّا
يف البند املتعلق بالتبادل العام للمعلومات واآلراء بشــــــأن اآلليات القانونية املتصــــــلة بتدابري ختفيف 
احلطام الفضــــائي والتدابري العالجية ذات الصــــلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف 

 جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية يف بندًا منفردًا للمناقشــــة يف/احلســــبان، باعتباره موضــــوعًا
 ). ٢٦١، الفقرة A/74/20دورهتا التاسعة واخلمسني (

 
 تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي  -١٢  

والستني، على النظر  الثانيةء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا فقت جلنة استخدام الفضاتَّا
ــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية  يف البند املتعلق بالتبادل العام للمعلومات بش

 بندًا منفردًا للمناقشة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية/بالفضاء اخلارجي باعتباره موضوعًا
  ).٢٦١، الفقرة A/74/20يف دورهتا التاسعة واخلمسني (

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

والستني، على النظر  الثانيةفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا تَّا
يف البند املتعلق بالتبادل العام لآلراء بشأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء باعتباره 

بندًا منفردًا للمناقشــــــة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاســــــعة /موضــــــوعًا
 ).٢٦١، الفقرة A/74/20واخلمسني (
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 تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية  -١٤  

والستني، على النظر  الثانيةفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا تَّا
الدويل على أنشـــطة الســـواتل الصـــغرية يف البند املتعلق بالتبادل العام لآلراء بشـــأن تطبيق القانون 

بندًا منفردًا للمناقشة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة /باعتباره موضوعًا
 ).٢٦١، الفقرة A/74/20واخلمسني (

 
القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف املوارد تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج   -١٥  

 الفضائية واستغالهلا واستخدامها

والستني، على النظر  الثانيةفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا تَّا
شطة  شأن النماذج القانونية املحتملة لألن ستكشاف يف البند املتعلق بالتبادل العام لآلراء ب املتعلقة با

بندًا منفردًا للمناقشة يف جدول أعمال /املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها باعتباره موضوعًا
  ).٢٦١، الفقرة A/74/20اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة واخلمسني (

ستني وأقرت اللجنة سِّ  يف دورهتا الثانية وال شتال (بولندا) كمي ر ترشيح بلجيكا واليونان ألندريه مي
املقرر كنائب له، وذلك لقيادة املشـــاورات غري الرمسية  (أســـتراليا) للمشـــاورات، وســـتيفن فريالند

ــــــعــة واخلمســــــنيعقــدهــا   ٢٥٨، الفقرة A/74/20( خالل دورة اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة التــاس
مشــروع خطة للمشــاورات غري الفرعية اللجنة ســيعرض على ). و٢٧٨ ، الفقرةA/AC.105/1203و

   .)٢٥٩، الفقرة A/74/20(الواردة من الدول األعضاء يف اللجنة  تعليقاتوال املقررةالرمسية 
 

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة   -١٦  
 لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الستني

سعة  شروع جدول سوف ُتقدِّم اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا التا شأن م واخلمسني، اقتراحها ب
  .األعمال املؤقَّت لدورهتا الستني إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 
  الندوة   

فقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثامنة واخلمســــــني، على دعوة املعهد الدويل لقانون الفضــــــاء تَّا
رى إىل تنظيم ندوة تعقد أثناء دورهتا التاســعة واخلمســني واملركز األورويب لقانون الفضــاء مرة أخ

)A/AC.105/1203 وســـــوف ُتعقد ندوة عن موضـــــوع "قانون الفضـــــاء من أجل ٢٨٢، الفقرة .(
 .٢٠٢٠مارس /آذار ٢٣االقتصاد الفضائي العاملي" بعد ظهر يوم 
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 املرفق

 تنظيم األعمال    
ُرتِّـب اجلـدول الزمين ألعمـال اللجنـة الفرعيـة القـانونيـة حبيـث يوفر لألفرقـة العـاملـة اليت   -١

  (أ) من جدول األعمال احلد األقصى من الوقت املتاح. ٧و ٦ستعاود االنعقاد يف إطار البندين 
املعنون ، ٣ وجيوز وضـــــع حد لعدد الكلمات اليت ســـــُتلقى يف كل جلســـــة يف إطار البند  -٢

"تباُدل عام لآلراء"، حســــــب االقتضــــــاء، بغية إتاحة الوقت الكايف للنظر يف ســــــائر بنود جدول 
ـــــــة. وكقــاعــدة عــامــة، ينبغي أال تتجــاوز مــدة كــل  األعمــال على النحو املخطَّط لــه لكــل جلس

 ٢٠١١دقــائق، وفق مــا اتفقــت عليــه اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســــــني يف عــام   ١٠ كلمــة
)A/66/20ب)). ( ٢٩٨ ، الفقرة  
ووفقًا للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية والســـــتني بإدراج بند جديد يف جدول   -٣

، وبأن يظلَّ هذا البند مدرجًا فيه حىت انعقاد دورهتا الثالثة ‘"٢٠٣٠الفضــاء ’أعماهلا بعنوان "خطة 
)، أنشــئ فريق عامل معين بوضــع خطة ٣٦٣-٣٥٨، الفقرات A/73/20( ٢٠٢٠عام والســتني يف 

سعة أثناء الدورة العامل الفريق هذا " يف إطار هذا البند، وسيجتمع ٢٠٣٠"الفضاء  واخلمسني التا
ورقة عمل ى الفريق العامل للجنة الفرعية وســـــتوفر له خدمات الترمجة الشـــــفوية. وســـــيعرض عل

  ). A/AC.105/C.2/L.316وخطة تنفيذها ( ‘٢٠٣٠الفضاء ’طة منقح خلمشروع يقدمها مكتبه عن 
وفيما يلي جدول زمين اســترشــادي لألعمال يوفر دليًال عامًّا لتواريخ مناقشــة بنود جدول   -٤

يده  متد قدمي وقت النظر يف أيٍّ من البنود أو  لدورة. ومن املمكن ت ها خالل ا يد مال ومواع األع
تأخريه، تبعًا ملتطلبات اللجنة الفرعية ومراعاة أليِّ قيود تنظيمية قد تنشأ خالل الدورة. ويشمل  أو

ات الفريق هذا اجلدول الزمين االســـترشـــادي ألول مرة، وفقًا لطلب اللجنة، معلومات عن اجتماع
)). وقد أدرجت أيضـــــًا معلومات عن املشـــــاورات غري الرمسية (ه ٣٢١الفقرة ، A/74/20العامل (

تباُدل عام لآلراء بشــــــأن النماذج من جدول األعمال املعنون " ١٥املقرر إجراؤها بشــــــأن البند 
  لقة باستكشاف املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها".القانونية املحتملة لألنشطة املتع

   
  (أ)اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    

 
  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

  ٢٠٢٠مارس /آذار ٢٧إىل  ٢٣األسبوع من 
  إقرار جدول األعمال -١البند   مارس /آذار ٢٣االثنني، 

  انتخاب الرئيس-٢البند 
  كلمة الرئيس  -٣البند 
  تباُدل عام لآلراء -٤البند 

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

  "الفضاء من أجل االقتصاد الفضائي العاملي
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  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

  تباُدل عام لآلراء  -٤البند   مارس/آذار ٢٤الثالثاء، 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٦البند 

  )ب(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج  -١٥البند 

القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف 
  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها

  عروض إيضاحية تقنية
ع الفريق العامل بشأن حالة معاهدات اجتما

األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 
    وتطبيقها اخلارجي

  تباُدل عام لآلراء  -٤البند 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٦البند 

  (ب)املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج  -١٥البند 

املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف القانونية 
  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها

  عروض إيضاحية تقنية
اجتماع الفريق العامل بشأن جدول 

    "٢٠٣٠ "الفضاء
      

  تباُدل عام لآلراء  -٤البند   مارس/آذار ٢٥األربعاء، 
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -٦البند 

  (ب)بالفضاء اخلارجي وتطبيقهااملتعلقة 

تباُدل عام لآلراء بشأن النماذج  -١٥البند 
القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف 

  املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها
  مشاورات غري رمسية مقرر إجراؤها 

  بشأن موارد الفضاء
  عروض إيضاحية تقنية

هدات اجتماع الفريق العامل بشأن حالة معا
األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 

    وتطبيقها اخلارجي

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

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

  لألرض واستخدامه
تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب  -١٣البند 

  ة املرور يف الفضاءالقانونية إلدارة حرك
  عروض إيضاحية تقنية

اجتماع الفريق العامل بشأن تعريف الفضاء 
    اخلارجي وتعيني حدوده
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  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

  تباُدل عام لآلراء  -٤البند   مارس/آذار ٢٦اخلميس، 
تعريف الفضاء اخلارجي  -(أ) ٧البند 
  (ج)حدوده وتعيني
طبيعة املدار الثابت بالنسبة  -(ب) ٧البند 

  واستخدامهلألرض 
تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب  -١٣البند 

  القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء
  مشاورات غري رمسية مقرر إجراؤها 

  بشأن موارد الفضاء
  عروض إيضاحية تقنية

  تباُدل عام لآلراء  -٤البند 
تعريف الفضاء اخلارجي  -(أ) ٧البند 
  (ج)حدوده وتعيني
املدار الثابت بالنسبة طبيعة  -(ب) ٧البند 

  لألرض واستخدامه
تباُدل عام لآلراء بشأن اجلوانب  -١٣البند 

 القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضاء
مشاورات غري رمسية مقرر إجراؤها بشأن 

  موارد الفضاء
  عروض إيضاحية تقنية

اجتماع الفريق العامل بشأن تعريف الفضاء 
          اخلارجي وتعيني حدوده

  تباُدل عام لآلراء  -٤البند   مارس/آذار ٢٧اجلمعة، 
  معلومات عن أنشطة املنظمات  -٥البند 

الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق 
  بقانون الفضاء

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

  مشاورات غري رمسية مقرر إجراؤها 
  بشأن موارد الفضاء

  عروض إيضاحية تقنية
خطة اجتماع الفريق العامل بشأن 

    "٢٠٣٠ "الفضاء

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

الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق 
  بقانون الفضاء

راء بشأن تطبيق تباُدل عام لآل -١٤البند 
  القانون الدويل على أنشطة السواتل الصغرية

  عروض إيضاحية تقنية
اجتماع الفريق العامل بشأن تعريف الفضاء 

    اخلارجي وتعيني حدوده
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  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

  ٢٠٢٠أبريل /نيسان ٤آذار/مارس إىل  ٣٠األسبوع من 
  تباُدل عام لآلراء  -٤البند   مارس/آذار ٣٠االثنني، 

  معلومات عن أنشطة املنظمات  -٥البند 
الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق 

  بقانون الفضاء
تباُدل عام لآلراء بشأن تطبيق  -١٤البند 
  الدويل على أنشطة السواتل الصغرية القانون

  عروض إيضاحية تقنية
ت اجتماع الفريق العامل بشأن حالة معاهدا

األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 
    وتطبيقها اخلارجي

التشريعات الوطنية املتصلة  -٨البند 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

  األغراض السلمية 
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٩البند 
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن  -١١البند 

لة بتدابري ختفيف احلطام اآلليات القانونية املتص
الفضائي والتدابري العالجية ذات الصلة، مع أخذ 
  عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

  عروض إيضاحية تقنية
خطة اجتماع الفريق العامل بشأن 

          "٢٠٣٠ "الفضاء
التشريعات الوطنية املتصلة باستكشاف  -٨البند   مارس/آذار ٣١الثالثاء، 

  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٩البند 
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن  -١١البند 

اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام 
صلة، مع أخذ الفضائي والتدابري العالجية ذات ال

  عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان
  عروض إيضاحية تقنية

اجتماع الفريق العامل بشأن حالة معاهدات 
األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء 

   وتطبيقها اخلارجي

التشريعات الوطنية املتصلة  -٨البند 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف 

  مية األغراض السل
  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء -٩البند 
تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشأن  -١١البند 

اآلليات القانونية املتصلة بتدابري ختفيف احلطام 
الفضائي والتدابري العالجية ذات الصلة، مع أخذ 
  عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

  عروض إيضاحية تقنية
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  جلسة بعد الظهر  اجللسة الصباحية  التاريخ

دور اللجنة وأسلوب عملها  -١٠البند   أبريل/نيسان ١األربعاء، 
  املستقبل يف

  تباُدل عام للمعلومات بشأن  -١٢البند 
  صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا 

  املعنية بالفضاء اخلارجي
اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة بشأن  -١٦البند 

  الفرعيةبنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة 
  عروض إيضاحية تقنية

خطة اجتماع الفريق العامل بشأن 
   "٢٠٣٠ "الفضاء

دور اللجنة وأسلوب عملها  -١٠البند 
  املستقبل يف

تباُدل عام للمعلومات بشأن  -١٢البند 
صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنية 

  بالفضاء اخلارجي
بشأن اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة  -١٦البند 

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

دور اللجنة وأسلوب عملها  -١٠البند   أبريل/نيسان ٢اخلميس، 
  املستقبل يف

  تباُدل عام للمعلومات بشأن  -١٢البند 
  صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا 

  املعنية بالفضاء اخلارجي
اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة بشأن  -١٦البند 

  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية
    عروض إيضاحية تقنية

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

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

طة اعتماد التقرير املوجز للفريق العامل املعين خب
  "٢٠٣٠"الفضاء 

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية
  عروض إيضاحية تقنية

      
  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  أبريل/نيسان ٣اجلمعة، 

   
، على التوقف عن ١٩٩٥استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، عام  جلنةاتفقت     (أ)

ختصيص بنود معينة من جدول األعمال جللسات معينة يف الدورة، وعلى مواصلة تزويد الدول األعضاء جبدول زمين 
عينة من جدول األعمال، وذلك ملساعدهتا يف التخطيط استرشادي لألعمال دون املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود م

)A/50/20 (ب)). ١٦٩، الفقرة  
سوف جيتمع الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، الذي سُيدعى     (ب)

وستستأنف اللجنة الفرعية . ٦، أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ٥االنعقاد جمدَّدًا، وفقًا للفقرة  إىل
  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ٢يوم اخلميس  ٦القانونية نظرها يف البند 

 ٥سوف جيتمع الفريق العامل املعين بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، الذي سُيدعى إىل االنعقاد جمدَّدًا، وفقًا للفقرة     )(ج
تستأنف اللجنة الفرعية القانونية وس. (أ) ٧، خالل الوقت املخصَّص أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٤/٨٢قرار اجلمعية العامة  من

  نيسان/أبريل، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل. ٢(أ) يوم اخلميس   ٧نظرها يف البند 
 


