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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية القانونية
  نوالدورة الثالثة واخلمس

        ٢٠١٤ أبريل/ نيسان٤ -مارس / آذار٢٤ فيينا،
      تجدول األعمال املؤقَّ    

  .إقرار جدول األعمال  -١
  .انتخاب الرئيس  -٢
  .كلمة الرئيس  -٣
  .ل عام لآلراءتباُد  -٤
ت عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية فيما يتعلـق            معلوما  -٥

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

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

والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنـسبة            
  .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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 باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف    ذات الـــصلةالتـــشريعات الوطنيـــة    -٨
  .األغراض السلمية

  .لقدرات يف جمال قانون الفضاءبناء ا  -٩
استعراض املبادئ ذات الصلة باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي                   -١٠

  . تنقيحهايةوإمكان
صلة بتـدابري ختفيـف احلطـام       ل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليـات القانونيـة املتَّـ          تباُد  -١١

  .التقنية يف احلسبانالفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية و
ل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحـدة غـري امللزمـة قانونـاً املعنيـة بالفـضاء           تباُد  -١٢

  .اخلارجي
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                 -١٣

  .يف األغراض السلمية
اخلارجي يف األغراض السلمية بـشأن بنـود     اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء         -١٤

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

  *الشروح    
  

    انتخاب الرئيس  - ٢  
التعـاون الـدويل يف اسـتخدام       "عنـون   امل،  ٦٨/٧٥ هـا  قرار ٢٧ ت اجلمعيـة العامـة، يف الفقـرة       أقرَّ

، تــشكيل مكاتــب اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني للفتــرة  "لميةالفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــس
ــان، كــل يف دورهتــا    ، وكــر٢٠١٥َّ-٢٠١٤ ــة وجلنتاهــا الفرعيت رت ضــرورة أن تنتخــب اللجن
  .حني لتلك الفترة، أعضاء مكاتبها املرش٢٠١٤َّ لعام

أوفـه  -ترشيح كـاي  ) ٣٣١، الفقرة   A/67/20(والحظت اللجنة، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني       
  .ملنصب رئيس اللجنة الفرعية القانونية) أملانيا(وغل شر
    

                                                                  

  ل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاً من جدول األعمال الذي ستعتمده ال متثِّ  *  
  .اللجنة الفرعية
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غري احلكومية فيما يتعلق املنظمات معلومات عن أنشطة املنظمات احلكومية الدولية و  - ٥  
    بقانون الفضاء

ن معلومــات عــن أنــشطة املنظمــات  رة مــن األمانــة تتــضمَّســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكِّ 
  .)A/AC.105/C.2/104(ة فيما يتعلق بقانون الفضاء يري احلكوماحلكومية الدولية واملنظمات غ

    
    حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  - ٦  

ــة   ــة العام ــرة،وافقــت اجلمعي ــن قرار٤  يف الفق ــا م ــة    ٦٨/٧٥ ه ــة الفرعي ــوم اللجن ــى أن تق ، عل
ــدعوة فر    ــسني، بـ ــة واخلمـ ــا الثالثـ ــة، يف دورهتـ ــدات    القانونيـ ــة معاهـ ــين حبالـ ــل املعـ ــا العامـ يقهـ

  .املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد األمم
ووفقاً التفاق الفريق العامل يف الدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة، سـوف تتـاح الـردود                    

ه رئيس الفريق العامـل يف ورقـة        أعدَّاألسئلة الواردة يف االستبيان الذي      على  اها األمانة   اليت تتلقَّ 
جتميعــاً ، تــشمل  عــن الــردود الــواردة علــى االســتبيانحملــة عامــةأيــضاً وســوف ُتتــاح . اجتمــاع

 يف ورقــة ،الــدورةتلــك لــآلراء الــيت قُــدِّمت كتابــةً وطُرحــت يف املناقــشات الــيت جــرت أثنــاء    
  ).١٥ و١٠ ، املرفق األول، الفقرتانA/AC.105/1045 (اجتماع

فقــت اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني، علــى أن تــستعرض، يف دورهتــا الثالثــة  واتَّ
واخلمـــسني، مـــدى احلاجـــة إىل متديـــد واليـــة الفريـــق العامـــل إىل مـــا بعـــد تلـــك الـــدورة           

)A/AC.105/1045 ١٨٨، الفقرة.(  
    

    :صلة مبا يلياملسائل املتَّ  - ٧  
    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   ــة العام ــرة ،وافقــت اجلمعي ــن قرار٤ يف الفق ــا م ــى أن٦٨/٧٥ْ ه ــوم  ، عل ــة  تق ــة الفرعي اللجن

العامـل املعـين بتعريـف الفـضاء اخلـارجي          بـدعوة الفريـق     القانونية، يف دورهتا الثالثة واخلمسني،      
  .وتعيني حدوده إىل االنعقاد من جديد
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 علـى  ٢٠٠٠وكانت اللجنة الفرعية قـد اتَّفقـت يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني املعقـودة يف عـام               
صلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده  يف املــسائل املتَّــالَّ الفريــق العامــل لــن ينظــر إأنَّ
)A/AC.105/738 ١٠٨، الفقرة.(  

رة من األمانة تتضمَّن الردود الواردة من الدول األعـضاء علـى        وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّ    
، )Add.14و A/AC.105/889/Add.13(الــسؤالني بــشأن تعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده 

رة من األمانة تتضمَّن الردود الواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي              ومذكِّ
صل بتعريف الفـضاء اخلـارجي      التشريعات واملمارسات الوطنية فيما يتَّ    بشأن  يف األغراض السلمية    

ود الـواردة  رة من األمانة تتضمَّن الـرد ، ومذكِّ)Add.15 وA/AC.105/865/Add.14(وتعيني حدوده  
من الدول األعضاء واملراقبني الـدائمني لـدى اللجنـة علـى األسـئلة حـول التحليقـات دون املداريـة           

  ).Add.3 وA/AC.105/1039/Add.2(أو نقل البشر /ألغراض البعثات العلمية و
    

  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ذات الصلة التشريعات الوطنية   -٨  
    يف األغراض السلمية

 كـانون   ١١ خ املـؤرَّ  ٦٨/٧٤عرض على اللجنة الفرعيـة القانونيـة قـرار اجلمعيـة العامـة              يوف  س
توصيات بشأن التـشريعات الوطنيـة ذات الـصلة باستكـشاف     "املعنون و ٢٠١٣ديسمرب  /األول

  ".الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
    

    بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  - ٩  
ة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني،               فقت جلن اتَّ

على النظر يف البند املتعلق ببناء القدرات يف جمال قانون الفضاء كبند منتظم يف جـدول أعمـال                  
  ).٢٥٢، الفقرة A/68/20(اللجنة الفرعية القانونية 

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

     تنقيحهايةوإمكان
فقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني،                اتَّ

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف            البند املتعلق ب  على النظر يف    
 للمناقـشة يف جـدول أعمـال        اً منفـرداً  بنـد /عتباره موضوعاً با تنقيحها   يةالفضاء اخلارجي وإمكان  

  ).٢٥٢، الفقرة A/68/20(اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني 
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صلة بتدابري ختفيف احلطام ل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية املتَّتباُد  - ١١  
    مية والتقنية يف احلسبانالفضائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العل

فقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني،                اتَّ
ل العـام للمعلومـات واآلراء بـشأن اآلليـات القانونيـة املتـصلة              التبـادُ بالبند املتعلـق    على النظر يف    

 العلميـة والتقنيـة يف احلـسبان،    بتدابري ختفيف احلطـام الفـضائي، مـع أخـذ عمـل اللجنـة الفرعيـة           
 هتـا للمناقـشة يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دور              منفـرداً    اًبند/باعتباره موضوعاً 
  ).٢٥٢، الفقرة A/68/20(الثالثة واخلمسني 

    
    ل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً املعنية بالفضاء اخلارجيتباُد  -١٢  

فقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني،                اتَّ
عـام للمعلومـات بـشأن صـكوك األمـم املتحـدة غـري امللزمـة                الل  تبـادُ العلى إدراج البند املتعلـق ب     

ــة بالفــضاء اخلــارجي كموضــوع   ــاً املعني ــة    /قانون ــد منفــرد للمناقــشة يف جــدول أعمــال اللجن بن
  ).٢٥٢ و٢٥١ تان، الفقرA/68/20( القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني الفرعية

    
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   - ١٣  

    األغراض السلمية  يف
علــق ج البنــد املترِْد ُتــاتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، علــى أنْ

ــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف       ــة للتع ــات الدولي باســتعراض اآللي
ووفقـاً  ). ١٧٩، الفقـرة    A/AC.105/1003(األغراض السلمية كبند يف إطار خطة عمل مخـسية          

ل املعلومــات وإنــشاء فريــق تبــاُد ٢٠١٤يف عــام خلطــة العمــل، ســوف تواصــل اللجنــة الفرعيــة 
دة موعــة آليــات التعــاون الــدويل، مبــا فيهــا االتفاقــات الثنائيــة واملتعــدِّ  عامــل ينــاقش تــصنيف جم

األطراف القائمة، والترتيبات غري امللزمة، واملبادئ، واملبـادئ التوجيهيـة التقنيـة، وسـائر آليـات       
  ).١٧٩، الفقرة A/AC.105/1003(التعاون 

تــها األمانــة مــن الــدول  الــيت تلقَّرة مــن األمانــة تتــضمَّن الــردودوســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكِّ
األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة على استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكـشاف             

  ).Add.2و Add.1و A/AC.105/C.2/105(الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
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 يف األغراض السلمية بشأن بنود اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  - ١٤  
    جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الرابعة واخلمسني

مــشروع بــشأن هــا ســوف ُتقــدِّم اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني اقتراحَ  
اء اخلــارجي يف اســتخدام الفــضإىل جلنــة  الرابعــة واخلمــسني هتاجــدول األعمــال املؤقَّــت لــدور 

  .األغراض السلمية
    

    الندوة    
ــدعى املعهــد الــدويل لقــانون     اتَّ ــة واخلمــسني، علــى أن ُي ــة، يف دورهتــا الثاني ــة الفرعي فقــت اللجن

ــدَّ    ــضاء جم ــانون الف ــضاء واملركــز األورويب لق ــة     الف ــا الثالث ــاء دورهت ــد أثن ــدوة ُتعق ــيم ن داً إىل تنظ
وســـــوف ُتعقـــــد نـــــدوة حـــــول موضـــــوع ). ١٨٩، الفقـــــرة A/AC.105/1045(واخلمـــــسني 

"٢٠١٤ مارس/ آذار٢٤  بعد ظهر يوم"ااالحتياجات التنظيمية للسواتل الصغرية جد.  
    

مة من رئيس الفريق العامل للجنة الفرعية العلمية والتقنية بشأن استدامة املعلومات املقدَّ    
    أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

غ رئــيس الفريــق العامــل اللجنــة الفرعيــة لــسادسة واخلمــسني، علــى أن ُيبلِّــفقــت اللجنــة يف دورهتــا ااتَّ
م الذي أحرزه الفريق العامل يف الفتـرة املفـضية إىل الـدورة    القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني بالتقدُّ     

  ).١٦٧، الفقرة A/68/20(وخالل تلك الدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
    

    املسائل التنظيمية    
 الرابعة واخلمـسني، التوصـيات الـيت قدَّمتـها اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف                 هتادت اللجنة، يف دور   أيَّ

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

  ).٢٩٨، الفقرة A/66/20(طرائق عمل هاتني اللجنتني الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى منها 
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      املرفق
      تنظيم األعمال    

لألفرقـة العاملـة الـيت سـتعاود        ُرتِّب اجلدول الزمين ألعمال اللجنة الفرعيـة حبيـث يـوفِّر              -١
  . األقصى من الوقت املتاح احلد١٣َّو) أ( ٧ و٦ االنعقاد يف إطار البنود

، ٤ ر إلقاؤهـا مبوجـب البنـد      دد الكلمـات املقـرَّ    وضع حد لع  وجيوز، حسب االقتضاء،      -٢
، وذلــك بغيــة إتاحــة الوقــت الكــايف للنظــر يف ســائر بنــود جــدول  "ل عــام لــآلراءتبــاُد"املعنــون 

 ة كـل كلمـة   تتجـاوز مـدَّ  الَّوكقاعدة عامـة، ينبغـي أ  .  جلسةر يف كلاألعمال على النحو املقرَّ 
، A/66/20 (٢٠١١ فقت عليه اللجنة يف دورهتا الرابعـة واخلمـسني، يف عـام           دقائق، كما اتَّ   ١٠

  )).ب (٢٩٨ الفقرة
ــاه جــدول زمــين استرشــادي لألعمــال     -٣ ــرد أدن ــواريخ   . وي ــل عــام لت وهــذا اجلــدول دلي

 تقدمي وقـت النظـر يف أيٍّ        ومن املمكن . مناقشة بنود جدول األعمال ومواعيدها خالل الدورة      
ــة ومراعــاةً    ــة مــن البنــود أو متديــده أو تــأخريه، تبعــاً ملتطلبــات اللجنــة الفرعي  أليِّ قيــود تنظيمي

  .تنشأ خالل الدورة قد
    

      *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
 جلسة بعد الظهر اجللسة الصباحية التاريخ

 ٢٠١٤مارس / آذار٢٨ إىل ٢٤األسبوع من 

   إقرار جدول األعمال-١البند  مارس / آذار٢٤االثنني، 
   انتخاب الرئيس-٢البند 
   كلمة الرئيس-٣البند 
  ل عام لآلراء تباُد-٤البند 

ها املعهد الدويل لقانون الفضاء ُمندوة ينظِّ
واملركز األورويب لقانون الفضاء عن موضوع 

 "االصغرية جدللسواتل االحتياجات التنظيمية "

                                                                  

اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، املعقودة يف   *  
ن املمارسة املتعلقة بتخصيص بنود معيَّنة يف جدول األعمال جللسات معيَّنة يف ف ع، على التوق١٩٩٥ُّ  عام

دورة ما، وعلى االستمرار، بغية مساعدة الدول األعضاء يف ختطيطها، بتزويدها جبدول زمين استرشادي 
  )).ب( ١٦٩، الفقرة A/50/20( بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة يف جدول األعمال ميس لألعمال ال
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  ل عام لآلراء تباُد-٤البند  مارس/آذار ٢٥ ثاء،الثال
   معلومات عن أنشطة املنظمات -٥البند 

  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

   حالة معاهدات األمم املتحدة -٦البند 
  )أ(اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

  عروض إيضاحية تقنية 

  ل عام لآلراءتباُد -٤البند 
 معلومات عن أنشطة املنظمات -٥البند 

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس-٦البند 
  )أ(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

  عروض إيضاحية تقنية

  عام لآلراءل  تباُد-٤البند  مارس/آذار ٢٦ األربعاء،
   معلومات عن أنشطة املنظمات -٥البند 

  احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية 
  فيما يتعلق بقانون الفضاء

   حالة معاهدات األمم املتحدة -٦البند 
  )أ(اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراء تباُد-٤البند 
هدات األمم املتحدة اخلمس حالة معا-٦البند 

  )أ(املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني -)أ( ٧البند 

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

  لألرض واستخدامه
  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراء تباُد-٤البند  مارس/آذار ٢٧ اخلميس،
  الفضاء اخلارجي  تعريف -)أ( ٧ البند

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

  لألرض واستخدامه
   ذات الصلة التشريعات الوطنية -٨البند 

  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  يف األغراض السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراء تباُد-٤البند 
ارجي وتعيني  تعريف الفضاء اخل-)أ( ٧ البند

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

  لألرض واستخدامه
ذات الصلة  التشريعات الوطنية -٨البند 

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 
  األغراض السلمية يف

  عروض إيضاحية تقنية
  ل عام لآلراء  تباُد-٤البند  مارس/ آذار٢٨اجلمعة، 

   الفضاء اخلارجي  تعريف-)أ( ٧البند 
  )ب(وتعيني حدوده

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

   ذات الصلة التشريعات الوطنية -٨البند 
  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه 

  يف األغراض السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام لآلراء تباُد-٤البند 
لدولية للتعاون  استعراض اآلليات ا-١٣البند 

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

 اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة بشأن -١٤البند 
  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية

  عروض إيضاحية تقنية
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 ٢٠١٤ أبريل/ نيسان٤ إىل مارس/ آذار٣١ األسبوع من

  ل عام لآلراء  تباُد-٤د البن مارس / آذار٣١ االثنني،
  ل عام للمعلومات بشأن  تباُد-١٢البند 

  صكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانوناً 
  املعنية بالفضاء اخلارجي

   استعراض اآلليات الدولية للتعاون -١٣البند 
  يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي 

  )ج(واستخدامه يف األغراض السلمية
  عروض إيضاحية تقنية

ل عام للمعلومات واآلراء  تباُد-١١ البند
صلة بتدابري ختفيف بشأن اآلليات القانونية املتَّ

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

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

  بالفضاء اخلارجي
 استعراض اآلليات الدولية للتعاون -١٣ البند

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

  عروض إيضاحية تقنية

  ل عام للمعلومات واآلراء  تباُد-١١البند   أبريل/ نيسان١الثالثاء، 
صلة بتدابري ختفيف بشأن اآلليات القانونية املتَّ

  ل اللجنة احلطام الفضائي، مع أخذ عم
  الفرعية العلمية والتقنية يف احلسبان

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

  بالفضاء اخلارجي
   استعراض اآلليات الدولية للتعاون -١٣البند 

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

  وض إيضاحية تقنيةعر

   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء-٩البند 
 استعراض املبادئ ذات الصلة -١٠ البند

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
  اخلارجي وإمكان تنقيحها

ل عام للمعلومات واآلراء بشأن تباُد-١١البند 
صلة بتدابري ختفيف احلطام اآلليات القانونية املتَّ

ائي، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية الفض
  والتقنية يف احلسبان

  عروض إيضاحية تقنية

   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء-٩البند  أبريل/ نيسان٢األربعاء، 
   استعراض املبادئ ذات الصلة -١٠البند 

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
   تنقيحهايةاخلارجي وإمكان

   اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة -١٤البند 
  بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة 

  الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء-٩البند 
 استعراض املبادئ ذات الصلة -١٠البند 

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
   تنقيحهايةاخلارجي وإمكان

ات مقدَّمة إىل اللجنة بشأن  اقتراح-١٤البند 
  بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية

  عروض إيضاحية تقنية

   اقتراحات مقدَّمة إىل اللجنة -١٤البند  أبريل/نيسان ٣اخلميس، 
  بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة 

  الفرعية

 من ١٣عتماد تقرير الفريق العامل عن البند ا
  )ج(جدول األعمال

  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية
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   ٦اعتماد تقرير الفريق العامل عن البند 
  )أ(من جدول األعمال

  ) أ( ٧اد تقرير الفريق العامل عن البند عتما
  )ب(من جدول األعمال

 عروض إيضاحية تقنية

 عروض إيضاحية تقنية

  تماد تقرير اللجنة الفرعية القانونيةاع  اعتماد تقرير اللجنة الفرعية القانونية  أبريل / نيسان٤اجلمعة، 
    

سوف جيتمع الفريق العامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء   )أ(      
، خالل الوقت ٦٨/٧٥من قرار اجلمعية العامة  ٤اخلارجي وتطبيقها، الذي سيعاود االنعقاد وفقاً للفقرة 

   ٦وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند . ل األعمال من جدو٦املخصَّص للنظر يف البند 
  .بغية اعتماد تقرير الفريق العامل أبريل،/ نيسان٣يوم اخلميس 

صلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، سوف جيتمع الفريق العامل املعين باملسائل املتَّ  )ب(      
، خالل الوقت املخصَّص للنظر يف ٦٨/٧٥رار اجلمعية العامة من ق ٤الذي سيعاود االنعقاد وفقاً للفقرة 

   يوم اخلميس) أ(  ٧وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند . من جدول األعمال) أ( ٧البند 
  .أبريل بغية اعتماد تقرير الفريق العامل/ نيسان٣

تعاون يف جمال استكشاف الفضاء سوف جيتمع الفريق العامل املعين باآلليات الدولية لل  )ج(      
، ٦٨/٧٥ من قرار اجلمعية العامة ٤اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، الذي سينعقد وفقاً للفقرة 

   ١٣وستستأنف اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف البند . ١٣ص للنظر يف البند خالل الوقت املخصَّ
  .رير الفريق العاملأبريل، بغية اعتماد تق/ نيسان٣ يوم اخلميس

  


