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 مقدمة  - أول  
( العالمية ولعد  19-فيروس كورونا )كوفيد مرضنظرا للصأأأأأعوبات االسأأأأأتث ائية التأ فر أأأأأتها جائحة   -1

وجوه سأأأأأأأأابقة ليما  تعلق باتخاا القرارات فأ لج ة اسأأأأأأأأتخدا  الفضأأأأأأأأاء الخارجأ فأ األغراض السأأأأأأأألمية و يئتيها 
الفرعيتي  فأ المسأتقل،، اتفقت اللج ة الفرعية القانونية على دلااء هورتها التاسأعة والخمسأي ، واتفقت اللج ة على 

الثالثة والسأأأتي ، وعلى اتخاا القرارات واإلجراءات التالية التأ تهدا دلى  أأأمان اسأأأتمرارية  نشأأأطة  دلااء هورتها
 اللج ة و يئتيها الفرعيتي إ

  
 اللجنة الفرعية القانونية  - ثانيا  

 انتخاب الرئيس -1 

، تشأأأأأأأأأأأأأكي، مكاتب لج ة اسأأأأأأأأأأأأأتخدا  الفضأأأأأأأأأأأأأاء 73/91م  قرار ا    37 قرت الجمعية العامة، فأ الفقرة  -2
، واتفقت على  نه   باأ للج ة ولج تيها  2021-2020الخارجأ فأ األغراض السأأأألمية ولج تيها الفرعيتي  للفترة 

 وفقا ل لك التشكي،إ  2020مكاتلها فأ هورة ك، م ها لعا   الفرعيتي   ن ت تخب  عضاء

والحظت اللج ة فأ هورتها الحاهية والسأأأأأأتي   ن مجموعة هول اسأأأأأأيا والمحيأ الهاهش قد   دت تر أأأأأأي   -3
 (إ 370، الفقرة A/73/20) 2021-2020سيتسوكو  وكأ )اليابان( لرئاسة اللج ة الفرعية القانونية للفترة 

اللج ة الفرعية القانونية سأأأأأأأأأيتسأأأأأأأأأوكو  وكأ )اليابان( لم صأأأأأأأأأب رئيس اللج ة الفرعية القانونية   تنتخل او  -4
 إ2021-2020 للفترة

  
 المساهمات في أعمال اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الستين -2 

دول األعضأأاء والمراقلي  الدائمي ، حسأأب االقتضأأاء، دلى اللج ة الفرعية دلى األمانة  ن تدعو ال  تطلل  -5
، وفقأا 2021 تقأديم مسأأأأأأأأأأأأأأأا مأات فأ  عمأال اللج أة الفرعيأة القأانونيأة لأدورتهأا السأأأأأأأأأأأأأأتي ، المقرر عقأد أا فأ عأا 

هورتهأا للتوصأأأأأأأأأأأأأأيأات الوارهة فأ الفقرات الفرعيأة م  ) ( دلى )و(  هنأا ، والتأ قأدمتهأا اللج أة الفرعيأة القأانونيأة فأ 
 :2019الثام ة والخمسي  فأ عا  

اتفقت اللج ة الفرعية على   مية مواصلة التباهل الم تظم للمعلومات ع  التطورات المستجدة  ) ( 
فأ األطر الت ظيمية الوط ية المتعلقة بالفضأأأاء، وفأ   ا الصأأأده،  أأأجعت اللج ة الفرعية الدول األعضأأأاء على 

ي ها ولوائحها الت ظيمية الوط ية المتعلقة بالفضأأأأأأأاء، وعلى تقديم معلومات مواصأأأأأأألة تزويد األمانة و صأأأأأأأو  قوان 
اإلجمأالأ لططر الت ظيميأة الوط يأة المتعلقأة بأاألنشأأأأأأأأأأأأأأطأة   أمحأدثأة ومسأأأأأأأأأأأأأأا مأات إلهراجهأا فأ العرض المخطط

 (؛ 122، الفقرة A/AC.105/1203الفضائية )

 وصأأأأأأأت اللج ة الفرعية بفن تباهر الدول األعضأأأأأأأاء فأ اللج ة والمراقلون الدائمون لد ها دلى  )ب( 
دوالغ اللج ة الفرعية، فأ هورتها التاسأأأأأأأأأعة والخمسأأأأأأأأأي ، بما اتخ ته  و تعتز  اتخاا ، على الصأأأأأأأأأعيد الوط أ  و 

(إ 140، الفقرة  A/AC.105/1203اإلقليمأ  و الدولأ، م  دجراءات لل اء القدرات فأ مجال قانون الفضأأأأأأأأأأأاء )
وعالوة على الك، هعت اللج ة الفرعية الدول األعضأأأأأأأأأأأأاء دلى تشأأأأأأأأأأأأجير تقديم مسأأأأأأأأأأأأا مات وط ية إلهراجها فأ 

الم   التحأد ثأات المقللأة لأدليأ، الفر  التعليميأة فأ مجأال قأانون الفضأأأأأأأأأأأأأأاء، مر دهراج معلومأات ع  الزمأاالت و 
 (؛139، الفقرة A/AC.105/1203الدراسية المتاحة )

اتفقأت اللج أة الفرعيأة على هعوة الأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأاء فأ اللج أة والم ظمأات الحكوميأة الأدوليأة،  )ج( 
صأأأأة الوالية لمعا ير تخايح الحطا  التأ تتمتر بصأأأأفة مراقب هائم لدى اللج ة، دلى مواصأأأألة اإلسأأأأها  فأ الخال

http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/73/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
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الفضأأأأأأأأأأأأأأائأ التأ اعتمأدتهأا الأدول والم ظمأات الأدوليأة، وتقأديم معلومأات عمأا اعتمأدتأه م  تشأأأأأأأأأأأأأأريعأات  و معأا ير  
تخايح الحطا  الفضأأأأأأائأ  و وتحد ا تلك المعلومات، والك باسأأأأأأتخدا  ال مواج المعد له ا الارض على  بشأأأأأأفن

 (؛185، الفقرة A/AC.105/1203ارجأ )الموقر الشبكأ لمكتب  ؤون الفضاء الخ

 أأأأأأجعت اللج ة الفرعية الدول األعضأأأأأأاء فأ اللج ة والم ظمات الحكومية الدولية التأ تتمتر  )ه( 
األمم المتحدة بمركز مراقب هائم لدى اللج ة على  ن تتباهل المعلومات بشأأأأأأفن ممارسأأأأأأاتها ليما  تعلق بصأأأأأأكوك 

غير الملزمأة قأانونأا المتعلقأة بأالفضأأأأأأأأأأأأأأاء الخأارجأ إلهراجهأا فأ الخالصأأأأأأأأأأأأأأة الواليأة ل ليأات التأ اعتمأدتهأا الأدول 
 (؛ 189، الفقرة A/AC.105/1203والم ظمات الحكومية الدولية فأ   ا الصده )

فرعية على  نه، وفقا لتوصأأأأأأأأأأيات الفريق العام، المع أ بحالة معا دات األمم اتفقت اللج ة ال ) أ( 
، A/AC.105/1203المتحأأدة الخمس المتعلقأأة بأأالفضأأأأأأأأأأأأأأأاء الخأأارجأ وتطليقهأأا التأأابر للج أأة الفرعيأأة القأأانونيأأة )

ة الأأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء فأ اللج أأة، والم ظمأأات الحكوميأأة الأأدوليأأة (،   باأ هعو 12و 11المرفق األول، الفقرتأأان 
والم ظمات غير الحكومية الدولية التأ تتمتر بصأأأأأأأأأأأأفة مراقب هائم لدى اللج ة، حسأأأأأأأأأأأأب االقتضأأأأأأأأأأأأاء، دلى تقديم 
تعليقات ورهوه على االسأأأتلياني  المع وني  "مجموعة م  األسأأأئلة المقدمة م  رئيس الفريق العام، المع أ بحالة 

" 50س+ت األمم المتحأدة الخمس المتعلقأة بأالفضأأأأأأأأأأأأأأاء الخأارجأ وتطليقهأا، مر مراعأاة عمليأة اليونيسأأأأأأأأأأأأأألي معأا أدا
(A/AC.105/1203 و"اسأأأأأأأأأتليان بشأأأأأأأأأفن تطليق القانون الدولأ على  نشأأأأأأأأأطة ،)المرفق األول، الت  ي، األول ،

 (، المرفق األول، الت  ي، الثانأ(؛A/AC.105/1203السوات، الصايرة" )

 وصأأأأأأأأأأأت اللج ة الفرعية بفن تواصأأأأأأأأأأأ، األمانة هعوة الدول األعضأأأأأأأأأأأاء فأ اللج ة والمراقلي   )و( 
ئ، المتعلقة وتعريح  الدائمي ، حسأأب االقتضأأاء، دلى تقديم معلومات وفقا لتوصأأيات الفريق العام، المع أ بالمسأأا

م  المرفق الثأانأ للوثيقأة  9الفضأأأأأأأأأأأأأأاء الخأارجأ وتعيي  حأدوه ، التأابر للج أة الفرعيأة القأانونيأة، الوارهة فأ الفقرة 
A/AC.105/1203إ 

  
 مشاورات غير رسمية من المقرر إجراؤها بشأن موارد الفضاء -3 

فقت اللج ة الفرعية القانونية، فأ هورتها الثام ة والخمسأأأأأي ، على  ن تعقد المشأأأأأاورات غير الرسأأأأأمية ات  -6
المجدولة وم يا فأ دطار و د جدول األعمال المع ون "تباهل عا  ل راء بشفن ال مااج القانونية المحتملة لطنشطة 

 (إ 278، الفقرة A/AC.105/1203)المتعلقة باستكشاا المواره الفضائية واستااللها واستخدامها" 

على  ن المشأأأأأاورات غير الرسأأأأأمية المجدولة وم يا التأ صأأأأأدر وها تكليح وكان  الفرعية  اللج ة  تتفقاو  -7
، 2020 الفرعية، فأ عا م  المقرر  صأأأأال عقد ا خالل الجلسأأأأات العامة فأ الدورة التاسأأأأعة والخمسأأأأي  للج ة 

 إ 2021                                                                             ست عقد عو ا ع  الك خالل الجلسات العامة فأ الدورة الستي  للج ة الفرعية، فأ عا  
  

                                                       ندوة ت عقد أثناء الدورة الستين للجنة الفرعية القانونية -4 

بشأأفن هعوة المعهد  قرت اللج ة، فأ هورتها الثانية والسأأتي ، االتفاا ال ت توصأألت دليه اللج ة الفرعية  -8
                                                                                                      الدولأ لقانون الفضأأأأأأأأأاء والمركز األوروبأ لقانون الفضأأأأأأأأأاء مرة  خرى دلى ت ظيم ندوة ت عقد  ث اء الدورة التاسأأأأأأأأأعة 

 (إ 263، الفقرة A/74/20والخمسي  للج ة الفرعية القانونية )

المعهد الدولأ لقانون الفضأأأأاء والمركز األوروبأ لقانون الفضأأأأاء دلى اللج ة الفرعية على هعوة  تتفقاو  -9
، وفقا لالتفاا ال ت توصأأأأأأأأأأأأألت دليه 2021                                                                    ت ظيم ندوة ت عقد  ث اء الدورة السأأأأأأأأأأأأأتي  للج ة الفرعية القانونية فأ عا  

 (إ282 ، الفقرةA/AC.105/1203) 2019اللج ة الفرعية فأ هورتها الثام ة والخمسي ، فأ عا  
  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
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http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203


 A/75/20 

 

 6/14 

 

 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الستين للجنة الفرعية القانونية -5 

اتفقت اللج ة، فأ هورتها الثانية والسأأتي ، على الل وه المو أأوعية التأ سأأت ظر فيها اللج ة الفرعية فأ  -10
 (إ 261، الفقرة A/74/20) 2019هورتها التاسعة والخمسي ، فأ عا  

، فأ نفس الل وه المو أأأأوعية 2021                                                          اللج ة الفرعية ال ظر، فأ هورتها السأأأأتي  التأ سأأأأت عقد فأ عا   ت وقرر  - 11
 (: 271، الفقرة A/AC.105/1203التأ  وصأ بفن ت ظر فيها اللج ة الفرعية فأ هورتها التاسعة والخمسي  ) 

 
 الل وه الم تظمة  
 دقرار جدول األعمالإ  -1 

 كلمة الرئيسإ  -2 

 تباهل عا  ل راءإ  -3 

 معلومات ع   نشطة الم ظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ليما  تعلق بقانون الفضاءإ  - 4 

 حالة معا دات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجأ وتطليقهاإ  -5 

 المسائ، المتصلة بما  لأ:  -6 

 تعريح الفضاء الخارجأ وتعيي  حدوه ؛  ) (  

طليعة المدار الثاوت بال سأأأأأأبة لطرض واسأأأأأأتخدامه، بما فأ الك ال ظر فأ السأأأأأأل،  )ب(  
والوسأأائ، الكفيلة وتحقيق االسأأتخدا  الر أأيد والعاهل للمدار الثاوت بال سأأبة لطرض، 

 هون مساس ودور االتحاه الدولأ لالتصاالتإ

 تصلة باستكشاا الفضاء الخارجأ واستخدامه فأ األغراض السلميةإ التشريعات الوط ية الم -7 

 و اء القدرات فأ مجال قانون الفضاءإ  -8 
  

 الموا ير/الل وه الم فرهة للم اقشة  
تباهل عا  للمعلومات واآلراء بشأأأأأأفن اآلليات القانونية المتصأأأأأألة وتداوير تخايح الحطا  الفضأأأأأأائأ  - 9 

 الحسبانإ   لة، مر  خ  عم، اللج ة الفرعية العلمية والتق ية فأ والتداوير العالجية اات الص 

 تباهل عا  للمعلومات بشفن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المع ية بالفضاء الخارجأإ  - 10 

 تباهل عا  ل راء بشفن الجوانب القانونية إلهارة حركة المرور فأ الفضاءإ  -11 

 تطليق القانون الدولأ على  نشطة السوات، الصايرةإ تباهل عا  ل راء بشفن  -12 

تباهل عا  ل راء بشأأأأأأأفن ال مااج القانونية المحتملة لطنشأأأأأأأطة المتعلقة باسأأأأأأأتكشأأأأأأأاا المواره   -13 
 الفضائية واستااللها واستخدامهاإ 

  
 الل وه الجد دة 
اقتراحات مقدمة دلى لج ة اسأتخدا  الفضأاء الخارجأ فأ األغراض السألمية بشأفن و وه جد دة  -14 

 لكأ ت ظر فيها اللج ة الفرعية القانونية فأ هورتها الحاهية والستي إ 
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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية  - ثالثا  
 انتخاب أعضاء المكتب -1 

ضأأأأاء الخارجأ فأ األغراض السأأأألمية، فأ هورتها الحاهية والسأأأأتي  المعقوهة   أأأأارت لج ة اسأأأأتخدا  الف -12
، لم صأب رئيس اللج ة ويسأو )رومانيا( -، دلى  ن هول  وروبا الشأريية   دت تر أي  ماريوس د وان2018فأ عا  

هول  مريكا  ، و ناللج ة و ن الدول األفريقية   دت تر ي  فرانسيس تشيزيا )نيجيريا( لم صب ال ائب األول لرئيس
مقرر ا للفترة /اللج ة الكاريلأ   دت تر أي  ريكارهو خي،  تشأوا )كولومليا( لم صأب ال ائب الثانأ لرئيسو الالتي ية 

2020-2021 (A/73/20 إ368-366، الفقرات) 

، ليمأأا  تعلق وتشأأأأأأأأأأأأأأكيأأ، مكأأاتأأب اللج أأة ولج تيهأأا  74/82 أأا وكررت الجمعيأأة العأأامأأة التأأفكيأأد، فأ قرار  -13
، على  نأه   باأ للج أة ولج تيهأا الفرعيتي   ن ت تخأب  عضأأأأأأأأأأأأأأاء مكأاتلهأا فأ هورة 2020-2021الفرعيتي  للفترة 

 وفقا ل لك التشكي،إ 2020ك، م ها لعا  

 إ2021-2020ويسو )رومانيا( لم صب رئيس اللج ة للفترة -يوس د واناللج ة مار  تنتخل او  -14

 إ 2021-2020اللج ة فرانسيس تشيزيا )نيجيريا( لم صب ال ائب األول لرئيس اللج ة للفترة  تنتخل او  -15

فأأارون )كولومليأأا( لم صأأأأأأأأأأأأأأأأب ال أأائأأب الثأأانأ لرئيس اللج أأة/مقرر أأا   اللج أأة نيكوالس ووتيرو تنتخلأأ او  -16
 ( 1) إ2021-2020 للفترة

اللج ة انتخاب نتاليا  ر أأأأأأأأأي اره )سأأأأأأأأأويسأأأأأأأأأرا( لم صأأأأأأأأأب رئيسأأأأأأأأأة اللج ة الفرعية العلمية والتق ية،    دت و  -17
 إ2021-2020وسيتسوكو  وكأ )اليابان( لم صب رئيس اللج ة الفرعية القانونية للفترة 

  
 إقرار تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -2 

اللج أأأأة تقرير اللج أأأأة الفرعيأأأأة العلميأأأأة والتق يأأأأة ع   عمأأأأال هورتهأأأأا السأأأأأأأأأأأأأأأأأابعأأأأة والخمسأأأأأأأأأأأأأأي     قرت -18
(A/AC.105/1224 إ) 
  

 تقنية في دورتها الثامنة والخمسينالمساهمات في أعمال اللجنة الفرعية العلمية وال )أ( 

األمانة هعوة الدول   دلى   وطللت  ، قدمت اللج ة الفرعية فأ هورتها السأأأأأأأأأأابعة والخمسأأأأأأأأأأي  التوصأأأأأأأأأأيات التالية  - 19
 األعضاء والمراقلي  الدائمي  لدى اللج ة، حسب االقتضاء، دلى تقديم مسا مات فأ  عمال هورتها الثام ة والخمسي : 

 وصأت اللج ة الفرعية بفن تواصأ، األمانة هعوة الدول األعضأاء دلى تقديم تقارير سأ وية ع   ) ( 
 (؛34، الفقرة A/AC.105/1224 نشطتها الفضائية )

، واتفقأت على  نأه 74/82م  قرار الجمعيأة العأامأة  13 حأاطأت اللج أة الفرعيأة علمأا بأالفقرة  )ب( 
مراقب هائم لدى اللج ة دلى تقديم   باأ مواصأأأأأأألة هعوة الدول األعضأأأأأأأاء والم ظمات الدولية التأ تتمتر بصأأأأأأأفة  

تقارير ع  البحوث المتعلقة بالحطا  الفضأأائأ و مان األجسأأا  الفضأأائية المزوهة بمصأأاهر قدرة نووية على مت ها  
والمشأأأأاك، المتصأأأألة باصأأأأطدا  تلك األجسأأأأا  بالحطا  الفضأأأأائأ والسأأأأل، التأ يجرت وها ت في  المباهش التوجيهية 

 (؛109، الفقرة A/AC.105/1224لتخايح الحطا  الفضائأ )

__________ 

 إ 2020  لول/سلتملر  8انظر الرسالة الرسمية التأ وجهها مكتب  ؤون الفضاء الخارجأ دلى الدول األعضاء فأ اللج ة وتاريخ  (1) 

http://undocs.org/ar/A/73/20
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 قرت اللج أأأأة الفرعيأأأأة تقرير الفريق العأأأأامأأأأ، المع أ بأأأأالفضأأأأأأأأأأأأأأأأأأاء والصأأأأأأأأأأأأأأحأأأأة العأأأأالميأأأأة  )ج( 
(A/AC.105/1224 ال ت تضم  الطلبات التال247، الفقرة ،):ية اات الصلة 

طلب الفريق العام، دلى األمانة  ن تدعو دلى تقديم المزيد م  المسأأأأأأأأأأا مات فأ االسأأأأأأأأأأتليان   ‘1’ 
المتعلق بالسياسات والتجارب والممارسات فأ مجال تسخير علو  وتك ولوجيا الفضاء ألغراض الصحة 

 والت  ي،(؛  13، المرفق الثالا، الفقرة A/AC.105/1224العالمية )

طلب الفريق العام،  يضأأأأأأأأأا دلى األمانة  ن تواصأأأأأأأأأ، هعوة الدول األعضأأأأأأأأأاء فأ اللج ة دلى  ‘2’ 
الا، ، المرفق الث A/AC.105/1224تزويد  وليانات االتصأأأأأأال الخاصأأأأأأة بجهات االتصأأأأأأال الوط ية )

 (إ14الفقرة 

اللج أة الفرعيأة دلى األمأانأة  ن تأدعو الأدول األعضأأأأأأأأأأأأأأأاء والمراقلي  الأدائمي  لأدى و  أدت اللج أة طلأب  -20
                                                                                                    اللج ة، حسأأب االقتضأأاء، دلى تقديم مسأأا مات ألعمال اللج ة الفرعية فأ هورتها الثام ة والخمسأأي  التأ سأأت عقد  

  عال إ 19على ال حو الملي  فأ الفقرة  2021فأ عا  
  

 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الثامنة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية )ب( 

اتفقت اللج ة الفرعية العلمية والتق ية، فأ هورتها السأأأأأأابعة والخمسأأأأأأي ، على الل وه التأ سأأأأأأتقتر  على  -21
، A/AC.105/1224)  2021 عية فأ عا اللج ة دهراجها فأ جدول  عمال الدورة الثام ة والخمسأأأأأأأأأي  للج ة الفر 

 (إ260الفقرة 

( على دهراج 260، الفقرة A/AC.105/1224اللج أأة اتفأأاا اللج أأة الفرعيأأة العلميأأة والتق يأأة )  أأدت و  -22
 أ جدول  عمال اللج ة الفرعية فأ هورتها الثام ة والخمسي :الل وه التالية ف

 دقرار جدول األعمالإ  -1 

 كلمة الرئيسإ  -2 

 تباهل عا  ل راء وعرض للتقارير المقدمة ع  األنشطة الوط يةإ  -3 

 ورنامج األمم المتحدة للتطليقات الفضائيةإ  -4 

 تسخير تك ولوجيا الفضاء ألغراض الت مية االجتماعية واالقتصاهية المستدامةإ  -5 

المسأائ، المتصألة باسأتشأعار األرض ع  بعد وواسأطة السأوات،، بما فأ الك تطليقاته لصأال   -6 
 الللدان ال امية وفأ رصد ويئة األرضإ 

 الحطا  الفضائأإ  -7 

 لفضائيةإ هعم دهارة الكوارث القائمة على ال ظم ا -8 

 التطورات األخيرة فأ مجال ال ظم العالمية لسوات، المالحةإ  -9 

 طقس الفضاءإ  -10 

 األجسا  القريبة م  األرضإ  -11 

 استدامة  نشطة الفضاء الخارجأ فأ األمد البعيدإ  -12 

 هور اللج ة و سلوب عملها فأ المستقل،إ  -13 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
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 ضاء الخارجأإاستخدا  مصاهر القدرة ال ووية فأ الف -14 

حسأأأأأأأأأأأأأأبمأأا  و ملي  فأ خطأأة عمأأ، الفريق العأأامأأ، المتعأأدهة السأأأأأأأأأأأأأأ وات  2021)العمأأ، المقرر لعأأا   
(A/AC.105/1138 9، المرفق الثانأ، الفقرة )) 

 الفضاء والصحة العالميةإ -15 

فأ خطأأة عمأأ، الفريق العأأامأأ، المتعأأدهة السأأأأأأأأأأأأأأ وات حسأأأأأأأأأأأأأأبمأأا  و ملي   2021)العمأأ، المقرر لعأأا   
(A/AC.105/1202 5، المرفق الثالا، الفقرة  ))والت  ي، األول 

هراسأأأأأأأأأأأأأأة الطليعأة الفيزيأائيأة والخوا  التق يأة للمأدار الثأاوأت بأال سأأأأأأأأأأأأأأبأة لطرض واسأأأأأأأأأأأأأأتخأدامه  -16 
مياه   م ها االتصأأأأأأأأاالت الفضأأأأأأأأائية، وهراسأأأأأأأأة المسأأأأأأأأائ، األخرى المتصأأأأأأأألة وتطليقاته، فأ  

وتطورات االتصأأأأأأأأأأأأأأأاالت الفضأأأأأأأأأأأأأأأائيأأة، مر د الء اعتبأأار خأأا  الحتيأأاجأأات الللأأدان ال أأاميأأة 
 ومصالحها، هون مساس ودور االتحاه الدولأ لالتصاالتإ

 )مو وع/و د م فره لل قاش( 

 ة والخمسي  للج ة الفرعية العلمية والتق يةإ مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة التاسع -17 

 التقرير المقد  دلى لج ة استخدا  الفضاء الخارجأ فأ األغراض السلميةإ -18 
  

 إعادة عقد اجتماعات األفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية العلمية والتقنية )ج( 

اللج ة على  ن يعاوه الفريق العام، الجامر والفريق العام، المع أ باسأأأأأأأأأأأتخدا  مصأأأأأأأأأأأاهر القدرة  تتفقا -23
ال ووية فأ الفضأأأأأأأأاء الخارجأ والفريق العام، المع أ بالفضأأأأأأأأاء والصأأأأأأأأحة العالمية االجتماع  ث اء الدورة الثام ة 

 إ 2021والخمسي  للج ة الفرعية العلمية والتق ية فأ عا  
  

 أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد  استدامة )د( 

  196و   195 ( والفقرتي  A/74/20م  تقرير الدورة الثانية والسأتي  )   168دلى   165مر اإل أارة دلى الفقرات   - 24
(، ومر التسأأأأأليم  A/AC.105/1224  ) م  تقرير اللج ة الفرعية العلمية والتق ية ع   عمال هورتها السأأأأأابعة والخمسأأأأأي 

مكتأب الفريق             تخأ ب  اللج أة  ن   ت ( العأالميأة، قرر 19- بأالظروا الفريأدة المحيطأة بجأائحأة فيروس مرض كورونأا )كوفيأد 
العام،، فأ دطار و د جدول األعمال المتعلق باسأأأأأأأأتدامة  نشأأأأأأأأطة الفضأأأأأأأأاء الخارجأ فأ األمد البعيد، فأ وداية الدورة 

إ وي باأ للفريق العام،  يضأأأأأأأأأأأأأا  ن  تفق على دطار   2021فأ عا  العلمية والتق ية الثام ة والخمسأأأأأأأأأأأأأي  للج ة الفرعية  
 إ 2021اصة فأ الدورة الثام ة والخمسي  للج ة الفرعية فأ عا   المرجعأ و ساليب عمله وخطة عمله الخ 

  
 الثامنة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية الدورة                  ندوة ت عقد أثناء  )هـ( 

اللج أأة االتفأأاا الأأ ت توصأأأأأأأأأأأأأألأأت دليأأه اللج أأة الفرعيأأة العلميأأة والتق يأأة بأأفن   ظم االتحأأاه الأأدولأ   أأدت  -25
، A/AC.105/1224) 2021 أ الأدورة الثأام أة والخمسأأأأأأأأأأأأأأي  للج أة الفرعيأة فأ عأا                             للمالحأة الفلكيأة نأدوة ت عقأد ف

 على  ن يكون مو وع ال دوة الرحالت الفضائية المف ولةإ ووافقت(، 13المرفق األول، الفقرة 
  

 القانونية إقرار قرارات اللجنة الفرعية  -3 

  عال (إ 11-2اللج ة قرارات اللج ة الفرعية القانونية وإجراءاتها )انظر الفقرات   قرت -26
  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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 المساهمات في أعمال اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الستين )أ( 

سأأأأأأأأأأب اللج ة طلب اللج ة الفرعية دلى األمانة  ن تدعو الدول األعضأأأأأأأأأأاء والمراقلي  الدائمي ، ح    دت -27
 2021االقتضأأأاء، دلى تقديم مسأأأا مات ألعمال اللج ة الفرعية القانونية فأ هورتها السأأأتي  التأ سأأأتعقد فأ عا  

  عال (إ 5)انظر الفقرة 
 
 

 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الستين للجنة الفرعية القانونية )ب( 

، فأ نفس الل وه 2021اللج ة قرار اللج ة الفرعية القانونية ال ظر، فأ هورتها السأأأأأأأأأأأأتي  فأ عا     قرت -28
المو أأأأأأأأأأأأأأوعيأة التأ  وصأأأأأأأأأأأأأأأ بأفن ت ظر فيهأا اللج أة الفرعيأة فأ هورتهأا التأاسأأأأأأأأأأأأأأعأة والخمسأأأأأأأأأأأأأأي  )انظر الوثيقأة 

A/AC.105/1203 عال (إ 11و 10والفقرتان  ،271، الفقرة  

  
 إعادة عقد اجتماعات األفرقة العاملة التابعة للجنة الفرعية القانونية )ج( 

اللج أأة على  ن يعأأاوه الفريق العأأامأأ، المع أ بحأأالأأة معأأا أأدات األمم المتحأأدة الخمس المتعلقأأة  اتفقأأت -29
قة وتعريح الفضأأأأأاء الخارجأ وتعيي  حدوه  بالفضأأأأأاء الخارجأ وتطليقها والفريق العام، المع أ بالمسأأأأأائ، المتعل

 إ 2021االجتماع  ث اء الدورة الستي  للج ة الفرعية القانونية فأ عا  
  

 "2030خطة "الفضاء  -4 

- 358، الفقرات A/73/20والسأأأأأأأأأأتي  ) ، وقرارات اللج ة فأ هورتها الحاهية 6/ 73وفقا لقرار الجمعية العامة  - 30
،  A/AC.105/1202" التابر للج ة وخطة عمله ) 2030(، وطريقة عم، الفريق العام، المع أ بخطة "الفضأأأأأأاء 363

" جلسأأأأأأات  ث اء الدورة السأأأأأأابعة والخمسأأأأأأي   2030 ق العام، المع أ بخطة "الفضأأأأأأاء المرفق الرابر، الت  ي،(، عقد الفري 
 ، المرفق الرابر(إ A/AC.105/1224 )انظر الوثيقة  2020للج ة الفرعية العلمية والتق ية فأ عا   

ورة السأأأأابعة والخمسأأأأي  للج ة الفرعية العلمية والتق ية والك واسأأأأت اها دلى  عمال الفريق العام،  ث اء الد -31
( A/AC.105/C.2/L.316" وخطة ت في  ا )2030وفقا لخطة عمله،  تي  المشأأأأأأأأأروع الم ق  لخطة "الفضأأأأأأأأأاء  
 بجمير اللاات الرسمية لطمم المتحدة لمواصلة ال ظر فيهاإ

ونظرا إللااء الدورة التاسأأأأأأأأأأأأأأعة والخمسأأأأأأأأأأأأأأي  للج ة الفرعية القانونية والدورة الثالثة والسأأأأأأأأأأأأأأتي  للج ة فأ  -32
، والتأ اسأأأأتدعت دلااء اجتماعات الفريق العام، التأ كان م  المقرر عقد ا وفقا لخطة عمله خالل 2020 عا 

لتمكي أه م   ( 2) ق العأامأ، لمأدة سأأأأأأأأأأأأأأ أة واحأدةاللج أة تمأد أد خطأة عمأ، الفري  ت، قرر 2020الفترة المتبقيأة م  عأا  
" وخطة ت في  ا وتقديمها دلى اللج ة فأ هورتها 2030ال ظر فأ صياة مدمجة نهائية م  مشروع خطة "الفضاء  

                 ‘"، ال ت سأي حتف  2030، فأ دطار و د جدول األعمال المع ون "خطة ’الفضأاء 2021الرابعة والسأتي ، فأ عا  
ت ظر فأ نتأأأائج  عمأأأال الفريق العأأأامأأ،  ن  ت، وقرر 2021 ة فأ هورتهأأأا فأ عأأأا بأأأه على جأأأدول  عمأأأال اللج أأأ 

 إ 2021وتقدمها دلى الجمعية العامة لت ظر فيها فأ هورتها الساهسة والسبعي  التأ ستعقد فأ عا  
  

__________ 

عقد اجتماعات  ث اء الدورة السابعة والخمسي  للج ة الفرعية العلمية والتق ية فأ  " 2030بما  ن الفريق العام، المع أ بخطة "الفضاء  (2) 
 ث اء الدورة الستي  للج ة الفرعية  2021، فإنه سيجتمر فأ عا  2020وا طر دلى دلااء اجتماعاته للفترة المتبقية م  عا   2020عا  

 القانونية والدورة الرابعة والستي  للج ةإ
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 2023-2022تعيين أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة  -5 

، االتفأاا ال ت توصأأأأأأأأأأأأأألأت دليأه اللج أة بشأأأأأأأأأأأأأأفن 58/89م  قرار ا   11  دت الجمعيأة العأامة، فأ الفقرة  -33
(، اسأأأت اها دلى 9-5 الفقرات، المرفق الثانأ، A/58/20تشأأأكي، مكاتب اللج ة و يئتيها الفرعيتي  فأ المسأأأتقل، )

، المرفق األول، والوثيقأة  A/52/20التأداوير المتعلقأة بأفسأأأأأأأأأأأأأأأاليأب عمأ، اللج أة و يئتيهأا الفرعيتي  )انظر الوثيقأة 
A/58/20إ52/56 (، التأ كانت الجمعية العامة قد   دتها فأ قرار ا، المرفق الثانأ، الت  ي، الثالا 

ووفقا للتداوير المتعلقة وتشأأأأأأأأأأكي، مكاتب اللج ة و يئتيها الفرعيتي  فأ المسأأأأأأأأأأتقل،،   باأ  ن تتوصأأأأأأأأأأ،  -34
ر  عضأأأأأأأأأأأأأأاء مكتلها ومكتلأ  يئتيها الفرعيتي   اللج ة فأ هورتها الثالثة والسأأأأأأأأأأأأأأتي  دلى اتفاا بشأأأأأأأأأأأأأأفن تعيي  جمي 

 إ 2023-2022 للفترة

اللج ة  ن هول  وروبا الشأأأأريية   دت تر أأأأي   وليف ف تسأأأأكوفسأأأأكأ ) وكرانيا( لم صأأأأب ال ائب   توالحظ -35
 إ 2023-2022مقرر ا للفترة /اللج ة الثانأ لرئيس

لاربية وهوال  خرى، وهول  مريكا الالتي ية  اللج ة  ن هول اسيا والمحيأ الهاهش، وهول  وروبا ا  توالحظ -36
الكاريلأ، والدول األفريقية، سأتسأمأ مر أحيها لم اصأب رئيس اللج ة وال ائب األول لرئيس اللج ة ورئيس اللج ة و 

الأدورة المقللأة ، قلأ، 2023-2022الفرعيأة العلميأة والتق يأة ورئيس اللج أة الفرعيأة القأانونيأة، على التوالأ، للفترة 
 إ2021للج ة المقرر عقد ا فأ عا  

  
 2021مشروع جدول األعمال المؤقت لدورة اللجنة الرابعة والستين، المقرر عقدها في عام  -6 

، فأ نفس الل وه 2021اللج أة  ن ت ظر فأ هورتهأا الرابعأة والسأأأأأأأأأأأأأأتي ، المقرر عقأد أا فأ عأا   تقرر  -37
، A/74/20)  2020المو أأأأأأأأأأأأأأوعيأة التأ  وصأأأأأأأأأأأأأأأ بفن ت ظر فيهأا اللج أة فأ هورتهأا الثأالثأة والسأأأأأأأأأأأأأأتي  فأ عا  

 (إ وليما  لأ تلك الل وه:374 الفقرة

 افتتا  الدورةإ  -1 

 دقرار جدول األعمالإ  -2 

 كلمة الرئيسإ  -3 

 تباهل عا  ل راءإ -4 

 سل، ووسائ، الحفاظ على استخدا  الفضاء الخارجأ فأ األغراض السلميةإ  -5 

 تقرير اللج ة الفرعية العلمية والتق ية ع   عمال هورتها الثام ة والخمسي إ -6 

 نونية ع   عمال هورتها الستي إتقرير اللج ة الفرعية القا -7 

 الفضاء والت مية المستدامةإ  -8 

 الفوائد العر ية لتك ولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الرا  ةإ  -9 

 الفضاء والميا إ  -10 

 الفضاء وتاير الم اخإ   -11 

 استخدا  تك ولوجيا الفضاء فأ م ظومة األمم المتحدةإ  -12 

 لها فأ المستقل،إ هور اللج ة و سلوب عم -13 
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 االستكشاا واالوتكار فأ مجال الفضاءإ  -14 

 "إ2030خطة "الفضاء  -15 

                                                                            )ي ضأأأأأأأأأأأأأأطلر بأأأأأالعمأأأأأ، وفقأأأأأا لخطأأأأأة العمأأأأأ، المتعأأأأأدهة السأأأأأأأأأأأأأأ وات للفريق العأأأأأامأأأأأ، )انظر الوثيقأأأأأة 

A/AC.105/1202))المرفق الرابر ، 

 مسائ،  خرىإ -16 
  

 2021الجدول الزمني ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في عام  -7 

 :2021اللج ة على المواعيد األولية التالية لدورتها  أ وهورتأ لج تيها الفرعيتي  فأ عا   تتفقا -38

 2021 باط/فلرا ر  12-1 اللج ة الفرعية العلمية والتق ية: • 

 2021نيسان/ وري،  23-12اللج ة الفرعية القانونية:  • 

 2021ان/ ونيه حزير  11-2لج ة استخدا  الفضاء الخارجأ فأ األغراض السلمية:  • 
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