
 A/AC.105/C.2/L.312/Rev.1  األمــم المتحـدة 

  

 

 العامةالجمعية  
 

Distr.: Limited 

10 July 2020 

Arabic 

Original: English 

 

 

 100820    100820    V.20-03641 (A) 

*2003641* 
 

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة التاسعة والخمسون 

    2020أيلول/سبتمبر  8فيينا، 
 *جدول األعمال المؤقت المشروح   

 

 جدول األعمال المؤقت  

 إقرار جدول األعمال. -1

 انتخاب الرئيس. -2

الدول األعضــاو والمراقبيا الدائميا، ب ــب ااقتضــاو، إلى تسدهم م ــا ما  الطلب إلى األمانة أن تدعو  -3
 .2021ألعمال اللجنة الفرعية السانونية في دورتها ال تيا التي ستعسد في عام 

 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة ال تيا للجنة الفرعية السانونية. -4

م إلى تسريرالاعتماد  -5  او الخارجي في األغراض ال لمية.لجنة استخدام الفض المسدَّ

  

__________ 

( وضمان 19-جدول األعمال المؤقت الحالي استثنائي ويهدف إلى التخفيف ما التحدها  التي تطربها جائحة فيروس كورونا )كوفيد  إن * 
. و و ا هشـل  سـاةسة. ان ر الرسـالة الرسـمية التي 2021أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتيا في دورة ااجتماعا  في عام  ت ـييراسـتمرارية  
 .2020تموز/يوليه  16ملتب شؤون الفضاو الخارجي إلى الدول األعضاو في اللجنة بتاريخ وجهها 
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 **الشروح   
 

 إقرار جدول األعمال -1 

 سوف هجري إقرار جدول األعمال ةعد افتتاح الدورة مباشرة. 

 
 

 انتخاب الرئيس -2 

، تشــــــــلي  ملاتب لجنة اســــــــتخدام الفضــــــــاو الخارجي في 73/91ما قرار ا    37أقر  الجمعية العامة، في الفسرة 
ــلمية ولجنتيها الفرعيتيا للفترة  ، ووافست على أنه ينبغي للجنة ولجنتيها الفرعيتيا أن  2021-2020األغراض ال ـ

 لتشلي . وفسا لذلك ا 2020تنتخب أعضاو ملاتبها في دورة ك  منها لعام 

ــوكو أوكي   ــيت ــــ ــي  ســــ ــيا والمحيأ الهادش قد أيد  ترشــــ ــتيا أن دول اســــ واب ت اللجنة في دورتها الحادهة وال ــــ
 (. 370، الفسرة A/73/20) 2021-2020)الياةان( لرئاسة اللجنة الفرعية السانونية للفترة 

 
 

األمانة أن تدعو الدول األعضاء والمراقبين الدائمين، حسب االقتضاء، إلى تقديم مساهمات الطلب إلى  -3 
 2021ألعمال اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الستين التي ستعقد في عام 

 هسترح أن تطلب اللجنة الفرعية إلى األمانة أن تدعو الدول األعضـــاو والمراقبيا الدائميا، ب ـــب ااقتضـــاو، إلى 
. وفي  ذا  2021تسدهم م ــــــــــــا ما  ألعمال اللجنة الفرعية السانونية في دورتها ال ــــــــــــتيا التي ســــــــــــتعسد في عام 

ــيا  التي قدمتها اللجنة الفرعية السانونية في دورتها   ــدد، ينبغي أن هلون الطلب إلى األمانة متفسا مت التو ــ الصــ
 .2019الثامنة والخم يا، في عام 

نة الفرعية السانونية التو ـيا  التالية التي دعت الدول األعضـاو والمراقبيا الدائميا،  وفي تلك الدورة، قدمت اللج
 :2020ب ب ااقتضاو، إلى تسدهم م ا ما  ألعمال دورتها التاسعة والخم يا في عام 

ــتجدة في  )أ(   ــلة التبادل المنت م للمعلوما  عا التطورا  الم ــ اتفست اللجنة الفرعية على أ مية موا ــ
ر التن يمية الوطنية المتعلسة ةالفضـــــــاو، وفي  ذا الصـــــــدد، شـــــــجعت اللجنة الفرعية الدول األعضـــــــاو على  األط

موا ـــــــلة تمويد األمانة بنصـــــــوا قوانينها ولوائحها التن يمية الوطنية المتعلسة ةالفضـــــــاو، وعلى تسدهم معلوما  
ــا مـا   دراجهـا في العرض  الوطنـية المتعلسـة ـةاألنشــــــــــــــطـة  ا جمـالي لططر التن يمـية  المخططيمحـدـةة وم ــــــــــــ

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

أو ـــــت اللجنة الفرعية ةان تبادر الدول األعضـــــاو في اللجنة والمراقبون الدائمون لديها إلى إب    )ب(  
، ةما اتخذته أو تعتمم اتخاذه، على الصـعيد الوطني أو ا قليمي أو اللجنة الفرعية، في دورتها التاسـعة والخم ـيا

ــاو ) (. وع وة على  140، الفسرة A/AC.105/1203اـلدولي، ما إجراوا  لبـناو السـدرا  في مجـال قـانون الفضــــــــــــ
ــجيت  ــاو إلى تشـــ ــا ما  وطنية  دراجها في التحديثا  المسبلة ذلك، دعت اللجنة الفرعية الدول األعضـــ تسدهم م ـــ

ــية المتابة  ــاو، ةما في ذلك معلوما  عا المماا  والمن  الدراســـــ لدلي  الفرا التعليمية في ميدان قانون الفضـــــ
(A/AC.105/1203 ؛139، الفسرة) 

ــاو في اللجـنة والمن مـا  الحلومـية اـلدولـية، التي  )ج(   اتفسـت اللجـنة الفرعـية على دعوة اـلدول األعضــــــــــــ
ــلة ا ســــــــــهام في الخ  ــــــــــة الوا ية لمعايير تخفيف الحطام  ــفة مراقب دائم لدإ اللجنة، إلى موا ــــــــ تتمتت ةصــــــــ

تشــــريعا  أو معايير ةشــــان   الفضــــائي التي اعتمدتها الدول والمن ما  الدولية، بتسدهم معلوما  عما اعتمدته ما
__________ 

 ا تمث  الشروح وا الجدول الممني ااسترشادي لطعمال جموا ما جدول األعمال الذي سوف تعتمده اللجنة الفرعية.  ** 

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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ــتخدام النموذج المعد لهذا الغرض على الموقت  ــائي أو بتحديا تلك المعلوما ، وذلك ةاســــ تخفيف الحطام الفضــــ
 (؛185، الفسرة A/AC.105/1203الشبلي لملتب شؤون الفضاو الخارجي )

ــاو في اللجنة والمن ما  الحلومية الدولية التي تتمتت ةمركم شـــجعت اللجنة الفر  )د(   عية الدول األعضـ
مراقب دائم لدإ اللجنة على أن تتبادل المعلوما  ةشـــــــــان ممارســـــــــاتها  يما يتعلد ةصـــــــــلو  األمم المتحدة غير  

ا الدول والمن ما  الملممة قانونا المتعلسة ةالفضــاو الخارجي  دراجها في الخ  ــة الوا ية لتليا  التي اعتمدته
 (؛ 189، الفسرة A/AC.105/1203الحلومية الدولية في  ذا الصدد )

ـــيا  الفريد العـامـ  المعني ةحـاـلة معـا ـدا  األمم المتحـدة   ) ـ(    اتفـست اللجـنة الفرعـية على أـنه، وفـسا لتو ـــــــــــ
، المرفد األول، الفسرتان  A/AC.105/1203رجي وتطبيسها التاةت للجنة الفرعية السانونية ) الخمس المتعلسة ةالفضاو الخا 

ــاو في اللجنة، والمن ما  الحلومية الدولية والمن ما  غير الحلومية الدولـية  12و   11 (، ينبغي دعوة الدول األعضـــــــــــ
ــفة   ــتبيانيا المعنونيا  التي لها  ــــــــ ــاو، إلى تسدهم تعليسا  وردود على ااســــــــ مراقب دائم لدإ اللجنة، ب ــــــــــب ااقتضــــــــ

"مجموعة األســــــــــةلة المسدمة ما رئيس الفريد العام  المعني ةحالة معا دا  األمم المتحدة الخمس المتعلسة ةالفضــــــــــاو 
، المرفد األول، التذيي  األول(، و"اسـتبيان  A/AC.105/1203" ) 50الخارجي وتطبيسها، مت مراعاة عملية اليوني ـبيس  

 (، المرفد األول، التذيي  الثاني(؛ A/AC.105/1203ةشان تطبيد السانون الدولي على أنشطة ال وات  الصغيرة" ) 

للجنة الفرعية ةان توا ـــــ  األمانة دعوة الدول األعضـــــاو في اللجنة والمراقبيا الدائميا، أو ـــــت ا )و(  
ب ـــــب ااقتضـــــاو، إلى تسدهم معلوما  وفسا لتو ـــــيا  الفريد العام  المعني بتعريف الفضـــــاو الخارجي وتعييا  

 .A/AC.105/1203ةيسة ما المرفد الثاني للو  9بدوده، التاةت للجنة الفرعية السانونية، الواردة في الفسرة 

 
 

 مشاورا  غير رسمية مسرر إجراؤ ا ةشان موارد الفضاو  
 

ــمية مجدولة زمنيا   ــاورا  غير رسـ ــيا، على أن تعسد مشـ اتفست اللجنة الفرعية السانونية، في دورتها الثامنة والخم ـ
األعمـال المعنون "تـبادل عام لتراو ةشــــــــــــــان النمـاذج الـسانونـية المحتمـلة لطنشــــــــــــــطـة المتعلـسة في إطار بـند جدول 

(. وسـتعسد تلك المشـاورا  278، الفسرة A/AC.105/1203ةاسـتششـاف الموارد الفضـائية واسـتغ لها واسـتخدامها" )
المجدولة زمنيا التي كان ما المسرر أ ـــــــــ  عسد ا ا ل الجل ـــــــــا  العامة في الدورة التاســـــــــعة غير الرســـــــــمية 

ــتعسد في عام  2020والخم ـــيا للجنة الفرعية، في عام  ــتيا للجنة الفرعية التي سـ ، بدا ما ذلك ا ل الدورة ال ـ
ت مي ـر المشـاورا  غير الرسـمية المجدولة ونائبه، الذيا أيد  الل2021 جنة ترشـيحهما في دورتها الثانية  . وُيشـجَّ

ــها  ــار  إليه اللجنة في الدورة نف ـــ ــلة عملهما في فترة ما بيا الدورا  على النحو الذي أشـــ ــتيا، على موا ـــ وال ـــ
(A/74/20 259و 258، الفسرتان.) 

ــدد، هسترح أن تتفد اللجنة الفرعية السانون  ــتعسد في عام وفي  ذا الصــ ــتيا التي ســ ، على  2021ية، في دورتها ال ــ
ــان  ــمية المجدولة زمنيا في إطار بند جدول األعمال المعنون "تبادل عام لتراو ةشـــــــ ــاورا  غير الرســـــــ عسد المشـــــــ

 النماذج السانونية المحتملة لطنشطة المتعلسة ةاستششاف الموارد الفضائية واستغ لها واستخدامها". 

 
 

 الندوة  
 

  اللجنة، في دورتها ال ـــــــــتيا، ااتفا  الذي تم التو ـــــــــ  إليه في إطار اللجنة الفرعية ةشـــــــــان دعوة المعهد  أقر 
الدولي لسانون الفضـــــــــاو والمركم األورو ي لسانون الفضـــــــــاو مرة أارإ إلى تن يم ندوة تعسد أةناو الدورة التاســـــــــعة 

 (. 263، الفسرة A/74/20والخم يا للجنة الفرعية السانونية )

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1203
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/74/20
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ــاو والمركم األورو ي لسانون   وفي  ذا الصــــــــــدد، هسترح أن توافد اللجنة الفرعية على دعوة المعهد الدولي لسانون الفضــــــــ
ت إليه  ، وفسا ل تفا  الذي تو ل 2021الفضاو إلى تن يم ندوة تعسد أةناو الدورة ال تيا للجنة الفرعية السانونية في عام 

 (. 282، الفسرة A/AC.105/1203)   2019اللجنة الفرعية في دورتها الثامنة والخم يا، المعسودة في عام  

 
 

 مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الستين للجنة الفرعية القانونية -4 

الثانية وال ــــــتيا، على البنود الموضــــــوعية التي ســــــتن ر فيها اللجنة الفرعية في دورتها  اتفست اللجنة، في دورتها 
 (. 261، الفسرة A/74/20) 2019 التاسعة والخم يا في عام

ــتعس  ــتيا التي ســــ ، في نفس  2021د في عام وفي  ذا الصــــــدد، هسترح أن تسرر اللجنة الفرعية أن تن ر، في دورتها ال ــــ
،  A/AC.105/1203البنود الموضـــــــــوعية التي أو ـــــــــت اللجنة الفرعية في دورتها التاســـــــــعة والخم ـــــــــيا ةالن ر فيها ) 

 (. 271 الفسرة 

 
 

م إلى تقرير الاعتماد  -5   األغراض السلميةلجنة استخدام الفضاء الخارجي في المقدَّ

 سوف هعرض على اللجنة الفرعية مشروع تسرير دورتها التاسعة والخم يا، ةاللغة ا نشليمية فسأ، اعتماده. 

 

  

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

جدول زمني استرشادي ألعمال اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام    
 *التاسعة والخمسين الفضاء الخارجي في األغراض السلمية في دورتها  

 
 

الجدول الممني لطعمال الوارد أدناه يبيا ةصفة عامة التواريخ واألوقا  التي سوف هجري فيها تناول البنود أةناو  
الدورة. ويملا تسدهم أوقا  الن ر في جميت البنود أو تمديد ا أو تااير ا ب ـب متطلبا  أعضـاو اللجنة الفرعية 

دام الفضــــــــاو الخارجي في األغراض ال ــــــــلمية وأي قيود تن يمية تواجه أةناو انعساد  السانونية التاةعة للجنة اســــــــتخ
 الدورة. وُرت ِّب الجدول الممني ألعمال اللجنة الفرعية السانونية ةحيا هلتم  عملها في يوم وابد.

 

 (00/16 – 00/14ةعد ال هر ) (00/12 – 00/10 بابا ) التاريخ

 2020أيلول/سبتمبر  8   

 إقرار جدول األعمال -1البند  

 انتخاب الرئيس -2البند 

الطلب إلى األمانة أن تدعو الدول األعضاو   -3البند 
والمراقبيا الدائميا، ب ب ااقتضاو، إلى تسدهم 

م ا ما  ألعمال اللجنة الفرعية السانونية في دورتها 
 2021ال تيا التي ستعسد في عام 

مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة ال تيا  -4البند 
 للجنة الفرعية السانونية 

م إلى تسريرالاعتماد  -5البند  لجنة استخدام   المسدَّ
 الفضاو الخارجي في األغراض ال لمية 

 

__________ 

، على التوقف عا تخصيص بنود 1995ها الثامنة والث ةيا، عام اتفست لجنة استخدام الفضاو الخارجي في األغراض ال لمية، في دورت * 
معينة ما جدول األعمال لجل ا  معينة في الدورة، وعلى موا لة تمويد الدول األعضاو ةجدول زمني استرشادي لطعمال دون 

 )ب((.  169، الفسرة  A/50/20الم اس ةالتوقيت الفعلي للن ر في بنود معينة ما جدول األعمال، وذلك لم اعدتها في التخطيأ )

http://undocs.org/ar/A/50/20

