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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية القانونية 
 الدورة الثانية والستون 

 2023آذار/مارس    31- 20فيينا،  
   

 جدول األعمال المؤقت المشروح   
 

 جدول األعمال المؤقت  
 إقرار جدول األعمال. -1

 كلمة الرئيس. -2

 تباُدل عام لآلراء. -3

 معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء. -4

 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها. -5

 المسائل المتصلة بما يلي: -6

 تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده؛ )أ( 

ــبة ل )ب(  ــائل طبيعة المدار الثابت بالنســـ ألرض واســـــتخداما، بما في ذلظ النظر في الســـــبل والوســـ
ــبة لألرض، دون مســـاس بدور  ــيد والعادل للمدار الثابت بالنسـ الكفيلة بتحقيق االســـتخدام الر ـ

 االتحاد الدولي لالتصاالت.

 التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخداما في األغراض السلمية. -7

 ات في مجال قانون الفضاء.بناء القدر  -8

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل. -9

ــائية  -10 ــاف الموارد الفضــــ ــتكشــــ ــمن النماذن القانونية المحتملة لألنشــــــطة المتعلقة باســــ تبادل عام لآلراء بشــــ
 واستغاللها واستخدامها.
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خفيف الحطام الفضــــــــــــائي تبادل عام للمعلومات واآلراء بشــــــــــــمن اآلليات القانونية المتصــــــــــــلة بتدابير ت  -11
 والتدابير العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان.

 تبادل عام للمعلومات بشمن صكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضاء الخارجي. -12

 رور في الفضاء.تبادل عام لآلراء بشمن الجوانب القانونية إلدارة حركة الم -13

 تبادل عام لآلراء بشمن تطبيق القانون الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة. -14

ــلمية بشــــــمن بنود جديدة لكي  -15 ــاء الخارجي في األغراض الســــ اقتراحات مقدمة إلى لجنة اســــــتخدام الفضــــ
 .تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثالثة والستين

 قدم إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.التقرير الم -16
  

 (1)الشروح  
 

 معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء  - 4 

ــتواصــــل اللجنة الفرعية النظر في البند المتعلق بالمعلومات عن أنشــــطة المنظمات الدولية الحكومية   الحكومية  وغير ســ
 (. 280، الفقرة A/77/20فيما يتعلق بقانون الفضاء ) 

  
 حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها  - 5 

، على أنا ينبغي للجنة الفرعية القانونية، في دورتها الثانية والسـتين،  77/121وافقت الجمعية العامة، في قرارها  
أن تدعو فريقها العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضــــــــــاء الخارجي وتطبيقها إلى 

 االنعقاد من جديد.
  

 المسائل المتصلة بما يلي: - 6 

 وتعيين حدوده تعريف الفضاء الخارجي   )أ(  
بل والوسائل   )ب(  بتحقيق    الكفيلة طبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، بما في ذلك النظر في السُّ

 االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت

، على أنا ينبغي للجنة الفرعية القانونية، في دورتها الثانية والستين، أن 121/ 77وافقت الجمعية العامة، في قرارها  
 تدعو فريقها العامل المعني بالمسائل المتعلقة بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده إلى االنعقاد من جديد. 

من المعلومات الواردة من الدول األعضـــــــاء في اللجنة بشـــــــمن وســـــــُتعرض على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة تتضـــــــ 
(،  A/AC.105/865/Add.28بتعريف الفضــــــــاء الخارجي وتعيين حدوده ) المتعلقة  التشــــــــريعات والممارســــــــات الوطنية 

ــمن الردود الواردة من  ــاء في األمم المتحدة والمراقبين الدائمين لدن اللجنة على ومذكرة من األمانة تتضــــ الدول األعضــــ
(، ومذكرة A/AC.105/1039/Add.19أسـللة حول التحليقات دون المدارية ألغراض البعثات العلمية و/أو نقل البشـر ) 

اء والمراقبين الدائمين لدن اللجنة بشـمن تعريف الفضـاء الخارجي وتعيين حدوده من األمانة تتضـمن آراء الدول األعضـ 
 (A/AC.105/1112/Add.12 ومذكرة من األمانة تتضــــمن المعلومات عن أل حالة عملية معروفة للدول األعضــــاء ،)

ــاء الخــارجي وتعيين حــدوده في األمم المتحــدة والمراقبين الــدا  ــمنهــا أن تبرر تعريف الفضــــــــــــ ئمين لــدن اللجنــة، من  ــــــــــــ
(A/AC.105/1226/Add.3) . 

  __________ 

 ال تمث ِّل الشروح جزءًا من جدول األعمال الذل ستعتمده اللجنة الفرعية. (1) 

http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/AC.105/865/Add.28
http://undocs.org/A/AC.105/1039/Add.19
http://undocs.org/A/AC.105/1112/Add.12
http://undocs.org/A/AC.105/1226/Add.3
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 التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في األغراض السلمية -7 

الفرعية النظر في البند المتعلق بالتشـريعات الوطنية المتصـلة باسـتكشـاف الفضـاء الخارجي واسـتخداما سـتواصـل اللجنة  
 (. 280، الفقرة A/77/20في األغراض السلمية ) 

  
 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء -8 

 (. 280، الفقرة A/77/20تعلق ببناء القدرات في مجال قانون الفضاء ) ستواصل اللجنة الفرعية النظر في البند الم 

وســـــــــيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن المتتمر المشـــــــــترك بين األمم المتحدة و ـــــــــيلي بشـــــــــمن قانون الفضـــــــــاء  
القانونية لألنشــــطة الفضــــائية في مدار األرض وما هو  والســــياســــات الفضــــائية حول مو ــــوظ رالحوكمة والمنظورات 

 (. A/AC.105/1259)   2022أيار/مايو   12إلى  10أبعد منار، الذل عقد عبر اإلنترنت في الفترة من 
  

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -9 

رجي في األغراض الســلمية، في دورتها الثانية والســتين، على أن ُيدرن بند منتظم اتفقت لجنة اســتخدام الفضــاء الخا 
بعنوان ردور اللجنة وأســـــلوب عملها في المســـــتقبلر في جدول أعمال كل من اللجنة الفرعية القانونية واللجنة الفرعية  

 )ح((.  321، الفقرة A/74/20العلمية والتقنية بغية إتاحة المجال لمناقشة المسائل الشاملة لمجاالت متعددة ) 

 (. 280، الفقرة A/77/20وستواصل اللجنة الفرعية النظر في البند المتعلق بدور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل ) 

ــتعرض على اللجنة الفرعية مذكرة من األ ــاليب العمل لدن اللجنة وهيلتيها الفرعيتين  وســ ــمن الحوكمة وأســ مانة بشــ
(A/AC.105/C.1/L.408  كانت قد عر ــــــــت أيضــــــــا على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الســــــــتين ،)

 .2023المعقودة في عام 
  

أن النماذج القانونية المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية تبادل عام لآلراء بش -10 
 واستغاللها واستخدامها

ــمن النماذن القانونية المحتملة لألنشــــــــطة المتعلقة   ــتنظر اللجنة الفرعية في البند المتعلق بالتبادل العام لآلراء بشــــــ ســــــ
باره بندا  ــــمن خطة عملها في دورتها الثانية والســــتين  باســــتكشــــاف الموارد الفضــــائية واســــتغاللها واســــتخدامها باعت 

 (A/77/20 280، الفقرة .) 

وسـتعرض على اللجنة الفرعية ورقة عمل مقدمة من بلجيكا عنوانها رمسـاهمة بلجيكا في التبادل العام لآلراء بشـمن النماذن  
 (. A/AC.105/C.2/L.325لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامهار ) القانونية المحتملة  

ية القانونية، في دورتها الحادية والســــــــــتين،  على أنا ينبغي للجنة الفرع   121/ 77وقد وافقت الجمعية العامة، في قرارها  
 أن تدعو فريقها العامل المعني بالجوانب القانونية لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية إلى االنعقاد من جديد. 

وســـيعرض على اللجنة الفرعية أيضـــا ملخل من الرئيس ونائب الرئيس لآلراء والمســـاهمات الواردة بشـــمن والية الفريق  
 (. A/AC.105/C.2/120العامل المعني بالجوانب القانونية لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية والهدف منا ) 

  
والتدابير  تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام الفضائي   -11 

 العالجية ذات الصلة، مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان

ــلة بتدابير   ــمن اآلليات القانونية المتصــــ ــتنظر اللجنة الفرعية في البند المتعلق بالتبادل العام للمعلومات واآلراء بشــــ ســــ
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسـبان،  تخفيف الحطام الفضـائي والتدابير العالجية ذات الصـلة، مع أخذ عمل 

http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/AC.105/1259
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.408
http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/AC.105/C.2/L.325
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/AC.105/C.2/120
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ـباعتـباره مو ـــــــــــــوعـا/بـندا منفردا للمـناقشــــــــــــــة في جـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية الـقانونـية في دورتهـا الـثانـية والســـــــــــــتين  
 (A/77/20 280، الفقرة .) 
  

 متحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضاء الخارجيتبادل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم ال  -12 

ســـــتنظر اللجنة الفرعية في البند المتعلق بالتبادل العام للمعلومات بشـــــمن صـــــكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونا  
ي  المعنية بالفضـــــــــاء الخارجي باعتباره مو ـــــــــوعا/بندا منفردا للمناقشـــــــــة في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية ف 

 (. 280، الفقرة  A/77/20دورتها الثانية والستين ) 
  

 تبادل عام لآلراء بشأن الجوانب القانونية إلدارة حركة المرور في الفضاء -13 

حركـة المرور في  ســـــــــــــتنظر اللجـنة الفرعـية في البـند المتعلق ـبالتـبادل العـام لآلراء بشــــــــــــــمن الجواـنب القـانونـية إلدارة 
ــتين   ــاء باعتباره مو ـــوعا/بندا منفردا للمناقشـــة في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والسـ الفضـ

 (A/77/20 280، الفقرة .) 

 السواتل الصغيرةتبادل عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الدولي على أنشطة  -14 

ــتنظر اللجنة الفرعية في البند المتعلق بالتبادل العام لآلراء بشـــــــمن تطبيق القانون الدولي على أنشـــــــطة الســـــــواتل   ســـــ
الصــغيرة باعتباره مو ــوعا/بندا منفردا للمناقشــة في جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والســتين  

 (A/77/20 280، الفقرة .) 
  

اقتراحات مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر  -15 
 فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثالثة والستين

والسـتين، اقتراحها بشـمن مشـروظ جدول األعمال المتقت لدورتها  سـتقدم اللجنة الفرعية القانونية، في دورتها الثانية 
 .الثالثة والستين إلى اللجنة

  
 الندوة   

أقرت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية، في دورتها الخامسة والستين، االتفاق الذل توصلت  
ندوة أثناء الدورة الثانية والســتين للجنة الفرعية، وفقا  إليا اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والســتين بعقد  

ـندوة   2023آذار/مـارس    28(. وتعقـد بعـد رهر يوم الثالـثاء  A/AC.105/1260لتقرير اللجـنة الفرعـية القـانونـية )
 حول مو وظ رالجوانب القانونية لسماء حالكة وهادئةر.

  

http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/77/20
http://undocs.org/A/AC.105/1260
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 المرفق 
 

 تنظيم األعمال   
ُو ـــــــــع الجدول الزمني ألعمال اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الثانية والســـــــــتين على نحو ال يشـــــــــكل  - 1

ســــــــــــــابقـة ألل تنظيم لألعمـال المقبـلة، ومع مراعـاة الحـاـلة االســـــــــــــتثـنائـية الـناجمـة عن جـائحـة مرض فيروس كوروـنا  
 ( العالمية المستمرة. 19- )كوفيد 

م فيها خدمات ترجمة  ــــفوية كاملة على جلســــتين مدة كل منهما ســــاعتان  وســــتقتصــــ  - 2 ر الجلســــات التي ُتقدي
 يوميًّا طوال مدة الدورة. 

وينبغي أن تقتصـــــــــــــر مـدة البـياـنات على خمس دقـائق. وينبغي أن ينـب ِّا الرئيس الوفود قـبل د يقـة واحـدة من   - 3
ل لوقء إلقاء  ل، وأن يتدخي البيان عند انقضـــاء خمس دقائق. ويجوض و ـــع حد لعدد البيانات  انقضـــاء الوقت المخصـــي

، المعنون رتبادل عام لآلراءر، حســب االقتضــاء، بغية إتاحة الوقت الكافي 3التي ســُتلقى في كل جلســة في إطار البند 
 للنظر في سائر بنود جدول األعمال على النحو المخطط لا لكل جلسة. 

ــتقوم األمانة بتحميل البيانا  - 4 ــاء وسـ ــتون الفضـ ــبكي لمكتب  ـ ت، المقدمة تطوعًا من الدول، على الموقع الشـ
ــفوية الفورية،   الخارجي في الوقت المناســــب. وعلى الوفود أن تبلم األمانة، عند تقديم البيانات ألغراض الترجمة الشــ

 كان يمكن تحميل البيان على الموقع الشبكي.  إذا  بما 

ــُتدعى إلى االنعقاد في  ُو ـــــــــع الجدول الزمني لعمل اللجنة ال و  - 5 فرعية بحيث يترك لألفرقة العاملة التي ســـــــ
 أكبر قدر ممكن من الوقت المتاح.  10)أ( و   6و  5إطار البنود  

وبالنظر إلى محدودية ســــــــــاعات االجتماظ التي ُتوفير فيها كامل خدمات الترجمة الشــــــــــفوية في الدورة الثانية   - 6
ــاحية التقن  م العروض اإليضــ ــتقدي ــتين، ســ ــفوية، وينبغي أال تتجاوض مدتها  والســ ــوف ُتنبيا  10ية دون ترجمة  ــ دقائق. وســ

ل، وســـيوقاء تقديم العرض اإليضـــاحي بعد انقضـــاء   دقائق.   10الوفود قبل د يقة واحدة من انقضـــاء الوقت المخصـــي
الفرعية، وستقدم   وينبغي أن تكون العروض اإليضاحية التقنية ذات صلة وثيقة بالبنود المدرجة في جدول أعمال اللجنة 

بتوقيت وســـــط أوروبا. ويجوض   18/ 15إلى    17/ 15ومن الســـــاعة    10/ 45إلى  9/ 45في مواعيد محددة من الســـــاعة 
 المتحدة الرسمية الست.  تقديم هذه العروض اإليضاحية، دون ترجمة  فوية، بمل لغة من لغات األمم 

جي في األغراض الســــلمية، في غضــــون ويجوض لوفود الدول األعضــــاء في لجنة اســــتخدام الفضــــاء الخار  - 7
م أل تعليقات متصــــلة بنصــــور تقارير األفرقة العاملة وتقرير اللجنة الفرعية   أســــبوظ واحد من اختتام الدورة، أن تقد ِّ

 المعتمدة خالل الدورة. 

ض للجنة  ويرد أدناه جدول ضمني اسـتر ـادل لألعمال. وسـُيعتامد رسـميًّا في الجلسـة األولى للجنة الفرعية. ويجو  - 8
 ساعة قبل بدء الجلسة المقررة.  48الفرعية أن تقرر أل تغييرات أخرن في الجدول االستر ادل في موعد ال يتجاوض 
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 )أ(الجدول الزمني االسترشادي لألعمال   
 بتوقيت وسط أوروبا(  00/17–00/15بعد الظهر ) بتوقيت وسط أوروبا( 00/13–00/11صباحا ) التاريخ 

 2023 آذار/مارس 24-20األسبوع    

 االثنين،  
 آذار/مارس 20

 إقرار جدول األعمال  -1البند 

 كلمة الرئيس -2البند 

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس   -5البند 
 )ب(المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

عام لآلراء بشمن النماذن القانونية تبادل   -10البند 
المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد 

 )ن(الفضائية واستغاللها واستخدامها

اجتماظ الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم 
 المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

 الثالثاء،  
 آذار/مارس 21

 لآلراءتباُدل عام   -3البند 

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس   -5البند 
 )ب(المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

تبادل عام لآلراء بشمن النماذن القانونية   -10البند 
المحتملة لألنشطة المتعلقة باستكشاف الموارد 

 )ن(الفضائية واستغاللها واستخدامها

نية اجتماظ الفريق العامل المعني بالجوانب القانو 
 لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

تعريف الفضاء الخارجي وتعيين   -)أ(  6البند 
 )د( حدوده

طبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض  -)ب( 6البند 
 واستخداما 

تبادل عام لآلراء بشمن الجوانب القانونية   -13البند 
 الفضاء  فيإلدارة حركة المرور 

اجتماظ الفريق العامل المعني بتعريف الفضاء  
 الخارجي وتعيين حدوده

 األربعاء،  
 آذار/مارس 22

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

 )د(تعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده   - )أ(   6البند  

طبيعة المدار الثابت بالنسبة لألرض    - )ب(   6البند  
 واستخداما 

لآلراء بشمن الجوانب القانونية تبادل عام   -13البند 
 إلدارة حركة المرور في الفضاء 

اجتماظ الفريق العامل المعني بتعريف الفضاء  
 الخارجي وتعيين حدوده

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

معلومات عن أنشطة المنظمات الدولية   -4البند 
 الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء 

عام لآلراء بشمن تطبيق القانون تبادل   -14البند 
 الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة 

اجتماظ الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم 
 المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

 الخميس، 
 آذار/مارس 23

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

الدولية  معلومات عن أنشطة المنظمات  -4البند 
 الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء 

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

صلة باستكشاف  التشريعات الوطنية المت  -7البند 
 الفضاء الخارجي واستخداما في األغراض السلمية 

 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء  -8البند 
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تبادل عام لآلراء بشمن تطبيق القانون   -14البند 
 الدولي على أنشطة السواتل الصغيرة 

اجتماظ الفريق العامل المعني بتعريف الفضاء  
 الخارجي وتعيين حدوده

اجتماظ الفريق العامل المعني بالجوانب القانونية 
 لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية

 الجمعة،  
 آذار/مارس 24

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

التشريعات الوطنية المتصلة باستكشاف   -7البند 
 الفضاء الخارجي واستخداما في األغراض السلمية 

 بناء القدرات في مجال قانون الفضاء  -8البند 

اجتماظ الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم 
 المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

 ر اللجنة وأسلوب عملها في المستقبلدو  -9البند 

تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشمن   -11البند 
اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام  
الفضائي والتدابير العالجية ذات الصلة، مع أخذ  
 عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان 

اء  بتعريف الفض المعني اجتماظ الفريق العامل
 الخارجي وتعيين حدوده

 2023 آذار/مارس 31-27األسبوع 

 االثنين،  
 آذار/مارس 27

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -9البند 

تباُدل عام للمعلومات واآلراء بشمن   -11البند 
اآلليات القانونية المتصلة بتدابير تخفيف الحطام  

والتدابير العالجية ذات الصلة، مع أخذ  الفضائي 
 عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في الحسبان 

اجتماظ الفريق العامل المعني بالجوانب القانونية 
 لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

تبادل عام للمعلومات بشمن صكوك   -12البند 
مة قانونا المعنية بالفضاء األمم المتحدة غير الملز 

 الخارجي 

اقتراحات مقدمة إلى اللجنة بشمن بنود   -15البند 
 جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية 

اجتماظ الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم 
 المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها

 الثالثاء،  
 آذار/مارس 28

 تباُدل عام لآلراء  -3البند 

تبادل عام للمعلومات بشمن صكوك األمم    - 12البند  
 المتحدة غير الملزمة قانونا المعنية بالفضاء الخارجي 

اقتراحات مقدمة إلى اللجنة بشمن بنود   -15البند 
 جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية 

اجتماظ الفريق العامل المعني بالجوانب القانونية 
 لقة بالموارد الفضائيةلألنشطة المتع

ندوة ينظمها المعهد الدولي لقانون الفضاء والمركز 
رالجوانب   األوروبي لقانون الفضاء حول مو وظ

 القانونية لسماء حالكة وهادئةر 

 األربعاء،  
 آذار/مارس 29

اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم  
 رجي وتطبيقها المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخا 

اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بتعريف الفضاء 
 الخارجي وتعيين حدوده

اعتماد تقرير الفريق العامل المعني بالجوانب 
 القانونية لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية
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 الخميس، 
 آذار/مارس 30

م إلى اللجنة -16البند  م إلى اللجنةالتقرير  -16البند  التقرير المقدي  المقدي

 الجمعة،  
 آذار/مارس 31

م إلى اللجنة -16البند  م إلى اللجنة -16البند  التقرير المقدي  التقرير المقدي

 
، على  1995اتفقت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية، في دورتها الثامنة والثالثين، المعقودة في عام  )أ( 

بنود معينة من جدول األعمال لجلسات معينة في الدورة، وعلى مواصلة تزويد الدول األعضاء التوقء عن تخصيل  
بجدول ضمني استر ادل لألعمال دون المساس بالتوقيت الفعلي للنظر في بنود معينة من جدول األعمال، وذلظ لمساعدتها 

 )ب((. 169قرة ، الفA/50/20في التخطيط )
سوف يجتمع الفريق العامل المعني بحالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة بالفضاء الخارجي وتطبيقها، الذل   )ب( 

. وستستمنء 5ظر في البند أثناء الدورة للن 77/121من قرار الجمعية العامة  4سُيدعى إلى االنعقاد مجددا وفقا للفقرة 
 آذار/مارس، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل.  29يوم األربعاء  5اللجنة الفرعية القانونية نظرها في البند 

من   4يجتمع الفريق العامل المعني بالجوانب القانونية لألنشطة المتعلقة بالموارد الفضائية، الذل سينعقد مجددا وفقا للفقرة  )ن(
   10ة نظرها في البند . وستستمنء اللجنة الفرعية القانوني10، أثناء الدورة للنظر في البند 77/121قرار الجمعية العامة 

 آذار/مارس، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل.  29يوم األربعاء 
من قرار الجمعية  4يجتمع الفريق العامل المعني بتعريف الفضاء الخارجي وتعيين حدوده، الذل سينعقد مجددا وفقا للفقرة  )د(

)أ( يوم األربعاء   6)أ(. وستستمنء اللجنة الفرعية القانونية نظرها في البند  6، أثناء الدورة للنظر في البند 77/121العامة 
 آذار/مارس، بغية اعتماد تقرير الفريق العامل.  29

 

http://undocs.org/A/50/20
http://undocs.org/A/RES/77/121
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