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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة واألربعون

        ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
     املؤقتاألعمال جدول    

  . جدول األعمالإقرار  - ١
  . الرئيسكلمة  - ٢
  .األنشطة الوطنية عن عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة تبادل  - ٣
  . األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج  - ٤
 الفضاء اخلارجي باستكشاف توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين تنفيذ  - ٥

  ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
يقاته  مبا يف ذلك تطبالسواتل، املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة املسائل  - ٦

  .لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
  . الفضائياحلطام  - ٧
  . إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم  - ٨
  . املالحةلسواتل يف جمال النظم العاملية األخرية التطورات  - ٩

  . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام  - ١٠
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  . القريبة من األرضاألجسام  - ١١
  .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  - ١٢
  . األمد البعيديفاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   - ١٣
 بالنسبة لألرض واستخدامه الثابت الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار دراسة  - ١٤

 ودراسة سائر ، يف ميدان االتصاالت الفضائية، مبا يف ذلك استخدامهوتطبيقاته
 خاص الحتياجات اعتباربتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء املسائل املتصلة 

  .، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالبلدان النامية ومصاحلها
  . الفرعية العلمية والتقنيةللجنة واألربعني التاسعة جدول األعمال املؤقت للدورة مشروع  -١٥
  . األغراض السلميةيفاخلارجي  إىل جلنة استخدام الفضاء املقّدم تقريرال  - ١٦

    
    *الشروح    

    الرئيس كلمة  -٢  
 واألربعني للجنة الفرعية السابعة الدورة منذ الرئيس كلمة يستعرض فيها ما حدث سيلقي

وبعد تلك الكلمة، سُتنظِّم اللجنة الفرعية . بأعماهلاالعلمية والتقنية من تطّورات ذات صلة 
  .اجلدول الزمين ألعماهلا

    
     عن األنشطة الوطنيةاملقّدمة لآلراء وعرض استهاليل للتقارير عام بادلت  -٣  

تقارير خطية سنوية عن أنشطتها الفضائية  الدول األعضاء من قّدمتهما  للجنة الفرعية سيتاح
)A/AC.105/977 من البندلقى يف إطار هذا وينبغي أن تستغرق كل كلمة ُت. )إضافاهتاو 

  .A/AC.105/786) من الوثيقة ١٦انظر الفقرة ( دقائق تقريبا ١٠ و٥جدول األعمال ما بني 
    

     املتحدة للتطبيقات الفضائيةاألمم برنامج  -٤  
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات ، ٦٥/٩٧  من قرارها١٢ يف الفقرة ،ت اجلمعية العامةأقّر

لجنة وأقرته على النحو الذي اقترحه خبري التطبيقات الفضائية على ال ٢٠١١الفضائية لعام 
  )١(.اللجنة

───────────────── 
 .الفرعية اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة وال متثّل الشروح ال  *  
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ض علـى اللجنـة الفرعيـة تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية، الـذي يتنـاول تنفيـذ برنـامج                       وسُيعَر
، وحيتــوي علــى قائمــة بالــدول ٢٠١١ و٢٠١٠األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية يف عــامي 

ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية     ض علــى عَروســُت ).A/AC.105/980(املــسامهة يف برن
اللجنــة الفرعيــة أيــضا التقــارير التاليــة عــن الــدورات التدريبيــة والنــدوات وحلقــات العمــل الــيت 

  :٢٠١٠نظّمها الربنامج يف عام 
ــة   )أ(   ــم املتحــدة و  العمــلحلق ــني األم ــشتركة ب ــة  امل ــات  مجهوري ــدوفا والوالي مول
 مـن قـدت يف شيـسيناو       عُ لـيت ام العاملية لسواتل املالحـة،       النظ تطبيقاتبشأن  األمريكية  املتحدة  

  ؛)A/AC.105/974(مايو / أيار٢١ إىل ١٧
الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمـسا ووكالـة الفـضاء األوروبيـة بـشأن                 )ب(  

 عقـدت يف غـراتس، النمـسا، مـن          الـيت دامة،  استخدام السواتل الصغرية مـن أجـل التنميـة املـست          
  ؛)A/AC.105/983 (٢٠١٠سبتمرب / أيلول٢٤ إىل ٢١

 املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية حلقــة العمــل  )ج(  
ــة     ــسواتل املالحـ ــة لـ ــنظم العامليـ ــات الـ ــشأن تطبيقـ ــيت، بـ ــدت يف  ُعالـ ــراغ قـ ــوميبـ  ٢٥و ٢٤ يـ

  ؛)A/AC.105/984 (٢٠١٠سبتمرب /أيلول
وروبيـة  حلقة العمل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة وتركيـا ووكالـة الفـضاء األ                  )د(  
اقتـصادية، الـيت    و اجتماعيـة    من أجـل حتقيـق منـافع       تطبيقات تكنولوجيا الفضاء      استخدام بشأن

  ).A/AC.105/986 (٢٠١٠سبتمرب / أيلول١٧ إىل ١٤ من ،، تركيااسطنبولعقدت يف 
 اللجنة الفرعية يف تعاودعلى أن  ٦٥/٩٧  من قرارها٧واتفقت اجلمعية العامة يف الفقرة 

  . الفريق العامل اجلامع عقد واألربعنيدورهتا الثامنة
  .وسينظر الفريق العامل اجلامع يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

    

───────────────── 
؛ ٧٩، الفقرة )A/65/20 (٢٠ العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعيةانظر  (1) 

  . الثاين والثالث واملرفق الثالثالبابني، A/AC.105/969و



 

4 V.10-57738 
 

A/AC.105/C.1/L.306

   الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي املتحدة توصيات مؤمتر األمم تنفيذ  -٥  
   )اليونيسبيس الثالث( يف األغراض السلمية واستخدامه

نها من كّ إىل النظر يف السبل اليت متاللجنة ٦٥/٩٧  من قرارها٣٥يف الفقرة دعت اجلمعية العامة 
ي جانريو، املسامهة يف أهداف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة املزمع عقده يف ريو د

  .٢٠١٢الربازيل، يف عام 
اللجنة يف أعمال  إىل األمانة أن تقدم مشروع مسامهة من وطلبت اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني

جلنة التنمية املستدامة يف إطار اجملموعة املواضيعية املقبلة، لكي ينظر فيه الفريق العامل اجلامع أثناء 
الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، آخذة يف اعتبارها االستعراض الشامل لتنفيذ 

  )٣(.لدول األعضاء إىل جانب مسامهات ا)٢(،٢١جدول أعمال القرن 

 األمانة يف ورقة تتيحهاسوسوف ينظر الفريق العامل اجلامع يف املشروع األول لتلك املسامهة اليت 
  .غرفة اجتماعات وهي املسامهة اليت ستضعها اللجنة يف صيغتها النهائية يف دورهتا الرابعة واخلمسني

    
    الفضائي احلطام  -٧  

 من املهم أن تويل الدول مزيدا من أنَّ ٦٥/٩٧ هان قرار م١٠يف الفقرة رأت اجلمعية العامة 
دة مبصادر االهتمام ملشكلة اصطدام احلطام الفضائي باألجسام الفضائية، وخصوصا تلك املزوَّ

قدرة نووية، ولسائر اجلوانب املتعلقة به، ودعت إىل مواصلة األحباث الوطنية بشأن هذه املسألة 
.  البيانات املتعلقة بهونشررصد احلطام الفضائي وإىل جتميع وإىل استحداث تكنولوجيا حمسَّنة ل

يف بأقصى قدر ممكن من املعلومات  ورأت أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
استراتيجيات تطبيق  التعاون الدويل ضروري للتوسع يف  بأنَّ اجلمعية العامةوأقرت.  الشأنهذا

قليل تأثري احلطام الفضائي على البعثات الفضائية املقبلة إىل أدىن حد مناسبة وميسورة التكلفة لت
  .ممكن
 تهاتلقّاليت ذات الصلة ن املعلومات عرض على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة تتضّمسُتو

  .) وإضافاهتاA/AC.105/978 (األعضاء األمانة من الدول
    

───────────────── 
، اجمللد األول، ١٩٩٢يونيه / حزيران١٤‐٣تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية، ريو دي جانريو، انظر  (2) 

  .، املرفق الثاين١، القرار ) والتصويبA.93.I.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (ا املؤمترالقرارات اليت اختذه
  .٦١، الفقرة )A/65/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم  (3) 
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     الكوارث بواسطة النظم الفضائيةإدارة دعم  -٨  
برنامج األمم املتحدة  املنفَّذة يف إطارعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن األنشطة ُيوف س

 حاالت الطوارئ الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف
)A/AC.105/981 (يف إطار ٢٠١٠ يف عام املنفَّذَة التقنيةباملشورة دعم الأنشطة  عن وتقرير 

ملتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت برنامج األمم ا
  ).A/AC.105/985 (الطوارئ

  .وسينظر الفريق العامل اجلامع يف مسألة دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية
    

    يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةاألخرية التطورات  -٩  
 اللجنة الدولية املعنية أنَّ ٦٥/٩٧  من قرارها١٣يف الفقرة  بارتياح الحظت اجلمعية العامة

 ١٨، إيطاليا، يف الفترة من تورينو اجتماعها اخلامس يف  عقدتلسواتل املالحةبالنظم العاملية 
ضية  واملفوَّ احلكومة اإليطالية، بتنظيم مشترك بني٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢إىل 

  .األوروبية
، تورينوقد يف لجنة الفرعية تقرير عن االجتماع اخلامس للجنة الدولية الذي ُعوسُيعرض على ال

  ).A/AC.105/982 (٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨إيطاليا، يف الفترة من 
    

     القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيمصادر استخدام  -١٠  
فريقها  عقَد الفرعية تعاود اللجنةُعلى أن  ٦٥/٩٧ من قرارها ٧اتفقت اجلمعية العامة يف الفقرة 

  .العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
فورية، ال فيها الترمجةُتقدَّم فرباير / شباط٩وسوف يعقد الفريق العامل حلقة عمل ظهرية يوم 

 للدعوة وفقا إيضاحيةعروضا  فيها الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية مدِّقُتوسوف 
 عمل الفريق العاملد حلقة العمل وفقا خلطة عقَ وسوف ُت)٤(.٢٠١٠هت يف عام اليت وجِّ

  )٥(.اجلديدة املتعددة السنوات اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واألربعني
    

───────────────── 
 (4) A/AC.105/958 ٨، املرفق الثاين، الفقرة.  
  .املرجع نفسه (5) 
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     من األرضالقريبة األجسام  -١١  
  الفرعية عقَدعاود اللجنةُعلى أن ُت ٦٥/٩٧  من قرارها٧اتفقت اجلمعية العامة يف الفقرة 

  .فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرض
 خالل فترة ما بني الدورتني بشأن السعي إىل االتفاق ه الذي استهل العامل العملَوسيواصل الفريُق

 وإشراك اجلهات على مشروع اإلجراءات الدولية للتصدي خلطر األجسام القريبة من األرض
 التقدم احملرز يف جمال التعاون والتآزر الدوليني لدولية صاحبة املصلحة إىل جانب استعراضا

 إنشاء قدرة دولية أضخم من  وخبصوصخبصوص عمليات مراقبة األجسام القريبة من األرض
  )٦(. لغرض كشف أخطار تلك األجسامأجل تبادل البيانات وجتهيزها وحفظها ونشرها

 حيتوي على معلومات عن البحوث يف جمال األجسام فرعية تقريٌروسُيعرض على اللجنة ال
القريبة من األرض، اليت أجرهتا الدول األعضاء واملنظمات الدولية وكيانات أخرى 

)A/AC.105/976 .( املعين العمل لفريقاملؤقت كما سيتاح، باإلضافة إىل ذلك، التقرير 
  ).A/AC.105/C.1/L.308 (٢٠١١-٢٠١٠ للفترة باألجسام القريبة من األرض

    
    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -١٢  

املبادرة الدولية بشأن "سوف تواصل اللجنة الفرعية نظرها يف بند جدول األعمال املعنون 
 وسوف تنظر يف التقارير اخلاصة )٧(،الثالثية األعواميف إطار خطة العمل " طقس الفضاء

 وسوف ،اجلاريةلثغرات وجوانب التآزر يف األنشطة باخلطط اإلقليمية والدولية وحتدد ا
 أجهزة نشر  علىعهزة القائمة وتشّجاالستمرار يف تشغيل مصفوفات األجعلى ع تشّج

  .جديدة
 يتضمن املعلومات الواردة من الدول األعضاء واملراقبني وسُيعرض على اللجنة الفرعية تقريٌر

  ).A/AC.105/979( الدولية بشأن طقس الفضاء عن اخلطط اإلقليمية والدولية لتنفيذ املبادرة
    

    يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   -١٣  
على ضرورة أن تنظر اللجنة الفرعية  ٦٥/٩٧  من قرارها٧اتفقت اجلمعية العامة يف الفقرة 

للجنة يف يف هذا البند من بنود جدول األعمال وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات اليت أقرهتا ا

───────────────── 
 (6) A/AC.105/911 ١١، املرفق الثالث، الفقرة.  
 (7) A/AC.105/933 ١٦، املرفق األول، الفقرة.  



 

V.10-57738 7 
 

A/AC.105/C.1/L.306 

 املعين باستدامة أنشطة الفضاء  فريقها العامل عقَدعاوَد وعلى أن ُت)٨(دورهتا الثانية واخلمسني
  .يف األمد البعيداخلارجي 

 باإلطار املرجعي للفريق االقتراح اخلاص  أنَّوالحظت اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني
، التعليقات الواردة ممكنفضل وجه ح لكي يتضمن، على أنقَّالعامل وطرائق عمله سوف ُي
 املرجعي اإلطاُر على اللجنة ُيعرضوسوف  )٩(. دورهتا وبعدهامن الدول األعضاء خالل

 وطرائق عمله يف الوثيقة يف األمد البعيدالعامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي للفريق 
A/AC.105/C.1/L.307.  

هت الدعوة إىل ة يف دورهتا الثالثة واخلمسني، وجِّنلت إليه اللجوفقا لالتفاق الذي توصَّو
الدول األعضاء واملراقبني الدائمني لدى اللجنة والكيانات املشار إليها يف تقرير اللجنة الفرعية 

لتقدمي معلومات عن أنشطتها املتصلة ) ١٨٤، الفقرة A/AC.105/958(العلمية والتقنية 
، لكي ينظر فيها الفريق العامل يف الدورة د البعيديف األمباستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

  )١٠(.الثامنة واألربعني للجنة الفرعية
    

     والتقنيةالعلمية واألربعني للجنة الفرعية التاسعة جدول األعمال املؤقت للدورة مشروع  -١٥  
جدول  بشأن مشروع اللجنة إىل اقتراحها واألربعني الثامنةاللجنة الفرعية يف دورهتا م ستقدِّ

ومبقتضى . ٢٠١٢ عام  اليت سُتعقد يف واألربعني للجنة الفرعيةالتاسعةأعمال مؤقّت للدورة 
 املناقشة يف إطار هذا تشمللت إليه اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني، ينبغي أن ّصاتفاق تو

ر خطط عمل  للمناقشة أو يف إطامنفردةبنود /راد تناوهلا كمواضيعُيالبند حتديد املواضيع اليت 
  . العامل اجلامع الفريُق سينظر فيههذا البندو )١١(.متعـّددة السنوات

    
  ندوةال    

  علــى العلميــة والتقنيــة  باتفــاق اللجنــة الفرعيــة   يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني   بــت اللجنــة  ّحر
ــام       ــضاء يف ع ــة أحبــاث الف ــيت ســتنظمها جلن ــدوة ال ــة " هــو ٢٠١١أن يكــون موضــوع الن محاي

  )١٢(."الكوكب
───────────────── 

  .١٦١الفقرة ) A/64/20 (٢٠الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم ، الوثائق الرمسية للجمعية العامة (8) 
  .١٥٦و ١٥٥ الفقرتان) A/65/20 (٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (9) 
  .١٥٧الفقرة  )A/65/20( ٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم ،املرجع نفسه (10) 
  .، املرفق، الباب ألف)Corr.1 وA/54/20 ( والتصويب٢٠الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم  نفسه، املرجع (11) 
  .١٧٣لفقرة  ا)A/65/20 (٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم   نفسه،املرجع (12) 
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  لتحليق اإلنسان والذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء اللجنةبالذكرى السنوية اخلمسني االحتفال     

    الفضاءيف 
باحتفال اللجنة يف دورهتا الرابعة  ٦٥/٩٧  من قرارها٤٤بت اجلمعية العامة يف الفقرة ّحر

 اإلنسان لتحليقواخلمسني بالذكرى السنوية اخلمسني إلنشائها والذكرى السنوية اخلمسني 
  )١٣(. الفضاءيف

َعدَّ بيان مشترك أو بيان مماثل إلذكاء ُيعلى أن واتفقت اللجنة يف دورهتا الثالثة واخلمسني 
 هبا التعاون الدويل إىل تعجيل وترية التقّدم يف علوم وتكنولوجيا فضيُيالوعي بالطريقة اليت 

للجنة على أن ُيعمَّم املشروع واتفقت ا. الفضاء وتطبيقاهتا من أجل حتقيق التنمية املستدامة
 وسوف )١٤(.األول للبيان قبل انعقاد الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

  .ينظر الفريق العامل اجلامع يف مشروع البيان
    

    املسائل التنظيمية    
ثيق مع أعضاء مكاتب إىل األمانة أن تتخذ، بالتشاور الويف دورهتا الثالثة واخلمسني طلبت اللجنة 

االستفادة املثلى قتها ووقت جلنتيها الفرعيتني واللجنة وهيئتيها الفرعيتني، تدابري لترشيد استخدام و
منه مع مراعاة احلاجة إىل التحلي بأقصى قدر من املرونة يف تنظيم أعمال دورات كل منها يف عام 

  )١٥(. من الدورة، مبا يشمل إمكانية تنظيم ندوات يف األسبوع الثاين٢٠١١
وأوصت اللجنة بعقد مشاورات غري رمسية مفتوحـة بـني الـدول األعـضاء املهتمـة علـى هـامش                

  وحتـسني  اقتـراح تـدابري أخـرى لترشـيد      بغيـة  ٢٠١١دورات اللجنة وجلنتيها الفـرعيتني يف عـام         
  )١٦(.أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني

  .نظيميةوسوف ينظر الفريق العامل اجلامع يف املسائل الت

───────────────── 
  .٣٢٧ الفقرة  نفسه،املرجع (13) 
  .٣٣٢ الفقرة  نفسه،املرجع (14) 
  .٣١٥ الفقرة  نفسه،املرجع (15) 
  .٣١٨املرجع نفسه، الفقرة  )16( 
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   رفقامل
    تنظيم األعمال    

،  الثامنة واألربعني أعمال دورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةاإلعداد لتنظيميف إطار   -١
بالتشاور و األمانة، بناء على طلب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية قامت

  اللجنةتدابري لترشيد استخدام وقتاختاذ بالوثيق مع أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، 
االستفادة املثلى منه مع مراعاة احلاجة إىل التحلي بأقصى قدر من املرونة وووقت جلنتيها الفرعيتني 

، مبا يشمل إمكانية تنظيم ندوات يف األسبوع ٢٠١١يف تنظيم أعمال دورات كل منها يف عام 
  )أ(.الثاين من الدورة

ر لألفرقة العاملة اليت فِّ اللجنة الفرعية حبيث يو الزمين ألعمالاجلدولب وقد ُرتِّ  - ٢
  .تاحكثر وقت مأ ١٥ و١٣ و١١ و١٠ و٨ و٥ و٤د جمددا يف إطار البنود عقَسوف ُت

ولكي تتمكَّن اللجنة الفرعية من البدء يف النظر يف مجيع بنود جدول األعمال املؤقت   - ٣
 ختصيص فترة أطول خالل الدورة ملناقشة على فقاتُّ  فقديف وقت مناسب وعلى حنو متوازن،

. "مة عن األنشطة الوطنيةعرض استهاليل للتقارير املقدَّ وتبادل عام لآلراء"البند املعنون 
  يف كل جلسة" تبادل عام لآلراء"بند الى يف إطار لقَ اليت سُتاحلد من عدد البياناتوجيوز 

النظر  يف بنود جدول األعمال األخرى املزمع  للنظروقت كافعند االقتضاء من أجل إتاحة 
تبادل "بند الوال ينبغي أن يزيد طول البيانات اليت سوف تلقى يف إطار .  يف كل جلسةفيها

  .على عشر دقائق" عام لآلراء
 العروض اإليضاحية التقنية بناء على الطلبات اليت  تقدمي مواعيَد األمانةُحتدِّدوسوف   - ٤

  عدد أقصاه ثالثة عروضم يف كل جلسةقدَّوسوف ُي.  قبل الدورةاها من الوفودسوف تتلق
 دقيقة هبدف ترشيد استخدام وقت اللجنة الفرعية واالستفادة ٢٠ال تزيد مدة كل منها على 

  .منه بالصورة املثلى
هو دليل عام للمواعيد و. وفيما يلي جدول زمين استرشادي ألعمال اللجنة  - ٥

وميكن تقدمي أوقات النظر يف مجيع  .اول البنود أثناء الدورةواألوقات اليت سيجري فيها تن
 وأيِّالفرعية العلمية والتقنية البنود أو متديدها أو تأخريها حسب متطلبات أعضاء اللجنة 

  .معوِّقات تنظيمية ُتواَجه أثناء انعقاد الدورة

───────────────── 
  .٣١٥ الفقرة (A/65/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم    )أ(
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  * االسترشادي لألعمالالزمين اجلدول    
  

 بعد الظهر صباحا التاريخ
 ٢٠١١فرباير/شباط١١- ٧ عاألسبو
 ٧ االثنني،
 فرباير/شباط

  إقرار جدول األعمال-١ البند
   كلمة الرئيس-٢ البند
  تبادل عام لآلراء-٣ البند

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
 برنامج األمم املتحدة -٤البند 

  )أ(للتطبيقات الفضائية
  )أ( اليونيسبيس الثالث-٥البند 

 عروض إيضاحية تقنية
      

 ٨ الثالثاء،
 فرباير/شباط

  تبادل عام لآلراء-٣ البند
 برنامج األمم املتحدة -٤ البند

  )أ(للتطبيقات الفضائية

  )أ( اليونيسبيس الثالث-٥البند 
   االستشعار عن بعد-٦البند 

 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
 برنامج األمم املتحدة -٤البند 

  )أ(للتطبيقات الفضائية

  )أ( اليونيسبيس الثالث-٥لبند ا
   االستشعار عن بعد-٦البند 

 عروض إيضاحية تقنية
      

  ٩ األربعاء،
 فرباير/شباط

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
   االستشعار عن بعد-٦البند 
  )ب( مصادر القدرة النووية-١٠البند 

 املبادرة الدولية بشأن طقس -١٢البند 
  الفضاء

 عروض إيضاحية تقنية

  )ب(مصادر القدرة النووية -١٠ البند

حلقة عمل ينظمها الفريق العامل 
املعين باستخدام مصادر القدرة النووية 

 )ب(يف الفضاء اخلارجي

      
 ١٠ اخلميس،
 فرباير/شباط

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
  النظم العاملية لسواتل املالحة -٩ البند

  )ب( مصادر القدرة النووية-١٠البند 

   بادرة الدولية بشأن امل-١٢البند 
  طقس الفضاء

 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
  )أ( دعم إدارة الكوارث-٨البند 
  النظم العاملية لسواتل املالحة -٩ البند
  )ب(مصادر القدرة النووية -١٠ البند

  عروض إيضاحية تقنية
 

      
 ١١ اجلمعة،
 فرباير/شباط

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
  )أ( دعم إدارة الكوارث-٨بند ال

  النظم العاملية لسواتل املالحة -٩البند 
 املبادرة الدولية بشأن طقس -١٢البند 
  الفضاء

 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
  )أ( دعم إدارة الكوارث-٨البند 
  النظم العاملية لسواتل املالحة -٩البند 
 املبادرة الدولية بشأن -١٢البند 

  طقس الفضاء
 عروض إيضاحية تقنية

───────────────── 
 مواصلة علىاخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني،  استخدام الفضاء جلنة اتفقت  *

 للنظر يف بنود معّينة الفعليتزويد الدول األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال دون مساس بالتوقيت 
 ،)A/50/20 (٢٠ الدورة اخلمسون، امللحق رقم العامة،الوثائق الرمسية للجمعية (من جداول األعمال 

  )).ب (١٦٩و ١٦٨قرتان الف
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 بعد الظهر صباحا التاريخ
  ٢٠١١فرباير /شباط ١٨-١٤ األسبوع

      
 ١٤االثنني، 
 فرباير/شباط

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
 األجسام القريبة من -١١البند 
  )ج(األرض
 استدامة أنشطة الفضاء -١٣البند 

  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

 عروض إيضاحية تقنية

اث الفضاء ندوة تنظمها جلنة أحب
 "الكوكبمحاية "بشأن موضوع 

      
 ١٥ ،الثالثاء
 فرباير/شباط

   احلطام الفضائي-٧البند 
األجسام القريبة من  -١١ البند

 )ج(األرض
 استدامة أنشطة الفضاء -١٣البند 

  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

 عروض إيضاحية تقنية

   احلطام الفضائي-٧البند 
من األجسام القريبة  -١١ البند

 )ج(األرض
 استدامة أنشطة الفضاء -١٣البند 

  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

 عروض إيضاحية تقنية
      

 ١٦ األربعاء،
 فرباير/شباط

   احلطام الفضائي-٧البند 
األجسام القريبة من  -١١ البند

 )ج(األرض
 استدامة أنشطة الفضاء -١٣البند 

  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

  الثابت بالنسبة لألرضاملدار  -١٤ البند
 عروض إيضاحية تقنية

   احلطام الفضائي-٧البند 
املدار الثابت بالنسبة  -١٤ البند

  لألرض
مشروع جدول األعمال  -١٥ البند

 واألربعني التاسعةاملؤقت للدورة 
  )أ(للجنة الفرعية

 عروض إيضاحية تقنية

      
 ١٧ اخلميس،
 فرباير/شباط

  بة لألرضاملدار الثابت بالنس -١٤ البند
مشروع جدول األعمال  -١٥ البند

 واألربعني للجنة التاسعةاملؤقت للدورة 
  )أ(الفرعية

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

  الفضاء اخلارجي
 عروض إيضاحية تقنية

مشروع جدول األعمال  -١٥ البند
 واألربعني التاسعةاملؤقت للدورة 

  )أ(لفرعيةللجنة ا
 الفريق العامل املعين تقرير اعتماد

  باألجسام القريبة من األرض
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 
يف باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 

  األمد البعيد
  التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٦ البند

 عروض إيضاحية تقنية
 ١٨ اجلمعة،
 فرباير/شباط

  لعامل اجلامعاعتماد تقرير الفريق ا
 التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٦ البند

 التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٦ البند
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   من قـرار٧ بالفقــرة  عمالًسُيعقد جمددا الـذي اجلامـع، الفريـق العامـل سيجتمـع  )أ(
ص للنظر يف  أثناء الوقت املخّص،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١٤املؤرخ  ٦٥/٩٧ العامـة اجلمعيـة 

واملسائل املتصلة باالحتفال بالذكرى اخلمسني إلنشاء اللجنة والذكرى  ١٥ و٨ و٥ و٤البنود 
 تلك البنود النظر يفالعلمية والتقنية  الفرعية اللجنةوستستأنف . اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء

  . الفريق العامل اجلامعتقريرفرباير، لكي تعتمد / شباط١٨اجلمعة  يوم
عمالً  سُيعقد جمددا مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي باستخدام الفريق العامل املعين ينظمس  )ب(

 ١٠ إطار البند  يفليت ُوضعتاوفقاً خلطة العمل حلقة عمل  ،٦٥/٩٧  من قرار اجلمعية العامة٧لفقرة با
)A/AC.105/958 رها يف ذلك البند يوم وسوف تستأنف اللجنة الفرعية نظ. )٨، املرفق الثاين، الفقرة

  .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/شباط ١٧اخلميس 
 من ٧ بالفقرة  عمالًسُيعقد جمددا من األرض، الذي القريبة الفريق العامل املعين باألجسام سيجتمع  )ج(

وسوف تستأنف اللجنة . ١١ص للنظر يف البند  أثناء الوقت املخّص،٦٥/٩٧  العامةاجلمعيةقرار 
  .العاملفرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق / شباط١٧ نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس الفرعية

  عمالًسُيعقد جمددا، الذي يف األمد البعيد أنشطة الفضاء اخلارجياستدامة  الفريق العامل املعين بسيجتمع  )د(
وسوف تستأنف . ١٣ البند ص للنظر يف أثناء الوقت املخّص،٦٥/٩٧  العامةاجلمعية من قرار ٧بالفقرة 
  .العاملفرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق / شباط١٧ نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس الفرعيةاللجنة 

 


