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  استخدام الفضاء اخلارجي جلنة
 األغراض السلمية يف  

  واخلمسون لثةالدورة الثا
        ٢٠١٠ هيوني/حزيران ١٨- ٩ فيينا،

      *واخلمسني لثةجدول األعمال املؤقت للدورة الثا    
   جدول األعمال املؤقت -أوال 

 .افتتاح الدورة - ١

  .إقرار جدول األعمال - ٢
  .انتخاب أعضاء املكتب  - ٣

 .مة الرئيسكل - ٤

 .تبادل عام لآلراء - ٥

 .ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي استخدام سبل ووسائل احلفاظ على  - ٦

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  - ٧
 .)اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .واألربعني بعةوالتقنية عن أعمال دورا الساتقرير اللجنة الفرعية العلمية  - ٨

───────────────── 
الصيغة ضرورة انتظار مل تقدم هذه الوثيقة يف غضون الفترة الزمنية اليت تقتضيها قاعدة األسابيع العشرة بسبب   *  

  مارس إىل /آذار ٢٢األربعني املعقودة من و التاسعةالنهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا 
  .٢٠١٠أبريل /نيسان ١
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 .واألربعني التاسعةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا  - ٩

 .استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠

 .الفضاء واتمع -١١

 .الفضاء واملياه -١٢

١٣- ر املناخالفضاء وتغي. 

 .كنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدةاستخدام ت -١٤

 التعاون الدويل يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء -١٥

 .ألغراض التنمية املستدامة

 .مسائل أخرى -١٦

 .تقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامة -١٧
    

      *الشروح -ثانيا 
    انتخاب أعضاء املكتب  -٣  

ا للقـرارات الـيت اختـذا جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورـا           وفق
دوريـن  -دوميتـرو ، ستنتخب اللجنة ٦٤/٨٦الثانية واخلمسني وأيدا اجلمعية العامة يف قرارها 

) شـيلي (وراميوندو غونساليس أنينات ) جنوب أفريقيا(ونومفونيكو ماجاجا ) رومانيا(بروناريو 
 املقرر، علـى التـوايل، للفتـرة   /صب رئيس اللجنة والنائب األول للرئيس والنائب الثاين للرئيسملنا

٢٠١١-٢٠١٠.  
، أولـريخ  ٢٠١٠وانتخبت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورا السـابعة واألربعـني يف عـام    

  .)٩، الفقرة A/AC.105/958(رئيسا هلا لفترة سنتني ) أملانيا(هوت 
، أمحـد طالـب   ٢٠١٠اللجنة الفرعيـة القانونيـة، يف دورـا التاسـعة واألربعـني يف عـام       وانتخبت 

  .)١، الفقرة A/AC.105/942(رئيسا هلا لفترة سنتني ) مجهورية إيران اإلسالمية(زاده 
   

───────────────── 
جلنة استخدام  قرهال متثّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي ست  *  

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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   كلمة الرئيس  -٤ 
 عقب إقرار اللجنة جدول األعمال وانتهائها من انتخاب أعضاء مكتبها، سيلقي الرئيس كلمة
 .يستعرض فيها ما استجد من تطورات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورا الثانية واخلمسني

    
   تبادل عام لآلراء -٥ 

وكمبدأ تـوجيهي عـام، ال ينبغـي أن     .ستبدأ اللجنة أعماهلا املوضوعية بإجراء تبادل عام لآلراء
 .دقائق ١٠تستغرق الكلمات اليت تلقى يف إطار هذا البند أكثر من 

    
   ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي استخدام سبل ووسائل احلفاظ على  -٦ 

، إىل اللجنـة أن تواصـل النظـر، علـى     ٦٤/٨٦من قرارهـا   ٤٢طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
سبيل األولوية، يف السبل والوسائل الكفيلـة مبواصـلة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض       

تقريرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا اخلامسـة والسـتني، واتفقـت         السلمية وأن تقدم 
هذه املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعـاون علـى الصـعيدين    وهلا أن تواصل اللجنة، أثناء تنا على

اخلربات املكتسبة من مـؤمترات الفضـاء لألمـريكتني ومـؤمترات      استنادا إىل ياإلقليمي واألقاليم
يقيــة املعنيـة بتســخري علــوم وتكنولوجيـا الفضــاء ألغـراض التنميــة املســتدامة ويف    األفر اتالقيـاد 

 توصـيات مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة     وجيا الفضاء أن تؤديه يف تنفيـذ  لتكنول الدور الذي ميكن
 .املستدامة

    
  تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -٧ 

   )اليونيسبيس الثالث(ه يف األغراض السلمية واستخدام
، علــى أن تواصــل اللجنــة يف دوراــا املقبلــة، بــدءا   ٥٩/٢اتفقــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا  

بدورا الثامنة واألربعني، النظـر يف تنفيـذ توصـيات املـؤمتر الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء         
إىل أن تــرى اللجنــة أنــه مت ) ســبيس الثالــثاليوني(اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 

  .حتقيق نتائج ملموسة
ا مـن التوصـيات الـواردة يف خطـة     عـدد  أنّ، ٦٤/٨٦والحظت اجلمعية مع التقدير، يف قرارها 

يف  يا يحـرز مرضـ  اتقـدم  ، وأنّذفِّـ قـد ن اللجنة بشأن تنفيـذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث     عمل 
 .تنفيذ التوصيات املتبقية
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لجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورا السابعة واألربعني، توصـيات الفريـق العامـل    ال وأيدت
، املرفـــق األول، البـــاب A/AC.105/958(اجلــامع بشـــأن تنفيــذ توصـــيات اليونيســـبيس الثالــث    

ورحبت اللجنة الفرعيـة بقـرار الفريـق العامـل اجلـامع بـأن يركّـز جهـوده فيمـا يتعلـق            .)الثالث
ــذ توصــيا  ت اليونيســبيس الثالــث علــى إســهام اللجنــة يف عمــل جلنــة التنميــة املســتدامة        بتنفي

)A/AC.105/958٦، واملرفق األول، الفقرة ٥٦ة ، الفقر(. 

       إلعـداد مسـامهتها يف   صـيغة منوذجيـة    نوسـيكون معروضـا علـى اللجنـة ورقـة اجتمـاع تتضـم
 .٢٠١٣-٢٠١٢فترة عمل جلنة التنمية املستدامة فيما يتعلق باموعة املواضيعية لل

    
   تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا السابعة واألربعني -٨ 

، نظرت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة أثنـاء    ٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة  ٨لفقرة اعمال ب
 .دورا السابعة واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه

    
   مم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األ  

يتضمن تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عـن أعمـال دورـا السـابعة واألربعـني استعراضـا       
، A/AC.105/958( ٢٠١٠و ٢٠٠٩ م املتحدة للتطبيقـات الفضـائية وأنشـطته لعـامي    ملربنامج األ
 برنـامج األنشـطة املقتـرح لعـام    وأوصت اللجنة الفرعيـة باملوافقـة علـى     .)٣٥إىل  ٢٧الفقرات 
٢٠١٠ )A/AC.105/958 ٣٥، الفقـــرة(. ــاء اخلـــارجي وســـيقد ــابع  م مكتـــب شـــؤون الفضـ التـ
 .٢٠١١األنشطة املقترحة لعام يطلع فيها اللجنة على  إحاطة لألمانة

ــالفقرة  ، دعــت اللجنــة الفرعيــة الفريــق العامــل   ٦٤/٨٦مــن قــرار اجلمعيــة العامــة   ٩وعمــال ب
نعقاد من جديد، وقد نظر يف برنامج األمم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية، ضـمن     اجلامع إىل اال
ــامج       .أمــور أخــرى  ــا يف ذلــك نظــره يف برن ــق العامــل، مب ــر الفري ــة تقري ــة الفرعي وأيــدت اللجن

 .)٣و ٢، واملرفق األول، الفقرتان ٢٥، الفقرة A/AC.105/958(التطبيقات الفضائية 

، على أن تواصـل املراكـز اإلقليميـة    ٦٤/٨٦من قرارها  ٢٥قرة واتفقت اجلمعية العامة، يف الف
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسـبةُ إىل األمـم املتحـدة، موافـاة جلنـة اسـتخدام الفضـاء        

 .اخلارجي بتقارير سنوية عن أنشطتها
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  تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي   
   )اليونيسبيس الثالث(دامه يف األغراض السلمية واستخ

بنـد جـدول أعماهلـا املتعلـق بتنفيـذ      حـول  يرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة    
 .)٥٧إىل  ٤٧، الفقرات A/AC.105/958( توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث يف تقريرها

بشــأن تنفيــذ توصــيات اليونيســبيس   اللجنــة الفرعيــة توصــيات الفريــق العامــل اجلــامع   يــدتوأ
 .)الباب الثالث، املرفق األول، A/AC.105/958(الثالث 

    
  املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته   

   لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
باستشـعار  بند جدول أعماهلا املتعلق  حوليرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 .)٦٦إىل  ٥٨، الفقرات A/AC.105/958(يف تقريرها  األرض عن بعد بواسطة السواتل
    

   احلطام الفضائي  
بنـد جـدول أعماهلـا املتعلـق باحلطـام      حـول  يرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 .)٨٩إىل  ٦٧ت ، الفقراA/AC.105/958(الفضائي يف تقريرها 

ورحبت اللجنة الفرعية بالعرض اإليضاحي الذي قدمه ممثل اهلنـد بصـفته رئـيس جلنـة التنسـيق      
ــة باحلطــام الفضــائي، مبقتضــى اتفــاق جلنــة اســتخدام الفضــاء      املشــتركة بــني الوكــاالت واملعني

سني املعقـودة  عن أعمال دورا الثانية واخلمها من تقرير ١١٦، املشار إليه يف الفقرة اخلارجي
أي تنقيحـات  تبلغهـا بـ  وطلبت اللجنة الفرعية إىل جلنة التنسيق املشتركة أن  )1١(.٢٠٠٩يف عام 
لتخفيـــف مـــن احلطـــام الفضـــائي يف ضـــوء مـــا يســـتجد مـــن   لالتوجيهيـــة  هـــامبادئيف تجـــرى 

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أنـه قـد       .احلطـام الفضـائي  مـن  تخفيـف  التكنولوجيات وممارسـات  ال
للتخفيـف مـن احلطـام الفضـائي املعـدة مـن قبـل جلنـة اسـتخدام          تعديل املبادئ التوجيهية يتعين 

 .)٧٣، الفقرة A/AC.105/958( التنقيحاتلتلك  وفقاالفضاء اخلارجي 
    

───────────────── 
  .)A/64/20( ٢٠امللحق رقم  والستون، الرابعةالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )١(  
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   دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  
ضـمن  تقدم احملـرز،  ، ال٦٤/٨٦من قرارها  ٢٠الحظت اجلمعية العامة مع االرتياح، يف الفقرة 

إطــار برنــامج األمــم املتحــدة للمعلومــات الفضــائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف    
 .٢٠٠٩-٢٠٠٧، يف تنفيذ خطة عمل الربنامج للفترة )برنامج سبايدر( حاالت الطوارئ

ــرة  ــرار   ٢١ويف الفق ــن الق ــهم ــرت، ذات ــة  أق ــامج عمــل خطــةاجلمعي ــرة ســبايدر برن  الســنتني لفت
٢٠١١- ٢٠١٠ )A/AC.105/937املرفــق ،(ر لــه، علــى عت الــدول األعضــاء علــى أن تــوفّ، وشــج

  .أساس طوعي، كل ما يلزم من الدعم، مبا يف ذلك الدعم املايل، لتمكينه من تنفيذ خطة العمل
 مجهوريـة  يفأُنشـئت   إقليميـة مكاتب دعم بأنّ ، رحبت اجلمعية ذاتهمن القرار  ٢٢ويف الفقرة 

، وبـأنّ اتفـاق تعـاون مت التوصـل     ٦١/١١٠عمـال بقرارهـا   ونيجرييـا   ورومانيـا ة إيران اإلسالمي
املضـطلع ـا ضـمن     نشـطة األ تنفيـذ  دعم من أجلالكوارث  من للحد اآلسيوي مع املركز إليه
  .سبايدر برنامج إطار
ارة بـدعم إد  عرض ملداوالت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بشأن بنـد جـدول أعماهلـا املتعلـق     ويرد

 .)١٠٢إىل  ٩٠، الفقرات A/AC.105/958(النظم الفضائية يف تقريرها  املستند إىلالكوارث 

، A/AC.105/958(البنــد ذلــك اللجنــة الفرعيــة توصــيات الفريــق العامــل اجلــامع بشــأن   يــدتوأ
  .)١٣إىل  ١٠، الفقرات األول واملرفق، ١٠٢الفقرة 

مقترحـا لكـي تنظـر فيـه متعلقـا بإنشـاء       وسيكون معروضا على اللجنـة ورقـة اجتمـاع تتضـمن     
صندوق للمعونة الفضائية ومعدا بنـاء علـى طلـب الفريـق العامـل اجلـامع التـابع للجنـة الفرعيـة          

 .)١٢رفق األول، الفقرة ، املA/AC.105/958(العلمية والتقنية 
    

  رات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةالتطو   
مبا أحرزته اللجنة الدولية املعنيـة بـالنظم    ٦٤/٨٦من قرارها  ١٨امة يف الفقرة رحبت اجلمعية الع

العامليــة لســواتل املالحــة مــن تقــدم صــوب حتقيــق التــواؤم وإمكانيــة التشــغيل املتبــادل بــني الــنظم   
الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت، ويف تعزيـز اسـتخدام الـنظم العامليـة     

  .لسواتل املالحة وإدماجها يف اهلياكل األساسية الوطنية، وخباصة يف البلدان النامية
مــن القــرار ذاتــه، أيــدت اجلمعيــة توصــية اللجنــة بــأن يواصــل مكتــب شــؤون    ١٩ويف الفقــرة 

الفضــاء اخلــارجي القيــام بــدور األمانــة التنفيذيــة للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة لســواتل   
 .منتدى مقدمي اخلدمات التابع هلااملالحة و
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ــرد ــة      وي ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــداوالت اللجن ــق    حــولعــرض مل ــا املتعل ــد جــدول أعماهل بن
، A/AC.105/958(يف تقريرهـــا  رات األخـــرية يف جمــال الـــنظم العامليــة لســـواتل املالحــة   التطوبــ 

 .)١٢١إىل  ١٠٣الفقرات 
    

   اء اخلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفض  
بإطـار األمـان اخلـاص    ، ٦٤/٨٦من قرارهـا   ١١بت اجلمعية العامة مع االرتياح، يف الفقرة رح

النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي الـذي اعتمدتـه اللجنـة الفرعيـة العلميـة          القـدرة بتطبيقات مصادر 
  .والتقنية يف دورا السادسة واألربعني وأقرته اللجنة يف دورا الثانية واخلمسني

أن جلنة معايري األمان التابعة للوكالـة الدوليـة   اجلمعية  الحظتمن القرار ذاته،  ١٢ويف الفقرة 
أبريــل /للطاقــة الذريــة اتفقــت علــى إطــار األمــان يف اجتماعهــا اخلــامس والعشــرين يف نيســان    

٢٠٠٩اء والفعبت بالتعاون البناناألمـ  ال بني اللجنة الفرعية والوكالـة يف إعـداد إطـار   ، ورح ،
 .فيما بني الوكاالت داخل منظومة األمم املتحدة جحالذي كان مثاال على التعاون النا

حــول بنــد جــدول أعماهلــا املتعلــق باســتخدام مصــادر  عــرض ملــداوالت اللجنــة الفرعيــة  ويــرد
 .)١٣٧إىل  ١٢٢، الفقرات A/AC.105/958(يف تقريرها  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 بعةاللجنـــة الفرعيـــة، يف دورـــا الســـا  دعـــت، ٦٤/٨٦ مـــن قـــرار اجلمعيـــة ٩وعمـــال بـــالفقرة 
ــين باســتخدام مصــادر      ــل املع ــا العام ــني، فريقه ــدرةواألربع ــة يف الفضــاء اخلــارجي إىل    الق النووي

، مبا يف ذلك االتفاق بشـأن خطـة   اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل يدتوأ .االنعقاد من جديد
 .)، واملرفق الثاين١٣٤، الفقرة A/AC.105/958( ٢٠١٥- ٢٠١٠ترة عمل الفريق العامل للف

    
   األجسام القريبة من األرض  

العلميـة  اللجنة الفرعية  تدعو، على أن ٦٤/٨٦من قرارها  ٩اجلمعية العامة، يف الفقرة  اتفقت
دت وأيــ .مــن جديــد إىل االنعقــاد فريقهــا العامــل املعــين باألجســام القريبــة مــن األرض والتقنيـة 

ــن األرض       ــة م ــين باألجســام القريب ــل املع ــق العام ــر الفري ــة تقري ــرة A/AC.105/958(اللجن ، الفق
 .)، واملرفق الثالث١٥٢

ــرد ــة      وي ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــداوالت اللجن ــد حــولعــرض مل ــق   بن ــا املتعل  جــدول أعماهل
 .)١٥٢ إىل ١٣٨، الفقرات A/AC.105/958(باألجسام القريبة من األرض يف تقريرها 
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   
  وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، ودراسة سائر املسائل 

املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية 
   دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، ومصاحلها

كتـب االتصـاالت   ملباملعلومات الواردة يف التقرير السـنوي   اللجنة الفرعية العلمية والتقنية رحبت
عـن اسـتخدام املـدار السـاتلي الثابـت       ٢٠٠٩لعـام   ،الراديوية، التابع لالحتـاد الـدويل لالتصـاالت   

  .ت االحتاد إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها، ودعبالنسبة لألرض وغريه من املدارات
ــردو ــة    ي ــة الفرعي ــداوالت اللجن ــد حــول عــرض مل ــق ب بن ــا املتعل ــة  جــدول أعماهل دراســة الطبيع

يف تقريرهـا  الفيزيائية واخلـواص التقنيـة للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه         
)A/AC.105/958 ١٦١ إىل ١٥٣، الفقرات(. 
    

   بشأن طقس الفضاءدولية ال املبادرة  
ــة العامــة يف الفقــرة    ــة    ٦٤/٨٦مــن قرارهــا   ١٠رحبــت اجلمعي ــة العلمي ــة الفرعي ــاعتزام اللجن ب

ــددة         ــا الســابعة واألربعــني يف النظــر، ضــمن إطــار خطــة عمــل متع ــاء دور ــدء أثن ــة الب والتقني
   ."املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء"السنوات، يف بند جديد بعنوان 

 ١٦٢، الفقـرات  A/AC.105/958(اوالت اللجنة الفرعية حول ذلـك البنـد يف تقريرهـا    وترد مد
 .)١٧٣إىل 
    

   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  
باعتزام اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      ٦٤/٨٦من قرارها  ١٠رحبت اجلمعية العامة يف الفقرة 
بعني يف النظر، ضمن إطار خطة عمـل متعـددة السـنوات، يف بنـد     البدء أثناء دورا السابعة واألر

وتـرد مـداوالت اللجنـة     ."اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل       "جديد بعنوان 
  .)٢٠٣إىل  ١٧٤، الفقرات A/AC.105/958(الفرعية حول ذلك البند يف تقريرها 

ة علـى أفضـل املمارسـات ينبغـي أن     واتفقت اللجنة الفرعية علـى أن أي مبـادئ توجيهيـة قائمـ    
ــا وأن تركِّــز علــى تــدابري عمليــة وحصــيفة علــى املــديني القصــري واملتوســط ميكــن       تنفَّــذ طوعي

  .حنو موقوتتنفيذها على 
وسلَّمت اللجنة الفرعية بأنه إذا ما أُعدت مبادئ توجيهية مـن هـذا القبيـل فينبغـي اختـاذ تـدبري       

ئ التوجيهيـة وحتـديثها مسـتقبال علـى ضـوء اخلـربات       لكـي يتسـىن مراجعـة تلـك املبـاد      مناسب
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اجلديدة اليت قد تتمخض عنها التطورات املقبلـة يف اسـتخدام    التحدياتاملكتسبة من تنفيذها و
  .الفضاء اخلارجي

وأنشأت اللجنة الفرعيـة الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى املـدى           
  .رئيسا له) جنوب أفريقيا(ينيز ، وانتخبت بيتر مارتالطويل

وأوصت اللجنةُ الفرعية اللجنةَ، واضعةً يف االعتبار أمهية هـذا البنـد، بـأن يتـاح للفريـق العامـل       
ــاء الــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة، يف حزيــران    ــه /عقــد اجتمــاع واحــد أثن ، مــع ٢٠١٠يوني

ت، بغية املضـي قُـدماً يف صـوغ    السالرمسية تزويده خبدمات ترمجة شفوية بلغات األمم املتحدة 
  .إطاره املرجعي وطريقة عمله

لفريق العامل مسألة استدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي    اواتفقت اللجنة الفرعية على أن يدرس 
يف حتقيــق األهــداف ، مبــا يف ذلــك مســامهة هــذه االســتدامة علــى املــدى الطويــل بكــل جوانبــها

يتوافـق  مبـا  مجيـع البلـدان، وخصوصـاً البلـدان الناميـة، و     اإلمنائية لأللفية، مع مراعاة دواعي قلق 
علـى أنـه ينبغـي     أيضـا  اتفقـت اللجنـة الفرعيـة   و .مع مبدأ االستخدام السلمي للفضاء اخلـارجي 

ل اللفريق العامل أن يستفيد من التقدم الذي أحرزته اهليئات القائمة، مبا فيهـا، علـى سـبيل املثـ    
يف صـناعة الفضـاء واألفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة للجنـة         ال احلصر، اهليئات التجارية العاملة

الفرعيــة ومــؤمتر نــزع الســالح واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت وجلنــة التنســيق املشــتركة بــني           
ــة          ــة العاملي ــد القياســي واملنظم ــة للتوحي ــة الدولي ــام الفضــائي واملنظم ــة باحلط الوكــاالت واملعني

علـى أنـه    كـذلك  اتفقـت اللجنـة الفرعيـة   و .يئة الفضاءلألرصاد اجلوية واخلدمة الدولية لرصد ب
املضطلع به يف تلـك اهليئـات، وأن يقـوم     االزدواجية مع العملينبغي للفريق العامل أن يتجنب 
ستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى املـدى الطويـل       ال املهمةبدال من ذلك بتحديد ااالت 
 .ولكن ال تتناوهلا تلك اهليئات

    
   واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية الثامنةول األعمال املؤقت للدورة مشروع جد   

يف  ، طلبـت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة     ٦٤/٨٦من قـرار اجلمعيـة العامـة     ٩ة عمال بالفقر
العامل اجلامع أن ينظر يف مشروع جـدول أعمـال مؤقـت     فريقهاواألربعني إىل  بعةدورا السا

ــدورا  ــةالثامل ــر .واألربعــني ن ــق العامــل اجلــامع بشــأن     وأق ــة توصــيات الفري ــة الفرعي ت اللجن
، ٢٠٥، الفقـرة  A/AC.105/958(مشروع جدول األعمال املؤقت، بصيغته الواردة يف تقريرهـا  

  .)١٨واملرفق األول، الفقرة 



 

10 V.10-52838 

 

A/AC.105/L.276 

ــة الكوكــب "واتفــق الفريــق العامــل اجلــامع علــى أن تكــون     ــدوة املقــرر أن  " محاي موضــوع الن
، وفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة الفرعيـة        ٢٠١١قدها جلنة أحباث الفضاء يف عام تع

ــرة A/AC.105/890( ٢٠٠٧يف دورـــا الرابعـــة واألربعـــني يف عـــام     ) ٢٤، املرفـــق األول، الفقـ
)A/AC.105/958،   ــرة ــق األول، الفق ــة أن     .)١٥املرف ــل اجلــامع إىل األمان ــق العام ــب الفري وطل

ر الوثيق مع رئيس اللجنـة الفرعيـة، مـا يلـزم مـن تـدابري لترشـيد اسـتغالل وقـت          تتخذ، بالتشاو
مــا يتعلــق باجلدولــة اللجنــة الفرعيــة مبــا حيقــق االســتفادة منــه علــى الوجــه األمثــل، مبــا يف ذلــك 

 .)١٧املرفق األول، الفقرة  ،A/AC.105/958(للندوة  الزمنية
    

   واألربعني التاسعةدورا  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال -٩ 
، نظرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورـا     ٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة  ٤ عمال بالفقرة

 .واألربعني، يف البنود املوضوعية الواردة أدناه التاسعة
    

   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  
على أن تقوم اللجنة الفرعيـة القانونيـة،    ٦٤/٨٦من قرارها  ٥امة يف الفقرة اتفقت اجلمعية الع

ــة معاهــدات األمــم املتحــدة        ــدعوة فريقهــا العامــل املعــين حبال يف دورــا التاســعة واألربعــني، ب
  .اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد

عمال املتعلـق حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة      األنظرها يف بند جدول  واصلت اللجنة الفرعيةو
ذلـك   حـول عرض ملداوالت اللجنـة الفرعيـة    يردو .اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

  .)٤١إىل  ٢٧، الفقرات A/AC.105/942(البند يف تقريرها 
االتفـاق املـنظِّم   وأعربـت اللجنـة الفرعيـة عـن ارتياحهـا النعقـاد حلقـة دراسـية غـري رمسيـة عـن            

متـها النمسـا   نظّ )اتفـاق القمـر  (ألنشطة الدول على سطح القمر واألجـرام السـماوية األخـرى    
اهلـدف الرئيسـي مـن هـذه احللقـة الدراسـية هـو تنـاول         كـان  و .دورة اللجنة الفرعيةبباالقتران 

تقـدمي  فوائد االنضمام إىل اتفاق القمر وأسباب عدم انضمام بعض الـدول إليـه، وذلـك ـدف     
مة يف املناقشات اليت جتريها اللجنة الفرعية والفريق العاملمسامهات قي. 

 .)، واملرفــق األول٢٨ ة، الفقــرA/AC.105/942(تقريــر الفريــق العامــل اللجنــة الفرعيــة أيــدت و
واتفـق   .والية الفريق العامل لسـنة إضـافية واحـدة    بتمديدالتوصية  أيضا اللجنة الفرعية وأيدت

، مــدى احلاجــة إىل ٢٠١١عــام  يف ،اخلمســنياللجنــة الفرعيــة، يف دورــا   تســتعرضعلــى أن 
 .)٤٠ة ، الفقرA/AC.105/942(متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد تلك الفترة 
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  املعلومات املتعلقة بأنشطة املنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية فيما يتعلق   
   بقانون الفضاء

ملعلومــات املتعلقــة بانظرهــا يف بنــد جــدول األعمــال اخلــاص    فرعيــة القانونيــةواصــلت اللجنــة ال
عــرض  يــردو .ءبأنشـطة املنظمــات احلكوميــة الدوليـة وغــري احلكوميــة فيمـا يتعلــق بقــانون الفضـا    

  .)٥٤إىل  ٤٢ات ، الفقرA/AC.105/942(ذلك البند يف تقريرها  حولملداوالت اللجنة الفرعية 
    

عريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض املسائل املتصلة بت  
واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل 

   للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ــة   ــة القانوني ــة الفرعي ــد جــدول  نظر واصــلت اللجن املتعلــق باملســائل املتصــلة   األعمــالهــا يف بن

بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، مبـا  
يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشـيد والعـادل للمـدار الثابـت     

عـرض ملـداوالت اللجنـة    ويـرد   .دويل لالتصـاالت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتـاد الـ  
  .)٧٥إىل  ٥٥ات ، الفقرA/AC.105/942(ذلك البند يف تقريرها  حولالفرعية 

، دعت اللجنة الفرعية القانونيـة فريقهـا العامـل    ٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة  ٥وعمال بالفقرة 
 يـدت وأ .إىل االنعقـاد مـن جديـد    املعين باملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

  .)، واملرفق الثاين٥٧ة ، الفقرA/AC.105/942(اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل 
    

  استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   
   وإمكان تنقيحها

هلـا املتعلـق باسـتعراض املبـادئ ذات     نظرهـا يف بنـد جـدول أعما    واصلت اللجنة الفرعية القانونيـة 
، باعتبـــاره االصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويـــة يف الفضــاء اخلــارجي وإمكــان تنقيحهــ        

يف جـدول   مـدرجا  هـذا البنـد  إبقـاء  على  واتفقت اللجنة الفرعية .بندا منفردا للمناقشة/موضوعا
، A/AC.105/942(تقريرهـا  ذلـك البنـد يف    حـول عـرض ملـداوالت اللجنـة الفرعيـة     ويرد  .اأعماهل
 .)٨٨إىل  ٧٦ات الفقر
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دراسة واستعراض التطورات املتصلة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة   
   باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

ة واسـتعراض التطـورات املتصـلة    يف البند املتعلق بدراسـ  نظرها اللجنة الفرعية القانونية واصلت
مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضـمانات  

اللجنـة الفرعيـة    واتفقت .بندا منفردا للمناقشة/الدولية على املعدات املنقولة، باعتباره موضوعا
عرض ملـداوالت اللجنـة    يردو .مسنياخليف جدول أعمال دورا مدرجا ذلك البند  إبقاءعلى 

 .)١٠٦إىل  ٨٩ات ، الفقرA/AC.105/942(ذلك البند يف تقريرها  حولالفرعية 
    

   بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء  
املتعلـق ببنـاء القـدرات يف جمـال قـانون      جـدول أعماهلـا   يف بنـد   نظرت اللجنة الفرعيـة القانونيـة  

ذلـك البنـد    إبقـاء اللجنة الفرعية علـى   واتفقت .للمناقشةردا بندا منف/الفضاء باعتباره موضوعا
ذلـك   حـول عرض ملـداوالت اللجنـة الفرعيـة     يردو .اخلمسنييف جدول أعمال دورا مدرجا 

 .)١٢٦إىل  ١٠٧ات ، الفقرA/AC.105/942(البند يف تقريرها 
    

   طام الفضائيتبادل عام للمعلومات عن اآلليات الوطنية املتعلقة بتدابري ختفيف احل  
عـام للمعلومـات عـن    التبـادل  الاملتعلـق ب  بنـد جـدول أعماهلـا   نظرت اللجنة الفرعية القانونيـة يف  

منفــردا  ابنــد/اآلليــات الوطنيــة املتعلقــة بتــدابري ختفيــف احلطــام الفضــائي باعتبــاره موضــوعا        
ــا يف جــدول أعمــال دورمــدرجا ذلــك البنــد  إبقــاءاللجنــة الفرعيــة علــى  واتفقــت .ةللمناقشــ

ــني ــردو .اخلمســ ــة     يــ ــداوالت اللجنــــة الفرعيــ ــولعــــرض ملــ ــد يف تقريرهــــا    حــ ذلــــك البنــ
)A/AC.105/942١٤٨إىل  ١٢٧ات ، الفقر(. 
    

تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   
   واستخدامه يف األغراض السلمية
عــام للمعلومــات عــن التبــادل الاملتعلــق بول أعماهلــا يف بنــد جــد نظــرت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية     
عـرض ملـداوالت اللجنـة     يـرد و )2٢(.وفقاً خلطة العمـل الـيت اعتمـدا اللجنـة يف دورـا اخلمسـني      

 .)١٥٩إىل  ١٤٩ات ، الفقرA/AC.105/942(ذلك البند يف تقريرها  حولالفرعية 

───────────────── 
  .٢١٩، الفقرة )A/62/20( ٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  ،رجع نفسهامل  )٢(  
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هـا العامـل املعـين    اللجنة الفرعية فريق دعت، ٦٤/٨٦من قرار اجلمعية العامة  ٥وعمال بالفقرة 
باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض       ذات الصــلة بالتشــريعات الوطنيــة  

، A/AC.105/942(مـل  اللجنة الفرعية تقرير الفريـق العا  يدتوأ .السلمية إىل االنعقاد من جديد
 .)، واملرفق الثالث١٥٠ة الفقر

  
اقتراحات مقّدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود   

   التاسعة واألربعنيتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا  جديدة لكي
دورــا  يف للجنــة الفرعيــة القانونيــةا علــى أن تقــدم، ٦٤/٨٦يف قرارهــا اجلمعيــة العامــة  اتفقــت

بشـأن  مقترحـات  إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية        واألربعـني التاسـعة  
 ويـرد  .٢٠١١يف عـام   اخلمسنيتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا  بنود جديدة لكي

واألربعــني يف تقريرهــا  التاســعةــا هــذا البنــد أثنــاء دور حــولعــرض ملــداوالت اللجنــة الفرعيــة  
)A/AC.105/942اتفقت اللجنة الفرعية على البنـود الـيت سـ   و .)١٧٢إىل  ١٦٠ات ، الفقرقترح ي

، بصـيغتها الـواردة يف   اخلمسـني على اللجنة إدراجها يف جدول أعمال اللجنة الفرعيـة يف دورـا   
 .)١٦٣ة ، الفقرA/AC.105/942(تقريرها 

  دعى املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب     عيــة علــى أن يــ   واتفقــت اللجنــة الفر 
  ـــا    دا إىللقــانون الفضـــاء جمــداخلمســـنيتنظـــيم نـــدوة تعقــد أثنـــاء األســـبوع األول مــن دور 

)A/AC.105/942١٦٦ة ، الفقر(.  
    

   استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - ١٠ 
دورــا  اللجنــة يفتواصــل  علــى أن ٦٤/٨٦مــن قرارهــا  ٢يف الفقــرة  اجلمعيــة العامــة اتفقــت

: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفضـاء    "يف بنـد جـدول أعماهلـا املعنـون      النظر واخلمسني لثةالثا
  ."استعراض احلالة الراهنة

    
   الفضاء واتمع - ١١ 

، يف دورــا اللجنــة تواصــل علــى أن ٦٤/٨٦مــن قرارهــا  ٢اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة  اتفقــت
النظـر يف املوضـوع    ،"الفضـاء واتمـع  "واخلمسني ويف إطار بند جدول أعماهلـا املعنـون    الثالثة

اخلاص الذي سينصالفضاء والتعليم"عليه التركيز يف املناقشات وهو  ب".  
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شـجيع  تبـالنظر يف مسـألة   التـابع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة      وأوصى الفريق العامل اجلامع 
زيادة مشاركة الشباب يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء يف إطار بند جدول أعمـال اللجنـة   

 .)٩، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/958( "الفضاء واتمع"املعنون 
    

   الفضاء واملياه - ١٢ 
لجنــة يف دورــا التواصــل  علــى أن ٦٤/٨٦مــن قرارهــا  ٢اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة   اتفقــت

 ."الفضاء واملياه"يف بند جدول أعماهلا املعنون  النظر واخلمسني لثةلثاا
    

   الفضاء وتغري املناخ - ١٣ 
لجنــة يف دورــا التواصــل  علــى أن ٦٤/٨٦مــن قرارهــا  ٢اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة   اتفقــت

 ."وتغير املناخالفضاء "يف بند جدول أعماهلا املعنون  النظر واخلمسني لثةالثا
    

   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - ١٤ 
لجنــة يف دورــا التواصــل  علــى أن ٦٤/٨٦مــن قرارهــا  ٢اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة   اتفقــت

استخدام تكنولوجيا الفضـاء يف منظومـة   "يف بند جدول أعماهلا املعنون  النظر واخلمسني لثةالثا
  ."األمم املتحدة

دورتــه الــثالثني يف  أنشــطة الفضــاء اخلــارجيبشــأن الوكــاالت  نياالجتمــاع املشــترك بــ وعقــد
ــر   .٢٠١٠مــارس /آذار ١٢إىل  ١٠جنيــف مــن  االجتمــاع املشــترك بــني  وســوف يقــدم تقري
وتقريــر األمــني العــام عــن تنســيق األنشــطة ذات الصــلة بالفضــاء    )A/AC.105/960(الوكــاالت 

ــدة    ــم املتحـ ــة األمـ ــمن منظومـ ــائج امل : ضـ ــات والنتـ ــرة  التوجهـ ــة يف الفتـ  ٢٠١١-٢٠١٠رتقبـ
)A/AC.105/961(   ده االجتماع املشترك بني الوكاالت يف دورته الـثالثني، إىل اللجنـةالذي أي ،

  .يف دورا الثالثة واخلمسني
  

  التعاون الدويل يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء   - ١٥ 
   ألغراض التنمية املستدامة

علــى أن تواصــل اللجنــة يف دورــا   ٦٤/٨٦مــن قرارهــا  ٢اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة   اتفقــت
التعاون الدويل يف جمـال تعزيـز اسـتخدام    "يف بند جدول أعماهلا املعنون النظر واخلمسني  لثةالثا

مـن وضـع   لتمكني اللجنة ، "من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة املستشعرةالبيانات اجلغرافية 
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النهائية لتقريرهـا الـذي يتضـمن توصـيات بشـأن سـبل ووسـائل تعزيـز التعـاون الـدويل            الصيغة
  .دف إقامة البنية التحتية الوطنية الالزمة الستخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء

  
     مسائل أخرى - ١٦ 

    ٢٠١٣‐ ٢٠١٢تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة   
، االتفـاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة      ٥٨/٨٩من قرارها  ١١العامة، يف الفقرة  اجلمعية يدتأ

(بشـأن تركيبـة مكاتــب اللجنـة وهيئتيهــا الفـرعيتني يف املسـتقبل،     
3

قــة اســتنادا إىل التـدابري املتعل  )٣
(بطرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني،

4

  .٥٢/٥٦اليت كانت اجلمعية قد أقرا يف قرارها  )٤
ــا للتــ  ــي أن      ووفق ــرعيتني يف املســتقبل، ينبغ ــا الف ــة وهيئتيه ــب اللجن ــة مكات ــة بتركيب دابري املتعلق

ــةتتوصــل اللجنــة يف دورــا   واخلمســني إىل اتفــاق بشــأن مجيــع أعضــاء مكتبــها ومكــتيب     الثالث
كل جمموعـة  توصل توحتقيقا هلذا الغرض، ينبغي أن  .٢٠١٣-٢٠١٢هيئتيها الفرعيتني للفترة 

 هارشـح ميـل اسـم   حتوأن يف هـذا الشـأن   آلراء يف ايميـة اخلمـس إىل توافـق    اإلقل من اموعـات 
  )5٥(.إىل اللجنة عليهاملتفق 

    
   دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل  

علــى أن تواصــل اللجنــة يف دورــا   ٦٤/٨٦مــن قرارهــا  ٢اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة  اتفقــت 
يف املسألة املتعلقـة   رظالن "مسائل أخرى"ن واخلمسني ويف إطار بند جدول أعماهلا املعنو الثالثة

   .بدورها وأنشطتها يف املستقبل

───────────────── 
  .٩إىل  ٥، املرفق الثاين، الفقرات )A/58/20( ٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  ،ملرجع نفسها  )٣(  
  ، املرفق األول؛ )A/52/20( ٢٠ثانية واخلمسون، امللحق رقم الدورة ال ،انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )٤(  

، املرفق الثاين، )A/58/20( ٢٠، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامةانظر أيضا 
  .التذييل الثالث

الدول جمموعة  ممثل عن بلد من توىليس، لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة يف دورا السادسة واألربعني وفقا  )٥(  
جمموعة دول ممثل عن بلد من منصب رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، و اآلسيوية

دول أوروبا  جمموعة منصب النائب األول لرئيس اللجنة، وممثل عن بلد من أوروبا الغربية ودول أخرى
دول وممثل عن بلد من جمموعة  اللجنة، قرروعا مبنصب ممشفلرئيس اللجنة  الشرقية منصب النائب الثاين

الدول  ، وممثل عن بلد من جمموعةأمريكا الالتينية والكاريبـي منصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  .٢٠١٣-٢٠١٢للفترة  ،األفريقية منصب رئيس اللجنة الفرعية القانونية
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 ٢٠٠٩-٢٠٠٨وسيكون معروضا على اللجنـة ورقـة عمـل مقدمـة مـن رئـيس اللجنـة للفتـرة         
 .)A/AC.105/L.278" (حنو وضع سياسة عامة لألمم املتحدة بشأن الفضاء"بعنوان 

    
   عضوية اللجنة  

، اللجنة الفرعيـة القانونيـة  علمية والتقنية، يف دورا السابعة واألربعني، واللجنة الفرعية الأحاطت 
بطلـب تـونس االنضـمام إىل عضـوية جلنـة اسـتخدام الفضـاء         علمـا  يف دورا التاسعة واألربعـني، 
 .)٥، الفقــــرة A/AC.105/942و ٤، الفقــــرة A/AC.105/958(ســــلمية لاخلــــارجي يف األغــــراض ا

ا الثالثة واخلمسنياللجنة يف ذلك  وسوف تبتالطلب يف دور.  
    

   راقباملصفة   
اتفقت اللجنة يف دورا الثانية واخلمسني على أن ترجئ اختاذ قرار بشأن منح الرابطـة الدوليـة   

إىل دورــا الثالثــة واخلمســني، آخــذة يف االعتبــار  دائمالــراقــب املصــفة لتعزيــز ســالمة الفضــاء 
 .اتضرورة احلصول على مزيد من املعلوم

نح صـفة  مب املتعلقةمبراجعة قواعدها وإجراءاا  وسوف تقوم اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسني
  .املراقب الدائم للمنظمات غري احلكومية

    
   املسائل التنظيمية  

ــها ومكــتيب       ــق املؤلــف مــن أعضــاء مكتب ــة واخلمســني إىل الفري ــة يف دورــا الثاني طلبــت اللجن
أن ينظر يف الكيفيـة  ") فريق اخلمسة عشر("ليني واجلدد واملنتهية واليتهم هيئتيها الفرعيتني احلا

اليت ميكن ا ترشيد استخدام وقـت اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني وحتقيـق االسـتفادة املثلـى منـه،         
 ضـرورة املوازنة بني القيمة اليت جتلبها العروض التقنيـة، مـن ناحيـة، و    ضرورةاالعتبار  آخذا يف

الكــايف للنظــر الفــين يف املســائل املعروضــة علــى اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني، مــن إتاحــة الوقــت 
ولعـلّ   .وسوف تنظـر اللجنـة يف هـذه املسـألة يف دورـا الثالثـة واخلمسـني        )6٦(.الناحية األخرى

 .اللجنة تود تناول مسائل أخرى تتعلق بتنظيم عملها وعمل هيئتيها الفرعيتني
    

   مسائل أخرى  
 .املذكورة أعاله، حسب االقتضاء إضافة إىلأن تناقش مسائل أخرى  ة توداللجن لعلّ

───────────────── 
  .٣٢٦الفقرة ، )A/64/20( ٢٠، امللحق رقم الرابعة والستونة الدور ،الوثائق الرمسية للجمعية العامة  )٦(  
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  املرفق
  استرشادي ألعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجيجدول زمين   

      *يف األغراض السلمية يف دورا الثالثة واخلمسني
ي فيهـا تنـاول   اجلدول الزمين لألعمال املبين أدناه هو دليل عام للمواعيد واألوقات اليت سيجر

وميكن تقدمي أوقات النظـر يف مجيـع البنـود أو متديـدها أو تأخريهـا حسـب        .البنود أثناء الدورة
  .متطلبات أعضاء اللجنة وأي معوقات تنظيمية تواجه أثناء انعقاد الدورة

    

 التاريخ

بند
جدول 
 الصباح األعمال

بند 
جدول 
  بعد الظهر األعمال

  األربعاء، 
  ٢٠١٠ه يوني/حزيران ٩

 تبادل عام لآلراء  ٥ افتتاح الدورة  ١

سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء   ٦ إقرار جدول األعمال ٢
 ألغراض السلميةااخلارجي يف 

 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  ٧ انتخاب أعضاء املكتب ٣

     كلمة الرئيس  ٤  
      تبادل عام لآلراء  ٥  

  اخلميس، 
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٠

 تبادل عام لآلراء  ٥ تبادل عام لآلراء  ٥

  استخدام على  احلفاظسبل ووسائل   ٦
 ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي 

سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء   ٦
 اخلارجي يف األغراض السلمية 

 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  ٧ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  ٧  

  اجلمعة، 
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١١

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٨
  واألربعني بعةعن أعمال دورا السا

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن   ٨
  واألربعني السابعةأعمال دورا 

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال   ٩  
 دورا التاسعة واألربعني

فرعية القانونية عن أعمال تقرير اللجنة ال  ٩
 دورا التاسعة واألربعني

───────────────── 
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا الثامنة والثالثني على أن يستمر تزويد  اتفقت  *  

ة ال ينطوي على املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معين استرشادي لألعمالالدول األعضاء جبدول زمين 
، الفقرة )A/50/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم (يف جدول األعمال 

 .))ب( ١٦٩
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 التاريخ

بند
جدول 
 الصباح األعمال

بند 
جدول 
  بعد الظهر األعمال

 :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ١٠  
 استعراض احلالة الراهنة

استعراض  :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ١٠
 احلالة الراهنة

  االثنني، 
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٤

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٨
 واألربعني بعةدورا الساعن أعمال 

الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء   
التابع للجنة  اخلارجي على املدى الطويل

  الفرعية العلمية والتقنية
تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال   ٩  

 دورا التاسعة واألربعني
    

 :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ١٠  
 ة الراهنةاستعراض احلال

    

  الثالثاء، 
  ٢٠١٠يونيه /حزيران١٥

 الفضاء واتمع  ١١ الفضاء واتمع  ١١

 واملياهالفضاء   ١٢ واملياهالفضاء   ١٢

 الفضاء وتغير املناخ  ١٣ الفضاء وتغير املناخ  ١٣  

  األربعاء، 
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٦

ومة استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظ  ١٤ الفضاء واتمع  ١١
  األمم املتحدة

من  شعرةاستخدام البيانات اجلغرافية املست  ١٥ الفضاء واملياه  ١٢  
  الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

  مسائل أخرى  ١٦ الفضاء وتغير املناخ  ١٣  
  اخلميس، 

  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٧
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة   ١٤

 األمم املتحدة
ا الفضاء يف منظومة استخدام تكنولوجي  ١٤

 األمم املتحدة

   شعرةاستخدام البيانات اجلغرافية املست  ١٥  
 من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

من  شعرةاستخدام البيانات اجلغرافية املست  ١٥
 الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

 مسائل أخرى ١٦  مسائل أخرى ١٦  

  ، اجلمعة
  ٢٠١٠يونيه /حزيران ١٨

 تقرير اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامة  ١٧ اللجنة املقدم إىل اجلمعية العامةتقرير  ١٧
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