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   استخدام الفضاء اخلارجيجلنة
  األغراض السلميةيف  

   واخلمسونالرابعةالدورة 
          ٢٠١١ هيوني/حزيران ١٠- ١ ،فيينا

      * واخلمسنيالرابعةجدول األعمال املؤقت للدورة     
   جدول األعمال املؤقت -أوال 

 .افتتاح الدورة - ١

  .إقرار جدول األعمال - ٢
 .كلمة الرئيس  - ٣

 .لآلراءتبادل عام  - ٤

 .ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي استخدام سبل ووسائل احلفاظ على  - ٥

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  - ٦
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .واألربعني الثامنة تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا - ٧

 .اخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  - ٨

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

  مارس / آذار٢٨اخلمسني املعقودة من الصيغة النهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا 
  .٢٠١١يل أبر/ نيسان٨إىل 
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 .استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - ٩

 .الفضاء واجملتمع - ١٠

 .الفضاء واملياه - ١١

 .ر املناخالفضاء وتغيُّ - ١٢

  .تحدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم امل - ١٣
 .دور اللجنة يف املستقبل  - ١٤

 .مسائل أخرى - ١٥

 .تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة - ١٦
    

    *الشروح -ثانيا 
    افتتاح الدورة  -١  

سوف ُتفتتح الدورة الرابعة واخلمسون للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية              
 .٢٠١١يونيه / حزيران٢صباح يوم اخلميس، 

    
   إقرار جدول األعمال  - ٢ 

  .سوف ُيقّر جدول األعمال بعد افتتاح الدورة مباشرة
    

   كلمة الرئيس  -٣ 
عقب اعتماد اللجنة جدول أعماهلا، سوف يلقي رئيس اللجنة كلمة يستعرض فيها ما استجّد 

 .من تطّورات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورهتا الثالثة واخلمسني
    

   ءتبادل عام لآلرا -٤ 
ــادل عــام لــآلراء   وف ســ ــإجراء تب ــة أعماهلــا املوضــوعية ب ــدأ اللجن ــوجيهي عــام،   .تب ــدأ ت وكمب
  . دقائق١٠ينبغي أن تستغرق الكلمات اليت ُتلقى يف إطار هذا البند أكثر من  ال

───────────────── 
   قّرهتوف ال متثّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي س *  

 .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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التعـاون الـدويل علـى اسـتخدام الفـضاء      "وسوف ُتعرض على اللجنة مذكّرة من األمانة معنونة         
 .)Add.3 وA/AC.105/977/Add.2" (أنشطة الدول األعضاء: السلميةاخلارجي يف األغراض 

    
   ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي استخدام سبل ووسائل احلفاظ على  -٥ 

، إىل اللجنـة أن تواصـل النظـر، علـى           ٦٥/٩٧ من قرارهـا     ٣٤طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة      
اصـلة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض      سبيل األولوية، يف السبل والوسـائل الكفيلـة مبو    

السلمية وأن تقّدم تقريرا عن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا الـسادسة والـستني، واتفقـت                     
على أن تواصل اللجنة، أثناء تناوهلا هذه املسألة، النظر يف سبل تعزيـز التعـاون علـى الـصعيدين        

ــاليمي اســتنادا إىل اخلــربات املك   ــة    اإلقليمــي واألق ــارة األمريكي ــؤمترات الفــضاء للق ــسبة مــن م ت
ــة         ــراض التنمي ــضاء ألغ ــا الف ــوم وتكنولوجي ــسخري عل ــة بت ــة املعني ــادات األفريقي ــؤمترات القي وم

يـه يف تنفيـذ توصـيات مـؤمتر القمـة           املستدامة ويف الدور الذي ميكن لتكنولوجيا الفـضاء أن تؤدّ         
 .العاملي للتنمية املستدامة

    
  ر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمت -٦ 

   )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
، اللجنــة إىل النظــر يف الــسبل الــيت  ٦٥/٩٧ مــن قرارهــا ٣٥دعــت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة  

 امة املزمـع عقـده يف      نها من املـسامهة يف حتقيـق أهـداف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستد                  متكّ
  .٢٠١٢ريو دي جانريو، الربازيل، يف عام 

مـشروع مـسامهة جلنـة اسـتخدام        "وسوف ُتعرض على اللجنـة ورقـة غرفـة اجتماعـات معنونـة              
ــستدامة      ــة امل ــسلمية يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي ــسخري : الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ت

  .لكي تنظر فيها" تنمية املستدامةراض الالبيانات اجلغرافية املستمدة من الفضاء ألغ
وســوف ُيعــرض علــى اللجنــة تقريرهــا عــن التعــاون الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام البيانــات  

وسـوف  . )A/AC.105/973(اجلغرافية املستمدة مـن مـصدر فـضائي ألغـراض التنميـة املـستدامة              
بنـد جـدول األعمـال بـشأن     ُيقّدم يف إطـار  وف تكون هذه الوثيقة هي التقرير اخلتامي الذي س    

ــستمدّ       ــة امل ــات اجلغرافي ــز اســتخدام البيان ــدويل يف جمــال تعزي ــاون ال ــضائي   التع ــصدر ف ــن م ة م
  ).٢٩٥-٢٨٥، الفقرات A/65/20انظر الوثيقة (ألغراض التنمية املستدامة 
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   واألربعنيالثامنة تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا  -٧ 
، نظرت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة أثنـاء          ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة      ٧قرة  عمال بالف 

  :دورهتا الثامنة واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه
، A/AC.105/987انظــر الوثيقــة (برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية     )أ(  
  ؛)٣ و٢، واملرفق األّول، الفقرتني ٥٣-٣٠الفقرات 
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي              )ب(  

، الفقـرات   A/AC.105/987انظـر الوثيقـة     ) (اليونيسبيس الثالث (واستخدامه يف األغراض السلمية     
  ؛)١١-٤، واملرفق األّول، الفقرات ٦٤-٥٤

سواتل، مبــا يف ذلــك املــسائل املتعلقــة باستــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــ    )ج(  
، الفقـرات   A/AC.105/987انظـر الوثيقـة     (تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئـة األرض          

  ؛)٧٥-٦٥
  ؛)٩٦-٧٦، الفقرات A/AC.105/987انظر الوثيقة (احلُطام الفضائي   )د(  
، A/AC.105/987انظـر الوثيقـة     (دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفـضائية          )هـ(  

  ؛)١٣ و١٢، واملرفق األّول، الفقرتني ١١٤-٩٧ات الفقر
ــسواتل املالحــة       )و(   ــة ل ــنظم العاملي ــة  ( التطــورات األخــرية يف جمــال ال انظــر الوثيق

A/AC.105/987 ؛)١٣٤-١١٥، الفقرات  
انظـــر الوثيقــــة  (اســـتخدام مـــصادر القــــدرة النوويـــة يف الفـــضاء اخلــــارجي       )ز(  

A/AC.105/987 ؛) الثاين، واملرفق١٥٠-١٣٥، الفقرات  
  ، الفقــــرات A/AC.105/987انظــــر الوثيقــــة (األجــــسام القريبــــة مــــن األرض   )ح(  
  ؛)، واملرفق الثالث١٦٥-١٥١

ــألرض          )ط(   ــسبة ل ــت بالن ــدار الثاب ــة للم ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي ــة الطبيع دراس
ئر واســتخدامه وتطبيقاتــه، مبــا يف ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتــصاالت الفــضائية، ودراســة ســا 

املــسائل املتــصلة بتطــّورات االتــصاالت الفــضائية، مــع إيــالء اعتبــار خــاص الحتياجــات البلــدان   
، A/AC.105/987انظـر الوثيقـة     (النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتـصاالت          

  ؛)٢٠٩- ٢٠٢الفقرات 
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لفقـرات  ، ا A/AC.105/987انظـر الوثيقـة     (املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء        )ي(  
  ؛)١٧٧-١٦٦

، A/AC.105/987انظـر الوثيقـة      (يف األمد البعيـد   استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي       )ك(  
 .)، واملرفق الرابع٢٠١-١٧٨الفقرات 

    
   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  

 سوف ُيعرض على اللجنة تقرير حلقة العمـل املـشتركة بـني األمـم املتحـدة واإلمـارات العربيـة                   
 والواليــات املتحــدة األمريكيــة بــشأن تطبيقــات الــنظم العامليــة لــسواتل املالحــة، الــيت     ملتحــدةا

  ).A/AC.105/988 (٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٦ُعقدت يف ديب، من 
، على أن تواصـل املراكـز اإلقليميـة    ٦٥/٩٧ من قرارها    ١٧ووافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة      

وجيا الفضاء، املنتـسبةُ إىل األمـم املتحـدة، موافـاة جلنـة اسـتخدام الفـضاء                لتدريس علوم وتكنول  
  .اخلارجي بتقارير سنوية عن أنشطتها

    
    النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   

سوف ُتعـرض علـى اللجنـة ورقـة غرفـة اجتماعـات، لكـي تنظـر فيهـا، وتتـضمن الورقـة خطـة                   
ــدة ال منقّحـــعمـــل  ــامج األمـــم املتحـ ــوارث  ة لربنـ ــتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـ سـ

، مـع مراعـاة     ٢٠١٣-٢٠١٢لفترة السنتني   ) برنامج سبايدر (واالستجابة يف حاالت الطوارئ     
انظـر   (٢٠١٣-٢٠١٢مستوى املوارد اليت تعّهدت هبا الدول األعضاء للربنامج لفترة الـسنتني     

  ).١٣، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/987الوثيقة 
    

   يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   
اتفق الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد علـى إنـشاء أفرقـة مـن            

ومن مث، فقـد طلـب الفريـق العامـل إىل األمانـة أن تـدعو الـدول                  . اخلرباء يف فترة ما بني الدورتني     
احلكوميـة الدوليـة الـيت لـديها صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجنـة إىل                   األعضاء يف اللجنة واملنظمات     

واتفــق الفريــق العامــل علــى ضــرورة إنــشاء . ترشــيح خــرباء مناســبني للمــشاركة يف أفرقــة اخلــرباء
، بغيـة تقـدمي تقريـر       ٢٠١١أبريـل   /أفرقة اخلرباء تلك وحتديد رؤسائها ونواهبم حبلول هنايـة نيـسان          

ــة ا   ــدم احملــرز إىل جلن ــران    عــن التق ــة واخلمــسني يف حزي ــا الرابع ــضاء اخلــارجي يف دورهت ــه /لف يوني
 إىل A/AC.105/C.1/L.307 للوثيقـة  نقّحكما اتفق الفريق العامل على أن ُيحال الـنص املـ          . ٢٠١١

، A/AC.105/C.1/L.307/Rev.1مجيع الـدول األعـضاء يف جلنـة الفـضاء اخلـارجي باعتبـاره الوثيقـة                 
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ــدول األعــضاء إىل تقــ   ــة نيــسان مــع دعــوة ال ــة اعتمــاد ٢٠١١أبريــل /دمي تعليقــات حبلــول هناي ، بغي
اختصاصات وطرائق عمل الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد        

، املرفـق   A/AC.105/987 (٢٠١١خالل الدورة الرابعة واخلمسني للجنـة الفـضاء اخلـارجي يف عـام              
  ).١٢-١٠الرابع، الفقرات 

عرض على اللجنة ورقة غرفة اجتماعات، لكي تنظر فيها، قّدمها رئـيس الفريـق العامـل              وسوف تُ 
اختصاصات الفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،            "وعنواهنا  

 ).A/AC.105/C.1/L.307/Rev.1" (التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وطرائق عمله
    

   واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالتاسعة ل األعمال املؤقت للدورة مشروع جدو   
، الفقــرة A/AC.105/987(يــرِد يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة عــن أعمــال دورهتــا الثامنــة واألربعــني  

 بـشأن بنـد جـدول أعماهلـا         جـرت عـرض للمـداوالت الـيت       ) ١٨، واملرفق األول، الفقرة     ٢١٠
  . املؤقت لدورهتا التاسعة واألربعنياملتعلق جبدول األعمال

دورهتــا الثامنــة واألربعــني، علــى أن تقتــرح علــى جلنــة اســتخدام   يف واتفقــت اللجنــة الفرعيــة، 
الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية إدراج البنـود التاليـة يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة                  

  ).٢١٢، الفقرة A/AC.105/987(لدورهتا التاسعة واألربعني 
يونيـه  /أوصى الفريُق العامل اجلامع بأن ُتعقَد أثناء دورة اللجنة الرابعة واخلمسني، يف حزيـران             و

، مشاوراٌت بني الدول األعضاء املهتمة واملنظمات اليت هلا صفة مراقـب دائـم ومكتـب      ٢٠١١
ُتـنظّم أثنـاء الـدورة التاسـعة واألربعـني        سـوف   شؤون الفضاء اخلارجي للنظـر يف األنـشطة الـيت           

ــساتل   ل ــذكرى األربعــني إلطــالق ال ــة لالحتفــال بال ــة الفرعي ، Landsat-1) A/AC.105/987 لجن
 ).٢٢املرفق األول، الفقرة 

    
   اخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  -٨ 

، نظرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا           ٦٥/٩٧ من قرار اجلمعية العامة      ٤ بالفقرة   عمالً
  : مسني، يف البنود املوضوعية الواردة أدناهاخل

حالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا   )أ(  
  ؛)، واملرفق األّول٤٣-٢٩، الفقرات A/AC.105/990انظر الوثيقة (

غـري احلكوميـة    املنظمـات   أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة و        معلومات عن   )ب(  
  ؛)٥٣-٤٤، الفقرات A/AC.105/990انظر الوثيقة (بقانون الفضاء فيما يتعلق 
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ــدار         )ج(   ــة امل ــيني حــدوده وطبيع ــضاء اخلــارجي وتع ــف الف ــصلة بتعري ــسائل املت امل
تحقيـق  بالثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة                      

 دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل          ، لـألرض  لمدار الثابت بالنسبة  ل االستخدام الرشيد والعادل  
  ؛)، واملرفق الثاين٧٣-٥٤، الفقرات A/AC.105/990انظر الوثيقة (لالتصاالت 

اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   )د(  
  ؛)٨٩-٧٤، الفقرات A/AC.105/990انظر الوثيقة (اخلارجي وإمكانية تنقيحها 

ــوُّ درا  )هـ(   ــتعراض التطـ ــة واسـ رات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق  سـ
ــدات        ــى املع ــة عل ــضمانات الدولي ــة ال ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقي ــسائل اخلاصــة ب بامل

  ؛)١٠٣-٩٠، الفقرات A/AC.105/990انظر الوثيقة (املنقولة 
، الفقـرات   A/AC.105/990انظر الوثيقـة    (بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء         )و(  
  ؛)١٢٠-١٠٤

تبــادل عــام للمعلومــات عــن اآلليــات الوطنيــة املتــصلة بتــدابري ختفيــف احلطــام    )ز(  
  ؛)١٤٢-١٢١، الفقرات A/AC.105/990انظر الوثيقة (الفضائي 
ــصلة باستكــشاف         )ح(   ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب

، الفقــرات A/AC.105/990انظــر الوثيقــة (مية الفـضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الـسل  
 ).، واملرفق الثالث١٥٣-١٤٣

    
   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها  

أّيــدت اللجنــة الفرعيــة التوصــية الداعيــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات 
واتُّفـق علـى أن تـدرس       . الفضاء اخلارجي وتطبيقها عاماً إضـافياً     األمم املتحدة اخلمس املتعلقة ب    

، مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة  ٢٠١٢اللجنــة الفرعيــة، يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، عــام   
 ).٤٢، الفقرة A/AC.105/990(الفريق العامل إىل ما بعد تلك الفترة 

    
 األغراض السلمية بشأن بنود  إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يفقدمةماقتراحات   

   احلادية واخلمسنيتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا  جديدة لكي
عــــرض ) ٢٠٢- ١٥٤، الفقــــرات A/AC.105/990(يــــرِد يف تقريــــر اللجنــــة الفرعيــــة القانونيــــة 

ة اسـتخدام   للمداوالت اليت جرت حول بند جدول أعماهلا املتعلـق باالقتراحـات املُقّدمـة إىل جلنـ               
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الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف               
  .دورهتا احلادية واخلمسني

ــضاء        ــة اســتخدام الف ــى جلن ــرح عل ــى أن تقت ــا اخلمــسني، عل ــة، يف دورهت ــة الفرعي واتفقــت اللجن
 جدول أعمال اللجنة الفرعيـة لـدورهتا       اخلارجي يف األغراض السلمية البنود اليت ُيراد إدراجها يف        

  ).١٥٩، الفقرة A/AC.105/990(احلادية واخلمسني 
واتفقت اللجنة الفرعية على ضرورة إجراء مشاورات غري رمسية بني الوفود املهتمة علـى هـامش                

، A/AC.105/990(دورة اللجنــة الرابعــة واخلمــسني ملواصــلة املناقــشات بــشأن املــسائل التنظيميــة   
  .)١٩٦ الفقرة

    
   استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -٩ 

عرض  )٢٤١- ٢٣٣، الفقرات A/65/20( دورهتا الثالثة واخلمسني عنيرِد يف تقرير اللجنة 
استعراض : الفضاءالفوائد العرضية لتكنولوجيا "ملداوالهتا حول بند جدول أعماهلا املعنون 

  ."احلالة الراهنة
    

   الفضاء واجملتمع -١٠ 
ــة   ــر اللجن ــرِد يف تقري عــرض للمــداوالت الــيت جــرت يف   ) ٢٥٨-٢٤٢، الفقــرات A/65/20(ي

  .دورهتا الثالثة واخلمسني حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء واجملتمع
ــاًء  علــى التوصــية الــيت قــدَّمها الفريــق العامــل اجلــامع يف الــدورة الــسابعة واألربعــني للجنــة     وبن

ــة   ــة والتقني ــة العلمي ــرة A/AC.105/958(الفرعي ــرة  ٥٥، الفق ــق األول، الفق ، اتفقــت )٩، واملرف
اللجنة، يف دورهتا الثالثة واخلمسني، على النظر يف مـسألة تـشجيع زيـادة مـشاركة الـشباب يف                   

" الفـضاء واجملتمـع   "وم وتكنولوجيا الفضاء يف إطار بند جدول أعمال اللجنـة املعنـون             ميدان عل 
)A/65/20 ٢٥٧، الفقرة.( 
    

   الفضاء واملياه -١١ 
ــة   ــر اللجن ــرِد يف تقري عــرض للمــداوالت الــيت جــرت يف   ) ٢٦٦-٢٥٩، الفقــرات A/65/20(ي

 .ضاء واملياهدورهتا الثالثة واخلمسني حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالف
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   املناخ رالفضاء وتغيُّ -١٢ 
ــة   ــر اللجن ــرِد يف تقري عــرض للمــداوالت الــيت جــرت يف   ) ٢٧٤-٢٦٧، الفقــرات A/65/20(ي

 .دورهتا الثالثة واخلمسني حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء وتغيُّر املناخ
    

   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة -١٣ 
ــرِ ــة  ي ــر اللجن عــرض للمــداوالت الــيت جــرت يف   ) ٢٨٤-٢٧٥، الفقــرات A/65/20(د يف تقري

دورهتــا الثالثــة واخلمــسني حــول بنــد جــدول أعماهلــا املتعلِّــق باســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف  
  .منظومة األمم املتحدة

 وســوف ُيعــرض علــى اللجنــة التقريــر اخلــاص لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بأنــشطة
الفــضاء اخلــارجي بــشأن اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل   

وتقريـــر االجتمـــاع املـــشترك بـــني  ) A/AC.105/991(التـــصدِّي للمـــسائل املتعلقـــة بتغيُّـــر املنـــاخ  
 ).A/AC.105/992(الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي عن أعمال دورته احلادية والثالثني 

    
   دور اللجنة يف املستقبل  -١٤ 

عرض للمداوالت اليت جـرت     ) ٣٣٩ و ٣٣٧ و ٣٣٦، الفقرات   A/65/20(يرِد يف تقرير اللجنة     
ــة       ــشأن دور اللجن ــا ب ــد يف جــدول أعماهل ــد جدي ــة واخلمــسني حــول إدراج بن يف دورهتــا الثالث

  .املستقبل يف
ل املقدَّمة من رئيسها للفترة     والحظت اللجنة مع التقدير، يف دورهتا الثالثة واخلمسني، ورقة العم         

ــة ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ــضاء    "، واملعنونــ ــشأن الفــ ــدة بــ ــم املتحــ ــة لألمــ ــة عامــ ــع سياســ ــو وضــ " حنــ
)A/AC.105/L.278( يف " دور اللجنـــة يف املـــستقبل"، واتفقـــت علـــى إدراج بنـــد جديـــد بعنـــوان

 جدول أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني، وذلك لسنة واحـدة فقـط، حـىت يتـسّنى للجنـة مواصـلة             
الفقرة  والحظت اجلمعية العاّمة مع االرتياح، يف). ٣٣٧، الفقرة A/65/20(النظر يف تلك الورقة 

  .، أن اللجنة سوف تنظر يف ورقة العمل يف دورهتا الرابعة واخلمسني٦٥/٩٧ من قرارها ٢٨
  . لكي تنظر فيهاA/AC.105/L.278وسوف ُتعرض على اللجنة الوثيقة 

  
   مسائل أخرى -١٥ 

عــرض ) ٣٣٩-٢٩٦، الفقــرات A/65/20( تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا اخلمــسني      يــرِد يف
  .اهلا املتعلِّق مبسائل أخرىللمداوالت اليت جرت يف دورهتا الثالثة واخلمسني حول بند جدول أعم
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  ٢٠١٣‐٢٠١٢تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة 

) ٣٠٣-٣٠١، الفقـرات  A/65/20(لثـة واخلمـسني   دورهتـا الثا  عـن أعمـال   يرِد يف تقرير اللجنـة    
 عــرض حلالــة الترشــيحات ملكاتــب  ٦٥/٩٧ مــن قــرار اجلمعيــة العاّمــة  ٣٨-٣٦ويف الفقــرات 

  .٢٠١٣-٢٠١٢اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة 
  

  عضوية اللجنة 

ن أحاطــت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة علمــا، يف دورهتــا اخلمــسني، بالطلــب املُقــّدم مــن أذربيجــا 
وســوف ُيعــرض علــى اللجنــة    ). ٧، الفقــرة A/AC.105/990(لالنــضمام إىل عــضوية اللجنــة   

  . لكي تنظر فيهتهاالطلب املُقّدم من أذربيجان لالنضمام إىل عضوي
  

  صفة املراقب

أحاطـــت اللجنـــة علمـــا، يف دورهتـــا الثالثـــة واخلمـــسني، بالطلـــب املقـــّدم مـــن رابطـــة مراكـــز   
وقرَّرت اللجنة أن تـدعو الرابطـة إىل املـشاركة يف دورهتـا             . العريباالستشعار عن ُبعد يف العامل      

، علــى أســاس أن  ٢٠١١الرابعــة واخلمــسني، وكــذلك يف دوريت اللجنــتني الفــرعيتني يف عــام    
تقدِّم الرابطـة معلومـات كتابيـة إضـافية، وأن تتخـذ اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني قـرارا              

  ).٣١٠ و٣٠٩قرتني ، الفA/65/20(بشأن طلب الرابطة 
وقد أُتيحت معلومات كتابية إضافية، بشأن الطلـب املُقـّدم مـن رابطـة مراكـز االستـشعار عـن                    
ُبعد يف العامل العريب للحصول على صفة مراقب، قُدِّمت إىل اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف          

ــة واألربعــــني   ــا الثامنــ ــة وإىل ال) Add.1 وA/AC.105/C.1/2011/CRP.18(دورهتــ ــة الفرعيــ لجنــ
وســوف ُتعــرض علــى اللجنــة ). A/AC.105/C.2/2011/CRP.11(القانونيــة يف دورهتــا اخلمــسني 

  .الوثائق املقّدمة خبصوص هذا الطلب لكي تنظر فيها
واتفقت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واخلمسني، على أن تتـصل األمانـة باللجنـة املعنيـة باملنظمـات           

االقتــصادي واالجتمــاعي للتحقــق مــن إجــراءات مــنح املركــز  غــري احلكوميــة التابعــة للمجلــس 
 ).٣١٣، الفقــرة A/65/20(االستـشاري لــدى اجمللـس والتأكــد مــن املـدة الــيت يـستغرقها منحــه     

  .وسوف تعرض على اللجنة معلومات تتعلّق هبذا الشأن
    

  املسائل التنظيمية 

ال بـشأن وقـف     م تقريـرا مفـصّ    قـدّ طلبت اللجنـة، يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني، إىل األمانـة أن ت              
ة لكــي تنظــر فيــه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا اخلمــسني   نقّحــاســتخدام احملاضــر غــري امل 
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وطُلــب إجــراء تقيــيم الســتخدام التــسجيالت الرقميــة  . واللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني 
)A/65/20 ٣٢٠، الفقرة.(  

ورهتــا الثالثــة واخلمــسني، نظــرت اللجنــة الفرعيــة وبنــاء علــى الطلــب الــذي قّدمتــه اللجنــة يف د
ــة عمــل مقدّ    ــا اخلمــسني، يف ورق ــة، يف دورهت ــضّمن اقتراحــا بوقــف     القانوني ــة تت ــن األمان ــة م م

ة يف كل مـن اللجنـة الفرعيـة واللجنـة ابتـداًء مـن دورتيهمـا         نقّحاستخدام احملاضر احلرفية غري امل    
جنــة الفرعيــة بوقــف اســتخدام احملاضــر  وأوصــت الل). A/AC.105/C.2/L.282 (٢٠١٢يف عــام 

، الفقـرة  A/AC.105/990(، عمـال بـذلك االقتـراح        ٢٠١٢ة، ابتـداء مـن عـام        نقّحاحلرفية غري امل  
وسوف ُتعرض على اللجنة ورقة العمل اليت تتضّمن االقتراح بوقف استخدام احملاضـر             ). ١٩٨

  ).A/AC.105/C.2/L.282(ة لكي تنظر فيها نقّحاحلرفية غري امل
وصت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واخلمسني، بعقد مشاورات غري رمسيـة بـني الـدول األعـضاء                 وأ

 ابتغــاء اقتــراح تــدابري ٢٠١١املهتمــة علــى هــامش دورات اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني يف عــام   
. أخرى لترشيد أعمال اللجنة وهيئتيهـا الفـرعيتني وحتقيـق االسـتفادة املثلـى مـن تلـك األعمـال                   

لجنة على مواصلة النظر يف مـسائلها التنظيميـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني يف عـام                   واتفقت ال 
٢٠١١) A/65/20 ٣١٩ و٣١٨، الفقرتان.(  

ويرد عرض لالعتبارات اليت أبدهتا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بشأن املسائل التنظيميـة أثنـاء               
ــال تلــك الــ      ــا عــن أعم ــة واألربعــني يف تقريره ــا الثامن ــرات A/AC.105/987(دورة دورهت ، الفق

ــا اخلمــسني يف      )٢٢٢-٢١٤ ــاء دورهت ــة أثن ــة القانوني ــة الفرعي ــدهتا اللجن ــيت أب ــارات ال ، واالعتب
  ).١٩٨-١٧٦، الفقرات A/AC.105/990(تقريرها عن أعمال تلك الدورة 

فقـرات  واتفقت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واخلمسني، على إدراج أمساء اجملموعـات اإلقليميـة يف ال         
اليت تورد أمساء املتكلمني يف إطار كل بند من بنـود جـدول األعمـال يف تقـارير اللجنـة وهيئتيهـا                      

وأوصت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة، يف دورهتـا الثامنـة        ). ٣٢٥، الفقرة   A/65/20(الفرعيتني  
جنــة لتــشمل  مــن تقريــر الل٣٢٥واألربعــني، اللجنــة بتوســيع نطــاق األحكــام الــواردة يف الفقــرة  

  ).٢٢٣، الفقرة A/AC.105/987( والصني وجمموعات أقاليمية أخرى ٧٧جمموعة الـ
    

  حلقة النقاش املقّرر عقدها أثناء دورة اجلمعية العامة السادسة والستني

، عقـد حلقـة نقـاش       ٦٥/٩٧ مـن قرارهـا      ٤٢الحظت اجلمعية العامة مـع االرتيـاح، يف الفقـرة           
أكتـوبر  / تـشرين األول   ١٢ األمـم املتحـدة يف       وارئ يف مقرّ  حول موضوع الفضاء وحاالت الط    

، ووافقت على ضرورة عقد حلقة نقاش أثنـاء دورة اجلمعيـة العامـة الـسادسة والـستني           ٢٠١٠
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ر املنـاخ  حول موضوع تتوىل اللجنة اختياره، مع مراعاة حلقات النقاش اليت عقدت بـشأن تغيّـ             
  .ارئواألمن الغذائي والصحة العاملية وحاالت الطو

    
  مسائل أخرى

  . آنفا، حسب االقتضاء هو مذكورلعلّ اللجنة توّد أن تناقش مسائل أخرى إضافة إىل ما
    

* * *  
  

  ٢٠١١يونيه / حزيران١اجلزء التذكاري يف 
لت إليـه يف دورهتـا الثانيـة    استذكرت اللجنة، يف دورهتا الثالثة واخلمـسني، االتفـاق الـذي توصّـ       

تفل يف دورهتا الرابعة واخلمسني، املُقـّرر عقـدها يف الفتـرة مـن              ، بأن حت  ٢٠٠٩واخلمسني، عام   
الــذكرى اخلمــسني النعقــاد الــدورة األوىل للّجنــة  ناســبيت ، ُمب٢٠١١يونيــه / حزيــران١٠ إىل ١

  ).٣٢٦، الفقرة A/65/20(والذكرى اخلمسني ألّول حتليق لإلنسان يف الفضاء 
ورهتـــا الرابعـــة واخلمـــسني لالحتفـــال  واتفقـــت اللجنـــة علـــى أن خيـــصَّص اليـــوم األول مـــن د 

  ).٣٢٩، الفقرة A/65/20 (ياتستوأرفع املحضور ممثلني على حىت يتسّنى  باملناسبتني
يونيــه / حزيــران٢واتفقــت اللجنــة أيــضا علــى أن يتبــع عمــل دورهتــا، ابتــداء مــن يــوم اخلمــيس 

  ).٣٣٣، الفقرة A/65/20(، النمط املعتاد ٢٠١١
ــة، يف  ــة العام ــرة ورّحبــت اجلمعي ــا  ٤٤ الفق ــضاء   ٦٥/٩٧ مــن قراره ــة اســتخدام الف ــأن جلن ، ب

اخلارجي يف األغراض الـسلمية سـوف حتتفـل يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني بالـذكرى الـسنوية                    
  .تحليق اإلنسان يف الفضاءلاخلمسني إلنشاء اللجنة وبالذكرى السنوية اخلمسني 
يونيـه مـشروع إعـالن مـضّمن        /ران حزي ١وسوف ُيعرض على اللجنة أثناء اجلزء التذكاري يف         

إعـالن بـشأن الـذكرى اخلمـسني لتحليـق اإلنـسان           "مها رئيس اللجنـة بعنـوان       قة عمل قدّ  ريف و 
" يف الفضاء والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية        

)A/AC.105/L.283/Rev.1 (لكي تنظر فيه.  
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  املرفق
  ألعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجياسترشادي جدول زمين   

    *واخلمسنيالرابعة يف األغراض السلمية يف دورهتا 
اجلدول الزمين لألعمال املبّين أدناه هو دليل عام للمواعيد واألوقات اليت سيجري فيهـا تنـاول                 

 وميكن تقدمي أوقات النظـر يف مجيـع البنـود أو متديـدها أو تأخريهـا حـسب                 . البنود أثناء الدورة  
  .متطلبات أعضاء اللجنة وأي معوِّقات تنظيمية ُتواَجه أثناء انعقاد الدورة

  
 التاريخ

بند جدول 
 صباحا  األعمال

 بند جدول
 بعد الظهر  األعمال

  األربعاء،  اجلزء التذكاري   اجلزء التذكاري  
 ٢٠١١يونيه / حزيران١

      
  اخلميس،  بادل عام لآلراءت  ٤ افتتاح الدورة  ١

 إقرار جدول األعمال  ٢ ٢٠١١يونيه / حزيران٢
 كلمة الرئيس  ٣ 

سبل ووسائل احلفاظ على استخدام   ٥
 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال   ٨ تبادل عام لآلراء  ٤ 
 دورهتا اخلمسني

          
  اجلمعة،  تبادل عام لآلراء  ٤ تبادل عام لآلراء  ٤

سبل ووسائل احلفاظ على استخدام   ٥ ٢٠١١يونيه / حزيران٣
 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

سبل ووسائل احلفاظ على استخدام   ٥
 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال   ٨ 
 دورهتا اخلمسني

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال   ٨
 رهتا اخلمسنيدو

       
  االثنني،  تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  ٦ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  ٦

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن   ٧ ٢٠١١يونيه / حزيران٦
 أعمال دورهتا الثامنة واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن   ٧
 واألربعنيأعمال دورهتا الثامنة 

 الفضاء واجملتمع  ١٠ الفضاء واجملتمع  ١٠ 
───────────────── 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني على أن يستمر اتفقت *  
 ال ينطوي على املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف استرشادي لألعمالدول األعضاء جبدول زمين تزويد ال
 ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم (نة يف جدول األعمال بنود معّي

)A/50/20( ١٦٩، الفقرة) ب((. 
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 التاريخ
بند جدول 
 صباحا  األعمال

 بند جدول
 بعد الظهر  األعمال

  ، الثالثاء الفضاء واملياه  ١١
 ٢٠١١يونيه / حزيران٧

 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  ٦
 الفضاء وتغري املناخ  ١٢

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن   ٧ 
 أعمال دورهتا الثامنة واألربعني

 الفضاء يف منظومة استخدام تكنولوجيا  ١٣
 األمم املتحدة

  دور اللجنة يف املستقبل  ١٤     
 الفضاء واجملتمع  ١٠ 
 مسائل أخرى  ١٥ 

   

       
  األربعاء، 

 ٢٠١١يونيه / حزيران٨
 :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ٩

 استعراض احلالة الراهنة
 :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ٩

 اهنةاستعراض احلالة الر
 الفضاء واملياه  ١١ الفضاء واملياه  ١١ 
 الفضاء وتغري املناخ  ١٢ الفضاء وتغري املناخ  ١٢ 
استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة   ١٣ 

 األمم املتحدة
استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة   ١٣

 األمم املتحدة
       

  اخلميس،  دور اللجنة يف املستقبل  ١٤
 ٢٠١١يونيه / حزيران٩

 :لوجيا الفضاءالفوائد العرضية لتكنو  ٩
 مسائل أخرى  ١٥ استعراض احلالة الراهنة

 دور اللجنة يف املستقبل  ١٤ 
 مسائل أخرى  ١٥ 

 تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة  ١٦

       
  اجلمعة، 

 ٢٠١١يونيه / حزيران١٠
 ير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامةتقر  ١٦ تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة  ١٦

  
 


