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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

  السادسة واخلمسون الدورة
        ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١- ١٢فيينا، 

      *جدول األعمال املؤقَّت للدورة السادسة واخلمسني    
   جدول األعمال املؤقَّت -أوَّالً 

 .افتتاح الدورة -١

  .إقرار جدول األعمال -٢
 .كلمة الرئيس  -٣

  .دل عام لآلراءتبا -٤
 .سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٥

 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلمسني -٦

  .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني -٧
 . الفضاء والتنمية املستدامة  -٨

 .استعراض احلالة الراهنة: ئد العرضية لتكنولوجيا الفضاءالفوا -٩

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

 يف الفترة  املعقودة مسنيالثانية واخلالصيغة النهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا 
  .٢٠١٣أبريل / نيسان١٩إىل  ٨من 
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 .الفضاء واملياه -١٠

 .الفضاء وتغيُّر املناخ -١١

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة -١٢

  .دور اللجنة يف املستقبل -١٣
  .مسائل أخرى -١٤
 .تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة -١٥
    

    *لشروحا -ثانياً 
   افتتاح الدورة  - ١  

 للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية              ون الـسادسة واخلمـس    الدورةَُتَتُح  سُتفْ
  . ٢٠١٣يونيه / حزيران١٢يف صباح يوم األربعاء، ") اللجنة("
    

    إقرار جدول األعمال  - ٢  
  .سيجري إقرار جدول األعمال بعد افتتاح الدورة مباشرةً

    
   الرئيسكلمة   - ٣  

عقب إقرار اللجنِة جدولَ األعمال، سُيلقي رئيس اللجنة كلمةً يستعرض فيها مـا اسـتجدَّ مـن                  
 .تطوُّرات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورهتا اخلامسة واخلمسني

  
   تبادل عام لآلراء  - ٤  

  أ، وينبغـي، مـن حيـث املبــد   . سـوف تبـدأ اللجنـةُ أعماهلـا املوضـوعية بـإجراء تبـادل عـام لـآلراء         
  . دقائق١٠ تستغرق الكلمات اليت ُتلقَى أكثر من أالّ
    

───────────────── 
   قّرهتوف  من جدول األعمال الذي س لألعمال جزءاًالسترشادياال متثّل الشروح وال اجلدول الزمين  *  

 .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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   سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ٥  
، أن تواصل النظر، علـى      ٦٧/١١٣ من قرارها    ٢٠ العامة إىل اللجنة، يف الفقرة       طلبت اجلمعيةُ 

الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية    سبيل األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على استخدام         
وأن تقــدِّم تقريــراً عــن ذلــك إىل اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا الثامنــة والــستني، واتَّفقــت علــى أن  
تواصل اللجنة، أثناء تناوهلا هذه املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعاون على الـصعيدين اإلقليمـي                

فضاء أن تؤّديه يف تنفيذ توصـيات مـؤمتر القمـة          واألقاليمي ويف الدور الذي ميكن لتكنولوجيا ال      
  .العاملي للتنمية املستدامة

    
   تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلمسني  - ٦ 

، نظـرت اللجنـةُ الفرعيـة العلميـة والتقنيـة،      ٦٧/١١٣ من قـرار اجلمعيـة العامـة       ٧عمالً بالفقرة   
  :د املوضوعية التاليةأثناء دورهتا اخلمسني، يف البنو

، A/AC.105/1038انظــر الوثيقــة (برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية   )أ(  
  ؛)٣و ٢، واملرفق األّول، الفقرتان ٥٠-٢٨الفقرات 
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي              )ب(  

، الفقرات  A/AC.105/1038 انظر الوثيقة ) (س الثالث اليونيسبي(واستخدامه يف األغراض السلمية     
  ؛)١٤-٦ل، الفقرات ، واملرفق األو٥٩-٥١

ــك         )ج(   ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبع ــة باست ــسائل املتعلق امل
، الفقـرات   A/AC.105/1038انظـر الوثيقـة     (تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصـد بيئـة األرض           

  ؛)٧٢-٦٠
  ؛)١٠٦-٧٣، الفقرات A/AC.105/1038انظر الوثيقة (احلُطام الفضائي   )د(  
، A/AC.105/1038انظر الوثيقـة    (دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية         )هـ(  
  ؛)٥و ٤، واملرفق األّول، الفقرتان ١٢٨ -١٠٧الفقرات 
ــة        )و(   ــسواتل املالح ــة ل ــنظم العاملي ــال ال ــوُّرات األخــرية يف جم ــر ا(التط ــة انظ لوثيق

A/AC.105/1038 ؛)١٥٥-١٢٩، الفقرات  
  ؛ )١٦٦ -١٥٦، الفقرات A/AC.105/1038انظر الوثيقة (طقس الفضاء   )ز(  
انظـــر الوثيقــــة  (اســـتخدام مـــصادر القــــدرة النوويـــة يف الفـــضاء اخلــــارجي       )ح(  

A/AC.105/1038 ؛)، واملرفق الثاين١٧٨-١٦٧، الفقرات  
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ــن األرض     )ط(   ــة مـ ــسام القريبـ ــر (األجـ ــة انظـ ــرات A/AC.105/1038الوثيقـ ، الفقـ
  ؛)، واملرفق الثالث١٩٨-١٧٩

انظــــر الوثيقـــــة  (اســــتدامة أنـــــشطة الفــــضاء اخلـــــارجي يف األمــــد البعيـــــد      )ي(  
A/AC.105/1038 ؛)، واملرفق الرابع٢٢٥-١٩٩، الفقرات  

ــألرض          )ك(   ــسبة ل ــت بالن ــدار الثاب ــة للم ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي ــة الطبيع دراس
طبيقاتــه، مبــا يف ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتــصاالت الفــضائية، ودراســة ســائر  واســتخدامه وت

املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية            
، A/AC.105/1038انظـــر الوثيقـــة  (ومــصاحلها، دون مـــساس بـــدور االحتـــاد الــدويل لالتـــصاالت  

  ؛)٢٣٢-٢٢٦الفقرات 
مــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة      )ل(  

 ). ٢٤٢-٢٣٣، الفقرات A/AC.105/1038انظر الوثيقة (العلمية والتقنية 
  

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    
 اإلقليميـة  ، على أن تواصل املراكـز     ٦٧/١١٣ من قرارها    ١٦وافقت اجلمعيةُ العامة، يف الفقرة      

املنتــسبة إىل األمــم املتحــدة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء موافــاة اللجنــة مبعلومــات عــن   
  .أنشطتها

    
    األجسام القريبة من األرض    

أقرَّت اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلمـسني، تقريـر الفريـق العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن                     
 فيــه بــشأن التــصدِّي الــدويل خلطــر ارتطــام األجــسام   األرض، مبــا يف ذلــك التوصــيات الــواردة 

  ). ، واملرفق الثالث١٩٨، الفقرة A/AC.105/1038الوثيقة (القريبة من األرض 
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
ة الوثيقــ (٢٠١٢وفقـاً ملــا اتَّفــق عليـه رأي اللجنــة، يف دورهتــا اخلامــسة واخلمـسني املعقــودة يف عــام    

A/67/20   وبناء على توصية من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلمـسني       )٣٤٨، الفقرة ،
، )١٢، واملرفــق الرابــع، الفقــرة  ٢٢٥، الفقــرة A/AC.105/1038الوثيقــة  (٢٠١٣املعقــودة يف عــام 

ريـق العامـل    ُوضع اجلدول الزمين ألعمـال اللجنـة يف دورهتـا الـسادسة واخلمـسني بطريقـة متكِّـن الف                  
  .ستعانة خبدمات الترمجة الفوريةاملعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد من اال
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ــة      ــة الفرعي ــق العامــل خــالل دورة اللجن ــة املمنوحــة مــن الفري الوثيقــة  (اخلمــسنيووفقــاً للوالي
A/AC.105/1038     مـن األمانـة     ، سُيعرض علـى الفريـق العامـل مـذكّرة         )٨، املرفق الرابع، الفقرة 

جتميع ملشاريع املبادئ التوجيهية املقترحة من أفرقة اخلرباء ألف إىل دال التابعـة للفريـق        "بعنوان  
العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، بـصيغتها املقدَّمـة يف الـدورة                      

ــباط      ــودة يف شـ ــة، املعقـ ــة والتقنيـ ــة العلميـ ــة الفرعيـ ــسني للجنـ ــ/اخلمـ ــة " (٢٠١٣ر فربايـ الوثيقـ
A/AC.105/1041 .(  

    
    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية     

، الفقـرات   A/AC.105/1038الوثيقـة   (يرِد يف تقرير اللجنة الفرعية عن أعمال دورهتـا اخلمـسني            
 الـيت أجرهتـا بـشأن بنـد جـدول           عـرض للمـداوالت   ) ١٥، واملرفق األول، الفقـرة      ٢٤٢-٢٣٣

  .أعماهلا املتعلق مبشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورهتا احلادية واخلمسني
قترح علـى جلنـة اسـتخدام    ُيواتَّفقت اللجنـةُ الفرعيـة، يف دورهتـا اخلمـسني، علـى البنـود الـيت سـ           

عيـة احلاديـة    ها يف جدول أعمال دورة اللجنـة الفر       الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إدراجُ     
  ).٢٣٥، الفقرة A/AC.105/1038الوثيقة (اخلمسني 

والحظت اللجنة الفرعية أنَّ موضوع الندوة املزمع أن يعقـدها مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي           
، حسب االتفاق الذي توّصلت إليه يف دورهتا الرابعة واألربعـني املعقـودة يف عـام                ٢٠١٤يف عام   
التطبيقـات  "، ينبغـي أن يكـون   )٢٤، املرفق األول، الفقـرة   A/AC.105/890انظر الوثيقة (٢٠٠٧

 ). ٢٣٦، الفقرة A/AC.105/1038الوثيقة " (التجارية للنظام العاملي لسواتل املالحة
    

   تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني - ٧ 
ــالفقرة   ــة العامــة   ٤عمــالً ب ــرار اجلمعي ــة، يف  ، نظــرت ال٦٧/١١٣ مــن ق ــة القانوني ــة الفرعي لجن

  : دورهتا الثانية واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية
حالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا   )أ(  

  ؛)٥٠-٣٢، الفقرات A/AC.105/1045انظر الوثيقة (
 غـري احلكوميـة     معلومات عن أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات            )ب(  

  ؛)٥٩-٥١، الفقرات A/AC.105/1045انظر الوثيقة (فيما يتعلق بقانون الفضاء 
ــدار        )ج(   ــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وبطبيعــة امل املــسائل املت

الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق                       
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لعادل للمدار الثابت بالنسبة لـألرض، دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل               االستخدام الرشيد وا  
  ؛)٨٠-٦٠، الفقرات A/AC.105/1045انظر الوثيقة (لالتصاالت 

التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف              )د(  
  ؛ )٩٣-٨١، الفقرات A/AC.105/1045انظر الوثيقة (األغراض السلمية 

اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء   )هـ(  
  ؛)١٠٦-٩٤، الفقرات A/AC.105/1045انظر الوثيقة (اخلارجي وإمكان تنقيحها 

دراســـة واســـتعراض التطـــوُّرات ذات الـــصلة بـــالربوتوكول املتعلـــق باملـــسائل   )و(  
انظـر  (ت الدوليـة علـى املعـّدات املنقولـة      اخلاصة باملوجودات الفضائية امللحـق باتفاقيـة الـضمانا        

  ؛)١١٤-١٠٧، الفقرات A/AC.105/1045الوثيقة 
ــضاء     )ز(   ــانون الفـ ــال قـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ــة  (بنـ ــر الوثيقـ ، A/AC.105/1045انظـ
  ؛)١٣٣-١١٥الفقرات 
تبادل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليات القانونيـة املتـصلة بتـدابري ختفيـف                )ح(  

انظــر الوثيقــة (ي، مــع أخــذ عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلــسبان  احلطــام الفــضائ
A/AC.105/1045 ؛)١٦٠-١٣٤، الفقرات  

ــاون يف جمــال استكــشاف الفــضاء اخلــارجي       )ط(   ــة للتع ــات الدولي اســتعراض اآللي
  ؛)١٧٤-١٦١، الفقرات A/AC.105/1045انظر الوثيقة (واستخدامه يف األغراض السلمية 

راحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية                 اقت  )ي(  
انظـر  (بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني              

 ). ٢٠٠-١٧٥، الفقرات A/AC.105/1045الوثيقة 
    

    وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي  
أيَّدت اللجنةُ الفرعية التوصية الداعية إىل متديد والية الفريق العامل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم              

، A/AC.105/1045انظر الوثيقة   (املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها عاماً إضافياً         
  ).١٤، واملرفق األول، الفقرة ٣٤الفقرة 
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  ة ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه التشريعات الوطني    
    يف األغراض السلمية

فــق عليــه رأي اللجنــة يف دورهتــا ما اّتنظــرت اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الثانيــة واخلمــسني، حــسب
ح ملشروع التوصـيات بـشأن      ، يف النص املنقَّ   )٢٥٢، الفقرة   A/67/20الوثيقة  (اخلامسة واخلمسني   

ة ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية              التشريعات الوطني 
ووافقت اللجنة الفرعية على نـص جمموعـة التوصـيات بـصيغته            ). A/AC.105/C.2/L.289الوثيقة  (

املعدَّلة وأوصت بتقدميه يف صورة مشروع قرار مستقل لكي تنظر فيـه اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا                   
  ). ، واملرفق الثالث٨٤، الفقرة A/AC.105/1045قة الوثي(الثامنة والستني 

  
 جي يف األغراض السلمية بشأن بنوداقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلار    

   تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني جديدة لكي
عـرٌض  ) ١٩٤- ١٧٧، الفقـرات    A/AC.105/1045الوثيقـة   (يرِد يف تقرير اللجنة الفرعية القانونية       

للمداوالت اليت أجرهتا حول بند جدول أعماهلا املتعلـق باالقتراحـات املقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام             
ــة        ــة الفرعي ــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجن ــود جدي ــسلمية بــشأن بن الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال

  .القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني
ــة  ــة       اواتَّفقــت اللجن ــود الــيت ســَتقترح علــى جلن ــة واخلمــسني، علــى البن ــة، يف دورهتــا الثاني لفرعي

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إدراَجها يف جدول أعمـال دورة اللجنـة الفرعيـة       
  ).١٨٧- ١٨٦، الفقرتان A/AC.105/1045انظر الوثيقة (الثالثة واخلمسني 

املعهد الدويل لقـانون الفـضاء واملركـز األورويب لقـانون           فقت اللجنة الفرعية على أن ُيدعى       واتَّ
، A/AC.105/1045الوثيقـة  (الفضاء جمّددا إىل تنظيم نـدوة تعقـد أثنـاء دورهتـا الثالثـة واخلمـسني           

  ). ١٨٩الفقرة 
اقتراح اليابان، الذي اشتركت فرنسا وكندا والنمسا ونيجرييـا         علماً ب  اللجنة الفرعية    أحاطتو

دميه، بأن ُتدرِج اللجنة الفرعية يف جـدول أعماهلـا بنـداً جديـداً عنوانـه      والواليات املتحدة يف تق   
التبــادل العــام للمعلومــات عــن املمارســات املتعلقــة بالــصكوك غــري امللزمــة قانونــا يف أنــشطة     "

أنَّ وفـد  والحظـت اللجنـة الفرعيـة    ). A/AC.105/C.2/L.291انظـر الوثيقـة    ("الفـضاء اخلـارجي  
مزيداً من املشاورات بغية تقدمي صـيغة منقَّحـة مـن االقتـراح لتنظـر فيـه اللجنـة                   اليابان سيجري   

، الفقـرات   A/AC.105/1045الوثيقـة    (٢٠١٣يونيـه   /يف دورهتا السادسة واخلمسني، يف حزيران     
١٨٢-١٧٩ .(  
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    الفضاء والتنمية املستدامة - ٨ 
الفــضاء والتنميــة "عمــال املعنــون  بنــد جــدول األجنــة علــى أنــه ميكــن النظــر، يف إطــار الل تاتَّفقــ

اسـتخدام تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف           : التاليـة منها  مواضيعية  جماالت  ، يف   "املستدامة
االقتصادية والتنمية املستدامة؛ ونتائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة              -التنمية االجتماعية 

  ).٣٤٦، الفقرة A/67/20الوثيقة ( القدرات ؛ والتعليم وبناء)٢٠+ريو(
 دورهتـا اخلمـسني، علـى تغـيري عنـوان البنـد املتعلـق               يفواتَّفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة،       

بتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف             
تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء      ": ح نـصه كمـا يلـي      ليـصب ) اليونيـسبيس الثالـث   (األغراض السلمية   

ــستدامة        ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــصادية يف ســياق م ــة واالقت ــة االجتماعي ألغــراض التنمي
  ). ٢٣٨، الفقرة A/AC.105/1038الوثيقة  ("٢٠١٥وجدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 

 يف دورهتـا    مسني، بأن تقـوم اللجنـة،     وأوصى الفريق العامل اجلامع، يف دورة اللجنة الفرعية اخل        
 بوضــع طرائــق العمــل التفــصيلية آلليــة تكفــل توثيــق التفاعــل بــني اللجنــة الــسادسة واخلمــسني،

ــتني      ــاتني العملي ــشأن ه ــة ب ــة واللجن ــة والتقني ــة العلمي ــو(الفرعي ــال  ٢٠+أي ري  وجــدول األعم
إتاحــة منــرب لتقاســم  وميكــن أن تكــون الغايــة مــن هــذه اآلليــة   . )٢٠١٥اإلمنــائي ملــا بعــد عــام  

املعلومات عّما تتخذه الدول األعضاء يف اللجنة ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي مـن تـدابري                
ــضا      ــا الف ــز دور تطبيقــات تكنولوجي ــا مــن أجــل تعزي ــات  ءيف ســياق جهوده  واســتخدام البيان

ول، ، املرفــق األA/AC.105/1038الوثيقــة (اجلغرافيــة املــستمّدة مــن الفــضاء يف هــاتني العمليــتني  
  .)١١-٨الفقرات 

    
    استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  - ٩  

 ، الفقــراتA/67/20الوثيقــة (يــرِد يف تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني    

الفوائــد "عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك الــدورة حــول بنــد جــدول أعماهلــا املعنــون    ) ٢٦٧-٢٦١
  ".استعراض احلالة الراهنة: وجيا الفضاءالعرضية لتكنول

  
   الفضاء واملياه - ١٠ 

 ، الفقــراتA/67/20الوثيقــة (يــرِد يف تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورهتــا اخلامــسة واخلمــسني    

ــد جــدول أعماهلــا املتعلِّــق بالفــضاء      ) ٢٨٩-٢٧٩ ــدورة حــول بن عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك ال
 .واملياه
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   املناخ الفضاء وتغيُّر - ١١ 
ــسة واخلمــسني       ــا اخلام ــال دورهت ــة عــن أعم ــر اللجن ــرِد يف تقري ــة (ي ــرات A/67/20الوثيق ، الفق

عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفـضاء وتغيُّـر              ) ٣٠٢-٢٩٠
 .املناخ

    
   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - ١٢ 

ــة عــن    ــر اللجن ــرِد يف تقري ــسة واخلمــسني   ي ــا اخلام ــال دورهت ــة (أعم ــرات A/67/20الوثيق ، الفق
عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك الــدورة حــول بنــد جــدول أعماهلــا املتعلِّــق باســتخدام  ) ٣١٢-٣٠٣

  .تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة
التقريـر اخلـاص لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت بـشأن أنـشطة         وسوف ُيعـَرض علـى اللجنـة       

 "الفـــــضاء مـــــن أجـــــل التنميـــــة الزراعيـــــة واألمـــــن الغـــــذائي"لفـــــضاء اخلـــــارجي املعنـــــون ا
(A/AC.105/1042)  ،بـشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي         االجتماع املـشترك بـني الوكـاالت         وتقريُر

  .(A/AC.105/1043)عن أعمال دورته الثالثة والثالثني 
    

   دور اللجنة يف املستقبل  - ١٣ 
-٣١٣، الفقـرات  A/67/20الوثيقـة   (أعمال دورهتا اخلامسة واخلمـسني  عن  يرِد يف تقرير اللجنة     

ــدورة عــرٌض ) ٣٢٣ ــداوالهتا يف تلــك ال ــة يف     مل ــدور اللجن ــق ب ــا املتعلِّ ــد جــدول أعماهل  حــول بن
  .املستقبل

    
   مسائل أخرى - ١٤ 

-٣٢٤، الفقـرات  A/67/20الوثيقـة  (عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمـسني   يرِد يف تقرير اللجنة     
  . يف إطار بند جدول أعماهلا املتعلِّق مبسائل أخرىملداوالهتا يف تلك الدورةعرٌض ) ٣٥٠

    
    ٢٠١٥‐ ٢٠١٤تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة     

 يف تقريـر اللجنـة      ٢٠١٥-٢٠١٤للفتـرة   وهيئتيهـا الفـرعيتني     يرد عرض لتشكيل مكاتب اللجنـة       
، ويف الفقـرات    )٣٣٢-٣٢٧قـرات   ، الف A/67/20الوثيقة  (عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمسني      

  . ٦٧/١١٣ من قرار اجلمعية العامة ٢٩-٢٧
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    عضوية اللجنة     
  دورتيهمـا املعقـودتني    أحاطت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونيـة علمـاً، يف           

، الفقـرة   A/AC.105/1038الوثيقـة   (، بطلَبْي العضوية يف اللجنة املقـدََّمني مـن غانـا            ٢٠١٣يف عام   
ــة 10 ــرة A/AC.105/1045، والوثيقــ ــيالروس ) ١٠، الفقــ ــرة A/AC.105/1045(وبــ ). ١٠، الفقــ

  .وسُيعَرُض على اللجنة هذان الطلبان بشأن احلصول على العضوية فيها لكي تنظُر فيهما
    

    صفة املراقب    
يف دورتيهمـــا أحاطـــت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة واللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة علمـــاً،  

ــة مــن      ٢٠١٣املعقــودتني عــام   ــم يف اللجن ــدَّم للحــصول علــى صــفة مراقــب دائ ، بالطلــب املق
، ١١، الفقـرة    A/AC.105/1038الوثيقـة   (الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء       

وســُيعرض علــى اللجنــة طلــب احلــصول علــى صــفة  ). ١١، الفقــرة A/AC.105/1045والوثيقــة 
  . م فيها لكي تنظر فيهمراقب دائ

    
    املسائل التنظيمية     

، A/66/20انظـر الوثيقـة     ( ٢٠١١فقت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمـسني املعقـودة يف عـام             اتَّ
  :على ما يلي) ٢٩٨الفقرة 

  توّخي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛  )أ(  
 دقـائق، وأن تكـون العـروض       ١٠ة، كقاعدة عامـة،     أالّ تتجاوز مّدةُ كل كلم      )ب(  

 ببنـود جـدول أعمـال اللجنـة، وأالّ تتجـاوز مـدهتا       ذات صـلة وثيقـة  اإليضاحية العلمية والتقنيـة     
  وينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود حسب اللزوم بتجاوزها للوقت احملّدد؛.  دقيقة١٥

ــديها إ     )ج(   ــراقبني ل ــة وامل ــدول األعــضاء يف اللجن ــدء   ينبغــي لل ــة قبــل ب بــالغ األمان
الــدورة برغبتــهم يف تقــدمي عــروض إيــضاحية علميــة وتقنيــة مــع بيــان البنــد الــذي ســُتلقى هــذه 

وينبغـي أن توضـع     . العروض يف إطاره، حرصـا علـى االسـتفادة املثلـى مـن خطـة عمـل الـدورة                  
حتـديثها،  قائمة بالعروض اإليضاحية جلميع الوفود يف اليوم األول من الـدورة، إلتاحـة إمكانيـة           

وينبغـي أن   . وأن يغلق باب التسجيل يف هذه القائمة عند رفع آخر جلسة عامة يف ذلـك اليـوم                
  .تتاح رؤوس أقالم للعروض اإليضاحية تيسرياً للترمجة الفورية
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    مسائل أخرى    
  .لعلّ اللجنة توّد أن تناقش مسائل أخرى إضافة إىل ما هو مذكور آنفا، حسب االقتضاء

    
    "بناء املستقبل اآلن: الفضاء"اط ملدة نصف يوم بعنوان تنظيم نش    

ــة اتَّفقــت      ــة، يف دورهتــا اخلمــسني، أنَّ اللجن ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي انظــر (اســتذكرت اللجن
ــة  ــرة A/67/20الوثيق ــسادسة واخلمــسني يف عــام     ) ٣٤٧، الفق ــنظِّم خــالل دورهتــا ال ــى أن ت عل
 إحيـاًء للـذكرى الـسنوية    "بنـاء املـستقبل اآلن  : الفـضاء " نشاطا ملدة نصف يـوم بعنـوان        ٢٠١٣

اخلمسني ألول رحلة فضائية قامت هبا امـرأة، هـي فالنتينـا ترييـشكوفا، ولتنـاول مـسامهة املـرأة                    
  ).٢٤١-٢٣٩، الفقرات A/AC.105/1038الوثيقة (يف األنشطة الفضائية 
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  املرفق
   جدول زمين مبدئي ألعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  

    * األغراض السلمية يف دورهتا السادسة واخلمسنييف
يبيِّن اجلدول الزمين لألعمال الوارد أدناه التواريخ واألوقات املبدئية اليت سيجري فيها تناول البنـود                

وميكن تقدمي أوقـات النظـر يف مجيـع البنـود أو متديـدها أو تأخريهـا حـسب متطلبـات                     . أثناء الدورة 
  .ء يف األغراض السلمية وأيِّ قيود تنظيمية ُتواَجه أثناء انعقاد الدورةأعضاء جلنة استخدام الفضا

  

 التاريخ
بند جدول 
 صباحا  األعمال

 بند جدول
 بعد الظهر  األعمال

    افتتاح الدورة  ١
    إقرار جدول األعمال  ٢
    كلمة الرئيس  ٣

  األربعاء، 
٢٠١٣يونيه / حزيران١٢

    تبادل عام لآلراء  ٤

: الفضاء"حلقة نقاش خاصة عنواهنا 
 إحياء للذكرى "نبناء املستقبل اآل

 اخلمسني ألول رحلة فضائية السنوية
قامت هبا امرأة ولتناول مسامهة املرأة 

  يف األنشطة الفضائية
          

  تبادل عام لآلراء  ٤ تبادل عام لآلراء  ٤
م سبل ووسائل احلفاظ على استخدا  ٥

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
سبل ووسائل احلفاظ على استخدام   ٥

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

  اخلميس، 
٢٠١٣يونيه / حزيران١٣

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية   ٧
 عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن   ٧
 أعمال دورهتا الثانية واخلمسني

  عروض إيضاحية تقنية    يةعروض إيضاحية تقن   
          

 تبادل عام لآلراء  ٤ تبادل عام لآلراء  ٤
سبل ووسائل احلفاظ على استخدام   ٥

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٦

  )أ(عن أعمال دورهتا اخلمسني

  اجلمعة، 
٢٠١٣يونيه / حزيران١٤

  ية القانونية تقرير اللجنة الفرع  ٧
 عن أعمال دورهتا الثانية واخلمسني 

 مسائل أخرى  ١٤

  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية   
       

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

نة يف جدول األعمال  بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معّي ميّس المبدئي لألعمالالدول األعضاء جبدول زمين 
  .))ب (١٦٩، الفقرة )A/50/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم (

 الترمجة الفورية للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع سُتوفَّر خدمات  )أ(  
  ).٣٤٨، الفقرة A/67/20انظر الوثيقة (للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
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 التاريخ
بند جدول 
 صباحا  األعمال

 بند جدول
 بعد الظهر  األعمال

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٦
  )أ(عن أعمال دورهتا اخلمسني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٦
  )أ(ال دورهتا اخلمسنيعن أعم

 الفضاء والتنمية املستدامة  ٨ الفضاء والتنمية املستدامة  ٨

  االثنني، 
٢٠١٣يونيه / حزيران١٧

: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ٩
 استعراض احلالة الراهنة

: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ١٣
 استعراض احلالة الراهنة

  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية   
         

 الفضاء واملياه  ١٠ الفضاء والتنمية املستدامة   ٨
: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ٩

  استعراض احلالة الراهنة
  الفضاء وتغيُّر املناخ  ١١

استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة  ١٢  الفضاء واملياه  ١٠
  األمم املتحدة

  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية  

  ثاء، الثال
٢٠١٣يونيه / حزيران١٨

        
 الفضاء وتغيُّر املناخ  ١١ الفضاء واملياه  ١٠
استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة  ١٢  الفضاء وتغيُّر املناخ  ١١

 األمم املتحدة
  استخدام تكنولوجيا الفضاء   ١٢

  يف منظومة األمم املتحدة
 ستقبلدور اللجنة يف امل  ١٣

  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية  

  األربعاء، 
٢٠١٣يونيه / حزيران١٩

      
 دور اللجنة يف املستقبل  ١٣ دور اللجنة يف املستقبل  ١٣
 مسائل أخرى  ١٤ مسائل أخرى  ١٤

  اخلميس، 
٢٠١٣يونيه / حزيران٢٠

 عروض إيضاحية تقنية   عروض إيضاحية تقنية  
       

  اجلمعة، 
٢٠١٣يونيه / حزيران٢١

 تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة  ١٥للجنة املقّدم إىل اجلمعية العامةتقرير ا  ١٥

 


