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  . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام  - ١١
  .لقريبة من األرض ااألجسام  - ١٢
  .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  - ١٣
  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  - ١٤
 بالنسبة لألرض واستخدامه الثابت الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار دراسة  - ١٥

 سائرودراسة  ، يف ميدان االتصاالت الفضائية، مبا يف ذلك استخدامهوتطبيقاته
 خاص الحتياجات اعتباراملسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 

  .، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالبلدان النامية ومصاحلها
 الفرعية العلمية للجنة واألربعني الثامنة جدول األعمال املؤقت للدورة مشروع  - ١٦

  .والتقنية
  . األغراض السلميةيف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  إىلاملقّدم تقريرال  - ١٧

    
      *الشروح    

    انتخاب الرئيس  -٢  
التعاون الدويل يف جمال "، املعنون ٦٤/٨٦ من القرار ٤٣وافقت اجلمعية العامة يف الفقرة 

 على تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها ،"استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ووافقت على أن تنتخب اللجنة وجلنتاها الفرعيتان )١(،٢٠١١- ٢٠١٠ة الفرعيتني للفتر

  . وفقا لذلك التشكيل٢٠١٠أعضاء مكاتبها يف دورات كل منها يف عام 
ملنصب ) أملانيا(واتفقت اللجنة، يف دورهتا الثانية واخلمسني، على أن ينتخب أولريخ هوت 

  )٢(.رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

                                                           
   اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده وال متثّل الشروح ال  *  

 .الفرعيةاللجنة 
  .٣٠٩ ة، الفقر)A/64/20 (٢٠قم ، امللحق رالرابعة والستون العامة، الدورة للجمعية الرمسية الوثائق (1) 
  .املرجع نفسه (2) 
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    الرئيس كلمة  -٣  
 واألربعني للجنة الفرعية السادسة الدورة منذ الرئيس كلمة يستعرض فيها ما حدث سيلقي

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

    
    األنشطة الوطنية لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن عام تبادل  -٤  

تقارير خطية سنوية عن أنشطتها الفضائية ما قدمته الدول األعضاء من  للجنة الفرعية سيتاح
)A/AC.105/953 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  -٥  
 أن األنشطة اليت خطط هلا برنامج ٦٤/٨٦ من قرارها ١٧الحظت اجلمعية بتقدير يف الفقرة 

 ستتناول مجلة أمور منها إدارة املوارد املائية، ٢٠١٠األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام 
نشطة الفضائية، واستخدام تكنولوجيا السواتل الصغرية والفوائد االقتصادية واالجتماعية لأل

من أجل التنمية املستدامة، والطقس الفضائي، والنظم العاملية لسواتل املالحة، والبحث 
  )٣(.واإلنقاذ، وقانون الفضاء

 تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يتناول تنفيذ برنامج األمم الفرعية على اللجنة وسُيعرض
  على قائمة بالدول املسامهة يفوحيتوي، ٢٠١٠و ٢٠٠٩ الفضائية يف عامي للتطبيقات املتحدة

  .)A/AC.105/969(ربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ال الصندوق االستئماين
 عن الدورات التدريبية والندوات وحلقات التالية على اللجنة الفرعية أيضا التقارير وستعرض

  :٢٠٠٩الربنامج يف عام مها العمل اليت نظّ
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة، وأذربيجان، والواليات املتحدة   )أ(  

األمريكية، ووكالة الفضاء األوروبية، بشأن النظم العاملية لسواتل املالحة، اليت عقدت يف 
  ؛)A/AC.105/946 (٢٠٠٩مايو / أيار١٥ إىل ١١باكو، أذربيجان، من 

                                                           
  .٨٢املرجع نفسه، الفقرة  (3) 
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تركة بني األمم املتحدة، والنمسا، ووكالة الفضاء األوروبية، الندوة املش  )ب(  
بشأن برامج السواتل الصغرية من أجل التنمية املستدامة، اليت عقدت يف غراتس، النمسا، من 

  ؛)A/AC.105/966 (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨
ة حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وبريو ووكالة الفضاء األوروبي  )ج(  

وبرنامج األمم املتحدة للبيئة واليونسكو بشأن تطبيقات تكنولوجيات الفضاء املتكاملة من 
 إىل ١٤أجل التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية لبلدان اآلندي، اليت عقدت يف ليما، بريو من 

  ؛)A/AC.105/968 (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول١٩
وكالة الفضاء األوروبية وناسا حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة و  )د(  

والوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي بشأن علوم الفضاء األساسية والسنة الدولية 
   إىل ٢١، اليت عقدت يف دجيون، مجهورية كوريا، من )٢٠٠٧(للفيزياء الشمسية 

  ).A/AC.105/964 (٢٠٠٩سبتمرب / أيلول٢٥
تحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية حلقة العمل املشتركة بني األمم امل  )ه(  

بشأن استخدام التكنولوجيات الفضائية املتكاملة واملعلومات الفضائية من أجل حتليل تغري 
/  تشرين األول١١ إىل ٩املناخ والتنبؤ به، اليت عقدت يف دجيون، مجهورية كوريا، من 

  ؛)A/AC.105/970 (٢٠٠٩أكتوبر 
شتركة بني األمم املتحدة واألكادميية الدولية للمالحة حلقة العمل العاشرة امل  )و(  

الفضائية بشأن استعمال السواتل الصغرية خلدمة البلدان النامية، اليت عقدت يف دجيون، 
  ).A/AC.105/971 (٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول١٣مجهورية كوريا، يف 

اللجنة الفرعية يف  على أن تعقد ٦٤/٨٦ من قرارها ٩واتفقت اجلمعية العامة يف الفقرة 
  .دورهتا السابعة واألربعني الفريق العامل اجلامع من جديد

  .وسينظر الفريق العامل اجلامع يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
    

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

 أنه مت تنفيذ عدد من ٦٤/٨٦ من قرارها ٣٢الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة 
التوصيات، حسبما هو مبني يف خطة عمل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، 

، وأنه )A/59/174 باء من الوثيقة -انظر الباب السادس (املتعلقة بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 
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وسينظر الفريق العامل اجلامع يف تنفيذ توصيات . جيري إحراز تقّدم ُمرض يف تنفيذ بقية التوصيات
  .اليونيسبيس الثالث

    
    الفضائي احلطام  -٨  

 بعض الدول أن ٦٤/٨٦ من قرارها ١٣ يف الفقرة التقدير، مع اجلمعية العامة الحظت
 آليات خالل ختفيف احلطام الفضائي طواعية، من تدابرييف تنفيذ  بالفعل شرعتاألعضاء 

 بني املشتركةوطنية وعلى حنو يتسق مع املبادئ التوجيهية اليت وضعتها جلنة التنسيق 
، ومع املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي، الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي

 اليت أقرهتا اجلمعية العامة )٤(ض السلميةالصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا
  .٦٢/٢١٧يف قرارها 

 من القرار ذاته، دعت اجلمعية العامة سائر الدول األعضاء إىل تنفيذ املبادئ ١٤ويف الفقرة 
التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي، الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

  .الوطنية ذات الصلةاألغراض السلمية، من خالل اآلليات 
 من القرار نفسه، أنه سيكون من املهم أن تكرس الدول ١٥ورأت اجلمعية العامة، يف الفقرة 

األعضاء مزيدا من االهتمام ملشكلة اصطدام األجسام الفضائية، مبا فيها األجسام الفضائية 
. ام الفضائياليت تستخدم مصادر القدرة النووية، باحلطام الفضائي واجلوانب األخرى للحط

ودعت اجلمعية إىل مواصلة البحوث الوطنية بشأن هذه املسألة الستحداث تكنولوجيا حمسنة 
كما رأت أنه ينبغي تزويد . لرصد احلطام الفضائي وجلمع املعلومات املتعلقة به ونشرها

ى اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، بقدر اإلمكان، مبعلومات عن احلطام الفضائي واتفقت عل
ضرورة التعاون الدويل للتوسع يف صوغ استراتيجيات مناسبة وميسورة التكلفة للحد من 

   .تأثري احلطام الفضائي على البعثات الفضائية يف املستقبل
 الفضائي احلطامعرض على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة عن البحوث الوطنية بشأن سُتو

 واملشاكل املتعلقة نوويةمتنها مصادر قدرة وسالمة األجسام الفضائية اليت حتمل على 
   األمانة من الدول األعضاء تهاتلقّن املعلومات اليت باصطدامها باحلطام الفضائي، تتضّم

)A/AC.105/951وإضافاهتا (.  
    

                                                           
  .، واملرفق١١٨ و١١٧، الفقرتان )A/62/20 (٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (4) 
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     الكوارث بواسطة النظم الفضائيةإدارة دعم  -٩  
 ما أُحرز ضمن إطار ،٦٤/٨٦ من قرارها ٢٠الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة 

  برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة 
   من تقدم يف تنفيذ خطة عمل الربنامج للفترة (UN-SPIDER)يف حاالت الطوارئ 

٢٠٠٩-٢٠٠٧.  
 UN-SPIDER من القرار ذاته، صادقت اجلمعية العامة على خطة عمل برنامج ٢١ويف الفقرة 

 وشّجعت الدول األعضاء على تقدمي كل الدعم الالزم هلذا )٥(٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني 
  .الربنامج بشكل طوعي، مبا فيه الدعم املايل، لتيسري تنفيذ خطة العمل

 ٦١/١١٠ من القرار ذاته بأنه قد أُنشئت وفقا لقرارها ٢٢ورّحبت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
ورومانيا ونيجرييا، وأُبرم اتفاق تعاون مع ) اإلسالمية-مجهورية(يران مكاتب دعم إقليمية يف إ

  )٦(.UN-SPIDERاملركز اآلسيوي لتخفيض الكوارث من أجل دعم األنشطة داخل إطار 
   لبناء القدرات UN-SPIDERوسُيعرض على اللجنة الفرعية وثيقة عن استراتيجية 

)A/AC.105/947(نفيذ برنامج ، ووثيقة عن التقّدم احملرز يف تUN-SPIDER ٢٠٠٩ يف عام  
)A/AC.105/955( يف إطار ٢٠٠٩، ووثيقة عن األنشطة الوصولة املضطلع هبا يف عام   

UN-SPIDER) A/AC.105/952.(  
  .وسينظر الفريق العامل اجلامع يف مسألة دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية

    
   ية لسواتل املالحة يف جمال النظم العاملاألخرية التطورات  -١٠  

  التقدم الذي أحرزته٦٤/٨٦ من قرارها ١٨ يف الفقرة مع التقديرالعامة  اجلمعية الحظت
يف سبيل حتقيق االتساق وإمكانية التشغيل ملالحة ا لسواتلاللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية 

ملواقع واملالحة والتوقيت  اتحديداملشترك بني النظم العاملية واإلقليمية للخدمات املتعلقة ب
وخباصة يف  النظم العاملية لسواتل املالحة ودجمها يف البنية التحتية الوطنية  استخدامولترويج
  . الناميةالبلدان

 من القرار ذاته، على توصية جلنة استخدام الفضاء ١٩وصادقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
ؤون الفضاء اخلارجي دوره باعتباره اخلارجي يف األغراض السلمية بأن يواصل مكتب ش

                                                           
  ).A/AC.105/937(انظر  (5) 
  .١٢٢، الفقرة )A/64/20( ٢٠الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (6) 



 

 7 
 

A/AC.105/C.1/L.300  

األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة ومنتدى مقدمي اخلدمات 
  )٧(.التابع هلا

 ١٨ إىل ١٤وُعقد االجتماع الرابع للجنة الدولية يف سانت بيترسبريغ يف االحتاد الروسي من 
يا واملفوضية األوروبية بتنظيم اجتماعها اخلامس بشكل ، وستقوم إيطال٢٠٠٩سبتمرب /أيلول

  .٢٠١٠مشترك يف عام 
  وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة بشأن االجتماع الرابع للجنة الدولية 

)A/AC.105/948 ( يف إطار خطة عمل اللجنة ٢٠٠٩وتقرير عن األنشطة املنفذة يف عام 
  ).A/AC.105/950(الدولية 

    
     القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيمصادر استخدام  -١١  

 على أن تعقد اللجنة الفرعية فريقها ٦٤/٨٦ من قرارها ٩اتفقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
  .العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي من جديد

إلطار التقين ألمان تطبيقات مصادر  من قرارها ذاته با١١ورّحبت اجلمعية العامة يف الفقرة 
القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي اعتمدته اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا 

  )٨(.السادسة واألربعني وأيدته اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمسني
 األمان التابعة  من قرارها ذاته بأن جلنة معايري١٢وأحاطت اجلمعية العامة علما، يف الفقرة 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفقت على إطار األمان يف اجتماعها اخلامس والعشرين يف 
  ، ورّحبت بالتعاون البّناء والفعال بني اللجنة الفرعية والوكالة يف ٢٠٠٩أبريل /نيسان

  مة إعداد اإلطار، الذي كان مثاال على التعاون الناحج فيما بني الوكاالت داخل منظو
  .األمم املتحدة

    
     من األرضالقريبة األجسام  -١٢  

، على أن ٢٠٠٩ الصادر يف عام ٦٤/٨٦ من قرارها ٩اتفقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
  .تعقد اللجنة الفرعية من جديد فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرض

                                                           
  .١٣٣الفقرة املرجع نفسه،  (7) 
  .)A/AC.105/934(، والوثيقة ١٣٨املرجع نفسه، الفقرة  (8) 
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ما بني الدورتني بشأن صوغ وسيواصل الفريق العامل العمل الذي استهل خالل الفترة 
إجراءات دولية للتصدي خلطر األجسام القريبة من األرض، وسيسعى إىل حتقيق اتفاق بشأن 
تلك اإلجراءات ويستعرض التقدم احملرز يف جمال التعاون والتآزر الدوليني خبصوص عمليات 

نشاء قدرة مراقبة األجسام القريبة من األرض، وييسر، لغرض كشف أخطار تلك األجسام، إ
  )٩(.دولية أضخم من أجل تبادل البيانات وجتهيزها وحفظها ونشرها

وسُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير حيتوي على معلومات عن البحوث يف جمال األجسام 
  القريبة من األرض، اليت أجرهتا الدول األعضاء واملنظمات الدولية وكيانات أخرى 

)A/AC.105/949 .(فة إىل ذلك، التقرير املؤقت الرابع لفرقة العمل املعنية كما سيتاح، باإلضا
  .باألجسام القريبة من األرض

    
    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -١٣  

، بكون اللجنة الفرعية ستبدأ يف ٦٤/٨٦ من قرارها ١٠رّحبت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
لسنوات، يف بند جديد يف دورهتا السابعة واألربعني، النظر، ضمن خطة عمل متعددة ا

  )١٠(".املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء"جدول األعمال عنوانه 
وسُيعرض على اللجنة الفرعية، وفقا خلطة العمل، تقرير عن اخلطط اإلقليمية والدولية لتنفيذ 

، وستنظر يف مواصلة تشغيل )A/AC.105/967(املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء 
  .القائمة وستشجع االستخدامات اإلضافية ألجهزة مماثلة جديدةمصفوفات األجهزة 

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل  -١٤  

، بكون اللجنة الفرعية العلمية ٦٤/٨٦ من قرارها ١٠رّحبت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
تعددة السنوات، يف والتقنية ستبدأ، يف دورهتا السابعة واألربعني، النظر، ضمن خطة عمل م

استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى "بند جديد يف جدول األعمال عنوانه 
  )١١(".الطويل

                                                           
 (9) A/AC.105/911 ١١، املرفق الثالث، الفقرة.  
  ، ١٦٤ و١٥٥، الفقرتان )A/64/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة الستون، امللحق رقم  (10) 

  .١٦، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/933و
  .١٦٤ و١٦١الفقرتان ) A/64/20 (٢٠الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (11) 
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وستعمل اللجنة الفرعية، وفقا خلطة العمل، على تبادل عام لآلراء بشأن التحديات احلالية 
لة اليت من شأهنا واملستقبلية اليت تواجه أنشطة الفضاء اخلارجي، وكذلك بشأن التدابري احملتم

أن تساعد على استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل، بغية إنشاء فريق عامل 
  )١٢(.مفتوح العضوية جلميع الدول اليت هي أعضاء يف اللجنة

    
     والتقنيةالعلمية واألربعني للجنة الفرعية الثامنة جدول األعمال املؤقت للدورة مشروع  -١٦  

 بشأن مشروع جدول اللجنة إىل اقتراحها واألربعني السابعةلفرعية يف دورهتا اللجنة استقدم 
ومبقتضى اتفاق توصلت . ٢٠١١ عام واألربعني للجنة الفرعية، الثامنةأعمال مؤقّت للدورة 

 املناقشة يف إطار هذا البند حتديد تشملإليه اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني، ينبغي أن 
 للمناقشة أو يف إطار خطط عمل متعـّددة منفردةبنود /راد تناوهلا كمواضيعاملواضيع اليت ي

  .سينظر يف هذا البند الفريق العامل اجلامع و،)١٣(.السنوات
    

    ندوةال    
الندوة اليت سينظمها مكتب   الفرعية خبصوصاللجنة إليه  اللجنة باالتفاق الذي توصلترّحبت

، واليت ستعقد )ندوة الصناعة(كة مع الصناعات شؤون الفضاء اخلارجي بشأن تعزيز الشرا
، املرفق A/AC.105/933(خالل األسبوع األول من الدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية 

  )١٤(".تعزيز تطور تكنولوجيا الفضاء"، بأن يكون موضوعها )١٩األول، الفقرة 

                                                           
  .١٦١املرجع نفسه، الفقرة  (12) 
، املرفق األول، )Corr.1و A/54/20 (والتصويب ٢٠ واخلمسون، امللحق رقم الرابعة الدورة نفسه، املرجع (13) 

  .اب ألفالب
  .١٦٣، الفقرة )A/64/20(، ٢٠الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (14) 
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   رفقامل
  * االسترشادي لألعمالالزمين اجلدول

  
 بعد الظهر صباحا التاريخ

 ٢٠١٠فرباير/شباط١٢-٨ األسبوع
  إقرار جدول األعمال-١ البند فرباير/ شباط٨ االثنني،

   انتخاب الرئيس-٢البند 
   كلمة الرئيس-٣ البند
  تبادل عام لآلراء-٤ البند

ندوة الصناعة اليت ينظمها مكتب 
شؤون الفضاء اخلارجي بشأن موضوع 

 "تعزيز تطور تكنولوجيا الفضاء"

  تبادل عام لآلراء-٤ البند فرباير/ شباط٩ الثالثاء،
 برنامج األمم املتحدة -٥ البند

  )أ(للتطبيقات الفضائية

 )ب(مصادر القدرة النووية -١١ البند

   تبادل عام لآلراء-٤البند 
 برنامج األمم املتحدة -٥البند 

  )أ(للتطبيقات الفضائية

 )ب( مصادر القدرة النووية-١١البند 
   تبادل عام لآلراء-٤البند  فرباير/ شباط١٠ ربعاء،األ

 برنامج األمم املتحدة -٥ البند
  )أ(للتطبيقات الفضائية

  )أ(يونيسبيس الثالث -٦ البند
 )ب( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 برنامج األمم املتحدة -٥ لبندا
 )أ(للتطبيقات الفضائية

  )أ(يونيسبيس الثالث -٦ البند

 )ب(مصادر القدرة النووية -١١ البند

  )أ( يونيسبيس الثالث-٦البند  فرباير/ شباط١١ اخلميس،
   احلطام الفضائي-٨البند 
  )أ( دعم إدارة الكوارث-٩ البند
استدامة أنشطة الفضاء  -١٤ البند

 اخلارجي على املدى الطويل

  )أ(يونيسبيس الثالث -٦ البند
   احلطام الفضائي-٨البند 
  )أ( دعم إدارة الكوارث-٩البند 
استدامة أنشطة الفضاء  -١٤ البند

 اخلارجي على املدى الطويل
 احلطام الفضائي -٨ البند فرباير/ شباط١٢ اجلمعة،

  )أ( دعم إدارة الكوارث-٩البند 
النظم العاملية لسواتل  -١٠ البند

  املالحة
استدامة أنشطة الفضاء  -١٤ البند

 اخلارجي على املدى الطويل

   احلطام الفضائي-٨البند 
 )أ(دعم إدارة الكوارث -٩ البند

  النظم العاملية لسواتل املالحة -١٠البند 
استدامة أنشطة الفضاء  -١٤ البند

 اخلارجي على املدى الطويل

  
  ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩-١٥ األسبوع

  النظم العاملية لسواتل-١٠البند  فرباير/ شباط١٥االثنني، 
 املالحة

 النظم العاملية لسواتل -١٠البند 
 املالحة

                                                           
 مواصلة تزويد على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، جلنة اتفقت  *

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

  )).ب (١٦٩و
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 بعد الظهر صباحا التاريخ
 األجسام القريبة من -١٢البند   

  )ج(األرض
 املبادرة الدولية لطقس -١٣البند 
  الفضاء

 األجسام القريبة من -١٢البند 
  )ج(األرض
 املبادرة الدولية لطقس -١٣البند 
  الفضاء

األجسام القريبة من  -١٢ البند فرباير/ شباط١٦ ،الثالثاء
 )ج(األرض
املبادرة الدولية لطقس  -١٣ البند

  الفضاء
املدار الثابت بالنسبة  -١٥ البند

 لألرض

األجسام القريبة من  -١٢ البند
 )ج(األرض
طقس املبادرة الدولية ل -١٣ البند

  الفضاء
املدار الثابت بالنسبة  -١٥ البند

 لألرض
 االستشعار عن ُبعد -٧ البند فرباير/ شباط١٧ األربعاء،

املدار الثابت بالنسبة  -١٥ البند
  لألرض
مشروع جدول األعمال  -١٦ البند

املؤقت للدورة الثامنة واألربعني 
 )أ(للجنة الفرعية

 االستشعار عن ُبعد -٧ البند
املدار الثابت بالنسبة  -١٥ البند
  رضلأل
مشروع جدول األعمال  -١٦ البند

املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة 
 )أ(الفرعية

 االستشعار عن ُبعد -٧ البند فرباير/ شباط١٨ اخلميس،
مشروع جدول األعمال  -١٦ البند

املؤقت للدورة الثامنة واألربعني 
  )أ( الفرعيةللجنة

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

 الفضاء اخلارجي

 االستشعار عن ُبعد -٧ بندال
مشروع جدول األعمال  -١٦ البند

املؤقت للدورة الثامنة واألربعني للجنة 
  )أ(الفرعية
 الفريق العامل املعين تقرير اعتماد

 باألجسام القريبة من األرض

 التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٧ البند اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع فرباير/ شباط١٩ اجلمعة،
     التقرير املقدم إىل اللجنة-١٧البند   
  
   العامـة من قـرار اجلمعيـة ٩ بالفقــرة  عمالًسُيعاَود عقُده الـذي اجلامـع، الفريـق العامـل سيجتمـع  )أ( 

العلمية  الفرعية اللجنة وستستأنف .١٦ و٩ و٦ و٥ أثناء الوقت املخّصص للنظر يف البنود ،٦٤/٨٦
  . الفريق العامل اجلامعتقريرتمد فرباير، لكي تع/ شباط١٩اجلمعة  نظرها يف تلك البنود يوموالتقنية 

عمالً  سُيعاَود عقُده مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي باستخدام الفريق العامل املعين سيجتمع  )ب(
وسوف تستأنف . ١١ البند أثناء الوقت املخّصص للنظر يف ،٦٤/٨٦ من قرار اجلمعية العامة ٩لفقرة با

  .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/شباط ١٨ك البند يوم اخلميس اللجنة الفرعية نظرها يف ذل
 من ٩ بالفقرة  عمالًسُيعاَود عقُده من األرض، الذي القريبة الفريق العامل املعين باألجسام سيجتمع  )ج(

وسوف تستأنف اللجنة . ١٢ص للنظر يف البند  أثناء الوقت املخّص،٦٤/٨٦ العامة اجلمعيةقرار 
  .العاملفرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق / شباط١٨ نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس الفرعية

  


