
 A/AC.105/C.1/L.310  األمـم املتحـدة 

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
13 December 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
231111    V.11-87067 (A) 

 
 

 *1187067*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واألربعونالتاسعةالدورة 

          ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
      ت املؤقَّاألعمال جدول    

  . جدول األعمالإقرار  -١

  .انتخاب الرئيس  -٢

  . الرئيسكلمة  -٣

  . األنشطة الوطنيةعنمة  للتقارير املقدَّ عام لآلراء وعرض استهاليلتبادل  -٤

  . األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج  -٥

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

 مبا يف ذلك تطبيقاته السواتل، عد بواسطة املتصلة باستشعار األرض عن ُباملسائل  -٧
  .لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  . الفضائياحلطام  -٨

  . إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم  -٩

  . املالحةلسواتل يف جمال النظم العاملية األخرية راتالتطّو  - ١٠
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  . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام  - ١١

  . القريبة من األرضساماألج  - ١٢

  .املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  - ١٣

  .يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   - ١٤

 بالنسبة لألرض واستخدامه الثابت الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار دراسة  - ١٥
 راسة سائرود ، يف ميدان االتصاالت الفضائية، مبا يف ذلك استخدامهوتطبيقاته

 خاص الحتياجات اعتباراملسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء 
  .مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت، دون البلدان النامية ومصاحلها

  . الفرعية العلمية والتقنيةللجنة اخلمسنيت للدورة  جدول األعمال املؤقّمشروع  -١٦

  . األغراض السلميةيفجلنة استخدام الفضاء اخلارجي  إىل ماملقدَّ تقريرال  - ١٧
    

      *الشروح    
    انتخاب الرئيس  -٢  

التعـاون الـدويل يف جمـال       "، املعنـون    ٦٦/٧١قرارهـا    مـن    ٢٦وافقت اجلمعية العامـة يف الفقـرة        
، علــى أن تنتخــب جلنــة اســتخدام الفــضاء  "اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية 

، أعــضاء ٢٠١٢كــل يف دورتــه لعــام   ، راض الــسلمية وجلنتاهــا الفرعيتــان  اخلــارجي يف األغــ 
  .٢٠١٣-٢٠١٢حني للفترة مكاتبها املرّش

انتخــاب فــيلكس كليمينتينــو مينيكوتــشي وافقــت اللجنــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني علــى  و
  )١(.ملنصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية) األرجنتني(

    
    الرئيس كلمة  -٣  

 واألربعني للجنـة الفرعيـة مـن      الثامنة الدورة   منذ يستعرض فيها ما حدث       كلمةً  الرئيسُ لقيسي
ــزمين     . بأعماهلــاتطــّورات ذات صــلة   ــة اجلــدول ال ــة الفرعي وبعــد تلــك الكلمــة، ســُتنظِّم اللجن

  .ألعماهلا
  

───────────────── 
 .الفرعية اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة وال متثّل الشروح ال  *  

  .٢٨٦ الفقرة ،)(A/66/20 ٢٠العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية   )1(  
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     عن األنشطة الوطنيةاملقّدمة لآلراء وعرض استهاليل للتقارير عام تبادل  -٤  
تقارير خطية سنوية عـن أنـشطتها الفـضائية         ما قّدمته الدول األعضاء من      جنة الفرعية    لل سيتاح

)A/AC.105/1008 ــ ُتالكلمــات الــيت تــستغرق أالّينبغــي كقاعــدة عامــة، و. )إضــافاهتاو ى يف لقَ
  .A/AC.105/987) من الوثيقة ٢١٩انظر الفقرة (  دقائق١٠أكثر من  البندإطار هذا 

    
    حدة للتطبيقات الفضائية املتاألمم برنامج  -٥  

برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات  ، ٦٦/٧١ مــن قرارهــا ١٢أقــّرت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة  
 علـــى النحـــو الـــذي اقترحـــه خـــبري التطبيقـــات الفـــضائية علـــى اللجنـــة   ٢٠١٢الفـــضائية لعـــام 

)A/AC.105/980 ٢(.ته اللجنةوأقرَّ) ، البابان الثاين والثالث واملرفق الثالث(  

ض علـى اللجنـة الفرعيـة تقريـر خـبري التطبيقـات الفـضائية، الـذي يتنـاول تنفيـذ برنـامج                  وسُيعَر
، وحيتــوي علــى قائمــة بالــدول ٢٠١٢ و٢٠١١األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية يف عــامي 

ض علـى اللجنـة الفرعيـة أيـضا التقـارير التاليـة            عَروسُت ).A/AC.105/1011(ربنامج  الاملسامهة يف   
  : الربنامجُنظِّمت يف إطاردورات التدريبية والندوات وحلقات العمل اليت عن ال

ــة       )أ(   ــة للمالحــة اجلوي حلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واإلدارة الوطني
ــشأن         ــة ب ــادرة الدولي ــضاء اجلــوي حــول املب ــة الستكــشاف الف ــة الياباني ــضاء والوكال طقــس الوالف

  ؛)A/AC.105/994 (٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١٠ إىل ٦ ، اليت ُعقدت يف القاهرة، منئيالفضا

املؤمتر الدويل الثاين املشترك بني األمم املتحدة واألرجنتني حول استخدام   )ب(   
مارس / آذار١٨ إىل ١٤بوينس آيرس من ، الذي ُعقد يف تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه

٢٠١١) A/AC.105/995(؛  

بني األمم املتحدة ودولة بوليفيا املتعّددة القوميات حلقة العمل املشتركة   )ج(   
ووكالة الفضاء األوروبية حول التطبيقات املتكاملة لتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية 

كوتشابامبا، دولة بوليفيا ، اليت ُعقدت يف املستدامة يف املناطق اجلبلية لبلدان املنطقة األندية
  ؛)A/AC.105/999( ٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول٢٩ إىل ٢٥املتعّددة القوميات، من 

 للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، الذي السادساالجتماع   )د(   
  ؛)A/AC.105/1000( ٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٥ يف طوكيو من ُعقد

───────────────── 
  .٨٠املرجع نفسه، الفقرة  (2) 
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وبيـة  املشتركة بني األمم املتحـدة والنمـسا ووكالـة الفـضاء األور           الثالثة  الندوة    )ه(  
ــة املــستدامة  بــرامجحــول  ــرامج الــسواتل الــصغرية :  الــسواتل الــصغرية لــصاحل التنمي  - تنفيــذ ب

   إىل  ١٣مـن    يف غـراتس، النمـسا،       الـيت ُعقـدت   ،  املسائل التقنية واإلدارية والتنظيميـة والقانونيـة      
  ؛)A/AC.105/1005( ٢٠١١ سبتمرب/ أيلول١٦

 االحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية        و حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة          )و(  
حول استخدام الفضاء من أجل األمن البشري والبيئـي، الـيت ُعقـدت يف كيـب تـاون، جنـوب                    

  ؛)A/AC.105/1006( ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٢ إىل سبتمرب/ أيلول٣٠من أفريقيا، 

 الفرعيـة يف     علـى أن تعـاود اللجنـة       ،٦٦/٧١ مـن قرارهـا      ٧ يف الفقرة    ،ووافقت اجلمعية العامة  
  .دورهتا التاسعة واألربعني عقد الفريق العامل اجلامع

  .البند اخلاص بربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةوسينظر الفريق العامل اجلامع يف 
    

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

، أنَّ عـدداً مـن التوصـيات      ٦٦/٧١ قرارهـا     مـن  ٢٠ الفقـرة    الحظت اجلمعيةُ العامـة بارتيـاح، يف      
الــواردة يف خطــة عمــل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية واملتعلقــة بتنفيــذ  

 يف خدامهواســت الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي     املتحــدة مــؤمتر األمــم  توصــيات
قـد ُنفِّـذ   ) A/59/174باء من الوثيقـة  -سادساانظر الباب  ()اليونيسبيس الثالث( األغراض السلمية 

  .وأنَّ تقدُّماً ُمرضياً قد أُحرز يف تنفيذ التوصيات الباقية من خالل أنشطة وطنية وإقليمية

مـؤمتر األمـم    يف   لجنـة المذكّرة من األمانـة عـن مـسامهة         وسُتعرض على اللجنة الفرعية، للعلم،      
ألغــراض التنميــة املــستدامة   اجلغرافيــة املكانيــة تــسخري البيانــات  : املتحــدة للتنميــة املــستدامة  

(A/AC.105/993).  

  . املتعلق بتنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالثالبندوسوف ينظر الفريق العامل اجلامع يف 
    

    الفضائي احلطام  -٨  
  .، يف مسألة احلطام الفضائي٦٦/٧١ من قرارها ١٠- ٨عامة، يف الفقرات نظرت اجلمعية ال

رة من األمانة عن البحوث الوطنية بـشأن احلطـام الفـضائي            وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكّ    
ــة واملــشاكل املتعلقــة        ــدرة نووي ــها مــصادر ق وســالمة األجــسام الفــضائية الــيت حتمــل علــى متن
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احلطام الفضائي، تتضّمن املعلومـات الـيت تلقّتـها األمانـة مـن              ب  هذه األجسام الفضائية   باصطدام
  ). وإضافاهتاA/AC.105/C.1/101(الدول األعضاء 

    
     الكوارث بواسطة النظم الفضائيةإدارة دعم  -٩  

برنامج األمم املتحدة السـتخدام     سُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف إطار           
ــات الفــضائية يف  ــبايدر ( حــاالت الطــوارئ   إدارة الكــوارث واالســتجابة يف املعلوم ــامج س ) برن

)A/AC.105/1010 (يف إطـار    ٢٠١١ يف عـام     ةاملنفَّـذ  أنـشطة الـدعم باملـشورة التقنيـة        عـن    وتقرير 
وتقريـر عـن اجتمـاع اخلـرباء الـدويل الثـاين يف إطـار برنـامج             ) A/AC.105/1009 (برنامج سـبايدر  

الســتعانة مبــصادر خارجيــة مــن اجلمهــور ألغــراض التأهــب       ســبايدر حــول إعــداد اخلــرائط با   
 ٢٠١١نــــوفمرب  / تــــشرين الثــــاين ١٦واالســــتجابة للطــــوارئ، الــــذي ُعقــــد يف جنيــــف يف     

)A/AC.105/1007.(  

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

   ية لسواتل املالحة يف جمال النظم العاملاألخرية التطورات  -١٠  
 اللجنـة الدوليـة املعنيـة       أنَّ ،٦٦/٧١ مـن قرارهـا      ١٣ يف الفقـرة     ،الحظت اجلمعية العامة بارتيـاح    

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٩ إىل ٥يف طوكيو من  ا اجتماعلسواتل املالحة عقدتبالنظم العاملية 

املعنيـة  نـة الدوليـة   رة مـن األمانـة عـن االجتمـاع الـسادس للج     وسُيعرض على اللجنة الفرعية مذكّ   
  ).A/AC.105/1000(لسواتل املالحة بالنظم العاملية 

    
     القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيمصادر استخدام  -١١  

 علــى أن تعــاود اللجنــةُ الفرعيــة عقــَد ،٦٦/٧١ مــن قرارهــا ٧وافقــت اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة 
  . يف الفضاء اخلارجيفريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية

 ُتتــاح فيهــا الترمجــة ٢٠١٢فربايــر / شــباط٨وســيعقد الفريــق العامــل حلقــة عمــل بعــد ظهــر يــوم 
وسوف ُتقدِّم فيها الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية عروضـا إيـضاحية وفقـا              . الفورية

الفريـق العامـل    وسوف ُتعقَد حلقة العمل وفقا خلطة عمـل         . ٢٠١١للدعوة اليت وجِّهت يف عام      
ــدّ  ــدة املتعـ ــني      اجلديـ ــسابعة واألربعـ ــا الـ ــة يف دورهتـ ــة الفرعيـ ــدهتا اللجنـ ــيت اعتمـ ــسنوات الـ  دة الـ

)A/AC.105/958 ٨، املرفق الثاين، الفقرة(.  
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     من األرضالقريبة األجسام  -١٢  
أن ُتعـاود اللجنـةُ الفرعيـة عقـَد       علـى    ،٦٦/٧١ مـن قرارهـا      ٧ يف الفقـرة     ،وافقت اجلمعية العامة  

  .فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرض

ــه   ــرة وفقــا خلطــة العمــل املتعــدّ وسيواصــل الفريــق العامــل عمل ــسنوات للفت  ٢٠١٣-٢٠١٢دة ال
)A/AC.105/987 ٩، املرفق الثالث، الفقرة(.  

وســُيعرض علــى اللجنــة الفرعيــة تقريــٌر حيتــوي علــى معلومــات عــن البحــوث يف جمــال األجــسام  
ــن   ــة مـ ــرى      القريبـ ــات أخـ ــة وكيانـ ــات الدوليـ ــضاء واملنظمـ ــدول األعـ ــا الـ ــيت أجرهتـ األرض، الـ

)A/AC.105/C.1/100 .(    التقريـر املؤقـت لفريـق العمـل املعـين           وسُيعرض على اللجنة الفرعية أيضا 
 املعــين ومــشاريع توصــيات فريــق العمــل )A/AC.105/C.1/L.316(باألجــسام القريبــة مــن األرض 

بـــشأن التـــصدي خلطـــر ارتطـــام جـــسم قريـــب مـــن األرض       باألجـــسام القريبـــة مـــن األرض   
)A/AC.105/C.1/L.317(.  
    

    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -١٣  
املبـادرة الدوليـة بـشأن طقـس        "ستواصل اللجنة الفرعية نظرها يف بند جدول األعمـال املعنـون            

، الفقــرة ، املرفــق األولA/AC.105/933 (٢٠١٢-٢٠١٠وفقــا خلطــة عملــها للفتــرة  " الفــضاء
 وتــشّجع مواصــلة تــشغيل  الــصيغة النهائيــة لتقريــر عــن اخلطــط اإلقليميــة والدوليــةوتــضع) ١٦

  .مصفوفات األجهزة القائمة ونشر أجهزة جديدة

  ن املعلومـــات الـــواردة مـــن الـــدول األعـــضاء  وســـُيعرض علـــى اللجنـــة الفرعيـــة تقريـــٌر يتـــضمّ 
ــة لتنفيـــذ امل   ــة والدوليـ ــراقبني عـــن اخلطـــط اإلقليميـ ــة بـــشأن طقـــس الفـــضاء   واملـ ــادرة الدوليـ بـ

)A/AC.105/C.1/102.(  
    

    يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   -١٤  
ــه     ــد عنوان ــة يف بن ــة الفرعي ــضاء اخلــارجي   "ســتنظر اللجن ــشطة الف ــد اســتدامة أن ــد البعي " يف األم

، وفقـا  يف األمـد البعيـد   املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي            تعاود عقَد فريقها العامـل    سو
  )٣(.٢٠١٢خلطة العمل يف إطار هذا البند لعام 

───────────────── 
  .٢٣فسه، املرفق الثاين، الفقرة املرجع ن  )3(  
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 بعـد   ستدامةاملـ فـضائية   النـشطة   األمارسات املتَّبعـة يف تنفيـذ       املربات و وسُتعقد حلقة عمل عن اخل    
  )٤(.٢٠١٢، ُتتاح فيها الترمجة الفورية، وفقا خلطة العمل لعام ٢٠١٢فرباير / شباط٩ظهر يوم 

ن تتــضّم) ، وإضــافاهتاA/AC.105/C.1/103(رة مــن األمانــة لفرعيــة مــذكّوســُتعرض علــى اللجنــة ا
الواردة من الدول األعضاء ومـراقيب اللجنـة واملنظمـات الدوليـة وفقـا الختـصاصات        املعلومات  

  )٥(.الفريق العامل وطرائق عمله
    

     والتقنيةالعلمية للجنة الفرعية اخلمسني جدول األعمال املؤقت للدورة مشروع  -١٦  
لت إليـه اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني، ينبغـي أن تـشمل املناقـشة يف                    قتضى اتفاق توصّـ   مب

 تناوهلـا   املـراد  حتديد املواضـيع     جنة الفرعية جدول األعمال املؤقت لل    عورش اخلاص مب  إطار البند 
وســينظر  )٦(.تعــّددة الــسنواتاملعمــل البنــود منفــردة للمناقــشة أو يف إطــار خطــط   /كمواضــيع

 وسُيقدَّم االقتراح اخلاص مبشروع جـدول األعمـال املؤقـت           .لعامل اجلامع يف هذا البند    الفريق ا 
  .٢٠١٢لدورة اللجنة الفرعية اخلمسني إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف عام 

    
    ندوةال    

 أن يكـون موضـوع    بت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمـسني، مبوافقـة اللجنـة الفرعيـة علـى              رّح
، ٢٠١٢يف عـام    التابع لألمانـة العامـة      الندوة املزمع أن يعقدها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي         

، A/AC.105/890( اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعـة واألربعـني         لت إليه توّصوفقا لالتفاق الذي    
وينبغـي أن   ". فرص الـسوق  : صناعة خدمات رصد األرض   "، هو   ) من املرفق األول   ٢٤الفقرة  

ينبغــي أن كمــا  )٧(،يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامةلجنــة الإســهام تــستهدف النــدوة 
تـــشمل االحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية األربعـــني إلطـــالق ســـاتل استـــشعار األرض عـــن ُبعـــد  

Landsat-1 )A/AC.105/987 ٢١٣، الفقرة(.  
    

───────────────── 
  .املرجع نفسه  )4(  
  .املرجع نفسه، املرفق الثاين  )5(  
  ، املرفق األول ،)Corr.1 و(A/54/20 والتصويب ٢٠، امللحق رقم الرابعة واخلمسونالدورة املرجع نفسه،   )6(  

  .الباب ألف
  .١٦٧ الفقرة ،)(A/66/20 ٢٠الدورة السادسة والستون، امللحق رقم  نفسه، املرجع  )7(  
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    املسائل التنظيمية    
سني، التوصيات اليت صدرت عـن اللجنـة الفرعيـة العلميـة            اعتمدت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلم     

وعـن اللجنـة    ) ٢٢٠ إىل   ٢١٦، الفقـرات    A/AC.105/987(والتقنية يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني         
) ١٩٨ إىل ١٩٦ و١٩٤، الفقـــرات A/AC.105/990(الفرعيـــة القانونيـــة يف دورهتـــا اخلمـــسني 

  . وحتقيق االستفادة املثلى منهاطرائق عمل هاتني اللجنتني الفرعيتنيبشأن حتسني 

ووافقت اللجنة على أن تتبع يف تنظيم عملها طرائق العمل ذاهتا الـيت اقترحتـها اللجنـة الفرعيـة                   
  :ويف هذا الصدد، اتفقت اللجنة على ما يلي .العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية

  د جدول األعمال؛ي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنوتوّخ  )أ(  

 دقـائق، وأن تكـون العـروض    ١٠ة كل كلمة، كقاعدة عامـة،        تتجاوز مدّ  أالّ  )ب(  
 تتجـاوز مـدهتا      وأالّ اإليضاحية العلمية والتقنية ذات صـلة وثيقـة ببنـود جـدول أعمـال اللجنـة،               

  ؛للوقت احملددوينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود حسب اللزوم بتجاوزها .  دقيقة١٥

ــ  )ج(  ــدورة      ينبغ ــدء ال ــل ب ــة قب ــالغ األمان ــديها إب ــراقبني ل ــة وامل ــدول األعــضاء يف اللجن ي لل
برغبتهم يف تقدمي عروض إيضاحية علمية وتقنية مع بيان البند الذي سـُتلقى هـذه العـروض يف                   

وينبغي أن توضع قائمـة بـالعروض       . إطاره، حرصا على االستفادة املثلى من خطة عمل الدورة        
ود يف اليوم األول من الدورة، إلتاحـة إمكانيـة حتـديثها، وأن يغلـق بـاب                 اإليضاحية جلميع الوف  

وينبغـي أن تتـاح رؤوس      . التسجيل يف هذه القائمة عند رفـع آخـر جلـسة عامـة يف ذلـك اليـوم                 
  )٨(.أقالم للعروض اإليضاحية تيسرياً للترمجة الفورية

  .وسينظر الفريق العامل اجلامع يف املسائل التنظيمية

───────────────── 
  .٢٩٨املرجع نفسه، الفقرة   )8(  
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   رفقامل
    تنظيم األعمال    

يف إطار اإلعداد لتنظيم أعمال دورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة التاسـعة واألربعـني،                 -١
بالتـشاور  و  على طلب جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية             األمانة، بناءً  قامت

  اللجنـة يد استخدام وقـت تدابري لترشباختاذ  الوثيق مع أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني،        
االستفادة املثلـى منـه مـع مراعـاة احلاجـة إىل التحلـي بأقـصى قـدر مـن                    وووقت جلنتيها الفرعيتني    

وقــد اختــذت األمانــة تــدابري أخــرى . ٢٠١٢املرونــة يف تنظــيم أعمــال دورات كــل منــها يف عــام 
ــه الللتنظــيم األعمــال علــى النحــو األمثــل اســتجابة لالتفــاق الــذي توصـّـ     ــة يف دورهتــا لت إلي   جن

  )أ(.الرابعة واخلمسني

  وقـــد ُرتِّـــب اجلـــدول الـــزمين ألعمـــال اللجنـــة الفرعيـــة حبيـــث يـــوفِّر لألفرقـــة العاملـــة    -٢
 أقـصى قـدر مـن    ١٦ و١٤ و١٢ و ١١ و ٩ و ٦ و ٥اليت سوف تعـاود االنعقـاد يف إطـار البنـود            

  .الوقت املتاح

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

، مثلما " وعرض استهاليل للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء"البند املعنون 
وال ينبغي أن . ٢٠١١عام كان احلال خالل الدورة الثامنة واألربعني للجنة الفرعية يف 

 من احلّد وجيوز .تستغرق البيانات اليت سوف تلقى يف إطار هذا البند أكثر من عشر دقائق
، حسب االقتضاء، من أجل إتاحة يف كل جلسة اليت سُتلقَى يف إطار هذا البند عدد البيانات

  .سةوقت كاف للنظر يف بنود جدول األعمال األخرى املزمع النظر فيها يف كل جل

وسوف حتدِّد األمانةُ مواعيَد تقدمي العروض اإليضاحية التقنية وفقا للمعايري اليت   -٤
نة واملبّي) ٢٩٨، الفقرة (A/66/20 ٢٠١١وضعتها اللجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني يف عام 

  . من جدول األعمال املؤقت١٦أعاله يف شروح البند 

 للتــواريخ هــو دليــل عــام   و.  اللجنــةوفيمــا يلــي جــدول زمــين استرشــادي ألعمــال       -٥
وميكـن تقـدمي أوقـات النظـر يف مجيـع            .واألوقات اليت سيجري فيها تنـاول البنـود أثنـاء الـدورة           

 تنظيميـة ُتواَجـه أثنـاء       قيـود  البنود أو متديدها أو تأخريها حسب متطلبـات أعـضاء اللجنـة وأيِّ            
  .انعقاد الدورة

───────────────── 
  .٢٩٨ الفقرة ،)(A/66/20 ٢٠العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية   )أ(  
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  * االسترشادي لألعمالالزمين اجلدول    
  
 بعد الظهر صباحا تاريخال

  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٠-٦ األسبوع
   إقرار جدول األعمال-١البند   فرباير/ شباط٦ االثنني،

  انتخاب الرئيس -٢البند 
   كلمة الرئيس-٣البند 

  تبادل عام لآلراء-٤البند 

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

  )أ(للتطبيقات الفضائية
  )أ( اليونيسبيس الثالث-٦بند ال

  عد االستشعار عن ُب-٧البند 
 عروض إيضاحية تقنية

      
  تبادل عام لآلراء-٤ البند فرباير/ شباط٧ الثالثاء،

 برنامج األمم املتحدة -٥ البند
  )أ(للتطبيقات الفضائية

  )أ( اليونيسبيس الثالث-٦البند 
  عد االستشعار عن ُب-٧البند 

 عروض إيضاحية تقنية

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

  )أ(للتطبيقات الفضائية

  )أ( اليونيسبيس الثالث-٦٥البند 
  عد االستشعار عن ُب-٧البند 

 عروض إيضاحية تقنية
      

   تبادل عام لآلراء-٤البند  فرباير/شباط ٨ األربعاء،
   احلطام الفضائي-٨البند 
  )أ(كوارث إدارة الدعم -٩البند 
  )ب( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 عروض إيضاحية تقنية

  )ب(مصادر القدرة النووية -١١ البند

مها الفريق العامل املعين حلقة عمل ينظّ
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

 )ب(الفضاء اخلارجي

      
   تبادل عام لآلراء-٤البند  فرباير/ شباط٩ اخلميس،

  ئياحلطام الفضا -٨ البند
   إدارة الكوارثدعم -٩البند 
  )ب( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 عروض إيضاحية تقنية

استدامة أنشطة الفضاء  -١٤البند 
  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

مها الفريق العامل املعين حلقة عمل ينظّ
يف استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي ب

  )د(األمد البعيد
 

───────────────── 
   مواصلة على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، جلنة وافقت      *

   للنظر يف بنود معّينة الفعليساس بالتوقيت امل األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال دون تزويد الدول
   ،)A/50/20 (٢٠ الدورة اخلمسون، امللحق رقم العامة،الوثائق الرمسية للجمعية (ول األعمال من جد

  )).ب (١٦٩و ١٦٨الفقرتان 
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 بعد الظهر صباحا تاريخال
   تبادل عام لآلراء-٤لبند ا فرباير/ شباط١٠ اجلمعة،

  احلطام الفضائي -٨ البند
  )أ( دعم إدارة الكوارث-٩البند 
  )ب( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٤البند 
  احلطام الفضائي -٨ البند
  )أ( دعم إدارة الكوارث-٩البند 
استدامة أنشطة الفضاء  -١٤البند 

  )د(يف األمد البعيداخلارجي 
 عروض إيضاحية تقنية

   
  ٢٠١٢فرباير /شباط ١٧- ١٣ األسبوع
   تبادل عام لآلراء-٤البند  فرباير/ شباط١٣االثنني، 

   لسواتلالنظم العاملية  -١٠البند 
  املالحة
  األجسام القريبة  -١٢ البند

  )ج(من األرض

استدامة أنشطة الفضاء  -١٤البند 
  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٤البند 
مها مكتب شؤون الفضاء ندوة ينظّ
 اخلارجي 

      
   لسواتلالنظم العاملية  -١٠البند  فرباير/ شباط١٤ ،الثالثاء

  املالحة
  األجسام القريبة  -١٢ البند
  )ج( األرضمن

  املبادرة الدولية بشأن  -١٣البند 
 طقس الفضاء

دامة أنشطة الفضاء  است-١٤البند 
  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

 عروض إيضاحية تقنية

 لسواتلالنظم العاملية  -١٠البند 
  املالحة
  األجسام القريبة  -١٢ البند

  )ج(من األرض

  املبادرة الدولية بشأن  -١٣البند 
 طقس الفضاء

 استدامة أنشطة الفضاء -١٤البند 
  )د(يف األمد البعيداخلارجي 

 حية تقنيةعروض إيضا
      

 فرباير/ شباط١٥ األربعاء،
 

   لسواتلالنظم العاملية  -١٠البند 
  املالحة
  األجسام القريبة  -١٢ البند

  )ج(من األرض

  املبادرة الدولية بشأن  -١٣البند 
 طقس الفضاء

   بالنسبة لألرضالثابتملدار  ا-١٥البند 

 عروض إيضاحية تقنية

  املبادرة الدولية بشأن  -١٣البند 
 قس الفضاءط

 بالنسبة الثابتملدار  ا-١٥البند 
  لألرض
مشروع جدول األعمال  -١٦ البند

املؤقت للدورة اخلمسني للجنة 
  )أ(الفرعية

 عروض إيضاحية تقنية
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 بعد الظهر صباحا تاريخال
  املدار الثابت بالنسبة لألرض -١٥ البند فرباير/ شباط١٦ اخلميس،

مشروع جدول األعمال  -١٦ البند
املؤقت للدورة اخلمسني للجنة 

  )أ(فرعيةال

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 
  باستخدام مصادر القدرة النووية 

  يف الفضاء اخلارجي
 عروض إيضاحية تقنية

مشروع جدول األعمال  -١٦ البند
املؤقت للدورة اخلمسني للجنة 

  )أ(الفرعية
 الفريق العامل املعين تقرير اعتماد

  باألجسام القريبة من األرض
  يق العامل اجلامعاعتماد تقرير الفر

  التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٧ البند
 عروض إيضاحية تقنية

      
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين  فرباير/ شباط١٧ اجلمعة،

  باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي 
  يف األمد البعيد

 التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٧ البند

 جنةالتقرير املقدَّم إىل الل -١٦ البند

  
 ،٦٦/٧١ العامة من قرار اجلمعية ٧ بالفقرة  عمالًسُيعاود انعقاده الذي اجلامع، الفريق العامل سيجتمع  )أ(

العلمية والتقنية  الفرعية اللجنةوستستأنف . ١٦ و٩ و٦ و٥أثناء الوقت املخّصص للنظر يف البنود 
  . الفريق العاملتقرير فرباير، لكي تعتمد/ شباط١٦اخلميس   تلك البنود يومنظرها يف

 سُيعاود انعقاده مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي باستخدام الفريق العامل املعين سيجتمع  )ب(
وسيعقد  ١١البند أثناء الوقت املخّصص للنظر يف  ،٦٦/٧١ العامة من قرار اجلمعية ٧ بالفقرة عمالً

وستستأنف ). ٢١٢، الفقرة A/AC.105/987 (١١طار البند وفقاً خلطة العمل اليت ُوضعت يف إحلقة عمل 
  .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/شباط ١٦اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 

 من ٧ بالفقرة  عمالًسُيعاود انعقادهالذي  من األرض، القريبة الفريق العامل املعين باألجسام سيجتمع  )ج(
 الفرعيةوستستأنف اللجنة . ١٢ البند أثناء الوقت املخّصص للنظر يف ،٦٦/٧١ عامةالقرار اجلمعية 

  .العاملفرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق / شباط١٦نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 
 سُيعاود انعقاده، الذي يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  الفريق العامل املعين بسيجتمع  )د(

وسيعقد  ١٤البند أثناء الوقت املخّصص للنظر يف  ،٦٦/٧١ العامةمن قرار اجلمعية  ٧ بالفقرة عمالً
وستستأنف اللجنة ). ٢٣، املرفق الثاين، الفقرة A/66/20(وفقاً الختصاصاته وطرائق عمله حلقة عمل 

  .العاملفرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق /شباط ١٧ اجلمعةالفرعية نظرها يف ذلك البند يوم 

  


