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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 اخلمسونالدورة 

        ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
    ت املؤقَّاألعمال جدول    

  . جدول األعمالإقرار  -١
  . الرئيسكلمة  -٢
  .طة الوطنية األنشعنمة  عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدَّتبادل  -٣
  . األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج  -٤
ــذ  -٥ ــم املتحــدة الثالــث املعــين    تنفي ــؤمتر األم ــضاء اخلــارجي  باستكــشاف توصــيات م  الف

  ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
ه  مبــا يف ذلــك تطبيقاتــالــسواتل،عــد بواســطة  املتــصلة باستــشعار األرض عــن ُباملــسائل  -٦

  .لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
  . الفضائياحلطام  -٧
  . إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم  -٨
  . املالحةلسواتل يف جمال النظم العاملية األخرية راتالتطّو  -٩

  .طقس الفضاء  -١٠
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  . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام  -١١
  .ن األرض القريبة ماألجسام  -١٢
  .يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   -١٣
 بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه    الثابـت  الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنيـة للمـدار         دراسة  -١٤

ــه ــك اســتخدامه وتطبيقات ــا يف ذل ــضائية ، مب ــصاالت الف ــدان االت  ودراســة ســائر  ، يف مي
 خـاص الحتياجـات   اعتبـار ة، مـع إيـالء    املسائل املتصلة بتطـّورات االتـصاالت الفـضائي       

  .، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتالبلدان النامية ومصاحلها
  . الفرعية العلمية والتقنيةللجنة احلادية واخلمسنيت للدورة  جدول األعمال املؤقّمشروع  -١٥
  .ة األغراض السلمييف إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي املقدَّم تقريرال  -١٦

    
      *الشروح    

    كلمة الرئيس  -٢  
 واألربعـني للجنـة الفرعيـة       التاسـعة  الـدورة    منـذ  يستعرض فيها مـا حـدث         كلمةً  الرئيسُ سيلقي

وبعـد تلـك الكلمـة، سـُتنظِّم اللجنـة الفرعيـة اجلـدول الـزمين                . بأعماهلـا من تطّورات ذات صلة     
  .ألعماهلا

    
     عن األنشطة الوطنيةاملقّدمة لآلراء وعرض استهاليل للتقارير عام تبادل  -٣  

تقارير خطية سـنوية عـن أنـشطتها الفـضائية     ما قّدمته الدول األعضاء من  للجنة الفرعية    سيتاح
)A/AC.105/1025 وAdd.1( .ى يف إطـار    لقَـ  تُ الكلمات اليت  تستغرق   أالّينبغي  كقاعدة عامة،   و

  .A/AC.105/987) من الوثيقة ٢١٩انظر الفقرة (  دقائق١٠أكثر من  البندهذا 
    

     املتحدة للتطبيقات الفضائيةاألمم برنامج  -٤  
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ، ٦٧/١١٣ من قرارها ١٢أقّرت اجلمعية العامة، يف الفقرة 

، A/AC.105/1011 (علــى النحــو الــذي اقترحــه خــبري التطبيقــات الفــضائية علــى اللجنــة ٢٠١٣لعــام 
  .)A/67/20 من الوثيقة ٨٩الفقرة  (ته اللجنةوأقرَّ) ث واملرفق الثالثالبابان الثاين والثال

                                                         
 .الفرعية من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة  اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاًوال متثّل الشروح ال  *  
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، الــذي )A/AC.105/1031( ض علــى اللجنــة الفرعيــة تقريــر خــبري التطبيقــات الفــضائية  وســُيعَر
 وحيتــوي ٢٠١٣ و٢٠١٢يتنــاول تنفيــذ برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية يف عــامي 

 التاليـة   لتقـارير اض علـى اللجنـة الفرعيـة أيـضا          عَروسـتُ  .ربنـامج العلى قائمة بالدول املسامهة يف      
  : الربنامجُنظِّمت يف إطار الدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل اليت نع

حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة ومجهوريـة إيـران اإلسـالمية               )أ(  
، مـن  طهـران ، اليت ُعقدت يف حة البشريةحول استعمال تكنولوجيا الفضاء من أجل حتسني الص    

  ؛)A/AC.105/1021 (٢٠١١أكتوبر /األول تشرين ٢٦ إىل ٢٣
حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة والتفيـا بـشأن تطبيقـات الـنظم العامليـة                 )ب(  

  ؛)A/AC.105/1022 (٢٠١٢مايو /أيار ١٨ إىل ١٤من  ُعقدت يف ريغا، يت، اللسواتل املالحة
اع خرباء األمم املتحدة بشأن الفوائد اليت تعـود هبـا حمطـة الفـضاء الدوليـة                 اجتم  )ج(  

  ؛)A/AC.105/1024( ٢٠١٢يونيه /حزيران ١٢و ١١يومي   يف فييناعلى البشرية، الذي عقد
وجتهيــز حتليــل البيانــات النــدوة املــشتركة بــني األمــم املتحــدة والنمــسا حــول     )د(  

 يف الـيت ُعقـدت  ، بيانات طقس الفـضاء : تنمية املستدامةالصور من أجل التطبيقات الفضائية وال  
 ؛)A/AC.105/1026( ٢٠١٢ سبتمرب/ أيلول٢١ إىل ١٨من غراتس، النمسا، 

 املــشتركة بــني األمــم املتحــدة واالحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية حلقــة العمــل  )ه(  
ة مـن حـاالت يف   اخلـربات املـستمدّ  : على احتياجات اإلنـسانية   الفضاء  تطبيق تكنولوجيات   حول  

 ٢٠١٢ سـبتمرب / أيلـول  ٣٠ إىل   ٢٨ يف نـابويل، إيطاليـا، مـن         تعقـد الـيت   ،  منطقة البحر املتوسط  
)A/AC.105/1028(؛ 

بـشأن  املبادرة الدوليـة  حول  إكوادور  حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة و        )و(  
 ٢٠١٢أكتــــوبر  / تــــشرين األول ١٢ إىل ٨يتــــو مــــن   ، الــــيت ُعقــــدت يف ك  طقــــس الفــــضاء 

)A/AC.105/1030(؛ 

، الـيت عقـدت     ةالندوة املشتركة بني األمم املتحدة واليابان حول السواتل النانويَّ          )ز(  
  ؛)A/AC.105/1032 (٢٠١٢أكتوبر / تشرين األول١٣ إىل ١٠من ، اليابان، اغويانيف 

ــم املتحــدة وشــيلي       )ح(   ــني األم ــشتركة ب ــة العمــل امل ــات  ولحــحلق ــسخري تطبيق  ت
  ســانتياغو مــن الــيت عقــدت يف ولوجيــا الفــضاء مــن أجــل حتقيــق منــافع اجتماعيــة واقتــصادية، تكن
  .)A/AC.105/1037( ٢٠١٢ نوفمرب/ تشرين الثاين١٦ إىل ١٢
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  ، علــى أن تعـاود اللجنـة الفرعيــة   ٦٧/١١٣ مـن قرارهـا   ٧ووافقـت اجلمعيـة العامـة، يف الفقــرة    
  .يف دورهتا اخلمسني 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  -٥  
   )اليونيسبيس الثالث( يف األغراض السلمية واستخدامه
، أنَّ عدداً من التوصيات الـواردة       ٦٧/١١٣رارها   ق  من ٢١ الفقرة   ، يف اجلمعيةُ العامة استذكرت  

 يف خطة عمل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية واملتعلقـة بتنفيـذ توصـيات             
  يف األغراض الـسلمية    واستخدامه الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي       املتحدةمؤمتر األمم   

قـد ُنفِّـذ وأنَّ تقـدُّماً ُمرضـياً قـد           ) A/59/174وثيقـة   باء من ال  -سادساالباب   ()اليونيسبيس الثالث (
  .أُحرز يف تنفيذ التوصيات الباقية من خالل أنشطة وطنية وإقليمية

 إىل االستعراض املتعّدد     اجلامع، يف الدورة التاسعة واألربعني للجنة الفرعية،       وأشار الفريق العامل  
ــة تنفيــذ توصــيات اليونيــ    ــسنوات الــذي أجــراه بــشأن حال انظــر مرفــق الوثيقــة  (سبيس الثالــث ال

A/AC.105/C.1/2010/CRP.5( .اتَّفـق  و. وصـيات تلـك الت  اتَّفق على أالّ يواصل استعراض تنفيـذ        و
على أن يقـوم، خـالل الـدورة املقبلـة للجنـة الفرعيـة، بدراسـة نتـائج مـؤمتر                    الفريق العامل اجلامع    

 إىل  ٢٠يف الفتـرة مـن      انريو بالربازيـل    يف ريـو دي جـ     الـذي عقـد     األمم املتحدة للتنمية املـستدامة      
، هبــدف مناقــشة الــسبل والوســائل الكفيلــة مبــساعدة اللجنــة الفرعيــة  ٢٠١٢يونيــه /حزيــران ٢٢

وجلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف األنـشطة املقبلـة الـيت ميكـن اعتبارهـا                       
  ).٥ و٤الفقرتان ، املرفق األول، A/AC.105/1001الوثيقة  (ؤمترذلك املُمناِسَبةً فيما يتعلق بنتائج 

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

    الفضائي احلطام  -٧  
  .يف مسألة احلطام الفضائي ،٦٧/١١٣ من قرارها ١٠-٨نظرت اجلمعية العامة، يف الفقرات 

رة من األمانة عن البحوث الوطنيـة بـشأن احلطـام الفـضائي      مذكّوسُتعرض على اللجنة الفرعية 
ــة        ــة واملــشاكل املتعلق ــدرة نووي ــها مــصادر ق وســالمة األجــسام الفــضائية الــيت حتمــل علــى متن

 باحلطام الفضائي، تتضّمن املعلومـات الـيت تلقّتـها األمانـة مـن               هذه األجسام الفضائية   باصطدام
  ).A/AC.105/C.1/107(واملنظمات الدولية الدول األعضاء 
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     الكوارث بواسطة النظم الفضائيةإدارة دعم  -٨  
برنامج األمم املتحدة السـتخدام     سُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن األنشطة املنفَّذة يف إطار           

ــامج ســبايدر ( حــاالت الطــوارئ  املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف    ) برن
)A/AC.105/1027 (يف إطـار    ٢٠١٢ يف عـام     املنفَّـذة  أنـشطة الـدعم باملـشورة التقنيـة        عـن    ريروتق 

برنـامج  حلقـة العمـل الدوليـة اخلامـسة يف إطـار             عنتقرير  و) A/AC.105/1029 (برنامج سبايدر 
ابـات والـشبكات، الـيت      حول تعزيز أوجه التآزر العاملية عن طريـق إدارة املعـارف والبوّ            سبايدر

؛ )A/AC.105/1023( ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٦ إىل ٢٤ الفتــرة مــن عقــدت يف بــون، أملانيــا يف
األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات الفـضائية يف إدارة خمـاطر            وتقرير عن مؤمتر    

  ر املنــاخ العــاملي، الــذي عقــد يف بــيجني يف الفتــرة مــن تقيــيم املخــاطر يف ســياق تغّيــ: الكــوارث
  ).A/AC.105/1033 (٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩ إىل ٧

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

    يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةاألخرية التطورات  -٩  
 اللجنـة الدوليـة املعنيـة    أنَّ، ٦٧/١١٣ من قرارهـا  ١٥الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة     

/  تـشرين الثـاين    ٩ إىل   ٥الـسابع يف بـيجني مـن         هـا  اجتماع لسواتل املالحـة عقـدت    م العاملية   بالنظ
  .٢٠١٢نوفمرب 

املعنيـة  وسُيعرض على اللجنـة الفرعيـة مـذكّرة مـن األمانـة عـن االجتمـاع الـسابع للجنـة الدوليـة                  
 يف  ٢٠١٢ عـام    ذة يف وتقرير عن األنشطة املنفَّ   ) A/AC.105/1035(لسواتل املالحة   بالنظم العاملية   

  ).A/AC.105/1034( اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحةإطار خطة عمل 
    

   طقس الفضاء  -١٠  
 االنتــهاء مــن النظــر يف البنــد املعنــون  ، يف دورهتــا التاســعة واألربعــني،اللجنــة الفرعيــةالحظــت 

ــشأن طقــس الفــضاء  " ــة ب ــادرة الدولي ــوان  ، واتفقــت علــى إدخــال  "املب ــد بعن ــد جدي طقــس "بن
ضـمن البنـود الدائمـة يف جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة، لـتمكني الـدول األعـضاء يف             " الفضاء

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واملنظمات الدوليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب              
ة املتعلقـة باألحبـاث     دائم لدى اللجنة من تبادل اآلراء حول األنشطة الوطنية واإلقليمية والدوليـ           

والحظـت اللجنـة الفرعيـة      . يف جمال طقس الفـضاء، بغيـة تعزيـز التعـاون الـدويل يف هـذا اجملـال                 
أنه قد يصبح بوسعها، من خالل هذا البند، أداء دور هام يف الدعوة إىل بذل جهـود مـن                   أيضاً  
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 ٢٢٦قـرة   الف ( الثغرات احلالية اليت تـشوب جمـال البحـث يف موضـوع طقـس الفـضاء                أجل سدّ 
  .)A/AC.105/1001من الوثيقة 

    
     القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيمصادر استخدام  -١١  

، علـى أن تعـاود اللجنـةُ الفرعيـة عقـَد       ٦٧/١١٣ مـن قرارهـا      ٧وافقت اجلمعية العامة يف الفقـرة       
 .فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

حلقـة العمـل بـشأن اسـتخدام        : " اللجنة الفرعية ورقة مقدَّمـة مـن الـصني معنونـة           وسُيعرض على 
ان اســتخدام مــصادر القــدرة  مناقــشة حــول أمــ  :مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي 

ــانٌ مــشتَرٌك و) A/AC.105/C.1/L.319 (" الفــضاء اخلــارجييفالنوويــة  ــة الفــضاء  بي ملمثلــي وكال
يف احللقــة الدراســية الــيت ") ومتاروســ("ة احلكوميــة للطاقــة الذريــة االحتاديــة الروســية واملؤســس

نظّمتها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                 
: السلمية، بـشأن إطـار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي                     

  .)A/AC.105/C.1/L.320( ة، والتحّديات القائمةالتطبيقات احلالية واملزمع
    

     من األرضالقريبة األجسام  -١٢  
أن ُتعـاود اللجنـةُ الفرعيـة عقـَد         ، على   ٦٧/١١٣ من قرارها    ٧وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة      

  .فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرض
ــه   ــرة  وفقــا خلطــة العمــل ا وسيواصــل الفريــق العامــل عمل ــسنوات للفت  ٢٠١٣-٢٠١٢ملتعــّددة ال

  .)٩، املرفق الثالث، الفقرة A/AC.105/987الوثيقة (
وسـُتعرض علـى اللجنـة الفرعيـة مـذكّرة مـن األمانـة تتـضّمن معلومـات عـن البحـوث يف جمـال             
األجسام القريبة من األرض اليت أجرهتا الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة وكيانـات أخـرى                   

)A/AC.105/C.1/106 .(     وسُيعرض على اللجنة الفرعية أيضا التقرير النهائي لفريق العمل املعـين
ومـشاريع توصـيات فريـق العمـل املعـين          ) A/AC.105/C.1/L.330(باألجسام القريبة من األرض     

 خلطــر ارتطــام جــسم قريــب مــن األرض   دوليــاباألجــسام القريبــة مــن األرض بــشأن التــصّدي 
)A/AC.105/C.1/L.329(.  
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    امة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداستد  -١٣  
أن ُتعـاود اللجنـةُ الفرعيـة عقـَد         ، على   ٦٧/١١٣ من قرارها    ٧وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة      

  .يف األمد البعيدباستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي فريقها العامل املعين 
 ٢٠١٣ر هـذا البنـد لعـام    وفقـا خلطـة العمـل الـيت وضـعت يف إطـا          وسيواصل الفريق العامل عملـه      

)A/66/20 ٢٣، املرفق الثاين، الفقرة(.  
، ستدامةاملـ فـضائية   النـشطة   األمارسـات املتَّبعـة يف تنفيـذ        املربات و  اخلـ  ولحـ وسُتعقد حلقة عمـل     

ُتتاح فيها الترمجة الفورية، وفقـا خلطـة العمـل          وس ،٢٠١٣فرباير  / شباط ١٤ بعد ظهر يوم     وذلك
  .٢٠١٣لعام 

تتـضّمن معلومـات    ) A/AC.105/C.1/104(يـة مـذكّرة مـن األمانـة         وسُتعرض علـى اللجنـة الفرع     
وفقـا  ُمقدَّمة   ء اخلارجي يف األمد البعيد،    فضا باستدامة أنشطة ال   ملتعلقةامارسات  املربات و اخلعن  

  ).، املرفق الثاينA/66/20(الختصاصات الفريق العامل وطرائق عمله 
    

     والتقنيةالعلمية للجنة الفرعية واخلمسنياحلادية ت للدورة  جدول األعمال املؤقَّمشروع  -١٥  
لت إليـه اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني، ينبغـي أن تـشمل املناقـشة يف                    مبقتضى اتفاق توصّـ   

 تناوهلـا   املـراد  حتديد املواضـيع     ت للجنة الفرعية   اخلاص مبشروع جدول األعمال املؤقَّ     إطار البند 
وسـينظر الفريـق     .تعـّددة الـسنوات   املعمل  الخطط  بنود منفردة للمناقشة أو يف إطار       /كمواضيع

ت لـدورة    وسُيقدَّم االقتراح اخلاص مبشروع جدول األعمـال املؤقَّـ         .العامل اجلامع يف هذا البند    
  .٢٠١٣اللجنة الفرعية احلادية واخلمسني إىل اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني، يف عام 

  
    ندوةال    

 ٢٠٠٧ يف عـام     واألربعـني الرابعة  يف دورهتا   الفرعية  اللجنة  لت إليه   توّصالذي  تفاق  االمبقتضى  
)A/AC.105/890،  ٢٠١٢ويف دورهتـا التاســعة واألربعـني يف عــام    ،)٢٤ املرفـق األول، الفقــرة 
)A/AC.105/1001،   وتوصلت إليه اللجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني يف عـام           ،)٢٢٥ الفقرة

٢٠١٢) A/67/20 حتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائية نــدوة عنواهنــا  ، ســينظم اال)١٩٥، الفقــرة :
، وذلـك بعـد     "نظرة عامة على الدراسات واملفـاهيم املتعلقـة باإلزالـة الفعليـة للحطـام املـداري               "

  .٢٠١٣فرباير / شباط١١ظهر يوم 
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    املسائل التنظيمية    
عيـة العلميـة    اعتمدت اللجنة، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، التوصيات اليت صدرت عـن اللجنـة الفر             

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 

  .طرائق عمل هاتني اللجنتني الفرعيتني وحتقيق االستفادة املثلى منهابشأن حتسني 
اللجنة على أن تتبع يف تنظيم عملها طرائق العمل ذاهتا الـيت اقترحتـها اللجنـة الفرعيـة                  ووافقت  

  :ويف هذا الصدد، اتفقت اللجنة على ما يلي .العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية
  ي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛توّخ  )أ(  
 دقـائق، وأن تكـون العـروض       ١٠ كل كلمة، كقاعدة عامـة،       ة تتجاوز مدّ  أالّ  )ب(  

 تتجـاوز مـدهتا    وأالّاإليضاحية العلمية والتقنيـة ذات صـلة وثيقـة ببنـود جـدول أعمـال اللجنـة،          
  ؛للوقت احملددوينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود حسب اللزوم بتجاوزها .  دقيقة١٥

ــراقبني لــ     )ج(   ــة وامل ــدول األعــضاء يف اللجن ــدء   ينبغــي لل ــة قبــل ب ديها إبــالغ 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                  
كانيـة حتـديثها،   قائمة بالعروض اإليضاحية جلميع الوفود يف اليوم األول من الـدورة، إلتاحـة إم         

وينبغـي أن   . وأن يغلق باب التسجيل يف هذه القائمة عند رفع آخر جلسة عامة يف ذلـك اليـوم                
  ).٢٩٨ الفقرة ،A/66/20 (تتاح رؤوس أقالم للعروض اإليضاحية تيسرياً للترمجة الفورية

  .وسينظر الفريق العامل اجلامع يف املسائل التنظيمية
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   رفقامل
    تنظيم األعمال    

ُرتِّــب اجلــدول الــزمين ألعمــال اللجنــة الفرعيــة حبيــث يــوفِّر لألفرقــة العاملــة الــيت ســوف   - ١
  . أقصى قدر من الوقت املتاح١٥ و١٣ و١٢ و١١ و٨ و٥ و٤تعاود االنعقاد يف إطار البنود 

 الـيت سـُتلقَى، يف كـل جلـسة، يف إطـار       من عدد البيانات احلّدجيوز، حسب االقتضاء،    و  -٢
 مـن   ،" وعرض استهاليل للتقارير املقدَّمة عـن األنـشطة الوطنيـة          تبادل عام لآلراء  "املعنون   ٣البند  

  . أجل إتاحة وقت كاف للنظر يف بنود جدول األعمال األخرى املزمع النظر فيها يف كل جلسة
سوف حتـدَّد مواعيـد تقـدمي العـروض اإليـضاحية التقنيـة وفقـا للمعـايري الـيت وضـعتها               و  -٣

واملبّينـة أعـاله يف   ) ٢٩٨، الفقـرة    A/66/20 (٢٠١١عة واخلمسني يف عام     اللجنة يف دورهتا الراب   
  .ت من جدول األعمال املؤق١٥َّشروح البند 

ــة     و  -٤ ــال اللجن ــين استرشــادي ألعم ــي جــدول زم ــا يل ــرد فيم ــام   و. ي ــل ع ــو دلي ــواريخه  للت
يـع البنـود    وميكـن تقـدمي أوقـات النظـر يف مج          .واألوقات اليت سيجري فيها تناول البنود أثناء الدورة       

ــة وأيِّ   ــاء انعقــاد  قيــود أو متديــدها أو تأخريهــا حــسب متطلبــات أعــضاء اللجن ــة ُتواَجــه أثن  تنظيمي
  .الدورة

    
  * االسترشادي لألعمالالزمين اجلدول    

  
 بعد الظهر صباحا التاريخ

  ٢٠١٣فرباير /شباط ١٥-١١ األسبوع

   إقرار جدول األعمال-١البند   فرباير/ شباط١١ االثنني،
   كلمة الرئيس-٢بند ال

  تبادل عام لآلراء-٣البند 

ندوة ينظمها االحتاد الدويل للمالحة 
الفضائية لتقدمي نظرة عامة على الدراسات 

 للحطام الفعليةواملفاهيم املتعلقة باإلزالة 
 املداري

   تبادل عام لآلراء-٣البند  فرباير/ شباط١٢ الثالثاء،

 احلطام الفضائي -٧ البند

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
  احلطام الفضائي -٧ البند

                                                         
   مواصلة علىية، يف دورهتا الثامنة والثالثني،  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمجلنة وافقت      *

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

  )).ب (١٦٩و ١٦٨الفقرتان 
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 بعد الظهر صباحا التاريخ

  )ب(مصادر القدرة النووية -١١ البند

 عروض إيضاحية تقنية

  )ب(مصادر القدرة النووية -١١ البند

 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٣البند  فرباير/شباط ١٣ األربعاء،
   احلطام الفضائي-٧البند 
  )ب( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٣البند 
  طقس الفضاء -١٠ البند
 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي -١٣ البند

  )د(يف األمد البعيد
 عروض إيضاحية تقنية

   تبادل عام لآلراء-٣البند  فرباير/ شباط١٤ اخلميس،
  طقس الفضاء -١٠ البند
 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي -١٣ البند
  )د(األمد البعيديف 

 عروض إيضاحية تقنية

حلقة عمل ينظّمها الفريق العامل املعين 
يف األمد استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي ب

 )د(البعيد

   تبادل عام لآلراء-٣البند  فرباير/ شباط١٥ اجلمعة،
  طقس الفضاء -١٠ البند
 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي -١٣ البند

  )د(يف األمد البعيد
 إيضاحية تقنيةعروض 

  )أ(اليونيسبيس الثالث -٥البند 
   املالحةلسواتل النظم العاملية -٩ البند

  )ج( األجسام القريبة من األرض-١٢البند 
 عروض إيضاحية تقنية

  ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٢-١٨ األسبوع

  لآلراء تبادل عام -٣البند  فرباير/ شباط١٨االثنني، 
  ملالحة السواتلالنظم العاملية  -٩البند 
  )ج(األجسام القريبة من األرض -١٢ البند

  تقنيةإيضاحيةعروض 

  )أ( الثالثاليونيسبيس -٥البند 
   املالحةلسواتل العاملية النظم -٩ البند
  )ج( القريبة من األرضاألجسام -١٢البند 

 عروض إيضاحية تقنية

 للتطبيقات املتحدة األمم برنامج -٤البند  فرباير/ شباط١٩ ،الثالثاء
  )أ(الفضائية

  )أ(الثالثاليونيسبيس  -٥البند 
  )أ(الكوارث إدارة دعم -٨البند 

 عروض إيضاحية تقنية

 األمم املتحدة للتطبيقات برنامج -٤البند 
  )أ(الفضائية

   األرض عن بعداستشعار -٦البند 
  )أ( إدارة الكوارثدعم -٨البند 

 عروض إيضاحية تقنية

 األمم املتحدة للتطبيقات برنامج -٤البند  فرباير/ شباط٢٠ األربعاء،
  )أ(الفضائية

   عن بعداألرض استشعار -٦البند 

  )أ(الكوارث إدارة دعم -٨البند 

   األرض عن ُبعداستشعار -٦البند 
  بالنسبة لألرضالثابتاملدار : ١٤البند 

 جدول األعمال مشروع -١٥ البند
ة  واخلمسني للجناحلاديةاملؤقت للدورة 
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 بعد الظهر صباحا التاريخ

  )أ(الفرعية عروض إيضاحية تقنية

 عروض إيضاحية تقنية

   لألرضبالنسبةاملدار الثابت  -١٤ البند فرباير/ شباط٢١ اخلميس،
مشروع جدول األعمال  -١٥ البند

 للجنة واخلمسنياملؤقت للدورة احلادية 
  )أ(الفرعية

 باستخدام املعيناعتماد تقرير الفريق العامل 
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ماد تقرير الفريق العامل املعين باستدامة اعت
   اخلارجي يف األمد البعيدالفضاءأنشطة 

 عروض إيضاحية تقنية

   الثابت بالنسبة لألرضاملدار -١٤ البند
 جدول األعمال مشروع -١٥ البند

املؤقت للدورة احلادية واخلمسني للجنة 
  )أ(الفرعية
 العامل املعين باألجسام الفريق تقرير اعتماد

  قريبة من األرضال
  اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع

 عروض إيضاحية تقنية

 التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٦ البند  اللجنةإىلالتقرير املقدَّم  -١٦ البند فرباير/ شباط٢٢ اجلمعة،
  

 العامةمعية  من قرار اجل٧ بالفقرة  عمالًسُيعاود انعقاده الذي اجلامع، الفريق العامل سيجتمع  )أ(  
العلمية  الفرعية اللجنةوستستأنف . ١٥ و٨ و٥ و٤ أثناء الوقت املخّصص للنظر يف البنود ،٦٧/١١٣

  . الفريق العاملتقريرفرباير، لكي تعتمد / شباط٢١اخلميس  تلك البنود يوم والتقنية نظرها يف
فضاء اخلارجي، الذي  مصادر القدرة النووية يف الباستخدام الفريق العامل املعين سيجتمع  )ب(  

البند  أثناء الوقت املخّصص للنظر يف ،٦٧/١١٣ العامة من قرار اجلمعية ٧ بالفقرة  عمالًسُيعاود انعقاده
فرباير، لكي تعتمد تقرير /شباط ٢١ وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس .١١

  .الفريق العامل
  عمالًسُيعاود انعقاده من األرض، الذي القريبةاألجسام  الفريق العامل املعين بسيجتمع  )ج(  

وستستأنف اللجنة . ١٢ أثناء الوقت املخّصص للنظر يف البند ،٦٧/١١٣ العامة من قرار اجلمعية ٧بالفقرة 
  .العاملفرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق / شباط٢١ نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس الفرعية
سُيعاود ، الذي استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدامل املعين ب الفريق العسيجتمع  )د(  
وسيعقد  ١٣البند  أثناء الوقت املخّصص للنظر يف ،٦٧/١١٣ العامةمن قرار اجلمعية  ٧ بالفقرة  عمالًانعقاده

للجنة الفرعية وستستأنف ا). ٢٣، املرفق الثاين، الفقرة A/66/20(حلقة عمل وفقاً الختصاصاته وطرائق عمله 
  .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/شباط ٢١ اخلميسنظرها يف ذلك البند يوم 

 


