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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

      ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢١- ١٠فيينا، 
      ت املشروحقَّجدول األعمال املؤ    
    تقَّجدول األعمال املؤ    

  .إقرار جدول األعمال  -١
  .انتخاب الرئيس  -٢
  .كلمة الرئيس  -٣
  .ر املقدمة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقاري  -٤
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٥
تسخري تكنولوجيا الفضـاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق مـؤمتر          -٦

  .٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام  األمم املتحدة للتنمية املستدامة
املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه    -٧

  .دان النامية ويف رصد بيئة األرضلصاحل البل
  .احلطام الفضائي  -٨
  .الكوارث بواسطة النظم الفضائية دعم إدارة  -٩
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  .النظم العاملية لسواتل املالحة التطورات األخرية يف جمال  -١٠
  .اءطقس الفض  -١١
  .األجسام القريبة من األرض  -١٢
  .قدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصادر ال  -١٣
  .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة أنشطة   -١٤
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه        -١٥

ــد    ــك اســتخدامه يف مي ــا يف ذل ــه، مب ان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر   وتطبيقات
املسائل املتصلة بتطورات االتصـاالت الفضـائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات        

  .بدور االحتاد الدويل لالتصاالت البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس
ة ت للــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة العلميــ  قَّــمشــروع جــدول األعمــال املؤ   -١٦

  .لتقنيةوا
  .ضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالتقرير املقدم إىل جلنة استخدام الف  -١٧
    

      *الشروح    
    انتخاب الرئيس  - ٢  

املعنون "التعـاون الـدويل يف اسـتخدام     ٦٨/٧٥ من قرارها ٢٧يف الفقرة  ،أقرت اجلمعية العامة
تخدام الفضـاء اخلـارجي يف   تشـكيل مكاتـب جلنـة اسـ     ،الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية"

، وأكَّـــدت جمـــددا ٢٠١٥-٢٠١٤األغـــراض الســـلمية (اللجنـــة) وجلنتيهـــا الفـــرعيتني للفتـــرة  
ء ، أعضــا٢٠١٤ضــرورة أن تنتخــب اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان، يف دورة كــل منــها لعــام        

  .مكاتبها املرشحني لتلك الفترة
) واخلامســة ٢٨٧، الفقــرة A/66/20، يف دورتيهــا الرابعــة واخلمســني ( اًوأحاطــت اللجنــة علمــ 

للجنــة  بترشــيح إيلــود بــوت (هنغاريــا) النتخابــه رئيســا  ،)٣٣٠، الفقــرة A/67/20واخلمســني (
  .الفرعية العلمية والتقنية

    
                                                           

  ال متثّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاً من جدول األعمال الذي ستعتمده   *  
  الفرعية.اللجنة 
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    كلمة الرئيس  - ٣  
سيلقي الرئيس كلمةً يستعرض فيها ما حدث منذ الدورة اخلمسني للجنة الفرعيـة مـن تطـورات    

  .الفرعية اجلدول الزمين ألعماهلابعد تلك الكلمة، ستنظِّم اللجنة و .ذات صلة بأعماهلا
    

    مة عن األنشطة الوطنيةدراء وعرض استهاليل للتقارير املقتبادل عام لآل  -٤  
تاح للجنة الفرعية االطـالع علـى مـا قدمتـه الـدول األعضـاء مـن تقـارير خطيـة سـنوية عـن            يس

  .)Add.1و A/AC.105/1058أنشطتها الفضائية (
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ٥  
برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات     ، ٦٨/٧٥مـن قرارهـا    ١٣أقرت اجلمعية العامـة، يف الفقـرة   

علــى النحــو الــذي اقترحــه خــبري التطبيقــات الفضــائية علــى اللجنــة          ٢٠١٤الفضــائية لعــام  
)A/AC.105/1031) ته اللجنةوأقر (A/68/20 ،٦٦فقرة ال(.  

)، الــذي A/AC.105/1062وســيعرض علــى اللجنــة الفرعيــة تقريــر خــبري التطبيقــات الفضــائية (   
وحيتــوي  ٢٠١٤و ٢٠١٣يتنـاول تنفيـذ برنـامج األمـم املتحــدة للتطبيقـات الفضـائية يف عـامي        

ة وسـتعرض علـى اللجنـة الفرعيـة أيضـا التقـارير التاليـ        .على قائمة بالدول املسامهة يف الربنـامج 
  اليت نظِّمت يف إطار الربنامج: عن الدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل

االســـتخدام  حـــولحلقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني األمـــم املتحـــدة وباكســـتان   (أ)  
املتكامل لتكنولوجيات الفضاء من أجل األمن الغذائي واملائي، اليت عقدت يف إسالم آبـاد مـن   

  )؛A/AC.105/1054( ٢٠١٣آذار/مارس  ١٥إىل  ١١
تطبيقــات الــنظم  بشــأنحلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة وكرواتيــا    (ب)  

نيســان/أبريل  ٢٥إىل  ٢١العامليــة لســواتل املالحــة، الــيت عقــدت يف باشــكا، كرواتيــا، مــن        
٢٠١٣ )A/AC.105/1055؛(  

ات التطبيقـــ بشــأن املــؤمتر الــدويل املشــترك بــني األمـــم املتحــدة وإندونيســيا         (ج)  
ــة بتغ  ــاء املتعلقـ ــا الفضـ ــة لتكنولوجيـ ــاملتكاملـ ــا، مـــن   يـ ــاخ، الـــذي عقـــد يف جاكرتـ   إىل  ٢ر املنـ

  )؛A/AC.105/1049( ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٤
تكنولوجيـا الفضـاء    بشـأن حلقة العمل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة والصـني        (د)  

  )؛A/AC.105/1050( ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٢٠إىل  ١٦البشرية، اليت عقدت يف بيجني، من 
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بيانــات طقــس الفضــاء   حــولالنــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والنمســا     (ه)  
املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس الفضــاء، الــيت عقــدت يف   بعــدع إىل مــا لُّــوأدواتــه ومناذجــه: التط
  )؛A/AC.105/1051( ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٨إىل  ١٦غراتس، النمسا، من 

ركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية        املشت حلقة العمل  (و)  
 ٢٠ت يف بـيجني، مـن   تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االقتصادية، الـيت عقـد   حول
  )؛A/AC.105/1048( ٢٠١٣سبتمرب أيلول/ ٢٢إىل 

ــأن      ز)(   ــدة بشـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــم املتحـــدة واإلمـ ــتركة بـــني األمـ النـــدوة املشـ
ــ ــة املتحــدة، مــن    تكنولوجي   إىل  ٢٠ا الفضــاء األساســية، الــيت عقــدت يف ديب، اإلمــارات العربي

  )؛A/AC.105/1052( ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣
حلقة العمل املشتركة بني األمـم املتحـدة وبـيالروس حـول تسـخري تطبيقـات         (ح)  

ــافع    ــا الفضــاء للمن ــة االقتصــادية تكنولوجي ــيت عقــدت يف مينســك  االجتماعي ــن ، ال   إىل  ١١، م
  .)A/AC.105/1053( ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٥
    

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم   -٦  
    ٢٠١٥ة وخطة التنمية ملا بعد عام املتحدة للتنمية املستدام

فرعيـة عقـد   أن تعـاود اللجنـة ال   علـى ، ٦٨/٧٥من قرارها  ٧مة، يف الفقرة وافقت اجلمعية العا
  .فريقها العامل اجلامع

وسـينظر الفريــق العامــل اجلـامع يف البنــد اخلــاص بتســخري تكنولوجيـا الفضــاء ألغــراض التنميــة    
االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد      

  .٢٠١٥عام 
جلامع يف الدورة اخلمسني للجنة الفرعية على إدراج مسألة الصـحة العامليـة   الفريق العامل ا واتفق

كموضــوع مســتمر للمناقشــة ضــمن اإلطــار األوســع لنظــره يف العمليــتني املتعلقــتني مبــؤمتر األمــم 
، A/AC.105/1038( ٢٠١٥املتحــدة للتنميــة املســتدامة وجــدول األعمــال اإلمنــائي ملــا بعــد عــام    

  .)١٣قرة املرفق األول، الف
    

    احلطام الفضائي  - ٨  
  .، مسألة احلطام الفضائي٦٨/٧٥ها من قرار ١١إىل  ٩تناولت اجلمعية العامة، يف الفقرات 
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وستعرض على اللجنة الفرعية مذكّرة من األمانة عن البحوث الوطنية بشـأن احلطـام الفضـائي    
ــة وامل      ــها مصــادر قــدرة نووي شــاكل املتعلقــة  وســالمة األجســام الفضــائية الــيت حتمــل علــى متن

باصطدام هذه األجسام الفضائية باحلطام الفضائي، وهي تتضمن املعلومات اليت تلقّتها األمانـة  
  .)A/AC.105/C.1/108من الدول األعضاء واملنظمات الدولية (

    
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  - ٩  

ــامج  ٢٠١٣يف عــام  ســيعرض علــى اللجنــة الفرعيــة تقريــر عــن األنشــطة املنفَّــذة      يف إطــار برن
حـــاالت األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف 

 االستشـاري الـتقين  )، وتقرير عـن أنشـطة الـدعم    A/AC.105/1057الطوارئ (برنامج سبايدر) (
ــذة يف عــام   ــبايدر (   ٢٠١٣املنفَّ عــن اجتمــاع  )، وتقريــر A/AC.105/1056يف إطــار برنــامج س

اخلرباء املشترك بني األمم املتحدة وأملانيا بشـأن اسـتخدام املعلومـات الفضـائية يف نظـم اإلنـذار       
)، A/AC.105/1047( ٢٠١٣حزيران/يونيــه  ٢٦و ٢٥املبكــر، الــذي عقــد يف بــون، أملانيــا، يف  

نولوجيـات  وتقرير عن املؤمتر الدويل املشترك بـني األمـم املتحـدة والصـني بشـأن اسـتخدام التك      
ف على خماطر الكوارث ومواجهتـها، الـذي عقـد يف بـيجني     رالفضائية يف إدارة الكوارث: التع

  .)A/AC.105/1061( ٢٠١٣تشرين األول/أكتوبر  ٢٣إىل  ٢١من 
    

    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  - ١٠  
أنَّ اللجنة الدولية املعنيـة   ٦٨/٧٥ ن قرارهام ١٦الحظت اجلمعية العامة مع التقدير يف الفقرة 

بالنظم العاملية لسواتل املالحة عقدت اجتماعها الثامن يف ديب، اإلمارات العربيـة املتحـدة، مـن    
  .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤ إىل ١٠
عرض علـى اللجنـة الفرعيـة مـذكّرة مـن األمانـة عـن االجتمـاع الثـامن للجنـة الدوليـة املعنيـة             توس
عرض عليهــا تقريــر عــن األنشــطة  )، كمــا ســيA/AC.105/1059لنظم العامليــة لســواتل املالحــة (بــا
بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة     يف إطار خطة عمل اللجنة الدوليـة املعنيـة    ٢٠١٣ذة يف عام فَّاملن
)A/AC.105/1060(.  
    

    طقس الفضاء  - ١١  
لبند املتعلق بطقس الفضـاء كمـا وردت يف   هت اللجنة الفرعية يف دورا اخلمسني بأهداف اون

  .)A/AC.105/1038من تقريرها ( ١٦٠الفقرة 
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    األجسام القريبة من األرض  - ١٢  
بالتوصــيات املتعلقــة ، ٦٨/٧٥ مــن قرارهــا ٨يف الفقــرة  ،بــت اجلمعيــة العامــة مــع االرتيــاححر

دا اللجنــة يــالــيت أ ألجســام القريبــة مــن األرض،ي خلطــر ارتطــام ادباختــاذ تــدابري دوليــة للتصــ
، واملرفـــق ١٩٨الفقـــرة ، A/AC.105/1038الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة يف دورـــا اخلمســـني (    

دا جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف دورــا السادســة  يــالثالــث)، وأ
  .)١٤٤، الفقرة A/68/20واخلمسني (

    
    اء اخلارجيالفضاستخدام مصادر القدرة النووية يف   - ١٣  

اللجنة الفرعيـة فريقهـا    على أن تدعو، ٦٨/٧٥من قرارها  ٧يف الفقرة  ،وافقت اجلمعية العامة
  .من جديد االنعقادء اخلارجي إىل العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضا

 ٢٠١٥-٢٠١٠خطة العمل املتعددة السـنوات للفتـرة    وسيواصل الفريق العامل عمله يف إطار
)A/AC.105/958 ٨، املرفق الثاين، الفقرة(.  
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ١٤  
اللجنة الفرعيـة فريقهـا    على أن تدعو، ٦٨/٧٥ من قرارها ٧يف الفقرة  ،وافقت اجلمعية العامة

  .من جديد عقاداالنمد البعيد إىل العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األ
 ٢٠١٤وسيواصل الفريق العامل عمله وفقا خلطة العمل اليت وضعت يف إطـار هـذا البنـد لعـام     

)A/66/20 ٢٣، املرفق الثاين، الفقرة(.  
وســتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكّرة مــن األمانــة بشــأن جتميــع مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة  
املقترحة من أفرقة اخلرباء ألف إىل دال من أجـل أن ينظـر فيهـا الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة        

مــة يف الــدورة السادســة واخلمســني  دأنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، بصــيغتها املق  
  .)A/AC.105/1041/Rev.1ة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية (للجن
 مقتـرح رئـيس الفريـق العامـل بعنـوان "    مـن   مقدمـة على اللجنـة الفرعيـة ورقـة عمـل      عرضتوس

بشـأن مشـروع تقريـر وجمموعـة أوليـة مــن مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة الـيت سيصـدرها الفريــق           
  .)A/AC.105/C.1/L.339لفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (العامل املعين باستدامة أنشطة ا

االحتـاد الروسـي إحـدامها بعنـوان، "اسـتدامة       منعرض على اللجنة الفرعية ورقتا عمل تكما س
) واألخـرى بعنـوان "الشـروط    A/AC.105/C.1/L.337أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (
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فـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض       املسبقة لتعزيـز النظـر يف سـبل ووسـائل احل    
ــد"        ــد البعيـــ ــارجي يف األمـــ ــاء اخلـــ ــطة الفضـــ ــتدامة أنشـــ ــألة اســـ ــياق مســـ ــلمية يف ســـ الســـ

)A/AC.105/C.1/L.338(.  
    

    للجنة الفرعية العلمية والتقنية للدورة الثانية واخلمسني املؤقَّتمشروع جدول األعمال   -١٦  
يف دورـا الثانيـة واألربعـني، ينبغـي أن تشـمل املناقشـة يف       إليـه اللجنـة    توصـلت مبقتضى اتفاق 

إطار البند اخلاص مبشروع جدول األعمال املؤقَّت للجنة الفرعية حتديد املواضـيع املـراد تناوهلـا    
وســـيقدم  .كمواضـــيع/بنود منفـــردة للمناقشـــة أو يف إطـــار خطـــط العمـــل املتعـــددة الســـنوات

ال املؤقَّت لـدورة اللجنـة الفرعيـة الثانيـة واخلمسـني إىل      االقتراح اخلاص مبشروع جدول األعم
  .٢٠١٤السابعة واخلمسني، يف عام  اللجنة يف دورا

ت للدورة الثانية واخلمسـني  قَّامع يف مشروع جدول األعمال املؤوسوف ينظر الفريق العامل اجل
  .تنظيمية اخلاصة باللجنة الفرعيةاملسائل ال للجنة الفرعية إىل جانب

    
    الندوة    

 ٢٠٠٧لت إليه اللجنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعـني يف عـام   صالذي تومبقتضى االتفاق 
)A/AC.105/890  ـــــا اخلمســـــني يف عـــــام   ٢٤، املرفـــــق األول، الفقـــــرة٢٠١٣)، ويف دور 
)A/AC.105/1038 ١٧)، سينظم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بعـد ظهـر يـوم    ٢٣٦، الفقرة 

  .للنظم العاملية لسواتل املالحة"ندوة موضوعها "التطبيقات التجارية  ٢٠١٤شباط/فرباير 
    

    املسائل التنظيمية    
اعتمــدت اللجنــة، يف دورــا الرابعــة واخلمســني التوصــيات الــيت صــدرت عــن اللجنــة الفرعيــة   

 ) وعـن ٢٢٠إىل  ٢١٦، الفقـرات  A/AC.105/987العلمية والتقنية يف دورا الثامنة واألربعني (
إىل  ١٩٦و ١٩٤، الفقـــرات A/AC.105/990اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة يف دورـــا اخلمســـني (

ــق االســتفادة املثلــى   ) بشــأن حتســني طرائــق عمــل هــاتني اهليئــتني الفــرعيتني   ١٩٨ ــهاوحتقي  من
)A/66/20 ٢٩٨، الفقرة(.  
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    املرفق
    تنظيم األعمال    

يـث يـوفِّر لألفرقـة العاملـة الـيت سـوف       رتب اجلدول الزمين ألعمـال اللجنـة الفرعيـة حب     -١
  .أقصى قدر من الوقت املتاح ١٦و ١٤و ١٣و ٦تعاود االنعقاد يف إطار البنود 

وجيوز، حسب االقتضاء، احلد من عدد الكلمـات الـيت سـتلقَى يف كـل جلسـة يف إطـار         -٢
نشـطة الوطنيـة"،   املعنـون "تبـادل عـام لـآلراء وعـرض اسـتهاليل للتقـارير املقدمـة عـن األ          ٤البند 

وذلك من أجل إتاحة وقت كاف للنظر يف بنود جدول األعمال األخـرى املزمـع النظـر فيهـا يف     
مبـا اتفقـت    دقـائق، عمـالً   ١٠وال ينبغي أن تتجاوز مدة كل كلمة، كقاعدة عامة،  .كل جلسة

  .(ب)) ٢٩٨، الفقرة A/66/20( ٢٠١١عليه اللجنة يف دورا الرابعة واخلمسني يف عام 
د دقيقــة وســوف حتــد   ١٥وال ينبغــي أن تتجــاوز مــدة العــروض اإليضــاحية التقنيــة        -٣

 ٢٠١١مواعيد تقدميها وفقا للمعايري اليت وضعتها اللجنة يف دورا الرابعـة واخلمسـني يف عـام    
)A/66/20(ب)) ٢٩٨ ، الفقرة.  
يخ وهــو دليــل عــام للتــوار .ويــرد فيمــا يلــي جــدول زمــين استرشــادي ألعمــال اللجنــة  -٤

وميكـن تقـدمي أوقـات النظـر يف مجيـع       .واألوقات اليت سيجري فيها تنـاول البنـود أثنـاء الـدورة    
ميـة تواجـه أثنـاء    البنود أو متديدها أو تأخريها حسب متطلبـات أعضـاء اللجنـة وأي قيـود تنظي    

  .انعقاد الدورة
    

    *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
  بعد الظهر صباحا  التاريخ

  ٢٠١٤شباط/فرباير١٤-١٠سبوع األ
 ١٠االثنني، 

  شباط/فرباير
  إقرار جدول األعمال -١البند 
  انتخاب الرئيس -٢البند 
  كلمة الرئيس -٣البند 
  تبادل عام لآلراء -٤البند 

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  األجسام القريبة من األرض -١٢ند الب

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

  عروض إيضاحية تقنية

                                                           
وافقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا الثامنة والثالثني، على مواصلة تزويد الدول   *  

األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال دون املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معينة من جدول األعمال 
 (ب)). ١٦٩و ١٦٨)، الفقرتان A/50/20( ٢٠ة اخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدور(
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  بعد الظهر صباحا  التاريخ

 شباط/ ١١الثالثاء، 
  فرباير

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  األجسام القريبة من األرض -١٢ند الب

استدامة أنشطة الفضاء  -١٤البند 
  (أ)اخلارجي يف األمد البعيد
 عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  ألرضاألجسام القريبة من ا -١٢ند الب

استدامة أنشطة الفضاء  -١٤البند 
  (أ)اخلارجي يف األمد البعيد
  عروض إيضاحية تقنية

 شباط/ ١٢األربعاء، 
  فرباير

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  طقس الفضاء -١١البند 
  (ب)مصادر القدرة النووية -١٣البند 

 عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  طقس الفضاء -١١البند 
  (ب)مصادر القدرة النووية -١٣البند 

  عروض إيضاحية تقنية
 شباط/ ١٣اخلميس، 

  فرباير
  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  طقس الفضاء -١١البند 
  (ب)مصادر القدرة النووية -١٣البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
تسخري تكنولوجيا الفضاء  -٦البند 

  )ج(ماعية واالقتصاديةألغراض التنمية االجت
  احلطام الفضائي -٨البند 

  عروض إيضاحية تقنية
 شباط/ ١٤اجلمعة، 
  فرباير

  تبادل عام لآلراء  -٤البند 
تسخري تكنولوجيا الفضاء  -٦البند 

  )ج(ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية
  احلطام الفضائي  -٨البند 

 عروض إيضاحية تقنية

  اءتبادل عام لآلر -٤البند 
تسخري تكنولوجيا الفضاء  -٦البند 

  )ج(ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية
  احلطام الفضائي -٨البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  ٢٠١٤شباط/فرباير٢١-١٧األسبوع 
 شباط/ ١٧االثنني، 
  فرباير

  تبادل عام لآلراء  -٤البند 
ألمم املتحدة للتطبيقات برنامج ا -٥البند 

  الفضائية
  نظم العاملية لسواتل املالحةال -١٠بند ال

 عروض إيضاحية تقنية

مها مكتب شؤون الفضاء ظِّندوة ين
اخلارجي عنواا "التطبيقات التجارية للنظم 

  العاملية لسواتل املالحة"

 شباط/ ١٨الثالثاء، 
  فرباير

ألمم املتحدة للتطبيقات برنامج ا -٥البند 
  الفضائية

  ث دعم إدارة الكوار -٩البند 
  النظم العاملية لسواتل املالحة -١٠البند 

 عروض إيضاحية تقنية

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات  -٥البند 
  الفضائية 

  دعم إدارة الكوارث  -٩البند 
  النظم العاملية لسواتل املالحة -١٠البند 

  عروض إيضاحية تقنية
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 شباط/ ١٩األربعاء، 
  فرباير

  عد باالستشعار عن  -٧البند 
  دعم إدارة الكوارث  -٩بند ال

  املدار الثابت بالنسبة لألرض -١٥البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  عد باالستشعار عن  -٧البند 
املدار الثابت بالنسبة لألرض  -١٥البند 
مشروع جدول األعمال  -١٦البند 

املؤقّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة 
  )ج(الفرعية

  عروض إيضاحية تقنية
 شباط/ ٢٠اخلميس، 

  فرباير
  عدباالستشعار عن  -٧البند 
  املدار الثابت بالنسبة لألرض  -١٥البند 
مشروع جدول األعمال  -١٦البند 

املؤقّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة 
  )ج(الفرعية

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

  الفضاء اخلارجي
 نيةعروض إيضاحية تق

مشروع جدول األعمال  -١٦البند 
املؤقّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة 

  )ج(الفرعية
  اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 

باستخدام مصادر القدرة النووية يف 
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

  عروض إيضاحية تقنية

 شباط/ ٢١اجلمعة، 
  رفرباي

  التقرير املقدم إىل اللجنة -١٧البند   التقرير املقدم إىل اللجنة -١٧البند 

  
سـيجتمع الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـذي ســيعاود              )أ(   

وستسـتأنف   .١٤البنـد   ، أثناء الوقـت املخصـص للنظـر يف   ٦٨/٧٥ من قرار اجلمعية العامة ٧انعقاده عمالً بالفقرة 
  .شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل ٢٠اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 

سيجتمع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي، الـذي سـيعاود       (ب)   
وستسـتأنف   .١٣، أثناء الوقـت املخصـص للنظـر يف البنـد     ٦٨/٧٥من قرار اجلمعية العامة  ٧انعقاده عمالً بالفقرة 

  .لكي تعتمد تقرير الفريق العامل شباط/فرباير، ٢٠اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 
مـن قــرار اجلمعيـة العامــة    ٧سـيجتمع الفريـق العامــل اجلـامع، الـذي ســيعاود انعقـاده عمــالً بـالفقرة         )ج(   

وستسـتأنف اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة نظرهـا يف        .١٦و ٦وقت املخصص للنظر يف البندين ، أثناء ال٦٨/٧٥
  .شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل ٢٠تلك البنود يوم اخلميس 
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