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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٢-١١فيينا، 
    

     مشروع التقرير    
      إضافة    

  ت للدورة احلادية واخلمسني مشروع جدول األعمال املؤقَّ  -[...]  
    للجنة الفرعية العلمية والتقنية

 مـن جـدول     ١٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣قاً لقرار اجلمعية العامـة      وف  -١
ت للـدورة احلاديـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة           مشروع جدول األعمال املؤقَّ   "األعمال، وعنوانه   
 ".العلمية والتقنية

 ٢٠١٤فربايـر  / شـباط  ٢١ إىل   ١٠والحظت اللجنة الفرعية أنَّ األمانة حدَّدت الفترة مـن            -٢
  .اخلمسنياحلادية و دورهتا النعقاد موعداً

، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة العامـة     اللجنـة م إىل ها سوف تقدِّوالحظت اللجنة الفرعية أيضا أنَّ    -٣
اخلمـسني للجنـة    احلاديـة و  ت للـدورة    ، اقتراحها بشأن مشروع جـدول األعمـال املؤقَّـ         ٦٧/١١٣

  :د املواضيعية التاليةالبنوأن ُتدرج فيه الفرعية، وأوصت ب
  .مة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدَّ  -١  
 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  
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 ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق    لفضاءاتكنولوجيا  تسخري    -٣  
وجـدول األعمـال اإلمنـائي ملـا بعـد عـام             األمم املتحدة للتنمية املـستدامة    مؤمتر  
٢٠١٥. 

عــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك  املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن بُ   -٤  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .احلطام الفضائي  -٥  

  . النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   -٦  
 .النظم العاملية لسواتل املالحة جمال يف األخريةرات التطّو  -٧  

  .طقس الفضاء  -٨  
 .األجسام القريبة من األرض  -٩  

 :عملالالبنود املراد تناوهلا يف إطار خطط   -١٠  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(    
 حسبما هو مبيَّن يف خطة العمـل املتعـدِّدة الـسنوات،            ٢٠١٤العمل املتوخَّى لعام    (    

 من املرفق الثاين بتقرير اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة           ١٠ و ٨واردة يف الفقرتني    ال
 ))A/AC.105/958(عن دورهتا السابعة واألربعني 

  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  )ب(    
 مـن اختـصاصات     ٢٣الفقـرة    حـسبما هـو مبـيَّن يف         ٢٠١٤العمل املتـوخَّى لعـام      (    

امـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد وطرائـق          الفريـق الع 
جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض         بتقرير   املرفق الثاين ، الواردة يف    عمله

  ))A/66/20 (الرابعة واخلمسني عن دورهتا السلمية
ــد منفــرد للمناقــشة /موضــوع  -١١   ــة واخلــواص التقن  : بن ــة دراســة الطبيعــة الفيزيائي ي

للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك اسـتخدامه        
ــصلة بتطــّورات       ــسائل املت ــضائية، ودراســة ســائر امل ــصاالت الف ــدان االت يف مي
ــة      ــدان النامي ــار خــاص الحتياجــات البل ــالء اعتب االتــصاالت الفــضائية، مــع إي

  .ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
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 للجنــة الفرعيــة  واخلمــسنيالثانيــةمــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    -١٢  
ــيع      ــد املواضـ ــك حتديـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة والتقنيـ ــرادالعلميـ ــا املـ ــا  تناوهلـ باعتبارهـ

 .تعّددة السنواتاملعمل ال إطار خطط يف للمناقشة أو بنودا منفردة/مواضيع

ن يعقدها مكتـب شـؤون الفـضاء       موضوع الندوة املزمع أ    أنَّوالحظت اللجنة الفرعية      -٤
يف دورهتا الرابعة واألربعـني يف عـام    لت إليهتوّص لالتفاق الذي ، وفقا٢٠١٤ًاخلارجي يف عام    

ــة  (٢٠٠٧ ــرة A/AC.105/890الوثيقـ الـــصناعة "ينبغـــي أن يكـــون ، )٢٤، املرفـــق األول، الفقـ
   ".النظام العاملي لسواتل املالحةالفضائية يف تطبيقات 

األجــسام القريبــة مــن "والحظــت اللجنــة الفرعيــة االنتــهاء مــن النظــر يف البنــد املعنــون   -٥
بنـد ضـمن البنـود    إدراج هـذا ال فقـت علـى   ، واتَّدة السنواتتعّدامل عملال ةيف إطار خط   "األرض

  .االدائمة يف جدول أعماهل
نفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم        تفقت اللجنة الفرعية على إعـادة تـسمية البنـد املتعلـق ب            واتَّ  -٦

ــسلمية     ــراض الـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء اخلـ املتحـ
ألغـراض التنميـة االجتماعيـة      الفـضاء   تكنولوجيـا   تـسخري   " ليصبح عنوانـه     )اليونيسبيس الثالث (

ل اإلمنـائي ملـا بعـد    وجـدول األعمـا  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة  واالقتصادية يف سياق    
  ".٢٠١٥عام 
م خــالل دورهتــا الــسادسة فقــت علــى أن تــنظِّ اتَّللجنــةاواســتذكرت اللجنــة الفرعيــة أنَّ   -٧

، يـشارك   "بناء املـستقبل اآلن   : الفضاء"ته نصف يوم وعنوانه      مدَّ  حدثاً ٢٠١٣واخلمسني يف عام    
علـوم  و ستكـشاف الفـضاء   امن قبيـل    ريق من النساء البارزات يف ميادين ذات صلة بالفضاء          فيه ف 

، الـسياسات املتعلقـة بالفـضاء     و  واألعمـال التجاريـة     يف جمـال الفـضاء      والتعلـيم  تكنولوجيا الفضاء 
بالـذكرى اخلمـسني ألول     وذلـك احتفـاالً     تناول إسهام املرأة يف األنشطة الفـضائية،        ويهدف إىل   

  ).٣٤٧، الفقرة A/67/20 (رحلة فضائية قامت هبا امرأة، هي فالنتينا ترييشكوفا
، عقـد اجتمـاع ختطيطـي علـى         للجنةا لطلب   ، استجابةً والحظت اللجنة الفرعية أنَّه متَّ      -٨

فربايــر، وأنَّ األنــشطة املخطَّــط لتنفيــذها علــى ســبيل      / شــباط٢٠هــامش الــدورة احلاليــة يف   
جمــال نــساء بــارزات يف  اجتماعــاً لفريــق خمــصَّص يــضمّ ) أ(االحتفــال بتلــك الــذكرى تــشمل  

ن الــدورة ، وهــو اليــوم األول مــ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٢ائية بعــد ظهــر يــوم األنــشطة الفــض
  حــــدثاً مــــسائياً يــــشارك فيــــه العمــــوم ســــُيعقد يف      ) ب(، والــــسادسة واخلمــــسني للجنــــة  

معرضـاً يف مركـز فيينـا الـدويل خــالل دورة     ) ج( يف مدينـة فيينـا، و  ٢٠١٣ يونيـه / حزيـران ١٣
  .اللجنة



 

4 V.13-81107 

 

A/AC.105/C.1/L.333/Add.5

ن مـشروع   عيـة ورقـة غـري رمسيـة مقدَّمـة مـن األمانـة تتـضمَّ               وُعرضت على اللجنـة الفر      -٩
الوفـود  و. خطة للحدث املعين، أُدرجت على املوقع الـشبكي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي          

  . إىل تقدمي تعليقاهتا وأفكارها إىل املكتب يف أقرب وقت يناسبها مدعوَّةٌة باألمراملهتمَّ
 يتجاوز عدد العـروض اإليـضاحية العلميـة والتقنيـة يف            أالَّفقت اللجنة الفرعية على     اتَّو  -١٠

 ملراقبـون الـدائمون   او األعـضاء    أن تراعـي الـدول    و أقـصى    إطار كل جلسة أربعة عروض كحدٍّ     
علـى النحـو الواجـب ضـرورة إبقـاء العـدد اإلمجـايل للعـروض اإليـضاحية املقدَّمـة                    لدى اللجنـة    

فقت اللجنة الفرعية أيـضاً علـى أنَّـه ميكـن لألمانـة عنـد               واتَّ .خالل الدورة عند مستوى معقول    
الــضرورة وبالتــشاور مــع الدولــة العــضو املعنيــة واملراقــب الــدائم املعــين تقلــيص عــدد العــروض   

  .اإليضاحية املطلوبة
 


