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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
   واخلمسونثانيةال الدورة
      ٢٠١٥ فرباير/شباط ١٣- ٢فيينا، 

      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      جدول األعمال املؤقَّت  

  .إقرار جدول األعمال -١
 .كلمة الرئيس  -٢

  . عن األنشطة الوطنيةاملقدَّمةرض استهاليل للتقارير تبادل عام لآلراء وع -٣
  .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٤
تسخري تكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف سـياق مـؤمتر                 -٥

 .٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

استــشعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه  املــسائل املتــصلة ب -٦
 .لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٧
 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٨

  .رات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحةالتطوُّ -٩
 .طقس الفضاء  -١٠
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  .يبة من األرضاألجسام القر -١١
 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١٢

 .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١٣

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنيـة للمـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه              -١٤
ــضائي     ــصاالت الف ــدان االت ــك اســتخدامه يف مي ــا يف ذل ــه، مب ة، ودراســة ســائر  وتطبيقات

رات االتـصاالت الفـضائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات           واملسائل املتصلة بتطـ   
  .البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

  .ةوالتقني  واخلمسني للجنة الفرعية العلميةلثةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثا  - ١٥
  . إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةملقدَّماالتقرير  -١٦
    

      *الشروح    
    كلمة الرئيس  - ٢  

رعيـة منـذ   رات ذات صلة بأعمـال اللجنـة الف   يستعرض فيها ما حدث من تطوُّ   كلمةً سيلقي الرئيسُ 
  .األعماهل   الزمين الفرعية اجلدولَوبعد تلك الكلمة، سُتنظِّم اللجنةُ. دورهتا احلادية واخلمسني

    
     عن األنشطة الوطنيةاملقدَّمةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير   - ٣  

سوف ُتتاح للجنة الفرعية التقارير السنوية املقدَّمة من الدول األعـضاء عـن أنـشطتها الفـضائية                 
)A/AC.105/1077و Add.1(.  
    

    يةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائ  - ٤  
، برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات     ٦٩/٨٥ هـا رمـن قرا  ١٧ معية العامـة، يف الفقـرة  ت اجلرَّأق

 على النحو الذي اقترحه خبري التطبيقات الفـضائية علـى جلنـة اسـتخدام         ،٢٠١٥م  الفضائية لعا 
ــسلمية   ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــ( الف ــة  رَّوأق) A/AC.105/1062ة الوثيق ــه اللجن ــة(ت  الوثيق

A/69/20٨١ ة، الفقر.(  

                                                         
ال متثِّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاً من جدول األعمال الذي سوف تقرُّه  *  

  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية جلنة
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، )A/AC.105/1085 الوثيقــة(وسـُيعَرض علــى اللجنــة الفرعيــة تقريــر خــبري التطبيقــات الفــضائية  
ــا      ــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية يف ع ــامج األم ــذ برن ــاول تنفي ــذي يتن  ٢٠١٥ و٢٠١٤مي ال

وسُتعَرض علـى اللجنـة الفرعيـة أيـضا تقـارير عـن              .الربنامج بالدول املسامهة يف     ائمةًن ق مَّويتض
  :جدورات التدريبية والندوات وحلقات العمل التالية اليت ُنظِّمت يف إطار الربنامال

اجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بــشأن منــافع حمطــة الفــضاء الدوليــة يف جمــال    )أ(  
  ؛)A/AC.105/1069 الوثيقة( ٢٠١٤ر فرباي/شباط ٢٠ و١٩  يوميالصحة، الذي عقد يف فيينا

 بني األمم املتحدة واملغرب حـول اسـتخدام تكنولوجيـا           املؤمتر الدويل املشترك    )ب(  
ــاط      ــد يف الرب ــذي ُعِق ــاه، ال ــضاء يف إدارة املي ــن الف ــسان ٤ إىل ١م ــ/ني ــة( ٢٠١٤ل أبري  الوثيق

A/AC.105/1073(؛  
الندوة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا حول علوم الفضاء واألمم املتحـدة،            )ج(  

  ؛)A/AC.105/1082 الوثيقة( ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ٢٤ إىل ٢٢ مناليت عقدت يف غراتس، النمسا، 
حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية                   )د(  

ــة واالقتـــص  ــافع االجتماعيـ ــا الفـــضاء، بـــشأن املنـ ــو،ادية لتكنولوجيـ ــودة يف تورنتـ ــدا املعقـ   ، كنـ
  ؛)A/AC.105/1081ة الوثيق (٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٨إىل  ٢٦ن م

ــا الفــضاء        )هـ(   ــشأن تكنولوجي ــشتركة بــني األمــم املتحــدة واملكــسيك ب ــدوة امل الن
ــة، ا     :األساســية ــة معقول ــا الفــضاء بتكلف ــسينادا، يف إملعقــودة إتاحــة االســتفادة مــن تكنولوجي ن

  ؛)A/AC.105/1086ة الوثيق (٢٠١٤أكتوبر /األول  تشرين٢٣إىل  ٢٠ن املكسيك، م
شتركة بني األمم املتحدة ومركز عبـد الـسالم الـدويل للفيزيـاء             حلقة العمل امل    )و(  

ــودة يف         ــة، املعق ــات العلمي ــسواتل املالحــة يف التطبيق ــة ل ــنظم العاملي ــشأن اســتخدام ال ــة ب النظري
  .)A/AC.105/1087ة الوثيق( ٢٠١٤ ديسمرب/كانون األول ٥ إىل ١من ترييسيت، إيطاليا، 

    
التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض  - ٥  

    ٢٠١٥د عام  املستدامة وخطة التنمية ملا بعاألمم املتحدة للتنمية مؤمتر
، على أن تقوم اللجنـة الفرعيـة بـدعوة          ٦٩/٨٥ا  من قراره  ٨ة  وافقت اجلمعية العامة، يف الفقر    

  .يدفريقها العامل اجلامع إىل االنعقاد من جد
مل اجلامع يف البند املتعلق بتسخري تكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة        وسوف ينظر الفريق العا   

االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد               
  .٢٠١٥عام 
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واعترافاً من جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية بفعاليـة الـدور الـذي تؤدِّيـه                    
م وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف تقدمي اخلدمات الصحية عـن ُبعـد ودراسـة األوبئـة عـن                  علو

 اللجنـة، يف دورهتـا الـسابعة واخلمـسني، توصـيةَ اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا احلاديـة                     أقـرَّت ُبعد،  
واخلمــسني بإنــشاء فريــق خــرباء معــين بالفــضاء والــصحة العامليــة لينظــر يف املــسائل املتعلقــة          

واتَّفقـت اللجنـة علـى أن يعـرض فريـق            .خدام تكنولوجيا الفضاء ألغـراض الـصحة العامـة        باست
اخلرباء، بقيادة كندا، أسـلوب وبرنـامج عملـه، مبـا يف ذلـك جـدول زمـين ملمـوس، علـى نظـر                        

 الوثيقـة (الفريق العامل اجلـامع لكـي ينظـر فيهـا أثنـاء الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة                       
A/69/20٩٩ة فقر، ال.(  

    
    طام الفضائياحل  - ٧  

  .ي، مسألة احلطام الفضائ٦٩/٨٥ا قرارهمن  ١٢ إىل ٩الفقرات تناولت اجلمعية العامة، يف 
ــة    ــة الفرعي ــة يف جمــال احلطــام    مــذكِّرةوســُتعرض علــى اللجن ــة عــن البحــوث الوطني  مــن األمان

كل املتعلقـة باصـطدام     دة مبـصادر قـدرة نوويـة واملـشا        وَّالفضائي وسالمة األجسام الفضائية املـز     
 األمانـة مـن الـدول       تلقَّتـها  املعلومـات الـيت      تتـضمَّن هذه األجـسام الفـضائية باحلطـام الفـضائي،          

  .)Add.1 وA/AC.105/C.1/109الوثيقة (األعضاء واملنظمات الدولية 
    

    ة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم إدار  - ٨  
ربنـامج األمـم    ل رفا املعـ  بوَّابـة  يف   ملـستجدَّة اات  سُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عـن التطـور        

املتحــدة الســتخدام املعلومــات الفــضائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  
يف إطــار  ٢٠١٤ تقريــر عــن األنــشطة املنفَّــذة يف عــامو؛ )A/AC.105/1075ة الوثيقــ) (ســبايدر(

ضـطلعت هبـا   اتقرير عـن األنـشطة املـشتركة الـيت        و ؛)A/AC.105/1078ة  الوثيق(برنامج سبايدر   
؛ )A/AC.105/1079 الوثيقـة ( التابعـة لربنـامج سـبايدر        ة الـدعم اإلقليميـ     مكاتـبُ  ٢٠١٤يف عام   

 اســتخدام املعلومــات شأنبــتقريــر عــن اجتمــاع اخلــرباء املــشترك بــني األمــم املتحــدة وأملانيــا   و
   ٥يـــومي قـــد يف بـــون، أملانيـــا، ُع واجلفـــاف، الـــذي  مـــن خمـــاطر الفيـــضاناتالفـــضائية للحـــدِّ

؛ وتقرير عن مؤمتر األمم املتحـدة الـدويل     )A/AC.105/1074ة  الوثيق( ٢٠١٤يونيه  / حزيران ٦و
الكـوارث  يف سـياق    خاطر  املتقييم  : ث استخدام التكنولوجيات الفضائية يف إدارة الكوار      ولح

ــدِّ ــار، الــ املتع ــد يف بــيجني  ذيدة األخط ــن  عق ــبتمرب/أيلــول ١٧ إىل ١٥م ة وثيقــال( ٢٠١٤ س
A/AC.105/1076(.  
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    ل النظم العاملية لسواتل املالحةرات األخرية يف جماوُّالتط  - ٩  
، أنَّ اللجنـة الدوليـة املعنيـة    ٦٩/٨٥ من قرارها ١٩ الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة

تــشرين  ١٤ إىل ١٠ن  مــبــراغ يف تاســعبــالنظم العامليــة لــسواتل املالحــة عقــدت اجتماعهــا ال 
  .٢٠١٤ نوفمرب/اينالث

 من األمانـة عـن االجتمـاع التاسـع للجنـة الدوليـة املعنيـة                مذكِّرةوسُتعرض على اللجنة الفرعية     
م قريـر عـن األنـشطة املنفَّـذة يف عـا       وت) A/AC.105/1083ة  الوثيق(بالنظم العاملية لسواتل املالحة     

ــالنظم العامليــة لــس    ٢٠١٤ ــة ب ة الوثيقــ(واتل املالحــة يف إطــار خطــة عمــل اللجنــة الدوليــة املعني
A/AC.105/1084(.  

    
    طقس الفضاء  - ١٠  

يف األغـراض الـسلمية، يف دورهتـا الـسابعة واخلمـسني،            اخلـارجي   ت جلنة اسـتخدام الفـضاء       رَّأق
 مقرِّراً يف إطار بنـد      توصية اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واخلمسني بإنشاء فريق خرباء يضمُّ          

قــس الفــضاء، علــى أن يــستفيد مــن أفــضل املمارســات املتَّبعــة يف    جــدول األعمــال املتعلــق بط 
أعمال فريق اخلرباء جيم املعـين بطقـس الفـضاء والتـابع للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة                      
الفـــضاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد، ويعـــَرض برنـــامج عملـــه علـــى النظـــر يف الـــدورة الثانيـــة  

ــة إىل أنَّ بر  .واخلمــسني ــدا     وأشــارت اللجن ــادة كن ــشأ حــديثاً بقي ــق اخلــرباء املن ــامج عمــل فري ن
  ).١٤٦ة ، الفقرA/69/20( سيعَرض على اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني

    
    األجسام القريبة من األرض  - ١١  

م إىل دَّ، التقرير الـذي سـيق  ٦٩/٨٥ا من قراره ١٠الفقرة رتياح، يف باالحظت اجلمعية العامة 
م احملرز يف إنشاء الشبكة الدولية لإلنـذار        دُّ يف دورهتا الثانية واخلمسني بشأن التق      اللجنة الفرعية 

لبعثــات الفــضائية مــن أجــل تنفيــذ  لتخطيط الخبطــر الكويكبــات والفريــق االستــشاري املعــين بــ 
التوصــيات املتعلقــة بالتــدابري الدوليــة الراميــة إىل التــصدِّي خلطــر ارتطــام األجــسام القريبــة مــن    

  .)١٦٧ الفقرة ،A/AC.105/1065ة ثيقالو(األرض 
    

    لقدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصادر ا  - ١٢  
على أن تـدعو اللجنـة الفرعيـة فريقهـا      ٦٩/٨٥قرارها من  ٨الفقرة  اجلمعية العامة، يف وافقت

  .العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل االنعقاد من جديد
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 ٢٠١٧-٢٠١٤للفتـرة   الـسنوات    املتعـدِّدة  خلطـة العمـل      اًوسيواصل الفريـق العامـل عملـه وفقـ        
  .)٩الفقرة ، املرفق الثاين، A/AC.105/1065ة الوثيق(
    

     الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة أنشطة  - ١٣  
رعيـة فريقهـا   على أن تـدعو اللجنـةُ الف   ٦٩/٨٥ من قرارها ٨ة وافقت اجلمعية العامة، يف الفقر

  .يدألمد البعيد إىل االنعقاد من جدالعامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف ا
ع مــن أجــل وضــع الــصيغة سَّــ لربنــامج العمــل املواً أعمالــه وفقــوســوف يواصــل الفريــق العامــل

 السـتدامة أنـشطة الفـضاء       النهائية لتقرير الفريـق العامـل، وجمموعـة مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة             
  .)١٩٩ة ، الفقرA/69/20ة الوثيق(اخلارجي يف األمد البعيد 

مـــشاريع مـــن  حمدَّثـــةجمموعـــة  " مـــن األمانـــة بعنـــوانمـــذكِّرةعرض علـــى اللجنـــة الفرعيـــة وســـُت
 الوثيقـــة (" داســـتدامة أنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــ     بـــشأن التوجيهيـــة   املبـــادئ

A/AC.105/C.1/L.340(.  
 مــة مــن رئــيس الفريــق العامــل بعنــوان  دَّاللجنــة الفرعيــة أيــضا ورقــة عمــل مق عرض علــى وســُت

ــق العامــل املعــين باســتدامة أنــش    " ــر الفري ــدطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البع مــشروع تقري  "ي
  .)A/AC.105/C.1/L.343ة الوثيق(

 ، الفقـرات A/69/20ة الوثيقـ (لت إليـه اللجنـة يف دورهتـا الـسابعة واخلمـسني          صَّ التفاق تو  اًووفق
رة من األمانـة بـشأن آراء الـدول األعـضاء يف            كِّستعرض على اللجنة الفرعية مذ    ) ٣٧٤-٣٧٢

اللجنة خبصوص توصيات فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الـشفافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة          
  .)A/AC.105/1080ة الوثيق(الفضاء اخلارجي 

    
     للجنة الفرعية العلمية والتقنيةت للدورة الثالثة واخلمسنيقَّمشروع جدول األعمال املؤ  - ١٥  

 إليه اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني، ينبغي أن تشمل املناقـشة يف إطـار               توصَّلتوفقاً التفاق   
البنــد اخلــاص مبــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للجنــة الفرعيــة حتديــد املواضــيع املــراد تناوهلــا   

وســُيقدَّم  . الــسنواتاملتعــدِّدة للمناقــشة أو يف إطــار خطــط العمــل    بنــود منفــردة /كمواضــيع
 واخلمـسني للجنـة الفرعيـة إىل    الثالثـة  االقتراح اخلاص مبشروع جدول األعمال املؤقَّـت للـدورة    

وسـوف ينظـر الفريـق العامـل اجلـامع يف           . ٢٠١٥عـام   يف دورهتا الثامنـة واخلمـسني، يف         اللجنة
 للدورة الثالثة واخلمسني للجنـة الفرعيـة، وكـذلك يف مـسائل             تقَّمشروع جدول األعمال املؤ   
  .تنظيمية تتعلق باللجنة الفرعية
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    الندوة
 ٢٠٠٧عـام   لت إليه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني، يف               صَّ لالتفاق الذي تو   اًوفق

عـام  مـسني، يف    ، ويف دورهتـا احلاديـة واخل      )٢٤ة  ، املرفق األول، الفقـر    A/AC.105/890ة  الوثيق(
 فربايـر /شـباط  ٢ ، ستعقد ندوة بعد ظهر يوم)٢٣٤الفقرة ، A/AC.105/1065ة الوثيق( ٢٠١٤
نظرة إىل املاضـي مـن خـالل    : سرب الكون"  جلنة أحباث الفضاء حول موضوعتنظِّمها، ٢٠١٥

  ".علم الفلك احلديث
    

    مسائل تنظيمية
متــها اللجنــة الفرعيــة العلميــة دَّات الــيت قرابعــة واخلمــسني، التوصــيت اللجنــة، يف دورهتــا الرَّأقــ

واللجنـة  ) ٢٢٠-٢١٦ت  ، الفقـرا  A/AC.105/987ة  الوثيق(والتقنية يف دورهتا الثامنة واألربعني      
ــا اخلمــسني     ــة يف دورهت ــة القانوني ــ(الفرعي ــراA/AC.105/990ة الوثيق  إىل ١٩٦ و١٩٤ت ، الفق

وحتقيــق االســتفادة املثلــى منــها  بــشأن حتــسني طرائــق عمــل هــاتني اللجنــتني الفــرعيتني   ) ١٩٨
  ).٢٩٨ة ، الفقرA/66/20ة الوثيق(
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  املرفق
  تنظيم األعمال

  
ُوضع اجلدول الزمين لعمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة حبيـث يتـرك لألفرقـة العاملـة الـيت                     - ١

  .تاحامل  كرب قدر ممكن من الوقت أ١٥ و١٣ و١٢ و٥البنود  يف إطار داًسُتدعى إىل االنعقاد جمدَّ
وجيوز، حسب االقتضاء، احلد من عدد الكلمات اليت سُتلقَى، يف كـل جلـسة، يف إطـار            - ٢

، مـن   "ةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدَّمـة عـن األنـشطة الوطنيـ             "ن  املعنو ٣البند  
  يف املقـرَّر أجل إتاحة ما يكفي من الوقـت للنظـر يف بنـود جـدول األعمـال األخـرى علـى النحـو                       

دقـائق، حـسبما وافقـت عليـه      ١٠الكلمات  مدَّة تتجاوز  الَّوينبغي، كقاعدة عامة، أ   . جلسةكل  
ــسلمية يف دورهتــا الرابعــة واخلمــسني، يف       ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال عــام جلن

  )).ب( ٢٩٨ة ، الفقرA/66/20ة الوثيق( ٢٠١١
دقيقــة، وســوف يوضــع   ١٥مــدَّهتا تجــاوز  تأالَّأمَّــا العــروض اإليــضاحية التقنيــة فينبغــي    - ٣

 ٢٠١١عـام  دهتا اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني، يف     دَّ للمعـايري الـيت حـ     اًجدوهلا الزمـي وفقـ    
  )).ب (٢٩٨ة الفقر، A/66/20ة الوثيق(
 لٌوهذا اجلدول الزمين االسترشادي دليـ     . لويرد أدناه جدول زمين استرشادي لألعما       -٤
وميكـن تقـدمي أوقـات النظـر        . ة مناقشة بنود جدول األعمال خـالل الـدور         ملواعيد وأوقات  عامٌّ

يف مجيــع البنــود أو متديــدها أو تأخريهــا حــسب احتياجــات أعــضاء اللجنــة وأيِّ قيــود تنظيميــة 
  .ةُتواَجه أثناء انعقاد الدور

  
  *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال

  التاريخ  صباحاً  بعد الظهر

  ٢٠١٥ير فربا/شباط ٦- ٢ع األسبو 
 جلنة أحباث الفضاء حول متهاظَّنالندوة اليت 

نظرة إىل املاضي من : نسرب الكو"ع موضو
  "ثخالل علم الفلك احلدي

  إقرار جدول األعمال   - ١البند 
  كلمة الرئيس   - ٢البند 
  تبادل عام لآلراء   - ٣البند 

  فرباير/ شباط٢االثنني، 

                                                         
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني على أن يستمر تزويد وافقت جلنة   *  

نة الدول األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال ال ينطوي على املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّ
ن ، الفقرتا)A/50/20( ٢٠رقم مللحق الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، ا(جدول األعمال  من

  .))ب( ١٦٩ و١٦٨
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  تبادل عام لآلراء   - ٣البند 
  األجسام القريبة من األرض   - ١١البند 
استدامة أنشطة الفضاء   - ١٣البند 

   )أ(اخلارجي يف األمد البعيد
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء  - ٣البند 
  األجسام القريبة من األرض  - ١١البند 
استدامة أنشطة الفضاء   - ١٣البند 

  )أ(اخلارجي يف األمد البعيد
  عروض إيضاحية تقنية

  فرباير/ شباط٣ثاء، الثال

  تبادل عام لآلراء  - ٣البند 
  طقس الفضاء  - ١٠البند 
  )ب(مصادر القدرة النووية  - ١٢البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء   - ٣البند 
  األجسام القريبة من األرض   - ١١البند 
استدامة أنشطة الفضاء   - ١٣البند 

  )أ(اخلارجي يف األمد البعيد
  حية تقنيةعروض إيضا

  فرباير / شباط٤األربعاء، 

  تبادل عام لآلراء  - ٣البند 
  طقس الفضاء  - ١٠البند 
  )ب(مصادر القدرة النووية  - ١٢البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء  - ٣البند 
  طقس الفضاء  - ١٠البند 
  )ب(مصادر القدرة النووية  - ١٢البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  فرباير / شباط٥اخلميس، 

  تبادل عام لآلراء  - ٣البند 
تسخري تكنولوجيا الفضاء   - ٥البند 

  )ج(ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية
  احلطام الفضائي  - ٧البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء   - ٣البند 
تسخري تكنولوجيا   - ٥البند 
ألغراض التنمية االجتماعية   الفضاء

  )ج(واالقتصادية
  احلطام الفضائي   - ٧البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  فرباير / شباط٦اجلمعة، 

   
  ٢٠١٥فرباير /شباط ١٣- ٩ األسبوع 

  تبادل عام لآلراء  - ٣البند 
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات   - ٤البند 

  الفضائية 
  النظام العاملي لسواتل املالحة  - ٩البند 

  تبادل عام لآلراء  - ٣البند 
تسخري تكنولوجيا   - ٥ البند

ألغراض التنمية االجتماعية   الفضاء
  )ج(واالقتصادية

  احلطام الفضائي  - ٧البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  فرباير / شباط٩االثنني، 

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات   - ٤البند 
  الفضائية 

  دعم إدارة الكوارث  - ٨البند 

ألمم املتحدة برنامج ا  - ٤البند 
  للتطبيقات الفضائية

  دعم إدارة الكوارث  - ٨البند 

  فرباير / شباط١٠الثالثاء، 
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  النظام العاملي لسواتل املالحة  - ٩البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  النظام العاملي لسواتل املالحة  - ٩البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  عدُباالستشعار عن   - ٦البند 
  األرض   مدار ثابت بالنسبة إىل  - ١٤البند 
مشروع جدول األعمال   - ١٥د البن

 الثالثة واخلمسني للجنة املؤقَّت للدورة
  الفرعية

  عروض إيضاحية تقنية

  عدُباالستشعار عن   - ٦البند 
  دعم إدارة الكوارث   - ٨البند 
مدار ثابت بالنسبة   - ١٤البند 
  األرض   إىل

  عروض إيضاحية تقنية

 فرباير / شباط١١األربعاء، 

 األعمال مشروع جدول  - ١٥البند 
 الثالثة واخلمسني للجنة املؤقَّت للدورة

  )ج(الفرعية
  اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين باستدامة 
  األمد البعيد  أنشطة الفضاء اخلارجي يف

  عروض إيضاحية تقنية

  عد ُباالستشعار عن   - ٦البند 
دار الثابت بالنسبة امل  - ١٤البند 
  األرض   إىل

مشروع جدول األعمال   - ١٥البند 
املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني للجنة 

  )ج(الفرعية
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 

باستخدام مصادر القدرة النووية يف 
  الفضاء اخلارجي

  عروض إيضاحية تقنية

 فرباير / شباط١٢اخلميس، 

  فرباير / شباط١٣ اجلمعة،  تقرير للجنة تقدمي   - ١٦البند   تقرير للجنة تقدمي   - ١٦البند 
  

يعاود سسيجتمع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، الذي   )أ(  
وستستأنف اللجنة . ١٣يف البند ، أثناء الدورة للنظر ٦٩/٨٥ة من قرار اجلمعية العام ٨ عمالً بالفقرة االنعقاد

  .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/ شباط١٢ك البند يوم اخلميس الفرعية نظرها يف ذل
 سيجتمع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي  )ب(  

 وستستأنف. ١٢البند ، أثناء الدورة للنظر يف ٦٩/٨٥ ةمن قرار اجلمعية العام ٨ة سُيعاود االنعقاد عمالً بالفقر
  .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/ شباط١٢اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 

من قرار اجلمعية  ٨ة بالفقرسيجتمع الفريق العامل اجلامع، الذي سُيعاود االنعقاد عمالً   )ج(  
العلمية والتقنية نظرها وستستأنف اللجنة الفرعية . ١٥ و٥ن ، أثناء الدورة للنظر يف البندي٦٩/٨٥ العامة
  .ملر، لكي تعتمد تقرير الفريق العافرباي/ شباط١٢ذينك البندين يوم اخلميس  يف
  


