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   استخدام الفضاء اخلارجيجلنة
  األغراض السلميةيف  

   واخلمسوناخلامسةالدورة 
          ٢٠١٢ هيوني/حزيران ١٥- ٦ ،فيينا

      * واخلمسنياخلامسةت للدورة جدول األعمال املؤقَّ    
   تجدول األعمال املؤقَّ -الًأوَّ 

 .افتتاح الدورة -١

  .إقرار جدول األعمال -٢

  .رانتخاب أعضاء املؤمت  -٣

 .كلمة الرئيس  -٤

  .تبادل عام لآلراء -٥

 .ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي استخدام سبل ووسائل احلفاظ على  -٦

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -٧
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .واألربعني التاسعةالعلمية والتقنية عن أعمال دورهتا تقرير اللجنة الفرعية  -٨
───────────────── 

الصيغة ضرورة انتظار لعشرة بسبب مل ُتقدَّم هذه الوثيقة يف غضون الفترة الزمنية اليت تقتضيها قاعدة األسابيع ا *  
 /آذار ٣٠إىل  ١٩ املعقودة من احلادية واخلمسنيالنهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا 

  .٢٠١٢مارس 
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 . احلادية واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا -٩

 .استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - ١٠

 .الفضاء واجملتمع - ١١

 .الفضاء واملياه - ١٢

 .ر املناخالفضاء وتغيُّ - ١٣

  .ستخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدةا - ١٤

 .دور اللجنة يف املستقبل  - ١٥

 .مسائل أخرى - ١٦

 .تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة - ١٧
    

      *الشروح -ثانياً 
   انتخاب أعضاء املؤمتر  -٣ 

ية يف دورهتا الرابعة  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمعمالً بالقرار الذي اختذته جلنةُ
اسوشي هوريكاوا ي ، سوف تنتخب اللجنة٦٦/٧١ُوأقّرته اجلمعية العامة يف قرارها واخلمسني 

ملناصب رئيس اللجنة ) بولندا(فوالنسكي  وبيوتر) الربتغال( دواريت سانتوس وفيلييب) اليابان(
  .٢٠١٣-٢٠١٢ السنتني رةلفت، ، على التوايلمقرِّرها/الثاين ونائب رئيسها األول ونائب رئيسها

، ٢٠١٢ يف عام ،، يف دورهتا التاسعة واألربعنيالعلمية والتقنيةالفرعية  وانتخبت اللجنةُ
  ، A/AC.105/1001( هلا لفترة سنتني رئيساً) األرجنتني(ي تشيمينتيو مينيكولفيليكس ك

  ).١٢الفقرة 

اري تشارلز ط، ٢٠١٢يف عام ني، احلادية واخلمس، يف دورهتا الفرعية القانونية وانتخبت اللجنةُ
  ).١، الفقرة A/AC.105/1003( هلا لفترة سنتني رئيساً )نيجرييا(بريسيـيب 

    

───────────────── 
   قّرهتوف ال متثّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي س *  

 . اخلارجي يف األغراض السلميةجلنة استخدام الفضاء
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   كلمة الرئيس  -٤ 
  كلمةًلقي الرئيُس األعمال وانتهائها من انتخاب أعضاء مكتبها، سُي جدولَعقب إقرار اللجنِة

 . واخلمسنيالرابعةلجنة منذ دورهتا رات ذات صلة بأعمال ال من تطوُّيستعرض فيها ما استجدَّ
  

   تبادل عام لآلراء -٥ 
ــةُوف ســ ــدأ اللجن ــادل عــام لــآلراء  تب ــإجراء تب ــدأ تــوجيهي عــام،   . أعماهلــا املوضــوعية ب وكمب
  . دقائق١٠ى أكثر من ينبغي أن تستغرق الكلمات اليت ُتلقَ ال
    

   السلميةألغراض يف االفضاء اخلارجي استخدام سبل ووسائل احلفاظ على  -٦ 
، إىل اللجنـة أن تواصـل النظـر، علـى       ٦٦/٧١ من قرارهـا     ١٩ العامة، يف الفقرة     طلبت اجلمعيةُ 

 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية   احلفاظ علىسبيل األولوية، يف سبل ووسائل     
 أن   والـستني، واتفقـت علـى      الـسابعة  عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورهتـا              م تقريراً وأن تقدِّ 

تواصل اللجنة، أثناء تناوهلا هذه املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعاون على الـصعيدين اإلقليمـي             
يه يف تنفيذ توصـيات مـؤمتر القمـة    واألقاليمي ويف الدور الذي ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن تؤدّ       

 .العاملي للتنمية املستدامة
    

  عين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث امل -٧ 
   )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 إىل النظــر يف الــسبل الــيت ، اللجنــة٦٥/٩٧َ مــن قرارهــا ٣٥ العامــة، يف الفقــرة دعــت اجلمعيــةُ
 نها من املـسامهة يف حتقيـق أهـداف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة املزمـع عقـده يف                        متكّ

 علــى اللجنــة  ويف ذلــك الــصدد، ســوف ُتعــَرض .٢٠١٢دي جــانريو، الربازيــل، يف عــام ريــو 
 جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                    مسامهةُ
  ؛)A/AC.105/993(تسخري البيانات املكانية اجلغرافية ألغراض التنمية املستدامة : املستدامة

    
   واألربعني التاسعةللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا تقرير ا -٨ 

 الفرعية العلميـة والتقنيـة أثنـاء        ، نظرت اللجنةُ  ٦٦/٧١ من قرار اجلمعية العامة      ٧عمال بالفقرة   
  : واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناهالتاسعةدورهتا 
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، A/AC.105/1001انظـر الوثيقــة  (ئية برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقــات الفـضا      )أ(  
  ؛)٢ة ، واملرفق األّول، الفقر٥٢-٣٢الفقرات 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي              )ب(  
 ، الفقرات A/AC.105/1001انظر الوثيقة   ) (اليونيسبيس الثالث (واستخدامه يف األغراض السلمية     

  ؛)٧-٣ل، الفقرات ، واملرفق األّو٦١-٥٣

ــك         )ج(   ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبع ــة باست ــسائل املتعلق امل
 ، الفقـرات  A/AC.105/1001انظـر الوثيقـة     (تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصـد بيئـة األرض           

  ؛)٧٣-٦٢

  ؛)٩٥-٧٤، الفقرات A/AC.105/1001انظر الوثيقة (احلُطام الفضائي   )د(  

، A/AC.105/1001انظر الوثيقـة   (دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية         )هـ(  
  ؛)٨ة ، واملرفق األّول، الفقر١١٢-٩٦الفقرات 

ــوُّ  )و(   ــة     التط ــسواتل املالح ــة ل ــنظم العاملي ــال ال ــة  (رات األخــرية يف جم ــر الوثيق انظ
A/AC.105/1001 ؛)١٣٥-١١٣، الفقرات  

انظـــر الوثيقـــة   (يف الفـــضاء اخلـــارجي   اســـتخدام مـــصادر القـــدرة النوويـــة       )ز(  
A/AC.105/1001 ؛)، واملرفق الثاين١٥١-١٣٦، الفقرات  

ــن األرض     )ح(   ــة مـ ــسام القريبـ ــة  (األجـ ــر الوثيقـ ــراتA/AC.105/1001انظـ  ، الفقـ
  ؛)، واملرفق الثالث١٦٩-١٥٢

 ، الفقـرات  A/AC.105/1001انظر الوثيقـة    (الدولية بشأن طقس الفضاء     املبادرة    )ط(  
  ؛)١٨٢- ١٧٠

انظــــر الوثيقـــــة  (اســــتدامة أنــــشطة الفــــضاء اخلــــارجي يف األمــــد البعيــــد         )ي(  
A/AC.105/1001 ؛)، واملرفق الرابع٢١٠-١٨٢، الفقرات  

ــألرض          )ك(   ــسبة ل ــت بالن ــدار الثاب ــة للم ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي ــة الطبيع دراس
ية، ودراســة ســائر واســتخدامه وتطبيقاتــه، مبــا يف ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتــصاالت الفــضائ 

املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية            
، A/AC.105/1001انظــر الوثيقـــة  ( ومــصاحلها، دون مــساس بــدور االحتــاد الــدويل لالتــصاالت      

 .)٢٢١-٢١١الفقرات 
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   برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  
 حـول  وماليزيـا  املشترك بني األمم املتحـدة   اخلرباءعن اجتماع  على اللجنة تقريرٌ   ُضسوف ُيعرَ 
 ١٤ الفـضاء ، الـذي ُعقـد يف بوتراجايـا، ماليزيـا، يف الفتـرة مـن                    أنشطة اإلنسان يف   تكنولوجيا

حلقـة العمـل املـشتركة       عـن    ، وتقريـرٌ  (A/AC.105/1017) ٢٠١١نـوفمرب   / تشرين الثاين  ١٨إىل  
 ،أبوجـا الـيت ُعقـدت يف      تحدة ونيجرييا حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء،         بني األمم امل  

 عـــن وتقريـــٌر، (A/AC.105/1018) ٢٠١١أكتـــوبر / تـــشرين األول٢١ إىل ١٧يف الفتـــرة مـــن 
قـد يف   ي عُ ذنظم العامليـة لـسواتل املالحـة، الـ        الـ  حـول تطبيقـات       الـدويل  اجتماع األمم املتحـدة   

عــن حلقــة  ، وتقريــٌر)A/AC.105/1019 (٢٠١١ديــسمرب /ن األولكــانو ١٦ إىل ١٢فيينــا مــن 
مـن أجـل   تطبيقـات تكنولوجيـا الفـضاء    وفييـت نـام حـول    األمـم املتحـدة    العمل املـشتركة بـني      

ــافع  ــةاملن ــصادية-االجتماعي ــيت ُعاالقت ــرة مــن   ، ال ــشرين  ١٤ إىل ١٠قــدت يف هــانوي يف الفت ت
  ).A/AC.105/1020 (٢٠١١أكتوبر /األول

، على أن تواصـل املراكـز اإلقليميـة    ٦٦/٧١ من قرارها ١٥ العامة، يف الفقرة   معيةُووافقت اجل 
لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتـسبةُ إىل األمـم املتحـدة، موافـاة جلنـة اسـتخدام الفـضاء             

  .اخلارجي بتقارير عن أنشطتها
    

   يف األمد البعيداستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي   
تــاح العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد علــى أن تُ  فــق الفريــُقاتَّ

 وثــائق العمــل الــصادرة عــن أفرقــة  للــدول األعــضاء واملــراقبني الــدائمني لــدى اللجنــة مــشاريعُ 
 ذلـــك علـــى هـــامش دوريت اللجنـــة يف  يكـــون عليهـــا، وُيفـــضَّل أن اخلـــرباء إلبـــداء تعليقـــاهتم

وثـائق العمـل    ُتتـاح   ينبغـي أن    ، وأنـه     أو خـالل تينـك الـدورتني       ٢٠١٣ و ٢٠١٢يونيه  /حزيران
م تلك الوثائق إىل األمانـة يف موعـد غايتـه    قدَّ على أن ُت،جبميع لغات األمم املتحدة الرمسية تلك  

 )هــ ( ١٦، املرفـق الرابـع، الفقـرات        (A/AC.105/1001  اللجنـة  دوريتأربعة أسـابيع قبـل انعقـاد        
  .اخلرباء  أفرقة عملة وثائُق على اللجنوسُتعَرُض. )١٧و

رؤساء أفرقـة اخلـرباء سـيعقدون اجتماعـات تنـسيقية علـى        وهأنَّ رئيسوأشار الفريق العامل إىل   
 واخلمسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف                اخلامسةهامش الدورة   

ة اخلـرباء، مـع     والغرض مـن هـذه االجتماعـات هـو تنـسيق أعمـال أفرقـ               .٢٠١٢يونيه  /حزيران
والحظ الفريـق    .التركيز على معاجلة الثغرات وحتديد املسائل اجلامعة وجتّنب ازدواجية اجلهود         

مـشتركة ملعاجلـة مـسائل جامعـة         العامل أنَّ بعض أفرقة اخلرباء ميكن أن تقـّرر عقـد اجتماعـات            
  ).١٨بع، الفقرة ، املرفق الرا(A/AC.105/1001 د يف تلك االجتماعات التنسيقيةحدَّمعيَّنة ُت
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    للجنة الفرعية العلمية والتقنيةاخلمسنيت للدورة مشروع جدول األعمال املؤقَّ   
الفقـرات  ،  A/AC.105/1001 (التاسعة واألربعني يرِد يف تقرير اللجنة الفرعية عن أعمال دورهتا         

د  بــشأن بنــأجرهتــا للمــداوالت الــيت عــرٌض) ١٠ و٩تــان ، واملرفــق األول، الفقر٢٣٠-٢٢٢
  .اخلمسنيت لدورهتا جدول أعماهلا املتعلق جبدول األعمال املؤقَّ

تقترح علــى جلنــة ســ البنــود الــيت واألربعــني، علــى التاســعةدورهتــا يف  الفرعيــة، فقــت اللجنــةُواتَّ
 الـدورة اخلمـسني      يف جـدول أعمـال     هـا استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية إدراج       

  ).٢٢٤، الفقرة A/AC.105/1001(للجنة الفرعية 

 الفرعيـة أنـه ينبغـي للجنــة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الــسلمية        والحظـت اللجنـةُ  
النظر خالل دورهتا اخلامـسة واخلمـسني، يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق بتقريـر اللجنـة                      

، يف  )٢٢٥، الفقـرة    A/AC.105/1001( الفرعية العلمية والتقنيـة عـن دورهتـا التاسـعة واألربعـني           
، ٢٠١٣ر أن يعقـدها االحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية يف عـام                موضوع الندوة اليت من املقـرّ     

 عـام   املعقـودة عمال باالتفـاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني                  
٢٠٠٧) A/AC.105/890 ٢٤، املرفق األول، الفقرة.(  

    
   اخلمسنياحلادية ونونية عن أعمال دورهتا تقرير اللجنة الفرعية القا -٩ 

، نظرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا           ٦٦/٧١ من قرار اجلمعية العامة      ٤ بالفقرة   عمالً
  : اخلمسني، يف البنود املوضوعية الواردة أدناهاحلادية و

حالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفــضاء اخلــارجي وتطبيقهــا   )أ(  
  ؛)، واملرفق األّول٥٥-٣٤، الفقرات A/AC.105/1003ظر الوثيقة ان(

غـري احلكوميـة    املنظمـات   أنشطة املنظمـات احلكوميـة الدوليـة و       معلومات عن     )ب(  
  ؛)٦٤-٥٦، الفقرات A/AC.105/1003انظر الوثيقة (فيما يتعلق بقانون الفضاء 

ــيني حــدوده و       )ج(   ــضاء اخلــارجي وتع ــف الف ــصلة بتعري ــسائل املت ــدار  امل ــة امل طبيع
بتحقيـق  الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف الـسبل والوسـائل الكفيلـة                      

 دون مـساس بـدور االحتـاد الـدويل          ،لمدار الثابت بالنسبة لـألرض    االستخدام الرشيد والعادل ل   
  ؛)، واملرفق الثاين٨٧-٦٥، الفقرات A/AC.105/1003انظر الوثيقة (لالتصاالت 

تعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اســ  )د(  
  ؛)١٠٤-٨٨، الفقرات A/AC.105/1003انظر الوثيقة (اخلارجي وإمكانية تنقيحها 
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ــوُّ   )هـ(   ــتعراض التطـ رات ذات الـــصلة مبـــشروع الربوتوكـــول املتعلـــق  دراســـة واسـ
ــة     ــاملوجودات الفــضائية، امللحــق باتفاقي ــسائل اخلاصــة ب ــى املعــدات   بامل ــة عل ــضمانات الدولي ال

  ؛)١١٦-١٠٥، الفقرات A/AC.105/1003انظر الوثيقة (املنقولة 

ــضاء     )و(   ــانون الفـ ــال قـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ــة  (بنـ ــر الوثيقـ ، A/AC.105/1003انظـ
  ؛)١٣٥-١١٧الفقرات 

تبــادل عــام للمعلومــات عــن اآلليــات الوطنيــة املتــصلة بتــدابري ختفيــف احلطــام    )ز(  
  ؛)١٥٨-١٣٦، الفقرات A/AC.105/1003ر الوثيقة انظ(الفضائي 

ــصلة باستكــشاف         )ح(   ــة ذات ال ــشريعات الوطني ــن الت ــات ع ــام للمعلوم ــادل ع تب
، الفقـرات   A/AC.105/1003انظـر الوثيقـة     (الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض الـسلمية         

 ).، واملرفق الثالث١٧٢-١٥٩
    

   علقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املت  
 الفرعية التوصية الداعية إىل متديد والية الفريق العامل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم        دت اللجنةُ أيَّ

واتُّفـق علـى أن تـدرس اللجنـة         . املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها عامـاً إضـافياً         
، مدى احلاجة إىل متديـد واليـة الفريـق العامـل            ٢٠١٣م   واخلمسني، عا  الثانيةالفرعية، يف دورهتا    

 ).١١، واملرفق األول، الفقرة ٣٦، الفقرة A/AC.105/1003(إىل ما بعد تلك الفترة 
    

تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي     
    واستخدامه يف األغراض السلمية

وصـيات بـشأن    تاللجنـة، يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني، يف ال          تنظر   أن الفرعية ب  اللجنةُأوصت  
ذات الـــصلة باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض   ة الوطنيـــاتالتـــشريع

، وأن تبـّت    )، املرفـق الثالـث    A/AC.105/1003(السلمية، الواردة يف تذييل تقرير الفريق العامـل         
عية العامـة، علـى النحـو الـذي أوصـى بـه الفريـق العامـل         يف الشكل الذي ينبغي تقدميه إىل اجلم     

)A/AC.105/1003 والتذييل٦، واملرفق الثالث، الفقرة ١٦٥، الفقرة .(  

ــُيعرض علــى   ــٌراللجنــةوس ــين بالتــشريعات الوطنيــة ذات الــصلة     مــن الفريــق العامــل    تقري املع
ــسلمية    ــراض الـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــضاء اخلـ ــشاف الفـ ــال  باستكـ ــن األعمـ ــيت متَّ  عـ الـ

  ).A/AC.105/C.2/101( املتعّددة السنوات عملها  إطار خطةاالضطالع هبا يف
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 إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود مةمقدَّاقتراحات   
    واخلمسنيالثانيةتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا  جديدة لكي

ــة     ــة القانونيـ ــة الفرعيـ ــر اللجنـ ــرِد يف تقريـ ــرات A/AC.105/1003(يـ ــرٌض) ١٩٤- ١٧٥، الفقـ  عـ
مـة إىل جلنـة اسـتخدام    قدَّأعماهلا املتعلـق باالقتراحـات امل   حول بند جدول أجرهتاللمداوالت اليت   

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة تنظـر فيهـا اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف          
  . واخلمسنيالثانيةورهتا د

قترح علــى جلنــة البنــود الــيت ســتَ اخلمــسني، علــى احلاديــة و الفرعيــة، يف دورهتــا فقــت اللجنــةُواتَّ
ــسلمية إدراجَ    ــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــال  اســتخدام الف ــا يف جــدول أعم ــة ه ــدورة الثاني   ال

  ).١٨٠، الفقرة A/AC.105/1003( للجنة الفرعية واخلمسني
    

   استعراض احلالة الراهنة :د العرضية لتكنولوجيا الفضاءالفوائ -١٠ 
 عرٌض )٢٢٧-٢١٩، الفقرات A/66/20( واخلمسني الرابعة دورهتا عنيرِد يف تقرير اللجنة 

الفوائد العرضية لتكنولوجيا " حول بند جدول أعماهلا املعنون  يف تلك الدورةملداوالهتا
  ."استعراض احلالة الراهنة: الفضاء

    
   لفضاء واجملتمعا -١١ 

 عـرضٌ ) ٢٣٨-٢٢٨، الفقـرات    A/66/20 ( واخلمـسني  الرابعـة  دورهتـا     عن يرِد يف تقرير اللجنة   
  .حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء واجملتمع  يف تلك الدورةملداوالهتا

    
   الفضاء واملياه -١٢ 

 عـرضٌ ) ٢٤٧-٢٣٩ات  ، الفقـر  A/66/20 ( واخلمـسني  الرابعـة  دورهتـا     عن يرِد يف تقرير اللجنة   
 .حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء واملياه  يف تلك الدورةملداوالهتا

    
   املناخ رالفضاء وتغيُّ -١٣ 

 عـرضٌ ) ٢٥٩-٢٤٨، الفقـرات    A/66/20 ( واخلمـسني  الرابعـة  دورهتـا     عن يرِد يف تقرير اللجنة   
 .بالفضاء وتغيُّر املناخحول بند جدول أعماهلا املتعلِّق   يف تلك الدورةملداوالهتا
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   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة -١٤ 
 عـرضٌ ) ٢٦٩-٢٦٠، الفقـرات  A/66/20 ( واخلمـسني الرابعـة  دورهتـا   عـن  يرِد يف تقرير اللجنة   

حـول بنـد جـدول أعماهلـا املتعلِّـق باسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف                   يف تلـك الـدورة     ملداوالهتا
  .مم املتحدةمنظومة األ

األمـني العـام عـن تنـسيق األنـشطة ذات الـصلة بالفـضاء        مـن   تقريـرٌ ض على اللجنـة  وسوف ُيعرَ 
اسـتخدام   — ٢٠١٣-٢٠١٢االجتاهات والنتائج املتوقَّعـة للفتـرة       : داخل منظومة األمم املتحدة   

 وتقريـرُ  (A/AC.105/1014) البيانات اجلغرافية املستشَعرة من الفضاء من أجل التنميـة املـستدامة          
الثانيــة  دورتــهاملعــين بأنــشطة الفــضاء اخلــارجي عــن أعمــال واالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت 

  .(A/AC.104/1015)والثالثني 
    

   دور اللجنة يف املستقبل  -١٥ 
 عـرضٌ ) ٢٧٩-٢٧٠، الفقـرات    A/66/20 ( واخلمـسني  الرابعـة  دورهتـا    عـن  يرِد يف تقريـر اللجنـة     

  .املستقبل دور اللجنة يفاملتعلِّق بحول بند جدول أعماهلا   يف تلك الدورةملداوالهتا

، ٢٠١٢ على مواصلة نظرها يف هذا البند يف دورهتا اخلامـسة واخلمـسني، عـام     فقت اللجنةُ واتَّ
يف إطـار البنـد، مبـا فيهـا اقتـراح صـيغة             لسنة واحدة فقـط، وعلـى النظـر يف املقترحـات املقدَّمـة              

  ).٢٧٩، الفقرة A/AC.105/L.278) A/66/20حمدَّثة لورقة العمل 
  

   مسائل أخرى -١٦ 
ــة   ــر اللجن ــرِد يف تقري  عــرٌض) ٣٠٧-٢٨٠، الفقــرات A/66/20( واخلمــسني الرابعــة دورهتــا عــني

  .حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق مبسائل أخرى  يف تلك الدورةملداوالهتا
    

    ٢٠١٥‐٢٠١٤ مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة تركيبة
لت إليـه اللجنـة      الـذي توصَّـ    ، االتفـاقَ  ٥٨/٨٩ من قرارها    ١١، يف الفقرة     العامةُ أّيدت اجلمعيةُ 

، املرفق الثـاين، الفقـرات   A/58/20 (بشأن تركيبة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املستقبل   
، A/52/20 ِ انظـر  ( إىل التدابري املتعلقـة بطرائـق عمـل اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني              ، استناداً )٩-٥

ــذييل الثالــث  A/58/20املرفــق األول و ــاين، الت ــة قــد أقّرهتــا يف   )، املرفــق الث ، الــيت كانــت اجلمعي
  .٥٢/٥٦قرارها 
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ــاً ــرعيتني يف    ووفق ــا الف ــة وهيئتيه ــب اللجن ــة مكات ــة بتركيب ــدابري املتعلق ــي أن    للت ــستقبل، ينبغ امل
يـع أعـضاء مكتبـها ومكـتيب        بـشأن مج    واخلمـسني إىل اتفـاق     اخلامـسة ل اللجنـة يف دورهتـا       تتوّص

  .٢٠١٥-٢٠١٤هيئتيها الفرعيتني للفترة 

أنَّ الدول األفريقيـة قـد   بيف دورهتا احلادية واخلمسني،    أحاطت اللجنةُ الفرعية القانونية علماً،      و
ــدين أو رّشــحت عــّز ــر (صــديقال ــة اســتخدام الفــضاء يف األغــراض  ملنــصب رئــيس) اجلزائ  جلن

  ).٢١، الفقرة A/AC.105/1003 (٢٠١٥-٢٠١٤السلمية للفترة 

د وإيلـ دول أوروبـا الـشرقية قـد رّشـحت          بـأنَّ   يف دورهتا الرابعة واخلمسني،      ، علماً أحاطت اللجنةُ و
، A/66/20 (٢٠١٥-٢٠١٤ملنصب رئـيس اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة للفتـرة              ) هنغاريا (تبو

  ).٢٨٧الفقرة 
    

  عضوية اللجنة 

 دورهتـا   منـهما يف   كـلٌّ ،  علمـاً واللجنـة الفرعيـة القانونيـة         والتقنيـة  الفرعية العلميـة  أحاطت اللجنة   
ــودة ــام املعقــ ــْي، ٢٠١٢ عــ ــة  بطلَبــ ــضوية يف اللجنــ ــدََّم العــ ــتاريكا واألردن  املقــ ــن كوســ ني مــ

)A/AC.105/1001، و٤ الفقـــرة A/AC.105/1003، وبطلـــب العـــضوية املقـــدَّم مـــن  )١١ الفقـــرة 
حلـصول علـى العـضوية      ا تلك الطلباُت بـشأن    وسُتعَرُض. )١١ الفقرة   ،A/AC.105/1003(أرمينيا  

  . لكي تنظُر فيهاعلى اللجنة
    

  صفة املراقب

 دورهتـا    منـهما يف   كـلٌّ ،  علمـاً واللجنة الفرعية القانونيـة      الفرعية العلمية والتقنية  أحاطت اللجنة   
ــالطلب، ٢٠١٢ عــام املعقــودة ــة مــ  للحــصول علــى صــفة مراقــب نيمقــدَّامل نيب ن  دائــم يف اللجن

األرضـية  -اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمـسية     : املنظمتني الدوليتني غري احلكوميتني التاليتني    
)A/AC.105/1001 و٩، الفقــرة ،A/AC.105/1003 األمريكــي -املعهــد اإليــبرييو) ١٢، الفقــرة

رض وسـُيع ). ١٢، الفقرة   A/AC.105/1003(لقانون املالحة اجلوية والفضاء والطريان التجاري       
  .ا احلصول على صفة مراقب دائم يف اللجنة للنظر فيهماعلى اللجنة طلَب

    
  املسائل التنظيمية 

متــه اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، نظــرت اللجنــة الفرعيــة    علــى الطلــب الــذي قدَّ بنــاًء
مـة  يف ورقـة عمـل مقدَّ   واللجنـة، يف دورهتـا الرابعـة واخلمـسني،     القانونية، يف دورهتا اخلمـسني،   

 بوقـف اسـتخدام احملاضـر احلرفيـة غـري املنقّحـة يف كـل مـن اللجنـة                    من األمانـة تتـضّمن اقتراحـاً      
وأوصــت ). A/AC.105/C.2/L.282 (٢٠١٢الفرعيــة واللجنــة ابتــداًء مــن دورتيهمــا يف عــام      
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 ، عمـالً  ٢٠١٢ مـن عـام      اللجنة الفرعيـة بوقـف اسـتخدام احملاضـر احلرفيـة غـري املنقّحـة، ابتـداءً                
  .)٢٩٧، الفقرة A/66/20 و١٩٨، الفقرة A/AC.105/990(االقتراح بذلك 

التوصـيات الـيت صـدرت عـن اللجنـة الفرعيـة             واخلمـسني،    الرابعة اللجنة، يف دورهتا     واعتمدت
وعـن  ) ٢٢٠ إىل   ٢١٦، الفقرات   A/AC.105/987(العلمية والتقنية يف دورهتا الثامنة واألربعني       

 إىل ١٩٦ و١٩٤، الفقــرات A/AC.105/990(ا اخلمــسني اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــ   
 .بــشأن حتــسني طرائــق عمــل هــاتني اللجنــتني الفــرعيتني وحتقيــق االســتفادة املثلــى منــها ) ١٩٨

ووافقت اللجنة على أن تتبع يف تنظيم عملها طرائق العمل ذاهتا الـيت اقترحتـها اللجنـة الفرعيـة                   
ــة القانون  ــة الفرعي ــة واللجن ــة والتقني ــةالعلمي ــة   .ي انظــر الوثيقــة (ويف هــذا الــصدد، اتفقــت اللجن

A/66/20 على ما يلي) ٢٩٨، الفقرة:  

  ي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال؛توّخ  )أ(  

 دقـائق، وأن تكـون العـروض    ١٠ كل كلمة، كقاعدة عامـة،       ةُ تتجاوز مدّ  أالّ  )ب(  
 ١٥ تتجـاوز مـدهتا       وأالّ  ببنـود جـدول أعمـال اللجنـة،        صلة الـ  اإليضاحية العلمية والتقنية وثيقةَ   

  ؛دللوقت احملّدوينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود حسب اللزوم بتجاوزها . دقيقة

ــدء        )ج(   ــة قبــل ب ــديها إبــالغ األمان ــراقبني ل ــة وامل ــدول األعــضاء يف اللجن ينبغــي لل
البنــد الــذي ســُتلقى هــذه الــدورة برغبتــهم يف تقــدمي عــروض إيــضاحية علميــة وتقنيــة مــع بيــان 

وينبغـي أن توضـع   . العروض يف إطاره، حرصـا علـى االسـتفادة املثلـى مـن خطـة عمـل الـدورة               
قائمة بالعروض اإليضاحية جلميع الوفود يف اليوم األول من الـدورة، إلتاحـة إمكانيـة حتـديثها،       

وينبغـي أن   . وأن يغلق باب التسجيل يف هذه القائمة عند رفع آخر جلسة عامة يف ذلـك اليـوم                
  .تتاح رؤوس أقالم للعروض اإليضاحية تيسرياً للترمجة الفورية

بـشأن   يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني    اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  أبدهتا  اليت  املالحظات   تردو
ــق العامــل اجلــامع     ــر الفري ــة يف تقري ــرة  A/AC.105/1001(املــسائل التنظيمي ، املرفــق األول، الفق

ــة    امل، و)١٠ ــدهتا اللجن ــيت أب ــسني، يف     الحظــات ال ــة واخلم ــا احلادي ــة يف دورهت ــة القانوني الفرعي
  ).٢١٠-١٩٥، الفقرات A/AC.105/1003 (تقريرها عن تلك الدورة

    
  مسائل أخرى

  . آنفا، حسب االقتضاء هو مذكورلعلّ اللجنة توّد أن تناقش مسائل أخرى إضافة إىل ما
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  املرفق
  مال جلنة استخدام الفضاء اخلارجياسترشادي ألعجدول زمين   

    *واخلمسني اخلامسةيف األغراض السلمية يف دورهتا 
ن أدناه هو دليل عام للمواعيد واألوقات اليت سيجري فيهـا تنـاول             اجلدول الزمين لألعمال املبيَّ   

وميكن تقدمي أوقات النظـر يف مجيـع البنـود أو متديـدها أو تأخريهـا حـسب             . البنود أثناء الدورة  
 معوِّقــات تنظيميــة ُتواَجــه وأيِّجلنــة اســتخدام الفــضاء يف األغــراض الــسلمية تطلبــات أعــضاء م

  .أثناء انعقاد الدورة
  

 التاريخ
بند جدول 
 صباحا  األعمال

 بند جدول
 بعد الظهر  األعمال

    افتتاح الدورة  ١
    إقرار جدول األعمال  ٢
    املكتبانتخاب أعضاء   ٣
    كلمة الرئيس  ٤

  األربعاء، 
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٦

    تبادل عام لآلراء  ٥

األربعني الذكرى مبناسبة ة خاصمناظرة
الستشعار ونشوء انامج الندسات لرب

مجيع أحناء العامل يف عن بعد من الفضاء

          
  تبادل عام لآلراء  ٥ تبادل عام لآلراء  ٥
استخدام على سبل ووسائل احلفاظ   ٦

 ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي 
استخدام سبل ووسائل احلفاظ على   ٦

 ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي 

  اخلميس، 
 ٢٠١٢يونيه / حزيران٧

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٨
  واألربعنيالتاسعةعن أعمال دورهتا 

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٨
 ربعني واألالتاسعةعن أعمال دورهتا 

  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية   
          

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن   ٩ تبادل عام لآلراء  ٥
  احلادية واخلمسنيأعمال دورهتا

استخدام سبل ووسائل احلفاظ على   ٦
 ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي 

 الفضاء واملياه  ١٢

  اجلمعة، 
 ٢٠١١يونيه / حزيران٨

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   ٨
  واألربعنيالتاسعةعن أعمال دورهتا 

 ر املناخالفضاء وتغيُّ  ١٣

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

نة  ال ينطوي على املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معّياسترشادي لألعمالالدول األعضاء جبدول زمين 
، الفقرة )A/50/20 (٢٠ الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم الوثائق(يف جدول األعمال 

 .))ب (١٦٩
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 التاريخ
بند جدول 
 صباحا  األعمال

 بند جدول
 بعد الظهر  األعمال

  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية   
       

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن   ٩
  احلادية واخلمسنيأعمال دورهتا

لجنة الفرعية القانونية عن تقرير ال  ٩
  احلادية واخلمسنيأعمال دورهتا

 الفضاء واملياه  ١٢ الفضاء واملياه  ١٢

  االثنني، 
٢٠١٢يونيه / حزيران١١

 ر املناخالفضاء وتغيُّ  ١٣ ر املناخالفضاء وتغيُّ  ١٣
  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية   
         

 منظومة استخدام تكنولوجيا الفضاء يف  ١٤
 األمم املتحدة

استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة   ١٤
 األمم املتحدة

  دور اللجنة يف املستقبل  ١٥  دور اللجنة يف املستقبل  ١٥
  مسائل أخرى  ١٦  مسائل أخرى  ١٦
  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية  

  ، الثالثاء
٢٠١٢يونيه / حزيران١٢

        
وجيا الفضاء يف منظومة استخدام تكنول  ١٤

 األمم املتحدة
تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس   ٧

 الثالث
 :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ١٠  دور اللجنة يف املستقبل  ١٥

 استعراض احلالة الراهنة
 الفضاء واجملتمع  ١١  مسائل أخرى  ١٦
  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية  

  األربعاء، 
٢٠١٢يونيه / حزيران١٣

      
تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس   ٧

 الثالث
تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس   ٧

 الثالث
 :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ١٠

 استعراض احلالة الراهنة
 :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  ١٠

 استعراض احلالة الراهنة

  اخلميس، 
٢٠١٢يونيه / حزيران١٤

 اجملتمعالفضاء و  ١١ الفضاء واجملتمع  ١١
  عروض إيضاحية تقنية    عروض إيضاحية تقنية    
       

  اجلمعة، 
٢٠١٢يونيه / حزيران١٥

 تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة  ١٧ تقرير اللجنة املقّدم إىل اجلمعية العامة  ١٧

  
 
  


