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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثالثة واخلمسون

       ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      جدول األعمال املؤقَّت  

  إقرار جدول األعمال. -١
 انتخاب الرئيس.  -٢

  كلمة الرئيس.   -٣
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٤
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.    -٥

تسخري تكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق مـؤمتر          -٦
 .  ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

ســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك تطبيقاتــه  امل  -٧
  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.  

 احلطام الفضائي.    -٨

  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.   -٩
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 التطوُّرات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.    -١٠

  ء.  طقس الفضا -١١
 األجسام القريبة من األرض.   -١٢

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.   -١٣

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.   -١٤
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنيـة للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه         - ١٥

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

  البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
  والتقنية.مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية   -١٦
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. -١٧
    

    *الشروح    
    انتخاب الرئيس  - ٢  

، املعنــون "التعــاون الــدويل يف اســتخدام ٧٠/٨٢مــن قرارهــا  ٣١ت اجلمعيــة العامــة يف الفقــرة أقــرَّ
وجلنتيهــا الفـــرعيتني للفتـــرة   الفضــاء اخلـــارجي يف األغــراض الســـلمية"، تشـــكيل مكاتــب اللجنـــة   

ضــرورة أن تنتخــب اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان، كــل يف دورهتــا  ، وأكَّـدت جمــدَّداً ٢٠١٧- ٢٠١٦
  حني لتلك الفترة.، أعضاء مكاتبها املرش٢٠١٦َّلعام 

هها مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي  والرسالة الرمسية اليت وجَّ ٦٩/٨٥من القرار  ٢٩ووفقاً للفقرة 
  ح ، ُرشِّــ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٥مانــة العامــة إىل الــدول األعضــاء يف اللجنــة بتــاريخ      التــابع لأل
لرئاســة اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف  اهلنــد) وتشــياكي موكــاي (اليابــان)  ( دادوالف. ك. 

  على التوايل. ٢٠١٧و ٢٠١٦عامي 

                                                         
جزءاً من جدول األعمال الذي (انظر املرفق) ل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال ال متثِّ *  

  الفرعية. ستعتمده اللجنة



 

V.15-08484 3 
 

A/AC.105/C.1/L.336 

    كلمة الرئيس  - ٣  
دورة الثانيـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة مـن      سيلقي الرئيُس كلمـةً يسـتعرض فيهـا مـا حـدث منـذ الـ       

  ألعماهلا. رات ذات صلة بأعماهلا. وبعد تلك الكلمة، سُتنظِّم اللجنةُ الفرعية اجلدولَ الزمينتطوُّ
    

    تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية  - ٤  
خطية سـنوية عـن أنشـطتها الفضـائية     مته الدول األعضاء من تقارير سُيتاح للجنة الفرعية ما قدَّ

)A/AC.105/1100 وAdd.1(.  
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ٥  
، برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات     ٧٠/٨٢ مـن قرارهـا   ١٦ أقرَّت اجلمعيـة العامـة، يف الفقـرة   

  .)٧٩، الفقرة A/70/20اللجنة (، على النحو الذي أقرَّته ٢٠١٦الفضائية لعام 
). وسـُتعَرض  A/AC.105/1107وسُيعَرض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضـائية ( 

  على اللجنة الفرعية أيضاً التقارير التالية:  
تقريــر عــن حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واليابــان حــول طقــس     (أ)  

بادرة الدولية بشـأن طقـس الفضـاء،    الفضاء: املنتجات العلمية والبياناتية املستمدة من أجهزة امل
  )؛A/AC.105/1096( ٢٠١٥آذار/مارس  ٦إىل  ٢اليت ُعِقدت يف فوكووكا، اليابان، من 

تقرير عن حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الروسـي حـول           (ب)  
الروسـي، مـن    تطبيقات النُّظم العاملية لسواتل املالحة، اليت ُعِقدت يف كراسنويارسـك، االحتـاد  

  )؛A/AC.105/1098( ٢٠١٥مايو أيار/ ٢٢إىل  ١٨
الفضــاء يف  وتكنولوجيــا تقريــر عــن االجتمــاع املعــين بتســخري تطبيقــات علــوم    (ج)  

يف خدمة الصحة العامة، الذي عقدته منظمـة الصـحة العامليـة ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي        
  )؛A/AC.105/1099( ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٦و ١٥جنيف يومي 

  .)A/AC.105/1108انعدام اجلاذبية ( العاملة مع جهزةاألتقرير عن مشروع   (د)  
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تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق  - ٦  
    ٢٠١٥ األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام مؤمتر

، على أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة بـدعوة     ٧٠/٨٢ارها من قر ٨وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
  فريقها العامل اجلامع إىل االنعقاد من جديد.

وأقــرَّت اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني االتفــاق الــذي توصَّــلت إليــه دول آســيا واحملــيط   
 تـويل ، أثنـاء  ٢٠١٦اهلادئ بأن يرأس تشياكي موكاي (اليابان) الفريق العامـل اجلـامع يف عـام    

الفرعيــة، مث يتــوىل الســيد دادوال رئاســة الفريــق العامــل ف. ك. دادوال (اهلنــد) رئاســة اللجنــة 
  ).١٩٥، الفقرة A/70/20( ٢٠١٧اجلامع يف عام 

اللجنــة قــد  ، أن٧٠/٨٢َّ قرارهــامــن  ١٤والحظــت اجلمعيــة العامــة بعــني االرتيــاح، يف الفقــرة 
حتفـال بالـذكرى السـنوية اخلمسـني ملـؤمتر      ت يف دورهتا الثامنـة واخلمسـني خطـة العمـل لال    أقرَّ

 ٢٠١٨األمم املتحدة الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية يف عـام    
ــة لألعمــال التحضــريية هلــذه    )، ورح٥٠َّ(اليونيســبيس+ ــة التوجيهي املناســبة، بــت بإنشــاء اللجن

) ورؤسـاء األفرقـة العاملـة    ١٥الـ املؤلفة من أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني (جمموعة 
التابعــة للجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني ومــدير مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وشــجَّعت اللجنــة 

  التوجيهية على العمل مع اخلرباء اآلخرين حسب االقتضاء.
 ٥٠وسُيواصـــل الفريـــق العامـــل اجلـــامع النظـــر يف األعمـــال التحضـــريية ملناســـبة اليونيســـبيس+

 كانــت قــد أُتيحــت للجنــة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني   األمانــةرة مــن مــذكِّوســُتعرض عليــه 
"الذكرى السنوية اخلمسون ملؤمتر األمم املتحدة املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي      وعنواهنا

واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية: موضـــوع دورات جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف  
" ٢٠١٨العلميـة والتقنيـة وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة يف عـام        األغراض السلمية وجلنتها الفرعيـة 

)A/AC.105/L.297(.  
وسيواصــل الفريــق العامــل اجلــامع أيضــاً النظــر يف األعمــال الــيت يضــطلع هبــا فريــق اخلــرباء املعــين  

  ، املرفـــق األول، A/AC.105/1088بالفضـــاء والصـــحة العامليـــة وخطـــة عملـــه (انظـــر الوثيقـــة       
  ).٧-٥الفقرات 
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    احلطام الفضائي  - ٨  
  ، مسألة احلطام الفضائي.٧٠/٨٢ من قرارها ١١و ١٠تناولت اجلمعية العامة، يف الفقرتني 

ــة مــذكِّ   ــة الفرعي ــة املتعلقــة باحلطــام    وســُتعرض علــى اللجن ــة عــن البحــوث الوطني رة مــن األمان
شـاكل  الفضائي، وبأمان األجسام الفضـائية الـيت توجـد علـى متنـها مصـادر قـدرة نوويـة، وبامل        

تـها األمانـة مـن الـدول     ن املعلومـات الـيت تلقَّ  تتضـمَّ  ، وهيباصطدامها باحلطام الفضائياملتصلة 
  ).A/AC.105/C.1/110األعضاء واملنظمات الدولية (

    
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  - ٩  

ملتحـدة وأملانيـا املعـين    سُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن املؤمتر الدويل املشترك بـني األمـم ا  
برصد األرض: حلول عاملية لتحديات التنميـة املسـتدامة يف اجملتمعـات املعرَّضـة للخطـر، الـذي       

)؛ وتقريــر عــن  A/AC.105/1097( ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٨إىل  ٢٦ُعِقــد يف بــون، أملانيــا، مــن    
ملعلومـات الفضـائية يف   التطوُّرات األخرية يف بوَّابة املعارف لربنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام ا    

ــبايدر) (   ــامج سـ ــوارئ (برنـ ــاالت الطـ ــتجابة يف حـ ــوارث واالسـ )؛ A/AC.105/1101إدارة الكـ
وتقرير عن املؤمتر الدويل املشترك بـني األمـم املتحـدة والصـني بشـأن اسـتخدام التكنولوجيـات        

ث للفتـرة  ِسنداي للحد مـن خمـاطر الكـوار   ز لتنفيذ إطار الفضائية يف إدارة الكوارث: دور معّز
ــن   ٢٠٣٠-٢٠١٥ ــيجني مـــــ ــد يف بـــــ ــذي ُعقـــــ ــبتمرب  ١٦إىل  ١٤، الـــــ  ٢٠١٥أيلول/ســـــ

)A/AC.105/1102         وتقرير عـن األنشـطة املشـتركة ملكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة لربنـامج ،(
 ٢٠١٥وتقرير عن األنشـطة املضـطلع هبـا يف عـام     ) A/AC.105/1103( ٢٠١٥سبايدر يف عام 

  ).A/AC.105/1105يف إطار برنامج سبايدر (
    

    املالحةالتطوُّرات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل   - ١٠  
، أنَّ اللجنــة الدوليــة ٧٠/٨٢ مــن قرارهــا ١٩ الحظــت اجلمعيــة العامــة مــع التقــدير، يف الفقــرة

املعنية بـالنظم العامليـة لسـواتل املالحـة عقـدت اجتماعهـا العاشـر يف بولـدر، الواليـات املتحـدة           
  .٢٠١٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٦ إىل ١ة، من األمريكي

وسُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانـة عـن االجتمـاع العاشـر للجنـة الدوليـة املعنيـة        
) وتقريـر عـن األنشـطة املضـطلع هبـا يف عـام       A/AC.105/1104بالنُّظم العامليـة لسـواتل املالحـة (   

  .)A/AC.105/1106ة (يف إطار خطة عمل اللجنة الدولية املذكور ٢٠١٥
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    طقس الفضاء  - ١١  
ستواصل اللجنة الفرعية النظر يف األعمال اليت يضـطلع هبـا فريـق اخلـرباء املعـين بطقـس الفضـاء        

  ).١٦٩-١٦٣، الفقرات A/AC.105/1088(انظر الوثيقة 
    

    األجسام القريبة من األرض  - ١٢  
، إنشـاء الشـبكة الدوليـة    ٧٠/٨٢رارهـا  مـن ق  ٩الحظت اجلمعية العامة بعـني االرتيـاح، يف الفقـرة    

يضـطلعان بـه     لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري املعين بتخطـيط البعثـات الفضـائية ومـا    
مــن عمــل لتنفيــذ التوصــيات املتعلقــة بالتــدابري الدوليــة الراميــة إىل التصــدي خلطــر ارتطــام األجســام  

 ،١٤٤، الفقــــــرة A/68/20، و١٥٣ ، الفقـــــرة A/70/20القريبـــــة مـــــن األرض (انظــــــر الوثـــــائق    
  .واملرفق الثالث) ١٩٨، الفقرة A/AC.105/1038و

األعمــال الــيت تضــطلع هبــا الشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر وستواصــل اللجنــة الفرعيــة النظــر يف 
، A/AC.105/1088الكويكبـــات والفريـــق االستشـــاري املعـــين بـــالتخطيط للبعثـــات الفضـــائية ( 

  ).١٩١-١٧٧الفقرات 
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - ١٣ 
علــى أن تــدعو اللجنــة الفرعيــة يف   ٧٠/٨٢ مــن قرارهــا ٨وافقــت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة  

دورهتــا الثالثــة واخلمســني فريقهــا العامــل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   
  .اخلارجي إىل االنعقاد من جديد

ــاً خلطــــة العمــــل لعــــام   وسيواصــــل الفر ، A/AC.105/1065( ٢٠١٦يــــق العامــــل عملــــه وفقــ
  .)٩واملرفق الثاين، الفقرة  ١٨٧  الفقرة

توصـيات بشـأن    الفريق العامل يتضمن من إعدادوسُيعرض على اللجنة الفرعية مشروع تقرير 
اص تعزيـز وتيسـري تنفيـذ إطـار األمـان اخلـ       األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مستقبالً من أجـل 

  ).A/AC.105/C.1/L.349بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي (
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - ١٤  
علــى أن تــدعو اللجنــةُ الفرعيــة يف   ٧٠/٨٢ مــن قرارهــا ٨وافقــت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة  

تدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد   دورهتا الثالثة واخلمسني فريقها العامل املعين باس
  جديد.إىل االنعقاد من 
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، ١٦١، الفقــرة A/64/20( ٢٠١٦وسُيواصــل الفريــق العامــل أعمالــه وفقــاً خلطــة العمــل لعــام   
  .)١٩٩، الفقرة A/69/20و

مشروع تقرير من رئيس الفريق العامل بعنوان " مقدَّمة وسُتعرض على اللجنة الفرعية ورقة عمل
)، A/AC.105/C.1/L.343الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (

  كانت قد أُطلعت عليها يف دورهتا الثانية واخلمسني.و
مذكِّرة من األمانة بعنـوان "جمموعـة حمدَّثـة مـن مشـاريع املبـادئ       وسُتعرض على اللجنة الفرعية 

 .)A/AC.105/L.348تدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (التوجيهية بشأن اس

بعنـوان  وسُتعرض على اللجنة الفرعية أيضاً ورقتا عمل مقدَّمتان مـن االحتـاد الروسـي، واحـدة     
"آن األوان لكي يقرِّر اجملتمـع الـدويل مـا إذا كـان سـيدعم جمموعـة حلـول فعالـة بشـأن تعزيـز           

نتـائج غـري حامسـة    مستخلصـاً  بشـأن هـذا املوضـوع     سـينهي عملـه  أمان العمليـات الفضـائية أو   
ــةً ــمون مـــن أيِّ خاليـ ــدة عمليـــة هامشـــية  وظيفـــي  مضـ ) A/AC.105/C.1/L.345" (وذات فائـ

واألخرى بعنوان "التقييم الروسي ملبادرة االحتاد األورويب وإجراءاته الرامية إىل املضي قـدماً يف  
بشـــــأن أنشـــــطة الفضـــــاء اخلـــــارجي"   مشـــــروع مدونـــــة قواعـــــد الســـــلوك الـــــيت أعـــــدَّها 

)A/AC.105/C.1/L.346.(  
وســُتعرض علــى اللجنــة الفرعيــة ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعنــوان   
"مقتــرح مــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أجــل إنشــاء فريــق خــرباء معــين باألجســام            

  ).A/AC.105/C.1/L.347واألحداث الفضائية" (
    

روع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية مش  - ١٦  
    والتقنية  العلمية

سُيقدَّم مشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الفرعية الرابعـة واخلمسـني، مبـا يف ذلـك     
املواضــيع املــراد تناوهلــا باعتبارهــا مواضــيع/بنودا منفــردة للمناقشــة أو يف إطــار خطــط العمــل     

  .٢٠١٦تعدِّدة السنوات إىل اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني، يف عام امل
جــدول األعمــال املؤقَّــت لــدورة اللجنــة الفرعيــة    وســينظر الفريــق العامــل اجلــامع يف مشــروع 

  وكذلك يف املسائل التنظيمية املتعلقة باللجنة الفرعية. الرابعة واخلمسني،
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    الندوة
 ٢٠٠٧إليه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني، يف عـام       وفقاً لالتفاق الذي توصَّلت 

)A/AC.105/890  ٢٠١٥)، ويف دورهتـا الثانيـة واخلمسـني، يف عـام     ٢٤، املرفق األول، الفقـرة 
)A/AC.105/1088 ــ)، ســوف ُت٨واملرفــق األول، الفقــرة  ،٢٧٤، الفقــرة  بعــد ظهــر يــوم د، عقَ

ــر /شــباط ١٥ ــدوةٌ ينظِّمهــا ٢٠١٦فرباي مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي حــول موضــوع     ، ن
  قطاع الصناعة يف استكشاف الفضاء".  "دور

    
    مسائل تنظيمية

أيَّدت اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني قرار اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة الـذي اتَّخذتـه يف       
نقـيح املعـايري   ) بشـأن ت ٢٧٥، الفقـرة  A/AC.105/1088( ٢٠١٥دورهتا الثانية واخلمسني يف عام 

ــام      ــة واخلمســني يف ع ــا الرابع ــة يف دورهت ــيت وضــعتها اللجن ــرة A/66/20( ٢٠١١ال  )٢٩٨، الفق
ــام       ــني يف عــ ــا اخلمســ ــة يف دورهتــ ــة الفرعيــ ــه اللجنــ ــلت إليــ ــذي توصَّــ ــاق الــ  ٢٠١٣واالتفــ

)A/AC.105/1038 ــرة ــة       ٢٤٢، الفق ــال األفرق ــالزم ألعم ــت ال ــوفري الوق ــن أجــل ضــمان ت ) م
األمانـة تفويضـاً واضـحاً لتنفيـذ هـذه املعـايري. وأيَّـدت اللجنـة يف هـذا الصـدد           العاملة، وإعطـاء  

توصية اللجنة الفرعيـة بسـريان هـذه املعـايري نفسـها، وفـق مقتضـى احلـال، علـى تنظـيم أعمـال            
على غرار اللجنة الفرعية، عـدداً كـبرياً مـن العـروض اإليضـاحية      اللجنة، اليت عادة ما تتضمن، 

  ).٣٥٧، الفقرة A/70/20(العلمية والتقنية 
) واللجنــة ٣٥٩، الفقــرة A/70/20وعمــالً بطلــب قدمتــه اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني (

)، سـُتعرض علـى اللجنـة    ٢٧٨، الفقـرة  A/AC.105/1088الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسـني ( 
لــدى اللجنــة  خالصــة وافيــة تتضــمَّن القواعــد واإلجــراءات واملمارســات املعمــول هبــا   الفرعيــة

  وهيئتيها الفرعيتني، مبا يشمل جتهيز الوثائق.
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    املرفق
    تنظيم األعمال

ُوضــع اجلــدول الــزمين لعمــل اللجنــة الفرعيــة حبيــث يتــرك لألفرقــة العاملــة الــيت ســُتدعى إىل   - ١
  املتاح.  أكرب قدر ممكن من الوقت ١٦و ١٤و ١٣و ٦االنعقاد جمدَّداً يف إطار البنود 

االقتضاء، احلد من عدد الكلمات اليت سُتلقَى، يف كـل جلسـة، يف إطـار    وجيوز، حسب   - ٢
مـن أجـل   ، تبادل عـام لـآلراء وعـرض للتقـارير املقدَّمـة عـن األنشـطة الوطنيـة"        املعنون " ٤البند 

. األخـرى املزمـع النظـر فيهـا يف كـل جلسـة      إتاحة وقت كاف للنظر يف بنود جـدول األعمـال   
ــة، أالَّ ت  ــدة عامـ ــي، كقاعـ ــات  وينبغـ ــدَّة الكلمـ ــاوز مـ ــائق ( ١٠تجـ ــرة A/70/20دقـ ، ٣٥٧، الفقـ

  (ب)). ٢٧٥، الفقرة A/AC.105/1088و
وينبغي أالَّ يتعدَّى عدد العروض اإليضـاحية التقنيـة ثالثـة عـروض كحـد أقصـى يف كـل          - ٣

جلسة؛ على أن تكون العروض اإليضاحية ذات صلة وثيقة ببنود جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة     
دقيقــة. وينبغــي للــرئيس أن يــذكِّر الوفــود عنــد جتــاوز الوقــت املخصَّــص   ١٥ز مــدهتا وأالَّ تتجــاو

)A/70/20 ٣٥٧، الفقرة ،A/AC.105/1088 (ج)). ٢٧٥، الفقرة  
ويرد فيما يلي جدول زمين استرشادي لألعمال. وهو دليل عام للتواريخ واألوقات الـيت    - ٤

مي أوقـات النظـر يف مجيـع البنـود أو متديـدها أو      وميكن تقد سيجري فيها تناول البنود أثناء الدورة.
  الدورة. تأخريها حسب متطلبات أعضاء اللجنة وأيِّ قيود تنظيمية ُتواَجه أثناء انعقاد

  
  *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال

  التاريخ صباحاً  بعد الظهر

 ٢٠١٦فرباير/شباط ١٩- ١٥األسبوع  
فضاء الندوة اليت ينظِّمها مكتب شؤون ال

حول موضوع  العامة اخلارجي التابع لألمانة
 "دور قطاع الصناعة يف استكشاف الفضاء"

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

  فرباير/شباط ١٥االثنني، 

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

الدول األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال ال ينطوي على املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود  تزويد
)، A/50/20( ٢٠رقم لعامة، الدورة اخلمسون، امللحق الوثائق الرمسية للجمعية اجدول األعمال ( مننة معيَّ

  .(ب)) ١٦٩و ١٦٨ن الفقرتا
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  التاريخ صباحاً  بعد الظهر

  تبادل عام لآلراء   - ٤البند 
  سام القريبة من األرض األج  - ١٢البند 
استدامة أنشطة الفضاء   - ١٤البند 

   (أ)اخلارجي يف األمد البعيد
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء  - ٤البند 
  األجسام القريبة من األرض  - ١٢البند 
استدامة أنشطة الفضاء   - ١٤البند 

  (أ)اخلارجي يف األمد البعيد
 عروض إيضاحية تقنية

  فرباير/باطش ١٦الثالثاء، 

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

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء   - ٤البند 
  األجسام القريبة من األرض   - ١٢البند 
استدامة أنشطة الفضاء   - ١٤البند 

  (أ)اخلارجي يف األمد البعيد
 ةعروض إيضاحية تقني

  فرباير /شباط ١٧األربعاء، 

  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

  ر  فرباي/شباط ١٨اخلميس، 

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

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

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء    - ٤البند 
تسخري تكنولوجيا   - ٦البند 
ألغراض التنمية االجتماعية   الفضاء

  (ج)واالقتصادية
  احلطام الفضائي    - ٨ البند

 عروض إيضاحية تقنية

  فرباير  /شباط ١٩اجلمعة، 

 ٢٠١٦فرباير/شباط ٢٦- ٢٢األسبوع  
  تبادل عام لآلراء  - ٤البند 
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات   - ٥البند 

  الفضائية 
  لسواتل املالحة ةم العامليالنظ  - ١٠البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  لآلراء تبادل عام  - ٤البند 
تسخري تكنولوجيا   - ٦البند 
ألغراض التنمية االجتماعية   الفضاء

  (ج)واالقتصادية
  احلطام الفضائي  - ٨البند 

 عروض إيضاحية تقنية

  فرباير /شباط ٢٢االثنني، 



 

V.15-08484 11 
 

A/AC.105/C.1/L.336 

  التاريخ صباحاً  بعد الظهر

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات   - ٥البند 
  الفضائية 

  دعم إدارة الكوارث  - ٩البند 
  لسواتل املالحة ةم العامليالنظ  - ١٠البند 

  عروض إيضاحية تقنية

برنامج األمم املتحدة   - ٥البند 
  للتطبيقات الفضائية

  دعم إدارة الكوارث  - ٩البند 
  لسواتل املالحة ةم العامليالنظ  - ١٠البند 

 عروض إيضاحية تقنية

  فرباير  /شباط ٢٣الثالثاء، 

  االستشعار عن ُبعد  - ٧البند 
نسبة ثابت بالالدار امل  - ١٥البند 
  األرض   إىل

مشروع جدول األعمال   - ١٦البند 
املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة 

  الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

  االستشعار عن ُبعد  - ٧البند 
  دعم إدارة الكوارث    - ٩البند 
ثابت بالنسبة الدار امل  - ١٥البند 
  األرض   إىل

  عروض إيضاحية تقنية

    فرباير/شباط ٢٤األربعاء، 

مشروع جدول األعمال   - ١٦البند 
املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة 

  (ج)الفرعية
  اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع

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

  عروض إيضاحية تقنية

  االستشعار عن ُبعد   - ٧البند 
املدار الثابت بالنسبة   - ١٥البند 
  األرض   إىل

مشروع جدول األعمال   - ١٦البند 
املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة 

  (ج)الفرعية
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 

باستخدام مصادر القدرة النووية يف 
  الفضاء اخلارجي

 عروض إيضاحية تقنية

  فرباير  /شباط ٢٥اخلميس، 

   فرباير/شباط ٢٦اجلمعة،  التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٧البند  ر املقدَّم إىل اللجنةالتقري  - ١٧البند 
سيجتمع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، الذي سيعاود   (أ)  

. وستستأنف ١٤البند ، أثناء الدورة للنظر يف ٧٠/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ٨ االنعقاد عمالً بالفقرة
  .العامل فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق/شباط ٢٥اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 

سيجتمع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي سُيعاود   (ب)  
. وستستأنف اللجنة ١٣، أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٠/٨٢ من قرار اجلمعية العامة ٨االنعقاد عمالً بالفقرة 

  .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/شباط ٢٥الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 
من قرار اجلمعية  ٨بالفقرة سيجتمع الفريق العامل اجلامع، الذي سُيعاود االنعقاد عمالً   (ج)  
. وستستأنف اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ١٦و ٦ظر يف البندين ، أثناء الدورة للن٧٠/٨٢ العامة

  فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل./شباط ٢٥ذينك البندين يوم اخلميس  نظرها يف
 


