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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  واخلمسونالتاسعة  الدورة
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧- ٨فيينا، 

      *جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      جدول األعمال املؤقَّت - الًأو 

  افتتاح الدورة. -١
  إقرار جدول األعمال. -٢
  .انتخاب أعضاء املكتب  -٣
 كلمة الرئيس.  -٤

  عام لآلراء. تبادل -٥
 ل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.ُبُس -٦

 اخلمسني.الثالثة و تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا -٧

  واخلمسني.اخلامسة تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  -٨
 دامة.الفضاء والتنمية املست  -٩

                                                         
انتظار  ُتقدَّم هذه الوثيقة يف غضون الفترة الزمنية اليت تقتضيها قاعدة األسابيع العشرة بسبب ضرورة مل  *  

 ٤واخلمسني املعقودة يف الفترة من اخلامسة الصيغة النهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا 
  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٥إىل 
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 الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة. -١٠

 الفضاء واملياه. -١١

 الفضاء وتغيُّر املناخ. -١٢

 استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة. -١٣

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٤
  مسائل أخرى. -١٥
  مة.تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العا -١٦
    

  (١)الشروح - ثانياً 
  

   افتتاح الدورة  - ١  
ــ ــَتوف ُتس ــدورة ح فت ــراض     التاســعة ال ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ واخلمســون للجن

  .٢٠١٦حزيران/يونيه  ٨السلمية ("اللجنة") يف صباح يوم األربعاء، 
    

    إقرار جدول األعمال  - ٢  
  باشرة.جيري إقرار جدول األعمال بعد افتتاح الدورة موف س
    

   انتخاب أعضاء املكتب  - ٣  
، املعنـــون "التعـــاون الـــدويل يف ٧٠/٨٢مـــن قرارهـــا  ٣١أقـــرَّت اجلمعيـــة العامـــة، يف الفقـــرة  

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية"، تشـكيل مكاتـب اللجنـة وجلنتيهـا الفـرعيتني      
 هـا الفرعيتـان، كـل   ، وكرَّرت تأكيد ضـرورة أن تنتخـب اللجنـة وجلنتا   ٢٠١٧-٢٠١٦للفترة 
  ، أعضاء مكاتبها املرشَّحني لتلك الفترة.٢٠١٦يف دورهتا لعام  منها

)، ٣٨١، الفقـرة  A/69/20واخلمسـني (الوثيقـة   السـابعة  وكانت اللجنة قد الحظت، يف دورهتا 
  .ترشيح ديفيد كيندال (كندا) ملنصب رئيس اللجنة تأييد

                                                         
من جدول األعمال الذي سوف تقرُّه جلنة  ل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاًال متثِّ )١(  

  خلارجي يف األغراض السلمية.استخدام الفضاء ا
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ــة ب   ــدولَ األعضــاء يف اللجن ــةُ ال ــا مسو تروأَبلغــت األمان ــا (شــيح مارتين ــة التشــيك اجلكلريوف ) يةمهوري
  .٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٧يف مذكِّرة شفوية بتاريخ  ،لرئيس اللجنةاألوىل  ةملنصب النائب

وأبلغت األمانةُ الدولَ األعضاء يف اللجنـة بترشـيح عمـر الشـريف محـد عيسـى (السـودان) ملنصـب         
  .٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩يف مذكِّرة شفوية بتاريخ  ،اللجنةر الثاين لرئيس اللجنة/مقرِّالنائب 

ك. ، ف.٢٠١٦يف عـام   واخلمسـني ، يف دورهتا الثالثة الفرعية العلمية والتقنية لجنةُوانتخبت ال
للـدورة   لـدورهتا الثالثـة واخلمسـني، وتشـياكي موكـاي (اليابـان) رئيسـاً        دادوال (اهلند) رئيسـاً 

 .)١٣رة ، الفقA/AC.105/1109( الرابعة واخلمسني

هيلمـوت  ، ٢٠١٦يف عـام   واخلمسـني القانونيـة، يف دورهتـا اخلامسـة    لجنـة الفرعيـة   وانتخبت ال
  ).١الفقرة ، A/AC.105/1113رئيساً هلا ملدَّة سنتني (الوثيقة  الغوس كولر (شيلي)

    
   كلمة الرئيس  - ٤  

اسـتجدَّ مـن    اجدولَ األعمال، سُيلقي رئيس اللجنة كلمةً يستعرض فيها مـ  عقب إقرار اللجنِة
  واخلمسني.الثامنة تطوُّرات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورهتا 

    
   عام لآلراء تبادل  - ٥  

عـام لـآلراء. وينبغـي، مـن حيـث املبــدأ،       تبـادل سـوف تبـدأ اللجنـةُ أعماهلـا املوضـوعية بـإجراء       
  دقائق. ١٠تستغرق الكلمات اليت ُتلقَى أكثر من   أالَّ
    

    على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ل ووسائل احلفاظُبُس  - ٦  
، أن تواصـل النظـر، علـى    ٧٠/٨٢مـن قرارهـا    ١٣ العامة إىل اللجنة، يف الفقرة طلبت اجلمعية

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض     احلفــاظ علــى ل ووســائل ُبســبيل األولويــة، يف ُســ  
 ووافقـت ، السـبعني واحلاديـة  امـة يف دورهتـا   عن ذلك إىل اجلمعية الع تقدِّم تقريراً وأن ،السلمية
النظــر يف املنظــور األوســع نطاقــا لألمــن الفضــائي ومــا يــرتبط  اللجنــةُ ضــرورة أن تواصــلعلــى 

بذلك من أمور ميكن أن تفيد يف ضمان تنفيذ األنشطة الفضـائية بأمـان وبـروح املسـؤولية، مبـا      
  لذلك اهلدف. واألقاليمي حتقيقاًيف ذلك سبل تعزيز التعاون على الصعد الدويل واإلقليمي 
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   اخلمسنيالثالثة وتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا  - ٧ 
، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، أثنـاء  ٧٠/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ٨بالفقرة  عمالً

  اخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:الثالثة ودورهتا 
، A/AC.105/1109(انظــر الوثيقــة برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية   )(أ  
  ؛)٦٣-٤١الفقرات 
ــادية يف       (ب)   ــة واالقتصـ ــة االجتماعيـ ــراض التنميـ ــاء ألغـ ــا الفضـ ــخري تكنولوجيـ تسـ
(انظـر الوثيقـة    ٢٠١٥مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام            سياق

A/AC.105/1109 ؛١٨-١٤، واملرفق األول، الفقرات ٨٠-٦٤، الفقرات(  
ــك     املتَّصــلة املســائل   (ج)   ــا يف ذل ــد بواســطة الســواتل، مب باستشــعار األرض عــن ُبع

، الفقـرات  A/AC.105/1109تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصـد بيئـة األرض (انظـر الوثيقـة     
  )؛٩١-٨١

  )؛١١٣-٩٢، الفقرات A/AC.105/1109احلُطام الفضائي (انظر الوثيقة   (د)  
، A/AC.105/1109م الفضائية (انظر الوثيقـة  ظُدعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ  ) (ه  
  )؛١٣٤-١١٤الفقرات 
ــنُّ     (و)   ــال ال ــوُّرات األخــرية يف جم ــة     ظُالتط ــر الوثيق ــة (انظ ــواتل املالح ــة لس م العاملي

A/AC.105/1109 ؛١٦١-١٣٥، الفقرات(  
  )؛١٧٤-١٦٢، الفقرات A/AC.105/1109الوثيقة  طقس الفضاء (انظر  (ز)  
ــن األرض    (ح)   ــة مـ ــام القريبـ ــة   األجسـ ــر الوثيقـ ــرات  ،A/AC.105/1109(انظـ الفقـ
  )؛١٩٤-١٧٥

(انظـــر الوثيقــــة   اســـتخدام مصـــادر القــــدرة النوويـــة يف الفضـــاء اخلــــارجي      (ط)  
A/AC.105/1109 واملرفق الثاين)؛٢١٢-١٩٥، الفقرات ،  

ضــــاء اخلـــــارجي يف األمــــد البعيـــــد (انظــــر الوثيقـــــة    اســــتدامة أنشـــــطة الف   (ي)  
A/AC.105/1109؛٢٤٨-٢١٣لفقرات ، ا(  

ــألرض          (ك)   ــبة ل ــت بالنس ــدار الثاب ــة للم ــة واخلــواص التقني ــة الفيزيائي ــة الطبيع دراس
واســتخدامه وتطبيقاتــه، مبــا يف ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر  

ات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية رصلة بتطوُّاملسائل املتَّ
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، A/AC.105/1109(انظــر الوثيقــة   ومصــاحلها، دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت     
  )؛٢٥٧- ٢٤٩الفقرات 
ــدورة     (ل)   ــة  الرابعــة مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت لل ــة الفرعي واخلمســني للجن

  ).٢٦٦-٢٥٨، الفقرات A/AC.105/1109ظر الوثيقة العلمية والتقنية (ان
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    
، املراكـز اإلقليميـة لتـدريس علـوم     ٧٠/٨٢مـن قرارهـا    ٢٠العامة، يف الفقرة  اجلمعيةعت شجَّ

 علـى أن تسـتمر يف تعزيـز التوسـع يف إشـراك      ،وتكنولوجيا الفضاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة   
لجنــة العلــى ضــرورة أن تواصــل املراكــز اإلقليميــة موافــاة  وافقــت املــرأة يف براجمهــا التعليميــة، 

  مبعلومات عن أنشطتها.
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
مـدة عمـل   واللجنة، يف دورهتا السابعة واخلمسني، علـى متديـد خطـة العمـل هلـذا البنـد        اتفقت

د، حـىت الـدورة التاسـعة    عين باستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـ     الفريق العامل امل
  ).  ١٩٩، الفقرة A/69/20الوثيقة واخلمسني للجنة (

الفريـق العامـل عقـد    أنَّ ، يف دورهتا الثالثة واخلمسني ،اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةوالحظت 
مشــاورات غــري رمسيــة خــالل   وأجــرى ٢٠١٦شــباط/فرباير  ٢٦إىل  ١٦مثــاين جلســات مــن  

الوثيقــــة ( الــــدورة، لكنــــه مل يســــتطع التوصــــل إىل توافــــق يف اآلراء حــــول اعتمــــاد تقريــــره 
A/AC.105/1109 الفريــق العامــل سيواصــل أنَّ الحظــت اللجنــة الفرعيــة كمــا  .)٢٢٠، الفقــرة

ه حزيران/يونيــ ٧و ٦يف فيينــا يــومي  عملــه يف فتــرة مــا بــني الــدورات وســوف يعقــد اجتماعــاً 
٢٠١٦ )A/AC.105/1109 اللجنـة سـوف   أنَّ  أيضـاً والحظت اللجنـة الفرعيـة    .)٢٢٢، الفقرة
، يف بنـد جـدول   ٢٠١٦، أثناء دورهتا التاسعة واخلمسني الـيت سـتعقدها يف حزيران/يونيـه    تبتُّ

األعمال املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد، مبـا يف ذلـك الفريـق العامـل      
  .)٢٦٢، الفقرة A/AC.105/1109( ل يف إطارهكَّاملش
مـن رئـيس الفريـق    ة مقدَّمـ ورقـة عمـل    ، يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني،   ض على اللجنـة عَرُتوس

املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد    الفريق العامل  تتضمن مشروع تقرير العامل
للجنـة الفرعيـة   ا بق إتاحة ورقة العمل أمام، وكان قد س)A/AC.105/C.1/L.343الوثيقة ( البعيد

  الثانية واخلمسني وأمام اللجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني.   العلمية والتقنية يف دورهتا
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حــة مــن جمموعــة  منقَّوثــة حمدَّ صــيغة، A/AC.105/L.301، يف الوثيقــة ض علــى اللجنــة أيضــاً عَروســُت
فقـت  مـا اتَّ ، مثلالفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد    بشأن اسـتدامة أنشـطة   مشاريع املبادئ التوجيهية 

  ).  ٢٢١، الفقرة A/AC.105/1109الوثيقة اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واخلمسني ( عليه
أملانيـا وإيطاليـا ورومانيـا والسـويد      ة مـن مقدَّمـ عمـل   ورقـةُ عرض على اللجنة كـذلك  ُتوسوف 

ــا الع    ــدا واململكــة املتحــدة لربيطاني ــات املتحــدة   آظمــى ووفرنســا وكن ــدا الشــمالية والوالي يرلن
أتيحـت للجنـة الفرعيـة يف دورهتـا      كانـت قـد   ،)A/AC.105/L.302الوثيقـة  ( األمريكية واليابـان 

ــة اجتمــاع؛    ــة واخلمســني كورق ــا عمــل  والثالث ــان مــن االحتــاد الروســي (  تانمقــدَّمورقت الوثيقت
A/AC.105/L.303 وA/AC.105/L.304 ،(   نـــة الفرعيــة يف دورهتــا الثالثـــة   لجلأتيحتــا  كانتــا قــد

الوثيقـة  وهـي واردة يف   الـدول عـدد مـن    مـن ة مقدَّمـ واخلمسني كورقيت اجتماع؛ وورقة عمل 
A/AC.105/L.305.)٢(  

    
  مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الرابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

،  A/AC.105/1109واخلمسـني (الوثيقـة   الثالثـة  يف تقرير اللجنة الفرعية عـن أعمـال دورهتـا    يرد 
ــرات  ــر ٢٦٦-٢٥٨الفق ــق األوَّل، الفق ــا بشــأن    ١٩ة ، واملرف ــيت أجرهت ــداوالت ال ) عــرض للم

  واخلمسني.الرابعة مشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورهتا 
علـى  تقتـرح  فقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثالثة واخلمسـني، علـى البنـود الـيت سـوف      اتقد و

دراجها يف جدول أعمـال دورة اللجنـة   إلجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
  ).  ٢٦٢و ٢٦١ ، الفقرتنيA/AC.105/1109 الفرعية الرابعة واخلمسني (انظر الوثيقة

توصـلت إليـه يف دورهتـا الرابعـة      كانـت قـد   لالتفـاق الـذي   وفقـاً والحظت اللجنة الفرعيـة أنـه   
)، فــإنَّ النــدوة ٢٤، املرفــق األول، الفقــرة A/AC.105/890الوثيقــة ( ٢٠٠٧واألربعــني يف عــام 

سـيتوىل تنظيمهـا االحتـاد الـدويل      ٢٠١٧اليت سُتعقَد خـالل دورهتـا الرابعـة واخلمسـني يف عـام      
للمالحة اجلوية وأهنا سوف تبلغ اللجنة مبوضوع الندوة لكي تبـت فيـه يف دورهتـا الـيت سـتعقد      

  .)٢٦٣، الفقرة A/AC.105/1109الوثيقة ( ٢٠١٦يف حزيران/يونيه 
    

  واخلمسنياخلامسة تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  - ٨ 
 

خــالل ، نظــرت اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، ٧٠/٨٢مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٤بــالفقرة  عمــالً
  واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:اخلامسة دورهتا 

                                                         
  القائمة الكاملة بالدول اليت قدَّمت ورقة العمل. A/AC.105/L.305ترد يف الوثيقة  )٢(  



 

V.16-02611 7 
 

A/AC.105/L.300 

غــري الدوليــة عــن أنشــطة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات   معلومــات  )أ(  
  )؛٥٣-٤١، الفقرات A/AC.105/1113ق بقانون الفضاء (انظر الوثيقة احلكومية فيما يتعلَّ

قــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا حالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلِّ  )ب(  
  ؛)٨٣-٥٤، الفقرات A/AC.105/1113(انظر الوثيقة 

ــدار     املســائل املتَّ  (ج)   صــلة بتعريــف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده وبطبيعــة امل
بل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق    الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف السُّـ       

االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لـألرض، دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل      
  )؛١١١-٨٤، الفقرات A/AC.105/1113ر الوثيقة لالتصاالت (انظ

التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه     (د)  
  )؛  ١٢١-١١٢، الفقرات A/AC.105/1113األغراض السلمية (انظر الوثيقة   يف

ــة       )ه(   ــر الوثيقـ ــاء (انظـ ــانون الفضـ ــال قـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ، A/AC.105/1113بنـ
  )؛١٣٧-١٢٢الفقرات 
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   )و(  

  )؛١٥٤-١٣٨، الفقرات A/AC.105/1113تنقيحها (انظر الوثيقة  يةإمكانواخلارجي 
صـلة بتـدابري ختفيـف    ات القانونيـة املتَّ عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليَّ تبادل  )ز(  

ل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلســبان (انظــر الوثيقــة  احلطــام الفضــائي، مــع أخــذ عمــ
A/AC.105/1113 ؛١٨٧-١٥٥، الفقرات(  

ة املعنيَّـ  مـة قانونـاً  عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزِ    تبادل  )ح(  
  )؛٢٠٢-١٨٨، الفقرات A/AC.105/1113(انظر الوثيقة  بالفضاء اخلارجي

 بشــأن اجلوانــب القانونيــة إلدارة حركــة املــرور يف الفضــاء  عــام لــآلراء تبــادل  (ط)  
  )؛٢١٦-٢٠٣، الفقرات A/AC.105/1113(انظر الوثيقة 

 عام لآلراء بشأن تطبيق القانون الـدويل علـى أنشـطة السـواتل الصـغرية      تبادل  (ي)  
  )؛٢٣١-٢١٧، الفقرات A/AC.105/1113(انظر الوثيقة 

ــاو    (ك)   ــة للتع ــات الدولي ن يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي   اســتعراض اآللي
  )؛٢٤٦-٢٣٢، الفقرات A/AC.105/1113(انظر الوثيقة  واستخدامه يف األغراض السلمية
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اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          (ل)  
 اخلمســنيبشــأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا السادســة و

  .)٢٦٣-٢٤٧، الفقرات A/AC.105/1113(انظر الوثيقة 
    

   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها    
ــرَّ ــة إىل   تأقـ ــية الداعيـ ــة التوصـ ــة الفرعيـ ــاد اللجنـ ــدات   انعقـ ــة معاهـ ــل املعـــين حبالـ ــق العامـ الفريـ
من جديد يف الدورة السادسـة واخلمسـني للجنـة    املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي  األمم

يف التحضريات لالحتفال بالـذكرى السـنوية اخلمسـني ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين        الفرعية للنظر 
 ٢٠١٨باستكشــــــاف الفضــــــاء اخلــــــارجي واســــــتخدامه يف األغــــــراض الســــــلمية يف عــــــام 

ــة   ")٥٠("اليونيســبيس+ ــة كمســألة ذات أولوي ــر، الA/AC.105/1113(الوثيق ــق ٥٧ة فق ، واملرف
  .)٢٢األول، الفقرة 

    
اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود     

    جديدة لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا السادسة واخلمسني
ســُيقتَرح علــى جلنــة  واخلمســني، علــى البنــود الــيتاخلامســة الفرعيــة، يف دورهتــا  فقــت اللجنــةات

ــة        ــا يف جــدول أعمــال دورة اللجن اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إدراُجه
  ).  ٢٥١، الفقرة A/AC.105/1113 الوثيقةانظر واخلمسني (السادسة الفرعية 

اللجنــة الفرعيــة علــى دعــوة املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون  اتفقــت و
مـع مراعـاة احلاجـة إىل     واخلمسـني، السادسـة  أثنـاء دورهتـا   تعقـد  إىل تنظيم نـدوة  ددا جمالفضاء 

  ).٢٥٣، الفقرة A/AC.105/1113 الوثيقةانظر (يف الندوة  العادلواجلنساين التمثيل اجلغرايف 
عـرض للمـداوالت بشـأن     A/AC.105/1113مـن الوثيقـة    ٢٦٢إىل  ٢٥٤ويرد يف الفقرات من 

  .املسائل التنظيمية
    

    الفضاء والتنمية املستدامة - ٩  
) ٢٨٦-٢٧٢، الفقــرات A/70/20الوثيقــة واخلمســني (الثامنــة يف تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا َيــرُِد 

  والتنمية املستدامة. عرض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء
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    احلالة الراهنةالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض   - ١٠  
-٢٨٧ ، الفقـرات A/70/20واخلمسـني (الوثيقـة   الثامنـة  يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 
) عرض ملـداوالهتا يف تلـك الـدورة حـول بنـد جـدول أعماهلـا املعنـون "الفوائـد العرضـية           ٢٩٥

  لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة".
    

   الفضاء واملياه - ١١ 
-٢٩٦ ، الفقـرات A/70/20واخلمسـني (الوثيقـة   الثامنـة  يف تقرير اللجنة عن أعمـال دورهتـا   َيرُِد 
  واملياه.  ) عرض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء٣٠٢

    
   الفضاء وتغيُّر املناخ - ١٢ 

-٣٠٣ ، الفقـرات A/70/20واخلمسـني (الوثيقـة   الثامنـة  يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 
  املناخ.  ) عرض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء وتغيُّر٣١٤

    
   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - ١٣ 

-٣١٥ ، الفقـرات A/70/20واخلمسـني (الوثيقـة   الثامنـة  يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 
) عرض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّـق باسـتخدام تكنولوجيـا    ٣٢٣

  الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.
وســوف ُيعــَرض علــى اللجنــة تقريــر االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة الفضــاء    

، )A/AC.105/1114لوثيقـة  ا( اخلارجي عن أعمال دورتيه اخلامسة والـثالثني والسادسـة والـثالثني   
 للفتـرة  يف منظومـة األمـم املتحـدة    تنسـيق األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء     عـن األمني العام وتقرير 
بشـأن   لية األمم املتحدة للفضاءآلاص اخلتقرير وال )،A/AC.105/1115الوثيقة ( ٢٠١٧ -٢٠١٦

فريق اخلرباء نفيذ توصيات على ت ساعدة الدول األعضاءدور الكيانات التابعة لألمم املتحدة يف م
الوثيقــة ( املعــين بتــدابري كفالــة الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي         احلكــوميني

A/AC.105/1116.(  
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   دور اللجنة يف املستقبل  - ١٤  
-٣٢٤ ، الفقـرات A/70/20واخلمسـني (الوثيقـة   الثامنـة  يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 
املتعلِّــق بــدور اللجنــة    والهتا يف تلــك الــدورة حــول بنــد جــدول أعماهلــا      ) عــرض ملــدا ٣٤٦
  املستقبل. يف
   

   مسائل أخرى - ١٥ 
-٣٤٧ ، الفقـرات A/70/20واخلمسـني (الوثيقـة   الثامنـة  يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 
  أخرى. ليف إطار بند جدول أعماهلا املتعلِّق مبسائ ) عرض ملداوالهتا يف تلك الدورة٣٦٠

    
    ٢٠١٩‐ ٢٠١٨تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة     

، االتفـاَق الـذي توصَّـلت إليـه اللجنـة      ٥٨/٨٩مـن قرارهـا    ١١، يف الفقـرة  دت اجلمعية العامـة أيَّ
، املرفـق الثـاين،   A/58/20الوثيقـة  مكاتب اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني يف املسـتقبل (     تشكيلبشأن 

 الوثيقة إىل التدابري املتعلقة بطرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني (انظر استناداً )،٩-٥الفقرات 
A/52/20الوثيقة و ،، املرفق األولA/58/20      املرفق الثاين، التـذييل الثالـث)، الـيت كانـت اجلمعيـة ،

  .٥٢/٥٦يف قرارها  أيَّدهتاقد العامة 
ل هيئتيها الفرعيتني يف املسـتقبل، ينبغـي أن تتوصَّـ   مكاتب اللجنة و بتشكيلللتدابري املتعلقة  ووفقاً

ــة يف دورهتــا   ــها   واخلمســني إىل اتِّالتاســعة اللجن ــع أعضــاء مكتب هيئتيهــا  ومكــتيبفــاق بشــأن مجي
  .٢٠١٩-٢٠١٨الفرعيتني للفترة 

    
    ٥٠+يونيسبيسؤمتر الاألعمال التحضريية مل    

ن ملـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين باستكشـاف      وسالذكرى السنوية اخلماملعنونة " األمانة ذكِّرةمل وفقاً
: موضــوع دورات جلنــة اســتخدام الفضــاء  الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 

اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة يف عـام     
على يتعني لجنة يف دورهتا الثامنة واخلمسني، الأقرهتا كما )، A/AC.105/L.297الوثيقة " (٢٠١٨

اللجنــة وجلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وجلنتــها الفرعيــة القانونيــة، كــل منــها يف دورهتــا املزمــع 
 ٥٠اليونيســـبيس+مـــؤمتر  ، حتديـــد أولويـــات مواضـــيعية للنظـــر فيهـــا يف٢٠١٦عقـــدها يف عـــام 

  (أ)).  ٢٩، الفقرة A/AC.105/L.297واالتفاق على تلك األولويات (انظر الوثيقة 
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ملـؤمتر  ، يف التحضـريات  دورهتا الثالثة واخلمسني خالل ،اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةونظرت 
يف الـواردة   واضـيعية املولويات بــاأل ، وأوصـت  طار فريقها العامـل اجلـامع  إيف  ٥٠ليونيسبيس+ا

اللجنة خـالل   الكي تنظر فيه) ٨رة ، املرفق األول، الفقA/AC.105/1109تقرير الفريق العامل (
  .  دورهتا التاسعة واخلمسني

ؤمتر ملـــيف التحضـــريات  ،ونظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، يف دورهتـــا اخلامســـة واخلمســـني
ريقها العامل املعـين حبالـة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة        يف إطار ف ٥٠ليونيسبيس+ا

العامــل  الــواردة يف تقريــر الفريــقباألولويــة املوضــوعية ، وأوصــت بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا
ــة خــالل   الكــي تنظــر فيهــ ) ١٠، املرفــق األول، الفقــرة  A/AC.105/1113 الوثيقــة (انظــر اللجن

  .  دورهتا التاسعة واخلمسني
تتضــمن األولويــات املواضــيعية أعــدهتا األمانــة  علــى اللجنــة ورقــة اجتمــاع وســيكون معروضــاً
بغـرض مسـاعدة الـدول     خبطط العمل، ونواتج لتلك األولويات املواضـيعية  واملقترحات املتعلقة

ــداد ملــ    ــى اإلع ــة عل ــة (انظــر ٥٠ليونيســبيس+ؤمتر ااألعضــاء يف اللجن ، A/AC.105/1113 الوثيق
  ).١٢املرفق األول، الفقرة 

    
    املسائل التنظيمية    

لــى اللجنــة الفرعيــة عرضــت األمانــة ع ،واخلمســنيالثامنــة اللجنــة، يف دورهتــا بنــاء علــى طلــب 
تتضـمن  خالصـة وافيـة    ٢٠١٦العلمية والتقنية واللجنة الفرعيـة القانونيـة يف دورتيهمـا يف عـام     

القواعد واإلجراءات واملمارسات املعمول هبا لدى اللجنة وهيئتيهـا الفـرعيتني، مبـا يف ذلـك يف     
ــائق   ــز الوث ــة   جمــال جتهي ــر الوثيق ــرة A/AC.105/1109(انظ ــة ، والوثي٢٦٦، الفق ، A/AC.1113ق

  ورقة اجتماع. يفعرض على اللجنة تلك اخلالصة الوافية توسوف  .)٢٦٢الفقرة 
    

    مسائل أخرى    
  ، حسب االقتضاء.تناقش مسائل أخرى إضافة إىل ما هو مذكور آنفاً أن تودُّ اللجنةَ لعلَّ
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    املرفق
ألعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  استرشاديجدول زمين   

    (أ)واخلمسنيالتاسعة اض السلمية يف دورهتا األغر  يف
جيـري فيهـا   وف لتـواريخ واألوقـات الـيت سـ    هو دليل عام لاجلدول الزمين لألعمال الوارد أدناه 

تأخريهـا   تناول البنود أثناء الـدورة. وميكـن تقـدمي أوقـات النظـر يف مجيـع البنـود أو متديـدها أو        
األغراض السلمية وأيِّ قيـود تنظيميـة ُتواَجـه     بات أعضاء جلنة استخدام الفضاء يفحسب متطلَّ

  أثناء انعقاد الدورة.
ابع لفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد التَّـ  وسوف يكون بإمكان ا

لجنـة اسـتخدام   ليعقـد اجتماعـه أثنـاء الـدورة التاسـعة واخلمسـني        أنللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة  
  .خدمات الترمجة الفورية، مع توافُر يف األغراض السلميةالفضاء 

  
 بعد الظهرصباحاً التاريخ

 ٢٠١٦هحزيران/يوني ١٠-٨
  األربعاء، 

 حزيران/يونيه ٨
  افتتاح الدورة. -١البند 
  إقرار جدول األعمال. -٢البند 
  انتخاب أعضاء املكتب. -٣البند 
 كلمة الرئيس. -٤البند 
  راء.عام لآل تبادل -٥البند 

  عام لآلراء. تبادل -٥البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُبُس -٦البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 السلمية.

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 
الثالثة والتقنية عن أعمال دورهتا 

 واخلمسني.
  عروض إيضاحية تقنية.

  اخلميس، 
 حزيران/يونيه ٩

  راء.عام لآل تبادل -٥البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُبُس -٦البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
  السلمية.

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 
الثالثة والتقنية عن أعمال دورهتا 

  واخلمسني.
 عروض إيضاحية تقنية.

  عام لآلراء. تبادل -٥البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُبُس -٦البند 

ء اخلارجي يف األغراض استخدام الفضا
 السلمية.

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 
الثالثة والتقنية عن أعمال دورهتا 

 واخلمسني.
  عروض إيضاحية تقنية.

                                                         
يستمرَّ تزويد الدول األعضاء جبدول زمين إرشادي  ورهتا الثامنة والثالثني، على أنلجنة، يف دالاتَّفقت  (أ)  

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، األعمال ( ود معيَّنة يف جدوللألعمال ال ميسُّ بالتوقيت الفعلي للنظر يف بن
 (ب)). ١٦٩ )، الفقرةA/50/20( ٢٠الدورة اخلمسون، امللحق رقم 
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 بعد الظهرصباحاً التاريخ
  اجلمعة، 

  حزيران/يونيه ١٠
  عام لآلراء. تبادل -٥البند 
تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٧البند 

الثالثة  والتقنية عن أعمال دورهتا
  اخلمسني.و

تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٨البند 
  واخلمسني.اخلامسة عن أعمال دورهتا 

 عروض إيضاحية تقنية.

  عام لآلراء. تبادل -٥البند 
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٨البند 

  واخلمسني.اخلامسة عن أعمال دورهتا 
  .مسائل أخرى -١٥البند 

  عروض إيضاحية تقنية.

 ٢٠١٦هران/يونيحزي ١٧- ١٣
  ، االثنني
  حزيران/يونيه ١٣

  عام لآلراء. تبادل -٥البند 
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٨البند 

  واخلمسني.اخلامسة عن أعمال دورهتا 
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٩البند 

 عروض إيضاحية تقنية.

  عام لآلراء. تبادل -٥البند 
القانونية  تقرير اللجنة الفرعية -٨البند 

  واخلمسني.اخلامسة عن أعمال دورهتا 
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٩البند 

  عروض إيضاحية تقنية.
  ، الثالثاء
  حزيران/يونيه ١٤

  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٩البند 
  الفضاء واملياه. -١١البند 
  الفضاء وتغيُّر املناخ. -١٢البند 

  عروض إيضاحية تقنية.

  الفضاء واملياه. -١١البند 
  الفضاء وتغيُّر املناخ. -١٢البند 
استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٣البند 

 يف منظومة األمم املتحدة.
  عروض إيضاحية تقنية.

  ، األربعاء
  حزيران/يونيه ١٥

  الفضاء واملياه. -١١البند 
  الفضاء وتغيُّر املناخ. -١٢البند 
استخدام تكنولوجيا  -١٣البند 

 ظومة األمم املتحدة.الفضاء يف من
  عروض إيضاحية تقنية.

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -١٠البند 
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.

استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٣البند 
  يف منظومة األمم املتحدة.

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٤البند 
  عروض إيضاحية تقنية.

  ، اخلميس
  حزيران/يونيه ١٦

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -١٠البند 
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٤البند 
  . مسائل أخرى -١٥البند 

 عروض إيضاحية تقنية.

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -١٠البند 
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٤البند 
  . ل أخرىمسائ -١٥البند 

  عروض إيضاحية تقنية.
  اجلمعة، 

  حزيران/يونيه ١٧
قرير اللجنة املقدَّم إىل ت -١٦البند 

  اجلمعية العامة.
قرير اللجنة املقدَّم إىل ت -١٦البند 

  اجلمعية العامة.
 


