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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 األغراض السلميةيف 

  الدورة الستون
        ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦-٧فيينا، 

      *املشروح تاملؤق جدول األعمال     
      تاملؤق جدول األعمال  - أوال  

  افتتاح الدورة.افتتاح الدورة. -١١
  إقرار جدول األعمال.إقرار جدول األعمال.  -٢٢
  كلمة الرئيس.كلمة الرئيس.  -٣٣
  تبادل عام لآلراء.تبادل عام لآلراء.  -٤٤
  يف األغراض السلمية.يف األغراض السلمية.سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي   -٥٥
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني.تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني.  -٦٦
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.  -٧٧
  الفضاء والتنمية املستدامة.الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨٨
  الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.  -٩٩

  الفضاء واملياه.الفضاء واملياه.  -١١٠٠
  الفضاء وتغري املناخ.الفضاء وتغري املناخ.  -١١١١

                                                                    
ت قد م هذه الوثيقة يف غضون الفترة الزمنية اليت تقتضيها قاعدة األسابيع العشرة بسبب ضرورة انتظار الصيغة  مل *  

 ٢٧ واخلمسني املعقودة يف الفترة من السادسةالنهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا 
  .٢٠١٧نيسان/أبريل  ٧إىل آذار/مارس 
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  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٢١٢
  دور اللجنة يف املستقبل.دور اللجنة يف املستقبل.  -١٣١٣
  مسائل أخرى.مسائل أخرى.  -١٤١٤
  تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.  -١٥١٥
    

  ))١((الشروحالشروح - ثانياًثانياً 
  

   افتتاح الدورة  - ١  
للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ("اللجنـة")      للجنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ("اللجنـة")      سوف ُتفتَتح الدورة الستون سوف ُتفتَتح الدورة الستون 

  ..٢٠١٧٢٠١٧حزيران/يونيه حزيران/يونيه   ٧٧صباح يوم األربعاء، صباح يوم األربعاء،  يفيف
    

  إقرار جدول األعمال  - ٢  
 

  سوف جيري إقرار جدول األعمال بعد افتتاح الدورة مباشرةً.سوف جيري إقرار جدول األعمال بعد افتتاح الدورة مباشرةً.
 

  كلمة الرئيس  - ٣  
 

كلمـةً يسـتعرض فيهـا مـا اسـتجدَّ مـن       كلمـةً يسـتعرض فيهـا مـا اسـتجدَّ مـن       عقب إقرار اللجنِة جدولَ األعمال، سـُيلقي رئـيُس اللجنـة    عقب إقرار اللجنِة جدولَ األعمال، سـُيلقي رئـيُس اللجنـة    
  تطوُّرات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورهتا التاسعة واخلمسني.تطوُّرات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورهتا التاسعة واخلمسني.

 
  تبادل عام لآلراء  - ٤  

 
ســوف تبــدأ اللجنــةُ أعماهلــا املوضــوعية بــإجراء تبــاُدل عــام لــآلراء. وينبغــي، مــن حيــث املبــدأ،      ســوف تبــدأ اللجنــةُ أعماهلــا املوضــوعية بــإجراء تبــاُدل عــام لــآلراء. وينبغــي، مــن حيــث املبــدأ،      

  دقائق.دقائق.  ١٠١٠تستغرق الكلمات اليت ُتلقَى أكثر من تستغرق الكلمات اليت ُتلقَى أكثر من  أالَّأالَّ
 

  سبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ٥  
 

، إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف  ، إىل جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف  ٩٠٩٠//٧١٧١من قرارها من قرارها   ١٤١٤طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة 
ُبل ووسائل احلفاظ على اسـتخدام  ُبل ووسائل احلفاظ على اسـتخدام  األغراض السلمية أن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف ُساألغراض السلمية أن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف ُس

الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية، ووافقـت علـى أن تواصـل اللجنـةُ حبـث املنظـور األوسـع         الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية، ووافقـت علـى أن تواصـل اللجنـةُ حبـث املنظـور األوسـع         
نطاقاً ألمن الفضاء وما يرتبط بذلك من أمور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ األنشـطة الفضـائية       نطاقاً ألمن الفضاء وما يرتبط بذلك من أمور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ األنشـطة الفضـائية       

الـدويل واإلقليمـي   الـدويل واإلقليمـي     ل مـن الصـعيد  ل مـن الصـعيد  ككبأمان وبروح املسؤولية، مبا يف ذلك ُسبل تعزيز التعاون على بأمان وبروح املسؤولية، مبا يف ذلك ُسبل تعزيز التعاون على 
  واألقاليمي حتقيقاً لذلك اهلدف.واألقاليمي حتقيقاً لذلك اهلدف.
                                                                    

من جدول األعمال الذي سوف تقر ه جلنة  شروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا ل الال متث   )١(  
 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
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واتَّفقت اللجنة، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، على دعوة الدول األعضـاء فيهـا إىل تقـدمي آرائهـا     واتَّفقت اللجنة، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، على دعوة الدول األعضـاء فيهـا إىل تقـدمي آرائهـا     
بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي وتقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين  بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي وتقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين  

)، وبشـأن التقريـر   )، وبشـأن التقريـر   A/A/68/18968/189  الوثيقةالوثيقة  انظرانظرافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (افية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (بتدابري الشفبتدابري الشف
اخلاص لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلـارجي، املعنـون "دور كيانـات    اخلاص لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلـارجي، املعنـون "دور كيانـات    

تــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء تــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء األمــم املتحــدة يف دعــم الــدول األعضــاء يف تنفيــذ األمــم املتحــدة يف دعــم الــدول األعضــاء يف تنفيــذ 
  ).).٢٧٢٢٧٢وو  ٢٧١٢٧١، الفقرتان ، الفقرتان A/AC.A/AC.105/1116105/1116) () (A/A/71/2071/20اخلارجي" (اخلارجي" (

ل األعضــاء يف اللجنــة ل األعضــاء يف اللجنــة مــذكرة مــن األمانــة مــع الــردود الــواردة مــن الــدو مــذكرة مــن األمانــة مــع الــردود الــواردة مــن الــدو   اللجنــةاللجنــةوســُتعرض علــى وســُتعرض علــى 
))A/AC.A/AC.105/1145105/1145  ووAdd.Add.11.(.(  
 

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة واخلمسني  - ٦  
 

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، أثنـاء       ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، أثنـاء       ٩٠٩٠//٧١٧١من قرار اجلمعية العامة من قرار اجلمعية العامة   ٨٨عمالً بالفقرة عمالً بالفقرة 
  البنود املوضوعية التالية:البنود املوضوعية التالية:دورهتا الرابعة واخلمسني، يف دورهتا الرابعة واخلمسني، يف 

  )؛)؛٦٤٦٤- ٤٦٤٦، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1105/1138138برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية (برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية (  (أ)(أ)  
تسخري تكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية املسـتدامة        تسخري تكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية املسـتدامة          (ب)(ب)  

))A/AC.A/AC.105/1138105/1138 ؛)؛٢٤٢٤-٢٢٢٢، واملرفق األول، الفقرات ، واملرفق األول، الفقرات ٨٠٨٠-٦٥٦٥، الفقرات ، الفقرات(  
ســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك    ســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك    املســائل املتَّصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بوا    املســائل املتَّصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بوا      (ج)(ج)  

  )؛)؛٩٧٩٧-٨١٨١، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض (تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض (
  )؛)؛١٣٣١٣٣-٩٨٩٨، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138احلطام الفضائي (احلطام الفضائي (  (د)(د)  
، الفقـــرات ، الفقـــرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138الفضـــائية (الفضـــائية (  الـــنظمالـــنظمدعـــم إدارة الكـــوارث بواســـطة دعـــم إدارة الكـــوارث بواســـطة   (ه)(ه)  
  )؛)؛١٥٢١٥٢-١٣٤١٣٤

، ، A/AA/AC.C.105/1138105/1138التطــوُّرات األخــرية يف جمــال الــنُّظُم العامليــة لســواتل املالحــة ( التطــوُّرات األخــرية يف جمــال الــنُّظُم العامليــة لســواتل املالحــة (   (و)(و)  
  )؛)؛١٧٨١٧٨-١٥٣١٥٣الفقرات الفقرات 
  )؛)؛٢٠١٢٠١-١٧٩١٧٩، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138طقس الفضاء (طقس الفضاء (  (ز)(ز)  
  )؛)؛٢١٨٢١٨-٢٠٢٢٠٢، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138األجسام القريبة من األرض (األجسام القريبة من األرض (  (ح)(ح)  
ــتخد  (ط)(ط)   ــتخداسـ ــارجي (   اسـ ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــدرة النوويـ ــادر القـ ــارجي (   ام مصـ ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــدرة النوويـ ــادر القـ ، ، A/AC.A/AC.105/1138105/1138ام مصـ
  ، واملرفق الثاين)؛، واملرفق الثاين)؛٢٣٧٢٣٧-٢١٩٢١٩الفقرات الفقرات 
، الفقـرات  ، الفقـرات  A/AC.A/AC.105/11105/113838استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد (    استدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد (      (ي)(ي)  
  ، واملرفق الثالث)؛، واملرفق الثالث)؛٢٧٣٢٧٣-٢٣٨٢٣٨
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دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لـألرض واسـتخدامه   دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لـألرض واسـتخدامه     (ك)(ك)  
وتطبيقاتــه، مبــا يف ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر املســائل املتصــلة     وتطبيقاتــه، مبــا يف ذلــك اســتخدامه يف ميــدان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر املســائل املتصــلة     

ص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، دون     ص الحتياجـات البلـدان الناميـة ومصـاحلها، دون     بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيـالء اعتبـار خـا   بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيـالء اعتبـار خـا   
  )؛)؛٢٨٥٢٨٥- ٢٧٤٢٧٤، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت (مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت (

مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة اخلامســة واخلمســني للجنــة الفرعيــة    مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة اخلامســة واخلمســني للجنــة الفرعيــة      (ل)(ل)  
  ).).٢٩٢٢٩٢-٢٨٦٢٨٦، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138العلمية والتقنية (العلمية والتقنية (

    
  للتطبيقات الفضائية املتحدةبرنامج األمم     

 
حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران      حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة ومجهوريـة إيـران        عنعن  تقريرتقريرالالسوف ُيعَرض على اللجنة سوف ُيعَرض على اللجنة 

واجلفاف يف منطقة الشرق واجلفاف يف منطقة الشرق   الغباريةالغباريةاإلسالمية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد العواصف اإلسالمية بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء لرصد العواصف 
)، )، A/AA/AC.C.105/1132105/1132((  ٢٠١٦٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب تشرين الثاين/نوفمرب   ٩٩إىل إىل   ٥٥األوسط، اليت ُعقدت يف طهران، من األوسط، اليت ُعقدت يف طهران، من 

اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني        اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني        وسبق أن ُعرض ذلك التقرير علـى  وسبق أن ُعرض ذلك التقرير علـى  
  ). ). A/AC.A/AC.105105/C./C.1/20171/2017/CRP./CRP.2222((  اتاتاجتماعاجتماعغرفة غرفة كورقة كورقة 

املشــتركة بــني األمــم املتحــدة ونيبــال حــول  املشــتركة بــني األمــم املتحــدة ونيبــال حــول    حلقــة العمــلحلقــة العمــل  عــنعــنوســُيعَرض علــى اللجنــة أيضــاً التقريــر  وســُيعَرض علــى اللجنــة أيضــاً التقريــر  
كـــانون كـــانون   ١٦١٦إىل إىل   ١٢١٢املالحـــة، الـــيت عقـــدت يف كامتنـــدو مـــن     املالحـــة، الـــيت عقـــدت يف كامتنـــدو مـــن       تطبيقـــات الـــنظم العامليـــة لســـواتل   تطبيقـــات الـــنظم العامليـــة لســـواتل   

)، وسبق أن ُعرض ذلك التقرير على اللجنة الفرعية العلميـة  )، وسبق أن ُعرض ذلك التقرير على اللجنة الفرعية العلميـة  A/AC.A/AC.105/1149105/1149((  ٢٠١٦٢٠١٦األول/ديسمرب األول/ديسمرب 
  ).).A/AC.A/AC.105105/C./C.1/20171/2017/CRP./CRP.1919((  اتاتاجتماعاجتماعغرفة غرفة تقنية يف دورهتا الرابعة واخلمسني كورقة تقنية يف دورهتا الرابعة واخلمسني كورقة والوال

ــرة   ــةُ، يف الفقـ ــرة  وشـــجَّعت اجلمعيـ ــةُ، يف الفقـ ــا   ٢٣٢٣وشـــجَّعت اجلمعيـ ــن قرارهـ ــا مـ ــن قرارهـ ــوم  ٩٠٩٠//٧١٧١مـ ــدريس علـ ــة لتـ ــز اإلقليميـ ــوم  ، املراكـ ــدريس علـ ــة لتـ ــز اإلقليميـ ، املراكـ
على أن تستمر يف تعزيز التوسُّع يف إشراك املرأة يف على أن تستمر يف تعزيز التوسُّع يف إشراك املرأة يف   املتحدةاملتحدةوتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم وتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم 

براجمها التعليمية، واتَّفقت على ضـرورة أن تواصـل تلـك املراكـز اإلقليميـة موافـاة جلنـة اسـتخدام         براجمها التعليمية، واتَّفقت على ضـرورة أن تواصـل تلـك املراكـز اإلقليميـة موافـاة جلنـة اسـتخدام         
  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مبعلومات عن أنشطتها.الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مبعلومات عن أنشطتها.

   
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية    

 
  حـول حـول اجتماع اخلرباء الدويل املشترك بني األمـم املتحـدة وأملانيـا    اجتماع اخلرباء الدويل املشترك بني األمـم املتحـدة وأملانيـا      عنعنسُيعرض على اللجنة التقرير سُيعرض على اللجنة التقرير 

يف احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، الـذي ُعقـد يف       يف احلـد مـن خمـاطر الكـوارث، الـذي ُعقـد يف         الفضاءالفضاءتكنولوجيا تكنولوجيا الشراكة العاملية بشأن تطبيقات الشراكة العاملية بشأن تطبيقات 
  ).).A/AC.A/AC.105/1148105/1148((  ٢٠١٦٢٠١٦  ديسمربديسمربكانون األول/كانون األول/  ٢٢وو  ١١بون، أملانيا، يومي بون، أملانيا، يومي 

 
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  

 
حالة تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النوويـة  حالة تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النوويـة    عنعنسُيعرض على اللجنة التقرير سُيعرض على اللجنة التقرير 

يف الفضــاء اخلـــارجي، وتوصـــيات عامــة بشـــأن األعمـــال الـــيت ميكــن االضـــطالع هبـــا مســـتقبالً    يف الفضــاء اخلـــارجي، وتوصـــيات عامــة بشـــأن األعمـــال الـــيت ميكــن االضـــطالع هبـــا مســـتقبالً    
))A/AC.A/AC.105105/C./C.1/1121/112.(.(  
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  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  

 
التاســعة واخلمســني، علــى متديــد خطــة العمــل يف إطــار بنــد جــدول    التاســعة واخلمســني، علــى متديــد خطــة العمــل يف إطــار بنــد جــدول      دورهتــادورهتــاوافقــت اللجنــة، يف وافقــت اللجنــة، يف 

األعمال اخلاص بالفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، حـىت          األعمال اخلاص بالفريق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، حـىت          
  ).).١٣٧١٣٧، الفقرة ، الفقرة A/A/71/2071/20الدورة احلادية والستني للجنة (الدورة احلادية والستني للجنة (

يف دورهتـا السـتني، نسـخة حمدَّثـة ومنقَّحـة مـن املبـادئ التوجيهيـة بشـأن          يف دورهتـا السـتني، نسـخة حمدَّثـة ومنقَّحـة مـن املبـادئ التوجيهيـة بشـأن            وسُتعرض علـى اللجنـة،  وسُتعرض علـى اللجنـة،  
، حسـبما  ، حسـبما  A/AC.A/AC.105105/L./L.308308اخلارجي يف األمد البعيد، الـواردة يف الوثيقـة   اخلارجي يف األمد البعيد، الـواردة يف الوثيقـة   استدامة أنشطة الفضاء استدامة أنشطة الفضاء 

، املرفــق الثالــث، ، املرفــق الثالــث، A/AC.A/AC.105/1138105/1138((  وافقــت عليهــا اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني  وافقــت عليهــا اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني  
  ).).٩٩ الفقرةالفقرة

إىل إىل   اعتبـارات ترمـي  اعتبـارات ترمـي  وسُتعَرض على اللجنة أيضاً ورقة عمل مقدَّمة مـن االحتـاد الروسـي بعنـوان "    وسُتعَرض على اللجنة أيضاً ورقة عمل مقدَّمة مـن االحتـاد الروسـي بعنـوان "    
، فيمـا  ، فيمـا  للحلـول للحلـول ألبعـاد الوظيفيـة   ألبعـاد الوظيفيـة   للوو  للمشـاكل للمشـاكل ألبعاد املوضـوعية  ألبعاد املوضـوعية  للفهم منهجي أوسع فهم منهجي أوسع تكوين تكوين تيسري تيسري 
احلالـة يف الفضـاء اخلـارجي يف سـياق اختـاذ قـرارٍ بشـأن إنشـاء فريـقٍ          احلالـة يف الفضـاء اخلـارجي يف سـياق اختـاذ قـرارٍ بشـأن إنشـاء فريـقٍ          عـن  عـن  بتبادل املعلومـات  بتبادل املعلومـات  يتعلق يتعلق 

، وقـد  ، وقـد  ))A/AC.A/AC.105105/L./L.310310عاملٍ ُيعىن بتعزيز تبادل املعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية" (عاملٍ ُيعىن بتعزيز تبادل املعلومات عن األجسام واألحداث الفضائية" (
ــة ا  ســبق أن ُعرضــت ســبق أن ُعرضــت  ــة اورق ــة       لعمــل تلــك لعمــل تلــك ورق ــا الرابع ــة يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــى اللجن ــة     عل ــا الرابع ــة يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــى اللجن عل
  ).).A/AC.A/AC.105105/C./C.1/20171/2017/CRP./CRP.2727((  اتاتاجتماعاجتماعغرفة غرفة واخلمسني كورقة واخلمسني كورقة 

    
  والتقنية مشروع جدول األعمال املؤق ت للدورة اخلامسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية  

 
اتَّفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني، علـى البنـود الـيت سـوف َتقتـرِح علـى جلنـة           اتَّفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني، علـى البنـود الـيت سـوف َتقتـرِح علـى جلنـة           

األغراض السلمية إدراَجها يف جـدول أعمـال دورة اللجنـة الفرعيـة     األغراض السلمية إدراَجها يف جـدول أعمـال دورة اللجنـة الفرعيـة     استخدام الفضاء اخلارجي يف استخدام الفضاء اخلارجي يف 
  ).).٢٨٨٢٨٨، الفقرة ، الفقرة A/A/AC.AC.105/1138105/1138واخلمسني (واخلمسني ( اخلامسةاخلامسة

ــا الرابعـــة واألربعـــني     ــاً لالتفـــاق الـــذي توصـــلت إليـــه يف دورهتـ ــة أنـــه وفقـ ــا الرابعـــة واألربعـــني    والحظـــت اللجنـــة الفرعيـ ــاً لالتفـــاق الـــذي توصـــلت إليـــه يف دورهتـ ــة أنـــه وفقـ والحظـــت اللجنـــة الفرعيـ
))A/AC.A/AC.105/890105/890 فإنَّ الندوة اليت سُتعقَد خالل دورهتا اخلامسة واخلمسـني  )، فإنَّ الندوة اليت سُتعقَد خالل دورهتا اخلامسة واخلمسـني  ٢٤٢٤، املرفق األول، الفقرة ، املرفق األول، الفقرة ،(

أمهيـة  أمهيـة    ::سيتوىل تنظيمها مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي حـول موضـوع "آفـاق رحبـة       سيتوىل تنظيمها مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي حـول موضـوع "آفـاق رحبـة         ٢٠١٧٢٠١٧عام عام يف يف 
  ).).٢٨٩٢٨٩، الفقرة ، الفقرة A/AC.A/AC.105/1138105/1138وما بعده" (وما بعده" (  ٥٠٥٠مشاركة دوائر الصناعة يف اليونيسبيس+مشاركة دوائر الصناعة يف اليونيسبيس+

أن تضاف تدابري أخرى تتعلق بإدارة العروض اإليضاحية العلمية والتقنية، أن تضاف تدابري أخرى تتعلق بإدارة العروض اإليضاحية العلمية والتقنية،   الفرعيةالفرعيةوقررت اللجنة وقررت اللجنة 
  ..A/AC.A/AC.105/1138105/1138من الوثيقة من الوثيقة   ٢٩٢٢٩٢على النحو املبني يف الفقرة على النحو املبني يف الفقرة 

 
  السادسة واخلمسنيالسادسة واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا   - ٧٧  

 
، نظـرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا      ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا      ٩٠٩٠//٧١٧١مـن قـرار اجلمعيـة العامـة     مـن قـرار اجلمعيـة العامـة       ٤٤فقرة فقرة عمالً بالعمالً بال

  البنود املوضوعية التالية:البنود املوضوعية التالية:السادسة واخلمسني، يف السادسة واخلمسني، يف 
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ــري          (أ)(أ)   ــة غ ــات الدولي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــن أنشــطة املنظم ــات ع ــري        معلوم ــة غ ــات الدولي ــة واملنظم ــة الدولي ــات احلكومي ــن أنشــطة املنظم ــات ع معلوم
  )؛ )؛ ٦٩٦٩-٥٥٥٥، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122احلكومية فيما يتعلَّق بقانون الفضاء (احلكومية فيما يتعلَّق بقانون الفضاء (

ــا        (ب)(ب)   ــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقه ــم املتحــدة اخلمــس املتعلِّق ــة معاهــدات األم ــا      حال ــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقه ــم املتحــدة اخلمــس املتعلِّق ــة معاهــدات األم حال
))A/AC.A/AC.105/1122105/1122 ؛)؛٨٣٨٣-٧٠٧٠، الفقرات ، الفقرات(  

اخلارجي وتعيني حـدوده وبطبيعـة املـدار الثابـت     اخلارجي وتعيني حـدوده وبطبيعـة املـدار الثابـت     املسائل املتَّصلة بتعريف الفضاء املسائل املتَّصلة بتعريف الفضاء   (ج)(ج)  
بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلـك النظـر يف السُّـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام        بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلـك النظـر يف السُّـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام        
الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت          الرشيد والعادل للمـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت          

))A/AC.A/AC.105/1122105/1122 ؛)؛١١٣١١٣-٨٤٨٤، الفقرات ، الفقرات(  
التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف  التشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف    (د)(د)  

  )؛)؛١٢٣١٢٣-١١٤١١٤، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122األغراض السلمية (األغراض السلمية (
  )؛)؛١٣٦١٣٦-١٢٤١٢٤، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122يف جمال قانون الفضاء (يف جمال قانون الفضاء (  بناء القدراتبناء القدرات  (ه)(ه)  
ــة يف الفضــاء        (و)(و)   ــدرة النووي ــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر الق ــة يف الفضــاء      اســتعراض املب ــدرة النووي ــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر الق اســتعراض املب

  )؛)؛١٤٩١٤٩-١٣٧١٣٧، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122اخلارجي وإمكانية تنقيحها (اخلارجي وإمكانية تنقيحها (
تبــاُدل عــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآلليَّــات القانونيــة املتَّصــلة بتــدابري ختفيــف تبــاُدل عــام للمعلومــات واآلراء بشــأن اآلليَّــات القانونيــة املتَّصــلة بتــدابري ختفيــف   (ز)(ز)  

، ، A/AC.A/AC.105/1122105/1122احلطام الفضائي، مع أخذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلسـبان (      احلطام الفضائي، مع أخذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف احلسـبان (      
  )؛)؛١٧٣١٧٣-١٥٠١٥٠الفقرات الفقرات 
ُدل عــام للمعلومــات بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة قانونــاً املعنيَّــة ُدل عــام للمعلومــات بشــأن صــكوك األمــم املتحــدة غــري امللزِمــة قانونــاً املعنيَّــة تبـا تبـا   (ح)(ح)  

  )؛)؛١٨٤١٨٤-١٧٤١٧٤، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122بالفضاء اخلارجي (بالفضاء اخلارجي (
ــرور يف الفضــاء         (ط)(ط)   ــة إلدارة حركــة امل ــب القانوني ــآلراء بشــأن اجلوان ــام ل ــادل ع ــرور يف الفضــاء       تب ــة إلدارة حركــة امل ــب القانوني ــآلراء بشــأن اجلوان ــام ل ــادل ع تب

))A/AC.A/AC.105/1122105/1122 ؛)؛٢٠٣٢٠٣-١٨٥١٨٥، الفقرات ، الفقرات(  
تبادل عـام لـآلراء بشـأن تطبيـق القـانون الـدويل علـى أنشـطة السـواتل الصـغرية           تبادل عـام لـآلراء بشـأن تطبيـق القـانون الـدويل علـى أنشـطة السـواتل الصـغرية             (ي)(ي)  

))A/AC.A/AC.105/1122105/1122 ؛)؛٢٢٠٢٢٠-٢٠٤٢٠٤، الفقرات ، الفقرات(  
ء بشأن النماذج القانونية احملتملـة لألنشـطة املتعلقـة باستكشـاف     ء بشأن النماذج القانونية احملتملـة لألنشـطة املتعلقـة باستكشـاف     تبادل عام لآلراتبادل عام لآلرا  (ك)(ك)  

  )؛)؛٢٥٠٢٥٠-٢٢١٢٢١، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها (املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها (
اســـتعراض اآلليـــات الدوليـــة للتعـــاون يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي  اســـتعراض اآلليـــات الدوليـــة للتعـــاون يف جمـــال استكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي    (ل)(ل)  

  )؛)؛٢٦٦٢٦٦-٢٥١٢٥١، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122خدامه يف األغراض السلمية (خدامه يف األغراض السلمية (واستواست
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جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن   اقتراحات مقدَّمة إىلاقتراحات مقدَّمة إىل  (م)(م)  
دورهتــا الســابعة دورهتــا الســابعة   بنــود جديــدة يف جــدول األعمــال لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف   بنــود جديــدة يف جــدول األعمــال لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف   

  ).).٢٧٦٢٧٦-٢٦٧٢٦٧، الفقرات ، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122واخلمسني (واخلمسني (
   

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها    
 

ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي        ــق العامــل املعــين حبال ــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلقــة بالفضــاء اخلــارجي       اتفــق الفري ــق العامــل املعــين حبال اتفــق الفري
للجنـة الفرعيـة القانونيـة، علـى نـص وصـيغة مشـروع        للجنـة الفرعيـة القانونيـة، علـى نـص وصـيغة مشـروع          واخلمسـني واخلمسـني وتطبيقها، يف الـدورة السادسـة   وتطبيقها، يف الـدورة السادسـة   

ــدان        ــدول يف مي ــادئ املنظِّمــة ألنشــطة ال ــذكرى الســنوية اخلمســني ملعاهــدة املب ــدان       إعــالن مبناســبة ال ــدول يف مي ــادئ املنظِّمــة ألنشــطة ال ــذكرى الســنوية اخلمســني ملعاهــدة املب إعــالن مبناســبة ال
اف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى (معاهـدة   اف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخـرى (معاهـدة   استكشاستكش

). وسُيعرض نص مشروع اإلعـالن  ). وسُيعرض نص مشروع اإلعـالن  ٩٩، املرفق األول، الفقرة ، املرفق األول، الفقرة A/AC.A/AC.105/1122105/1122الفضاء اخلارجي) (الفضاء اخلارجي) (
  ، املرفق).، املرفق).A/AC.A/AC.105105/L./L.311311على اللجنة لكي تنظر فيه يف دورهتا الستني (على اللجنة لكي تنظر فيه يف دورهتا الستني (

   
استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   

  األغراض السلمية  يف
 

ســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال  ســُيعرض علــى اللجنــة تقريــر الفريــق العامــل املعــين باســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال  
يف األغراض السلمية عن األعمال املضـطلع هبـا يف إطـار    يف األغراض السلمية عن األعمال املضـطلع هبـا يف إطـار      واستخدامهواستخدامهاستكشاف الفضاء اخلارجي استكشاف الفضاء اخلارجي 

  ). ). A/AC.A/AC.105105//C.C.2/1122/112خطة عمله املتعددة السنوات (خطة عمله املتعددة السنوات (
 

اقتراحات مقد مة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود جديدة   
  لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا السابعة واخلمسني

 
اتَّفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السادسة واخلمسني، على البنـود الـيت سـوف َتقتـرِح علـى جلنـة       اتَّفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا السادسة واخلمسني، على البنـود الـيت سـوف َتقتـرِح علـى جلنـة       

السلمية إدراَجها يف جـدول أعمـال دورة اللجنـة الفرعيـة     السلمية إدراَجها يف جـدول أعمـال دورة اللجنـة الفرعيـة       األغراضاألغراضاستخدام الفضاء اخلارجي يف استخدام الفضاء اخلارجي يف 
  ).).٢٧١٢٧١، الفقرة ، الفقرة A/AC.A/AC.105/1122105/1122السابعة واخلمسني (السابعة واخلمسني (

واتفقت اللجنة الفرعية على دعوة املعهد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركـز األورويب لقـانون الفضـاء       واتفقت اللجنة الفرعية على دعوة املعهد الـدويل لقـانون الفضـاء واملركـز األورويب لقـانون الفضـاء       
  ). ). ٢٧٥٢٧٥ ، الفقرة، الفقرةA/AC.A/AC.105/1122105/1122دورهتا السابعة واخلمسني (دورهتا السابعة واخلمسني (  أثناءأثناءمرة أخرى إىل تنظيم ندوة ُتعقد مرة أخرى إىل تنظيم ندوة ُتعقد 

 
  ء والتنمية املستدامةالفضا  - ٨  

 
) عــرٌض ) عــرٌض ٢٣٠٢٣٠-٢١٦٢١٦، الفقــرات ، الفقــرات A/A/71/2071/20َيــرُِد يف تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا التاســعة واخلمســني (َيــرُِد يف تقريــر اللجنــة عــن دورهتــا التاســعة واخلمســني (

  جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء والتنمية املستدامة.جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء والتنمية املستدامة.  بندبندملداوالهتا يف تلك الدورة حول ملداوالهتا يف تلك الدورة حول 
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  لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنةالفوائد العرضية   - ٩  
 

) ) ٢٤٠٢٤٠-٢٣١٢٣١، الفقـرات  ، الفقـرات  A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       
ا ا حول بنـد جـدول أعماهلـا املعنـون "الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـ       حول بنـد جـدول أعماهلـا املعنـون "الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـ         الدورةالدورةعرٌض ملداوالهتا يف تلك عرٌض ملداوالهتا يف تلك 

  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة".الفضاء: استعراض احلالة الراهنة".
   

  الفضاء واملياه  - ١٠  
 

) ) ٢٤٧٢٤٧-٢٤١٢٤١، الفقـرات  ، الفقـرات  A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       
  واملياه.واملياه. بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاءبند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء  حولحولعرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة 

   
  الفضاء وتغري املناخالفضاء وتغري املناخ  - ١١١١

 
) ) ٢٦٣٢٦٣-٢٤٨٢٤٨، الفقـرات  ، الفقـرات  A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       

  املناخ.املناخ. املتعلِّق بالفضاء وتغيُّراملتعلِّق بالفضاء وتغيُّرعرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا 
   

  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  - ١٢١٢
 

) ) ٢٨١٢٨١-٢٦٤٢٦٤، الفقـرات  ، الفقـرات  A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       
جدول أعماهلا املتعلِّق باستخدام تكنولوجيا الفضـاء يف  جدول أعماهلا املتعلِّق باستخدام تكنولوجيا الفضـاء يف  الدورة حول بند الدورة حول بند عرٌض ملداوالهتا يف تلك عرٌض ملداوالهتا يف تلك 

  منظومة األمم املتحدة.منظومة األمم املتحدة.
وسُيعرض على اللجنة التقريـر اخلـاص لالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء          وسُيعرض على اللجنة التقريـر اخلـاص لالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء          

عـن التطـورات داخـل منظومـة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق         عـن التطـورات داخـل منظومـة األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق           اخلارجي (آلية األمم املتحـدة للفضـاء)  اخلارجي (آلية األمم املتحـدة للفضـاء)  
  ).).A/AC.A/AC.105/1146105/1146بطقس الفضاء (بطقس الفضاء (

   
  دور اللجنة يف املستقبلدور اللجنة يف املستقبل  - ١٣١٣

 
) ) ٢٨٩٢٨٩-٢٨٢٢٨٢، الفقـرات  ، الفقـرات  A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       

  بند جدول أعماهلا املتعلِّق بدور اللجنة يف املستقبل.بند جدول أعماهلا املتعلِّق بدور اللجنة يف املستقبل.عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول 
   

  مسائل أخرى  - ١٤  
 

) ) ٣٢٣٣٢٣-٢٩٠٢٩٠، الفقـرات  ، الفقـرات  A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       
  املتعلِّق مبسائل أخرى.املتعلِّق مبسائل أخرى.عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة يف إطار بند جدول أعماهلا عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة يف إطار بند جدول أعماهلا 
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  ٥٠+األعمال التحضريية لليونيسبيس    
 

) ) ٣٠٨٣٠٨-٢٩٢٢٩٢، الفقـرات  ، الفقـرات  A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       َيرُِد يف تقريـر اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (       
األمــم املتحــدة املعــين األمــم املتحــدة املعــين الــدورة بشــأن الــذكرى الســنوية اخلمســني ملــؤمتر الــدورة بشــأن الــذكرى الســنوية اخلمســني ملــؤمتر عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك 

  باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية.
العلميــة والتقنيــة، يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني، يف األعمــال التحضــريية       العلميــة والتقنيــة، يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني، يف األعمــال التحضــريية         ونظــرت اللجنــة الفرعيــة  ونظــرت اللجنــة الفرعيــة  

  ). ). ٢١٢١- ٥٥، املرفق األول، الفقرات ، املرفق األول، الفقرات A/AC.A/AC.105/1138105/1138يف إطار فريقها العامل اجلامع (يف إطار فريقها العامل اجلامع (  ٥٠٥٠لليونيسبيس+لليونيسبيس+
ونظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، يف دورهتـــا السادســـة واخلمســـني، يف األعمـــال التحضـــريية  ونظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، يف دورهتـــا السادســـة واخلمســـني، يف األعمـــال التحضـــريية  

علقــة علقــة املعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتاملعــين حبالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتيف إطــار فريقهــا العامــل يف إطــار فريقهــا العامــل   ٥٠٥٠لليونيســبيس+لليونيســبيس+
  ).).٨٨-٦٦، املرفق األول، الفقرات ، املرفق األول، الفقرات A/AC.A/AC.105/1122105/1122بالفضاء اخلارجي وتطبيقها (بالفضاء اخلارجي وتطبيقها (

وسُتعَرض على اللجنة، يف دورهتا الستني، مذكِّرة من األمانة عنواهنا "الذكرى السنوية اخلمسـون  وسُتعَرض على اللجنة، يف دورهتا الستني، مذكِّرة من األمانة عنواهنا "الذكرى السنوية اخلمسـون  
اء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية: جلنـة      اء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية: جلنـة      ملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضملؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفض

اسـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغـراض الســلمية واحلوكمــة العامليـة ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي"    اسـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغـراض الســلمية واحلوكمــة العامليـة ألنشــطة الفضــاء اخلــارجي"    
))A/AC.A/AC.105/1137105/1137.(.(  

ــة    ــة ورق ــى اللجن ــة   وســُتعَرض عل ــة ورق ــى اللجن ــة وســُتعَرض عل ــة غرف ــغرف ــاجتماع ــة األعمــال التحضــريية       اتاتاجتماع ــة بشــأن حال ــة األعمــال التحضــريية     منقَّحــة وحمدَّث ــة بشــأن حال منقَّحــة وحمدَّث
تني الفـرعيتني  تني الفـرعيتني  نـ نـ كانت قد ُعرضت، بصيغتها السابقة، على اللجكانت قد ُعرضت، بصيغتها السابقة، على اللجوو، من إعداد األمانة، ، من إعداد األمانة، ٥٠٥٠لليونيسبيس+لليونيسبيس+

ــام   ــهما يف عــ ــل منــ ــام  يف دورة كــ ــهما يف عــ ــل منــ ــورقْيت   ٢٠١٧٢٠١٧يف دورة كــ ــورقْيت كــ ــة كــ ــة غرفــ ــغرفــ ــاجتماعــ   A/AC.A/AC.105105/C/C..1/20171/2017/CRP./CRP.55  اتاتاجتماعــ
ــة     ..A/AC.A/AC.105105/C./C.2/20172/2017/CRP./CRP.55وو ــاً ورقـ ــة أيضـ ــُتعرض علـــى اللجنـ ــة   وسـ ــاً ورقـ ــة أيضـ ــُتعرض علـــى اللجنـ ــة وسـ ــة غرفـ ــغرفـ ــاجتماعـ ــأن   اتاتاجتماعـ ــأن بشـ بشـ

"الوسائل املتاحة ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي للتعـاون مـع الكيانـات غـري احلكوميـة يف ميـدان       "الوسائل املتاحة ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي للتعـاون مـع الكيانـات غـري احلكوميـة يف ميـدان       
  ).).١٣١٣، املرفق األول، الفقرة ، املرفق األول، الفقرة A/AC.A/AC.105/1138105/1138النامية" (النامية" (الفضاء لصاحل البلدان الفضاء لصاحل البلدان 

   
  عضوية اللجنة   

 
الحظت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا السادسة واخلمسني، طلب العضوية يف اللجنة املقدَّم الحظت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا السادسة واخلمسني، طلب العضوية يف اللجنة املقدَّم 

). وسـُيعرض هـذا الطلـب علـى اللجنـة للنظـر فيـه يف        ). وسـُيعرض هـذا الطلـب علـى اللجنـة للنظـر فيـه يف        ١٧١٧، الفقرة ، الفقرة A/AC.A/AC.105/1122105/1122من البحرين (من البحرين (
  دورهتا الستني.دورهتا الستني.

    
  صفة املراقب الدائم لدى اللجنة   

 
املعقـودة  املعقـودة  الحظت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، كلٌّ منـهما يف دورهتـا   الحظت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، كلٌّ منـهما يف دورهتـا   

، طلــب املؤسســة األوروبيــة للعلــوم، ممثلــةً باللجنــة األوروبيــة لعلــوم الفضــاء،         ، طلــب املؤسســة األوروبيــة للعلــوم، ممثلــةً باللجنــة األوروبيــة لعلــوم الفضــاء،         ٢٠١٧٢٠١٧يف عــام يف عــام 
، ، ١٣١٣، الفقـــــرة ، الفقـــــرة A/AC.A/AC.105/1138105/1138للحصـــــول علـــــى صـــــفة مراقـــــب دائـــــم لـــــدى اللجنـــــة (      للحصـــــول علـــــى صـــــفة مراقـــــب دائـــــم لـــــدى اللجنـــــة (      
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ــرةA/AC.A/AC.105/1122105/1122وو ــرة، الفق ــا       ١٨١٨ ، الفق ــه يف دورهت ــر في ــة للنظ ــى اللجن ــب عل ــك الطل ــُيعرض ذل ــا       ). وس ــه يف دورهت ــر في ــة للنظ ــى اللجن ــب عل ــك الطل ــُيعرض ذل ). وس
  الستني.الستني.

الطلب املقدَّم من االحتـاد اجلـامعي العـاملي هلندسـة الفضـاء للحصـول       الطلب املقدَّم من االحتـاد اجلـامعي العـاملي هلندسـة الفضـاء للحصـول         وسُيعرض على اللجنة أيضاًوسُيعرض على اللجنة أيضاً
  على صفة مراقب دائم لدى اللجنة.على صفة مراقب دائم لدى اللجنة.

   
  ٢٠١٩٢٠١٩‐ ٢٠١٨٢٠١٨تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة     

 
) ) ٣١١٣١١وو  ٣١٠٣١٠  الفقرتـان الفقرتـان ، ، A/A/71/2071/20َيرُِد يف تقرير اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (      َيرُِد يف تقرير اللجنـة عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة واخلمسـني (      

  الدورة. الدورة. عرٌض ملداوالهتا يف تلك عرٌض ملداوالهتا يف تلك 
نـة، يف دورهتـا السـتني، الترشــيحات الـيت تلقَّتـها فيمـا خيـص أعضـاء مكتبــها         نـة، يف دورهتـا السـتني، الترشــيحات الـيت تلقَّتـها فيمـا خيـص أعضـاء مكتبــها         وسـُتعرض علـى اللج  وسـُتعرض علـى اللج  

  لكي تنظر فيها. لكي تنظر فيها.   ٢٠١٩٢٠١٩-٢٠١٨٢٠١٨ومكتْيب هيئتيها الفرعيتني للفترة ومكتْيب هيئتيها الفرعيتني للفترة 
   

  مسائل أخرى   
 

  أخرى إضافة إىل ما هو مذكور آنفاً، حسب االقتضاء.أخرى إضافة إىل ما هو مذكور آنفاً، حسب االقتضاء.  مسائلمسائللعلَّ اللجنةَ تودُّ أنْ تناقش لعلَّ اللجنةَ تودُّ أنْ تناقش 
   

  حلقة النقاش  
 

أقرَّت اللجنة، يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، التوصـية الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف          أقرَّت اللجنة، يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، التوصـية الصـادرة عـن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف          
بعقد حلقـة نقـاش رفيعـة املسـتوى بعـد ظهـر اليـوم االفتتـاحي للـدورة          بعقد حلقـة نقـاش رفيعـة املسـتوى بعـد ظهـر اليـوم االفتتـاحي للـدورة            واخلمسنيواخلمسنيدورهتا اخلامسة دورهتا اخلامسة 

اء اء الستني للجنة من أجل توفري منظورات قانونية وسياسـاتية وعلميـة وتقنيـة بشـأن معاهـدة الفضـ      الستني للجنة من أجل توفري منظورات قانونية وسياسـاتية وعلميـة وتقنيـة بشـأن معاهـدة الفضـ      
اخلارجي، يتوىل تنظيمها مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي، مـع مراعـاة التمثيـل اجلغـرايف واجلنسـاين       اخلارجي، يتوىل تنظيمها مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي، مـع مراعـاة التمثيـل اجلغـرايف واجلنسـاين       

). وسُتعقد حلقة النقاش بعد ظهر اليـوم االفتتـاحي   ). وسُتعقد حلقة النقاش بعد ظهر اليـوم االفتتـاحي   ٣١٩٣١٩، الفقرة ، الفقرة A/A/71/2071/20العادل يف حلقة النقاش (العادل يف حلقة النقاش (
  ".".٢٠٣٠٢٠٣٠استشرافاً لعام استشرافاً لعام   - عاماً عاماً   ٥٠٥٠خلارجي: خلارجي: للدورة حول موضوع "معاهدة الفضاء اللدورة حول موضوع "معاهدة الفضاء ا



A/AC.105/L.307 

 

V.17-02588 11/12 
 

    املرفق
ألعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  استرشاديجدول زمين   

    *األغراض السلمية يف دورهتا الستني  يف
اجلدول الزمين لألعمال الـوارد أدنـاه هـو دليـل عـام للتـواريخ واألوقـات الـيت سـوف جيـري فيهـا            اجلدول الزمين لألعمال الـوارد أدنـاه هـو دليـل عـام للتـواريخ واألوقـات الـيت سـوف جيـري فيهـا            

تأخريهــا تأخريهــا  تنــاول البنــود أثنــاء الــدورة. وميكــن تقــدمي أوقــات النظــر يف مجيــع البنــود أو متديــدها أو  تنــاول البنــود أثنــاء الــدورة. وميكــن تقــدمي أوقــات النظــر يف مجيــع البنــود أو متديــدها أو  
ة ة يف األغراض السلمية وأيِّ قيـود تنظيميـ  يف األغراض السلمية وأيِّ قيـود تنظيميـ    اخلارجياخلارجيحسب متطلَّبات أعضاء جلنة استخدام الفضاء حسب متطلَّبات أعضاء جلنة استخدام الفضاء 

  ُتواَجه أثناء انعقاد الدورة.ُتواَجه أثناء انعقاد الدورة.
وسوف يكون بإمكان الفريق العامل املعين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التَّـابع        وسوف يكون بإمكان الفريق العامل املعين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التَّـابع        

  اخلـارجي اخلـارجي للجنة اسـتخدام الفضـاء   للجنة اسـتخدام الفضـاء   للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن يعقد اجتماعه أثناء الدورة الستني للجنة الفرعية العلمية والتقنية أن يعقد اجتماعه أثناء الدورة الستني 
  الترمجة الفورية.الترمجة الفورية.، مع توافُر خدمات ، مع توافُر خدمات يف األغراض السلميةيف األغراض السلمية

  
  جلسة بعد الظهرجلسة بعد الظهر اجللسة الصباحيةاجللسة الصباحية  التاريخالتاريخ

 ٢٠١٧٢٠١٧ههحزيران/يونيحزيران/يوني  ٩٩-٧٧

  افتتاح الدورة ‐١البند  هحزيران/يوني ٧ األربعاء،
  إقرار جدول األعمال -٢البند
  كلمة الرئيس -٣البند
 تبادل عام لآلراء-٤البند

حلقة نقاش ينظمها مكتب شؤون 
موضوع الفضاء اخلارجي حول 

 -عاما   ٥٠"معاهدة الفضاء اخلارجي: 
  "٢٠٣٠استشرافا  لعام 

  تبادل عام لآلراء -٤البند  هحزيران/يوني ٨ اخلميس،
سبل ووسائل احلفاظ على  -٥البند

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض
  السلمية
تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٦البند

والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة
  واخلمسني

 عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
سبل ووسائل احلفاظ على  -٥البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
  السلمية

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٦البند 
والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة 

  واخلمسني
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٤البند  هحزيران/يوني ٩ اجلمعة،
سبل ووسائل احلفاظ على  -٥البند

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض
  السلمية
  مسائل أخرى -١٤البند

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
تقرير اللجنة الفرعية العلمية  -٦البند 

والتقنية عن أعمال دورهتا الرابعة 
  واخلمسني

اللجنة الفرعية القانونية تقرير  -٧البند 
  عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني

  عروض إيضاحية تقنية

                                                                    
لألعمال  استرشادييستمر  تزويد الدول األعضاء جبدول زمين  ورهتا الثامنة والثالثني، على أنلجنة، يف دالات فقت  *  

 (ب)). ١٦٩ ، الفقرةA/50/20األعمال ( الفعلي للنظر يف بنود معي نة يف جدول ميس  بالتوقيت ال
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  جلسة بعد الظهرجلسة بعد الظهر اجللسة الصباحيةاجللسة الصباحية  التاريخالتاريخ

 ٢٠١٧حزيران/يونيه ١٦-١٢

  تبادل عام لآلراء -٤البند  هحزيران/يوني ١٢ االثنني،
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٧البند

  عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني
  املستدامةالفضاء والتنمية  -٨البند

  عروض إيضاحية تقنية

تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٧البند 
  عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني

  الفضاء والتنمية املستدامة -٨البند 
الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -٩البند 

  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة
  عروض إيضاحية تقنية

  الفضاء والتنمية املستدامة -٨البند  هحزيران/يوني ١٣ الثالثاء،
الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -٩البند

  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة
  الفضاء واملياه -١٠البند

 عروض إيضاحية تقنية

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -٩البند 
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة

  الفضاء واملياه -١٠البند 
  املناخالفضاء وتغري  -١١البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  الفضاء واملياه -١٠البند هحزيران/يوني ١٤ األربعاء،

  الفضاء وتغري املناخ -١١البند
استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٢البند

  يف منظومة األمم املتحدة
 عروض إيضاحية تقنية

  الفضاء وتغري املناخ -١١البند 
استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٢البند 

  منظومة األمم املتحدةيف 
  دور اللجنة يف املستقبل -١٣البند 

  عروض إيضاحية تقنية
استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٢البند هحزيران/يوني ١٥ اخلميس،

  يف منظومة األمم املتحدة
  دور اللجنة يف املستقبل -١٣البند
  مسائل أخرى -١٤البند

 عروض إيضاحية تقنية

  املستقبلدور اللجنة يف  -١٣البند 
  مسائل أخرى -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية

تقرير اللجنة املقد م إىل  -١٥البند  هحزيران/يوني ١٦ اجلمعة،
  اجلمعية العامة

تقرير اللجنة املقد م إىل  -١٥البند 
  اجلمعية العامة

 


