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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
 الدورة احلادية والستون

    ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٠فيينا، 
   جدول األعمال املؤقَّت املشروح*    

   جدول األعمال املؤقَّت  -أوًال  
  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠    

 افتتاح الدورة.  -١

 إقرار جدول األعمال.  -٢

 انتخاب أعضاء املكتب.  -٣

 .٥٠اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+  -٤
 

  ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩‐٢٢    
 كلمة الرئيس.  -٥

 تباُدل عام لآلراء.  -٦

 السلمية. ل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراضُسب  -٧

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمسني.  -٨

 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني.  -٩
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 الفضاء والتنمية املستدامة.  -١٠

 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.  -١١

 ضاء واملياه.الف  -١٢

 الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١٣

 استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٤

 دور اللجنة يف املستقبل.  -١٥

 مسائل أخرى.  -١٦

 تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة.  -١٧
  

   )١(الشروح  -ثانيًا 
  افتتاح الدورة  -١  

سلمية يف سوف ُتفتَتح الدورة احلادية  ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال ستون للجنة ا وال
 .٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٠صباح يوم األربعاء، 

  
  إقرار جدول األعمال  -٢  

 سوف جيري إقرار جدول األعمال بعد افتتاح الدورة مباشرًة.
  

  انتخاب أعضاء املكتب  -٣  
ن "انتخاب األعضــــاء املرشــــحني ملكاتب جلنة املعنو ٧٢/٥١٨أقرَّت اجلمعية العامة، يف مقرَّرها 

"، ٢٠١٩-٢٠١٨اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية وهيئتيها الفرعيتني للفترة 
، ووافقت على أن تنتخب ٢٠١٩-٢٠١٨تشــــــكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة 

 بها املرشحني لتلك الفترة. ، أعضاء مكات٢٠١٨اللجنة وهيئتاها الفرعيتان، كل يف دورهتا لعام 

ماريا ديل  روساشِّحت زويال البوليفارية، ُرووفقًا ملذكرة شفوية من البعثة الدائمة جلمهورية فن
(الربازيل) ملنصب رئيس  ريفوجيو رامرييس دي أريانو إي هارو (املكسيك) وأندريه جواو ريبل

، على التوايل. ووفقًا ملذكرة شفوية من البعثة الدائمة لباكستان، ٢٠١٩و ٢٠١٨اللجنة لعامي 
. ٢٠١٩-٢٠١٨شِّح توماس مجال الدين (إندونيسيا) ملنصب النائب األول لرئيس اللجنة للفترة ُر

شِّحت كريين شاهار بن عمي (إسرائيل) ، ُركسمربغللذكرة شفوية من البعثة الدائمة ووفقًا مل
 .٢٠١٩-٢٠١٨اللجنة للفترة  مقرِّرملنصب النائب الثاين لرئيس اللجنة/

__________ 
ول األعمال الذي سوف تقرُّه ال متثِّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءًا من جد  )١(  

 السلمية.استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض  جلنة
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، انتخبت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني عام ٧٢/٥١٨ووفقًا للمقرَّر 
، A/AC.105/1167( ٢٠١٩-٢٠١٨، بونتشــــو ماروبينغ (جنوب أفريقيا) رئيســــة هلا للفترة ٢٠١٨
 أندريه، ٢٠١٨). وانتخبت اللجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا الســــابعة واخلمســــني عام ١٦الفقرة 

 ). ١، الفقرة A/AC.105/1177( ٢٠١٩-٢٠١٨هلا للفترة  ميشتال (بولندا) رئيسًا
  

  ٥٠اجلزء الرفيع املستوى لليونيسبيس+  -٤  
وحسبما وافقت عليه اللجنة يف دورهتا الستني، سيعقد اجلزء  ٧٢/٧٩وفقًا لقرار اجلمعية العامة 

، وســــــيكون باب ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠ يومي ٥٠الرفيع املســــــتوى لليونيســــــبيس+
 ). ٣٢٤، الفقرة A/72/20املشاركة فيه مفتوحًا أمام مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة (

وســُيعرض على اللجنة مشــروع القرار املعنون "الذكرى الســنوية اخلمســون ملؤمتر األمم املتحدة 
ين باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية: الفضــاء باعتباره األول املع

ــــــتدامة" ، لكي تقرَّه يف إطار البند املتعلق باجلزء ، املرفق)A/AC.105/L.313( حمركًا للتنمية املس
اللجنة أن توصـي اجلمعية العامة باعتماد مشـروع  . ويتوقع من٥٠الرفيع املسـتوى لليونيسـبيس+

 القرار هذا يف دورهتا الثالثة والسبعني.
  

  كلمة الرئيس  -٥  
ســــُيلقي الرئيُس كلمًة يســــتعرض فيها ما حدث من تطوُّرات ذات صــــلة بأعمال اللجنة منذ 

 دورهتا الستني.
  

  تباُدل عام لآلراء  -٦  
الكلمات اليت ُتلَقى يف إطار هذا البند من جدول األعمال ، أالَّ تســــــتغرق كقاعدة عامةينبغي، 

 دقائق. ١٠أكثر من 
  

  ُسُبل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -٧  
اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف ، إىل جلنة ٧٢/٧٧من قرارها  ١٤طلبت اجلمعية العامة، يف الفقرة 

األغراض السلمية أن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف ُسُبل ووسائل مواصلة استخدام الفضاء 
ثة  ثال مة يف دورهتا ال عا ية ال قدم تقريرًا عن ذلك إىل اجلمع خلارجي يف األغراض الســــــلمية وأن ت ا

يرتبط بذلك   وسع نطاقًا ألمن الفضاء وماوالسبعني، ووافقت على أن تواصل اللجنُة حبث املنظور األ
ل من أمور ميكن أن تفيد يف ضمان تنفيذ األنشطة الفضائية بأمان وبروح املسؤولية، مبا يف ذلك ُسبُ 

 تعزيز التعاون على الصعيد الدويل واإلقليمي واألقاليمي حتقيقًا لذلك اهلدف.
  

  دورهتا اخلامسة واخلمسنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال   -٨  
مة  ٩وفقـًا للفقرة  ، نظرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، يف ٧٢/٧٧من قرار اجلمعيـة العـا

 دورهتا اخلامسة واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:
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 )؛٧٥-٤٩، الفقرات A/AC.105/1167ية (برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائ  (أ)  

تســخري تكنولوجيا الفضــاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصــادية املســتدامة   (ب)  
)A/AC.105/1167 ؛١٤-١٢واملرفق األول، الفقرات  ٩٦-٧٦، الفقرات( 

املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته   (ج)  
 )؛١١١-٩٧، الفقرات A/AC.105/1167يف البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض (

 )؛١٤٦-١١٢، الفقرات A/AC.105/1167الفضائي (احلطام   (د)  

، الفقرات A/AC.105/1167دعم إدارة الكوارث بواســـــطة النظم الفضـــــائية (   (ه)  
 )؛١٦٧-١٤٧

ــــــواتل املالحة (التطوُّرات األخرية يف جمال   (و)   ، A/AC.105/1167النُُّظم العاملية لس
 )؛١٩٣-١٦٨الفقرات 

 )؛٢١٠-١٩٤، الفقرات A/AC.105/1167طقس الفضاء (  (ز)  

 )؛٢٣٣-٢١١، الفقرات A/AC.105/1167األجسام القريبة من األرض (  (ح)  

ـــــتخدام مصـــــادر القدرة النووية يف الفضـــــاء اخلارجي (  (ط)   ، A/AC.105/1167اس
 ، واملرفق الثاين)؛٢٥١-٢٣٤الفقرات 

، الفقرات A/AC.105/1167فضــاء اخلارجي يف األمد البعيد (اســتدامة أنشــطة ال  (ي)  
 ، واملرفق الثالث)؛٢٧٤-٢٥٢

ــــــبة لألرض   (ك)   دراســـــــة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنس
لفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت ا

بتطورات االتصـــاالت الفضـــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصـــاحلها، 
 )؛٢٨٩-٢٧٥، الفقرات A/AC.105/1167دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت (

جدول األعمال املؤقَّت للدورة الســـادســـة واخلمســـني للجنة الفرعية مشـــروع   (ل)  
 ).٢٩٤-٢٩٠، الفقرات A/AC.105/1167العلمية والتقنية (

  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    

ــــــُيعرض على اللجنة تقرير عن الندوة املشــــــتركة بني األ مم املتحدة وجنوب أفريقيا بشــــــأن س
والتكنولوجي،  تكنولوجيا الفضــاء األســاســية: بعثات الســواتل الصــغرية ألغراض التقدُّم العلمي

كانون األول/ديســــــمرب  ١٥إىل  ١١نبوش، جنوب أفريقيا، يف الفترة من اليت عقدت يف ســــــتيل
٢٠١٧ )A/AC.105/1180 ية يف ية والتقن ية العلم نة الفرع لك التقرير على اللج قد ُعرض ذ ). و

 ). A/AC.105/C.1/2018/CRP.9دورهتا اخلامسة واخلمسني يف شكل ورقة اجتماع (

ــُة، يف الفقرة  ــــــجَّعــت اجلمعي ــا  ٢٢وش ــدريس علوم ٧٢/٧٧من قراره ــة لت ، املراكز اإلقليمي
ع يف إشــراك املرأة  وتكنولوجيا الفضــاء املنتســبة إىل األمم املتحدة على أن تســتمر يف تعزيز التوســُّ
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يف براجمها التعليمية، واتَّفقت على ضرورة أن تواصل تلك املراكز اإلقليمية موافاة جلنة استخدام 
 ات عن أنشطتها.الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مبعلوم

  
  طقس الفضاء    

أحاطت اللجنة الفرعية علمًا، يف دورهتا اخلامســــة واخلمســــني، بعمل فريق اخلرباء املعين بطقس 
الفضـــاء الذي مجع بني الكيانات ذات الصـــلة بغرض التخفيف من آثار ظواهر طقس الفضـــاء، 

. ويف ذلك الصــــدد، أوصــــت اللجنة الفرعية بأن ٥٠وأســــهم يف اإلعداد لتنظيم اليونيســــبيس+
رباء عمله وفقًا للتوصــــــيات الواردة يف تقريره املرحلي على النحو الوارد يف يواصــــــل فريق اخل

 ).٢١٠-٢٠٦، الفقرات A/AC.105/C.1/2018/CRP.14 )A/AC.105/1167الوثيقة 
  

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    
نص فقرات الديباجة ومجيع املبادئ التوجيهية املتفق عليها حىت اآلن، إىل ســـــيعرض على اللجنة 

، بصــــيغتها A/AC.105/L.315جانب املبادئ التوجيهية اليت ال تزال قيد النظر، الواردة يف الوثيقة 
عامل ( ها الفريق ال ثالث، الفقرة ، A/AC.105/1167اليت اتفق علي ) واليت أقرهتا اللجنة ٧املرفق ال

 ). ٢٧٤، الفقرة A/AC.105/1167الفرعية يف دورهتا اخلامسة واخلمسني (
  

  دسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السا    
اتفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، على البنود اليت سُيقتَرح على جلنة استخدام 
الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية إدراُجها يف جدول أعمال دورة اللجنة الفرعية الســادســة 

 ).٢٩٢، الفقرة A/AC.105/1167واخلمسني (

واتفق الفريق العامل اجلامع التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف الدورة اخلامســـة واخلمســـني 
للجنة الفرعية، على إدراج بند جديد بعنوان "الفضــاء والصــحة العاملية" يف جدول أعمال اللجنة 

عمل متعددة الســــــنوات حتدد الحقًا. ووافق الفريق العامل أيضــــــا على الفرعية، يف إطار خطة 
، A/AC.105/1167إنشــاء فريق عامل يف إطار هذا البند، برئاســة أنطوان غايســبيلر (ســويســرا) (

 ).١٤-١٢املرفق األول، الفقرات 

قًا نه وف عة واألربعني  والحظت اللجنة الفرعية أ يه يف دورهتا الراب لذي توصــــــلت إل فاق ا لالت
)A/AC.105/890 الســــادســــة  هتادورإنَّ الندوة اليت ســــُتعَقد خالل )، ف٢٤، املرفق األول، الفقرة

جلنة اســتخدام ســتتوىل تنظيمها جلنة أحباث الفضــاء وأهنا ســوف تبلغ  ٢٠١٩واخلمســني يف عام 
سلمية ضاء اخلارجي يف األغراض ال ستني  الف مبوضوع الندوة لكي تبت فيه يف دورهتا احلادية وال

)A/AC.105/1167 ٢٩٣، الفقرة.( 
  

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني  -٩  
قًا للفقرة  مة  ٤وف عا ية ال هتا ٧٢/٧٧من قرار اجلمع ية، يف دور قانون ية ال ، نظرت اللجنة الفرع

 السابعة واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية:
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فيما يتعلَّق و احلكوميةاحلكومية وغري معلومات عن أنشــــــطة املنظمات الدولية   (أ)  
 )؛ ٦٥-٤٨، الفقرات A/AC.105/1177بقانون الفضاء (

قة بالفضـــــــاء اخلارجي وتطبيقها   (ب)   لة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلِّ حا
)A/AC.105/1177 ؛٧٩-٦٦، الفقرات( 

ضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت   (ج)   صلة بتعريف الف سائل املت امل
بالنســبة لألرض واســتخدامه، مبا يف ذلك النظر يف الســبل والوســائل الكفيلة بتحقيق االســتخدام 

ار الثابت بالنســـبة لألرض دون مســـاس بدور االحتاد الدويل لالتصـــاالت الرشـــيد والعادل للمد
)A/AC.105/1177 ؛١١٠-٨٠، الفقرات( 

التشــريعات الوطنية ذات الصــلة باســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف   (د)  
 )؛١١٨-١١١، الفقرات A/AC.105/1177األغراض السلمية (

 )؛١٣٦-١١٩، الفقرات A/AC.105/1177بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء (  (ه)  

رة النووية يف الفضـــاء اســـتعراض املبادئ ذات الصـــلة باســـتخدام مصـــادر القد  و)(  
 )؛١٤٤-١٣٧، الفقرات A/AC.105/1177اخلارجي وإمكانية تنقيحها (

تبادل عام للمعلومات واآلراء بشــــأن اآلليات القانونية املتَّصــــلة بتدابري ختفيف   (ز)  
مع أخذ عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف احلطام الفضــائي والتدابري العالجية ذات الصــلة، 

 ؛)١٧٩-١٤٥، الفقرة A/AC.105/1177احلسبان (

تباُدل عام للمعلومات بشـــــأن صـــــكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا املعنيَّة   (ح)  
 )؛١٩٢-١٨٠، الفقرات A/AC.105/1177بالفضاء اخلارجي (

تبادل عام لآلراء بشــــــأن اجلوانب القانونية إلدارة حركة املرور يف الفضــــــاء   (ط)  
)A/AC.105/1177 ؛٢١٢-١٩٣، الفقرات( 

القانون الدويل على أنشـــطة الســـواتل الصـــغرية تبادل عام لآلراء بشـــأن تطبيق   (ي)  
)A/AC.105/1177 ؛٢٢٨-٢١٣، الفقرات( 

تبادل عام لآلراء بشأن النماذج القانونية املحتملة لألنشطة املتعلقة باستكشاف   (ك)  
 )؛٢٦٥-٢٢٩، الفقرات A/AC.105/1177املوارد الفضائية واستغالهلا واستخدامها (

اقتراحات مقدَّمة إىل جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية   (ل)  
نة واخلمســــــني  ثام ية يف دورهتا ال قانون ها اللجنة الفرعية ال جديدة لكي تنظر في بشـــــــأن بنود 

)A/AC.105/1177 ٢٧٣-٢٦٦، الفقرات.( 
  

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

الفرعية، يف دورهتا الســـابعة واخلمســـني، على البنود اليت ســـوف َتقتِرح على جلنة اتَّفقت اللجنة 
اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية إدراَجها يف جدول أعمال دورة اللجنة الفرعية 

 ).٢٦٨، الفقرة A/AC.105/1177الثامنة واخلمسني (
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واتفقت اللجنة الفرعية على دعوة املعهد الدويل لقانون الفضاء واملركز األورويب لقانون الفضاء 
 ). ٢٧٢، الفقرة A/AC.105/1177مرة أخرى إىل تنظيم ندوة ُتعقد أثناء دورهتا الثامنة واخلمسني (

  
  ستدامةالفضاء والتنمية امل  -١٠  

َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الســـتِّني عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول 
 .)٢٦٤-٢٤٧، الفقرات A/72/20( أعماهلا املتعلِّق بالفضاء والتنمية املستدامة

  
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنةالفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا   -١١  

َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الســـتِّني عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول 
ـــــتعراض احلالة الراهنة" ـــــية لتكنولوجيا الفضـــــاء: اس ، A/72/20( أعماهلا املعنون "الفوائد الَعَرض

 .)٢٧٣-٢٦٥الفقرات 
  

  الفضاء واملياه  -١٢  
َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الســـتِّني عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول 

 .)٢٨٠-٢٧٤، الفقرات A/72/20( أعماهلا املتعلِّق بالفضاء واملياه
  

  وتغيُّر املناخالفضاء   -١٣  
َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الســـتِّني عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول 

 .)٢٩٦-٢٨١، الفقرات A/72/20( أعماهلا املتعلِّق بالفضاء وتغيُّر املناخ
  

  منظومة األمم املتحدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء يف   -١٤  
َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الســـتِّني عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول 

ــــــتخدام تكنولوجيا الفضــــــاء يف منظومة األمم املتحدة ، الفقرات A/72/20( أعماهلا املتعلِّق باس
٣٠٦-٢٩٧(. 

وف ُيعَرض على اللجنة تقرير االجتماع املشــــترك بني الوكاالت املعين بأنشــــطة الفضــــاء وســــ
) وتقرير األمني العام املعنون A/AC.105/1143اخلارجي عن أعمال دورته الســـــــابعة والثالثني (

ضمن منظوم ضاء  صلة بالف شطة ذات ال سيق األن  املرتقبةوالنتائج  التوجُّهاتة األمم املتحدة: "تن
 ).A/AC.105/1179" (أمم متحدة تؤدي مهامها - ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة 

  
  دور اللجنة يف املستقبل  -١٥  

تلك الدورة حول بند جدول َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الســـتِّني عرٌض ملداوالهتا يف 
 .)٣١٦-٣٠٧، الفقرات A/72/20( أعماهلا املتعلِّق بدور اللجنة يف املستقبل
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  مسائل أخرى  -١٦  
لدورة يف إطار بند  َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الســــــتِّني عرٌض ملداوالهتا يف تلك ا

 .)٣٤٩-٣١٧، الفقرات A/72/20( اهلا املتعلِّق مبسائل أخرىجدول أعم
  

  ٥٠األعمال التحضريية لليونيسبيس+    
َيِرُد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا الستِّني عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة بشأن الذكرى السنوية 

سلميةاخلمسني ملؤمتر األمم  ستخدامه يف األغراض ال ستكشاف الفضاء اخلارجي وا  املتحدة املعين با
)A/72/20 ٣٣٨-٣١٩، الفقرات(. 

ونظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلامســـــة واخلمســـــني، يف األعمال التحضـــــريية 
 ).١١-٥، املرفق األول، الفقرات A/AC.105/1167فريقها العامل اجلامع (يف إطار  ٥٠لليونيسبيس+

مال التحضــــــريية  عة واخلمســــــني، يف األع هتا الســـــــاب ية، يف دور قانون ية ال ونظرت اللجنة الفرع
ألمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــاء يف إطار فريقها العامل املعين حبالة معاهدات ا ٥٠لليونيســبيس+

 ). ١٢-٥، املرفق األول، الفقرات A/AC.105/1177اخلارجي وتطبيقها (

ادًا إىل مشروع القرار املعنون وأوصى الفريق العامل بأن تنظر اللجنة يف دورهتا احلادية والستني، استن
الســـــنوية اخلمســـــون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين باســـــتكشـــــاف الفضـــــاء اخلارجي الذكرى "

واســتخدامه يف األغراض الســلمية: الفضــاء باعتباره حمركًا للتنمية املســتدامة"، وال ســيما اســتنادًا إىل 
وخطة لتنفيذها، يف إنشــاء فريق عامل تابع " ٢٠٣٠ملتعلقة بوضــع خطة "الفضــاء مشــاريع األحكام ا

بني الدورات على التحضري للدورة يف فترة ما الذي سيُنتخب من العمل  الجنة، حىت يتمكَّن رئيسهل
، A/AC.105/1177( ٢٠١٩الســادســة واخلمســني للجنة الفرعية العلمية والتقنية اليت ســُتعَقد يف عام 

 ). ١٢املرفق األول، الفقرة 

، اليت يتضـــمن املرفق هبا نص مشـــروع A/AC.105/L.313لالطالع على معلومات بشـــأن الوثيقة 
 أعاله.  ٤القرار، انظر شروح البند 

، الشـــراكة العاملية من أجل ١وســـتعرض على اللجنة مذكرة من األمانة عن األولوية املواضـــيعية 
)، اليت أتيحت نســـخة منها للجنة A/AC.105/1168كشـــاف واالبتكار يف جمال الفضـــاء (االســـت

 .A/AC.105/C.1/114الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، باعتبارها الوثيقة 
  

  عضوية اللجنة     
أحاطت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية علمًا، يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، بطلب العضوية يف 

القانونية ). وأحاطت اللجنة الفرعية ١٢، الفقرة A/AC.105/1167اللجنة املقدَّم من موريشيوس (
علمًا، يف دورهتا الســابعة واخلمســني، بطليب العضــوية يف اللجنة املقدَّمني من فنلندا وموريشــيوس 

)A/AC.105/1177 غت الدول األعضــاء يف جلنة اســتخدام بِل). وباإلضــافة إىل ذلك، ُأ١٧، الفقرة
ضاء اخلارجي يف األ سلميةالف ضاء اخلارجي،، غراض ال شؤون الف شفوية من مكتب   يف مذكرة 
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بطلب العضوية يف اللجنة الذي قدَّمته إثيوبيا. وسُتعرض تلك الطلبات على اللجنة للنظر فيها يف 
 دورهتا احلادية والستني. 

  
  صفة املراقب الدائم لدى اللجنة    

دورهتا اخلامســــــة واخلمســــــني، بالطلب الذي  أحاطت اللجنة الفرعية العملية والتقنية علمًا، يف
مت به املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس للحصــــــول على صــــــفة مراقب دائم لدى اللجنة تقدَّ

)A/AC.105/1167 يف دورهتا الســــــابعة علمًا ). وأحاطت اللجنة الفرعية القانونية١٣، الفقرة ،
ية لتوحيد وا لدول بالطلب املقدَّم من االحتاد األورويب والطلب املقدَّم من املنظمة ا خلمســــــني، 

للحصـــول على صـــفة مراقب دائم  CANEUS Internationalاملقاييس والطلب املقدَّم من منظمة 
وسُتعرض تلك الطلبات على اللجنة للنظر فيها يف  ).١٧، الفقرة A/AC.105/1177لدى اللجنة (

 دورهتا احلادية والستني.
  

  ٢٠٢١‐٢٠٢٠تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة     
لت إل٥٨/٨٩من قرارها  ١١أيَّدت اجلمعية العامة، يف الفقرة  يه اللجنة ، االتفاَق الذي توصــــــَّ

، املرفق الثاين، الفقرات A/58/20بشــأن تشــكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املســتقبل (
ــــــتنادًا إىل التدابري املتعلقة ٩-٥  الوثيقةعمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني (انظر  بأســــــاليب)، اس

A/52/20 ،والوثيقة، املرفق األول A/58/20 تذييل الثالث)، اليت كانت اجلمعية ثاين، ال ، املرفق ال
 . ٥٢/٥٦العامة قد أيَّدهتا يف قرارها 

ل  ووفقًا للتدابري املتعلقة بتشـكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املسـتقبل، ينبغي أن تتوصـَّ
اللجنة يف دورهتا احلادية والستني إىل اتِّفاق بشأن مجيع أعضاء مكتبها ومكتيب هيئتيها الفرعيتني 

 . ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة 
  

  املسائل التنظيمية    
عامل اجلامع التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية والفريق العامل ، أوصى الفريق ال٢٠١٨يف عام 

املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضــــاء اخلارجي وتطبيقها، كل يف دورته، 
يف  تردخبطة عمل متعددة الســنوات بشــأن احلوكمة وأســلوب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، 

العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا اخلامسة واخلمسني لكي تنظر فيها اللجنة  تقرير اللجنة الفرعية
تني ( قرتـــان  ،A/AC.105/1167يف دورهتـــا احلـــاديـــة والســـــــ ف ل فق األول، ا ملر ، ١٧و ١٦ا

 ).٩الفقرة  ،املرفق األول، A/AC.105/1177و
  

  مسائل أخرى    
لعلَّ اللجنَة تودُّ أْن تناقش مسائل أخرى إضافة إىل ما هو مذكور آنفًا، حسب االقتضاء.
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   ملرفقا
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي  جدول زمين استرشادي ألعمال    

    *احلادية والستنياألغراض السلمية يف دورهتا  يف
اجلدول الزمين لألعمال الوارد أدناه هو دليل عام للتواريخ واألوقات اليت ســـوف جيري   -١

فيها تناول البنود أثناء الدورة. وميكن تقدمي أوقات النظر يف مجيع البنود أو متديدها أو تأخريها 
لمية وأيِّ قيود تنظيمية حسب متطلَّبات أعضاء جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الس

 ُتواَجه أثناء انعقاد الدورة. 

العروض اإليضـــاحية التقنية يف اجللســـات العامة. وينبغي أالَّ يتعدَّى عدد هذه  مســـتقدَّو  -٢
العروض ثالثة عروض كحد أقصى يف كل جلسة، على أن تكون ذات صلة وثيقة ببنود جدول 

. وينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود عند جتاوز الوقت دقيقة ١٥أعمال اللجنة وأالَّ تتجاوز مدهتا 
 (ج)).  ٢٧٥، الفقرة A/AC.105/1088و ،٣٥٧، الفقرة A/70/20املخصَّص (

امة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد وســوف يكون بإمكان الفريق العامل املعين باســتد  -٣
ية االجتماع خالل ا تابع للجنة الفرعية العلمية والتقن لدورة احلادية والســــــتني للجنة، البعيد ال

 تواُفر خدمات الترمجة الفورية. مع

أيضًا فرصة حضور وقبل الدورة احلادية والستني للجنة، سوف يكون بإمكان املندوبني   -٤
وهي مناســبة يســتضــيفها مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي لفائدة عموم ، ٥٠+ندوة اليونيســبيس

. وســتعقد الندوة يومي االثنني ٥٠األوســاط املعنية بالفضــاء مبناســبة انعقاد مؤمتر اليونيســبيس+
  ، يف مركز فيينا الدويل.٢٠١٨حزيران/يونيه  ١٩و ١٨والثالثاء 

  
  بعد الظهر  صباحًا  التاريخ

    ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢١و ٢٠
  افتتاح الدورة ‐١البند   حزيران/يونيه ٢٠األربعاء، 

  إقرار جدول األعمال ‐٢البند 
  انتخاب أعضاء املكتب ‐٣البند 
اجلزء الرفيع املستوى  ‐٤البند 

  ٥٠لليونيسبيس+

اجلزء الرفيع املستوى  ‐٤البند 
  ٥٠لليونيسبيس+

اجلزء الرفيع املستوى  ‐٤البند   حزيران/يونيه ٢١اخلميس، 
  ٥٠لليونيسبيس+

اجلزء الرفيع املستوى  ‐٤البند 
  ٥٠لليونيسبيس+

      

__________ 
تَّفقت اللجنة، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على أن يســــتمرَّ تزويد الدول األعضــــاء جبدول زمين اســــترشــــادي ا  *  

 (ب)). ١٦٩ ، الفقرةA/50/20األعمال ( ميسُّ بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة يف جدول لألعمال ال



A/AC.105/L.312 
 

V.18-03302 11/12 
 

  بعد الظهر  صباحًا  التاريخ

    ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩-٢٢
  كلمة الرئيس ‐٥البند   حزيران/يونيه ٢٢اجلمعة، 

  تباُدل عام لآلراء ‐٦البند 
ُسبل ووسائل احلفاظ  ‐٧البند 
استخدام الفضاء اخلارجي  على
  السلمية األغراض يف

تقرير اللجنة الفرعية  -٨البند 
العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا 

  اخلامسة واخلمسني

  تباُدل عام لآلراء ‐٦البند 
ُسبل ووسائل احلفاظ  ‐٧البند 
استخدام الفضاء اخلارجي  على
  األغراض السلمية يف

تقرير اللجنة الفرعية  ‐٨البند 
العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا 

  اخلامسة واخلمسني
تقرير اللجنة الفرعية  ‐٩البند 

القانونية عن أعمال دورهتا السابعة 
  واخلمسني

  عروض إيضاحية تقنية
      

  تباُدل عام لآلراء ‐٦البند   حزيران/يونيه ٢٥االثنني، 
ل ووسائل احلفاظ على ُسب ‐٧البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف 
  السلمية األغراض

تقرير اللجنة الفرعية  ‐٨البند 
العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا 

  واخلمسني اخلامسة
تقرير اللجنة الفرعية  ‐٩البند 

أعمال دورهتا السابعة  القانونية عن
  واخلمسني

  عروض إيضاحية تقنية

  تباُدل عام لآلراء ‐٦البند 
تقرير اللجنة الفرعية  ‐٩البند 

القانونية عن أعمال دورهتا السابعة 
  واخلمسني

  الفضاء والتنمية املستدامة ‐١٠البند 
الفوائد الَعَرضية  ‐١١البند 

لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة 
  الراهنة

  عروض إيضاحية تقنية

      
  تباُدل عام لآلراء ‐٦البند   حزيران/يونيه ٢٦الثالثاء، 

  الفضاء والتنمية املستدامة ‐١٠البند 
الفوائد الَعَرضية  ‐١١البند 

لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة 
  الراهنة
  الفضاء واملياه ‐١٢البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  تباُدل عام لآلراء ‐٦البند 
  الفضاء والتنمية املستدامة ‐١٠البند 
الفوائد الَعَرضية  ‐١١البند 

لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة 
  الراهنة
  الفضاء واملياه ‐١٢البند 

  عروض إيضاحية تقنية
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  الفضاء واملياه ‐١٢البند  حزيران/يونيه ٢٧األربعاء، 
  الفضاء وتغيُّر املناخ ‐١٣البند 
استخدام تكنولوجيا  ‐١٤البند 

  منظومة األمم املتحدة الفضاء يف
  دور اللجنة يف املستقبل ‐١٥البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  الفضاء وتغيُّر املناخ -١٣البند 
استخدام تكنولوجيا  ‐١٤البند 

  الفضاء يف منظومة األمم املتحدة
  دور اللجنة يف املستقبل  ‐١٥البند 
  مسائل أخرى ‐١٦البند 

  عروض إيضاحية تقنية
      

  الفضاء وتغيُّر املناخ ‐١٣البند   حزيران/يونيه ٢٨اخلميس، 
استخدام تكنولوجيا  ‐١٤البند 

  منظومة األمم املتحدة الفضاء يف
  دور اللجنة يف املستقبل ‐١٥البند 
  مسائل أخرى ‐١٦البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  مسائل أخرى ‐١٦البند 
  عروض إيضاحية تقنية

      
تقرير اللجنة املقدَّم  ‐١٧البند   حزيران/يونيه ٢٩اجلمعة، 

  العامة اجلمعية إىل
اللجنة املقدَّم تقرير  ‐١٧البند 
  اجلمعية العامة إىل

 


