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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
      جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      جدول األعمال املؤقَّت    

  إقرار جدول األعمال.  -١
  انتخاب الرئيس.  -٢
  الرئيس.كلمة   -٣
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٤
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٥
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.  -٦
سواتل، مبا يف  -٧ سطة ال شعار األرض عن ُبعد بوا ست صلة با سائل املتَّ صاحل امل  ذلك تطبيقاته ل

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٨
  دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية.  -٩
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.  -١٠
  طقس الفضاء.  -١١
  األجسام القريبة من األرض.  -١٢
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.استدامة أنشطة   -١٣
  دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل.  -١٤



A/AC.105/C.1/L.383
 

2/10 V.19-11132 
 

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٥
  الفضاء والصحة العاملية.  -١٦
دراســـــة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه   -١٧

وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصـــاالت الفضـــائية، ودراســـة ســـائر املســـائل املتصـــلة 
نامية  لدان ال ياجات الب خاص الحت بار  ية، مع إيالء اعت بتطورات االتصـــــــاالت الفضـــــــائ

  االحتاد الدويل لالتصاالت. ومصاحلها، دون مساس بدور 
  مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية.  -١٨
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.   -١٩
    

    )١(الشروح    
    انتخاب الرئيس  -٢  

تشـــكيل مكاتب اللجنة وجلنتيها الفرعيتني  ٧٣/٩١من قرارها  ٣٧أيَّدت اجلمعية العامة يف الفقرة 
ها الفرعيتني أن تنتخب أعضـــــــاء ٢٠٢١-٢٠٢٠للفترة  نة وجلنتي نه ينبغي للج قت على أ ، واتَّف

  فقا لذلك التشكيل. و ٢٠٢٠مكاتبها يف دورة كلٍّ منها لعام 
أخرى قد أيَّدت  ودولوالحظت اللجنة يف دورهتا احلادية والســتني أن جمموعة دول أوروبا الغربية 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ترشـــيح ناتليا أرشـــينار (ســـويســـرا) لرئاســـة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للفترة 
)A/73/20 ٣٦٩، الفقرة.(  
    

    كلمة الرئيس  -٣  
ســـــيلقي الرئيس كلمة يســـــتعرض فيها ما حدث من تطوُّرات ذات صـــــلة بأعمال اللجنة الفرعية 
العلمية والتقنية منذ دورهتا السادسة واخلمسني. وبعد تلك الكلمة، سُتنظِّم اللجنة الفرعية اجلدول 

  الزمين ألعماهلا.
    

    دَّمة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املق  -٤  
ســـُيتاح للجنة الفرعية ما قدَّمته الدول األعضـــاء من تقارير كتابية ســـنوية عن أنشـــطتها الفضـــائية 

)A/AC.105/1211و ،A/AC.105/1211/Add.1و ،A/AC.105/1211/Add.2.(  
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٥  
، ٢٠١٩كانون األول/ديســـمرب  ١٣املؤرخ  ٧٤/٨٢من قرارها  ٢٠أقرَّت اجلمعية العامة، يف الفقرة 

تعود بفوائد   بأنشــــطة بناء القدرات املنفَّذة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضــــائية، واليت
 فريدة على الدول األعضاء، وخصوصا البلدان النامية املشاركة يف تلك األنشطة.

__________ 
  ال متثِّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة الفرعية.  )١(  
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  وسُتعرض على اللجنة الفرعية الوثائق التالية:
تقرير عن املؤمتر الدويل املشترك بني األمم املتحدة ورومانيا بشأن احللول الفضائية   (أ)  

ــــــتدامة والزراعة الدقيقة، الذي ُعقد يف كلوج نابوكا، رومانيا، يف الفترة من  من أجل الزراعة املس
 ؛)A/AC.105/1214( ٢٠١٩أيار/مايو  ١٠إىل   ٦

تقرير عن حلقة العمل حول املبادرة الدولية بشـــــأن طقس الفضـــــاء، اليت ُعقدت   (ب)  
 )؛A/AC.105/1215( ٢٠١٩أيار/مايو  ٢٤إىل  ٢٠ترييسيت، إيطاليا، يف الفترة من  يف

تقرير عن حلقة العمل بشــأن تطبيقات النظم العاملية لســواتل املالحة، اليت ُعقدت   (ج)  
 ؛)A/AC.105/1216( ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢٦إىل  ٢٤يف سوفا من 

شتركة بني األمم املتحدة والنم  (د)   شأنتقرير عن حلقة العمل املتعلقة بالندوة امل  سا ب
 ،، اليت ُعقدت يف غراتس، النمســــا"الفضــــاء: أداة لالســــتفادة والدبلوماســــية والتعاونموضــــوع "

  )؛ A/AC.105/1220( ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٤إىل  ٢ من
نافع اجتماعية تقرير عن حلقة العمل املتعلقة بتسخري تكنولوجيا الفضاء لتحقيق م  )(ه  
صادية ستكشاف الفضاء"،  املعنونة واقت شطة ا شمول من خالل التطبيقات الفضائية وأن ضمان ال "

 تشـــرين األول/ ٢٠إىل  ١٨، من األمريكية اليت ُعقدت يف واشـــنطن العاصـــمة، الواليات املتحدة
  ).A/AC.105/1218( ٢٠١٩أكتوبر 

    
    تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة  -٦  

مة، يف الفقرة  عا ية ال ها  ١٠اتَّفقت اجلمع قد ٧٤/٨٢من قرار ية ع عاود اللجنة الفرع ، على أن ت
  فريقها العامل اجلامع. 
ق العامل اجلامع يف البند املتعلق بتســــخري تكنولوجيا الفضــــاء ألغراض التنمية وســــوف ينظر الفري

  االجتماعية واالقتصادية املستدامة.
    

املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل   -٧  
    البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  ، ستواصل اللجنة الفرعية النظر يف هذا البند.٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠عمال بالفقرة 
    

    احلطام الفضائي  -٨  
  .٧٤/٨٢من قرارها  ١٣و ١٢تناولت اجلمعية العامة مسألة احلطام الفضائي يف الفقرتني 

وســـــُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة عن البحوث الوطنية بشـــــأن احلطام الفضـــــائي 
وسالمة األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتعلقة باصطدامها 

مانة من دول أعضــــاء ومنظمات دولية باحلطام الفضــــائي. وتتضــــمن املذكِّرة معلومات تلقتها األ
)A/AC.105/C.1/116 وA/AC.105/C.1/116/Add.1.(  
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    دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية  -٩  
عامة، يف الفقرة  أقرَّت اجلمعية لدعم ٧٤/٨٢من قرارها  ٢١ال ، باإلجنازات اهلامة اليت حتقَّقت وا

االستشاري املقدَّم إىل الدول األعضاء يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية 
  .٢٠٠٦الطوارئ (برنامج سبايدر) منذ إنشائه يف عام  يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت

وسُيعَرض على اللجنة الفرعية تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشأن استخدام التكنولوجيات 
الفضــــائية يف احلدِّ من خماطر الكوارث، عن موضــــوع "املنظور الســــياســــايت"، وكذلك االحتفال 

برنامج ســبايدر يف بيجني، الذي ُنظِّم يف بيجني يومي أعوام على إنشــاء مكتب  ١٠بذكرى مرور 
 ٢٠١٩)، وتقرير عن األنشـــطة املنفَّذة يف عام A/AC.105/1221( ٢٠١٩أيلول/ســـبتمرب  ١٢و ١١

  ).A/AC.105/1212يف إطار برنامج سبايدر (
    

    التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة  -١٠  
، التقدُّم املتواصل الذي حترزه اللجنة ٧٤/٨٢من قرارها  ٢٣الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة 
بدعم من مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي  (اللجنة الدولية) الدولية املعنية بالنظم العاملية لســواتل املالحة

التابع لألمانة العامة، بصــفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية، صــوب حتقيق التواؤم والتوافق التشــغيلي بني 
جمال تعزيز اســــــتخدام النظم   ملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت ويفالنظم الفضــــــائية العا

  العاملية لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية الوطنية، وخباصة يف البلدان النامية.
ــــــُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن األنشــــــطة املنفَّذة يف عام  يف إطار خطة عمل  ٢٠١٩وس

االجتماع الرابع عشــــــر للجنة الدولية  ) ومذكِّرة من األمانة عنA/AC.105/1213ولية (الد  اللجنة
  ).A/AC.105/1217( ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ١٣إىل  ٨الذي ُعقد يف بنغالورو، اهلند، من 

    
    طقس الفضاء  -١١  

ســــتواصــــل اللجنة الفرعية النظر يف األعمال اليت يضــــطلع هبا فريق اخلرباء املعين بطقس الفضــــاء 
)A/AC.105/1202 ٢٠٩-١٩١، الفقرات.(  
    

    األجسام القريبة من األرض  -١٢  
ياح، يف الفقرة  عامة بارت لذي تضــــــطلع به ٧٤/٨٢من قرارها  ١١الحظت اجلمعية ال ، العمل ا

الشـــبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االســـتشـــاري املعين بتخطيط البعثات الفضـــائية 
جل التخفيف من  لدويل من أ عاون ا بة لتعزيز الت له األجســـــــام القري لذي تشــــــكِّ اخلطر املمكن ا

مة  من لدائ نة ا بدور األما لذي يقوم  خلارجي، ا ــــــؤون الفضـــــــاء ا بدعم من مكتب ش األرض، 
  االستشاري. للفريق

ــــاري و ــــتش ــــبكة والفريق االس ــــتواصــــل اللجنة الفرعية النظر يف األعمال اليت تضــــطلع هبا الش س
)A/AC.105/1202 ٢٢٨-٢١٠، الفقرات.(  
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    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -١٣  
ة اعتمدت الديباجة ، بأن اللجن٧٤/٨٢من قرارها  ٢رحَّبت اجلمعية العامة مع التقدير، يف الفقرة 

مبدأ توجيهيا بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد  ٢١واملبادئ التوجيهية البالغ عددها 
ثانية والســــــتني،  البعيد، بصــــــيغتها الواردة يف املرفق الثاين من تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا ال

ــــــية، فريقا عامال يف إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية  وأنشــــــأت، مبوجب خطة عمل مخس
العلمية والتقنية املتعلق باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد؛ والحظت أن اللجنة قد 
شـــــجَّعت الدول واملنظمات احلكومية الدولية على أن تتَّخذ طوعا تدابري هتدف إىل ضـــــمان تنفيذ 

اللجنة هي املحفل الرئيســــــي  هذه املبادئ التوجيهية إىل أقصــــــى حد ممكن وعملي؛ وأكَّدت أن
  إلجراء حوار مؤسسي متواصل حول املسائل املتعلقة بتنفيذ املبادئ التوجيهية واستعراضها.

ــأ حديثا على اختصــاصــاته  وقرَّرت اللجنة، يف دورهتا الثانية والســتني، أن يتَّفق الفريق العامل املنش
، A/74/20مســني للجنة الفرعية (وأســاليب عمله وخطة عمله اخلاصــة خالل الدورة الســابعة واخل

  ). ١٦٧ الفقرة
واتَّفقت اللجنة على انتخاب أعضاء مكتب الفريق العامل يف بداية الدورة السابعة واخلمسني للجنة 

وأن املكتب سوف يقود عملية وضع ما يلي: (أ) اختصاصات )، ١٦٦، الفقرة A/74/20الفرعية (
بل إدراج املدخالت املقدَّمة من املنظمات غري والفريق العامل؛  (ب) أســاليب عمله، مبا يشــمل ســُ

(ج) خطة عمله واحلكومية وقطاع الصناعة والقطاع اخلاص عن طريق الدول األعضاء يف اللجنة؛ 
)A/74/20 ١٦٨، الفقرة .(  
    

    دور اللجنة وأسلوب عملها يف املستقبل   -١٤  
الثانية والســتني، على أن ُيدرج بند منتظم بعنوان "دور اللجنة وأســاليب  اتَّفقت اللجنة، يف دورهتا

ملناقشـــة املســـائل عملها يف املســـتقبل" يف جدول أعمال كلتا اللجنتني الفرعيتني بغية إتاحة املجال 
  (ح)). ٣٢١، الفقرة A/74/20الشاملة ملجاالت متعددة (

ــــــاليب العمل لدى جلنة  ــــــُيعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة بعنوان "احلوكمة وأس وس
  ).A/AC.105/C.1/L.384" (استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني

    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١٥  

مة، يف الفقرة  عا ية ال ها  ١٠اتَّفقت اجلمع قد ٧٤/٨٢من قرار ية ع عاود اللجنة الفرع ، على أن ت
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي. فريقها العامل املعين باستخدام مصادر

ــــــنوات للفترة  ــــــيواصــــــل الفريق العامل عمله وفقا خلطة العمل املتعدِّدة الس  ٢٠٢١-٢٠١٧وس
)A/AC.105/1138 ٩، املرفق الثاين، الفقرة.(  

وســُيعرض على اللجنة الفرعية وثيقة بعنوان "حتليل أويل لكيفية إســهام املبادئ املتصــلة باســتخدام 
مصـــادر الطاقة النووية يف الفضـــاء اخلارجي يف أمان تطبيقات مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء" 
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)A/AC.105/C.1/L.378 اليت أعدَّها رئيس الفريق العامل املعين باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية ،(
  يف الفضاء اخلارجي، بالتعاون مع ممثلي وفد فرنسا ووفد وكالة الفضاء األوروبية.

    
   الفضاء والصحة العاملية  -١٦  

مة، يف الفقرة  عا ية ال ها  ١٠اتَّفقت اجلمع قد ٧٤/٨٢من قرار ية ع عاود اللجنة الفرع ، على أن ت
  فريقها العامل اجلامع املعين بالفضاء والصحة العاملية.

ــــــنوات ( عدِّدة الس له املت قا خلطة عم له وف مل عم عا ــــــيواصـــــــل الفريق ال ، A/AC.105/1202وس
  الثالث، التذييل األول).  املرفق

وســُتعرض على الفريق العامل الردود الواردة على جمموعة األســئلة املتعلقة بالســياســات والتجارب 
ــة  ــاملي ــا الفضــــــــاء ألغراض الصــــــحــة الع واملمــارســــــــات يف جمــال تســــــخري علوم وتكنولوجي

)A/AC.105/C.1/117و ،A/AC.105/C.1/117/Add.1و ،A/AC.105/C.1/117/Add.2.(  
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته،   -١٧  
مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطورات االتصاالت 

النامية ومصاحلها، دون مساس بدور الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان 
    االحتاد الدويل لالتصاالت

  ، ستواصل اللجنة الفرعية النظر يف هذا البند.٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ٩عمال بالفقرة 
    

    واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة   -١٨  
ـــــني، الذي حيدِّد  ـــــروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الفرعية الثامنة واخلمس ـــــُيقدَّم مش س
املواضـــيع املراد تناوهلا باعتبارها مواضـــيع/بنودا منفردة للمناقشـــة أو يف إطار خطط العمل املتعدِّدة 

اخلارجي يف األغراض الســـلمية يف دورهتا الثالثة والســـتني،  الســـنوات، إىل جلنة اســـتخدام الفضـــاء
  .٢٠٢٠عام  يف

لدورة اللجنـة الفرعيـة  جدول األعمـال املؤقَّت  جلامع يف مشــــــروع  مل ا ــــــينظر الفريق العـا وس
  واخلمسني.  الثامنة

ــة واألربعني، اليت ُعقــدت  ــا الرابع ــة يف دورهت ــة الفرعي ــه اللجن لــت إلي ــذي توصــــــَّ ــاق ال ــا لالتف ووفق
يه اللجنة ٢٤، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/890( ٢٠٠٧  عام  يف لت إل لذي توصــــــَّ فاق ا )، واالت
)، سينظِّم مكتب شؤون ١٨٥، الفقرة A/74/20( ٢٠١٩دورهتا الثانية والستني، اليت ُعقدت يف عام   يف

بل الوصــول إىل الفضــاء للجميع" يوم    شــباط/  ١١الفضــاء اخلارجي ندوة بشــأن موضــوع "إتاحة ســُ
    .٢٠٢٠فرباير 
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   املرفق
    تنظيم األعمال    

ُوضـــــع اجلدول الزمين لعمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية حبيث يترك لألفرقة العاملة اليت   -١
  أكرب قدر ممكن من الوقت املتاح.  ١٨و ١٦و ١٥و ١٣و ٦ إطار البنود سُتدعى إىل االنعقاد يف

وفقا للقرار الذي اتَّخذته اللجنة يف دورهتا احلادية والستني، بإدراج بند جديد يف جدول و  -٢
، وبأن يظلَّ هذا البند مدرجا فيه حىت انعقاد دورهتا الثالثة ‘"٢٠٣٠الفضــاء ‘أعماهلا بعنوان "خطة 

)، ُأنشــئ فريق عامل معين بوضــع خطة ٣٦٣-٣٥٨، الفقرات A/73/20( ٢٠٢٠عام والســتني يف 
" يف إطار هذا البند، وســــيجتمع الفريق أثناء الدورة الســــابعة واخلمســــني للجنة ٢٠٣٠"الفضــــاء 

ق العامل ورقة عمل مقدَّمة من الفرعية وســتوفَّر له خدمات الترمجة الشــفوية. وســُيعرض على الفري
  ).A/AC.105/C.1/L.382" وخطة تنفيذها (٢٠٣٠مكتبه بشأن مشروع "خطة الفضاء 

جيوز، حســــب االقتضــــاء، احلدُّ من عدد البيانات اليت ســــُتلقى يف كل جلســــة يف إطار و  -٣
عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشــــطة الوطنية"، من أجل إتاحة  ، املعنون "تبادل٤ البند

وقت كاف للنظر يف بنود جدول األعمال األخرى املزمع النظر فيها يف كل جلســــــة. وينبغي أن 
تقتصــــر مدة البيانات على عشــــر دقائق، وأن ُيســــتخدم جهاز ضــــبط الوقت يف مجيع الدورات، 

ص، وأن يتدخَّل لوقف إلقاء ينبِّه الرئيس الوفود ق وأن بل دقيقة واحدة من انقضــــاء الوقت املخصــــَّ
(ب)؛  ٢٧٥، الفقرة A/AC.105/1088؛ و٣٥٧، الفقرة A/70/20دقائق ( ١٠البيان عند انقضــــــاء 

  (ب)).  ٣٢١، الفقرة A/74/20و
التقنية ثالثة عروض يف كل جلســـة، على أن اإليضـــاحية وينبغي أال يتعدَّى عدد العروض   -٤

، A/70/20دقيقة ( ١٥تكون ذات صلة وثيقة ببنود جدول أعمال اللجنة الفرعية وأال تتجاوز مدهتا 
(ج)). وينبغي اســـتخدام جهاز ضـــبط الوقت لدى  ٢٧٥، الفقرة A/AC.105/1088و ٣٥٧ الفقرة

نقضــــــاء الوقت إلقاء العروض اإليضــــــاحية. وينبغي أن ينبِّه الرئيس الوفود قبل دقيقة واحدة من ا
ص، وأن يتدخَّل لوقف تقدمي العرض اإليضــــــاحي عند انقضــــــاء  ، A/74/20دقيقة ( ١٥املخصــــــَّ

  (ج)). ٣٢١ الفقرة
ويرد أدناه جدول زمين استرشادي لألعمال. وهذا اجلدول الزمين االسترشادي دليل عام   -٥

ــــــة ب نود جدول األعمال خالل الدورة. وميكن تقدمي أوقات النظر يف مجيع ملواعيد وأوقات مناقش
البنود أو متديدها أو تأخريها حســــب احتياجات أعضــــاء اللجنة الفرعية وأي قيود تنظيمية تواَجه 
ــادي، للمرة األوىل وبناء على طلب اللجنة،  ــترش أثناء انعقاد الدورة. ويشــتمل اجلدول الزمين االس

  )).(ه ٣٢١، الفقرة A/74/20ت األفرقة العاملة (معلومات عن اجتماعا
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     *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
  بعد الظهر صباحا  التاريخ

  ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٧إىل  ٣األسبوع من 
االثنني، 

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

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  طقس الفضاء -١١البند 
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد  -١٣البند 
  (أ)البعيد

الثالثاء، 
  شباط/فرباير ٤

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  طقس الفضاء -١١البند 
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  -١٣البند 
  (أ)األمد البعيد  يف

  عروض إيضاحية تقنية
 "٢٠٣٠اجتماع الفريق العامل بشأن خطة "الفضاء 

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  طقس الفضاء -١١البند 
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد  -١٣البند 
  (أ)البعيد

  عروض إيضاحية تقنية
  ريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية اجتماع الف

اجتماع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء 
  اخلارجي يف األمد البعيد 

األربعاء، 
  شباط/فرباير ٥

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  احلطام الفضائي -٨البند 
  (ب)مصادر القدرة النووية -١٥البند 
  (ج)العامليةالفضاء والصحة  -١٦البند 

  عروض إيضاحية تقنية
اجتماع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر 

  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  احلطام الفضائي -٨البند 
  (ب)مصادر القدرة النووية -١٥البند 
  (ج)الفضاء والصحة العاملية -١٦البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  اجتماع الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية 

، اخلميس
  شباط/فرباير ٦

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  احلطام الفضائي -٨البند 
  (ب)مصادر القدرة النووية -١٥البند 
 (ج)الفضاء والصحة العاملية -١٦البند 

  عروض إيضاحية تقنية
باستدامة أنشطة الفضاء اجتماع الفريق العامل املعين 

  اخلارجي يف األمد البعيد

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

  (د)االجتماعية واالقتصادية املستدامة
  األجسام القريبة من األرض  -١٢البند 

  عروض إيضاحية تقنية 
  لعامليةاجتماع الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة ا

اجتماع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة 
  النووية يف الفضاء اخلارجي

__________ 
اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على أن يستمر تزويد الدول   *  

بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة من جدول  املساسال ينطوي على األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال 
  (ب)). ١٦٩و ١٦٨)، الفقرتان A/50/20( ٢٠ امللحق رقم ،الدورة اخلمسون، الوثائق الرمسية للجمعية العامةاألعمال (
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  بعد الظهر صباحا  التاريخ

اجلمعة، 
  شباط/فرباير ٧

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية  -٦البند 
  د)(االجتماعية واالقتصادية املستدامة

  األجسام القريبة من األرض -١٢البند 
  املستقبل  وأسلوب عملها يفدور اللجنة  -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  "٢٠٣٠اجتماع الفريق العامل بشأن خطة "الفضاء 

  اجتماع الفريق العامل اجلامع

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية  -٦البند 
  د)(االجتماعية واالقتصادية املستدامة

  األجسام القريبة من األرض -١٢البند 
  أسلوب عملها يف املستقبلدور اللجنة و -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية
اجتماع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة 

  النووية يف الفضاء اخلارجي

  ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤إىل  ١٠األسبوع من 
االثنني، 

  شباط/فرباير  ١٠
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥البند 
  الكوارثدعم إدارة  -٩البند 
  املستقبل دور اللجنة وأسلوب عملها يف -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  اجتماع الفريق العامل بشأن خطة 

  "٢٠٣٠  "الفضاء

  تبادل عام لآلراء -٤البند 
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٥البند 
  دعم إدارة الكوارث -٩البند 
  الحة النظام العاملي لسواتل امل -١٠البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  اجتماع الفريق العامل اجلامع

الثالثاء، 
  شباط/فرباير  ١١

  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥البند 
  دعم إدارة الكوارث -٩البند 
  النظام العاملي لسواتل املالحة -١٠البند 

  عروض إيضاحية تقنية
باستدامة أنشطة الفضاء اجتماع الفريق العامل املعين 

  اخلارجي يف األمد البعيد

ندوة ينظِّمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بشأن 
  موضوع "إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء للجميع"

األربعاء، 
  شباط/فرباير  ١٢

  االستشعار عن ُبعد -٧البند 
  النظام العاملي لسواتل املالحة -١٠البند 
  مدار ساتلي ثابت بالنسبة لألرض -١٧البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  "٢٠٣٠اجتماع الفريق العامل بشأن خطة "الفضاء 

اجتماع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء 
  اخلارجي يف األمد البعيد

  االستشعار عن ُبعد -٧البند 
  ثابت بالنسبة لألرض مدار ساتلي -١٧البند 
مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة  -١٨البند 

  (د)الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
  عروض إيضاحية تقنية

، اخلميس
  شباط/فرباير  ١٣

  االستشعار عن ُبعد -٧البند 
  مدار ساتلي ثابت بالنسبة لألرض -١٧البند 
األعمال املؤقَّت للدورة مشروع جدول  -١٨البند 

  (د)الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية
  عروض إيضاحية تقنية

مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة  -١٨البند 
  (د)الثامنة واخلمسني للجنة الفرعية

  عروض إيضاحية تقنية
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء 

  اخلارجي يف األمد البعيد
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  بعد الظهر صباحا  التاريخ

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر 
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  اعتماد تقرير الفريق العامل املعين بالفضاء 
  والصحة العاملية

  اجلامعاعتماد تقرير الفريق العامل 

اعتماد التقرير املوجز للفريق العامل املعين خبطة 
 "٢٠٣٠  "الفضاء

اجلمعة، 
  شباط/فرباير  ١٤

  التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٩البند   التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٩البند 

    
 ١٠سيجتمع الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، الذي سينعقد عمال بالفقرة   (أ)  

. وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك ١٣، أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة 
  شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل. ١٣ ،البند يوم اخلميس

سيجتمع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي سيعاود االنعقاد عمال   (ب)  
. وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها ١٥، أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠بالفقرة 

  .شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل ١٣ ،يف ذلك البند يوم اخلميس
من قرار اجلمعية  ١٠سيجتمع الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية، الذي سيعاود االنعقاد عمال بالفقرة   (ج)  

 ،. وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس١٦، أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٤/٨٢مة العا
  شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل. ١٣

، ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠فقرة سيجتمع الفريق العامل اجلامع، الذي سيعاود االنعقاد عمال بال  (د)  
 ،. وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف هذين البندين يوم اخلميس١٨و ٦الدورة للنظر يف البندين  أثناء
  شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل. ١٣

 


