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*2003635*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 

 في األغراض السلمية
 الدورة الثالثة والستون 

    2020أيلول/سبتمبر  10و 9فيينا، 
 جدول األعمال المؤقت المشروح   

  
 * جدول األعمال المؤقت  

 
 إقرار جدول األعمال. -1

 انتخاب أعضاء المكتب. -2

العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الســـــااعة والخمســـــين، والملب إل  األمانة تقرير اللجنة الفرعية    إقرار -3
أن تدعو الدول األعضــــاء والمراقبين الدا،مين، اســــب اإقتضــــاء، إل  تقدعم مســــاةما  ألعمال اللجنة 

 .2021الفرعية في دورتها الثامنة والخمسين التي ستعقد في عام 

لقانونية عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين وجدول أعمال دورتها الستين، تقرير اللجنة الفرعية ا  إقرار -4
والملب إل  األمانة أن تدعو الدول األعضـــــــــــــاء والمراقبين الدا،مين، اســـــــــــــب اإقتضـــــــــــــاء، إل  تقدعم 

 .2021مساةما  ألعمال اللجنة الفرعية في دورتها الستين التي ستعقد في عام 

 ".2030الفضاء إجرا،ي اشأن خمة " مقرر -5

 .2023-2022تعيين أعضاء مكاتب اللجنة وةيئتيها الفرعيتين للفترة  -6

 .2021مشروع جدول األعمال المؤقت لدورة اللجنة الرااعة والستين، التي ستعقد في عام  -7

 اعتماد تقرير اللجنة المقدم إل  الجمعية العامة.  -8
  

__________ 

(  19-إن جدول األعمال المؤقت الحالي استثنا،ي ويهدف إل  التخفيف من التحدعا  التي تمراها جا،حة فيروس كورونا )كوفيد * 
. وةو إ عشكل سااقة. انظر الرسالة  2021أعمال اللجنة ولجنتيها الفرعيتين في دورة اإجتماعا  في عام  تسييروضمان استمرارية 

 . 2020تموز/يوليه  16تب شؤون الفضاء الخارجي إل  الدول األعضاء في اللجنة بتاريخ الرسمية التي وجهها مك
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 * الشروح  
 إقرار جدول األعمال -1 

 سوف عجري إقرار جدول األعمال اعد افتتاح الدورة مباشرة.
  

 انتخاب أعضاء المكتب  -2 

، 2019المعقودة في عام أشــــار  لجنة اســــتخدام الفضــــاء الخارجي في األ،راي الســــلمية، في دورتها الثانية والســــتين 
بيســـــــو )رومانيا( لر،اســـــــتها، وأن الدول األفري ية أيد    -  إل  أن دول أوروبا الشـــــــرأية قد أيد  ترشـــــــي  ماريوس إيوان 

ترشـــــي  فرانســـــين تشـــــيميا )نيجيريا( لمنلـــــب النا،ب األول لر،يســـــها، وأن دول أمريكا اليتينية وال اريبي أيد  ترشـــــي   
ــهــا/مقررةــا للفترة ريكــاردو خيــل أتشـــــــــــــوا )كولوم  ،  A/73/20)  2021- 2020بيــا( لمنلـــــــــــــــب النــا،ــب الثــاني لر،يســـــــــــ

 (.  368- 366 الفقرا  

نـة ولجنتيهـا الفرعيتين  ، التـأكيـد، ميمـا يتعلت بتشــــــــــــــكيـل مكـاتـب اللج74/82وكرر  الجمعيـة العـامـة، في قرارةـا 
ــاء مكـاتبهـا في دورة كـل منهـا  2020-2021 للفترة ، عل  أـنه ينبيي للجـنة ولجنتيهـا الفرعيتين أن تنتخـب أعضــــــــــــ
 وفقا لذلك التشكيل. 2020لعام 

  
األمانة أن تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها السابعة والخمسين، والطلب إلى  إقرار -3 

تدعو الدول األعضاء والمراقبين الدائمين، حسب االقتضاء، إلى تقديم مساهمات ألعمال اللجنة الفرعية 
 2021في دورتها الثامنة والخمسين التي ستعقد في عام 

ــا الســـــــــــــــــااعــــة والخمســــــــــــــين  ســــــــــــــوف ععري عل  اللجنــــة تقرير اللجنــــة الفرعيــــة العلميــــة والتقنيــــة عن دورتهــ
(A/AC.105/1224 .) 

وقدمت اللجنة الفرعية في دورتها السااعة والخمسين التوصيا  والملبا  التالية لدعوة الدول األعضاء والمراقبين 
 الدا،مين، اسب اإقتضاء، إل  تقدعم مساةما  ألعمال دورتها الثامنة والخمسين:

اأن تواصـل األمانة دعوة الدول األعضـاء إل  تقدعم تقارير سـنوية عن  أوصـت اللجنة الفرعية )أ( 
 (؛34، الفقرة A/AC.105/1224أنشمتها الفضا،ية )

، واتفقـت عل  أنـه 74/82من قرار الجمعيـة العـامـة  13أاـاتـت اللجنـة الفرعيـة علمـا اـالفقرة  )ب( 
ينبيي مواصــلة دعوة الدول األعضــاء والمنظما  الدولية التي لها صــفة مراقب دا،م لدن اللجنة إل  تقدعم تقارير  

مام الفضـــــــــا،ي وأمان األجســـــــــام الفضـــــــــا،ية الممودة املـــــــــادر قدرة نووية عل  متنها عن البحوث المتعلقة االح
والمشــــاكل المتلــــلة ااصــــمدام تلك األجســــام االحمام الفضــــا،ي والســــبل التي عجري بها تنفيذ المباد  التوجيهية 

 (؛109، الفقرة A/AC.105/1224لتخفيف الحمام الفضا،ي )

أقر  اللجنــــة الفرعيــــة تقرير الفريت العــــامــــل المعني اــــالفضــــــــــــــــــاء واللــــــــــــــحــــة العــــالميــــة  )ج( 
(A/AC.105/1224 الذي تضمن الملبا  التالية ذا  الللة:247، الفقرة ،) 

__________ 

إ تمثل الشروح وإ الجدول الممني اإسترشادي لألعمال جمءا من جدول األعمال الذي سوف تقره لجنة استخدام الفضاء الخارجي   * 
 األ،راي السلمية.  في

http://undocs.org/ar/A/73/20
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
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ــتبيان  تلب الفريت العامل إل  األمانة أن تدعو إل   ‘1’  ــاةما  في اإســــــــ تقدعم المميد من المســــــــ
المتعلت االســـــــياســـــــا  والتجارب والممارســـــــا  في مجال تســـــــخير علوم وت نولوجيا الفضـــــــاء 

 والتذييل(؛  13، المرفت الثالث، الفقرة A/AC.105/1224أل،راي اللحة العالمية )

العامل أعضـــــــــا إل  األمانة أن تواصـــــــــل دعوة الدول األعضـــــــــاء في اللجنة إل   تلب الفريت ‘2’ 
، المرفت A/AC.105/1224تمويده ببيانا  اإتلـــال الخاصـــة اجها  اإتلـــال الوتنية )

 (.14الثالث، الفقرة 
  

 استدامة أنشمة الفضاء الخارجي في األمد البعيد    
 195( والفقرتين A/74/20من تقرير الـدورة الثـانيـة والســــــــــــــتين ) 168 إل  165مع اإلشـــــــــــــــارة إل  الفقرا  من 

(، A/AC.105/1224الســــــااعة والخمســــــين )من تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها  196و
ــليم االظروف الفريدة المحيمة اجا،حة فيروس كورونا العالمية )كوفيد (، عقترح أن تقرر اللجنة أن 19-ومع التســــــ
لعلمية والتقنية المتعلت ااســـتدامة تواصـــل الدول األعضـــاء في اللجنة، في إتار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية ا

أنشـمة الفضـاء الخارجي في األمد البعيد، النظر في انتخاب مكتب الفريت العامل، وتقوم بوضـع إتاره المرجعي 
 .2021وأساليب عمله وخمة عمله، في الدورة الثامنة والخمسين للجنة الفرعية، التي ستعقد في عام 

  
 رة الثامنة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول األعمال المؤقت للدو   

اتفقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها الســااعة والخمســين، عل  البنود التي ســوف تقترح عل  اللجنة إدراجها 
 (. 260، الفقرة A/AC.105/1224)   2021في جدول أعمال دورة اللجنة الفرعية الثامنة والخمسين في عام 

  
 الندوة  

، A/AC.105/890وفقا ليتفاق الذي توصـلت إليه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في دورتها الرااعة واألربعين )
د الدولي للمياة الفضـا،ية ندوة تعقد أنناء الدورة الثامنة والخمسـين (، سـوف ينظم اإتحا24المرفت األول، الفقرة 

 (. 13، المرفت األول، الفقرة A/AC.105/1224) 2021للجنة الفرعية في عام 
  

سعة والخمسين وجدول أعمال دورتها الستين، تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها التا إقرار -4 
والطلب إلى األمانة أن تدعو الدول األعضاء والمراقبين الدائمين، حسب االقتضاء، إلى تقديم مساهمات 

 2021ألعمال اللجنة الفرعية في دورتها الستين التي ستعقد في عام 

تاســــــــعة والخمســــــــين للجنة الفرعية القانونية  انظر الشــــــــروح الواردة في جدول األعمال المؤقت المشــــــــروح للدورة ال
(A/AC.105/C.2/L.312/Rev.1.) 
  

 " 2030إجرائي بشأن خطة "الفضاء  مقرر -5 

ــتين )  ومقررا  ، 6/ 73وفـقا لقرار الجمعـية العـامـة  (،  363- 358 ، الفقرا  A/73/20اللجـنة في دورتهـا الحـادـعة والســـــــــــ
، المرفت A/AC.105/1202" ) 2030وتريقة عمل وخمة عمل الفريت العامل المعني اخمة اللجنة اشــــأن "الفضــــاء 

ــاء الر  ــين للجنة 2030ااع، التذييل(، عقد الفريت العامل المعني اخمة "الفضـــــ ــااعة والخمســـــ ــا  أنناء الدورة الســـــ " جلســـــ
 ، المرفت الرااع(. A/AC.105/1224)انظر   2020الفرعية العلمية والتقنية في عام 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/AC.105/890
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.312/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/RES/73/6
http://undocs.org/ar/A/73/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1224
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أنناء تلك الدورة للجنة الفرعية ووفقا لخمة عمله، أتي  المشروع المنق  لخمة "الفضاء  واستنادا إل  عمل الفريت العامل 
 ( اجميع الليا  الرسمية لألمم المتحدة لمواصلة النظر فيها. A/AC.105/C.2/L.316" وخمة تنفيذةا ) 2030

والتي ا،ية للدورة التاســعة والخمســين للجنة الفرعية القانونية والدورة الثالثة والســتين للجنة، ونظرا للترتيبا  اإســتثن 
ــتدعت إلياء اجتماعا  الفريت العامل التي كان من المقرر عقدةا وفقا لخمة عمله خيل الفترة المتب ية من  اســــــ

ينه من النظر في صـــــــــــيية مدمجة ، عقترح أن عمدد الفريت العامل خمة عمله لمدة ســـــــــــنة واادة لتمك2020عام 
ــاء   ــتين التي 2030نها،ية من مشـــــــروع خمة "الفضـــــ " وخمة تنفيذةا وتقدعمها إل  اللجنة في دورتها الرااعة والســـــ

ــتعقد في عام  ــاء  2021سـ ‘"، الذي ســـيحتفه اه عل  2030، في إتار بند جدول األعمال المعنون "خمة ’الفضـ
ــتين، وأن تنظر اللجنة في نتا،و أعماله وتقدمها إل  الجمعية العامة جدول أعمال اللجنة في دورتها الرااعة وال ســـــــ

 . 2021لتنظر فيها في دورتها السادسة والسبعين التي ستعقد في عام 
  

 2023-2022تعيين أعضاء مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة  -6 

، اإتفاق الذي توصـــلت إليه اللجنة اشـــأن تشـــكيل مكاتب 58/89من قرارةا    11أيد  الجمعية العامة، في الفقرة  
(، اسـتنادا إل  التدابير المتعلقة 9-5، المرفت الثاني، الفقرا   A/58/20اللجنة وةيئتيها الفرعيتين في المسـتقبل )

، المرفت A/58/20، المرفت األول، والونيقة A/52/20اأســــــــــاليب عمل اللجنة وةيئتيها الفرعيتين )انظر الونيقة 
 . 52/56ي، التذييل الثالث(، التي كانت الجمعية العامة قد أيدتها في قرارةا الثان 

ووفقا للتدابير المتعلقة بتشــــــــكيل مكاتب اللجنة وةيئتيها الفرعيتين في المســــــــتقبل، ينبيي أن تتوصــــــــل اللجنة في دورتها  
 . 2023- 2022اشأن تعيين جميع أعضاء مكتبها ومكتبي ةيئتيها الفرعيتين للفترة الثالثة والستين إل  اتفاق 

  
 2021مشروع جدول األعمال المؤقت لدورة اللجنة الرابعة والستين، التي ستعقد في عام  -7 

ــتعقد في عام  ــتين، التي ســ ــوعية  ، في نفن البنود المو 2021عقترح أن تقرر اللجنة أن تنظر في دورتها الرااعة والســ ضــ
 (. 374، الفقرة A/74/20)انظر   2020التي أوصي اأن تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والستين في عام 

  
 اعتماد تقرير اللجنة المقدم إلى الجمعية العامة -8 

 سوف ععري عل  اللجنة مشروع تقرير دورتها الثالثة والستين، االلية اإلن ليمية فقط، إعتماده.
  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/L.316
http://undocs.org/ar/A/RES/58/89
http://undocs.org/ar/A/RES/58/89
http://undocs.org/ar/A/58/20
http://undocs.org/ar/A/52/20
http://undocs.org/ar/A/58/20
http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/RES/52/56
http://undocs.org/ar/A/74/20
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 المرفق 
جدول زمني استرشادي ألعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض    

 * السلمية في دورتها الثالثة والستين
  

واريخ واألوقا  التي سوف عجري فيها تناول البنود أنناء  الجدول الممني لألعمال الوارد أدناه يبين الفة عامة الت 
الدورة. ويمكن تقدعم أوقا  النظر في جميع البنود أو تمديدةا أو تأخيرةا اسـب متملبا  أعضـاء لجنة اسـتخدام 

 الفضاء الخارجي في األ،راي السلمية وأي قيود تنظيمية تواجه أنناء انعقاد الدورة.
  

 ( 16/ 00-14/ 00اعد الظهر )  ( 12/ 00-10/ 00) صبااا  التاريخ

  2020أيلول/سبتمبر  10و 9   
 إقرار جدول األعمال  -1البند  أيلول/سبتمبر 9األربعاء، 

 انتخاب أعضاء المكتب -2البند 
تقرير اللجنة الفرعية   إقرار -3البند 

 العلمية والتقنية
 تقرير اللجنة  إقرار -4د البن 

 الفرعية القانونية 
 

 اعتماد تقرير اللجنة  -8البند 
 المقدم إل  الجمعية العامة 

 إجرا،ي اشأن خمة   مقرر -5البند 
 "2030"الفضاء 

تعيين أعضاء مكاتب  -6البند 
 اللجنة وةيئتيها الفرعيتين 

  2023-2022للفترة 
األعمال مشروع جدول  -7البند 

 المؤقت لدورة اللجنة الرااعة والستين
 

 اعتماد تقرير اللجنة المقدم  -8البند 
 إل  الجمعية العامة 

 
 
 
 
  

 أيلول/سبتمبر 10الخمين، 

 

__________ 

نين، عل  أن عستمر تمويد الدول األعضاء اجدول زمني استرشادي لألعمال إ عمن االتوقيت  اتفقت اللجنة، في دورتها الثامنة والثي * 
 )ب((.  169، الفقرة A/50/20الفعلي للنظر في بنود معينة في جدول األعمال )

http://undocs.org/ar/A/50/20

