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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

  واخلمسون ثامنةال الدورة
        ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٩- ١٠فيينا، 

      *جدول األعمال املؤقَّت املشروح    
      جدول األعمال املؤقَّت - الًأو 

  افتتاح الدورة. -١
 إقرار جدول األعمال. -٢

  .كلمة الرئيس  -٣
  .ل عام لآلراءتباُد  -٤
  بل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.ُس -٥
 اخلمسني.الثانية و تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا -٦

  واخلمسني. الرابعةتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا  -٧
 الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨

 لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة. الفوائد العرضية -٩
───────────────── 

لزمنية اليت تقتضيها قاعدة األسابيع العشرة بسبب ضرورة انتظار ُتقدَّم هذه الوثيقة يف غضون الفترة ا مل  *  
 يف الفترة املعقودة  واخلمسنيالرابعة الصيغة النهائية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا 

  .٢٠١٥أبريل /نيسان ٢٤إىل  ١٣من 
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 الفضاء واملياه. -١٠

 الفضاء وتغيُّر املناخ. -١١

 استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة. -١٢

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٣
  مسائل أخرى. -١٤
  تقرير اللجنة املقدَّم إىل اجلمعية العامة. -١٥
    

  )١(الشروح - ثانياً 

    
   افتتاح الدورة  - ١  

واخلمسون للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية    الثامنةُتفَْتَتُح الدورةُ وف س
  .٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٠("اللجنة") يف صباح يوم األربعاء، 

    
    إقرار جدول األعمال  - ٢  

  جيري إقرار جدول األعمال بعد افتتاح الدورة مباشرةً.وف س
    

   الرئيسكلمة   - ٣  
اسـتجدَّ مـن    اللجنة كلمةً يستعرض فيها مـا  جدولَ األعمال، سُيلقي رئيُس عقب إقرار اللجنِة

  واخلمسني. السابعةتطوُّرات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ دورهتا 
    

   ل عام لآلراءتباُد  - ٤  
بــدأ، ل عـام لـآلراء. وينبغـي، مـن حيـث امل     سـوف تبـدأ اللجنـةُ أعماهلـا املوضـوعية بـإجراء تبـادُ       

  دقائق. ١٠تستغرق الكلمات اليت ُتلقَى أكثر من   أالَّ
    

───────────────── 
من جدول األعمال الذي سوف تقرُّه جلنة  ال متثِّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءاً )١(  

 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.
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    بل ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةُس  - ٥  
، أن تواصـل النظـر، علـى    ٦٩/٨٥مـن قرارهـا    ١٤ العامة إىل اللجنة، يف الفقرة طلبت اجلمعية

خدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   ل ووســائل احلفــاظ علــى اســت   ُبســبيل األولويــة، يف ُســ  
ــراً  وأنْ ،الســلمية ــدِّم تقري ــاعــن ذلــك   تق ــى  ووافقــت، الســبعنييف دورهتــا  إليه  أن تواصــلعل
ــةُ ــاء اللجن ــز التعــاون علــى الصــعيدين اإلقليمــي   ُبذه املســألة، النظــر يف سـُـ تناوهلــا هلــ ، أثن ل تعزي

 املنبثقـة مـن   توصـيات اليه يف تنفيذ تؤدِّ واألقاليمي ويف الدور الذي ميكن لتكنولوجيا الفضاء أنْ
  للتنمية املستدامة. األمم املتحدةمؤمتر 
مبوافقـة اللجنـة، يف دورهتـا السـابعة     مـن القـرار نفسـه،     ١٥بت اجلمعية العامـة، يف الفقـرة   ورحَّ

ســبل ووســائل احلفــاظ علــى  "واخلمســني، علــى النظــر يف إطــار بنــد جــدول أعماهلــا املعنــون    
، يف املنظـور األوسـع نطاقـا لألمـن الفضـائي      "رجي يف األغـراض السـلمية  استخدام الفضاء اخلـا 

وما يرتبط بـذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان تنفيـذ األنشـطة الفضـائية بأمـان وبـروح            
الـة ميكـن أن تـزود اللجنـة بإرشـادات جديـدة، علـى حنـو عملـي          املسؤولية، واستبانة أدوات فعَّ

الصـدد،  ذلـك  بارتيـاح، يف   تالحظـ كمـا   .ولية أخرىودون مساس بوالية هيئات حكومية د
ــة واخلمســني، يف عــام   ٦٨/٥٠موافقــة اللجنــة، وفقــا للقــرار   ، علــى أن تنظــر يف دورهتــا الثامن

، يف التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الشـفافية      ٢٠١٥
ــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي    ــاء الثق ــد حتهبــدف )، A/68/189( وبن ــيت ميكــن  دي التوصــيات ال

تكييفها واإلفادة منها قدر اإلمكان يف كفالـة سـالمة البعثـات الفضـائية واسـتدامتها يف األجـل       
  .الطويل بشكل عام

، A/69/20توصَّــلت إليــه اللجنــة يف دورهتــا الســابعة واخلمســني (الوثيقــة  الــذي التفــاق لووفقــاً 
آراء الدول األعضاء يف اللجنـة  ن تتضمَّذكِّرة من األمانة م ض على اللجنةعَرسُت، )٣٧٤ ةالفقر

  ).Add.2و Add.1، وA/AC.105/1080خبصوص توصيات فريق اخلرباء احلكوميني (الوثيقة 
أنَّ اجلمعيـة العامـة قـد    العلمية والتقنية، يف دورهتـا الثانيـة واخلمسـني،    والحظت اللجنة الفرعية 

، أن تعقـد اجتماعـاً خمصَّصـاً مشـتركاً بـني جلنـة نـزع        ٦٩/٣٨من قرارهـا   ٦قرَّرت، يف الفقرة 
ــة املســائل السياســية اخلاصــة وإهنــاء االســتعمار      ــة األوىل) وجلن الســالح واألمــن الــدويل (اللجن

يات الـيت قـد تواجـه أمـن العمليـات      (اللجنة الرابعـة)، يف حـدود املـوارد املتاحـة، ملعاجلـة التحـدِّ      
ــا    الفضــائية واســتدامتها، وأن تــدرج يف   ــداً فرعي ــدورهتا الســبعني بن جــدول األعمــال املؤقَّــت ل

قـد  بعنوان "االجتماع املخصَّـص املشـترك بـني اللجنـتني األوىل والرابعـة بشـأن التحـدِّيات الـيت         
". الكامـل و" يف إطار البند املعنون "نزع السـالح العـام   االفضاء واستدامتهعمليات تواجه أمن 
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 ة أن تقـدِّم إىل اللجنـة، يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني، تقريـراً      األمانـ  إىلوطلبت اللجنـة الفرعيـة   
بشأن أعمـال التحضـري هلـذا االجتمـاع املخصَّـص املشـترك وأن تبلـغ اللجنـة بالتوقعـات بشـأن           
شــكل ذلــك االجتمــاع وجــدول أعمالــه وإجراءاتــه، وكــذلك بشــأن نتــائج االجتمــاع املرتقبــة  

  .)٢٥٨و ٢٥٧، الفقرتان A/AC.105/1080يقة (الوث وأيِّ آثار متوقَّعة على امليزانية
    

   اخلمسنيالثانية وتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا  - ٦ 
، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، أثنـاء  ٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ٨بالفقرة  عمالً

    لية:اخلمسني، يف البنود املوضوعية التاالثانية ودورهتا 
، A/AC.105/1088(انظــر الوثيقــة برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية   (أ)  
  ؛)٥٢-٣١الفقرات 
ــادية يف       (ب)   ــة واالقتصـ ــة االجتماعيـ ــراض التنميـ ــاء ألغـ ــا الفضـ ــخري تكنولوجيـ تسـ
(انظـر الوثيقـة    ٢٠١٥مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام            سياق

A/AC.105/1088 ؛٧-٢، واملرفق األول، الفقرات ٦٩-٥٣، الفقرات(  
ــك     املتَّصــلة املســائل   (ج)   ــا يف ذل ــد بواســطة الســواتل، مب باستشــعار األرض عــن ُبع

  ، A/AC.105/1088تطبيقاتـــه لصـــاحل البلـــدان الناميـــة ويف رصـــد بيئـــة األرض (انظـــر الوثيقـــة        
  )؛٨٤-٧٠الفقرات 
  )؛١١٣-٨٥، الفقرات A/AC.105/1088قة احلُطام الفضائي (انظر الوثي  (د)  
، A/AC.105/1088م الفضائية (انظر الوثيقـة  ظُدعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ  ) (ه  
  )؛١٣٢-١١٤الفقرات 
ــنُّ     (و)   ــال ال ــوُّرات األخــرية يف جم ــة     ظُالتط ــر الوثيق ــة (انظ ــواتل املالح ــة لس م العاملي

A/AC.105/1088 ؛١٥٥-١٣٣، الفقرات(  
  )؛١٦٩-١٥٦، الفقرات A/AC.105/1088اء (انظر الوثيقة طقس الفض  (ز)  
ــن األرض    (ح)   ــة مـ ــام القريبـ ــة   األجسـ ــر الوثيقـ ــرات  ،A/AC.105/1088(انظـ الفقـ
  )؛١٩١-١٧٠

(انظـــر الوثيقــــة   اســـتخدام مصـــادر القــــدرة النوويـــة يف الفضـــاء اخلــــارجي      (ط)  
A/AC.105/1088 واملرفق الثاين)؛٢٠٨-١٩٢، الفقرات ،  
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نشـــــطة الفضــــاء اخلـــــارجي يف األمــــد البعيـــــد (انظــــر الوثيقـــــة    اســــتدامة أ   (ي)  
A/AC.105/1088؛، واملرفق الثالث٢٥٩-٢٠٩لفقرات ، ا(  

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

رات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية صلة بتطوُّملسائل املتَّا
، A/AC.105/1088(انظــر الوثيقــة   ومصــاحلها، دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل لالتصــاالت     

  )؛٢٧٠- ٢٦٠الفقرات 
عية العلمية واخلمسني للجنة الفر الثالثةمشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة   (ل)  

  ).٢٨٢-٢٧١، الفقرات A/AC.105/1088والتقنية (انظر الوثيقة 
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    
لتـــدريس علـــوم املراكـــز اإلقليميـــة ، ٦٩/٨٥مـــن قرارهـــا  ٢٠اجلمعيـــةُ، يف الفقـــرة  عتشـــجَّ

ع يف إشراك املـرأة  التوسُّ على أن تستمر يف تعزيزوتكنولوجيا الفضاء املنتسبة إىل األمم املتحدة 
ــة، و ــة  تلــك علــى ضــرورة أن تواصــل   فقــتاتَّيف براجمهــا التعليمي ــاة جلن ــة مواف املراكــز اإلقليمي

  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مبعلومات عن أنشطتها
    

    م الفضائيةظُدعم إدارة الكوارث بواسطة النُّ    
برنـامج األمـم   رة من األمانة معنونـة: " نة واخلمسني، مذكِّض على اللجنة، يف دورهتا الثامعَرسُي

: املتحدة السـتخدام املعلومـات الفضـائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ       
  .A/AC.105/1093)" (٢٠١٧-٢٠١٦خطة العمل املقترحة لفترة السنتني 

    
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد    

برنــامج العمــل مــن أجــل وضــع الصــيغة  للجنــة، يف دورهتــا الســابعة واخلمســني، علــى  فقــت ااتَّ
وعلـى   اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد      املعـين ب  النهائية لتقرير الفريق العامـل 

جمموعـــة املبـــادئ التوجيهيـــة الســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي يف األمـــد البعيـــد (الوثيقـــة   
A/69/20 علـى حتديـد الـدورة الثامنـة واخلمسـني للجنـة،        فقت اللجنة أيضاً. واتَّ)١٩٩، الفقرة

ــدة مهمَّــ   ، كمو٢٠١٥عــام  ــراح عناصــر جدي ــة  عــد هنــائي القت ــادئ التوجيهي ة تضــاف إىل املب
  .(ج)) ١٩٩، الفقرة A/69/20(الوثيقة القائمة و/أو مشاريع مبادئ توجيهية أخرى 
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أنَّـه  ة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، ، أثناء انعقاد الدورالحظ الفريق العاملو
تلـك  الـدورة قدرتـه علـى تنفيـذ خطـة عملـه تنفيـذاً تامـا، وأنَّـه مل تـتم يف           تلك مل يؤكد خالل 

مراجعة خلطـة العمـل، وأنَّـه سـينظر يف هـذه املسـألة يف دورة اللجنـة الثامنـة          الدورة مناقشة أيِّ
  .)٦ ةالفقر، املرفق الثالث، A/AC.105/1088لوثيقة ا( ٢٠١٥ عام واخلمسني، يف

ورقــة عمــل مقدَّمــة مــن رئــيس الفريــق  ض علــى اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة واخلمســني،  عَروســُت
العامل تتضمَّن مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد    

ضـت تلـك الورقـة علـى اللجنـة الفرعيـة العلميـة        ، وسبق أن ُعرِ)A/AC.105/C.1/L.343البعيد (
املرفــق (ب)، و ٢١٢، الفقــرة A/AC.105/1088الوثيقــة والتقنيــة يف دورهتــا الثانيــة واخلمســني (

  (ب)). ٣ ةالفقر، الثالث
ض على اللجنة أيضاً نسخة حمدثة مـن جمموعـة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة املسـتندة إىل       عَروسُت
ــه الفريــ الــذي عمــل ال ــة الفرعيــة، والــيت    قــام ب ــة واخلمســني للجن ق العامــل خــالل الــدورة الثاني
فـق عليـه الفريـق العامـل خـالل الـدورة الثانيـة        وفقاً ملـا اتَّ  A/AC.105/L.298درجت يف الوثيقة أُ

  ).١٤ ةالفقر، املرفق الثالث، A/AC.105/1088الوثيقة (واخلمسني للجنة الفرعية 
مها االحتـاد الروسـي وهـي متضـمنة يف الوثـائق      قـدَّ  ض علـى اللجنـة كـذلك ورقـات عمـل     عَروسُت

، والــــيت A/AC.105/L.296و A/AC.105/L.295و A/AC.105/L.294و A/AC.105/L.293التاليــــة: 
اجتماعـات  لثانية واخلمسـني يف ورقـات غرفـة    رضت على اللجنة الفرعية يف دورهتا اكانت قد ُع

)A/AC.105/1088 (ح) و(ط)  ٣املرفق الثالث، الفقـرة  (ح) و(ط) و(ي) و(م)، و ٢١٢، الفقرة
  و(ي) و(م)).

    
    واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالثالثة مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة     

، A/AC.105/1088اخلمسـني (الوثيقـة   الثانيـة و يف تقرير اللجنة الفرعيـة عـن أعمـال دورهتـا     َيرُِد 
) عـــرض للمـــداوالت الـــيت أجرهتـــا بشـــأن ٨لفقـــرة ، ا، واملرفـــق األول٢٧٤و ٢٧٣ الفقرتـــان

  .واخلمسني الثالثةمشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورهتا 
ح علــى جلنــة اخلمســني، علــى البنــود الــيت ســُيقترَ الثانيــة وواتَّفقــت اللجنــةُ الفرعيــة، يف دورهتــا 

ــا يف جــدول أعمــال دورة اللج      ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إدراُجه ن
  ).٢٧٣، الفقرة A/AC.105/1088اخلمسني (الوثيقة الثالثة والفرعية 
ينظِّمهــا مكتــب شــؤون الفضــاء    موضــوع النــدوة املزمــع أن    أنَّ إىل اللجنــة الفرعيــة  وأشــارت
فــاق الــذي توصَّــلت إليــه اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة لالتِّ ، وفقــا٢٠١٦ً عــام يف اخلــارجي
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دور )، هـو " ٢٤ ل، الفقـرة ، املرفـق األوَّ A/AC.105/890انظر الوثيقـة  ( ٢٠٠٧ عام واألربعني يف
، واملرفـــق ٢٧٤، الفقـــرة A/AC.105/1088(الوثيقـــة  "قطـــاع الصـــناعة يف استكشـــاف الفضـــاء

  .)٨األول، الفقرة 
  .A/AC.105/1088من الوثيقة  ٢٨٢إىل  ٢٧٥وترد املداوالت بشأن املسائل التنظيمية يف الفقرات من 

    
  واخلمسنيالرابعة ير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا تقر - ٧ 

 
، نظرت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا     ٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ٤بالفقرة  عمالً
  واخلمسني، يف البنود املوضوعية التالية: الرابعة

غــري دوليــة المعلومــات عــن أنشــطة املنظمــات احلكوميــة الدوليــة واملنظمــات    )أ(  
  )؛٤٩-٣٥، الفقرات A/AC.105/1090ق بقانون الفضاء (انظر الوثيقة احلكومية فيما يتعلَّ

قــة بالفضــاء اخلــارجي وتطبيقهــا حالــة معاهــدات األمــم املتحــدة اخلمــس املتعلِّ  )ب(  
  )؛٧٤-٥٠، الفقرات A/AC.105/1090(انظر الوثيقة 

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

االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لـألرض، دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل      
  )؛٩٨-٧٥، الفقرات A/AC.105/1090لالتصاالت (انظر الوثيقة 

تشــريعات الوطنيــة ذات الصــلة باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه   ال  (د)  
  )؛  ١١٠-٩٩، الفقرات A/AC.105/1090األغراض السلمية (انظر الوثيقة   يف

ــة       ) ه(   ــر الوثيقـ ــاء (انظـ ــانون الفضـ ــال قـ ــدرات يف جمـ ــاء القـ ، A/AC.105/1090بنـ
  )؛١٣٤-١١١الفقرات 
در القــدرة النوويــة يف الفضــاء اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــا  )و(  

  )؛١٥٣-١٣٥، الفقرات A/AC.105/1090تنقيحها (انظر الوثيقة  يةإمكانواخلارجي 
صـلة بتـدابري ختفيـف    ات القانونيـة املتَّ ل عام للمعلومات واآلراء بشأن اآلليَّتباُد  )ز(  

ظــر الوثيقــة احلطــام الفضــائي، مــع أخــذ عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف احلســبان (ان 
A/AC.105/1090 ؛١٨٤-١٥٤، الفقرات(  

ة املعنيَّـ  مـة قانونـاً  ل عام للمعلومات بشأن صكوك األمـم املتحـدة غـري امللزِ   تباُد  )ح(  
  )؛٢٠٣-١٨٥، الفقرات A/AC.105/1090(انظر الوثيقة  بالفضاء اخلارجي
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ــاســتعراض اآل  (ط)   ــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي    لي ــة للتع ات الدولي
  )؛٢١٦-٢٠٤، الفقرات A/AC.105/1090واستخدامه يف األغراض السلمية (انظر الوثيقة 

اقتراحات مقدَّمـة إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          (ي)  
واخلمســني اخلامســة دورهتــا  بشــأن بنــود جديــدة لكــي تنظــر فيهــا اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف 

  ).٢٣٥-٢١٧، الفقرات A/AC.105/1090(انظر الوثيقة 
    

   حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها    
أيَّــدت اللجنــةُ الفرعيــة التوصــية الداعيــة إىل متديــد واليــة الفريــق العامــل املعــين حبالــة معاهــدات     

ــم ــس امل  األمــ ــدة اخلمــ ــاً   املتحــ ــا عامــ ــارجي وتطبيقهــ ــاء اخلــ ــة بالفضــ ــافي تعلقــ ــة ا إضــ (الوثيقــ
A/AC.105/1090١٦، واملرفق األول، الفقرة ٥٤ة ، الفقر(.  

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

   خلمسنيوااخلامسة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا  جديدة لكي
ح علـى جلنـة   َتقتـرِ وف واخلمسـني، علـى البنـود الـيت سـ     الرابعـة  اتَّفقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إدراَجها يف جدول أعمـال دورة اللجنـة الفرعيـة    
  .)٢٢٤و ٢٢٣الفقرتني ، A/AC.105/1090(انظر الوثيقة واخلمسني   اخلامسة
املعهــد الــدويل لقــانون الفضــاء واملركــز األورويب لقــانون  دعــوةاللجنــة الفرعيــة علــى  واتَّفقــت

، وأشـارت إىل أنَّ بإمكـان   واخلمسـني اخلامسـة  د أثناء دورهتا عقَإىل تنظيم ندوة ُت داًالفضاء جمدَّ
(انظـر  مني الوفود اليت تودُّ أنْ تقترح مواضيع رئيسية للندوة أنْ تتقدَّم مبقترحاهتا مباشرةً للمـنظِّ 

  .)٢٢٤ الفقرة، A/AC.105/1090الوثيقة 
عـرٌض للمـداوالت بشـأن     A/AC.105/1090مـن الوثيقـة    ٢٣٥إىل  ٢٢٦يف الفقرات من  ُدرِوَي

  املسائل التنظيمية.
    

    الفضاء والتنمية املستدامة - ٨  
) ٣١٥-٢٩٥، الفقـرات  A/69/20الوثيقـة  واخلمسـني (  السـابعة يف تقرير اللجنـة عـن دورهتـا    َيرُِد 

  والتنمية املستدامة. عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء
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    الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة  - ٩  
ــرُِد  ــا     َي ــن أعمــال دورهت ــر اللجنــة ع ــابعةيف تقري ــة   الس    ، الفقــراتA/69/20واخلمســني (الوثيق
ملــداوالهتا يف تلــك الــدورة حــول بنــد جــدول أعماهلــا املعنــون "الفوائــد    ) عــرٌض ٣٢٥-٣١٦

  العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة".
    

   الفضاء واملياه - ١٠ 
-٣٢٦ ، الفقـرات A/69/20واخلمسـني (الوثيقـة    السابعةيف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 
  واملياه.  رة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء) عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدو٣٣٤

    
   الفضاء وتغيُّر املناخ - ١١ 

-٣٣٥ ، الفقـرات A/69/20واخلمسني (الوثيقة  السابعةيف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 
  املناخ.  ) عرٌض ملداوالهتا يف تلك الدورة حول بند جدول أعماهلا املتعلِّق بالفضاء وتغيُّر٣٤٤

    
   استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - ١٢ 

ــرُِد  ــا     َي ــن أعمــال دورهت ــر اللجنــة ع ــابعةيف تقري ــة   الس    ، الفقــراتA/69/20واخلمســني (الوثيق
) عــرٌض ملــداوالهتا يف تلــك الــدورة حــول بنــد جــدول أعماهلــا املتعلِّــق باســتخدام  ٣٥٩-٣٤٥

  تحدة.تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم امل
الجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشـطة       اتقريـر خـاص عـن    وسوف ُيعَرض على اللجنة 

  ).A/AC.105/1091لوثيقة (ا الصحة العاملية"من أجل معنون: "الفضاء الفضاء اخلارجي 
    

   دور اللجنة يف املستقبل  - ١٣  
) ٣٧٦- ٣٦٠ ، الفقراتA/69/20 واخلمسني (الوثيقة السابعةيف تقرير اللجنة عن أعمال دورهتا َيرُِد 

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

   مسائل أخرى - ١٤ 
ــرُِد  ــا     َي ــن أعمــال دورهت ــر اللجنــة ع ــابعةيف تقري ــة   الس    ، الفقــراتA/69/20واخلمســني (الوثيق
إطــــار بنــــد جــــدول أعماهلــــا املتعلِّــــق  يف  ) عــــرٌض ملــــداوالهتا يف تلــــك الــــدورة٣٩٦-٣٧٧
  أخرى.  مبسائل
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    ٢٠١٧‐ ٢٠١٦تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة     
 ٣١-٢٩يف الفقـرات   ٢٠١٧-٢٠١٦ترد معلومات عـن حالـة تشـكيل مكاتـب اللجنـة للفتـرة       

 .٦٩/٨٥ اجلمعية قرارمن 
    

    عضوية اللجنة    
، يف دورتيهمـا املعقـودتني   واللجنة الفرعية القانونيـة علمـاً  أحاطت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

مــة مــن إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة  املقدَّالعضــوية يف اللجنــة ات ، بطلبــ٢٠١٥ يف عــام
، والوثيقـة  ١١ ، الفقـرة A/AC.105/1088مان وقطر (انظـر الوثيقـة   وسري النكا والسلفادور وُع

A/AC.105/1090 الكي تنظر فيه على اللجنة اتالطلبتلك عَرُض ُتوف وس)، ١٠، الفقرة.  
    

    ٢٠١٨لعام  "٥٠اليونيسبيس+ مؤمتر"موضوع اللجنة وهيئتيها الفرعيتني:     
نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعيـة القانونيـة، يف دورتيهمـا املعقـودتني عـام      

للجنــة اســتخدام القــادم  الــرئيسايل واحلــ الــرئيسرئيس الســابق والــمها رة قــدَّ، يف مــذك٢٠١٥ِّ
ــراض الســلمية    ــك     الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــرح الرئيســي املتضــمن يف تل ــى املقت ــا عل ، ووافقت

مــن األمانــة أن تصــوغ، بالتشــاور الوثيــق مــع رؤســاء اللجنــة الســابق واحلــايل املــذكرة، وطلبتــا 
ة الست لألمم املتحـدة علـى   والقادم، اقتراحهم هذا مبزيد من التفاصيل وتعرضه باللغات الرمسي

ــة واخلمســـني   ــا الثامنـ ــة يف دورهتـ ــة نظـــر اللجنـ ــر الوثيقـ ، املرفـــق األول، A/AC.105/1088(انظـ
). وســُتعرض علــى اللجنــة  ٢٣٤و ٢٣٣، الفقــرتني A/AC.105/1090، والوثيقــة ٤و ٣ الفقــرتني

  .A/AC.105/L.297 مذكرة من األمانة مع اقتراح أكثر تفصيالً يف الوثيقة
    

    قييم استخدام التسجيالت الرقمية ت    
يف عـام  م ، إىل األمانـة أن تقـدِّ  ٢٠١٠املعقـودة يف عـام    ،طلبت اللجنـة، يف دورهتـا الثالثـة واخلمسـني    

اقتراحاً بشأن وقف اسـتخدام النصـوص احلرفيـة غـري     وإىل اللجنة إىل اللجنة الفرعية القانونية  ٢٠١١
ذلك الطلـب، أوصـت األمانـة بوقـف اسـتخدام النصـوص       ). وتلبيـة لـ  A/AC.105/C.2/L.282( رةاحملرَّ

، وأن تقـوم  ٢٠١٢احلرفية غـري احملـررة اعتبـاراً مـن دوريت اللجنـة الفرعيـة القانونيـة واللجنـة يف عـام          
اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني واللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني، يف عـام         

  (د)).- (أ) ٦، الفقرة A/AC.105/C.2/L.282الوثيقة سجيالت الرقمية (تقييم استخدام الت، ب٢٠١٥
، الفقـرة  A/AC.105/990( ٢٠١١اختذتـه اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف عـام       الـذي ووفقاً للقـرار  

مته األمانة بشأن وقف استخدام النصوص احلرفيـة غـري احملـررة،    )، واستناداً إىل اقتراح قد١٩٨َّ
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هتا الرابعة واخلمسني، علـى اسـتخدام التسـجيالت الرقميـة علـى      رية، يف دوفقت اللجنة الفرعاتَّ
  ).٢٣٥، الفقرة A/AC.105/1090فقت على مواصلة تعزيز استخدامها (الدوام، كما اتَّ

    
    املسائل التنظيمية    

تها تنقيح املعـايري الـيت وضـع   ، واخلمسنيالثانية ، يف دورهتا الفرعية العلمية والتقنية اللجنةرت قرَّ
) واالتفـاق  ٢٩٨، الفقـرة  A/66/20(الوثيقة  ٢٠١١لجنة يف دورهتا الرابعة واخلمسني يف عام ال

(الوثيقــــة  ٢٠١٣الــــذي توصــــلت إليــــه اللجنــــة الفرعيــــة يف دورهتــــا اخلمســــني يف عــــام        
A/AC.105/1038 ضمان توفري الوقت الـالزم ألعمـال األفرقـة    وذلك من أجل )، ٢٤٢، الفقرة

. وأوصـت اللجنـة الفرعيـة بتطبيـق     املعـايري تلـك  مانة تفويضاً واضحاً لتنفيـذ  العاملة، وإعطاء األ
نفس املعايري، حسب االقتضاء، على تنظيم أعمال اللجنة اليت ُيعرض عليها بانتظام، مثلمـا هـو   

وطلبــت احلــال بالنســبة للجنــة الفرعيــة، عــدد كــبري مــن العــروض اإليضــاحية العلميــة والتقنيــة. 
األمانـة أن تفيـد اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني مبعلومـات عـن طرائـق          اللجنة الفرعية من 

ــل تقــدمي العــروض        إدارة ــة مــن االجتمــاع قب ــة العامل ــتمكني األفرق ــة ل ــات اجللســات العام أوق
وسائل تقنية متاحة ملسـاعدة الوفـود يف    اإليضاحية العلمية والتقنية؛ وكذلك مبعلومات عن أيِّ

ـــ  ــت املخصَّ ــه إىل الوقـ ــاحية التنبـ ــروض اإليضـ ــات والعـ ــة  ص للكلمـ ، A/AC.105/1088(الوثيقـ
  .  )٢٧٧-٢٧٥ اتالفقر

   
    مسائل أخرى    

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

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

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

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

لجنـة اسـتخدام   لأنْ يعقـد اجتماعـه أثنـاء الـدورة الثامنـة واخلمسـني       للجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة    
فقـت عليـه اللجنـة يف    حسـبما اتَّ  ،خـدمات الترمجـة الفوريـة   ، مع توافُر السلمية الفضاء يف األغراض

  ).  ٣٩٤  ، الفقرةA/69/20دورهتا السابعة واخلمسني (الوثيقة 
  

 بعد الظهراًصباح التاريخ
 ٢٠١٥هحزيران/يوني ١٢- ١٠

 ١٠األربعاء، 
 حزيران/يونيه

 افتتاح الدورة.-١البند
  ل.إقرار جدول األعما -٢البند 
  كلمة الرئيس. -٣البند 
  ل عام لآلراء.تباُد -٤البند 

  ل عام لآلراء.تباُد -٤البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُبُس - ٥البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 السلمية.

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  - ٦البند 
 واخلمسني. ثانيةوالتقنية عن أعمال دورهتا ال
  .عروض إيضاحية تقنية

  اخلميس، 
 حزيران/يونيه ١١

 ل عام لآلراء.تباُد-٤البند
ل ووسائل احلفاظ على ُبُس -٥البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
  السلمية.

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

  واخلمسني.
 عروض إيضاحية تقنية.

  راء.ل عام لآلتباُد -٤البند 
ل ووسائل احلفاظ على ُبُس -٥البند 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 السلمية.

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

 واخلمسني.
  عروض إيضاحية تقنية.

───────────────── 
اتَّفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على أنْ يستمرَّ تزويد  (أ)  

األعمال  ي للنظر يف بنود معيَّنة يف جدوللألعمال ال ميسُّ بالتوقيت الفعل إرشاديالدول األعضاء جبدول زمين 
 (ب)). ١٦٩ )، الفقرةA/50/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم (
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 بعد الظهراًصباح التاريخ
  اجلمعة، 

  حزيران/يونيه ١٢
 ل عام لآلراء.تباُد-٤البند

ة الفرعية العلمية تقرير اللجن -٦البند 
 الثانية والتقنية عن أعمال دورهتا

  اخلمسني.و
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٧البند 

  واخلمسني.الرابعة عن أعمال دورهتا 
 عروض إيضاحية تقنية.

  ل عام لآلراء.تباُد -٤ البند
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٧البند 

  واخلمسني.الرابعة عن أعمال دورهتا 
  .مسائل أخرى -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية.

 ٢٠١٥هحزيران/يوني ١٩- ١٥
  ، االثنني
  حزيران/يونيه ١٥

  ل عام لآلراء.تباُد -٤البند 
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٧البند 

  واخلمسني.الرابعة عن أعمال دورهتا 
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨البند 

 عروض إيضاحية تقنية.

  ل عام لآلراء.تباُد -٤بند ال
تقرير اللجنة الفرعية القانونية  -٧البند 

  واخلمسني.الرابعة عن أعمال دورهتا 
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨البند 

  عروض إيضاحية تقنية.
  ، الثالثاء
  حزيران/يونيه ١٦

  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٨البند 
  الفضاء واملياه. -١٠البند 
  الفضاء وتغيُّر املناخ. -١١البند 

  عروض إيضاحية تقنية.

  الفضاء واملياه. -١٠البند 
  الفضاء وتغيُّر املناخ. -١١البند 
استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٢البند 

 يف منظومة األمم املتحدة.
  عروض إيضاحية تقنية.

  ، األربعاء
  حزيران/يونيه ١٧

  الفضاء واملياه. -١٠البند 
  تغيُّر املناخ.الفضاء و -١١البند 
استخدام تكنولوجيا  -١٢البند 

 الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.
  عروض إيضاحية تقنية.

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -٩البند 
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.

استخدام تكنولوجيا الفضاء  -١٢البند 
  يف منظومة األمم املتحدة.

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٣البند 
  عروض إيضاحية تقنية.

  ، اخلميس
  حزيران/يونيه ١٨

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -٩البند 
  الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٣البند 
  . مسائل أخرى -١٤البند 

 عروض إيضاحية تقنية.

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  -٩البند 
  نة.الفضاء: استعراض احلالة الراه

  دور اللجنة يف املستقبل. -١٣البند 
  . مسائل أخرى -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية.
  اجلمعة، 

  حزيران/يونيه ١٩
قرير اللجنة املقدَّم إىل ت -١٥البند 

  اجلمعية العامة.
قرير اللجنة املقدَّم إىل ت -١٥البند 

  اجلمعية العامة.

  


