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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
  جدول األعمال املؤقَّت املشروح    

  
    جدول األعمال املؤقَّت    

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

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٧
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٨
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.  -٩
  طقس الفضاء.  -١٠
  األرض.األجسام القريبة من   -١١
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  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٢
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  -١٣
  الفضاء والصحة العاملية.  -١٤
دراســـــة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنســـــبة لألرض واســـــتخدامه   -١٥

اســة ســائر املســائل دان االتصــاالت الفضــائية، ودروتطبيقاته، مبا يف ذلك اســتخدامه يف مي
االتصــــاالت الفضــــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية  صــــلة بتطوراملتَّ

  ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
  لتقنية.مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية وا  -١٦
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -١٧
    

  )١(الشروح    
  

    كلمة الرئيس  -٢  
ســـــُيلقي الرئيُس كلمًة يســـــتعرض فيها ما حدث من تطوُّرات ذات صـــــلة بأعمال اللجنة الفرعية 

الكلمة، ســُتنظِّم اللجنُة الفرعية اجلدوَل العلمية والتقنية منذ دورهتا اخلامســة واخلمســني. وبعد تلك 
  الزمين ألعماهلا.

    
    تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية  -٣  

ســـُيتاح للجنة الفرعية ما قدَّمته الدول األعضـــاء من تقارير خطية ســـنوية عن أنشـــطتها الفضـــائية 
)A/AC.105/1189و ،A/AC.105/1189/Add.1و ،A/AC.105/1189/Add.2.(  
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٤  
، بأنشــــــطة بناء القدرات املنجزة يف إطار ٧٣/٩١من قرارها  ٢٠لفقرة أقرَّت اجلمعية العامة، يف ا

سيما  ضائية، اليت تعود بفوائد فريدة على الدول األعضاء، وال  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الف
  البلدان النامية، املشاِركة يف تلك األنشطة.

  لى اللجنة الفرعية الوثائق التالية:وسُتعَرض ع
بشــأن تكنولوجيا الفضــاء  تقرير عن الندوة املشــتركة بني األمم املتحدة والربازيل  (أ)  

بعثات الســـواتل الصـــغرية الفضـــائية، املنعقدة يف ناتال،  األســـاســـية: خلق فرص جديدة من خالل
  )؛A/AC.105/1194( ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٤إىل  ١١من  ،الربازيل

__________ 
 ال متثِّل الشروح وال اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال جزءًا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة الفرعية.  )١(  
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تقرير عن الندوة املشـــتركة بني األمم املتحدة والنمســـا بشـــأن تســـخري الفضـــاء   (ب)  
 ١٧ألغراض التنمية املستدامة: تعزيز الشراكات وتوطيد التعاون، املنعقدة يف غراتس، النمسا، من 

  )؛A/AC.105/1196( ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ١٩إىل 
تحقيق منافع اجتماعية لتسخري تكنولوجيا الفضاء املتعلقة بحلقة العمل عن تقرير   (ج)  

  )؛A/AC.105/1197( ٢٠١٨يلول/سبتمرب أ ٣٠إىل  ٢٨واقتصادية، املنعقدة يف برمين، أملانيا، من 
تقرير عن اجتماع األمم املتحدة للخرباء املعين بتكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء،   (د)  

  )؛A/AC.105/1199( ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٦إىل  ٤املعقود يف فيينا، من 
تقرير عن حلقة العمل املشــــــتركة بني األمم املتحدة واألرجنتني حول تطبيقات   )(ه  

ــــــواتل املالحة، املنعقدة يف فالدا ديل كارمن، األرجنتني، من   آذار/ ٢٣إىل  ١٩النُُّظم العاملية لس
  )؛A/AC.105/1205( ٢٠١٨مارس 

تقرير عن املؤمتر الدويل الرابع املشترك بني األمم املتحدة وباكستان وجائزة األمري   (و)  
ســلطان العاملية للمياه حول اســتخدام تكنولوجيا الفضــاء يف إدارة املياه، املنعقد يف إســالم آباد من 

  ).A/AC.105/1206( ٢٠١٨آذار/مارس  ٣شباط/فرباير إىل  ٢٦
    

    تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة  -٥  
ســـيعرض على اللجنة الفرعية تقرير عن املنتدى الرفيع املســـتوى املشـــترك بني األمم املتحدة وأملانيا 

، املنعقد يف ’"٢٠٣٠الفضاء ’ خطةوبشأن  ٥٠بشأن مسألة "سبل املضي ُقدمًا بعد اليونيسبيس+
  ).A/AC.105/1204( ٢٠١٨تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦إىل  ١٣بون، أملانيا، من 

مة، يف الفقرة  عا ية ال قت اجلمع ها  ٩وواف قد ٧٣/٩١من قرار ية ع عاود اللجنة الفرع ، على أن ت
  فريقها العامل اجلامع.

تكنولوجيا الفضــــاء ألغراض التنمية وســــوف ينظر الفريق العامل اجلامع يف البند املتعلق بتســــخري 
  االجتماعية واالقتصادية املستدامة.

    
املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل   -٦  

    البلدان النامية ورصد بيئة األرض
  ، ستواصل اللجنة الفرعية النظر يف هذا البند.٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ٩عمًال بالفقرة 

    
    احلطام الفضائي  -٧  

  .٧٣/٩١من قرارها  ١٢و ١١تناولت اجلمعية العامة مسألة احلطام الفضائي يف الفقرتني 
رة من األمانة عن البحوث الوطنية بشـــــأن احلطام الفضـــــائي وســـــُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّ

وسالمة األجسام الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتعلقة باصطدامها 
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باحلطام الفضائي. وتتضمن املذكرة معلومات تلقتها األمانة من الدول األعضاء واملنظمات الدولية 
)A/AC.105/C.1/115و ،A/AC.105/C.1/115/Add.1.(  
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النُُّظم الفضائية  -٨  
عامة، يف الفقرة أقرَّ لدعم ٧٣/٩١من قرارها  ٢١ت اجلمعية ال ، باإلجنازات اهلامة اليت حتققت وا

دولة عضوًا يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية  ٤٠االستشاري املقدم إىل 
  .٢٠٠٦م يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر) منذ إنشائه عا

وســــُيعَرض على اللجنة الفرعية تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة الدويل بشــــأن اســــتخدام التكنولوجيات 
يف الفعَّالة  لالســتجابة حتقيقًاالفضــائية يف احلد من خماطر الكوارث وموضــوعه "تعزيز التأهب للكوارث 

)، A/AC.105/1198( ٢٠١٨ر تشرين األول/أكتوب ٢٦إىل  ٢٤حاالت الطوارئ"، املنعقد يف بيجني من 
يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية  ٢٠١٨وتقرير عن األنشطة املنفَّذة يف عام 

  ).A/AC.105/1190يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر) (
  

    التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة  -٩  
، التقدُّم املتواصـــــل الذي حترزه ٧٣/٩١من قرارها  ٢٣الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة 

دولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع اللجنة ال
لألمانة العامة، بصـــفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية صـــوب حتقيق التواؤم والتوافق التشـــغيلي بني 

ضائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت ويف جمال  ستخدام النظم النظم الف تعزيز ا
  العاملية لسواتل املالحة وإدماجها يف البىن التحتية الوطنية، وخباصة يف البلدان النامية.

وســـُتعرض على اللجنة الفرعية مذكِّرة من األمانة عن االجتماع الثالث عشـــر للجنة الدولية املعنية 
تشـــرين الثاين/نوفمرب  ٩إىل  ٥ن بالنظم العاملية لســـواتل املالحة، الذي ُعقد يف شـــيان، الصـــني، م

٢٠١٨ )A/AC.105/1191 يف إطار خطة عمل  ٢٠١٨) وتقريٌر عن األنشـــطة املضـــطلع هبا يف عام
  ).A/AC.105/1192اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة (

    
    طقس الفضاء  -١٠  

 ســــتواصــــل اللجنة الفرعية النظر يف األعمال اليت يضــــطلع هبا فريق اخلرباء املعين بطقس الفضــــاء
)A/AC.105/1167 ٢١٠-١٩٤، الفقرات.(  
    

    األجسام القريبة من األرض  -١١  
، العمل الذي تضــطلع به الشــبكة ٧٣/٩١من قرارها  ١٠الحظت اجلمعية العامة بارتياح، يف الفقرة 

الدولية لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية لتعزيز التعاون 
اخلطر املمكن الذي تشـــــكله األجســـــام القريبة من األرض، بدعم من الدويل من أجل التخفيف من 

  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، الذي يقوم بدور األمانة الدائمة للفريق االستشاري.
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ــــاري  ــــتش ــــبكة والفريق االس ــــتواصــــل اللجنة الفرعية النظر يف األعمال اليت تضــــطلع هبا الش وس
)A/AC.105/1167 ٢٣٣-٢١١، الفقرات.(  
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -١٢  
أمت الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، الذي أنشئ يف إطار البند 

الدورة احلادية والســتني للجنة املتعلق باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد، واليته يف 
ل الفريق العامل إىل  اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية. وخالل فترة واليته، توصـــَّ

بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد  امبدأ توجيهيًّ ٢١بشأن الديباجة و توافٍق يف اآلراء
). غري أن الفريق العامل مل يستطع التوصل إىل توافق يف اآلراء حول ٢٠١، الفقرة A/73/20البعيد (

ن ا، الفقرتA/73/20تقريره النهائي أو كيفية إحالة الديباجة واملبادئ التوجيهية إىل اجلمعية العامة (
  ).٢٠٨و ٢٠٧
ستدامة أنشطة الفضاء  رت اللجنة،وقرَّ يف دورهتا احلادية والستني، أن يستمر إدراج البند املتعلق با

  ).٢١٥، الفقرة A/73/20اخلارجي يف األمد البعيد بندًا منتظمًا يف جدول أعمال اللجنة الفرعية (
ن من رئيس الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة اتعمل مقدم ورقتاض على اللجنة الفرعية َرعُتوس

الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد بعنوان "مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف 
شأن )،A/AC.105/C.1/L.366األمد البعيد" ( شروع مبادئ توجيهية ب شطة و"م ستدامة أن ضاء  ا الف

  ).A/AC.105/C.1/L.367" (اخلارجي يف األمد البعيد
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -١٣  
مة، يف الفقرة  عا ية ال ها  ٩وافقت اجلمع ها ٧٣/٩١من قرار يُة فريق تدعو اللجنُة الفرع ، على أن 

  العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل االنعقاد من جديد.
ــــــنوات للفترة  ــــــيواصــــــل الفريق العامل عمله وفقًا خلطة العمل املتعدِّدة الس  ٢٠٢١-٢٠١٧وس

)A/AC.105/1138 ٩، املرفق الثاين، الفقرة.(  
    

    الفضاء والصحة العاملية  -١٤  
فقت اللجنة الفرعية، يف دورهتا اخلامســـــة واخلمســـــني، على إدراج بند جديد يف جدول أعماهلا اتَّ

  ).١٣واملرفق األول، الفقرة  ٩٦، الفقرة A/AC.105/1167بعنوان "الفضاء والصحة العاملية" (
فقت اللجنة، يف دورهتا احلادية والستني، على أن يعقد الفريق العامل اُملنشأ يف إطار البند املتعلق واتَّ

ســني للجنة الفرعية. واتَّفقت اللجنة بالفضــاء والصــحة العاملية اجتماعا يف الدورة الســادســة واخلم
أيضــًا على أن يقدِّم رئيس هذا الفريق العامل اُملنشــأ حديثًا إىل الدورة الســادســة واخلمســني للجنة 

، بالتعاون مع األمانة، مقترحًا بشــــأن خطة عمل متعدِّدة الســــنوات لذلك ٢٠١٩الفرعية، يف عام 
  اء املعين بالفضاء والصحة العاملية.الفريق العامل تأخذ يف احلسبان دور فريق اخلرب
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مة من رئيس الفريق العامل املعين بالفضـــاء والصـــحة وســـتعرض على الفريق العامل ورقة عمل مقدَّ
العاملية تتضمن خطة العمل املتعددة السنوات املقترحة للفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية 

  ).A/AC.105/C.1/L.376(التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته،   -١٥  
االت مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتَّصلة بتطور االتص

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

  ، ستواصل اللجنة الفرعية النظر يف هذا البند.٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ٩عمًال بالفقرة 
    

    مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية  -١٦  
سُيقدَّم مشروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الفرعية السابعة واخلمسني، الذي حيدد املواضيع 

ملتعدِّدة الســـــنوات، املراد تناوهلا باعتبارها مواضـــــيع/بنودًا منفردة للمناقشـــــة أو يف إطار خطط العمل ا
  .٢٠١٩جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثانية والستني، يف عام   إىل

وســــــينظر الفريق العامل اجلامع يف مشــــــروع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الفرعية الســــــابعة 
مل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني ب عواخلمســـني. وســـيناقش الفريق العامل اجلامع أيضـــا احلوكمة وأســـالي

، A/73/20إطار خطة العمل املتعددة الســـنوات اليت وافقت عليها اللجنة يف دورهتا احلادية والســـتني (  يف
ي٣٨٢الفقرة  ية العلمية والتقن يات اللجنة الفرع نادًا إىل توصــــــ ق)، اســــــت ية ال ية، ة واللجنة الفرع انون

، A/AC.105/1177، و١٧و ١٦، املرفق األول، الفقرتان A/AC.105/1167( ٢٠١٨دورتيهما يف عام   يف
ذكرة من األمانة تتضـــــمن تصـــــنيفًا ). وســـــُتعرض على الفريق العامل اجلامع م٩املرفق األول، الفقرة 

  ).A/AC.105/C.1/L.377للمواضيع املتعلقة باحلوكمة وأساليب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني (
عام  عة واألربعني،  هتا الراب ية يف دور يه اللجنة الفرع لت إل لذي توصــــــَّ فاق ا قًا لالت  ٢٠٠٧ووف

)A/AC.105/890 ( ٢٠١٨) ودورهتا احلادية والســــــتني، عام ٢٤، املرفق األول، الفقرةA/73/20 ،
ـــتعقد ندوة حول موضـــوع "طقس الفضـــاء و٢١٨الفقرة  الصـــغرية" بعد ظهر يوم  الســـواتل)، س
  ، تنظمها جلنة أحباث الفضاء (كوسبار).٢٠١٩شباط/فرباير  ١١
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  املرفق
    تنظيم األعمال    

ُوضـــــع اجلدول الزمين لعمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية حبيث يترك لألفرقة العاملة اليت   -١
  من الوقت املتاح. أكرب قدر ممكن ١٦و ١٤و ١٣و ٥سُتدعى إىل االنعقاد يف إطار البنود 

ووفقًا للقرار الذي اختذته اللجنة يف دورهتا احلادية والســـتني، بإدراج بند جديد يف جدول   -٢
حىت انعقاد دورهتا الثالثة  فيهأن يظلَّ هذا البند مدرجًا ب، و‘"٢٠٣٠الفضــاء ‘أعماهلا بعنوان "خطة 

)، أنشــئ فريق عامل معين بوضــع خطة ٣٦٣-٣٥٨، الفقرات A/73/20( ٢٠٢٠والســتني يف عام 
" يف إطار هذا البند، وســـيجتمع الفريق أثناء الدورة الســـادســـة واخلمســـني للجنة ٢٠٣٠"الفضـــاء 
له خدمات الترمجة الشفوية. وسيعَرض على الفريق العامل اقتراح مقدَّم من مكتبه  وستوفرالفرعية 

  .A/AC.105/C.1/L.372" يف الوثيقة ٢٠٣٠طة "الفضاء بشأن مشروع هيكل خ
وجيوز، حســب االقتضــاء، احلد من عدد الكلمات اليت ســُتلَقى، يف كل جلســة، يف إطار   -٣

نية"، من أجل إتاحة ، املعنون "تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشــــطة الوط٣البند 
ها يف كل جلســـــــة. وينبغي،  وقت كاف للنظر يف بنود جدول األعمال األخرى املزمع النظر في

، A/AC.105/1088، و٣٥٧، الفقرة A/70/20دقائق ( ١٠كقاعدة عامة، أالَّ تتجاوز مدَّة الكلمات 
  (ب)). ٢٧٥الفقرة 

وينبغي أالَّ يتعدَّى عدد العروض التقنية ثالثة عروض يف كل جلسة، على أن تكون ذات صلة   -٤
دقيقة. وينبغي للرئيس أن يذكِّر الوفود  ١٥وثيقة ببنود جدول أعمال اللجنة الفرعية وأالَّ تتجاوز مدهتا 

  (ج)). ٢٧٥، الفقرة A/AC.105/1088، و٣٥٧، الفقرة A/70/20عند جتاوز الوقت املخصَّص (
ويرد أدناه جدول زمين استرشادي لألعمال. وهذا اجلدول الزمين االسترشادي دليٌل عامٌّ   -٥

ــــــة بن ود جدول األعمال خالل الدورة. وميكن تقدمي أوقات النظر يف مجيع ملواعيد وأوقات مناقش
البنود أو متديدها أو تأخريها حسب احتياجات أعضاء اللجنة الفرعية وأيِّ قيود تنظيمية ُتواَجه يف 

  أثناء انعقاد الدورة.
    

    *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال    
  بعد الظهر  صباحًا  التاريخ

  ٢٠١٩شباط/فرباير  ١٥إىل  ١١األسبوع من 
  االثنني، 

  شباط/فرباير ١١
  إقرار جدول األعمال -١البند 
  كلمة الرئيس -٢البند 
  تبادل عام لآلراء -٣البند 

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
ندوة تنظمها جلنة أحباث الفضاء حول موضوع 

  "طقس الفضاء والسواتل الصغرية"

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

الدول األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال ال ينطوي على املساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معيَّنة 
)، الفقرتان A/50/20( ٢٠مسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمن جدول األعمال (

 (ب)). ١٦٩و ١٦٨
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  بعد الظهر  صباحًا  التاريخ

  الثالثاء، 
  شباط/فرباير ١٢

  تبادل عام لآلراء -٣ البند
  طقس الفضاء -١٠البند 
استدامة أنشطة الفضاء  -١٢البند 

  اخلارجي يف األمد البعيد
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  طقس الفضاء -١٠البند 
استدامة أنشطة الفضاء  -١٢البند 

  اخلارجي يف األمد البعيد
  عروض إيضاحية تقنية

  األربعاء، 
  شباط/فرباير ١٣

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  طقس الفضاء -١٠البند 
استدامة أنشطة الفضاء  -١٢البند 

  اخلارجي يف األمد البعيد
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  (أ)مصادر القدرة النووية -١٣البند 

  (ب)الفضاء والصحة العاملية -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  اخلميس، 
  شباط/فرباير ١٤

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  (أ)مصادر القدرة النووية -١٣البند 
  (ب)الفضاء والصحة العاملية -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  (أ)مصادر القدرة النووية -١٣البند 
  (ب)الفضاء والصحة العاملية -١٤البند 

  عروض إيضاحية تقنية
  اجلمعة، 

  شباط/فرباير ١٥
  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  احلطام الفضائي -٧البند 

  األجسام القريبة من األرض -١١البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  احلطام الفضائي -٧البند 

  األجسام القريبة من األرض -١١البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢إىل  ١٨األسبوع من 
  االثنني، 

  شباط/فرباير ١٨
  تبادل عام لآلراء -٣البند 
  احلطام الفضائي -٧البند 
  األجسام القريبة  -١١البند 

  من األرض
 عروض إيضاحية تقنية

  تبادل عام لآلراء -٣البند 
تسخري تكنولوجيا الفضاء  -٥البند 

ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية 
  (ج)املستدامة

  النظم العاملية لسواتل املالحة -٩البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  الثالثاء، 
  شباط/فرباير ١٩

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات  -٤البند 
  الفضائية

تسخري تكنولوجيا الفضاء  -٥البند 
ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية 

  (ج)املستدامة

  

  ةاملالح النظم العاملية لسواتل -٩البند 
  عروض إيضاحية تقنية

  برنامج األمم املتحدة  -٤البند 
  للتطبيقات الفضائية

تسخري تكنولوجيا الفضاء  -٥البند 
ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية 

  (ج)املستدامة

  

  املالحة النظم العاملية لسواتل -٩البند 
  عروض إيضاحية تقنية
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  بعد الظهر  صباحًا  التاريخ

  األربعاء، 
  شباط/فرباير ٢٠

  برنامج األمم املتحدة  -٤البند 
  للتطبيقات الفضائية

  االستشعار عن ُبعد -٦البند 
  دعم إدارة الكوارث -٨البند 

  عروض إيضاحية تقنية

  االستشعار عن ُبعد -٦البند 
  دعم إدارة الكوارث -٨البند 
بالنسبة املدار الثابت  -١٥البند 
  األرض  إىل

  عروض إيضاحية تقنية
  اخلميس، 

  شباط/فرباير ٢١
  االستشعار عن ُبعد -٦البند 
  دعم إدارة الكوارث -٨البند 
  املدار الثابت بالنسبة  -١٥البند 

  إىل األرض
  اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 
  باستخدام مصادر القدرة النووية 

  الفضاء اخلارجي  يف
  اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 

  بالفضاء والصحة العاملية
  إيضاحية تقنية عروض

املدار الثابت بالنسبة  -١٥د البن
  األرض  إىل

مشروع جدول األعمال  - ١٦البند 
املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنة 

  (ج)الفرعية
  اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع

عين بوضع املاعتماد تقرير الفريق العامل 
  "٢٠٣٠خطة "الفضاء 

  عروض إيضاحية تقنية

  اجلمعة، 
  شباط/فرباير ٢٢

  التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٧البند   التقرير املقدَّم إىل اللجنة -١٧البند 

    
سيجتمع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي   (أ)  

. وستستأنف ١٣، أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ٩سُيعاود االنعقاد عمًال بالفقرة 
  شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل. ٢١اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 

من قرار اجلمعية  ٩رة سيجتمع الفريق العامل املعين بالفضاء والصحة العاملية، عمًال بالفق  (ب)  
  . وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس ١٤، أثناء الدورة للنظر يف البند ٧٣/٩١العامة 
  .شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل ٢١

من قرار اجلمعية العامة  ٩سُيعاود االنعقاد عمًال بالفقرة  سيجتمع الفريق العامل اجلامع، الذي  (ج)  
. وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف هذين البندين يوم اخلميس ١٦و ٥، أثناء الدورة للنظر يف البندين ٧٣/٩١
  شباط/فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل. ٢١
 


