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*1902986*  

  اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
  السلمية األغراض يف

  والستون الثانية الدورة
       ٢٠١٩ حزيران/يونيه ٢١-١٢ فيينا،

      *املشروح املؤقَّت األعمال جدول    
    تاملؤقَّ األعمال جدول  -أوًال  

  الدورة. افتتاح  -١
  األعمال. جدول إقرار  -٢
  الرئيس. كلمة  -٣
  لآلراء. عام تباُدل  -٤
  السلمية. األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام على احلفاظ ووسائل ُسبل  -٥
  واخلمسني. السادسة دورهتا أعمال عن والتقنية العلمية الفرعية اللجنة تقرير  -٦
  واخلمسني. الثامنة دورهتا أعمال عن القانونية الفرعية اللجنة تقرير  -٧
  املستدامة. والتنمية الفضاء  -٨
  الراهنة. احلالة استعراض الفضاء: لتكنولوجيا الَعَرضية الفوائد  -٩
  واملياه. الفضاء  -١٠
  املناخ. وتغيُّر الفضاء  -١١
  املتحدة. األمم منظومة يف الفضاء تكنولوجيا استخدام  -١٢

__________ 
 الصيغة انتظار ضرورة بسبب العشرة األسابيع قاعدة تقتضيها اليت الزمنية الفترة غضون يف الوثيقة هذه ُتقدَّم مل  *  

 إىل ١ من الفترة يف املعقودة واخلمسني الثامنة دورهتا أعمال عن القانونية الفرعية اللجنة لتقرير النهائية
  .٢٠١٩ نيسان/أبريل ١٢
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  املستقبل. يف اللجنة دور  -١٣
  الفضاء. جمال يف واالبتكار االستكشاف  -١٤
  ".٢٠٣٠ "الفضاء خطة  -١٥
  أخرى. مسائل  -١٦
  العامة. اجلمعية إىل املقدَّم اللجنة تقرير  -١٧

    
    *الشروح  -ثانيًا  

     الدورة افتتاح  -١  
 يف الســلمية األغراض يف اخلارجي الفضــاء اســتخدام للجنة والســتون الثانية الدورة ُتفتَتح ســوف
  .٢٠١٩ حزيران/يونيه ١٢ األربعاء، يوم صباح

    
     األعمال جدول إقرار  -٢  

  مباشرًة. الدورة افتتاح بعد األعمال جدول إقرار جيري سوف
    

     الرئيس كلمة  -٣  
 من اســـتجدَّ ما فيها يســـتعرض كلمًة اللجنة رئيُس ســـُيلقي األعمال، جدوَل اللجنة إقرار عقب

  والستني. احلادية دورهتا منذ اللجنة بأعمال صلة ذات تطوُّرات
    

   لآلراء عام تباُدل  -٤  
ــــــوف  املبدأ، حيث من وينبغي، لآلراء. عام تباُدل بإجراء املوضــــــوعية أعماهلا اللجنُة تبدأ س

  دقائق. ١٠ من أكثر ُتلَقى اليت الكلمات تستغرق أالَّ
    

    السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام على احلفاظ ووسائل ُسبل  -٥  
 على النظر، تواصـــــــل أن اللجنة إىل ،٧٣/٩١ قرارها من ١٤ الفقرة يف العامة، اجلمعية طلبت
سائل ُسُبل يف األولوية، سبيل صلة وو ستخدام موا ضاء ا سلمية األغراض يف اخلارجي الف  وأن ال
 تواصـــل أن على ووافقت والســـبعني، الرابعة دورهتا يف العامة اجلمعية إىل ذلك عن تقريرًا تقدم
 يف تفيد أن ميكن أمور من بذلك يرتبط وما الفضـــــاء ألمن نطاقًا األوســـــع املنظور حبث اللجنُة
ُبل ذلك يف مبا املســؤولية، وبروح بأمان الفضــائية األنشــطة تنفيذ ضــمان  على التعاون تعزيز ســُ
  اهلدف. لذلك حتقيقًا واألقاليمي واإلقليمي الدويل الصعيد

__________ 
 جلنة تقرُّه سوف الذي األعمال جدول من جزءًا لألعمال االسترشادي الزمين اجلدول وال الشروح متثِّل ال  *  

  السلمية. األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام
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 شـــكلةاســـتقصـــائية مل دراســـة" بعنوان الروســـي االحتاد قدَّمها عمل ورقة اللجنة على وســـتعرض
 املتعلقة األســـاســـية القانونيةواملعايري  املبادئ تفســـري يف الدول متارســـها اليت التقديرية الصـــالحية
 دورهتا يف للجنة أتيحت ، وكانت قد(A/AC.105/L.319) "اخلارجي الفضاء يف واألمن بالسالمة
  .(A/AC.105/2018/CRP.17) اجتماع ورقة شكل يف والستني احلادية

  
    واخلمسني السادسة دورهتا أعمال عن والتقنية العلمية الفرعية اللجنة تقرير  -٦  

مة اجلمعيـة قرار من ٩ للفقرة وفقـًا  يف والتقنيـة، العلميـة الفرعيـة اللجنـة نظرت ،٧٣/٩١ العـا
  التالية: املوضوعية البنود يف واخلمسني، سادسةال دورهتا

  )؛٧٦-٤٨ الفقرات ،A/AC.105/1202( الفضائية للتطبيقات املتحدة األمم برنامج  (أ)  
 املستدامة واالقتصادية االجتماعية التنمية ألغراض الفضاء تكنولوجيا تسخري  (ب)  

)A/AC.105/1202، األول)؛ واملرفق ٩٣-٧٧ الفقرات  
 تطبيقاته ذلك يف مبا السواتل، بواسطة ُبعد عن األرض باستشعار املتَّصلة املسائل  (ج)  

  )؛١٠٧-٩٤ الفقرات ،A/AC.105/1202( األرض بيئة رصد ويف النامية البلدان يف
  )؛١٤٣-١٠٨ الفقرات ،A/AC.105/1202( الفضائي احلطام  (د)  
 ،A/AC.105/1202( الفضائية النظم بواسطة الكوارث إدارة دعم  )ه(  
  )؛١٦٨-١٤٤ الفقرات
 ،A/AC.105/1202( املالحة لسواتل العاملية النُُّظم جمال يف األخرية التطوُّرات  (و)  
  )؛١٩٠-١٦٩ الفقرات
  )؛٢٠٩-١٩١ الفقرات ،A/AC.105/1202( الفضاء طقس  (ز)  
  )؛٢٢٨-٢١٠ الفقرات ،A/AC.105/1202( األرض من القريبة األجسام  (ح)  
 الفقرات ،A/AC.105/1202( البعيد األمد يف اخلارجي الفضــاء أنشــطة اســتدامة  (ط)  
 )؛٢٦٣-٢٢٩

ـــــتخدام  (ي)    ،A/AC.105/1202( اخلارجي الفضـــــاء يف النووية القدرة مصـــــادر اس
  الثاين)؛ واملرفق ٢٧٣-٢٦٤ الفقرات
ـــة والصــــــحـــة الفضـــــــــاء  (ك)   ـــاملي  ٢٨٤-٢٧٤ الفقرات ،A/AC.105/1202( الع
  ؛الثالث) واملرفق

ــــــبة الثابت للمدار التقنية واخلواص الفيزيائية الطبيعة دراســـــــة  (ل)    لألرض بالنس
 املتصلة املسائل سائر ودراسة الفضائية، االتصاالت ميدان يف ذلك يف مبا وتطبيقاته، واستخدامه
 ومصـــاحلها، النامية البلدان الحتياجات خاص اعتبار إيالء مع الفضـــائية، االتصـــاالت بتطورات

  )؛٢٩٤-٢٨٥ الفقرات ،A/AC.105/1202( لالتصاالت الدويل االحتاد بدور مساس دون
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 الفرعية للجنة واخلمســــني الســــابعة للدورة املؤقَّت األعمال جدول مشــــروع  (م)  
  ).٢٩٨-٢٩٥ الفقرات ،A/AC.105/1202( والتقنية العلمية

    
    الفضائية للتطبيقات املتحدة األمم برنامج  

 الفضائية احللول بشأن والصني املتحدة األمم بني املشترك املنتدى عن تقرير اللجنة على سيعرض
 من الفترة يف الصني، تشانغشا، يف عقد الذي ة"املستدام التنمية أهداف حتقيق" مبوضوع املتعلقة
  .(A/AC.105/1210) ٢٠١٩ نيسان/أبريل ٢٧ إىل ٢٤

ــــــجَّعت  علوم لتدريس اإلقليمية املراكز ،٧٣/٩١ قرارها من ٢٤ الفقرة يف العامة، اجلمعيُة وش
ع تعزيز يف تســتمر أن على املتحدة األمم إىل املنتســبة الفضــاء وتكنولوجيا  املرأة إشــراك يف التوســُّ

 استخدام جلنة موافاة اإلقليمية املراكز تلك تواصل أن ضرورة على واتَّفقت التعليمية، براجمها يف
  أنشطتها. عن مبعلومات السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء

    
    والتقنية العلمية الفرعية للجنة واخلمسني السابعة للدورة املؤقَّت األعمال جدول مشروع  

 جلنة على َتقتِرح ســوف اليت البنود على واخلمســني، الســادســة دورهتا يف الفرعية، اللجنة اتَّفقت
 الفرعية اللجنة دورة أعمال جدول يف إدراَجها الســلمية األغراض يف اخلارجي الفضــاء اســتخدام
  .)٢٩٧ الفقرة ،A/AC.105/1202( واخلمسني السابعة

ية اللجنة والحظت نه، الفرع قًا أ فاق وف لذي لالت لت ا يه توصــــــ عة دورهتا يف إل  واألربعني الراب
)A/AC.105/890، واخلمسني السابعة دورهتا خالل سُتعَقد اليت فالندوة )،٢٤ الفقرة األول، املرفق 
 ســـبل إتاحة" موضـــوع حول اخلارجي الفضـــاء شـــؤون مكتب تنظيمها ســـيتوىل ٢٠٢٠ عام يف

  ).٦ الفقرة األول، واملرفق ٢٩٨ الفقرة ،A/AC.105/1202( "للجميع الفضاء إىل الوصول
    

    واخلمسني الثامنة دورهتا أعمال عن القانونية الفرعية اللجنة تقرير  -٧  
قًا ية قرار من ٤ للفقرة وف مة اجلمع عا ية اللجنة نظرت ،٧٣/٩١ ال ية، الفرع قانون هتا يف ال  دور
  التالية: املوضوعية البنود يف واخلمسني، الثامنة

 يتعلَّق فيما احلكومية وغري احلكومية الدولية املنظمات أنشــــــطة عن معلومات  (أ)  
   )؛٦٤-٤٧ الفقرات ،A/AC.105/1203( الفضاء بقانون

لة  (ب)   قة اخلمس املتحدة األمم معاهدات حا  وتطبيقها اخلارجي بالفضـــــــاء املتعلِّ
)A/AC.105/1203، األول)؛ واملرفق ٨٢-٦٥ الفقرات  

سائل  (ج)   صلة امل ضاء بتعريف املت  الثابت املدار وبطبيعة حدوده وتعيني اخلارجي الف
 االســتخدام بتحقيق الكفيلة والوســائل الســبل يف النظر ذلك يف مبا واســتخدامه، لألرض بالنســبة
 لالتصـــاالت الدويل االحتاد بدور مســـاس دون لألرض بالنســـبة الثابت للمدار والعادل الرشـــيد

)A/AC.105/1203، الثاين)؛ واملرفق ١١١-٨٣ الفقرات  
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 يف واســتخدامه اخلارجي الفضــاء باســتكشــاف الصــلة ذات الوطنية التشــريعات  (د)  
  )؛١٢٢-١١٢ الفقرات ،A/AC.105/1203( السلمية األغراض
  )؛١٤٠-١٢٣ الفقرات ،A/AC.105/1203( الفضاء قانون جمال يف القدرات بناء  (ه)  
 الفضـــاء يف النووية القدرة مصـــادر باســـتخدام الصـــلة ذات املبادئ اســـتعراض  (و)  
  )؛١٥٠-١٤١ الفقرات ،A/AC.105/1203( تنقيحها وإمكانية اخلارجي
 ختفيف بتدابري املتَّصــــلة القانونية اآلليات بشــــأن واآلراء للمعلومات عام تبادل  (ز)  
 يف والتقنية العلمية الفرعية اللجنة عمل أخذ مع الصــلة، ذات العالجية والتدابري الفضــائي احلطام

  )؛١٨٥-١٥١ الفقرات ،A/AC.105/1203( سباناحل
 املعنيَّة قانونًا امللِزمة غري املتحدة األمم صـــــكوك بشـــــأن للمعلومات عام تباُدل  (ح)  
  )؛١٩٨-١٨٦ الفقرات ،A/AC.105/1203( اخلارجي بالفضاء

 الفضــــــاء يف املرور حركة إلدارة القانونية اجلوانب بشــــــأن لآلراء عام تبادل  (ط)  
)A/AC.105/1203، ؛٢٢١-١٩٩ الفقرات(  

 الصـــغرية الســـواتل أنشـــطة على الدويل القانون تطبيق بشـــأن لآلراء عام تبادل  (ي)  
)A/AC.105/1203، ؛٢٣٨-٢٢٢ الفقرات(  

 باستكشاف املتعلقة لألنشطة املحتملة القانونية النماذج بشأن لآلراء عام تبادل  (ك)  
  )؛٢٦٧-٢٣٩ الفقرات ،A/AC.105/1203( واستخدامها واستغالهلا الفضائية املوارد

 الســــلمية األغراض يف اخلارجي الفضــــاء اســــتخدام جلنة إىل مقدَّمة اقتراحات  (ل)  
 التاســعة دورهتا يف القانونية الفرعية اللجنة فيها تنظر لكي األعمال جدول يف جديدة بنود بشــأن

   ).٢٨٣-٢٦٨ الفقرات ،A/AC.105/1203( واخلمسني
    

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

 جلنة على َتقتِرح ســـــوف اليت البنود على واخلمســـــني، الثامنة دورهتا يف الفرعية، اللجنة اتَّفقت
 الفرعية اللجنة دورة أعمال جدول يف إدراَجها الســلمية األغراض يف اخلارجي الفضــاء اســتخدام
   ).٢٧١ الفقرة ،A/AC.105/1203( واخلمسني التاسعة
 مرة الفضاء لقانون األورويب واملركز الفضاء لقانون الدويل املعهد دعوة على الفرعية اللجنة واتفقت
   ).٢٨٢ الفقرة ،A/AC.105/1203( واخلمسني التاسعة دورهتا أثناء ُتعقد ندوة تنظيم إىل أخرى

    
    املستدامة والتنمية الفضاء  -٨  

 بند حول الدورة تلك يف ملداوالهتا عرٌض والستِّني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير يف َيِرُد
  ).٣٠٥-٢٩٣ الفقرات ،A/73/20( املستدامة والتنمية بالفضاء املتعلِّق أعماهلا جدول
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    الراهنة احلالة استعراض الفضاء: لتكنولوجيا الَعَرضية الفوائد  -٩  
 بند حول الدورة تلك يف ملداوالهتا عرٌض والستِّني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير يف َيِرُد

 ،A/73/20( "الراهنة احلالة استعراض :الفضاء لتكنولوجيا الَعَرضية الفوائد" املعنون أعماهلا جدول
   ).٣١٣-٣٠٦ الفقرات

    
    واملياه الفضاء  -١٠  

 بند حول الدورة تلك يف ملداوالهتا عرٌض والستِّني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير يف َيِرُد
   ).٣٢٠-٣١٤ الفقرات ،A/73/20( واملياه بالفضاء املتعلِّق أعماهلا جدول

    
    املناخ وتغري الفضاء  -١١  

 بند حول الدورة تلك يف ملداوالهتا عرٌض والستِّني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير يف َيِرُد
  ).٣٣١-٣٢١ الفقرات ،A/73/20( املناخ وتغري بالفضاء املتعلِّق أعماهلا جدول

    
    املتحدة األمم منظومة يف الفضاء تكنولوجيا استخدام  -١٢  

 بند حول الدورة تلك يف ملداوالهتا عرٌض الستِّنيو احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير يف َيِرُد
ــــــتخدام املتعلِّق أعماهلا جدول  ،A/73/20( املتحدة األمم منظومة يف الفضـــــــاء تكنولوجيا باس
  ).٣٤٥-٣٣٢ الفقرات

 الفضــاء بأنشــطة املعين الوكاالت بني املشــترك لالجتماع اخلاص التقرير اللجنة على وســيعرض
 الفضـــاء وتكنولوجيا علوم اســـتخدام يف الشـــراكات عن للفضـــاء) املتحدة األمم (آلية اخلارجي

 الثــامنــة دورتــه أعمــال عن وتقريره ،(A/AC.105/1200) املتحــدة األمم منظومــة يف وتطبيقــاهتــا
  .(A/AC.105/1209) عشرة الرابعة املفتوحة هدورتو والثالثني

    
    املستقبل يف اللجنة دور  -١٣  

 بند حول الدورة تلك يف ملداوالهتا عرٌض والستِّني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير يف َيِرُد
  ).٣٥٥-٣٤٦ الفقرات ،A/73/20( قبلتاملس يف اللجنة بدور املتعلِّق أعماهلا جدول

ستِّني، احلادية دورهتا يف اللجنة، وافقتو سنوات املتعددة العمل خطة على وال شأن ال  احلوكمة ب
 العلمية الفرعية اللجنة به أوصــــــت ما وفق الفرعيتني، وهيئتيها اللجنة لدى العمل وأســــــاليب

 األول، املرفق ،A/AC.105/1167( ٢٠١٨ عام يف دورتيهما يف القانونية الفرعية واللجنة والتقنية
 هــذا يف اللجنــة، وقرَّرت ).٩ الفقرة األول، املرفق ،A/AC.105/1177و ؛١٧و ١٦ الفقرتــان
 دور" املعنون احلايل أعماهلا جدول بند إطار يف الســـنوات املتعدِّدة العمل خطة تنفِّذ أن الصـــدد،
   ).٣٨٢ الفقرة ،A/73/20( املستقبل" يف اللجنة

 وهيئتيها اللجنة لدى العمل وأســـــاليب احلوكمة بشـــــأن األمانة مذكرة اللجنة على وســـــتعرض
ية العلمية الفرعية للجنة أتيحت اليت ،(A/AC.105/C.1/L.377) الفرعيتني  الفرعية واللجنة والتقن
  .٢٠١٩ عام يف املعقودتني دورتيهما يف القانونية،
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 اللجنة من كل تقرير يف الســـــنوات املتعددة العمل خطة إطار يف ٢٠١٩ لعام املقرَّر العمل ويرد
 ٢٠١٩ عام يف املعقودة منهما كل دورة عن القانونية الفرعية واللجنة والتقنية العلمية الفرعية

)A/AC.105/1202، و والتذييل؛ األول املرفقA/AC.105/1203، ٢٧٧-٢٧٢ الفقرات.(    
    

    الفضاء جمال يف واالبتكار االستكشاف  -١٤  
 بعنوان منتظمًا بندًا أعماهلا جدول يف تدرج أن على والستِّني، احلادية دورهتا يف اللجنة، اتَّفقت

 بشأن األمانة أعدَّهتا اليت املذكِّرة يف الواردة للتوصية وفقًا الفضاء"، جمال يف واالبتكار "االستكشاف
   ).٣٦٤ الفقرة ،A/73/20( (A/AC.105/1168) "٥٠اليونيسبيس+" لعملية ١ املواضيعية األولوية

 موضوع حول واألردن املتحدة األمم بني املشتركة العمل حلقة عن تقرير اللجنة على وسيعرض
 يف عمان يف عقدت اليت الفضــاء"، جمال يف واالبتكار االســتكشــاف أجل من العاملية "الشــراكة

  .(A/AC.105/1208) ٢٠١٩ آذار/مارس ٢٨ إىل ٢٥ من الفترة
    

    "٢٠٣٠ الفضاء" خطة  -١٥  
 خطة إطار يف بندا أعماهلا جدول يف تدرج أن على والســــتني، احلادية دورهتا يف اللجنة، اتَّفقت
 جدول يف مدرجا يبقى أن على ،‘"٢٠٣٠ الفضـــــاء’ "خطة بعنوان الســـــنوات، املتعددة العمل
   ).٣٦٣-٣٥٨ الفقرات ،A/73/20( ٢٠٢٠ عام يف والستني، الثالثة دورهتا حىت اللجنة أعمال
ــــــاء خبطة املعين العامل الفريق أنشــــــئ اللجنة، اختذته الذي للقرار ووفقا  وعقد "٢٠٣٠ "الفض

 أيضــــــا وعقد ؛٢٠١٨ األول/أكتوبر تشــــــرين ١١ إىل ٧ من الدورتني بني ما فترة يف اجتماعا
عات ما ية اللجنة من كل ورةد لخال اجت ية الفرع ية العلم ية واللجنة والتقن ية الفرع قانون  يف ال

 للجنة التابع "٢٠٣٠ "الفضـــــاء خبطة املعين العامل للفريق املوجزان التقريران ويرد .٢٠١٩  عام
 املرفق ،A/AC.105/1202( اللجنتني تقريري يف الســلمية األغراض يف اخلارجي الفضــاء اســتخدام
   الثالث). املرفق ،A/AC.105/1203و الرابع؛

 الفضـــــــاء" خبطة املعين العامل الفريق مكتب من مقدَّمة عمل ورقة اللجنة على وســــــتعرض
٢٠٣٠" (A/AC.105/L.317) وخطة "٢٠٣٠ الفضاء" خطة مشروع من مدجمة صيغة تتضمن 
 يف العامل الفريق اجتماعات خالل بشــــــأهنا املفاوضــــــات من املزيد إجراء أجل من تنفيذها،
  للجنة. والستني الثانية الدورة

    
    أخرى مسائل  -١٦  

 بند حول الدورة تلك يف ملداوالهتا عرٌض والستِّني احلادية دورهتا أعمال عن اللجنة تقرير يف َيِرُد
  ).٣٨٥-٣٥٦ الفقرات ،A/73/20( أخرى" "مسائل املعنون أعماهلا جدول
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    اللجنة لدى الدائم املراقب صفة    

 به تقدَّمت الذي بالطلب واخلمســــــني، الثامنة دورهتا يف علمًا، القانونية الفرعية اللجنة أحاطت
فة على للحصــــــول القمرية" "القرية رابطة  ،A/AC.105/1203( اللجنة لدى دائم مراقب صــــــ
   والستِّني. الثانية دورهتا يف فيه للنظر اللجنة على الطلب ذلك وسُيعرض ).١٨ الفقرة

    
    أخرى مسائل    

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

    *والستني الثانية دورهتا يف السلمية األغراض  يف
 ســــــوف اليت واألوقات لتواريخابصــــــفة عامة  يبيِّن أدنا الوارد لألعمال الزمين اجلدول  -١

ها جيري ناول في ناء البنود ت لدورة. أث  أو متديدها أو البنود مجيع يف النظر أوقات تقدمي وميكن ا
 قيود وأيِّ السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام جلنة أعضاء متطلَّبات حسب تأخريها
  الدورة. انعقاد أثناء ُتواَجه تنظيمية

ـــُتلقى اليت الكلمات لعدد حد وضـــع وجيوز  -٢  املعنون ،٤ البند إطار يف جلســـة كل يف س
ــــائر يف للنظر الكايف الوقت إتاحة بغية االقتضــــاء، حســــب لآلراء"، عام "تباُدل  جدول بنود س
ــــة. لكل له املخطَّط النحو على األعمال  الكلمات مدَّة تتجاوز أالَّ عامة، كقاعدة وينبغي، جلس

  (ب)). ٢٧٥ الفقرة ،A/AC.105/1088و ،٣٥٧ الفقرة ،A/70/20( دقائق ١٠
 تكون أن على جلســـــــة، كل يف عروض ثالثة التقنية العروض عدد يتعدَّى أالَّ وينبغي  -٣

 أن للرئيس وينبغي دقيقة. ١٥ مدهتا تتجاوز وأالَّ اللجنة أعمال جدول ببنود وثيقة صــــــلة ذات
ــذكِّر ــد الوفود ي ص الوقــت جتــاوز عن  ،A/AC.105/1088و ،٣٥٧ الفقرة ،A/70/20( املخصــــــَّ
  (ج)). ٢٧٥ الفقرة

    
  الظهر بعد  صباحًا  التاريخ

   ٢٠١٩  حزيران/يونيه ١٤-١٢

  الدورة افتتاح  -١ البند  حزيران/يونيه ١٢ األربعاء،
  األعمال جدول إقرار  -٢ البند
  الرئيس كلمة  -٣ البند
  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند

  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند
 على احلفاظ ووسائل ُسبل  -٥ البند

 األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام
  السلمية
  (أ)"٢٠٣٠ الفضاء" خطة  –١٥ البند

  تقنية إيضاحية عروض
  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند  حزيران/يونيه ١٣ اخلميس،

 على احلفاظ ووسائل ُسبل  -٥ البند
 يف اخلارجي الفضاء استخدام
  السلمية األغراض

  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند
 على احلفاظ ووسائل ُسبل  -٥ البند

 األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام
  السلمية

__________ 
 استرشادي زمين جبدول األعضاء الدول تزويد يستمرَّ أن على والثالثني، الثامنة دورهتا يف اللجنة، اتَّفقت  *  

  (ب)). ١٦٩ الفقرة ،A/50/20( األعمال جدول يف معيَّنة بنود يف للنظر الفعلي بالتوقيت ميسُّ ال لألعمال
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  الظهر بعد  صباحًا  التاريخ

 الفرعية اللجنة تقرير  -٦ البند
 دورهتا أعمال عن والتقنية  العلمية
  واخلمسني السادسة

 (أ)"٢٠٣٠ الفضاء" خطة  -١٥ البند
  تقنية إيضاحية عروض

 الفرعية اللجنة تقرير  -٦ البند
 دورهتا أعمال عن والتقنية  العلمية
  واخلمسني السادسة

  (أ)"٢٠٣٠ "الفضاء خطة  -١٥ البند
 تقنية إيضاحية عروض

  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند  حزيران/يونيه ١٤ اجلمعة،
 الفرعية اللجنة تقرير  -٦ البند

 دورهتا أعمال عن والتقنية  العلمية
  واخلمسني السادسة

 الفرعية اللجنة تقرير  -٧ البند
 دورهتا أعمال عن القانونية
  واخلمسني  الثامنة
  املستقبل يف اللجنة دور  -١٣ البند

  تقنية إيضاحية عروض

  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند
 الفرعية اللجنة تقرير  -٦ البند

 دورهتا أعمال عن والتقنية  العلمية
  واخلمسني السادسة

 القانونية الفرعية اللجنة تقرير  -٧ البند
  واخلمسني  الثامنة دورهتا أعمال عن
 يف واالبتكار االستكشاف  -١٤ البند
  الفضاء جمال

  تقنية إيضاحية عروض
  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٧

  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند  حزيران/يونيه ١٧ االثنني،
 الفرعية اللجنة تقرير  -٧ البند

 دورهتا أعمال عن القانونية
  واخلمسني  الثامنة
  املستدامة والتنمية الفضاء  -٨ البند
 واالبتكار االستكشاف  -١٤ البند
  الفضاء جمال يف

  تقنية إيضاحية عروض

  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند
 القانونية الفرعية اللجنة تقرير  -٧ البند
  واخلمسني  الثامنة دورهتا أعمال عن
  املستدامة والتنمية الفضاء  -٨ البند
 يف واالبتكار االستكشاف  -١٤ البند
  الفضاء جمال

  تقنية إيضاحية عروض

  لآلراء عام تباُدل  -٤ البند  حزيران/يونيه ١٨ الثالثاء،
  املستدامة والتنمية الفضاء  -٨ البند
 الَعَرضية الفوائد  -٩ البند

 استعراض الفضاء: لتكنولوجيا
  الراهنة  احلالة
  واملياه الفضاء  -١٠ البند

  تقنية إيضاحية عروض

  لآلراء عام تباُدل -٤ البند
 لتكنولوجيا الَعَرضية الفوائد  -٩ البند

  الراهنة احلالة استعراض الفضاء:
  واملياه الفضاء  -١٠ البند
  املناخ وتغري الفضاء  -١١ البند

  تقنية إيضاحية عروض

 الَعَرضية الفوائد  -٩ البند  حزيران/يونيه ١٩ األربعاء،
 احلالة استعراض الفضاء: لتكنولوجيا

  الراهنة

  املناخ وتغري الفضاء  -١١ البند
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  الظهر بعد  صباحًا  التاريخ

  واملياه الفضاء  -١٠ البند
  املناخ وتغري الفضاء  -١١ البند
  املستقبل يف اللجنة دور  -١٣ البند

  تقنية إيضاحية عروض

 تكنولوجيا استخدام  -١٢ البند
  املتحدة األمم منظومة يف الفضاء
  املستقبل يف اللجنة دور  -١٣ البند
  أخرى مسائل  -١٦ البند

  تقنية إيضاحية عروض
 تكنولوجيا استخدام  -١٢ البند  حزيران/يونيه ٢٠ اخلميس،

  املتحدة األمم منظومة يف الفضاء
  املستقبل يف اللجنة دور  -١٣ البند
  أخرى مسائل  -١٦ البند

  تقنية إيضاحية عروض

 تكنولوجيا استخدام  -١٢ البند
  املتحدة األمم منظومة يف الفضاء
  أخرى مسائل  -١٦ البند

 خبطة املعين العامل الفريق تقرير اعتماد
  "٢٠٣٠ الفضاء"

  تقنية إيضاحية عروض
 إىل املقدَّم اللجنة تقرير  -١٧ البند  حزيران/يونيه ٢١ اجلمعة،

   العامة اجلمعية
 إىل املقدَّم اللجنة تقرير  -١٧ البند

   العامة اجلمعية
 
 قرار من ٢ بالفقرة عمًال االنعقاد سُيعاود الذي "،٢٠٣٠ "الفضاء خبطة املعين العامل الفريق سيجتمع  (أ)  

 البند ذلك يف نظرها اللجنة وستستأنف .١٥ البند يف للنظر الدورة أثناء ،٧٣/٩١ العامة اجلمعية
  العامل. الفريق تقرير تعتمد لكي حزيران/يونيه، ٢٠ اخلميس يوم

 

 


