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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية والستون

        ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 
      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -حاء  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "اســـــتخدام تكنولوجيا الفضـــــاء يف منظومة   -١

  .٧٣/٩١األمم املتحدة"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة 
الحتاد الدويل . وتكلَّمت أيضـــــًا املراقبة عن ااهلندو إندونيســـــيام يف إطار هذا البند ممثال وتكلَّ  -٢

  أيضا.  لالتصاالت. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند
  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  -٣

التقرير اخلاص لالجتماع املشــترك بني الوكاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلارجي   (أ)  
) املعين بالشــراكات يف اســتخدام علوم وتكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتما (آلية األمم املتحدة للفضــاء
  )؛A/AC.105/1200يف منظومة األمم املتحدة (

نة والثالثني ودورهتا   (ب)   ثام ية األمم املتحدة للفضـــــــاء عن أعمال دورهتا ال تقرير آل
  )؛A/AC.105/1209عشرة (املفتوحة الرابعة 

 Marine environmental effects of jettisoned waste from"عنواهنا اجتماع ورقة   (ج)  

commercial spaceflight activities آثار إغراق النفايات املتخلفة من أنشــطة الرحالت الفضــائية) "
  )؛A/AC.105/2019/CRP.11على البيئة البحرية) (التجارية 
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 Cooperation between the United Nations Office for"اهنــاعنواجتمــاع ورقــة   (د)  
Outer Space Affairs and the International Civil Aviation Organization عاون بني مكتب " (الت

  ).A/AC.105/2019/CRP.14طريان املدين الدويل) (األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي ومنظمة ال
ورحَّبت اللجنة مع التقدير بالتقرير اخلاص آللية األمم املتحدة للفضاء عن الشراكات وأشارت   -٤

إىل أن هناك جمموعة واســــعة من مكاتب األمم املتحدة وإداراهتا وكياناهتا األخرى منخرطة يف جوانب 
ـــراكات الرامية إىل ـــاركة الفعالة من اجلهات صـــاحبة  خمتلفة من الش ـــري املزيد من املش ـــجيع أو تيس تش

  اإلمنائية.  املصلحة من القطاعني العام واخلاص يف العمل مع منظومة األمم املتحدة
وألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفتها رئيسة آلية األمم املتحدة للفضاء،   -٥

لدو ها اللجنة مبعلومات عن ا مة أبلغت في ية، املعقودة يف نيويورك يف كل نة والثالثني لآلل ثام رة ال
. وأحاطت اللجنة علما بأن الدورة املذكورة ُنظِّمت يف شــكل حلقة ٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر 

عمل وأهنا نظرت يف موضـــوع التعاون مع القطاع اخلاص على تســـخري علوم وتكنولوجيا الفضـــاء 
  ادي والتنمية املستدامة.والتطبيقات الفضائية ألغراض النمو االقتص

وأحاطت اللجنة علمًا بأن آلية األمم املتحدة للفضــاء تعتزم عقد دورهتا التاســعة والثالثني   -٦
، بالتعاون مع إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعية ٢٠١٩يف نيويورك يف تشــرين األول/أكتوبر 

، بالتعاون مع اللجنة االقتصـــــادية ٢٠٢٠باألمانة العامة، وعقد دورهتا األربعني يف بانكوك يف عام 
واالجتماعية آلســـيا واملحيط اهلادئ. وأشـــارت اللجنة إىل أن الدورة املفتوحة املقبلة لآللية ســـوف 

  .٢٠١٩تشكل جزءا مكمال ملنتدى الفضاء العاملي املزمع عقده يف فيينا يف تشرين الثاين/نوفمرب 
ون الثنائي ملكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي والحظت اللجنة مع التقدير تنامي جهود التعا  -٧

داخل منظومة األمم املتحدة، مبا يف ذلك التعاون مع منظمة الطريان املدين مع الكيانات األخرى 
الدويل بشأن املسائل املتعلقة بالنقل الفضائي التجاري؛ ومع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

ستخدام تكنولوجيا الفض شأن التوسع يف ا شؤون نزع ب اء ألغراض التنمية املستدامة؛ ومع مكتب 
الســـالح بشـــأن تنظيم حلقة نقاش مشـــتركة بني جلنة نزع الســـالح واألمن الدويل (اللجنة األوىل) 

  وجلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة) التابعتني للجمعية العامة.
كتب شــؤون الفضــاء اخلارجي مع أمانة اتفاقية منع التلوث واتَّفقت اللجنة على أن يتواصــل م  -٨

بشـــأن املســـائل املتصـــلة  ١٩٩٦البحري الناجم عن إغراق النفايات واملواد األخرى وبروتوكوهلا لعام 
بآثار إغراق النفايات املتخلفة من أنشــــــطة الرحالت الفضــــــائية التجارية على البيئة البحرية، وأن يبلِّغ 

. ويف هذا الصدد، أشارت ٢٠٢٠املسائل يف دورهتا اليت ستعقد يف حزيران/يونيه  اللجنة عن حالة تلك
اللجنة إىل أن الدول األعضاء مسؤولة عن التواصل والتنسيق على الصعيد الوطين مع سلطاهتا وإداراهتا 

  املسؤولة عن العمليات الواقعة يف نطاق اختصاص هاتني اهليئتني احلكوميتني الدوليتني. 
رت اللجنة إىل أنَّ املؤمتر الوزاري الثالث املعين بتســــخري التطبيقات الفضــــائية ألغراض وأشــــا  -٩

بانكوك يف تشــــــرين األول/ قد يف  لذي ُع هلادئ، ا يا واملحيط ا مة يف منطقة آســــــ تدا  التنمية املســــــ
يف ، اعتمد اإلعالن الوزاري بشأن تسخري التطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة ٢٠١٨  أكتوبر
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منطقة آســـيا واملحيط اهلادئ، وخطة عمل آســـيا واملحيط اهلادئ بشـــأن تســـخري التطبيقات الفضـــائية 
  ).٢٠٣٠-٢٠١٨ألغراض التنمية املستدامة (

ـــينظم املؤمتر العاملي لالتصـــاالت   -١٠ وأحاطت اللجنة علما بأن االحتاد الدويل لالتصـــاالت س
تشــــــرين األول/أكتوبر إىل  ٢٨الفترة من ، يف مصــــــريف شــــــرم الشــــــيخ،  ٢٠١٩الراديوية لعام 

  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب   ٢٢
    

    دور اللجنة يف املستقبل  -طاء  
بل" نظرت اللجنة  -١١ جدول األعمال املعنون "دور اللجنة يف املســــــتق ند  قًا لقرار يف ب ، وف

  .٧٣/٩١اجلمعية العامة 
كلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو االحتاد الروسي وباكستان والربازيل وسويسرا والصني وفرنسا وت  -١٢

والصــني  ٧٧وكوســـتاريكا وكولومبيا واهلند والواليات املتحدة. وتكلم ممثل مصـــر نيابًة عن جمموعة ال
يا (دولة بًة عن األرجنتني وإكوادور وأوروغواي وبوليف يا كا ن تاري لة كوســــــ عدد-وممث ة القوميات) مت

البوليفارية) وكوبا وكوســـــتاريكا -زويال (مجهوريةواجلمهورية الدومينيكية والســـــلفادور وشـــــيلي وفن
  واملكسيك. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أيضا.

وبدعم من مكتب شــــؤون الفضــــاء  اللجنة على أهنا تتيح، مع جلنتيها الفرعيتني، تواتَّفق  -١٣
اخلارجي، منربًا مشــتركًا فريدًا من نوعه لتعزيز التعاون الدويل على اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي 

  واستخدامه يف األغراض السلمية على الصعيد العاملي.
ورأى أحد الوفود أن من واجب الدول األعضــــــاء يف اللجنة أن تعزز على حنو فعال دور   -١٤

تها يف معاجلة مجيع املســائل املتعلقة باســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية. اللجنة وأمهي
ورأى ذلك الوفد أيضًا أن مجيع القواعد احلاكمة لألنشطة الفضائية ينبغي أن ُتعتمد يف إطار اللجنة 

  يات بديلة.مع التقيد التام بالنظام الداخلي املعمول به، وليس يف إطار منابر أخرى غري رمسية أو آل
وُرئي أن من املهم أن حتافظ كل من اللجنة وجلنتيها الفرعيتني بقوة على دورها األساسي   -١٥

يف الفضـــاء اخلارجي حىت املنفذة يف صـــوغ وتفســـري وتطبيق القواعد واللوائح املتصـــلة باألنشـــطة 
خالل التكيف مع يتفتت اإلطار القانوين احلاكم لتلك األنشــطة الفضــائية، وأن تعزز دورها من   ال

لدول  جديدة من غري ا فاعلة  ياجات املطلوبة، مثل ظهور جهات  التغري يف حقائق الواقع واالحت
  تنمية املوارد الفضائية وإزالة احلطام الفضائي.ن قبيل وأنشطة جديدة، م

وُرئي أن من الضــــــروري دعم العمل الذي تضــــــطلع به املراكز اإلقليمية لتدريس علوم   -١٦
شطة التبادل والتعاون بني خمتلف املراكز وتكنولوجيا  سبة إىل األمم املتحدة، وتعزيز أن ضاء، املنت الف

  اإلقليمية من أجل بناء القدرات يف البلدان النامية.
ساليب العمل لديها ولدى جلنتيها الفرعيتني يف إطار   -١٧ ونظرت اللجنة يف مسألة احلوكمة وأ

 ٢٠١٨ عام لتوصـــــــل إليه يف دورهتا احلادية والســــــتني، يفالبند احلايل، وفقًا لالتفاق الذي مت ا
)A/73/20 ٣٨٢، الفقرة.(  



A/AC.105/L.318/Add.7
 

4/8 V.19-05043 
 

على اللجنة مذكرة من األمانة بشــــأن احلوكمة وأســــاليب العمل لديها ولدى  توُعرضــــ  -١٨
)، كانت قد ُعرضت على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية A/AC.105/C.1/L.377وجلنتيها الفرعيتني (

  .٢٠١٩واللجنة الفرعية القانونية، يف دورتيهما املعقودتني يف عام 
عام   -١٩ باألعمال املتوخاة يف  عددة يف إطار خطة ال ٢٠١٩وأحاطت اللجنة علمًا  عمل املت

ــــــنوات الواردة يف تقرير كل من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية عن  الس
عقودة يف عـــام  مل همـــا ا ن م لتـــذييـــل؛ A/AC.105/1202( ٢٠١٩دورة كـــل  ملرفق األول وا ، ا

  ).٢٧٧-٢٧٢، الفقرات A/AC.105/1203و
ساليب العمل لديها ولدى   -٢٠ ووافقت اللجنة على التدابري اإلدارية التالية املتعلقة باحلوكمة وأ

  : ٢٠٢٠اعتبارا من عام وعلى أن يبدأ العمل هبا جلنتيها الفرعيتني 
دمة طوعا من الدول على املوقع الشــــــبكي ُيطلب إىل األمانة حتميل البيانات املق  )(أ  

ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي يف الوقت املناســـب خالل مجيع الدورات. وعلى الوفود أن تبلغ 
  األمانة، عند تقدمي البيانات ألغراض الترمجة الفورية، مبا إذا كان ميكن حتميل البيان؛

لى األكثر لكل وفد. ينبغي أن تظل مدة إلقاء كل بيان حمددة بعشــــــر دقائق ع  )(ب  
ــــــتخدام جهاز ضــــــبط الوقت يف مجيع الدورات. وعلى رئيس كل دورة أن ينبِّه الوفد  وينبغي اس

عند املتكلم قبل دقيقة واحدة من انقضــــــاء الوقت املخصــــــص له وأن يتدخل لوقف إلقاء البيان 
  ؛ انقضاء الدقائق العشر

ضبط الوقت لدى إلقاء العرو  )(ج   ستخدام جهاز  ضاحية. وعلى رئيس ينبغي ا ض اإلي
الدورة أن ينبِّه الوفد املتكلم قبل دقيقة واحدة من انقضـــاء الوقت املخصـــص له وأن يتدخل لوقف 

  دقيقة؛ ١٥انقضاء عند تقدمي العرض اإليضاحي 
عدم تلقي نسخ كيفية طلب ُيطلب إىل األمانة أن تبلغ الدول األعضاء يف اللجنة ب  )(د  

  ورة؛ورقية لوثائق ما قبل الد
نة نشــــــر اجلدول الزمين الجتماعات األ  (هـ)   عاملةُيطلب إىل األما والعروض  فرقة ال

اإليضــاحية التقنية واألحداث اجلانبية قبل انعقاد الدورة ذات الصــلة على صــفحات املوقع الشــبكي 
  للمكتب املخصصة لدورات اللجنة وجلنتيها الفرعيتني؛

ُتنشــــر على املوقع الشــــبكي ملكتب شــــؤون ُيطلب إىل األمانة إعداد إرشــــادات   )(و  
الفضـــــاء اخلارجي وتتضـــــمن معلومات عملية عن كيفية متابعة أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، 

  وكذلك معلومات عن اإلجراءات املتعلقة بطلبات العضوية ومركز املراقب لدى اللجنة؛
 ،مع اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال ،الدعوةخطابات ُيطلب إىل األمانة توجيه   )(ز  
  الالزمة للوفود؛احلكومية األذونات لتجهيز بوقت يكفي  الدورات قبل انعقاد
بند منتظم بعنوان "دور اللجنة وأســــاليب عملها يف املســــتقبل" يف جدول  درجُي  )(ح  

تعددة؛ وُيعدَّل عنوان أعمال اللجنتني الفرعيتني إلتاحة املجال ملناقشــة املســائل الشــاملة ملجاالت م
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البند احلايل يف جدول األعمال ("دور اللجنة يف املســتقبل") وفقا لذلك إىل "دور اللجنة وأســاليب 
  عملها يف املستقبل"؛ 

فريق اســتشــاري غري رمسي يتألف من ممثلي مجيع الدول األعضــاء يف اللجنة  ُينشــأ  )(ط  
خطة العمل املتعلقة وض باألعمال املقررة يف إطار النهاألمانة على  من أجل مســاعدة املهتمة باألمر

غري مشويل باحلوكمة وأســـــــاليب عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، على أن يكون الفريق ذا طابع 
جهات اتصال خاصة هبا. وسيستخدم تعيني إقصائي وعلى أن ُتدعى الدول األعضاء يف اللجنة إىل 

يف مبىن األمم املتحدة يف فيينا. وســُتحاط مجيع جهات  الفريق وســائل االتصــال اإللكترونية وجيتمع
  االتصال اُملعيَّنة علمًا بالتقدُّم اُملحَرز. 

اللجنة باملناقشة البناءة اليت ُأجريت بشأن احلوكمة وأساليب العمل خالل الدورة هت نوَّو  -٢١
ئل ُأثريت خالل احلالية، واتفقت على مواصـــــلة النظر، يف إطار خطة العمل احلالية، يف عدة مســـــا

  هذه املناقشة.
    

   مسائل أخرى  -الم  
ية   -٢٢ قًا لقرار اجلمع ئل أخرى"، وف مال املعنون "مســـــــا جدول األع ند  نة يف ب نظرت اللج

  .٧٣/٩١ العامة
ــياهذا م يف إطار وتكلَّ  -٢٣  اإلســالمية)-إيران (مجهوريةو البند ممثلو االحتاد الروســي وإندونيس
الواليات املتحدة. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول و كوســـتاريكاو الصـــنيو ســـويســـراو

  أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أيضا. 
    

 "استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية": اخلطة الربناجمية املقترحة ٥الربنامج   -١  
    ٢٠١٨وأداء الربامج لعام  ٢٠٢٠ لعام
حزيران/يونيه، قدمت مديرة مكتب شــؤون الفضــاء  ١٤اليت ُعقدت يف  ٧٥٨يف اجللســة   -٢٤

  ملا يلي:اخلارجي إىل اللجنة 
هناورقة   (أ)    Programme 5, ‘Peaceful uses of outer space’: proposed" اجتماع عنوا

programme plan for the period 2020 and programme performance for 2018 " استخدام ‘ ٥(الربنامج
ــــــلمية وأداء الربامج  ٢٠٢٠اخلطة الربناجمية املقترحة لعام : ‘الفضـــــــاء اخلارجي يف األغراض الس

  )؛A/AC.105/2019/CRP.8( )٢٠١٨ لعام
  ).A/74/6 (sect. 6)( ٢٠٢٠ناجمية املقترحة لعام امليزانية الرب  (ب)  

ــــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف   -٢٥ ــــــامهات يف خطة برنامج اس وُدعيت اللجنة إىل تقدمي مس
سيق  سلمية قبل أن ختتتم جلنة الربنامج والتن تابعة للجمعية العامة وهي اهليئة الفرعية ال -األغراض ال

  استعراضها الرمسي للربنامج يف دورهتا التاسعة واخلمسني. -املعنية بالتخطيط والربجمة والتنسيق 
هت اللجنة مبا يتســم به الشــكل اجلديد للخطة الربناجمية وطريقة عرضــها اجلديدة من ونوَّ  -٢٦

ــــــارت إىل أن النتائج املحققة  النتائج املزمع حتقيقها يف و ٢٠١٨عام يف وضــــــوح وإجياز. كما أش
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وضح بشكل أفضل األعمال اليت يضطلع هبا مكتب شؤون ، اليت سلط عليها الضوء، ُت٢٠٢٠  عام
  . ٢٠٢٠يسر فهمها. ووافقت اللجنة على اخلطة الربناجمية املقترحة لعام الفضاء اخلارجي وُت

املقترحة ونوهت باتساع  بت بعض الوفود بفرصة تقدمي مسامهات يف اخلطة الربناجميةورحَّ  -٢٧
التعاون والشــــراكات اليت يضــــطلع هبا أوجه نطاق أعمال املكتب وأمهيتها. وُطِلبت معلومات عن 

  املكتب يف إطار أنشطته الرامية إىل احلد من أخطار الكوارث.
  وُأشري إىل ضرورة توفري موارد كافية للمكتب من أجل مواصلة تنفيذ أعماله.  -٢٨
    

    ةعضوية اللجن  -٢  
ـــــنغافورة   -٢٩ )، A/AC.105/2019/CRP.3( االنضـــــمام إىل عضـــــويتهارحَّبت اللجنة بطلب س

، بأن تصــبح ســنغافورة ٢٠١٩وقرَّرت توصــية اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والســبعني، يف عام 
  عضوًا يف اللجنة.

)، وقرَّرت A/AC.105/2019/CRP.4جنة بطلب رواندا االنضمام إىل عضويتها (ورحَّبت الل  -٣٠
ــــبعني، يف عام  ــــية اجلمعية العامة يف دورهتا الرابعة والس ، بأن تصــــبح رواندا عضــــوًا ٢٠١٩توص

  اللجنة. يف
    

    صفة املراقب  -٣  
بالطلبات املقدَّمة من املنظمات غري احلكومية من أجل احلصــــــول على صــــــفة فيما يتعلق   -٣١

ثة واخلمســــــني، يف  ثال لدائم لدى اللجنة، أشـــــــارت اللجنة إىل أهنا اتَّفقت يف دورهتا ال املراقب ا
للمنظمات غري احلكومية على )، على أن ُتمنح صـــفة املراقب ٣١١، الفقرة A/65/20( ٢٠١٠  عام

أســـاس مؤقَّت، لفترة ثالث ســـنوات، إىل أن ترد معلومات عن حالة طلبها املقدَّم للحصـــول على 
صفة املراقب املؤقَّتة ميكن أن متدَّد  صادي واالجتماعي؛ وأنَّ  شاري لدى املجلس االقت املركز االست

الدائم هلذه املنظمات غري احلكومية لدى سنة إضافية إذا اقتضى األمر ذلك؛ وأن متنح صفة املراقب 
  التأكد من حصوهلا على املركز االستشاري لدى املجلس.

وأحاطت اللجنة علمًا بالطلب املقدم من رابطة القرية القمرية للحصول على صفة مراقب   -٣٢
ــــــالت ذات الصــــــلــة على اللجنــة يف ورقــة االجتمــاع يهــادائم لــد . وُعِرض الطلــب واملراس

A/AC.105/2019/CRP.5 .  
، ٢٠١٩  وقرَّرت اللجنة أن توصي بأن متنح اجلمعية العامة، يف دورهتا الرابعة والسبعني، يف عام  -٣٣

رابطة القرية القمرية صفة املراقب مؤقتا لفترة ثالث سنوات إىل حني احلصول على معلومات عن حالة 
  واالجتماعي. ا املقدَّم للحصول على املركز االستشاري لدى املجلس االقتصاديطلبه
، مجعت األمانة معلومات ٢٠١٣عام يف ووفقًا لطلب اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني،   -٣٤

عن حالة املركز االســــتشــــاري لدى املجلس االقتصــــادي واالجتماعي الذي تتمتَّع به املنظمات غري 
). وحثَّت اللجنُة املنظمات A/AC.105/2019/CRP.6هلا صفة املراقب الدائم لدى اللجنة ( احلكومية اليت
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غري احلكومية، اليت هلا صـــفة املراقب الدائم لديها واليت مل تســـتهل بعد إجراءات طلب احلصـــول على 
  ، على أن تفعل ذلك يف املستقبل القريب.املركز االستشاري لدى املجلس

    
حلقة النقاش املشتركة بني اللجنتني األوىل والرابعة بشأن التحديات املحتملة   -٤  

    واستدامته  الفضاء  أمن  يف
بني اللجنتني األوىل والرابعة التابعتني للجمعية  حلقة نقاش مشتركةأن ب علمًااللجنة حاطت أ  -٣٥

العامة بشــــأن التحديات املحتملة ألمن الفضــــاء والقدرة على االســــتدامة ســــوف تعقد يف نيويورك 
قة ٢٠١٩تشــــــرين األول/أكتوبر   يف ية اللجنة (انظر الوثي قا لتوصــــــ )، ٣٨٥، الفقرة A/73/20، وف

ــــؤون الفضــــاء اخلارجي ٧٣/٩١و ٧٣/٧٢وقراري اجلمعية العامة  ــــترك من مكتب ش ، وبدعم مش
  ومكتب شؤون نزع السالح.

ها املكتبان بشــــأن حلقة اليت أعدَّونظرت اللجنة يف املشــــروع املقترح للمذكرة املفاهيمية   -٣٦
النقاش املشــــــتركة، وأوصـــــــت بأن يكون نص مشــــــروع املذكرة املفاهيمية، الوارد يف الوثيقة 

A/AC.105/2019/CRP.19.هو األساس ألعمال التحضري املقبلة حللقة النقاش املشتركة ،  
    

    وع جدول األعمال املؤقَّت لدورة اللجنة الثالثة والستنيمشر  -٥  
  :٢٠٢٠أوصت اللجنة بالنظر يف البنود التالية أثناء دورهتا الثالثة والستني، يف عام   -٣٧

  افتتاح الدورة.  -١  
  إقرار جدول األعمال.  -٢  
  انتخاب أعضاء املكتب.  -٣  
  كلمة الرئيس.  -٤  
  تباُدل عام لآلراء.  -٥  
  ووسائل احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.ُسبل   -٦  
  .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السابعة واخلمسني  -٧  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا التاسعة واخلمسني.  -٨  
  الفضاء والتنمية املستدامة.  -٩  
  العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة.الفوائد   -١٠  
  الفضاء واملياه.  -١١  
  الفضاء وتغيُّر املناخ.  -١٢  
  استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة.  -١٣  
  .يف املستقبل دور اللجنة وأساليب عملها  -١٤  
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  االستكشاف واالبتكار يف جمال الفضاء.  -١٥  
  ".٢٠٣٠خطة "الفضاء   -١٦  
ــل      ــام ــــــنوات للفريق الع ــددة الس ــل املتع ــة العم ــًا خلط ــل وفق ــالعم (يضــــــطلع ب

  ، املرفق الرابع))A/AC.105/1202 الوثيقة  (انظر
  مسائل أخرى.  -١٧  

    
    اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -ميم  

ت التــايل لــدورهتــا ودوريت جلنتيهــا الفرعيتني يف على اجلــدول الزمين املؤقَّ اتفقــت اللجنــة  -٣٨
  :٢٠٢٠  عام
  املكان  التاريخ  

  فيينا  ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  فيينا  ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٣ -آذار/مارس  ٢٣  اللجنة الفرعية القانونية

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  فيينا  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ٢٦-١٧  يف األغراض السلمية

  


