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إقرار جدول األعمال
سـتنظر اللجنة الفرعية الرلمية والتقنية فت إد ار مسـةلة السـماوات الحالكة والهادئة باعتبارما مواـوعا/بندا منفردا

للمناقشة فت مذه الدورة .ولمئيد من المرلومات ،انظر البند .14
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انتخاب الرئيس
الحظا الجمعية الرامة فت الفقرة  41من قرارما  ،76/76الذي اعتمد فت  9كانو األول/ديس ـ ـ ـ ـ ــمبر  ،2021أ دول

أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبت قاما بتسمية مرشحها لمنصب رئيس اللجنة الفرعية للفترة .2023-2022

وكما ورد فت الرســالة الرســمية المؤرخة  22تشـرين األول/أكتو ر  2021والموجهة من مكتب شــؤو الفضــاء الخارجت

إلى الدول األعضــاء فت لجنة اســتخدام الفضــاء الخارجت فت األغراض الســلمية ،رشــحا دول أمريكا الالتينية ومنطقة
البحر الكاريبت خوا فرانسيسكو فسيتَّت (باراغواي) لمنصب رئيس اللجنة الفرعية للفترة .2023-2022

-3

كلمة الرئيس
تطورات ات ص ـ ــلة بةعمال اللجنة الفرعية منذ دورتها التامنة
س ـ ــيلقت الرئيس كلمة يس ـ ــتررض فيها ما حدث من ُّ
والخمسين .و رد تل الكلمة ،ستا ِّ
نظم اللجنة الفرعية الجدول الئمنت ألعمالها.

-4

َّ
المقدمة عن األنشطة الوطنية
تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير
سـ اـيتال للجنة الفرعية ما َّقدمته الدول األعضــاء من تقارير كتابية ســنوية عن أنشــطتها الفضــائية (،A/AC.105/1248

و.)A/AC.105/1248/Add.1
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برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
أقرَّت الجمعي ــة الر ــام ــة ،فت الفقرة  23من قرارم ــا  ،76/76ب ــةنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــة بن ــاء الق ــدرات المنَّفـ ـذة فت إط ــار برن ــامج

األمم المتحدة للتطبيقات الفض ـ ـ ـ ــائية ،والتت ترود بفوائد فريدة على الدول األعض ـ ـ ـ ــاء ،وخص ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــا البلدا النامية

المشاركة فت تل األنشطة.

وسـيررض على اللجنة الفرعية تقرير عن الندوة المشـتركة بين األمم المتحدة والنمسـا بشـة تسـخير التطبيقات الفضـائية

من أج النظم الغذائية ،التت عقدت عبر اإلنترنا فت الفترة من  7إلى  9أيلول/سبتمبر ،)A/AC.105/1254( 2021

وتقرير عن حلقة الرم المش ــتركة بين األمم المتحدة واالتحاد الدولت للمالحة الفلكية بش ــة تس ــخير تكنولوجيا الفض ــاء

لتحقيق مناف اجتماعية واقتصـ ـ ـ ــادية ،التت عقدت حول مواـ ـ ـ ــوع اسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــا

__________

الفضـ ـ ـ ــاء مصـ ـ ـ ــدر ل لهام واالبتكار

* ال ِّ
تمت الشرول جئءا من جدول األعمال الذي سترتمده اللجنة الفرعية.
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واالكتش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

فت دبت ،اإلم ـ ــارات الرر ي ـ ــة المتح ـ ــدة ،فت الفترة من  22إلى  24تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتو ر 2021

(.)A/AC.105/1256
-6

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة
اتفقا الجمعية الرامة ،فت الفقرة  11من قرارما  ،76/76على أ تراود اللجنة الفرعية عقد فريقها الرام الجام .
وسـ ـ ــو

ينظر الفريق الرام الجام فت البند المترلق بتسـ ـ ــخير تكنولوجيا الفضـ ـ ــاء ألغراض التنمية االجتماعية

واالقتصادية المستدامة.
-7

المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل ،بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية
وفي رصد بيئة األرض
عمال بالفقرة  11من قرار الجمعية الرامة  ،76/76ستواص اللجنة الفرعية النظر فت مذا البند.

-8

الحطام الفضائي
تناولا الجمعية الرامة مسةلة الحطام الفضائت فت الفقرتين  15و 16من قرارما .76/76
وسـتاررض على اللجنة الفرعية ِّ
مذكرة من األمانة عن البحوث المترلقة بالحطام الفضـائت وأما األجسـام الفضـائية التت
تحم على متنها مص ــادر قدرة نووية والمش ــاك المتص ــلة باص ـطدامها بالحطام الفض ــائت .وتتض ــمن ِّ
المذكرة مرلومات
تلقتها األمانة من دول أعضاء ومنظمات دولية ( A/AC.105/C.1/120و.)A/AC.105/C.1/120/Add.1

-9

دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية
أقرَّت الجمعي ــة الر ــام ــة ،فت الفقرتين  24و 25من قرارم ــا  ،76/76ب ــاإلنج ــاهات اله ــام ــة التت َّ
تحقق ــا وال ــدعم

االس ــتش ــاري َّ
المقدم إلى الدول األعض ــاء فت إطار برنامج األمم المتحدة الس ــتخدام المرلومات الفض ــائية فت إدارة
الكوارث واالستجابة فت حاالت الطوارئ (برنامج سبايدر) منذ إنشائه فت عام .2006

وسـ ـ ـ اـيررض على اللجنة الفرعية تقرير عن حلقة الرم المشـ ـ ــتركة بين األمم المتحدة وجمهورية إي ار اإلسـ ـ ــالمية
بشـ ـ ــة اسـ ـ ــتخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضـ ـ ــاء ألغراض تترلق بالجفا والويضـ ـ ــانات و دارة الموارد المائية ،التت
عقدت عبر اإلنترنا فت الفترة من  9إلى  11آب/أغس ــطس  )A/AC.105/1253( 2021وتقرير عن األنش ــطة
المنفذة فت عام  2021فت إطار برنامج سبايدر (.)A/AC.105/1250
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التطورات األخيرة في مجال ُّ
النظُم العالمية لسواتل المالحة
الحظا الجمعية الرامة بارتيال ،فت الفقرة  26من قرارما ُّ ،76/76
التقدم المتواص ـ ـ ـ ـ الذي تحرهه اللجنة الدولية

المرنية بالنظم الرالمية لسوات المالحة (اللجنة الدولية) بدعم من مكتب شؤو الفضاء الخارجت ،بصفته األمانة
التنفيذية للجنة الدولية ،صـ ـ ــوب تحقيق التواتم والتوافق التشـ ـ ــغيلت بين النظم الفضـ ـ ــائية الرالمية واإلقليمية لتحديد

المواق والمالحة والتوقيا وفت مجال ترئيئ اس ــتخدام النظم الرالمية لسـ ـوات المالحة و دماجها فت البنى التحتية
الوطنية ،و خاصة فت البلدا النامية.

وس ـ ـ ــيررض على اللجنة الفرعية تقرير عن األنش ـ ـ ــطة َّ
المنفذة فت عام  2021فت إطار خطة عم اللجنة الدولية
ا
( )A/AC.105/1249وتقرير عن حلقـة الرمـ المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـة بين األمم المتحـدة ومنغوليـا بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة تطبيقـات النظم

V.21-09121
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الرالمية لسـ ـ ـ ـ ـوات المالحة ،التت عقدت فت أوال باتور فت الفترة من  25إلى  29تشـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتو ر 2021

(.)A/AC.105/1252
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طقس الفضاء
مددت اللجنة الفرعية ،فت دورتها التامنة والخمس ـ ـ ـ ــين ،عم فريق الخبراء المرنت بطقس الفض ـ ـ ـ ــاء لس ـ ـ ـ ــنة أخر

لتمكينه من وا مشروع تقرير نهائت لكت تنظر فيه اللجنة الفرعية فت دورتها التاسرة والخمسين ،ومو يتضمن

مشــاري توصــيات نهائية لمرالجة احتياجات الدول األعضــاء المتصــلة بطقس الفضــاء وتحســين تلبيتها فت ســيا

عم لجنة استخدام الفضاء الخارجت فت األغراض السلمية ،من خالل توثيق التراو الدولت ،وتوصيات موجهة

مباشـرة صـوب تنفيذ المبادئ التوجيهية المترلقة بطقس الفضـاء الواردة اـمن المبادئ التوجيهية السـتدامة أنشـطة
الفضاء الخارجت فت األمد البريد ( ،A/AC.105/1240الفقرات .)165-160
وسو
-12

يررض على اللجنة الفرعية مشروع التقرير النهائت لفريق الخبراء (.)A/AC.105/C.1/L.401

األجسام القريبة من األرض
الحظـا الجمعيـة الرـامة بارتيـال ،فت الفقرة  14من قرارما  ،76/76الرمـ الذي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطل به الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكة الدولية

ل نذار بخطر الكويكبات والفريق االســتشــاري المرنت بتخطيب البرتات الفضــائية لترئيئ التراو الدولت من أج
التخويف من الخطر الممكن الذي ِّ
تشكله األجسام القريبة من األرض ،بدعم من مكتب شؤو الفضاء الخارجت،
الذي يقوم بدور األمانة الدائمة للفريق االستشاري.

وسـتواصـ اللجنة الفرعية النظر فت األعمال التت تضـطل بها الشـبكة والفريق االسـتشـاري (،A/AC.105/1240
الفقرات .)184-169
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استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد
الحظا الجمعية الرامة بارتيال ،فت الفقرة  3من قرارما  ،76/76أ اللجنة اعتمدت الديباجة والمبادئ التوجيهية

البالغ عددما  21مبدأ توجيهيا بش ـ ــة اس ـ ــتدامة أنش ـ ــطة الفض ـ ــاء الخارجت فت األمد البريد ،بص ـ ــيغتها الواردة فت
المرفق التانت من تقرير اللجنة عن أعمال دورتها التانية والس ـ ــتين ،وأنش ـ ــةت ،بموجب خطة عم خمس ـ ــية ،فريقا

عامال فت إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية المترلق باسـ ـ ــتدامة أنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــاء الخارجت فت األمد البريد

والحظا أ اللجنة قد شـجَّرا الدول والمنظمات الحكومية الدولية على أ تتَّخذ طوعا تدابير تهد

إلى اـما

تنفيذ مذه المبادئ التوجيهية إلى أقص ــى حد ممكن وعملت و َّ
أكدت أ اللجنة مت المحف الرئيس ــت إلجراء حوار
مؤسست متواص حول المسائ المترلقة بتنفيذ المبادئ التوجيهية واستررااها.

ورحب ــا اللجن ــة ،فت دورته ــا الرابر ــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين ،ب ــانتخ ــاب اللجن ــة الفرعي ــة ،فت دورته ــا الت ــامن ــة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين،

ألومامامسـ ـ ـ ـ ـوا ار (الهند) رئيس ـ ـ ـ ــا للفريق الرام المرنت باس ـ ـ ـ ــتدامة أنش ـ ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ـ ــاء الخارجت فت األمد البريد

( ،A/76/20الفقرة .)120

والحظــا اللجنــة أ الفريق الرــامـ اتفق على عقــد مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورات غير رس ـ ـ ـ ـ ـ ــميــة عبر اإلنترنــا فت الفترة من  22إلى

 24تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين التــانت/نوفمبر  2021من أجـ المض ـ ـ ـ ـ ـ ــت قــدمــا فت المنــاقش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات ،واجتمــاع فت فترة مــا بين الــدورات
يومت  3و 4ش ـ ـ ـ ــباط/فبراير  2022س ـ ـ ـ ــعيا إلى التوص ـ ـ ـ ـ إلى اتفا على إطاره المرجرت وأس ـ ـ ـ ــاليب عمله وخطة عمله

( ،A/76/20الفقرتا  123و.)124
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طلب إلى رئيس الفريق الرام أ يكف  ،بدعم من األمانة ،ترجمة الوثيقة الناتجة عن المشــاورات غير الرســمية
وا
التت س ــترقد فت تشـ ـرين التانت/نوفمبر  2021إلى جمي اللغات الرس ــمية لسمم المتحدة من أج مواص ــلة النظر

فيها فت االجتماع الذي سيرقد فت فترة ما بين الدورات فت شباط/فبراير  ،A/76/20( 2022الفقرة .)125
وسـو

يررض على اللجنة الفرعية ورقة عم من رئيس الفريق الرام تتضـمن مشـروع اإلطار المرجرت للفريق

وأساليب عمله وخطة عمله (.)A/AC.105/C.1/L.400

-14

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
عمال بالفقرة  11من قرار الجمعية الرامة  ،76/76ستواص اللجنة الفرعية النظر فت مذا البند.
وسو
وسـ ـ ـ ـ ـ ــو

ينظر الفريق الرام الجام فت دور اللجنة وأسلوب عملها فت المستقب .
تررض على اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة بشـ ـ ـ ـ ـ ــة الحوكمة وأسـ ـ ـ ـ ـ ــاليب الرم لد اللجنة وميئتيها

الفرعيتين ( ،)A/AC.105/C.1/L.384وقـد عرا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا مـذه المـذكرة على اللجنـة ولجنتيهـا الفرعيتين فت دوراتهـا

المرقودة فت عام .2021

وأقرت اللجنة ،فت دورتها الرابرة والس ـ ـ ــتين ،توص ـ ـ ــية اللجنة الفرعية التت ش ـ ـ ــجرا فيها مكتب ش ـ ـ ــؤو الفض ـ ـ ــاء

الخارجت على التواص ـ م جمي أصــحاب المصــلحة المرنيين ،مت االتحاد الفلكت الدولت وغيره ،بشــة مســةلة
الس ـ ـ ـ ـ ــماوات الحالكة والهادئة من حيث ص ـ ـ ـ ـ ــلتها بوالية اللجنة ولجنتيها الفرعيتين ،وأ يقدم ما يتمخ

عنه مذا

التواصـ ـ ـ ـ من نتائج ،بما فت ل النتائج المترلقة بتناول مذه المسـ ـ ـ ــةلة بمئيد من المناقشـ ـ ـ ــة ،إلى اللجنة الفرعية
لتنظر فيها فت دورتها التاسـ ــرة والخمسـ ــين فت عام  .2022وفت مذا الصـ ــدد ،يمكن للمؤتمر المرنت بالسـ ــماوات

الحالكة والهادئة من أج الرلم والمجتم الذي سـ ـ ــينظمه المكتب باالشـ ـ ــتراس م حكومة إسـ ـ ــبانيا واالتحاد الفلكت

الدولت ،والمئم عقده فت تشـ ـرين األول/أكتو ر  ،2021أ يقدم مدخالت لالسـ ــترانة بها فت مناقشـ ــة تركئ على

فرل التراو الدولت بشة مذا البند ( ،A/AC.105/1240الفقرة  ،233و ،A/76/20الفقرة .)128
وس ـ ـ ـ ــو

يررض على اللجنة الفرعية تقرير عن المؤتمر المش ـ ـ ـ ــترس بين األمم المتحدة و س ـ ـ ـ ــبانيا واالتحاد الفلكت

الدولت بشـ ــة السـ ــماوات الحالكة والهادئة من أج الرلم والمجتم  ،الذي عقد عبر اإلنترنا فت الفترة من  3إلى

 7تشـرين األول/أكتو ر  )A/AC.105/1255( 2021ومذكرة من األمانة تتضــمن ملخصــا للمناقشــات التت جرت

حول مواوع السماوات الحالكة والهادئة من أج الرلم والمجتم (.)A/AC.105/1257

والحظا اللجنة ،فت دورتها الرابرة السـ ـ ـ ــتين ،أ باإلمكا التوصـ ـ ـ ـ إلى اتفا على كيوية تناول المسـ ـ ـ ــةلة المذكورة
أعاله إجرائياً أثناء فترة ما بين الدورات قب انرقاد الدورة التاسرة والخمسين للجنة الفرعية ( ،A/76/20الفقرة .)299

-15

استخدا م مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
اتفقــا الجمعيــة الرــامــة ،فت الفقرة  11من قرارمــا  ،76/76على أ ترــاود اللجنــة الفرعيــة عقــد فريقهــا الرــام ـ
المرنت باستخدام مصادر القدرة النووية فت الفضاء الخارجت.

ِّ
المترددة الس ــنوات التت تم تمديدما ( ،A/AC.105/1240الفقرة 246
وس ــيواص ـ الفريق الرام عمله وفقا لخطة الرم
والمرفق التانت ،الفقرة .)5
وس ـ ـ ـ ـ ــو

تررض على اللجنة الفرعية ورقة عم من إعداد المملكة المتحدة لبريطانيا الرظمى وأيرلندا الش ـ ـ ـ ـ ــمالية

أفكار بشـ ـ ــة اتخا مئيد من الخطوات لترئيئ أما تطبيقات مصـ ـ ــادر القدرة
ووكالة الفضـ ـ ــاء األورو ية تتضـ ـ ــمن
اً
النووية فت الفضاء الخارجت (.)A/AC.105/C.1/L.395
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وســتاررض على اللجنة الفرعية أيضــا وثيقة أعدت من أج دورتها التامنة والخمســين تتضــمن مشــروع تقرير عن
تنفيذ إطار األما الخال بتطبيقات مص ــادر القدرة النووية فت الفض ــاء الخارجت والتوص ــيات المقدمة بش ــة ما

يمكن إدخاله من تحس ــينات من حيث المحتو التقنت والنطا على المبادئ المتص ــلة باس ــتخدام مص ــادر الطاقة

النووية فت الفضـ ـ ـ ــاء الخارجت ،من إعداد الفريق الرام المرنت باسـ ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية فت الفضـ ـ ـ ــاء

الخارجت (.)A/AC.105/C.1/L.391
-16

الفضاء والصحة العالمية
اتفقــا الجمعيــة الرــامــة ،فت الفقرة  11من قرارمــا  ،76/76على أ ترــاود اللجنــة الفرعيــة عقــد فريقهــا الرــام ـ
المرنت بالفضاء والصحة الرالمية.

ِّ
المترددة السـ ــنوات ( ،A/AC.105/1202المرفق التالث ،الفقرة ،5
وسـ ــيواصـ ـ الفريق الرام عمله وفقا لخطة عمله

والتذيي األول).
وسـ ــو

يررض على اللجنة الفرعية مشـ ــروع قرار بشـ ــة الفضـ ــاء والصـ ــحة الرالمية ()A/AC.105/C.1/L.402

ومشـروع تقرير الفريق الرام المرنت بالفضـاء والصـحة الرالمية الذي أعده رئيسـه عن األعمال التت ااـطل بها
الفريق فت إطار خطة عمله المترددة السنوات (.)A/AC.105/C.1/L.403

-17

دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص ال تقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته،

بما في ذلك في ميدان االتصاالت الفضائية ،ودراسة سائر المسائل المتصلة بتطورات االتصاالت

الفضائية ،مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصالحها ،دون مساس بدور االتحاد
الدولي لالتصاالت

عمال بـالفقرة  11من قرار الجمعيـة الرـامـة  ،http://undocs.org/ar/A/RES/74/8276/76سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اللجنـة
الفرعية النظر فت مذا البند.

-18

َّ
المؤقت للدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية
مشروع جدول األعمال
المؤقا لدورة اللجنة الفرعية السـتين ،الذي ِّ
َّ
س اـي َّ
يحدد الموااـي المراد تناولها باعتبارما
قدم مشـروع جدول األعمال
ِّ
المترددة السـنوات ،إلى لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجت
موااـي /بنودا منفردة للمناقشـة أو فت إطار خطب الرم
فت األغراض السلمية فت دورتها الخامسة والستين ،فت عام .2022

َّ
المؤقا لدورة اللجنة الفرعية الستين.
وسينظر الفريق الرام الجام فت مشروع جدول األعمال
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ــا إلي ــه اللجن ــة الفرعي ــة فت دورته ــا الرابر ــة واألر رين ،التت اعق ــدت فت ع ــام 2007
ووفق ــا لالتف ــا ال ــذي تو َّ
ص ـ ـ ـ ـلا إليه اللجنة فت دورتها الرابرة والسـ ـ ـ ــتين ،التت
( ،A/AC.105/890المرفق األول ،الفقرة  ،)24واالتفا الذي تو َّ
عقدت فت عام  ،A/76/20( 2021الفقرة  ،)148سـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـينظم مكتب شـ ـ ـ ـ ــؤو الفضـ ـ ـ ـ ــاء الخارجت أثناء الدورة التاسـ ـ ـ ـ ــرة
ا
والخمسين للجنة الفرعية ندوة الصناعة بشة مواوع السماوات الحالكة والهادئة .
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المرفق
تنظيم األعمال
-1

اواـ ـ الجدول الئمنت ألعمال اللجنة الفرعية الرلمية والتقنية فت دورتها التاسـ ــرة والخمسـ ـين على نحو

ال يش ـ ــك س ـ ــابقة ألي تنظيم لسعمال المقبلة ،وم مراعاة الحالة االس ـ ــتتنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس

كورونا (كوفيد )19-الرالمية التت ترتبا عليها آثار مترددة الجوانب لم يسبق لها متي .

ونظ ار للقيود المفرواـة على السـفر واالجتماع بسـبب الجائحة ،سـتارقد الدورة فت شـك مجين .و ا حالا
-2
أي قيود تافرض نتيجة حدوث تطورات متص ـ ـ ـ ـ ــلة بالجائحة دو عقد الدورة فت مذا الش ـ ـ ـ ـ ــك  ،س ـ ـ ـ ـ ــيرقد رئيس اللجنة
الفرعية مشاورات بهد

التوص إلى توافق فت اآلراء بشة تنظيم األعمال من خالل قرار جديد.

-3

وســتقتصــر الجلســات التت تا َّ
قدم فيها خدمات ترجمة شــفوية كاملة على جلســتين مدة ك منهما ســاعتا

-4

ويجوه ،حس ــب االقتض ــاء ،واـ ـ حد لردد الكلمات التت س ـ اـتلقى فت ك جلس ــة فت إطار البند  ،4المرنو

يوميا طوال مدة الدورة.

تبـادل عـام لآلراء وعرض للتقـارير المق َّـدمـة عن األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة الوطنيـة بفيـة إتـاحـة الوقـا الكـافت للنظر فت بنود جـدول

األعمال األخر المئم النظر فيها فت ك جلســة .وينبغت أ تقتصــر مدة البيانات على ســب دقائق .وينبغت أ ينبه

الرئيس الوفود قب دقيقة واحدة من انقضاء الوقا المخصص ،وأ يتدخ لوقف إلقاء البيا عند انقضاء سب دقائق.
-5

وس ــتقوم األمانة بتحمي البيانات ،المقدمة تطوعا من الدول ،على الموق الش ــبكت لمكتب ش ــؤو الفض ــاء

الخــارجت فت الوقــا المنــاس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب .وعلى الوفود أ تبلغ األمــانــة ،عنــد تقــديم البيــانــات ألغراض الترجمــة الفوريــة،

بما إ ا كا يمكن تحمي البيا على الموق الشبكت.

وقد اواـ ـ ـ الجدول الئمنت لرم اللجنة الفرعية بحيث يترس لسفرقة الراملة التت س ـ ــتادعى إلى االنرقاد
-6
فت إطــار البنود  6و 13إلى  16و 18أكبر قــدر ممكن من الوقــا المتــال .وتاقـ َّـدم خــدمــات الترجمــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفويـة

لالجتماعات الرسـمية التت ترقدما األفرقة الراملة .وسـتارقد االجتماعات غير الرسـمية لسفرقة الراملة والمشـاورات
غير الرسـمية التت تاجر فت إطار بنود جدول األعمال ،حسـب االقتضـاء ،دو خدمات ترجمة شـفوية .وس اـيراعى
فت ترتيب مذه االجتماعات غير الرسمية تجنب التداخ بين مواعيدما ،إلى أقصى حد ممكن.

و النظر إلى محدودية س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعات االجتماع التت تا َّ
وفر فيها كام خدمات الترجمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية فت الدورة
-7
ـتقدم الرروض اإليضـاحية التقنية دو ترجمة شـفوية ،وس َّ
التاسـرة والخمسـين ،س َّ
ـتحدد مواعيدما من السـاعة 9/45
إلى  10/45ومن الســاعة  17/15إلى  18/15بتوقيا وســب أورو ا .ويجوه تقديم الرروض اإليضــاحية التقنية

بةي لغة من لغات األمم المتحدة الرسـ ــمية السـ ــا .وينبغت أ تكو مذه الرروض اإليضـ ــاحية ات صـ ــلة وثيقة
ببنود جــدول أعمــال اللجنــة الفرعيــة ،وأال تتجــاوه مــدتهــا  12دقيقــة .وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو

تانبـَّه الوفود قبـ دقيقــة واحــدة من

انقضاء الوقا المخصص ،وسيوقف تقديم الررض اإليضاحت برد انقضاء  12دقيقة.
-8

ويجوه لوفود الدول األعض ــاء فت لجنة اس ــتخدام الفض ــاء الخارجت فت األغراض الس ــلمية أ تقدم أي

ترليقات متصــلة بنصــول تقارير األفرقة الراملة وتقرير اللجنة الفرعية المرتمدة خالل الدورة فت غضــو أســبوع

واحد من اختتامها.

ويرد أدناه جدول همنت اسـترشـادي لسعمال .وس اـيرتمد رسـميا فت الجلسـة األولى للجنة الفرعية .ويجوه
-9
للجنة الفرعية أ تقرر أي تغييرات أخر فت الجدول االس ـ ـ ـ ــترش ـ ـ ـ ــادي فت موعد ال يتجاوه  48س ـ ـ ـ ــاعة قب بدء
الجلسة المقررة.
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اجتماع غير رسمت للفريق الرام المرنت باستخدام
مصادر القدرة النووية فت الفضاء الخارجت

(د)

اجتماع الفريق الرام المرنت بالفضاء والصحة الرالمية

اجتماع الفريق الرام المرنت باستخدام مصادر القدرة النووية فت الفضاء الخارجت

البند  -5برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية

البند  -12األجسام القريبة من األرض

البند  -4تبادل عام لآلراء

اجتماع الفريق الرام المرنت بالفضاء والصحة الرالمية

اجتماع الفريق الرام المرنت باستخدام مصادر القدرة النووية فت الفضاء الخارجت

البند  -6تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة

البند  -16الفضاء والصحة الرالمية

فت بنود مريَّنة من جدول األعمال (الوثائق الرسمية للجمعية الرامة ،الدورة الخمسو  ،الملحق رقم  ،)A/50/20( 20الفقرتا  168و( 169ب)).

* اتفقا لجنة اســتخدام الفضــاء الخارجت فت األغراض الســلمية ،فت دورتها التامنة والتالثين ،على أ يســتمر تئويد الدول األعضــاء بجدول همنت اســترشــادي لسعمال ال ينطوي على المســاس بالتوقيا الفرلت للنظر

__________

اجتماع الفريق الرام المرنت باستدامة أنشطة الفضاء
الخارجت فت األمد البريد

البند  -5برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية

البند  -4تبادل عام لآلراء

اجتماع الفريق الرام الجام

البند  -14دور اللجنة وأسلوب عملها فت المستقب

البند  -8الحطام الفضائت
(د)

البند  -4تبادل عام لآلراء

اجتماع غير رسمت للفريق الرام المرنت باستدامة
أنشطة الفضاء الخارجت فت األمد البريد

البند  -4تبادل عام لآلراء

( )

البند  -15مصادر القدرة النووية

البند  -16الفضاء والصحة الرالمية

( )

اجتماع الفريق الرام المرنت باستدامة أنشطة الفضاء الخارجت فت األمد البريد

(ب)

البند  -13استدامة أنشطة الفضاء الخارجت فت األمد البريد

البند  -11طقس الفضاء

البند  -8الحطام الفضائت

البند  -4تبادل عام لآلراء

(ب)

البند  -4تبادل عام لآلراء
(أ)

(أ)

البند  -13استدامة أنشطة الفضاء الخارجت فت األمد البريد

البند  -4تبادل عام لآلراء
اجتماع غير رسمت للفريق الرام المرنت
بالفضاء والصحة الرالمية

البند  -4تبادل عام لآلراء
البند  -11طقس الفضاء

اجتماع غير رسمت للفريق الرام المرنت
باستخدام مصادر القدرة النووية فت الفضاء
الخارجت

استراحة ( 14/45-13/30بتوقيا وسب أورو ا)

برد الظهر ( 17/00–15/00بتوقيا وسب أورو ا)

البند  -15مصادر القدرة النووية

البند  -3كلمة الرئيس

البند  -2انتخاب الرئيس

الخميس،
اير
ر
شباط/فب
10
البند  -6تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية
(د)
االجتماعية واالقتصادية المستدامة

األر راء،
 9شباط/فبراير

التالثاء،
 8شباط/فبراير

االثنين،
 7شباط/فبراير

البند  -1إقرار جدول األعمال

األسبوع  11-7شباط/فبراير 2022

التاريخ

صباحاً ( 13/00-11/00بتوقيا وسب أورو ا)

الجدول الزمني االسترشادي لألعمال*
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(أ)

البند  -19التقرير المقدَّم إلى اللجنة

البند  -19التقرير المقدَّم إلى اللجنة

سيجتم الفريق الرام المرنت باستدامة أنشطة الفضاء الخارجت فت األمد البريد ،الذي سينرقد عمال بالفقرة  11من قرار الجمعية الرامة  ،76/76أثناء الدورة للنظر فت البند  .13وستستةنف اللجنة
الفرعية نظرما فت ل البند يوم األر راء 16 ،شباط/فبراير ،لكت ترتمد تقرير الفريق الرام .

الجمرة،
 18شباط/فبراير

الخميس،
 17شباط/فبراير

البند  -19التقرير المقدَّم إلى اللجنة

اعتماد تقرير الفريق الرام المرنت باستدامة أنشطة الفضاء الخارجت فت األمد البريد

اعتماد تقرير الفريق الرام الجام

البند  -19التقرير المقدَّم إلى اللجنة

اعتماد تقرير الفريق الرام المرنت بالفضاء والصحة الرالمية

اعتماد تقرير الفريق الرام المرنت باستخدام مصادر القدرة
األر راء،
 16شباط/فبراير النووية فت الفضاء الخارجت

اجتماع الفريق الرام المرنت باستدامة أنشطة الفضاء
الخارجت فت األمد البريد

البند  -18مشروع جدول األعمال المؤقا للدورة الستين
(د)
للجنة الفرعية

التالثاء،
 15شباط/فبراير البند  -17المدار التابا بالنسبة إلى األرض

البند  -7االستشرار عن برد

ندوة الصناعة التت ينظمها مكتب شؤو الفضاء الخارجت عن مواوع السماوات
الحالكة والهادئة

(د)

البند  -18مشروع جدول األعمال المؤقا للدورة الستين للجنة الفرعية

البند  -17المدار التابا بالنسبة إلى األرض

(د)

اجتماع الفريق الرام الجام

اجتماع غير رسمت للفريق الرام المرنت باستدامة
أنشطة الفضاء الخارجت فت األمد البريد

البند  -4تبادل عام لآلراء

البند  -14دور اللجنة وأسلوب عملها فت المستقب

البند  -7االستشرار عن برد

االثنين،
 14شباط/فبراير البند  -10النظم الرالمية لسوات المالحة

البند  -4تبادل عام لآلراء

األسبوع  18-14شباط/فبراير 2022

اجتماع الفريق الرام المرنت باستخدام مصادر القدرة النووية فت الفضاء الخارجت

اجتماع الفريق الرام المرنت بالفضاء والصحة الرالمية

اجتماع الفريق الرام المرنت باستدامة أنشطة الفضاء
الخارجت فت األمد البريد

البند  -9دعم إدارة الكوارث

البند  -9دعم إدارة الكوارث

اجتماع غير رسمت للفريق الرام المرنت
بالفضاء والصحة الرالمية

البند  -4تبادل عام لآلراء

البند  -10النظم الرالمية لسوات المالحة

البند  -4تبادل عام لآلراء

الجمرة،
 11شباط/فبراير البند  -12األجسام القريبة من األرض

التاريخ

صباحاً ( 13/00-11/00بتوقيا وسب أورو ا)

استراحة ( 14/45-13/30بتوقيا وسب أورو ا)

برد الظهر ( 17/00–15/00بتوقيا وسب أورو ا)
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(د)

( )

(ب)

سيجتم الفريق الرام الجام  ،الذي سيراود االنرقاد عمالً بالفقرة  11من قرار الجمعية الرامة  ،76/76أثناء الدورة للنظر فت البنود  6و 14و .18وستستةنف اللجنة الفرعية نظرما فت تل
البنود يوم األر راء 16 ،شباط/فبراير ،لكت ترتمد تقرير الفريق الرام .

سيجتم الفريق الرام المرنت بالفضاء والصحة الرالمية ،الذي سيراود االنرقاد عمالً بالفقرة  11من قرار الجمعية الرامة  ،76/76أثناء الدورة للنظر فت البند .16
وستستةنف اللجنة الفرعية نظرما فت ل البند يوم األر راء 16 ،شباط/فبراير ،لكت ترتمد تقرير الفريق الرام .

سيجتم الفريق الرام المرنت باستخدام مصادر القدرة النووية فت الفضاء الخارجت ،الذي سيراود االنرقاد عمالً بالفقرة  11من قرار الجمعية الرامة  ،76/76أثناء الدورة للنظر فت البند .15
وستستةنف اللجنة الفرعية نظرما فت ل البند يوم األر راء 16 ،شباط/فبراير ،لكت ترتمد تقرير الفريق الرام .
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