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 * الشروح  - ثانيا  
 افتتاح الدورة  - 1 

ــباح يوم  ــلمية في  ــ ــاء الخارجي في األغراض الســ ســــوف ُتفتَتد الدورة الخامســــة والســــتون للجنة اســــتخدام الفضــ
 .2022حزيران/يونيه   1األربعاء،  

  
 إقرار جدول األعمال  - 2 

 سوف يجري إقرار جدول األعمال بعد افتتاح الدورة مباشرة.
  

 انتخاب أعضاء المكتب  - 3 

ــاء 76/76من قرارهـا   41الحظـ  الجمعـية العـامـة، في الفقرة   ، المعنون "التعـاون اـلدولي في اســــــــــــــتخـدام الفضــــــــــــ
األغراض الســـــــلمية"، أن دول أوروبا الشـــــــركية، ودول أمريكا الاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودول الخارجي في 

أوروبا الغربية ودواًل أخرى قام  بتســــــمية مرشــــــحيها لمنا ــــــب النائب الماني لرئيس اللجنة/مقرر اللجنة، ورئيس 
، وحمــ  الــدول  2023-2022توالي، للفترة  اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة والنــائــب األول لرئيس اللجنــة، على ال

األفريقية ودول آســــــــيا والمحي  الهادم على تســــــــمية مرشــــــــحيها لمناــــــــبي رئيس اللجنة الفرعية القانونية ورئيس 
ــاء مكتب  ل منها في   اللجنة، على التوالي، في الوق  المناســـــــــــب لكي تنتخب اللجنة ولجنتاها الفرعيتان أعضـــــــــ

 .2022دوراتها في عام 

  (، أن الجمعية العامة قد الحظ  في قرارها337، الفقرة A/76/20اللجنة، في دورتها الرابعة والســــتين  والحظ   
و رانيا(، لمناـب النائب أن مجموعة دول أوروبا الشـركية قام  بتسـمية مرشـحها، أولين فنتسـكوفسـكي  أ 75/92

ر اللجنة للفترة   . 2023-2022الماني لرئيس اللجنة/مقر ِّ

ــتين   ــا في دورتها الرابعة والســـــــ (، أن مجموعة دول أوروبا الغربية 338، الفقرة A/76/20والحظ  اللجنة، أيضـــــــ
 .2023–2022ناب النائبة األولى لرئيس اللجنة للفترة ودول أخرى قد رشح  جيني تابيو  فنلندا( لم

عمران شــــرف  اامارا   رشــــح   دول آســــيا والمحي  الهادم    بأن وأبلغ  األمانة العامة الدول األعضــــاء في اللجنة  
 .  2022مارس  آذار/   29في مذ رة شفوية مؤرخة   2023- 2022العربية المتحدة( لمناب رئيس اللجنة للفترة 

، خوان فرانسـيسـكو فاسـيتي 2022وانتخب  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها التاسـعة والخمسـين في عام 
 (.18، الفقرة A/AC.105/1258 باراغواي( رئيسا لها لمدة سنتين  

اللجنــــة الفرعيــــة القــــانونيــــة، في دورتهــــا ا ، نومفونيكو مــــاجــــاجــــا 2022لحــــاديــــة والســــــــــــــتين، في عــــام  وانتخبــــ  
 (.1، الفقرة A/AC.105/1260أفريقيا( رئيسة لها لفترة سنتين    جنوب

  
 كلمة الرئيس -4 

عقب إقرار اللجنة جدول األعمال، ســــيلقي رئيس اللجنة  لمة يســــتعرض فيها ما اســــتجد من تطورا  ذا   ــــلة  
 بأعمال اللجنة منذ دورتها الرابعة والستين.  

  

 __________ 

 .ال تممل الشروح جزءا من جدول األعمال الذي سوف تقره لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية * 

http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/76/20
http://undocs.org/A/RES/75/92
http://undocs.org/A/RES/75/92
http://undocs.org/A/76/20
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1260
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 عام لآلراء  تبادل  -5 

أكمر من  سـوف تبدأ اللجنة أعمالها الموضـوعية برجراء تباُدل عام لآلراء. وينبغي أال تسـتغرل الكلما  التي ُتلَقى
 سبع دقائق.

  
 سُبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية -6 

 ، ستنظر اللجنة في هذا البند. 76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــبيل األولوية، 76/76من قرارها    18وطلب  الجمعية العامة، في الفقرة  ، إلى اللجنة أن توا ــــــل النظر، على ســــ
في ســــبل ووســــائل الحفاظ على اســــتخدام الفضــــاء الخارجي في األغراض الســــلمية وأن تقدم تقريرًا عن ذل  إلى 

دورتها السـابعة والسـبعين، ووافق  على ضـرورة أن توا ـل اللجنة النظر في المنظور األوسـع   الجمعية العامة في
ــائية بأمان وبروح   ــطة الفضــ ــمان تنفيذ األنشــ ــاء وما يرتب  بذل  من أمور يمكن أن تفيد في ضــ نطاقًا ألمن الفضــ

 يمي تحقيقًا لذل  الهدف.المسؤولية، بما في ذل  سبل تعزيز التعاون على الُاعد الدولي وااقليمي واألقال
  

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين -7 

، نظر  اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، في دورتهـا التـاســــــــــــــعـة  76/76من قرار الجمعيـة العـامـة    11وفقـا للفقرة  
 ، في البنود الموضوعية التالية:والخمسين

 (؛78-50، الفقرا  A/AC.105/1258برنامج األمم المتحدة للتطبيقا  الفضائية    أ( 

تســــــــــــــخير تكنولوجيـا الفضـــــــــــــــاء ألغراض التنميـة االجتمـاعيـة واالقتاـــــــــــــــاديـة المســــــــــــــتـدامـة   ب( 
 A/AC.105/1258  والمرفق األول(؛ 88-79، الفقرا 

د بواسـطة السـواتل، بما في ذل  تطبيقاته لاـالد    ج(  المسـائل المتَّاـلة باسـتشـعار األرض عن ُبعو
 (؛98-89، الفقرا  A/AC.105/1258البلدان النامية وفي ر د بيئة األرض  

 (؛123-99، الفقرا  A/AC.105/1258الحطام الفضائي    د( 

 (؛136-124، الفقرا  A/AC.105/1258دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية    ه( 

الماحـــــة    و(  لســــــــــــــواتـــــل  العـــــالميـــــة  الناُظم  مجـــــال  في  ،  A/AC.105/1258التطورا  األخيرة 
 (؛157-137 الفقرا 

 (؛172-158، الفقرا  A/AC.105/1258طقس الفضاء    ز( 

 (؛190-173، الفقرا  A/AC.105/1258األجسام القريبة من األرض    ح( 

،  209-191، الفقرا A/AC.105/1258اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمد البعيد    ط( 
 والمرفق الماني(؛

 (؛223-210، الفقرا  A/AC.105/1258دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل   ي(  

الخـــــارجي    ك(  الفضــــــــــــــــــاء  في  النوويـــــة  القـــــدرة  ــدام ماــــــــــــــــــادر   ،  A/AC.105/1258اســــــــــــــتخـــ
 لمرفق المالث(؛وا 237-224الفقرا  

 والمرفق الرابع(؛ 249-238، الفقرا  A/AC.105/1258الفضاء والاحة العالمية    ل( 

http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
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دراســــــــــــــة الطبيعـة الفيزـيائـية والخواا التقنـية للمـدار الـماـب  ـبالنســـــــــــــــبة ل رض واســــــــــــــتخـدامه    م( 
ي ميدان االتاـــــاال  الفضـــــائية، ودراســـــة ســـــائر المســـــائل المتاـــــلة بتطور وتطبيقاته، بما في ذل  اســـــتخدامه ف

االتاــاال  الفضــائية، مع إياء اعتبار خاا الحتياجا  البلدان النامية وماــالحها، دون مســاس بدور االتحاد 
 (؛261-250، الفقرا  A/AC.105/1258الدولي لاتااال   

والمجتمع   ن(  العلم  أجـــــل  الحـــــالكـــــة والهـــــادئـــــة من  الســــــــــــــمـــــاوا   ــأن  بشــــــــــــــــ تبـــــادل عـــــام لآلراء 
 A/AC.105/1258؛276-262  ، الفقرا) 

والتقنيـــــة    س(  العلميـــــة  الفرعيـــــة  للجنـــــة  الســــــــــــــتين  للـــــدورة  المؤقـــــَّ   ــال  جـــــدول األعمـــ مشــــــــــــــروا 
 A/AC.105/1258281-277  ، الفقرا.) 
  

 برنامج األمم المتحدة للتطبيقا  الفضائية   
وتكنولوجيا الفضـــــاء،  ، المراكز ااقليمية لتدريس علوم 76/76من قرارها    27شـــــجَّع  الجمعية العامة، في الفقرة 

المنتســــبة إلى األمم المتحدة، على أن تســــتمر في تعزيز التوســــع في إشــــراك المرأة في برامجها التعليمية، ووافق   
ــلمية   ــاء الخارجي في األغراض الســـــــ ــتخدام الفضـــــــ ــل المراكز ااقليمية موافاة لجنة اســـــــ ــرورة أن توا ـــــــ على ضـــــــ

 بمعلوما  عن أنشطتها.
  

 مجال الناُظم العالمية لسواتل الماحة   التطورا  األخيرة في   
عرض على اللجنة مذ رة من األمانة معنونة "االجتماا الخامس عشـــــــر للجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية تُ ســـــــ 

 (.A/AC.105/1251لسواتل الماحة"  
  

 الفضاء والاحة العالمية   
لجنة الفرعية، في دورتها التاسـعة والخمسـين، تقرير الفريق العامل المعني بالفضـاء والاـحة العالمية، شـاما  أقر  ال 

 ، والتذييل(.9- 7والمرفق الرابع، الفقرا     249، الفقرة  A/AC.105/1258ااجراءا  المو ى باتخاذها الواردة فيه   

، المرفق( لتنظر فيه  A/AC.105/L.328عرض على اللجنة مشـــروا قرار بشـــأن الفضـــاء والاـــحة العالمية  وســـي 
 ، والتذييل(.8الرابع، الفقرة مرفق ال ،A/AC.105/1258اللجنة توخيا العتماده من جانب الجمعية العامة  

ــطلع بها في   ــحة العالمية عن األعمال المضــ ــاء والاــ ــيعرض على اللجنة تقرير الفريق العامل المعني بالفضــ وســ
 (.9، المرفق الرابع، الفقرة A/AC.105/1258  (A/AC.105/C.1/121)إطار خطة عمله المتعددة السنوا  

  
 مشروا جدول األعمال المؤقَّ  للدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية   

اللجنة الفرعية، في دورتها التاســـــــــعة والخمســـــــــين، على البنود التي ســـــــــوف تقترح على اللجنة إدراجها في   اتفق 
 (.280، الفقرة A/AC.105/1258جدول أعمال دورة اللجنة الفرعية الستين  

،  A/AC.105/890والحظ  اللجنة الفرعية أنه، وفقا لاتفال الذي تو ــــــــــــــل  إليه في دورتها الرابعة واألربعين  
ستتولى تنظيمها لجنة أبحاث    2023خال دورتها الستين في عام  (، فالندوة التي سُتعَقد24المرفق األول، الفقرة  

الفضــــــــــــــاء، وأنهـا ســــــــــــــوف تقترح على اللجـنة موضــــــــــــــوا الـندوة لكي تـب  فـيه في دورتهـا الخـامســــــــــــــة والســــــــــــــتين  
 A/AC.105/1258 281، الفقرة.) 
  

http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/AC.105/1251
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/L.328
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/121
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/890
http://undocs.org/A/AC.105/1258
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 ة عن أعمال دورتها الحادية والستين تقرير اللجنة الفرعية القانوني  - 8 

، نظر  اللجـنة الفرعـية القـانونـية، في دورتهـا الحـادـية والســــــــــــــتين، 76/76من قرار الجمعـية العـامـة    5وفقـا للفقرة 
 البنود الموضوعية التالية: في

الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بقانون الفضــاء  معلوما  عن أنشــطة المنظما  الدولية    أ( 
 A/AC.105/1260  ؛ 38-36، الفقرا) 

وتطبيقهــــــا    ب(  الخــــــارجي  ــاء  بــــــالفضـــــــــــــــــ المتعلقــــــة  الخمس  المتحــــــدة  األمم  معــــــاهــــــدا   حــــــالــــــة 
 A/AC.105/1260  والمرفق األول(؛ 51-39، الفقرا 

ــبة   ج(  ــاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الماب  بالنســ ــلة بتعري  الفضــ ــائل المتاــ المســ
بل والوســـــائل الكفيلة بتحقيق االســـــتخدام الرشـــــيد والعادل للمدار  ل رض واســـــتخدامه، بما في ذل  النظر في الســـــا

 (؛77-52، الفقرا  A/AC.105/1260بدور االتحاد الدولي لاتااال    الماب  بالنسبة ل رض، دون مساس

التشــريعا  الوطنية المتاــلة باســتكشــاف الفضــاء الخارجي واســتخدامه في األغراض الســلمية   د( 
 A/AC.105/1260  ؛91-78، الفقرا) 

 (؛102-92، الفقرا  A/AC.105/1260بناء القدرا  في مجال قانون الفضاء    ه( 

 (؛121-103، الفقرا  A/AC.105/1260دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل    و( 

تبـادل عـام للمعلومـا  واءراء بشــــــــــــــأن اءليـا  القـانونيـة المتاــــــــــــــلـة بتـدابير تخ ي  الحطـام    ز( 
ــائي والتــدابير العاجيــة ذا  الاــــــــــــــلــة، مع أخــذ عمــل اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة في الحســــــــــــــبــان  الفضـــــــــــــ

 A/AC.105/1260  ؛149-122، الفقرا) 

تبادل عام للمعلوما  بشــــــــــأن  ــــــــــكوك األمم المتحدة غير الملزمة قانونًا المعنية بالفضــــــــــاء   ح( 
 (؛164-150، الفقرا  A/AC.105/1260الخارجي  

الفضـــــــــــــــــــاء  ط(   في  المرور  ادارة حر ــــــة  القــــــانونيــــــة  الجوانــــــب  بشـــــــــــــــــــأن  لآلراء  عــــــام  تبــــــادل 
 A/AC.105/1260  ؛178-165، الفقرا) 

تبـــادل عـــام لآلراء بشــــــــــــــــأن تطبيق القـــانون الـــدولي على أنشــــــــــــــطـــة الســــــــــــــواتـــل الاــــــــــــــغيرة   ي( 
 A/AC.105/1260  ؛202-179، الفقرا) 

تبادل عام لآلراء بشـــــــأن النماذج القانونية المحتملة ل نشـــــــطة المتعلقة باســـــــتكشـــــــاف الموارد    ك( 
 مرفق الماني(؛وال 230-203، الفقرا  A/AC.105/1260الفضائية واستغالها واستخدامها  

اقتراحا  مقدمة إلى لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية بشـأن بنود جديدة   ل( 
 (. 244-231، الفقرا  A/AC.105/1260لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها المانية والستين  

  
اقتراحا  مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية بشأن بنود جديدة لكي تنظر فيها    

 اللجنة الفرعية القانونية في دورتها المانية والستين 
ــتين، على البنود التي ســــوف َتقترِّح على الل جنة إدراَجها في جدول  اتفق  اللجنة الفرعية، في دورتها الحادية والســ

 (.234، الفقرة A/AC.105/1260أعمال دورة اللجنة الفرعية المانية والستين  
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ــاء مرة أخرى إلى  ــاء والمر ز األوروبي لقانون الفضـ واتفق  اللجنة الفرعية على دعوة المعهد الدولي لقانون الفضـ
 (. 243، الفقرة A/AC.105/1260عقد أثناء دورتها المانية والستين  تنظيم ندوة تُ 

  
 الفضاء والتنمية المستدامة  - 9 

 ند. ، ستنظر اللجنة في هذا الب 76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــتين عرض لمداوالتها في تل  الدورة حول بند جدول أعمالها   وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والسـ
 (.241-226، الفقرا  A/76/20المتعلق بالفضاء والتنمية المستدامة  

الفضـــــاء العالمي المشـــــترك بين األمم المتحدة والنمســـــا حول موضـــــوا  وســـــيعرض على اللجنة تقرير عن منتدى  
(، وتقرير عن اجتماا الخبراء المشـترك بين األمم A/AC.105/1266"تسـخير الفضـاء من أجل العمل المناخي"  

ــاء"  المتحـدة والبرازـيل واامـارا  العربـية المتحـدة "المـبادرا   والتحـدـيا  والفرا المطروحـة أمـام المرأة في الفضــــــــــــ
 A/AC.105/1267.) 
  

 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة  - 10 

 ، ستنظر اللجنة في هذا البند. 76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــتين عرض لمداوالتها في تل  الدورة حول بند جدول أعمالها   وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والسـ
 (. 250-242، الفقرا  A/76/20المعنون "الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة"  

  
 الفضاء والمياه  - 11 

 ، ستنظر اللجنة في هذا البند. 76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــتين عرض لمداوالتها في تل    الدورة حول بند جدول أعمالها  وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والسـ
 (.259-251، الفقرا  A/76/20المتعلق بالفضاء والمياه  

  
 الفضاء وتغير المناخ  - 12 

 ذا البند. ، ستنظر اللجنة في ه76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــتين عرض لمداوالتها في تل  الدورة حول بند جدول أعمالها   وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والسـ
 (.271-260، الفقرا  A/76/20المتعلق بالفضاء وتغير المناخ  

  
 ة األمم المتحدة استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظوم  - 13 

 ، ستنظر اللجنة في هذا البند. 76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــتين عرض لمداوالتها في تل  الدورة حول بند جدول أعمالها   وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والسـ
 (.280-272، الفقرا  A/76/20تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة   المتعلق باستخدام

وسـوف ُيعَرض على اللجنة تقرير االجتماا المشـترك بين الو اال  المعني بأنشـطة الفضـاء الخارجي عن أعمال 
ــلة  A/AC.105/1263األربعين   ( وتقرير خاا ءلية األمم المتحدة للفضـــــــاء عن تنســـــــيق األنشـــــــطة ذا  الاـــــ

 (.A/AC.105/1264بالفضاء ضمن منظومة األمم المتحدة المتعلقة بالعمل المناخي  
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 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل  - 14 

 ، ستنظر اللجنة في هذا البند. 76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

وســـــتعرض على اللجنة الفرعية مذ رة من األمانة بشـــــأن الحو مة وأســـــاليب العمل لدى لجنة اســـــتخدام الفضـــــاء  
 (. A/AC.105/C.1/L.384رجي في األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين  الخا

ويرد عرض للمداوال  حول البند المتعلق بدور اللجنة وأســــلوب عملها في المســــتقبل في تقرير اللجنة عن أعمال 
(، وتقرير اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عن أعمـال 300-281، الفقرا   A/76/20دورتهـا الرابعـة والســــــــــــــتين  
(، وتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال 223-210، الفقرا   A/AC.105/1258دورتها التاسعة والخمسين  

 (.121-103، الفقرا  A/AC.105/1260الحادية والستين  دورتها  
  

 الستكشاف والبتكار في مجال الفضاء  - 15 

  ، ستنظر اللجنة في هذا البند.76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــتين عرض لمداوالتها في تل  الدورة حول بند جدول أعمالها   وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والسـ
 (.315-301، الفقرا  A/76/20المتعلق باالستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء  

  
 " 2030خطة "الفضاء   - 16 

 ، ستنظر اللجنة في هذا البند. 76/76من قرار الجمعية العامة  2رة وفقا للفق

ــتين عرض لمداوالتها في تل  الدورة حول بند جدول أعمالها   وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الرابعة والسـ
 والمرفق الماني(.  333-316، الفقرا  A/76/20"  2030المتعلق بخطة "الفضاء 

‘: الفضــــــــاء باعتباره محر ًا للتنمية  2030 المعنون "خطة ’الفضــــــــاء 76/3واعتمد  الجمعية العامة، في قرارها  
 " وخطة التنفيذ.2030المستدامة"، خطة "الفضاء 

  
 مسائل أخرى  - 17 

 ، ستنظر اللجنة في هذا البند. 76/76من قرار الجمعية العامة  2وفقا للفقرة 

ــتين عرض لمداوالتها في تل  الدورة حول بند جدول أعمالها  وَيرُِّد في تقرير اللجنة عن أعمال  دورتها الرابعة والسـ
 (.364-334، الفقرا  A/76/20المتعلق بمسائل أخرى  

  
   2025– 2024تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة    

ل  إليه اللجنة بشـــــأن تكوين مكاتب  االتفال، 58/89من قرارها    11أيَّد  الجمعية العامة، في الفقرة   الذي تو ـــــَّ
ــتقبل   ــتنادًا إلى التدابير9-5، المرفق الماني، الفقرا   A/58/20اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المسـ المتعلقة   (، اسـ

الوثيقـــــــة   الفرعيتين  انظر  وهيئتيهـــــــا  اللجنـــــــة  عمـــــــل  والوثيقـــــــة  A/52/20بطرائق  األول،  المرفق   ،A/58/20  ،
 . 52/56ها الماني، والتذييل المالث(، التي  ان  الجمعية قد أيَّدتها في قرار  المرفق

ووفقًا للتدابير المتعلقة بتشـــــــــكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المســـــــــتقبل، ينبغي أن تتو ـــــــــل اللجنة في  
 .2025-2024ي هيئتيها الفرعيتين للفترة دورتها الخامسة والستين إلى اتفال بشأن جميع أعضاء مكتبها ومكتب 
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 عضوية اللجنة   
أبلغ  األمانة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها التاســـــــعة والخمســـــــين، بطلبي االنضـــــــمام إلى عضـــــــوية 

نة اللجنة القانونية، في  (. وأبلغ  األما14، الفقرة  A/AC.105/1258اللجنة المقدمين من غواتيماال وأوزبكســتان  
دورتهــا الحــاديــة والســــــــــــــتين، بطلبي االنضــــــــــــــمــام إلى عضــــــــــــــويــة اللجنــة المقــدمين من غواتيمــاال وأوزبكســــــــــــــتــان  

 A/AC.105/1260 وستعرض تل  الطلبا  على اللجنة للنظر فيها في دورتها الخامسة والستين.12، الفقرة .)  
  

 المراقب الدائم لدى اللجنة مر ز    
 مر زأبلغ  األمانة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، في دورتها التاســــــــــعة والخمســــــــــين، بطلبا  الحاــــــــــول على  

المراقب الدائم لدى اللجنة المقدمة من رابطة تطوير مر ز البحوث الدولية في المحي  األطلســــــي، ومعهد الهاي 
ــاء    للعدالة العالمية، (. وأبلغ  األمانة 15، الفقرة A/AC.105/1258والتحالف من أجل الو ــــــــــــول إلى الفضــــــــــ

المراقب الدائم لدى اللجنة    مر زاللجنة الفرعية القانونية، في دورتها الحادية والســـــــــتين، بطلبا  الحاـــــــــول على 
ل الو ـــول إلى الفضـــاء ومعهد الهاي للعدالة العالمية ورابطة تطوير مر ز البحوث  المقدمة من التحالف من أج

(. وســـــتعرض 13، الفقرة A/AC.105/1260الدولية في المحي  األطلســـــي والتحالف الدولي للســـــام  الفضـــــاء(  
 ها الخامسة والستين. تل  الطلبا  على اللجنة للنظر فيها في دورت 

  
 مسائل أخرى   

 لعلَّ اللجنَة تودا أن تناقش مسائل أخرى إضافة إلى ما هو مذ ور آنفًا، حسب االقتضاء.
  

http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1260
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/AC.105/1260
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 المرفق 
 

جدول زمني استرشادي ألعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض   
 * السلمية في دورتها الخامسة والستين 

 
الزمني ألعمال لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية في دورتها الخامسـة  ُوضـع الجدول  - 1

ــتمنائية الناجمة عن جائحة   ــابقة ألي تنظيم ل عمال المقبلة، ومع مراعاة الحالة االسـ ــكل سـ ــتين على نحو ال يشـ والسـ
 لم يسبق لها مميل.  ( العالمية التي ترتب  عليها آثار متعددة الجوانب 19- مرض فيروس  ورونا  كوفيد 

ونظرًا للقيود المفروضـــــــــة على الســـــــــفر واالجتماا بســـــــــبب الجائحة، ســـــــــتعقد الدورة في شـــــــــكل هجين.  -2
حال  أي قيود ُتفَرض نتيجة حدوث تطورا  متاـلة بالجائحة دون عقد الدورة في هذا الشـكل، سـَيعقِّد رئيس  وإذا

 تنظيم األعمال من خال مقرر جديد. اللجنة مشاورا  بهدف التو ل إلى توافق في اءراء بشأن

م فيها خدما  ترجمة شــفوية  املة على جلســتين مدة  ل منهما ســاعتان   -3 وســتقتاــر الجلســا  التي ُتقدَّ
 يوميًّا طوال مدة الدورة. 

، المعنون "تبادل عام 5ويجوز وضـــــــــع حد لعدد الكلما  التي ســـــــــُتلقى في  ل جلســـــــــة في إطار البند  -4
قتضاء، بغية إتاحة الوق  الكافي للنظر في سائر بنود جدول األعمال على النحو المخط  له  لآلراء"، حسب اال

ــبع دقائق. وينبغي أن ينب ِّه الرئيس الوفود قبل دكيقة واحدة   ــر مدة البيانا  على ســـ ــة. وينبغي أن تقتاـــ لكل جلســـ
ل لوقف إلقاء البيان عند انقضاء سبع د ص، وأن يتدخَّ  قائق. من انقضاء الوق  المخاَّ

وستقوم األمانة بتحميل البيانا ، المقدمة تطوعًا من الدول، على الموقع الشبكي لمكتب شؤون الفضاء  -5
الخارجي في الوق  المناســـــــــــــب. وعلى الوفود أن تبلن األمانة، عند تقديم البيانا  ألغراض الترجمة الفورية، بما 

 إذا  ان يمكن تحميل البيان على الموقع الشبكي.

 2022قـــا لقرار اللجنــــة الفرعيــــة العلميــــة والتقنيــــة في دورتهــــا التــــاســــــــــــــعــــة والخمســــــــــــــين في عـــام  ووف -6
 A/AC.105/1258 ســــيجتمع الفريق العامل المعني باســــتخدام ماــــادر 6والمرفق المالث، الفقرة  237، الفقرة ،)

 ي على هامش الدورة الخامسة والستين للجنة. القدرة النووية في الفضاء الخارج

ويجوز تقديم العروض اايضـاحية بأي من اللغا  الرسـمية السـ  ل مم المتحدة. وبالنظر إلى سـاعا    -7
االجتماا المحدودة التي توفَّر فيها  امل خدما  الترجمة الشــفوية في الدورة الخامســة والســتين، لن توفر الترجمة  

 15/5 ــباحا ومن الســاعة   45/10إلى الســاعة   45/9يضــاحية، التي ســتعقد من الســاعة الشــفوية للعروض اا
بعد الظهر  بتوقي  وســ  أوروبا الاــيفي(. وينبغي أن تكون هذه العروض اايضــاحية ذا    15/6إلى الســاعة  

ــلة وثيقة ببنود جدول أعمال اللجنة، وأال تتجاوز مدتها   كيقة واحدة من دكيقة. وســـــــــوف ُتنبَّه الوفود قبل د  12 ـــــــ
 دكيقة. 12انقضاء الوق  المخاص، وسيوَقف تقديم العرض اايضاحي بعد انقضاء 

ويمكن لوفود الدول األعضـــــــــاء في اللجنة أن تقدم، في غضـــــــــون أســـــــــبوا واحد من اختتام الدورة، أي  -8
 تعليقا  متالة بناوا تقرير اللجنة المعتمد خال الدورة.

ــميًّا في الجلســـة األولى للجنة. ويجوز للجنة  ويرد أدناه جدول زمني   -9 ــُيعَتمد رسـ ــادي ل عمال. وسـ اســـترشـ
 ساعة قبل بدء الجلسة المقررة. 48أن تقرر أي تغييرا  أخرى في الجدول االسترشادي في موعد ال يتجاوز 

 __________ 

التوقي   اتفق  اللجنة، في دورتها المامنة والماثين، على أن يـستمر تزويد الدول األعـضاء بجدول زمني اـسترـشادي ل عمال ال ينطوي على المـساس ب  *  
  ب((.   169(، الفقرة  A/50/20    20الفعلي للنظر في بنود معينة في جدول األعمال  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  

http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/50/20
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 الجدول الزمني السترشادي لألعمال   

 التاريخ
  باحاً  

 بتوقي  وس  أوروبا الايفي( 00/11-00/13 
- 13/ 30الجلسا  غير الرسمية   

 بتوقي  وس  أوروبا الايفي(   14/ 45
 بعد الظهر  

 بتوقي  وس  أوروبا(  00/17–15/ 00 

    
   2022حزيران/يونيه  1-3

 افتتاح الدورة -1البند  حزيران/يونيه  1األربعاء، 
 إقرار جدول األعمال  -2البند 
 انتخاب أعضاء المكتب  -3البند 
  لمة الرئيس  -4البند 
 تباُدل عام لآلراء  -5البند 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  
 سُبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية -6البند 
 ينتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها التاسعة والخمس -7البند 
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الحادية والستين  -8البند 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  حزيران/يونيه  2الخميس،  
 سُبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية -6البند 
 أعمال دورتها التاسعة والخمسينتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن  -7البند 
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الحادية والستين  -8البند 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  
 سُبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية -6البند 
 مال دورتها التاسعة والخمسينتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أع -7البند 
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الحادية والستين  -8البند 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  حزيران/يونيه  3الجمعة،  
 الفضاء والتنمية المستدامة  -9البند 
 الراهنةالفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة  -10البند 
 الفضاء والمياه -11البند 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  
 الفضاء والتنمية المستدامة  -9البند 
 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة -10البند 
 الفضاء والمياه -11البند 

   2022حزيران/يونيه  6-10

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  حزيران/يونيه  6االثنين، 
 الفضاء والتنمية المستدامة  -9البند 
 الفوائد الَعَرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنة -10البند 
 الفضاء والمياه -11البند 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  
 الفضاء وتغير المناخ  -12البند 
 األمم المتحدة استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة  -13البند 
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -14البند 
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 التاريخ
  باحاً  

 بتوقي  وس  أوروبا الايفي( 00/11-00/13 
- 13/ 30الجلسا  غير الرسمية   

 بتوقي  وس  أوروبا الايفي(   14/ 45
 بعد الظهر  

 بتوقي  وس  أوروبا(  00/17–15/ 00 

 الفضاء وتغير المناخ  -12البند  حزيران/يونيه 7الماثاء،     
 استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة  -13البند 
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -14البند 
 واالبتكار في مجال الفضاءاالستكشاف  -15البند 

اجتماا غير رسمي للفريق العامل  
المعني باستخدام ماادر القدرة  

 النووية في الفضاء الخارجي 

 الفضاء وتغير المناخ  -12البند 
 استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة  -13البند 
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -14البند 
 " 2030طة "الفضاء خ  -16البند 
 مسائل أخرى  -17البند 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند  حزيران/يونيه  8األربعاء، 
 االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء -15البند 
 " 2030خطة "الفضاء  -16البند 
 مسائل أخرى  -17البند 

اجتماا غير رسمي للفريق العامل  
المعني باستخدام ماادر القدرة  

 النووية في الفضاء الخارجي 

 تباُدل عام لآلراء  -5البند 
 االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء -15البند 
 " 2030خطة "الفضاء  -16البند 
 مسائل أخرى  -17البند 

 المقدَّم إلى الجمعية العامةتقرير اللجنة  -18البند   تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة -18البند  حزيران/يونيه  9الخميس،  

 تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة -18البند   تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة -18البند  حزيران/يونيه   10الجمعة،  

 

 


