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ــتخدام  وتطبيقات ، اما فل  ل   - 16 ــبة لسرض وا ـ ــة الطبيبة الفيئيائية والخوال التقنية للمدار التابا االنسـ درا ـ
ئية، ودرا ــة  ــائر المســائل المتصــلة بتطورات االتصــاالت الفضــائية، م  إيالء فل ميدان االتصــاالت الفضــا 

 اعتبار خال الحتياجات البلدان النامية ومصالحها، دون مساس بدور االتحاد الدولل لالتصاالت. 

 تبادل عام لآلراء اشأن السماوات الحالكة والهادئة من أجل البلم والمجتم . -17

                                                              لمؤق ا للدورة الحادية والستين للجنة الفرعية البلمية والتقنية.مشروع جدول األعمال ا -18

                                                                   التقرير المقد م إلى لجنة ا تخدام الفضاء الخارجل فل األغراض السلمية. -19
  

 (1)الشروح  
 

 كلمة الرئيس  - 2 

البلمية والتقنية منذ                                                                                ـــيلقل الرئيس ةلمة يســـتبرض فيها ما حدث من تطو رات  ات صـــلة اأعمال اللجنة الفرعية 
                                                                                         دورتها التا بة والخمسين. وببد تل  الكلمة،  ت نظ  م اللجنة الفرعية الجدول الئمنل ألعمالها.

  
                                                          تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقد مة عن األنشطة الوطنية  - 3 

ــاء من   ــي تال للجنة الفرعية ما قد مت  الدول األعضـ ــطتها                                                  ـ ــنوية عن أنشـ ــائية )   تقارير ةتابية  ـ   A/AC.105/1271الفضـ
 (. A/AC.105/1271/Add.2و   A/AC.105/1271/Add.1و 
  

 المتحدة للتطبيقات الفضائية برنامج األمم   - 4 

ــطة بناء القدرات المنف ذة فل إطار برنامج األمم 77/121من قرارها  24                                أقر ت الجمعية البامة، فل الفقرة                                                     ، اأنشــــــ
األعضــاء، وخصــوصــا البلدان النامية المشــارةة  المتحدة للتطبيقات الفضــائية، والتل تبود افوائد فريدة على الدول 

 فل تل  األنشطة.

                                            و ت برض على اللجنة الفرعية الوثائق التالية:

تقرير عن المؤتمر الدولل الخامس اشــأن ا ــتخدام تكنولوجيا الفضــاء ادارة المياش، المشــتر    )أ( 
 13إلى  10للمياش، فل أكرا فل الفترة من  بين األمم المتحدة وغانا وجائئة األمير  لطان بن عبد البئيئ البالمية

 (؛A/AC.105/1268)  2022مايو  أيار/

تقرير عن الندوة المشـــــــترةة بين األمم المتحدة والنمســـــــا اشـــــــأن تســـــــخير الفضـــــــاء من أجل البمل   )ب(  
 (؛ A/AC.105/1269)   2022أيلول/ بتمبر   15إلى   13  المناخل، التل عقدت فل غراتس، النمسا، فل الفترة من 

تقرير عن حلقة البمل المشــــــــترةة بين األمم المتحدة وفرنســــــــا واالتحاد الدولل للمالحة الفضــــــــائية  )ج(  
اقتصــادية، حول موعــوع حإتاحة  ــبل الوصــول إلى الفضــاء - اشــأن تســخير تكنولوجيا الفضــاء لتحقيق مناف  اجتماعية 

 (؛ A/AC.105/1280)   2022بر  أيلول/ بتم   17و  16يومل الفضائيةح، التل عقدت فل ااريس  للجمي :  د الفجوة 

، الذي عقد فل فيينا Space4Waterتقرير عن االجتماع األول ألصـــــــــــحاب المصـــــــــــلحة فل  )د( 
 (.A/AC.105/1272)  2022تشرين األول/أكتوبر   28و 27يومل  

 

 __________ 

                                                                  ال تمت  ل الشرول جئءا  من جدول األعمال الذي  تبتمدش اللجنة الفرعية. (1) 

http://undocs.org/A/AC.105/1271
http://undocs.org/A/AC.105/1271/Add.1
http://undocs.org/A/AC.105/1271/Add.2
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/AC.105/1268
http://undocs.org/A/AC.105/1269
http://undocs.org/A/AC.105/1280
http://undocs.org/A/AC.105/1272
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 تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة  - 5 

 على أن تباود اللجنة الفرعية عقد فريقها البامل الجام .   121/ 77من قرارها    10اتفقا الجمعية البامة، فل الفقرة 

ــاء ألغراض التنمية االجتماعية  و ــــــو  ينظر الفريق البامل الجام ــخير تكنولوجيا الفضــــ   فل البند المتبلق بتســــ
 واالقتصادية المستدامة.

و ــــــــيبرض على اللجنة الفرعية تقرير عن اجتماع الخبراء المشــــــــتر  بين األمم المتحدة وجمهورية ةوريا المبنل 
لفضـاء ومشـارةتهن هي ح، الذي عقد االفضـاء من أجل المرأة، حول موعـوع: حوصـول النسـاء والفتيات إلى قطاع ا

 (.A/AC.105/1273) 2022آب/أغسطس  19إلى  16فل دايجون، جمهورية ةوريا، فل الفترة من 

  
نامية                                                                                            المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ب عد بواسطة السواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان ال  -6 

 وفي رصد بيئة األرض

 ،  تواصل اللجنة الفرعية النظر فل هذا البند.77/121من قرار الجمعية البامة   10عمال االفقرة 
  

 الحطام الفضائي  - 7 

االحطام الفضـائل وأمان األجسـام الفضـائية                                                                  ـت برض على اللجنة الفرعية مذة  رة من األمانة عن البحوث المتبلقة  
                                                                                                   التل تحمل على متنها مصــادر قدرة نووية والمشــاكل المتصــلة ااصــطدامها االحطام الفضــائل. وتتضــمن المذة  رة  

 .(A/AC.105/C.1/123مبلومات تلقتها األمانة من دول أعضاء ومنظمات دولية )

  
 دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية  - 8 

إطـار برنـامج األمم المتحـدة   فل  2022                                                            ــــــــــــــي بر ض على اللجنـة الفرعيـة تقرير عن األنشــــــــــــــطـة المنفـذة فل عـام  
 (.A/AC.105/1270ال تخدام المبلومات الفضائية فل إدارة الكوارث واال تجااة فل حاالت الطوارئ )

  
                                                        التطورات األخيرة في مجال الن ظ م العالمية لسواتل المالحة  - 9 

                                            ت برض على اللجنة الفرعية الوثائق التالية:

عمـل اللجنـة الـدوليـة   فل إطـار خطـة  2022تقرير األمـانـة عن األنشــــــــــــــطـة المنفـذة فل عـام   )أ( 
 (؛A/AC.105/1278)                                        المبنية االن ظم البالمية لسواتل المالحة

مذةرة من األمانة تتضــــــمن التقرير المتبلق ااالجتماع الســــــادس عشــــــر للجنة الدولية المبنية  )ب( 
ل أبو ظبل ف  2022تشــــــــــرين األول/أكتوبر   14إلى  9المالحة، المبقود فل الفترة من                          االن ظم البالمية لســــــــــواتل 

(A/AC.105/1276؛) 

                                                                           عن اجتماع األمم المتحدة الدولل اشـــــــــــــأن تطبيقات الن ظم البالمية لســـــــــــــواتل المالحة،    تقرير )ج( 
 (.A/AC.105/1290)  2022ةانون األول/ديسمبر  9إلى  5المبقود فل فيينا فل الفترة من 

  
 طقس الفضاء  - 10 

 الوثيقتان التاليتان:                           ت برض على اللجنة الفرعية 

http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/AC.105/1273
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/123
http://undocs.org/A/AC.105/1270
http://undocs.org/A/AC.105/1278
http://undocs.org/A/AC.105/1276
http://undocs.org/A/AC.105/1290
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ــيق الدولل لخدمات  التقرير   )أ(  ــين التنسـ ــاء: نحو تحسـ النهائل لفريق الخبراء المبنل اطقس الفضـ
 (؛A/AC.105/C.1/122طقس الفضاء )

ــترةة بين األمم المتحدة  )ب(  ــأن المبادرة الدولية لطقس  تقرير عن حلقة البمل المشــــ وأ ربيجان اشــــ
تشرين األول/أكتوبر  31الفضاء: الشمس وطقس الفضاء والمحيط األرعل، التل عقدت فل ااكو فل الفترة من 

 (.A/AC.105/1275)  2022تشرين التانل/نوفمبر   4إلى 
  

 رض األجسام القريبة من األ  - 11 

النظر فل األعمال التل تضـــطل  بها الشـــبوة الدولية لبنذار اخطر الكويوبات والفريق   الفرعية ـــتواصـــل اللجنة  
 (.190-173ات ، الفقر A/AC.105/1258اال تشاري المبنل بتخطيط الببتات الفضائية )

  
 لخارجي في األمد البعيد استدامة أنشطة الفضاء ا  - 12 

،  ـــــيباود الفريق البامل المبنل اا ـــــتدامة أنشـــــطة الفضـــــاء  77/121من قرار الجمعية البامة   10عمال االفقرة 
 الخارجل فل األمد الببيد االنبقاد فل إطار خطة عمل  الخمسية.

 الفرعية الوثيقتان التاليتان:                   و ت برض على اللجنة 

                                                                                 مذةرة من األمانة تتضــــــــمن مبلومات وآراء  لكل ينظر فيها الفريق البامل المبنل اا ــــــــتدامة  )أ( 
ــاء الخــارجل فل األمــد الببيــد )   A/AC.105/C.1/L.409/Add.1و  A/AC.105/C.1/L.409أنشــــــــــــــطــة الفضـــــــــــــ

 (؛A/AC.105/C.1/L.409/Add.4و A/AC.105/C.1/L.409/Add.3و A/AC.105/C.1/L.409/Add.2و

ورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق البامل المبنل اا ـــــــتدامة أنشـــــــطة الفضـــــــاء الخارجل فل   )ب( 
 (.A/AC.105/C.1/L.404األمد الببيد )

  
 عملها في المستقبل دور اللجنة وأسلوب   - 13 

 البامل الجام  فل البند المتبلق بدور اللجنة وأ لوب عملها فل المستقبل.  و  ينظر الفريق

                                                                                                        و ـــــــو  تبرض على اللجنة الفرعية مذة  رة من األمانة اشـــــــأن الحوةمة وأ ـــــــلوب البمل لدر اللجنة وهيئتيها الفرعيتين  
 (A/AC.105/C.1/L.408 .) 
  

 والصحة العالمية   الفضاء  - 14 

ــارة إلى قرار   ــحة البالمية، وعمال االفقرة   120/ 77البامة الجمعية اااشـ ــاء والصـ ــأن الفضـ من قرار الجمعية   10اشـ
ل اللجنة الفرعية نظرها فل البند المتبلق االفضـــــاء والصـــــحة البالمية. و ـــــتنظر اللجنة  ،  ـــــتواصـــــ 121/ 77البامة 

 والصحة البالمية من خالل تقرير  نوي يقدم  منسقها.  ي تضطل  ا  شبوة الفضاء الفرعية أيضا فل البمل الذ 
  

 استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي  - 15 

، على أن تبــاود اللجنــة الفرعيــة عقــد فريقهــا البــامــل 77/121من قرارهــا    10اتفقــا الجمعيــة البــامــة، فل الفقرة  
 اا تخدام مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل.  المبنل

و ـيبرض على اللجنة الفرعية مشـروع تقرير عن تنفيذ إطار األمان الخال بتطبيقات مصـادر القدرة النووية فل  
الفضـــــاء الخارجل والتوصـــــيات المقدمة اشـــــأن ما يمون إدخال  من تحســـــينات من حين المحتور التقنل والنطا   

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/122
http://undocs.org/A/AC.105/1275
http://undocs.org/A/AC.105/1258
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.1
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.2
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.3
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.409/Add.4
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.404
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.408
http://undocs.org/A/RES/77/120
http://undocs.org/A/RES/77/120
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
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متصـــلة اا ـــتخدام مصـــادر الطاقة النووية فل الفضـــاء الخارجل، من إعداد الفريق البامل المبنل على المبادئ ال
 (.A/AC.105/C.1/L.407اا تخدام مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل )

  
 دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، بما في ذلك  - 16 

في ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر المسائل المتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار  
 االتحاد الدولي لالتصاالت   خاص الحتياجات البلدان النامية ومصالحها، دون مساس بدور 

 ،  تواصل اللجنة الفرعية النظر فل هذا البند.77/121البامة من قرار الجمعية   10عمال االفقرة 
  

 تبادل عام لآلراء بشأن السماوات الحالكة والهادئة من أجل العلم والمجتمع  - 17 

 ،  تواصل اللجنة الفرعية النظر فل هذا البند.77/121من قرار الجمعية البامة   10عمال االفقرة 
  

                                                                                 مشروع جدول األعمال المؤق ت للدورة الحادية والستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية  - 18 

                                                                               ؤق ا لدورة اللجنة الفرعية الحادية والســتين، الذي يحد  د المواعــي  المراد تناولها                                ــي قد م مشــروع جدول األعمال الم
                                                                                                         ااعتبارها مواعـي /بنودا منفردة للمناقشـة أو فل إطار خطط البمل المتبد  دة السـنوات، إلى لجنة ا ـتخدام الفضـاء  

 .2023الخارجل فل األغراض السلمية فل دورتها الساد ة والستين، فل عام 

                                                                                               و ينظر الفريق البامل الجام  فل مشروع جدول األعمال المؤق ا لدورة اللجنة الفرعية الحادية والستين.

،  A/AC.105/890)  2007فل دورتها الراابة واألرببين، فل عام                                                ووفقا  لالتفا  الذي توصلا إلي  اللجنة الفرعية  
(،  192، الفقرة  A/77/20)  2022(، واللجنة فل دورتها الخامســـــــــــة والســـــــــــتين، فل عام 24الفقرة ول، المرفق األ

 شــباط/ 14 ــتبقد ندوة تنظمها لجنة أاحاث الفضــاء حول موعــوع البمل المناخل ومســاهمة الفضــاء هي ، فل 
 ابد الظهر.  2023فبراير 

  

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.407
http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/RES/77/121
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http://undocs.org/A/RES/77/121
http://undocs.org/A/AC.105/890
http://undocs.org/A/77/20


 A/AC.105/C.1/L.405 

 

6/9 V.22-27262 

 

 المرفق 
 

 نظيم األعمال ت   
                                                                                          و عـــــــ  الجدول الئمنل ألعمال اللجنة الفرعية البلمية والتقنية فل دورتها الســـــــتين على نحو ال يشـــــــول   -1

 ــــــــــــااقة ألي تنظيم لسعمال المقبلة، وم  مراعاة الحالة اال ــــــــــــتتنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس ةورونا  
 ( البالمية المستمرة.19-)كوفيد

                                                                      ل ت قد م فيها خدمات ترجمة شــفوية ةاملة على جلســتين مدة ةل منهما  ــاعتان  و ــتقتصــر الجلســات الت  -2
                        يومي ا طوال مدة الدورة.

                                                                                              وينبغل أن تقتصر مدة البيانات على خمس دقائق. وينبغل أن ينب    الرئيس الوفود قبل دقيقة واحدة من  -3
أ، وأن يتدخ ل لوقق إلقاء البيان عند  انقضــاء خمس دقائق. ويجو ، حســق االقتضــاء،                                                         انقضــاء الوقا المخصــ 

، المبنون حتبادل عام لآلراء وعرض للتقارير  3                                                           وعـ  حد لبدد البيانات التل  ـت لقى فل ةل جلسـة فل إطار البند  
                                                                                                  المقد مة عن األنشـــــــــــــطة الوطنيةح اقية إتاحة الوقا الكافل للنظر فل بنود جدول األعمال األخرر المئم  النظر  

 .فيها فل ةل جلسة

                                                                                            و تقوم األمانة بتحميل البيانات، المقدمة تطوعا  من الدول، على الموق  الشبول لموتق شؤون الفضاء  -4
الخارجل فل الوقا المنا ـــــــــــــق. وعلى الوفود أن تبل  األمانة، عند تقديم البيانات ألغراض الترجمة الفورية، اما 

 إ ا ةان يمون تحميل البيان على الموق  الشبول.

                                                                                    جدول الئمنل لبمل اللجنة الفرعية احين يتر  لسفرقة الباملة التل  ــــت دعى إلى االنبقاد فل          وو عــــ  ال -5
 أكبر قدر ممون من الوقا المتال. 18و 15و 13و 12و 5إطار البنود 

                                                                                                 وبالنظر إلى  اعات االجتماع المحدودة التل توف ر فيها ةامل خدمات الترجمة الشفوية فل الدورة الستين،   - 6
                   دقائق. و ـــــو  ت نب     10البروض اايضـــــاحية التقنية بدون ترجمة شـــــفوية، وينبغل أن تقتصـــــر مدتها على         ـــــتقد م 

أ، و ـيوق ق تقديم البرض اايضـاحل ابد انقضـاء  دقائق.   10                                                                                       الوفود قبل دقيقة واحدة من انقضـاء الوقا المخصـ 
ــلة ببنود جدول أع  ــاحية التقنية وثيقة الصــــــ مال اللجنة الفرعية، و ــــــــو  تقدم من وينبغل أن تكون البروض اايضــــــ

ابد الظهر بتوقيا و ط أوروبا.    6/ 15إلى الساعة  5/ 15صباحا ومن الساعة   10/ 45إلى الساعة   9/ 45الساعة  
 ويجو  تقديم البروض اايضاحية، دون ترجمة شفوية، اأي من اللغات الر مية السا لسمم المتحدة. 

 ــــتخدام الفضــــاء الخارجل فل األغراض الســــلمية، فل غضــــون ويجو  لوفود الدول األعضــــاء فل لجنة ا  - 7
ــلة بنصــــول تقارير األفرقة الباملة وتقرير اللجنة الفرعية                                                                                                              أ ــــبوع واحد من اختتام الدورة، أن تقد  م أي تبليقات متصــ

 المبتمدة خالل الدورة. 

                                                                                                   ويرد أدناش جدول  منل ا ـترشـادي لسعمال. و ـي بت مد ر ـمي ا فل الجلسـة األولى للجنة الفرعية. ويجو  للجنة   - 8
  اعة قبل بدء الجلسة المقررة.   48الفرعية أن تقرر أي تغييرات أخرر فل الجدول اال ترشادي فل موعد ال يتجاو  
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 * لألعمال الجدول الزمني االسترشادي    
 بتوقيا و ط أوروبا(  00/17-00/15)ابد الظهر  بتوقيا و ط أوروبا(   00/13-00/11) صباحا التاريخ

 2023شباط/فبراير  10- 6األسبوع 

 االثنين،  
 شباط/فبراير  6

 إقرار جدول األعمال  -1البند 

 ةلمة الرئيس  -2البند 

 تبادل عام لآلراء  -3البند 

 تبادل عام لآلراء  -3البند 
 

   
 التالثاء،  

 شباط/فبراير  7
 تبادل عام لآلراء  -3البند 

 تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض    -5البند 
 )أ(التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة

                  اال تشبار عن ا بد  -6البند 

ا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل   -12البند 
 )ب(األمد الببيد

اا تدامة أنشطة  اجتماع الفريق البامل المبنل 
 الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

 تبادل عام لآلراء  -3البند 

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض    -5البند 
 )أ(التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة

دور اللجنة وأ لوب عملها فل  -13البند 
 )أ(المستقبل

 )ج(مصادر القدرة النووية  -15البند 

مل المبنل اا تخدام مصادر اجتماع الفريق البا
 القدرة النووية فل الفضاء الخارجل 

   
 األربباء،  

 شباط/فبراير  8
 تبادل عام لآلراء  -3البند 

 الحطام الفضائل -7البند 

 طقس الفضاء -10البند 

 ا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل   -12البند 
 )ب(فل األمد الببيد

اا تخدام مصادر اجتماع الفريق البامل المبنل 
 القدرة النووية فل الفضاء الخارجل 

 تبادل عام لآلراء  -3البند 

                  اال تشبار عن ا بد  -6البند 

 ا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل   -12البند 
 )ب(فل األمد الببيد

 )ج(مصادر القدرة النووية  -15البند 

 اجتماع الفريق البامل الجام 

   
 الخميس، 

 شباط/فبراير  9
 تبادل عام لآلراء  -3البند 

 الحطام الفضائل -7البند 

 طقس الفضاء -10البند 

 )ج(مصادر القدرة النووية  -15البند 

 اجتماع الفريق البامل الجام 

 تبادل عام لآلراء  -3البند 

 الحطام الفضائل -7البند 

 طقس الفضاء -10البند 

 الفضاء والصحة البالمية  -14البند 

اجتماع الفريق البامل المبنل اا تدامة أنشطة  
 الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

   

 __________ 

والتالثين، على أن يستمر تئويد الدول  اتفقا لجنة ا تخدام الفضاء الخارجل فل األغراض السلمية، فل دورتها التامنة   *  
                                                                                                   األعضاء اجدول  منل ا ترشادي لسعمال ال ينطوي على المساس االتوقيا الفبلل للنظر فل بنود مبي نة من جدول  

 )ب((.   169و   168(، الفقرتان  A/50/20)   20الوثائق الر مية للجمعية البامة، الدورة الخمسون، الملحق رقم  األعمال ) 

http://undocs.org/A/50/20


 A/AC.105/C.1/L.405 

 

8/9 V.22-27262 

 

 بتوقيا و ط أوروبا(  00/17-00/15)ابد الظهر  بتوقيا و ط أوروبا(   00/13-00/11) صباحا التاريخ

 الجمبة،  
 شباط/فبراير 10

 تبادل عام لآلراء  -3البند 

 األجسام القريبة من األرض -11البند 

 الفضاء والصحة البالمية  -14البند 

 السماوات الحالكة والهادئة  -17البند 

البامل المبنل اا تخدام مصادر اجتماع الفريق 
 القدرة النووية فل الفضاء الخارجل 

 تبادل عام لآلراء  -3البند 

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات   -4البند 
 الفضائية

 طقس الفضاء -10البند 

 األجسام القريبة من األرض -11البند 

 السماوات الحالكة والهادئة  -17البند 

المبنل اا تدامة أنشطة  اجتماع الفريق البامل 
 الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

   
 2023شباط/فبراير  17-13األسبوع 

 االثنين،  
 شباط/فبراير 13

 تبادل عام لآلراء -3البند  

 دعم إدارة الكوارث -8البند  

                                الن ظ م البالمية لسواتل المالحة -9البند  

 )أ( دور اللجنة وأ لوب عملها فل المستقبل -13البند  

                                  مشــــــــــــــروع جــدول األعمــال المؤقــ ا للــدورة    -18البنــد  
 )أ( الحادية والستين للجنة الفرعية

اجتماع الفريق البامل المبنل اا تخدام مصادر 
 القدرة النووية فل الفضاء الخارجل 

 

 تبادل عام لآلراء -3البند  

 برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية -4البند  

 دعم إدارة الكوارث -8البند  

                                الن ظ م البالمية لسواتل المالحة -9البند  

 المدار التابا االنسبة لسرض -16البند  

 اجتماع الفريق البامل الجام 

 

 التالثاء،  
 شباط/فبراير 14

 تبادل عام لآلراء -3البند  

 المدار التابا االنسبة لسرض -16البند  

                                  مشروع جدول األعمال المؤق ا للدورة    -18البند 
 )أ( الحادية والستين للجنة الفرعية

اجتماع الفريق البامل المبنل اا تدامة أنشطة  
 الفضاء الخارجل فل األمد الببيد 

 

ندوة تنظمها لجنة أاحاث الفضاء حول البمل  
 المناخل ومساهمة الفضاء هي  

 

 األربباء،  
 شباط/فبراير 15

 تبادل عام لآلراء -3البند  

 اعتماد تقرير الفريق البامل الجام 
اعتماد تقرير الفريق البامل المبنل اا تخدام مصادر  

 القدرة النووية فل الفضاء الخارجل 
 

 تبادل عام لآلراء -3البند  

اعتمــاد تقرير الفريق البــامــل المبنل اــا ــــــــــــــتــدامــة 
 الخارجل فل األمد الببيدأنشطة الفضاء 
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 بتوقيا و ط أوروبا(  00/17-00/15)ابد الظهر  بتوقيا و ط أوروبا(   00/13-00/11) صباحا التاريخ

 الخميس، 
 شباط/فبراير 16

                            التقرير المقد م إلى اللجنة -19البند                              التقرير المقد م إلى اللجنة -19البند  

 الجمبة،  
 شباط/فبراير 17

                            التقرير المقد م إلى اللجنة -19البند                             التقرير المقد م إلى اللجنة -19البند 

  
أثناء الدورة للنظر    121/ 77من قرار الجمعية البامة    10                                                                يجتم  الفريق البامل الجام ، الذي  يباود االنبقاد عمال  االفقرة   )أ(  

، لكل تبتمد تقرير  شباط/فبراير   15. و تستأنق اللجنة الفرعية نظرها فل تل  البنود يوم األربباء،  18و   13و   5فل البنود  
 الفريق البامل. 

   10 يجتم  الفريق البامل المبنل اا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد، الذي  يباود االنبقاد عمال االفقرة   )ب(  
. و تستأنق اللجنة الفرعية نظرها فل  ل  البند يوم  12  ، أثناء الدورة للنظر فل البند 121/ 77من قرار الجمعية البامة  

 شباط/فبراير، لكل تبتمد تقرير الفريق البامل.   15األربباء،  
  10                                                                                                                يجتم  الفريق البامل المبنل اا تخدام مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل، الذي  يباود االنبقاد عمال  االفقرة   )ج(  

. و تستأنق اللجنة الفرعية نظرها فل  ل  البند يوم  15، أثناء الدورة للنظر فل البند  121/ 77من قرار الجمعية البامة  
 شباط/فبراير، لكل تبتمد تقرير الفريق البامل.   15األربباء،  
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