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ثانيا -الشروح*
-1

افتتاح الدورة
فتتل الدورة ال ار عة والس ــتوة للجنة اس ــتخدام الفض ــاء الخارجي في األغراض الس ــلمية حاللجنة في
س ــوف تُ ا
يوم األربعاء 25 ،آب/أغسطس .2021

-2

ــباح

إقرار جدول األعمال
سوف يجري إقرار جدول األعمال عد افتتاح الدورة مباشرة.

-3

كلمة الرئيس
ئيس اللجنة ًلم تة يسـ ــتعرض فيها ما اسـ ـ َّ
ـتجد من تطورات ذات
عقب إقرار اللجنة
جدول األعمال ،سـ ـُـيلقي ر ُ
ا
أعمال اللجنة منذ دورتها الثانية والسـ ـ ـ ــتين .وقد ألغيت الدورة الثالثة والسـ ـ ـ ــتوة للجنة سـ ـ ـ ــبب الحالة الناجمة عن

ـ ــلة

جائحة مرض فيروس ًورونا حكوفيد 19-حانظر الوثيقة . A/75/20

-4

تبادل عام لآلراء
تبادل عام لآلراء .وينبغي ،من حيث المبدأ ،أالَّ تسـ ــتغرك الكلمات
سـ ــوف تبدأ اللجن ُة أعمالها الموضـ ــوعية اجراء ُ
التي ُتلاقى أكثر من  7دقائق.

-5

سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
وطلبت الجمعية العامة ،في الفقرة  15من قرارها  ،82/74إلى اللجنة أة توا ـ ـ ــل النظر ،على سـ ـ ــبيل األولوية،

في ُسـُبل ووسـائل موا ـلة اسـتخدام الفضـاء الخارجي في األغراض السـلمية وأة تقدم تقري اتر عن ذلا إلى الجمعية
العامة في دورتها الخامسـة والسـبعين ،ووافقت على أة توا ـل اللجن ُة حث المنظور األوسـا نطاقات ألمن الفضـاء
وما يرتبط بذلا من أمور يمكن أة تفيد في ضماة تنفيذ األنشطة الفضائية أماة وبروح المسؤولية ،ما في ذلا
ُسُبل تعزيز التعاوة على الصعيد الدولي واإلقليمي واألقاليمي تحقيقات لذلا الهدف.

-6

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين
وفقتا للفقرة  5من قرار الجمعية العامة  ،92/75نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،في دورتها الثامنة والخمسين،
في البنود الموضوعية التالية:
حأ

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية ح ،A/AC.105/1240الفقرات  66-40؛

حب

تسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخير تكنولوجيـا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ألغراض التنميـة االجتمـاعيـة واالقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامـة

ح ،A/AC.105/1240الفقرات  76-67والمرفق األول ؛

المس ـ ـ ــائل المتص ـ ـ ــلة اس ـ ـ ــتش ـ ـ ــعار األرض عن ُعد بواس ـ ـ ــطة الس ـ ـ ـواتل ،ما في ذلا تطبيقات
حج
في البلداة النامية وفي ر د بيئة األرض ح ،A/AC.105/1240الفقرات  85-77؛

__________
* ال تمثل الشروح جزءا من جدول األعمال الذي سوف تقره لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية.
2/11

V.21-04835

A/AC.105/L.325

حد

الحطام الفضائي ح ،A/AC.105/1240الفقرات  109-86؛

حهـ

دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية ح ،A/AC.105/1240الفقرات  125-110؛

حو

التطورات األخيرة في مج ـ ــال ُّ
ظم الع ـ ــالمي ـ ــة لسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات ـ ــل المالح ـ ــة ح،A/AC.105/1240
ُّ
الن ُ

حز

طقس الفضاء ح ،A/AC.105/1240الفقرات  165-147؛

حح

األجسام القريبة من األرض ح ،A/AC.105/1240الفقرات  184-166؛

حط

استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد ح ،A/AC.105/1240الفقرات  211-185؛

حي

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل ح ،A/AC.105/1240الفقرات  233-212؛

حك

اسـ ـ ــتخدام مصـ ـ ــادر القدرة النووية في الفضـ ـ ــاء الخارجي ح ،A/AC.105/1240الفقرات 246-234

الفقرات  146-126؛

والمرفق الثاني ؛
حل

الفضاء والصحة العالمية ح ،A/AC.105/1240الفقرات  256-247والمرفق الثالث ؛

حم

د ارســة الطبيعة الفيزيائية والخواا التقنية للمدار الثابت النســبة لضرض واســتخدام وتطبيقات ،

ما في ذلا في ميداة االتصـ ــاالت الفضـ ــائية ،ود ارسـ ــة سـ ــائر المسـ ــائل المتصـ ــلة بتطورات االتصـ ــاالت الفضـ ــائية،

ما إيالء اعتبار خاا الحتياجات البلداة النامية ومص ـ ـ ـ ـ ــالحها ،دوة مس ـ ـ ـ ـ ــاس بدور االتحاد الدولي لالتص ـ ـ ـ ـ ــاالت

ح ،A/AC.105/1240الفقرات  269-257؛
حة

مشـ ـ ـ ـ ــروم جدول األعمال َّ
المؤقت للدورة التاسـ ـ ـ ـ ــعة والخمسـ ـ ـ ـ ــين للجنة الفرعية العلمية والتقنية

ح ،A/AC.105/1240الفقرات . 274-270

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
ش ـ ـ ــجَّعت الجمعي ُة العامة ،في الفقرة  24من قرارها  ،82/74المراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفض ـ ـ ــاء
المنتس ـ ــبة إلى األمم المتحدة على أة تس ـ ــتمر في تعزيز التو ُّسـ ـ ـا في إشـ ـ ـراك المرأة في برامجها التعليمية ،واتَّفقت
على ضرورة أة توا ل تلا المراكز اإلقليمية موافاة اللجنة معلومات عن أنشطتها.

مشروم جدول األعمال َّ
المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية
اتَّفقــت اللجنــة الفرعيــة ،في دورتهــا الثــامنــة والخمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ،على البنود التي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تقترح على اللجنــة إدراجهــا
في جدول أعمال دورة اللجنة الفرعية التاسعة والخمسين ح ،A/AC.105/1240الفقرة . 273

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أنـ  ،وفقـتا لالتفـاك الـذي تو ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـت إليـ في دورتهـا ال ار عـة واألربعين ح،A/AC.105/890
المرفق األول ،الفقرة  ، 24فالندوة التي س ـ ــتُعاقد خالل دورتها التاس ـ ــعة والخمس ـ ــين في عام  2022س ـ ــيتولى تنظيمها

مكتب شؤوة الفضاء الخارجي حول موضوم السماوات المظلمة والهادئة ح ،A/AC.105/1240الفقرة . 274
-7

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين
وفقـات للفقرة  3من قرار الجمعيــة العــامــة  ،92/75نظرت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ،في دورتهــا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين،
في البنود الموضوعية التالية:
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حأ

معلومات عن أنش ـ ـ ــطة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية يما يتعلق قانوة الفض ـ ـ ــاء

حب

حالة معاهدات األمم المتحدة الخمس المتعلقة الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجي وتطبيقهـا ح،A/AC.105/1243

حج

الفضـ ــاء الخارجي وتعيين حدوده وبطبيعة المدار الثابت النسـ ــبة

ح ،A/AC.105/1243الفقرات  45-35؛
الفقرات  58-46والمرفق األول ؛

المسـ ــائل المتصـ ــلة بتعري

لضرض واس ـ ــتخدام  ،ما في ذلا النظر في الس ـ ــبل والوس ـ ــائل الكفيلة بتحقيق االس ـ ــتخدام الرش ـ ــيد والعادل للمدار

الثابت النس ـ ـ ــبة لضرض دوة مس ـ ـ ــاس بدور االتحاد الدولي لالتص ـ ـ ــاالت ح ،A/AC.105/1243الفقرات 89-59
والمرفق الثاني ؛
حد

التش ـريعات الوطنية ذات الص ــلة اس ــتكش ــاف الفض ــاء الخارجي واس ــتخدام في األغراض الس ــلمية

حهـ

بناء القدرات في مجال قانوة الفضاء ح ،A/AC.105/1243الفقرات  118-103؛

حو

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل ح ،A/AC.105/1243الفقرات  141-119؛

ح ،A/AC.105/1243الفقرات  102-90؛

حز

تبادل عام للمعلومات واآلراء شـ ـ ــأة اآلليات القانونية المتصـ ـ ــلة بتدابير تخ ي

الحطام الفضـ ـ ــائي

والتـدابير العالجيـة ذات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ،ما أخـذ عمـل اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة في الحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاة ح،A/AC.105/1243

الفقرات  174-142؛

ــكوك األمم المتحدة غير ن
الملزمة قانونتا المعنية الفض ــاء الخارجي

حح

تبادل عام للمعلومات ش ــأة
ُ

حط

تبادل عام لآلراء ش ـ ــأة الجوانب القانونية إلدارة حرًة المرور في الفض ـ ــاء ح،A/AC.105/1243

حي

تب ــادل ع ــام لآلراء شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأة تطبيق الق ــانوة ال ــدولي على أنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات ــل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيرة

حك

تبادل عام لآلراء ش ـ ـ ــأة النماذج القانونية المحتملة لضنش ـ ـ ــطة المتعلقة اس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــاف الموارد

حل

اقتراحات مقدَّمة إلى لجنة اسـ ـ ــتخدام الفضـ ـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ـ ــلمية شـ ـ ــأة بنود جديدة

ح ،A/AC.105/1243الفقرات  191-175؛
الفقرات  216-192؛

ح ،A/AC.105/1243الفقرات  232-217؛

الفضائية واستغاللها واستخدامها ح ،A/AC.105/1243الفقرات  258-233؛

في جــدول األعم ــال لكي تنظر فيه ــا اللجن ــة الفرعي ــة الق ــانوني ــة في دورته ــا الح ــاديــة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتين ح،A/AC.105/1243

الفقرات . 274-259

اقتراحات َّ
مقدمة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية شأة البنود الجديدة لكي تنظر
فيها اللجنة الفرعية القانونية في دورتها الحادية والستين

اتفقت اللجنة الفرعية ،في دورتها الس ـ ـ ـ ــتين ،على البنود التي س ـ ـ ـ ــوف تا ن
اجها في جدول أعمال
قترح على اللجنة إدر ا
دورة اللجنة الفرعية الحادية والستين ح ،A/AC.105/1243الفقرة . 261
واتفقت اللجنة الفرعية على دعوة المعهد الدولي لقانوة الفض ــاء والمرًز األوروبي لقانوة الفض ــاء مرة أخرى إلى

تنظيم ندوة تُعقد أثناء دورتها الحادية والستين ح ،A/AC.105/1243الفقرة . 273
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الفضاء والتنمية المستدامة
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمداوالتها في تلا الدورة حول بند جدول أعمالها
وي نرُد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والس ـ ــتين
ٌ
ا
المتعلق الفضاء والتنمية المستدامة ح ،A/74/20الفقرات . 274-264
وسـ ـ ــيعرض على اللجنة الفرعية التقرير المتعلق منتدى الفضـ ـ ــاء العالمي المشـ ـ ــترك بين األمم المتحدة والنمسـ ـ ــا،

الذي ُعقد في فيينا في الفترة من  18إلى  22تشـرين الثاني/نوفمبر  ،2019شـأة موضـوم "إتاحة ُسـبل الو ـول
إلى الفضاء للجميا" ح. A/AC.105/1219
وس ــيعرض على اللجنة التقرير المتعلق منتدى الفض ــاء العالمي المش ــترك بين األمم المتحدة واإلمارات العربية المتحدة
الذي عقد عبر اإلنترنت يومي  9وً 10انوة األول/ديسـ ــمبر  ،2020شـ ــأة موضـ ــوم "الفضـ ــاء في خدمة مسـ ــتقبلنا"،

ح. A/AC.105/1235
-9

الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة الراهنة
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمـداوالتهـا في تلـا الـدورة حول بنـد جـدول أعمـالهـا
وي نرُد في تقرير اللجنـة عن أعمـال دورتهـا الثـانيـة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتين
ٌ
ا
نوة
العارضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة الراهنة" ح ،A/74/20الفقرات . 281-275
ائد
و
"الف
المع
ا
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الفضاء والمياه
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمداوالتها في تلا الدورة حول بند جدول أعمالها
وي نرُد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والس ـ ـنـتعين
ٌ
ا
المتععلنق الفضاء والمياه ح ،A/74/20الفقرات . 288-282

-11

الفضاء وتغير المناخ
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمداوالتها في تلا الدورة حول بند جدول أعمالها
وي نرُد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والس ـ ــتين
ٌ
ا
المتعلق الفضاء وتغير المناخ ح ،A/74/20الفقرات . 301-289

-12

استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمداوالتها في تلا الدورة حول بند جدول أعمالها
وي نرُد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والس ـ ــتين
ٌ
ا
المتعلق استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة ح ،A/74/20الفقرات . 311-302
وسـ ـ ـ ـ ــوف يعرض على اللجنة تقرير األمين العام عن تنسـ ـ ـ ـ ــيق األنشـ ـ ـ ـ ــطة ذات الصـ ـ ـ ـ ــلة الفضـ ـ ـ ـ ــاء ضـ ـ ـ ـ ــمن منظومة

األمم المتحدة :التوجُّهات والنتائج المرتقبة للفترة  - 2021-2020االتجاهات الكبرى وتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة

ح. A/AC.105/1230
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دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
اتفقـت اللجنـة ،في دورتهـا الثـانيـة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين ،على أة ُيـدرج بنـد منتظم عنواة "دور اللجنـة وأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوب عملهـا في
المس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبل" في جدول أعمال ًل من اللجنة الفرعية القانونية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية غية إتاحة المجال
لمناقشة المسائل الشاملة لمجاالت متعددة ح ،A/74/20الفقرة  321حح .

وس ـ ــتعرض على اللجنة الفرعية مذ عنًرة من األمانة ش ـ ــأة الحوًمة وأس ـ ــاليب العمل لدى لجنة اس ـ ــتخدام الفض ـ ــاء
الخارجي في األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين ح. A/AC.105/C.1/L.384
عرض للمداوالت حول البند المتعلق بدور اللجنة وأسـ ــلوب عملها في المسـ ــتقبل في تقرير اللجنة عن أعمال
ويرد
ٌ
دورتهــا الثــانيــة والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتين ح ،A/74/20الفقرات  ، 323-312وتقرير اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة عن أعمــال
دورتها الثامنة والخمس ــين ح ،A/AC.105/1240الفقرات  ، 233-212وتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال

دورتها الستين ح ،A/AC.105/1243الفقرات . 141-119
-14

الستكشاف والبتكار في مجال الفضاء
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمداوالتها في تلا الدورة حول بند جدول أعمالها
وي نرُد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والس ـ ــتين
ٌ
ا
ن
المتععلق االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء ح ،A/74/20الفقرات . 335-324

-15

خطة "الفضاء "2030
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمداوالتها في تلا الدورة حول بند جدول أعمالها
وي نرُد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والس ـ ــتين
ٌ
ا
ن
المتععلق خطة "الفضاء  "2030ح ،A/74/20الفقرات . 357-336
وعمال ــالقرار الــذي اتخــذتـ اللجنــة موجــب إجراء ًتــابي ح ،A/75/20الفقرات  ، 32-30اجتما الفريق العــامــل

المعني خطة "الفضاء  "2030خالل الدورة الستين للجنة الفرعية القانونية.

عرض لمداوالت الفريق العامل المعني خطة "الفضاء
ويرد في تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين ٌ

 "2030في دورة اللجنة الفرعية القانونية الستين ح ،A/AC.105/1243الفقرة  14والمرفق الثالث .

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعرض على اللجن ــة ورق ــة عم ــل مق ـ َّـدم ــة من مكت ــب الفريق الع ــام ــل المعني خط ــة "الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء "2030

ح A/AC.105/L.321تتضـمن

ـيغة مدمجة من مشـروم خطة "الفضـاء  "2030وخطة تنفيذها ،من أجل إجراء

المزيد من المفاوضات شأنها خالل اجتماعات الفريق العامل في الدورة ال ار عة والستين للجنة.

-16

مسائل أخرى
عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75ستنظر اللجنة في هذا البند.
عرض لمداوالتها في تلا الدورة حول بند جدول أعمالها
وي نرُد في تقرير اللجنة عن أعمال دورتها الثانية والس ـ ــتين
ٌ
ا
المعنوة "مسائل أخرى" ح ،A/74/20الفقرات . 374-358
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تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين للفترة 2023-2022
ترد الق اررات المتعلق ــة مك ــات ــب اللجن ــة وهيئ ــاته ــا الفرعي ــة للفترة  2023-2022في الوثيق ــة المعنون ــة "الق اررات

واإلجراءات التي اتخذتها لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ولجنتها الفرعية القانونية موجب

إجراء ًتابي" ح ،A/75/20الفقرات . 36-33

والحظت الجمعية العامة ،في قرارها  ،92/75أة دول أوروبا الشـريية قد قامت بتسـمية مرشـحها لمنصـب النائب الثاني
لرئيس اللجنـ ـ ــة/مقرر اللجنـ ـ ــة للفترة 2023-2022؛ وحثـ ـ ــت الـ ـ ــدول األفريق ـي ـ ـ ة ،ودول آسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ــا والمحيط الهـ ـ ــاد ،

ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،ودول أوروبا الغربية ودول أخرى على تســمية مرشــحيها لمنا ــب رئيس

اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة ،ورئيس اللجنــة ،ورئيس اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ،والنــائــب األول لرئيس اللجنــة ،على

ستعقد في عام .2021
التوالي ،للفترة  ،2023-2022قبل دورة اللجنة ال ار عة والستين ،التي ُ

عضوية اللجنة
الحظت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،في دورتها الثامنة والخمس ـ ـ ـ ــين ،طلبي االنض ـ ـ ـ ــمام إلى عض ـ ـ ـ ــوية اللجنة

المقـ ــدمين من بنغالديل وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلوفينيـ ــا ح ،A/AC.105/1240الفقرة  . 10والحظـ ــت اللجنـ ــة الفرعيـ ــة القـ ــانونيـ ــة،
في دورتها الس ـ ـ ـ ـ ــتين ،طلبات االنض ـ ـ ـ ـ ــمام إلى عض ـ ـ ـ ـ ــوية اللجنة المقدمة من أنغوال وبنغالديل وبنما وس ـ ـ ـ ـ ــلوفينيا

ح ،A/AC/105/1243الفقرة  . 12وستعرض تلا الطلبات على اللجنة للنظر فيها في دورتها ال ار عة والستين.

المراقب الدائم لدى اللجنة
الحظت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ،في دورتها الثامنة والخمســين ،طلبي الحصــول على

ــفة المراقب الدائم

لدى اللجنة المقدَّمين إليها من المعهد الدولي لتوحيد القانوة الخاا حاليونيدروا والمؤس ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ــة القمرية المفتوحة

" "Open Lunar Foundationح ،A/AC/105/1240الفقرة  . 11والحظــت اللجنــة الفرعيــة القــانونيــة ،في دورتهــا
السـتين ،طلبات الحصـول على

ـفة مراقب دائم لدى اللجنة المقدمة من اليونيدروا والمؤسـسـة القمرية المفتوحة ومر ـد

" "Square Kilometre Array Observatoryح ،A/AC/105/1243الفقرة  . 13وسـ ــتعرض تلا الطلبات على اللجنة
الستين.
للنظر فيها في دورتها ال ار عة و نع

مسائل أخرى
لعل اللجن اة ُّ
تود أة تناقل مسائل أخرى إضافة إلى ما هو مذًور آنفات ،حسب االقتضاء.
َّ
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المرفق
جدول زمني استرشادي ألعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض
السلمية في دورتها الرابعة والستين*
-1

ُوضـ ــا الجدول الزمني ألعمال لجنة اسـ ــتخدام الفضـ ــاء الخارجي في األغراض السـ ــلمية في دورتها ال ار عة

والس ــتين على نحو ال يش ــكل س ــا قة ألي تنظيم لضعمال المقبلة ،وما مراعاة الحالة االس ــتثنائية الناجمة عن جائحة

مرض فيروس ًورونا حكوفيد 19-العالمية التي ترتبت عليها آثار متعددة الجوانب لم يسبق لها مثيل.

ونظ اتر للقيود المفروض ـ ـ ـ ــة على الس ـ ـ ـ ــفر واالجتمام س ـ ـ ـ ــبب الجائحة ،س ـ ـ ـ ــتعقد الدورة في ش ـ ـ ـ ــكل هجين.
-2
وإذا حالت أي قيود تُفرض نتيجة حدوث تطورات متصـلة الجائحة دوة عقد الدورة في هذا الشـكل ،سـي ن
عقد رئيس
ا
ا
اللجنة مشاورات بهدف التو ل إلى توافق في اآلراء شأة تنظيم األعمال من خالل مقرر جديد.
-3

وســتقتصــر الجلســات التي تُقدَّم فيها خدمات ترجمة شــفوية ًاملة على جلســتين مدة ًل منهما ســاعتاة

يوميًّا طوال مدة الدورة.

"تبادل عام
-4
ويجوز وض ـ ـ ـ ــا حد لعدد الكلمات التي س ـ ـ ـ ـ ُـتلقى في ًل جلس ـ ـ ـ ــة في إطار البند  ،4المعنوة ُ
َّ
المخطط ل
لآلراء" ،حسب االقتضاء ،غية إتاحة الوقت الكافي للنظر في سائر بنود جدول األعمال على النحو

لكل جلس ـ ــة .وينبغي أة تقتص ـ ــر مدة البيانات على س ـ ــبا دقائق .وينبغي أة عن
ينب الرئيس الوفود قبل دييقة واحدة
المخصص ،وأة َّ
يتدخل لوقف إلقاء البياة عند انقضاء سبا دقائق.
من انقضاء الوقت
َّ

-5

وستقوم األمانة بتحميل البيانات ،المقدمة تطوعات من الدول ،على الموقا الشبكي لمكتب شؤوة الفضاء

الخارجي في الوقت المناس ـ ـ ـ ـ ـ ــب .وعلى الوفود أة تبل األمانة ،عند تقديم البيانات ألغراض الترجمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية،
ما إذا ًاة يمكن تحميل البياة على الموقا الشبكي.

-6

وعمال ـالقرار الـذي اتخـذتـ اللجنـة موجـب إجراء ًتـابي ح ،A/75/20الفقرات  32-30بتمـديـد خطـة عمـل

الفريق العامل المعني خطة "الفضـاء  "2030التا ا للجنة لمدة سـنة واحدة من أجل تقديم

ـيغة مدمجة نهائية من

مش ـ ـ ـ ــروم خطة "الفض ـ ـ ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها إلى اللجنة لكي تنظر فيها وتقدمها إلى الجمعية العامة في دورتها
السادسة والسبعين في عام  ،2021سوف يجتما الفريق العامل خالل الدورة ال ار عة والستين للجنة.

-7

وسـتتاح للفريق العامل المعني اسـتدامة أنشـطة الفضـاء الخارجي في األمد البعيد التا ا للجنة الفرعية العلمية

والتقنيـة ح ،A/AC.105/1240الفقرة  195والفريق العـامل المنش ـ ـ ـ ـ ـ ــأ في إطار بنـد جدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة القـانونيـة
المعنوة "تبادل عام لآلراء شــأة النماذج القانونية المحتملة لضنشــطة المتعلقة اســتكشــاف الموارد الفضــائية واســتغاللها

واسـتخدامها" ح ،A/AC.105/1243الفقرة  255إمكانية االجتمام خالل الدورة ال ار عة والسـتين للجنة ،ما االسـتفادة من
خدمات الترجمة الشـ ــفوية حالمرجا نفس ـ ـ  ،الفقرة  . 257وسـ ــيجتما الفريق العامل المعني مصـ ــادر القدرة النووية التا ا

للجنة الفرعية العلمية والتقنية على هامل الدورة ح ،A/AC.105/1240الفقرة . 245
-8

ووضـ ـ ـ ـ ــا الجدول الزمني ألعمال اللجنة حيث يتيل الحد األقصـ ـ ـ ـ ــى من الوقت الجتماعات األفرقة العاملة.
ُ

وتقدم خدمات الترجمة الشـفوية لالجتماعات الرسـمية لضفرقة العاملة .وسُـتعقد االجتماعات غير الرسـمية لضفرقة العاملة
والمش ــاورات غير الرس ــمية التي ُتجرى في إطار بنود جدول األعمال ،حس ــب االقتض ــاء ،بدوة خدمات ترجمة ش ــفوية.
وسيراعى في ترتيب هذه االجتماعات غير الرسمية عدم التداخل بين مواعيدها ،إلى أقصى حد ممكن.

__________
* اتفقت اللجنة ،في دورتها الثامنة والثالثين ،على أة يستمر تزويد الدول األعضاء جدول زمني استرشادي لضعمال ال ينطوي
على المساس التوقيت الفعلي للنظر في بنود معينة في جدول األعمال ح ،A/50/20الفقرة  169حب .
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ويجوز تقديم العروض اإليضـ ــاحية أي من اللغات الرسـ ــمية السـ ــت لضمم المتحدة .وبالنظر إلى سـ ــاعات
-9
االجتمام المحدودة التي َّ
توفر فيها ًامل خدمات الترجمة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــفوية في الدورة ال ار عة والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتين ،لن توفر الترجمة
الشـفوية للعروض اإليضـاحية ،التي سـتعقد من السـاعة  9/45إلى السـاعة  10/45ـباحتا ومن السـاعة  5/15إلى
السـ ـ ـ ــاعة  6/15عد الظهر حبتوقيت فيينا  .وينبغي أة تكوة العروض اإليضـ ـ ـ ــاحية ذات ـ ـ ـ ــلة وثيقة ببنود جدول

أعمـال اللجنـة الفرعيـة ،وأال تتجـاوز مـدتهـا  12دييقـة .وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوف تُنَّبـ الوفود قبـل دييقـة واحـدة من انقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الوقـت
المخصص ،وسيواقف تقديم العرض اإليضاحي عد انقضاء  12دييقة.
َّ

-10

ويمكن لوفود الـدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في اللجنـة أة تقـدم ،في غضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوة أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبوم واحـد من اختتـام الـدورة،

أي تعليقات متصلة بنصوا تقارير األفرقة العاملة وتقرير اللجنة المعتمدة خالل الدورة.

ويرد أدناه جدول زمني اس ــترش ــادي لضعمال .وس ـ ُـيعتامد رس ــميًّا في الجلس ــة األولى للجنة .ويجوز للجنة
-11
أة تقرر أي تغييرات أخرى في الجدول االسترشادي في موعد ال يتجاوز  48ساعة قبل بدء الجلسة المقررة.
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*

حب

اجتمام الفريق العامل المعني خطة "الفضاء "2030

البند  -15خطة "الفضاء "2030

الستين

البند  -7تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها

البند  -4تبادل عام لآلراء

اجتمام الفريق العامل المعني الموارد الفضائية

دورتها الثامنة والخمسين

حأ

البند  -6تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال

الخارجي في األغراض السلمية

البند  -5سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء

المعني الموارد الفضائية

اجتمام غير رسمي للفريق العامل

الخارجي في األمد البعيد

المعني استدامة أنشطة الفضاء

اجتمام الفريق العامل المعني استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد

البند  -15خطة "الفضاء "2030

حب

البند  -13دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل

البند  -7تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين

البند  -4تبادل عام لآلراء

اجتمام الفريق العامل المعني خطة "الفضاء "2030

البند  -7تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورتها الستين

البند  -6تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين

البند  -4تبادل عام لآلراء

البند  -4تبادل عام لآلراء

اجتمام الفريق العامل المعني استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد
اجتمام غير رسمي للفريق العامل

البند  -4تبادل عام لآلراء

البند ً -3لمة الرئيس

البند  -6تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين

البند  -2إقرار جدول األعمال

المعني خطة "الفضاء "2030

البند  -4تبادل عام لآلراء

البند  -5سبل ووسائل الحفاظ على استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

اجتمام غير رسمي للفريق العامل

أوروبا الصيفي

عد الظهر ح 17/00–15/00بتوقيت وسط أوروبا الصيفي

ح 14/45-13/30عد الظهر بتوقيت وسط

االجتماعات غير الرسمية لضفرقة العاملة

للنظر في بنود معيَّنة من جدول األعمال حالوثائق الرسمية للجمعية العامة ،الدورة الخمسوة ،الملحق رقم  ،(A/50/20) 20الفقرتاة  168و 169حب .

اتفق ت لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية ،في دورتها الثامنة والثالثين ،على أة يستمر تزويد الدول األعضاء جدول زمني استرشادي لضعمال ال ينطوي على المساس التوقيت الفعلي

__________

الجمعة 27 ،آب/أغسطس

الخميس 26 ،آب/أغسطس

األربعاء 25 ،آب/أغسطس

البند  -1افتتاح الدورة

 27-25آب/أغسطس 2021

التاريخ

باحات ح 13/00-11/00بتوقيت وسط أوروبا الصيفي

الجدول الزمني السترشادي لألعمال*
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اجتمام الفريق العامل المنشأ في إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية المعنوة "تبادل عام لآلراء شأة النماذج القانونية المحتملة لضنشطة المتعلقة استكشاف الموارد الفضائية واستغاللها واستخدامها".

البند  -17تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة

البند  -17تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة

اعتماد تقرير الفريق العامل المعني خطة "الفضاء "2030

اجتمام الفريق العامل المعني الموارد الفضائية

البند  -15خطة "الفضاء "2030

حب

البند  -13دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل

البند  -10الفضاء والمياه

البند  -17تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة

في الفضاء الخارجي

المعني استخدام مصادر القدرة النووية

اجتمام غير رسمي للفريق العامل

الخارجي في األمد البعيد

المعني استدامة أنشطة الفضاء

اجتمام غير رسمي للفريق العامل

البند  -9الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض الحالة الراهنة

اجتمام الفريق العامل المعني خطة "الفضاء "2030

البند  -14االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء

البند  -12استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة

البند  -17تقرير اللجنة المقدَّم إلى الجمعية العامة

الخارجي في األمد البعيد

اجتمام الفريق العامل المعني استدامة أنشطة الفضاء

البند  -16مسائل أخرى

البند  -11الفضاء وتغير المناخ

اجتمام الفريق العامل المعني خطة "الفضاء "2030

البند  -16مسائل أخرى

البند  -11الفضاء وتغير المناخ

البند  -10الفضاء والمياه

الحالة الراهنة

البند  -9الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء :استعراض

اجتمام الفريق العامل المعني الموارد الفضائية

البند  -14االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء

األمم المتحدة

البند  -12استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة

البند  -8الفضاء والتنمية المستدامة

المعني خطة "الفضاء "2030

البند  -8الفضاء والتنمية المستدامة

اجتمام غير رسمي للفريق العامل

البند  -4تبادل عام لآلراء

سيعاود االنعقاد عمالت الفقرة  2من قرار الجمعية العامة  ،92/75أثناء الدورة للنظر في البند  .15وستستأنف اللجنة نظرها في ذلا البند
حب سيجتما الفريق العامل المعني خطة "الفضاء  ،"2030الذي ُ
يوم األربعاء 1 ،أيلول/سبتمبر ،لكي تعتمد تقرير الفريق العامل.

حأ

الجمعة 3 ،أيلول/سبتمبر

الخميس 2 ،أيلول/سبتمبر

األربعاء 1 ،أيلول/سبتمبر

الثالثاء 31 ،آب/أغسطس

االثنين 30 ،آب/أغسطس

البند  -4تبادل عام لآلراء

 30آب/أغسطس 3-أيلول/سبتمبر 2021

التاريخ

باحات ح 13/00-11/00بتوقيت وسط أوروبا الصيفي

أوروبا الصيفي

عد الظهر ح 17/00–15/00بتوقيت وسط أوروبا الصيفي

ح 14/45-13/30عد الظهر بتوقيت وسط

االجتماعات غير الرسمية لضفرقة العاملة
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