األمــم المتحـدة

الجمعية العامة

A/AC.105/C.1/L.387
Distr.: Limited
8 March 2021
Arabic
Original: English

لجنة استخدام الفضاء الخارجي
في األغراض السلمية
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

الدورة الثامنة والخمسون

فيينا 30-19 ،نيسان/أبريل 2021

جدول األعمال المؤقت المشروح
جدول األعمال المؤقت
-1

إقرار جدول األعمال.

-2

كلمة الرئيس.

-3

تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقدمة عن األنشطة الوطنية.

-4

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية.

-5

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة.

-6

المس ــائل المتص ــلة اا ــتش ــبار األرض عن لابد بوا ــطة الس ـواتل ،اما فل ل تطبيقات لص ــال البلدان
النامية وفل رصد بيئة األرض.

-7

الحطام الفضائل.

-8

دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية.

-9

التطورات األخيرة فل مجال النظم البالمية لسواتل المالحة.

-10

طقس الفضاء.

-11

األجسام القريبة من األرض.

-12

ا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد.

-13

دور اللجنة وأ لوب عملها فل المستقبل.

-14

ا تخدام مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل.

-15

الفضاء والصحة البالمية.

)V.20-07155 (A

150321

**2007155

150321

A/AC.105/C.1/L.387

-16

د ار ــة الطبيبة الفيئيائية والخوال التقنية للمدار التابا االنس ــبة لسرض وا ــتخدام وتطبيقات  ،اما فل ل

فل ميدان االتصــاالت الفضــائية ،ود ار ــة ــائر المســائل المتصــلة بتطورات االتصــاالت الفضــائية ،م إ الء
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( )1

كلمة الرئيس
تطورات ات ص ــلة اجعمال اللجنة الفرعية البلمية والتقنية من
ــيلقل الرئيس ةلمة يس ــتبرض فيها ما حدث من ا
دورتها الساابة والخمسين .وببد تل الكلمة ،تل ِّ
نظم اللجنة الفرعية الجدول الئمنل ألعمالها.

-3

تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقدمة عن األنشطة الوطنية
ـ لـيتال للجنة الفرعية ما قدهمت الدول األعض ــاء من تقارير ةتابية ــنوية عن أنش ــطتها الفض ــائية (A/AC.105/1238
و A/AC.105/1238/Add.1و A/AC.105/1238/Add.2و.)A/AC.105/1238/Add.3

-4

برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية
ـ ـلـيبرض على اللجنة الفرعية تقرير عن الندوة المشـ ــترةة بين األمم المتحدة والنمسـ ــا عن مولـ ــوع تسـ ــخير التطبيقات
الفضــائية من أجل تحقيا الهد  13من أهدا التنمية المســتدامةا البمل المناخل  ،التل لعقدت فل غراتس ،النمســا،

فل الفترة من  1إلى  3أ لول /بتمبر .)A/AC.105/1231( 2020
-5

تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة
اتهفقا الجمعية البامة ،فل الفقرة  5من قرارها  ،92/75على أن تباود اللجنة الفرعية عقد فريقها البامل الجام .
و ـ ـ ــو

نظر الفريا البامل الجام فل البند المتبلا بتسـ ـ ــخير تكنولوجيا الفضـ ـ ــاء ألغراض التنمية االجتماعية

واالقتصادية المستدامة.
-6

المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل ،بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية
وفي رصد بيئة األرض
عمالً االفقرة  5من قرار الجمعية البامة  ،92/75تواصل اللجنة الفرعية النظر فل ه ا البند.

-7

الحطام الفضائي
ـ لـتبرض على اللجنة الفرعية م ِّةرة من األمانة عن البحوث المتبلقة االحطام الفضــائل وأمان األجســام الفضــائية التل
تحمل على متنها مص ــادر قدرة نووية والمش ــاكل المتص ــلة ااص ــطدامها االحطام الفض ــائل .وتتض ــمن الم ِّةرة مبلومات

تلقتها األمانة من دول أعضاء ومنظمات دولية ( A/AC.105/C.1/118و.)A/AC.105/C.1/118/Add.1

__________

( )1ال ِّ
تمتل الشرول جئءاً من جدول األعمال ال ي تبتمده اللجنة الفرعية.
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-8

دعم إدارة الكوارث القائمة على النظم الفضائية
برض على اللجنـة الفرعيـة تقرير عن األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة المنفـ ة فل عـام  2020فل إطـار برنـامج األمم المتحـدة
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ لـي ا
ال تخدام المبلومات الفضائية فل إدارة الكوارث واال تجااة فل حاالت الطوارئ (.)A/AC.105/1239

-9

التطورات األخيرة في مجال النظم العالمية لسواتل المالحة
ـ ـ ـ لـيبرض على اللجنة الفرعية تقرير األمانة عن األنشـ ـ ــطة المضـ ـ ــطل بها فل عام  2020فل إطار خطة عمل
اللجنة الدولية المبنية االنظم البالمية لسواتل المالحة (.)A/AC.105/1237

-10

طقس الفضاء
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل اللجنـة الفرعيـة النظر فل األعمـال التل يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطل بهـا فريا الخبراء المبنل اطقس الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء

( ،A/AC.105/1224الفقرات .)170-152
-11

األجسام القريبة من األرض
ــتواص ــل اللجنة الفرعية النظر فل األعمال التل تض ــطل بها الش ــبإلة الدولية للن ار اخطر الكويإلبات والفريا

اال تشاري المبنل بتخطيط الببتات الفضائية ( ،A/AC.105/1224الفقرات .)186-171
-12

استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد
ال االق اررات واإلجراءات التل اتخ تها لجنة ا ـ ـ ـ ـ ــتخدام الفض ـ ـ ـ ـ ــاء الخارجل فل األغراض الس ـ ـ ـ ـ ــلمية ولجنتها الفرعية
عم ً
القانونية اموجب إجراء ةتابل ( ،)A/75/20م اإلشارة إلى الفقرات  165إلى  168من تقرير اللجنة عن دورتها التانية

والس ـ ـ ـ ـ ـ ــتين ( )A/74/20والفقرتين  195و 196من تقرير اللجنـة الفرعيـة البلميـة والتقنيـة عن أعمـال دورتهـا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاابـة

والخمسـ ــين ( ،)A/AC.105/1224وم التسـ ــليم االظرو الفريدة المحيطة اجائحة فيروس مرض ةورونا (كوفيد)19-

نتخب مإلتب الفريا البامل ،فل إطار بند جدول األعمال المتبلا اا ـ ـ ـ ـ ــتدامة أنشـ ـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ـ ــاء
البالمية ،نبغل أن ل ا

الخارجل فل األمد الببيد ،فل بداية الدورة التامنة والخمسين للجنة الفرعية البلمية والتقنية ( ،A/75/20الفقرة .)24

وينبغل للفريا البامل أيضـاً أن تفا على إطاره المرجبل وأ ـاليب عمل وخطة عمل الخاصـة فل الدورة التامنة
والخمسين للجنة الفرعية ( ،A/75/20الفقرة .)24
-13

دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
ـتواصـل اللجنة الفرعية عملها فل إطار خطة البمل المتبددة السـنوات للفترة  ،2021-2018على النحو المبين

فل م ةرة األمانة اش ـ ــجن الحوةمة وأ ـ ــاليب البمل لدخ لجنة ا ـ ــتخدام الفض ـ ــاء الخارجل فل األغراض الس ـ ــلمية

وهيئتيها الفرعيتين (.)A/AC.105/C.1/L.384
و و
-14

نظر الفريا البامل الجام فل البند المتبلا بدور اللجنة وأ لوب عملها فل المستقبل.

استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي
اتفقـا الجمعيـة البـامـة ،فل الفقرة  5من قرارهـا  ،92/75على أن تبـاود اللجنـة الفرعيـة عقـد فريقهـا البـامـل المبنل
اا تخدام مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل.
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ِّ
المتبددة السـ ــنوات للفترة ،A/AC.105/1138( 2021-2017
و ـ ــيواصـ ــل الفريا البامل عمل وفقاً لخطة البمل

المرفا التانل ،الفقرة .)9

و تلبرض على اللجنة الفرعية الوثائا التاليةا
(أ)

ورقة عمل عن الخبرة المإلتسـبة فل التطبيا البملل للمبادئ المتصـلة اا ـتخدام مصـادر الطاقة

النووية فل الفضـ ـ ـ ــاء الخارجل واطار األمان الخال بتطبيقات مصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية فل الفضـ ـ ـ ــاء الخارجل ،من

إعداد االتحاد الرو ل ()A/AC.105/C.1/L.388؛
(ب)

ورقة عمل عن البملية المحدثة والواعية االمخاطر المستخدمة فل الواليات المتحدة األمريإلية

(ج)

تحليل أولل محهدث لكيفية إ ـ ـ ــهام المبادئ المتصـ ـ ــلة اا ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ــادر الطاقة النووية فل

إلطالق النظم النووية الفضائية ،من إعداد الواليات المتحدة ()A/AC.105/C.1/L.389؛

الفضـ ـ ـ ــاء الخارجل فل أمان تطبيقات مصـ ـ ـ ــادر القدرة النووية فل الفضـ ـ ـ ــاء ،من إعداد إيطاليا وفرنسـ ـ ـ ــا والمملكة

المتحدة لبريطانيا البظمى وأ رلندا الشمالية ووةالة الفضاء األوروبية ()A/AC.105/C.1/L.390؛
(د)

مش ـ ــروع تقرير عن تنفي إطار األمان الخال بتطبيقات مص ـ ــادر القدرة النووية فل الفض ـ ــاء

الخارجل والتوصـ ـ ـ ـ ــيات المقدمة اشـ ـ ـ ـ ــجن ما يمإلن إدخال من تحسـ ـ ـ ـ ــينات من حين المحتوخ التقنل والنطاق على
المبادئ المتصـ ـ ـ ــلة اا ـ ـ ـ ــتخدام مصـ ـ ـ ــادر الطاقة النووية فل الفضـ ـ ـ ــاء الخارجل ،من إعداد الفريا البامل المبنل

اا تخدام مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل (.)A/AC.105/C.1/L.391
-15

الفضاء والصحة العالمية
اتفقـا الجمعيـة البـامـة ،فل الفقرة  5من قرارهـا  ،92/75على أن تبـاود اللجنـة الفرعيـة عقـد فريقهـا البـامـل المبنل
االفضاء والصحة البالمية.

و ـ ـ ـ ـ ـ ــيواص ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفريا البامل عمل وفقاً لخطة عمل المتبددة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات ( ،A/AC.105/1202المرفا التالن،
الت يل األول).
و ـ لـتبرض على الفريا البامل الردود الواردة على مجموعة األ ــئلة المتبلقة االســيا ــات والتجارب والممار ــات فل مجال
تسـ ـ ــخير علوم وتكنولوجيا الفضـ ـ ــاء ألغراض الصـ ـ ــحة البالمية ( A/AC.105/C.1/119وA/AC.105/C.1/119/Add.1

و A/AC.105/C.1/119/Add.2و.)A/AC.105/C.1/119/Add.3
-16

دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية 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

عمالً االفقرة  5من قرار الجمعية البامة  ،92/75تواصل اللجنة الفرعية النظر فل ه ا البند.
-17

مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية
ـ ـ ــيقدهم مشـ ـ ــروع جدول األعمال المؤهقا لدورة اللجنة الفرعية التا ـ ـ ــبة والخمسـ ـ ــين ،ال ي ِّ
يحدد الموالـ ـ ــي المراد
ل
تناولها ااعتبارها موالــي /بنوداً منفردة للمناقشــة أو فل إطار خطط البمل المتبددة الســنوات ،إلى لجنة ا ــتخدام

الفضاء الخارجل فل األغراض السلمية فل دورتها الراابة والستين ،فل عام .2021
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و ينظر الفريا البامل الجام فل مشروع جدول األعمال المؤهقا لدورة اللجنة الفرعية التا بة والخمسين.
ال االق اررات واإلجراءات التل اتخ تها لجنة ا ـتخدام الفضـاء الخارجل فل األغراض السـلمية ولجنتها الفرعية القانونية
وعم ً

اموجــب إجراء ةتــابل ( ،)A/75/20من المقرر أن لتبقــد نــدوة نظمهــا االتحــاد الــدولل للمالحــة الفلكيــة عن مول ـ ـ ـ ـ ـ ــوع
الرحالت الفضائية المجهولة ،فل الدورة التامنة والخمسين للجنة الفرعية البلمية والتقنية ( ،A/75/20الفقرة .)25
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المرفق
تنظيم األعمال
لولـ الجدول الئمنل ألعمال اللجنة الفرعية البلمية والتقنية فل دورتها التامنة والخمسـين على نحو ال
-1
يش ـ ـ ـ ــإلل ـ ـ ـ ــااقة ألي تنظيم لسعمال المقبلة ،وم مراعاة الحالة اال ـ ـ ـ ــتتنائية الناجمة عن جائحة مرض فيروس
كورونا (كوفيد )19-البالمية التل ترتبا عليها آثار متبددة الجوانب لم يسبا لها متيل.

ونظ اًر للقيود المفرول ـ ــة على الس ـ ــفر واالجتماع اس ـ ــبب الجائحة ،ـ ــتبقد الدورة فل ش ـ ــإلل هجين .وا ا
-2
حالا أي قيود تلفرض نتيجة حدوث تطورات متص ـ ـ ــلة االجائحة دون عقد الدورة فل ه ا الش ـ ـ ــإلل ،ـ ـ ــي ِّ
بقد رئيس
ا
ا
اللجنة الفرعية مشاورات بهد التوصل إلى توافا فل اآلراء اشجن تنظيم األعمال من خالل مقرر جد د.
و ــتقتصــر الجلســات التل تلقدهم فيها خدمات ترجمة شــفوية ةاملة على جلســتين مدة ةل منهما ــاعتان
-3
وميًّا طوال مدة الدورة.
-4

ويجوز ،حسب االقتضاء ،الحاد من عدد البيانات التل لتلقى فل ةل جلسة فل إطار البند  ،3المبنون

تبـادل عـام لآلراء وعرض للتقـارير المقـهدمـة عن األنشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة الوطنيـة  ،من أجـل إتـاحـة وقـا ةـا

للنظر فل بنود

جدول األعمال األخرخ المئم النظر فيها فل ةل جلس ـ ـ ــة .وينبغل أن تقتص ـ ـ ــر مدة البيانات على ـ ـ ــب دقائا.

ص ـ ـ ـ ـد ،وأن تد هخل لوقل إلقاء البيان
وينبغل أن ِّنب الرئيس الوفود قبل دقيقة واحدة من انقضـ ـ ـ ـ اء الوقا المخ ه

عند انقضاء ب دقائا.
-5

و تقوم األمانة بتحميل البيانات ،المقدمة تطوعاً من الدول ،على الموق الشبإلل لمإلتب شؤون الفضاء

الخـارجل فل الوقـا المنـا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب .وعلى الوفود أن تبلم األمـانـة ،عنـد تقـديم البيـانـات ألغراض الترجمـة الفوريـة،

اما إ ا ةان يمإلن تحميل البيان على الموق الشبإلل.

لولـ ـ ـ الجدول الئمنل لبمل اللجنة الفرعية احين ترق لسفرقة الباملة التل ـ ـ ــتلدعى إلى االنبقاد فل
-6
إطار البنود  5و 15-12و 17أكبر قدر ممإلن من الوقا المتال .و ـ ـ ـ ـ ــتقدم إلى االجتماعات الر ـ ـ ـ ـ ــمية لسفرقة

الباملة خدمات ترجمة شــفوية .و ــتلبقد االجتماعات غير الر ــمية لسفرقة الباملة والمشــاورات غير الر ــمية التل
تلجرخ فل إطار بنود جدول األعمال ،حسـ ــب االقتضـ ــاء ،بدون خدمات ترجمة شـ ــفوية .و ـ ــيراعى فل ترتيب ه ه
االجتماعات غير الر مية عدم التداخل بين مواعيدها ،إلى أقصى حد ممإلن.

-7

وبالنظر إلى ـ ـ ـ ـ ـ ــاعات االجتماع المحدودة التل توهفر فيها ةامل خدمات الترجمة الشـ ـ ـ ـ ـ ــفوية فل الدورة

التامنة والخمس ــين ،ــتقدهم البروض اإليض ــاحية التقنية بدون ترجمة ش ــفوية ،و ــتحدهد مواعيدها من الس ــاعة 10

ـاء بتوقيا و ـ ــط أوروبا .ويجوز تقديم البروض اإليضـ ــاحية التقنية اجي من
إلى  11صـ ــباحاً ومن  5إلى  6مسـ ـ ً
اللغات الر مية السا لسمم المتحدة ،بدون ترجمة شفوية .وينبغل أن تكون ه ه البروض اإليضاحية ات صلة
وثيقة ببنود جدول أعمال اللجنة الفرعية ،وأال تتجاوز مدتها  12دقيقة .و ـ ـ ـ ــو

تلنهب الوفود قبل دقيقة واحدة من

المخصد ،و يواقل تقديم البرض اإليضاحل ابد انقضاء  12دقيقة.
انقضاء الوقا
ه

ويجوز لوفود الدول األعضــاء فل لجنة ا ــتخدام الفضــاء الخارجل فل األغراض الســلمية ،فل غضــون
-8
أ ـ ـ ـ ـ ــبوع واحد من اختتام الدورة ،أن ِّ
تقدم أي تبليقات متص ـ ـ ـ ـ ــلة بنص ـ ـ ـ ـ ــول تقارير األفرقة الباملة وتقرير اللجنة
الفرعية المبتمدة خالل الدورة.

بتمد ر ـميًّا فل الجلسـة األولى للجنة الفرعية .ويجوز
-9
ويرد أدناه جدول زمنل ا ـترشـادي لسعمال .و لـي ا
للجنة الفرعية أن تقرر أي تغييرات أخرخ فل الجدول اال ـ ـ ـ ــترش ـ ـ ـ ــادي فل موعد ال تجاوز  48ـ ـ ـ ــاعة قبل بدء
الجلسة المقررة.
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(د)

(أ)

البند  -11األجسام القريبة من األرض

واالقتصادية المستدامة
(د)

البند  -5تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية

البند  -3تبادل عام لآلراء

اجتماع الفريا البامل الجام

البند  -13دور اللجنة وأ لوب عملها فل المستقبل

البند  -7الحطام الفضائل

البند  -3تبادل عام لآلراء

البند  -14مصادر القدرة النووية
(ب)

البند  -12ا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

البند  -10طقس الفضاء

البند  -3تبادل عام لآلراء

البند  -3تبادل عام لآلراء

البند  -2ةلمة الرئيس

مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل

اجتماع غير ر مل للفريا البامل المبنل اا تخدام

أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

اجتماع غير ر مل للفريا البامل المبنل اا تدامة

والصحة البالمية

اجتماع غير ر مل للفريا البامل المبنل االفضاء

(أ)

اجتماع الفريا البامل المبنل االفضاء والصحة البالمية

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

البند  -4برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية

البند  -11األجسام القريبة من األرض

البند  -3تبادل عام لآلراء

اجتماع الفريا البامل المبنل االفضاء والصحة البالمية

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

البند  -5تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة

(ج)

البند  -15الفضاء والصحة البالمية

البند  -3تبادل عام لآلراء

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

(ج)

البند  -15الفضاء والصحة البالمية

البند  -7الحطام الفضائل

البند  -3تبادل عام لآلراء

البند  -14مصادر القدرة النووية

(ب)

البند  -12ا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

البند  -10طقس الفضاء

البند  -3تبادل عام لآلراء
مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل

اجتماع غير ر مل للفريا البامل المبنل اا تخدام

ا تراحة ( 15/00-13/00بتوقيا و ط أوروبا)

ابد الظهر ( 17/00–15/00بتوقيا و ط أوروبا)

فل بنود مبيهنة من جدول األعمال (الوثائا الر مية للجمعية البامة ،الدورة الخمسون ،الملحا رقم  ،)A/50/20( 20الفقرتان  168و( 169ب)).

اتفقا لجنة ا تخدام الفضاء الخارجل فل األغراض السلمية ،فل دورتها التامنة والتالثين ،على أن يستمر تئويد الدول األعضاء اجدول زمنل ا ترشادي لسعمال ال نطوي على المساس االتوقيا الفبلل للنظر

__________
*

 22نيسان/أبريل

الخميس،

 21نيسان/أبريل

األربباء،

التالثاء،

 20نيسان/أبريل

االثنين،

 19نيسان/أبريل

البند  -1إقرار جدول األعمال

األسبوع  23-19نيسان/أبريل 2021

التاريخ

صباحاً ( 13/00-11/00بتوقيا و ط أوروبا)

الجدول الزمني االسترشادي لألعمال*

(د)
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األمد الببيد

األربباء،

 28نيسان/أبريل

 27نيسان/أبريل

التالثاء،

 26نيسان/أبريل

االثنين،

ندوة نظمها االتحاد الدولل للمالحة الفضائية عن مولوع الرحالت الفضائية المجهولة

اعتماد تقرير الفريا البامل الجام

اعتماد تقرير الفريا البامل المبنل االفضاء والصحة البالمية

فل الفضاء الخارجل

اعتماد تقرير الفريا البامل المبنل اا تخدام مصادر القدرة النووية

للجنة الفرعية

(د)

البند  -17مشروع جدول األعمال المؤقا للدورة التا بة والخمسين

البند  -16مدار اتلل ثابا االنسبة إلى األرض

البند  -6اال تشبار عن ابد

اجتماع الفريا البامل الجام

اعتماد تقرير الفريا البامل المبنل اا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

(د)

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

(د)

البند  -6اال تشبار عن ابد

أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد

البند  -17مشروع جدول األعمال المؤقا للدورة التا بة والخمسين للجنة الفرعية

البند  -16مدار اتلل ثابا االنسبة إلى األرض

البند  -13دور اللجنة وأ لوب عملها فل المستقبل

البند  -9النظام البالمل لسواتل المالحة

البند  -3تبادل عام لآلراء

اجتماع غير ر مل للفريا البامل المبنل اا تدامة

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

اجتماع الفريا البامل المبنل االفضاء والصحة البالمية

اجتماع الفريا البامل المبنل اا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل

البند  -8دعم إدارة الكوارث

والصحة البالمية

البند  -8دعم إدارة الكوارث

اجتماع غير ر مل للفريا البامل المبنل االفضاء

البند  -3تبادل عام لآلراء

البند  -9النظام البالمل لسواتل المالحة

البند  -4برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية

البند  -3تبادل عام لآلراء

األمد الببيد

اجتماع الفريا البامل المبنل اا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل

األسبوع  30-26نيسان/أبريل 2021

 23نيسان/أبريل

الجمبة،

التاريخ

صباحاً ( 13/00-11/00بتوقيا و ط أوروبا)

ا تراحة ( 15/00-13/00بتوقيا و ط أوروبا)

ابد الظهر ( 17/00–15/00بتوقيا و ط أوروبا)
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(د)

(ج)

(ب)

(أ)

البند  -18التقرير المقدهم إلى اللجنة

يجتم الفريا البامل المبنل اا تدامة أنشطة الفضاء الخارجل فل األمد الببيد ،ال ي ينبقد عمال االفقرة  5من قرار الجمعية البامة  ،92/75أثناء الدورة للنظر فل البند  .12و تستجنل اللجنة الفرعية نظرها

البند  -18التقرير المقدهم إلى اللجنة

البند  -18التقرير المقدهم إلى اللجنة

البند  -18التقرير المقدهم إلى اللجنة

 28نيسان/أبريل ،لكل تبتمد تقرير الفريا البامل.

يجتم الفريا البامل الجام  ،ال ي يباود االنبقاد عمالً االفقرة  5من قرار الجمعية البامة  ،92/75أثناء الدورة للنظر فل البنود  5و 13و .17و تستجنل اللجنة الفرعية نظرها فل تل البنود وم األربباء،

وم األربباء 28 ،نيسان/أبريل ،لكل تبتمد تقرير الفريا البامل.

يجتم الفريا البامل المبنل االفضاء والصحة البالمية ،ال ي يباود االنبقاد عمالً االفقرة  5من قرار الجمعية البامة  ،92/75أثناء الدورة للنظر فل البند  .15و تستجنل اللجنة الفرعية نظرها فل ل البند

الفرعية نظرها فل ل البند وم األربباء 28 ،نيسان/أبريل ،لكل تبتمد تقرير الفريا البامل.

يجتم الفريا البامل المبنل اا تخدام مصادر القدرة النووية فل الفضاء الخارجل ،ال ي يباود االنبقاد عمالً االفقرة  5من قرار الجمعية البامة  ،92/75أثناء الدورة للنظر فل البند  .14و تستجنل اللجنة

فل ل البند وم األربباء 28 ،نيسان/أبريل ،لكل تبتمد تقرير الفريا البامل.

 30نيسان/أبريل

الجمبة،

 29نيسان/أبريل

الخميس،

التاريخ

صباحاً ( 13/00-11/00بتوقيا و ط أوروبا)

ا تراحة ( 15/00-13/00بتوقيا و ط أوروبا)

ابد الظهر ( 17/00–15/00بتوقيا و ط أوروبا)
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