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ستخدام الفضاء اخلارجي جلنة ا
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة األربعون

    ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨-١٧فيينا، 
 جدول األعمال املؤقت

  
 . جدول األعمالعتمادا -١

 .الرئيسكلمة  -٢

 .وطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة ال -٣

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤

مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي    تنفــيذ توصــيات  -٥
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

املسـائل املتصـلة باستشـعار األرض عـن بعـد بواسـطة السـواتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاته                      -٦
 . البلدان النامية ويف رصد بيئة األرضلصاحل

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٧

وسـائل وآلـيات تعزيـز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات               -٨
 .الفضائية داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

 . الكوارث الطبيعيةبرلتدتنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل  -٩

 .احلطام الفضائي -١٠
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دراسـة الطبـيعة الفيزيائـية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه              -١١
وتطبـيقاته يف مـيدان االتصـاالت الفضـائية وغـريه مـن املـيادين، وكذلـك عن املسائل                   

 خاص الحتياجات األخـرى املتصـلة بـتطورات االتصـاالت الفضائية، مع ايالء اعتبار          
 .البلدان النامية ومصاحلها

حشـد املـوارد املالـية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا                -١٢
 .الفضائية

 .استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض العلوم الطبية والصحة العامة -١٣

نة الفرعــية العلمــية  للجــاحلاديــة واألربعــنيمشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة  -١٤
 .والتقنية

 .التقرير املقدم اىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٥
    

 *الشروح
 
 كلمة الرئيس -٢
 

  ما ا يستعرض فيه  كلمةالرئيس  سيلقي   ، اللجـنة الفرعية جدول األعمال     اعـتماد بعـد    
 مـن تطورات ذات صلة  ة والتقنـية  العلمـي  والـثالثني للجـنة الفرعـية     التاسـعة حـدث مـنذ الـدورة       

 . ألعماهلااجلدول الزمين اللجنة نظم الرئيس، ستكلمةوبعد . ابأعماهل
 
 تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -٣

 
ــتقارير الســنوية املقدمــة مــن الــدول األعضــاء عــن        ســتعرض عــلى اللجــنة الفرعــية ال

 وقـد اقـترح، كمـبدأ توجـيهي عام، أن يكون طول             .(A/AC.105/788)أنشـطتها الفضـائية     
 دقائق تقريبا   ١٠ و ٥الكـلمات الـيت تلقى يف اطار هذا البند من جدول األعمال ما بني               

 ).A/AC.105/786 من الوثيقة ١٦انظر الفقرة (
  

__________ 
 .الشروح واجلدول الزمين االسترشادي جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة الفرعيةال متثل   * 
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 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤
 

ــرارها   ١٩اتفقــت اجلمعــية العامــة يف الفقــرة      كــانون ١١، املــؤرخ ٥٧/١١٦مــن ق
، على أن تعاود اللجنة الفرعية عقد فريقها العامل اجلامع لكي ينظر يف             ٢٠٠٢ديسـمرب   /األول

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

 اللجـنة الفرعـية بشـأن بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، مبا يف                   آراءتـرد   و 
ن ــ والثالثي التاسعــةها  ــ دورت هــــا عــــن ي تقرير ـــــ ، ف ٢٠٠٣-٢٠٠١رة  ــــفـت ة ال ــــك أنشـط  ـــ ذل
)A/AC.105/786  أمـا آراء جلـنة اسـتخدام الفضـاء يف األغـراض السلمية             ). ٤٠-٢٨ ، الفقـرات

، أقــرت ٥٧/١١٦ مــن قــرارها ٢٢ ويف الفقــرة )١(.فــترد يف تقريــر دورهتــا اخلامســة واألربعــني 
، بالصيغة اليت اقترحها    ٢٠٠٣ج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية لعام          اجلمعـية العامـة بـرنام     

 ).، األبواب الثاين إىل الرابعA/AC.105/773انظر (على اللجنة خبري التطبيقات الفضائية 

ــر اخلــبري     ــلى اللجــنة تقري ــناول وســيعرض ع ــذي يت ــتحدة     ال ــم امل ــرنامج األم ــيذ ب  تنف
ــناء  ــائية أثـ ــيقات الفضـ ــامي للتطبـ ــامهة يف   ٢٠٠٣و ٢٠٠٢ عـ ــالدول املسـ ــة بـ ، وكذلـــك قائمـ

 .(A/AC.105/790)الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية 

وسـتعرض عـلى اللجنة الفرعية أيضا التقارير التالية عن الدورات التدريبية والندوات              
 :٢٠٠٢وحلقات العمل املعقودة حتت رعاية الربنامج يف عام 

ر عـن حلقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة واهلند حول عمليات              تقريـ  )أ( 
مــارس / آذار٢٢ إىل ١٨البحــث واالنقــاذ بواســطة الســواتل، املعقــودة يف بــنغالور، اهلــند، مــن 

٢٠٠٢ (A/AC.105/783)؛ 

تقريــر عــن حلقــة العمــل الثالــثة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات     )ب( 
اسـتخدام وتطبـيقات الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة، املعقودة يف       املـتحدة األمريكـية حـول      

 ؛(A/AC.105/795) ٢٠٠٢أبريل / نيسان٥ إىل ١سانتياغو من 

ــية عشــرة املشــتركة بــني األمــم      )ج(  ــية الثان ــية الدول ــر عــن الــدورة التدريب تقري
ــعار عــن بعــد، املعقــودة يف         ــتحدة والســويد لتثقــيف املعــلمني يف جمــال االستش ســتوكهومل امل

 ؛(A/AC.105/796) ٢٠٠٢يونيه / حزيران٨مايو إىل / أيار٢وكريونا، السويد، من 

__________ 
 .٦٧-٤٩الفقرات ، (A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعيــة العامـــة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم   ) 1( 
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تقريـر عـن حلقة العمل االقليمية لألمم املتحدة حول استخدام تكنولوجيا             )د( 
 ٢٠٠٢يولــيه / متــوز٥ إىل ١الفضــاء لــتدّبر الكــوارث يف أفريقــيا، املعقــودة يف أديــس أبابــا مــن 

(A/AC.105/794)؛ 

تقريــر عــن حلقــة العمــل الــرابعة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والواليــات   )ه( 
املـتحدة األمريكـية حـول اسـتخدام وتطبيقات الشبكات العاملية لسواتل املالحة، لصاحل أفريقيا               

 ؛(A/AC.105/785) ٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ إىل ١٥وغريب آسيا، املعقودة يف لوساكا من 

شــتركة بــني األمــم املــتحدة وجــنوب أفريقــيا تقريــر حــول حلقــة العمــل امل )و( 
ــية حــول   ، الــيت "تكنولوجــيا الفضــاء توفــر حلــوال للتنمــية املســتدامة  "ووكالــة الفضــاء األوروب

نظمـت دعمـا ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، وعقدت يف ستيلينبوش، جنوب أفريقيا،                   
 ؛(A/AC.105/797) ٢٠٠٢أغسطس / آب٢٣ إىل ٢١من 

يــر عــن الــندوة الثالــثة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والنمســا ووكالــة    تقر )ز( 
الفضـاء األوروبـية حـول تعزيـز مشـاركة الشـباب يف األنشـطة الفضـائية، املعقـودة يف غراتس،                     

 ؛(A/AC.105/793) ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩النمسا، من 

ــة عشــرة املشــتركة بــني األمــم       )ح(  ــر حــول حلقــة العمــل احلادي ــتحدة تقري امل
 ٩ووكالـة الفضـاء األوروبية حول علوم الفضاء األساسية، املعقودة يف قرطبة، األرجنتني، من                

 ؛(A/AC.105/784) ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٣إىل 

ــدويل        )ط(  ــتحدة واالحتــاد ال ــة العمــل املشــتركة بــني األمــم امل ــر عــن حلق تقري
ــلمالحة الفضــائية حــول   ــناء شــراكات مــع كــل   : يةإجيــاد حلــول فضــائية للمشــاكل العاملــ  "ل ب

، املعقــودة يف هوســتون، الواليــات املــتحدة "األطــراف املعنــية يف جمــال األمــن البشــري والتنمــية
، أثـناء املؤمتـر العـاملي الثاين للفضاء         ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٢ إىل   ١٠األمريكـية، مـن     

(A/AC.105/798)؛ 

مــم املــتحدة واألكادميــية تقريــر عــن حلقــة العمــل الثالــثة املشــتركة بــني األ  )ي( 
مــا بعــد نقــل  : الســواتل الصــغرية يف خدمــة الــبلدان النامــية "الدولــية لــلمالحة الفضــائية حــول  

/  تشــرين األول١٢، املعقــودة يف هوســتون، الواليــات املــتحدة األمريكــية، يف     "التكنولوجــيا
 ؛(A/AC.105/799)، أثناء املؤمتر العاملي الثاين للفضاء ٢٠٠٢أكتوبر 

تقريـر عن االجتماع الدويل املشترك بني األمم املتحدة والواليات املتحدة            )ك( 
األمريكـية للخـرباء املعنـيني باسـتخدام الشـبكات العاملـية لسـواتل املالحـة، املعقـود يف فييـنا من                      

 .(A/AC.105/801) ٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥ إىل ١١
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عين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث امل -٥
  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

، اتفقـت اجلمعـية العامـة عـلى أن تعاود اللجنة            ٥٧/١١٦ مـن قـرارها      ١٩يف الفقـرة     
الفرعـية عقـد فـريقها العـامل اجلـامع، لكـي ينظر يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث                    

 ).اليونسبيس الثالث(ضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية املعين باستكشاف الف

ــرة   ــرارها   ٢٦ويف الفق ــن ق ــياح،     ٥٧/١١٦م ــع االرت ــة، م ــية العام ، الحظــت اجلمع
األعمــال الــيت اضــطلعت هبــا أفــرقة العمــل األحــد عشــر الــيت أنشــأهتا اللجــنة يف دورهتــا الــرابعة   

يذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث، واتفقت   واألربعـني حتـت قـيادة طوعـية مـن دول أعضـاء لتنفـ           
واتفقــت . عــلى أن تقــدم الــدول األعضــاء دعمــا كــامال ألفــرقة العمــل يف االضــطالع بأعماهلــا

اللجـنة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني عــلى أن مــن املهــم أن تواصــل مجــيع أفــرقة العمــل تقــدمي  
 )٢(.تقاريرها إىل اللجنة الفرعية العملية والتقنية

عروضا على اللجنة الفرعية تقرير حيتوي على معلومات حمّدثة، يف شكل           وسـيكون م   
 .(A/AC.105/C.1/L.262)جداول، عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 

، الحظـت اجلمعـية العامـة، مـع االرتياح، أن           ٥٧/١١٦ مـن قـرارها      ٢٨ويف الفقـرة     
ية لكي تقوم اجلمعية، يف دورهتا   اللجـنة بـدأت أعماهلـا الرامـية إىل اعـداد تقريـر يقدم إىل اجلمع               

التاسـعة واخلمسـني، باسـتعراض وتقيـيم تنفـيذ نواتـج اليونيسـبيس الثالث والنظر يف اختاذ مزيد                   
ووافقـت اجلمعية أيضا على أن يعاد، يف ذلك السياق، يف الدورة       . مـن االجـراءات واملـبادرات     

وينبغي أن تقوم   . اد التقرير السادسـة واألربعـني للجـنة، عقـد فـريق عـامل أنشـأته اللجـنة العـد                 
اللجـنة الفرعية يف دورهتا األربعني، ووفقا جلدول زمين العداد التقرير اتفق عليه الفريق العامل               
الـتابع للجـنة، بتجمـيع املسـامهات والتوصـيات لكـي يـنظر فـيها الفـريق العـامل التابع للجنة يف               

ــتابع للجــنة االجــراءات  وتــرد يف تقريــر الفــريق  . الــدورة السادســة واألربعــني للجــنة  العــامل ال
 )٣(.احملددة اليت ينبغي أن تتخذها اللجنة الفرعية

__________ 
 .٤٤املرجع نفسه، الفقرة  (2) 
 .١٤املرجع نفسه، املرفق األول، الفقرة  (3) 
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املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل  -٦
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

ية اللجـنة بأن   ، توصـ  ٥٧/١١٦مـن قـرارها     ) أ (١٦أقـرت اجلمعـية العامـة يف الفقـرة           
 .تنظر اللجنة الفرعية يف هذا البند أثناء دورهتا األربعني

  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٧

، توصية اللجنة بأن    ٥٧/١١٦من قرارها   ) ب (١٦أقـرت اجلمعية العامة، يف الفقرة        
ـا خلطة العمل اليت اعتمدهتـا اللجنة      تـنظر اللجـنة الفرعية يف هذا البند أثناء دورهتا األربعني وفقـ           

 ).، التذييل املرفق الثالث ،  Corr.1 و A/AC.105/697 (الفرعـيــة فــي دورهتــا اخلامســـة والثالثني        
، اتفقــت اجلمعــية عــلى أن تعــاود اللجــنة الفرعــية عقــد ٥٧/١١٦ مـــن قــرارها ٢٠ويف الفقــرة 

وتقضــي خطــة . يف الفضــاء اخلــارجيفــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية  
العمـل بـأن حتـدد اللجـنة الفرعـية يف دورهتا األربعني ما إن كانت ستتخذ، أم لن تتخذ، املزيد                     
مــن اخلطــوات بشــأن املعلومــات الــواردة يف الــتقرير الــذي أعــده الفــريق العــامل مبوجــب خطــة 

ــنون   ــية احملــ   "العمــل، واملع ــيات الوطن ــية والعمل ــائق الدول تملة الصــلة باســتخدام  اســتعراض الوث
 .(A/AC.105/781)" مصادر القدرة النووية ألغراض سلمية يف الفضاء اخلارجي

 من الوثيقة   ٧٧الفقرة  (وعمـال باتفـاق يف اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني             
A/AC.105/786واســتنادا إىل األعمــال الــيت قامــت هبــا اللجــنة الفرعــية بــني الدورتــني التاســعة ، 

والـثالثني واألربعـني، سـيقدم الفـريق العـامل إىل اللجـنة الفرعـية جمموعـة مـن اخليارات احملتملة              
بشـأن أي خطـوات إضـافية قـد تعتـرب مالئمـة فيما يتعلق مبصادر القدرة النووية يف الفضاء، مبا                     

وســيوزع اقــتراح الفــريق العــامل باعتــباره . يف ذلــك وضــع خطــة عمــل جديــدة لعــدة ســنوات 
 . لكي تنظر فيه اللجنة الفرعيةA/AC.105/C.1/L.261الوثيقة 

  
وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات  -٨

  الفضائية داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها
، توصــية اللجــنة ٥٧/١١٦مــن قــرارها ) ب (١٦أقــرت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة   

تـنظـر اللجـنـة الفرعـيـة يف هـذا البـند وفقــا خلطة العمل اليت اعتمدهتـا اللجنة الفرعيــة فـي                   بــأن   
 وتقضي خطة العمل    ).٤٠الفقرة  ،  املرفق الثاين ،  A/AC.105/736( دورهتــا السـابعـة والـثالثـني     

بــأن تصــوغ اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا الفرعــية األربعــني اقــتراحات حمــددة وملموســة، وعــند    
االقتضـاء خطـط عمـل، لـتعزيز الـتعاون بـني الوكـاالت عـلى اسـتخدام الفضـاء داخـل منظومة                       
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األمــم املــتحدة ولــزيادة اســتخدام التطبــيقات واخلدمــات الفضــائية داخــل املــنظومة بوجــه عــام   
 .وفيما بني هيئات معينة تابعة لألمم املتحدة

وكـاالت بشأن أنشطة  وسـتعقد الـدورة الثالـثة والعشـرون لالجـتماع املشـترك بـني ال          
وسيتاح للجنة الفرعية   . ٢٠٠٣يناير  / كانون الثاين  ٢٤ إىل   ٢٢الفضـاء اخلارجي يف فيينا مـــن       

، وكذلــك تقريــر األمــني العــام عــن تنســيق أنشــطة الفضــاء  (A/AC.105/791)تقريــر االجــتماع 
ــتحدة    ــم امل ــنظومة األم ــامي   : اخلــارجي داخــل م ــرنامج العمــل لع ــوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٣ب  واألع

 .(A/AC.105/792)الالحقة 

وقــد دعــت اللجــنة الفرعــيـــة يف دورهتــا التاســعة والــثالثني وكالــة الفضــاء األوروبــية   
ومـنظمة األمـم املتحدة للتربية والعلم والثقافة وسائر اهليئات املشاركة يف مبادرة تلك اهليئات،               

ــترا       ــة ال ــية محاي ــم اتفاق ــد يف دع ــية إىل اســتخدام االستشــعار عــن بع ــيعي  الرام ــثقايف والطب ث ال
 وكذلـك احلكومـات، إىل أن تعرض جتارهبا على اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني               )٤(العـاملي، 

)A/AC.105/786 ــرة ــروض ميكــن أن      ). ٨٧، الفق ــك الع ــلى أن تل ــية ع واتفقــت اللجــنة الفرع
تســتكمل بــتقارير وجــيزة مــن هيــئات األمــم املــتحدة األخــرى عــن اســتخدامها لتكنولوجــيات  

 .االستشعار عن بعد
  

   الكوارث الطبيعيةلتدبرتنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل  -٩
لجنة بأن ، أقـرت اجلمعية العامة توصية ال   ٥٧/١١٦مـن قـرارها     ) ب (١٦يف الفقـرة     

ي ـ اللجــنة الفرعــية فــاعــتمدتـهاي ـة العمــل الــتـــ خلطوفقــاذا البــند ـي هـــ اللجــنة الفرعــية فــتــنظـر
وتقضي خطة العمل ). ٤١، املرفق الثاين، الفقرة     A/AC.105/736(ن  ــوالثالثية  ـا السـابع  ـــ دورهت

 يف دورهتــا األربعــني الــبىن التشــغيلية العاملــية املمكــنة لالضــطالع لجــنة الفرعــيةبــأن تســتعرض ال
 .بتدّبر الكوارث، باالستفادة إىل أقصى حد ممكن من النظم الفضائية الراهنة واملعتزمة

  
  ئياحلطام الفضا -١٠

لجنة بأن ، أقـرت اجلمعية العامة توصية ال   ٥٧/١١٦مـن قـرارها     ) ب (١٦يف الفقـرة     
ي ـ اللجــنة الفرعــية فــاعــتمدتـهاي ـة العمــل الــتـــ خلطوفقــاذا البــند ـي هـــ اللجــنة الفرعــية فــتــنظـر
وتقضـي خطـة العمـل بـأن تقوم         ). ١٣٠، الفقـرة    A/AC.105/761(ن  ــة والثالثـي  مـنـ اثا ال ـــ دورهت

بعــرض مقــترحاهتا ) الــيادك(نســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي جلــنة الت
__________ 

 .١٥٥١١، الرقم ١٠٣٧، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (4) 
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بشــأن ختفــيف احلطــام، اســتنادا إىل توافــق اآلراء بــني أعضــاء الــيادك، عــلى اللجــنة الفرعــية يف   
وينــبغي للــدول األعضــاء أن تســتعرض مقــترحات   . (A/AC.105/C.1/L.260)دورهتــا األربعــني 

 .حلطام وأن تناقش وسائل اقرار استخدام تلك املقترحاتاليادك بشأن ختفيف ا

، ســتعرض عــلى اللجــنة   ٥٧/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة    ٣٢وعمــال بالفقــرة   
الفرعـية مذكـرة مـن األمانـة بشـأن األحبـاث الوطنـية املتعلقة باحلطام الفضائي، وأمان األجسام                   

 واملشاكل املتصلة باصطدامها باحلطام     الفضـائية الـيت حتمـــل علــى متنهــا مصادرة قدرة نووية،          
ــية         ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــن ال ــة م ــتها األمان ــيت تلق ــات ال الفضــائي، تتضــمن املعلوم

(A/AC.105/789). 
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١١
غريه من امليادين، فضال عن املسائل األخرى االتصاالت الفضائية ووتطبيقاته يف ميدان 

املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان  
  النامية ومصاحلها

بأن  لجـنة ، أقـرت اجلمعـية العامـة توصـية ال      ٥٧/١١٦مـن قـرارها     ) ج (١٦يف الفقـرة     
 .ة منفردبند مناقش وتنظر اللجنة الفرعية يف هذا البند كموضوع

، الفقرة  A/AC.105/786(وعمـال بتوصـية اللجـنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني             
االحتــاد الــدويل لالتصـاالت واالحتــاد الفلكــي الــدويل ومــنظمة الــتعاون  ، دعـي كــل مــن  )١٣١

 مـع  والتنمـية يف املـيدان االقتصـادي اىل تقدمي عرض عن حالة أعماله املتعلقة بتداخل الترددات               
 .ألنشطــة الفلكيــة الراديويةا

  
حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا  -١٢

  الفضائية
 بأن  ، أقـرت اجلمعـية العامة توصية اللجنة       ٥٧/١١٦مـن قـرارها     ) ج (١٦يف الفقـرة     

 . مناقشة منفردبند وتنظر اللجنة الفرعية يف هذا البند كموضوع
  

  استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض العلوم الطبية والصحة العامة -١٣
بأن  لجنة، أقـرت اجلمعـية العامة توصية ال       ٥٧/١١٦مـن قـرارها     ) ج (١٦يف الفقـرة     

 . مناقشة منفردبند وتنظر اللجنة الفرعية يف هذا البند كموضوع
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للجنة الفرعية العلمية مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني  -١٤
  والتقنية

يف  اللجنة الفرعية    ، الحظـت اجلمعية العامة أن     ٥٧/١١٦ مـن قـرارها      ١٧يف الفقـرة     
دورهتــا األربعــني ســتقدم إىل اللجــنة اقــتراحها بشــأن مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت للــدورة    

الثانـــية وطـــبقا التفـــاق توصـــلت الـــيه اللجـــنة يف دورهتـــا . احلاديـــة واألربعـــني للجـــنة الفرعـــية
ــناوهلا           ــراد ت ــيت ي ــد املســائل ال ــند حتدي ــذا الب ــار ه ــبغي أن تشــمل املناقشــة يف اط ــني، ين واألربع

متعـددة السنوات، استنادا إىل نتائج      كمواضـيع وبـنود مناقشـة مـنفردة أو يف اطار خطط عمل            
 ، سيتوىل النظر يف هذا البند     ٥٧/١١٦ مـن القـرار      ١٩ وعمـال بالفقـرة      )٥(.اليونيسـبيس الثالـث   

 .الفريق العامل اجلامع الذي ستعاود اللجنة الفرعية عقده أثناء دورهتا األربعني
  

 ندوة عن تطبيقات املالحة الساتلية
 

/  شباط١٨ و١٧، سـتعقد بعد ظهر يومي      ٥٧/١١٦ مـن القـرار      ١٨عمـال بالفقـرة      
ها جلنة   نـدوة حـول تطبـيقات املالحـة السـاتلية وفوائدهـا للـبلدان النامـية، تـنظم                  ٢٠٠٣فـرباير   

 .أحباث الفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية

__________ 
،  )Corr.1و A/54/20( بـتصويال و٢٠ق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ـالوثائ  (5) 

 . ألفبابالاملرفق األول، 



 

 10 
 

 A/AC.105/C.1/L.259 

 املرفق 
 )أ( لألعمال     اجلدول الزمين االسترشادي            

  

 التاريخ صباحا بعد الظهر
 ٢٠٠٣فرباير  / شباط  ٢١-١٧األسبوع      

  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 تطبيقات املالحة الساتلية    ندوة عن   

  جدول األعمالاعتماد -١البند 
  الرئيسكلمة -٢البند 
  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 )ب(مصادر القدرة النووية -٧البند 

 االثنني 
 فرباير / شباط١٧

   
  تبادل عام لآلراء-٣البند 

 تطبيقات املالحة الساتليةندوة عن 
  تبادل عام لآلراء-٣البند 
 )ج( برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية-٤البند 

 الثالثاء
 اير فرب/ شباط١٨

   
 برنامج األمم املتحدة    -٤البند 

 )ج(للتطبيقات الفضائية   
 )ج(اليونيسبيس الثالث   -٥البند 
 االستشعار عن بعد     -٦البند 

 )ج( برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية-٤البند 
 )ج(اليونيسبيس الثالث   -٥البند 

 االستشعار عن بعد     -٦البند 

 األربعاء
 فرباير / شباط١٩

   
 )ج(اليونيسبيس الثالث   -٥لبند ا

 )ب( مصادر القدرة النووية   -٧البند 
  التعاون بني الوكاالت   -٨البند 

 )ج(اليونيسبيس الثالث   -٥البند 
  االستشعار عن بعد    -٦البند 
 )ب(مصادر القدرة النووية    -٧البند 

 اخلميس 
 فرباير / شباط٢٠

   
  التعاون بني الوكاالت   -٨البند 
 )ب(درة النووية   مصادر الق -٧البند 
  تدبر الكوارث  -٩البند 

 )ج( اليونيسبيس الثالث  -٥البند 
 )ب( مصادر القدرة النووية   -٧البند 
  التعاون بني الوكاالت   -٨البند 
 تدبر الكوارث -٩البند 

 اجلمعة
 فرباير / شباط٢١

 ٢٠٠٣فرباير  / شباط  ٢٨-٢٤األسبوع      

  تدّبر الكوارث-٩البند 
  احلطام الفضائي-١٠البند 

  التعاون بني الوكاالت-٨البند 
  تدّبر الكوارث-٩البند 
  احلطام الفضائي-١٠البند 

 االثنني 
 فرباير / شباط٢٤
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 التاريخ صباحا بعد الظهر
  احلطام الفضائي  -١٠البند 
  املدار الثابت بالنسبة لألرض     -١١البند 
  حشد املوارد املالية  -١٢البند 

  احلطام الفضائي  -١٠البند 
 ض  املدار الثابت بالنسبة لألر    -١١البند 
  حشد املوارد املالية  -١٢البند 

 الثالثاء
 فرباير / شباط٢٥

   
 العلوم الطبية والصحة العامة -١٣البند 
 مشروع جدول األعمال -١٤البند 

 للجنة احلادية واألربعنياملؤقت للدورة 
 )ج(الفرعية

  احلطام الفضائي  -١٠البند 
 العلوم الطبية والصحة العامة      -١٣البند 

 األربعاء
 فرباير /ط شبا٢٦

   
 )ج(اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع

  اىل اللجنة    املقدم تقريرال -١٥البند 
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر        

 )ب(القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    
 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة        -١٤البند 

 )ج( للجنة الفرعية   احلادية واألربعني 

 اخلميس 
 فرباير / شباط٢٧

   
 اجلمعة  اىل اللجنة   املقدم تقريرال – ١٥البند   التقرير املقدم إىل اللجنة    -١٥البند 

 فرباير / شباط٢٨
  
 مواصلة ، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على     اتفقـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية            )أ(  

ول ا جــدللــنظر يف بــنود معيــنة مــنت الفعــلي يــوقتي لألعمــال دون مســاس بالدشــارتــزويد الــدول األعضــاء جبــدول زمــين است
 )).ب (١٦٩ و١٦٨، الفقرتان  (A/50/20)٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم (األعمال 

ي سيعاود عقده   سـيجتمع الفـريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي الذ              )ب(  
وستنظر اللجنة الفرعية يف    . ، بالتوازي مع اجللسات العامة للجنة الفرعية      ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعية العامة        ٢٠وفقـا للفقـرة     

وبعـد املناقشـات اليت   . فـرباير، لكـي تعـاود انعقـاد الفـريق العـامل وتتـيح له أن يـبدأ مداوالتـه          / شـباط ١٧ يـوم االثـنني   ٧البـند  
فرباير، ستعاود اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك / شباط٢١ و٢٠ يف يومي   ٧الفرعية بكامل هيئتها حول البند      سـتجريها اللجـنة     

فرباير، لكي تعتمد التقرير اخلاص باالجتماعات اليت عقدها الفريق العامل أثناء الدورة األربعني   / شباط ٢٧البـند يـوم اخلميس      
 .للجنة الفرعية

 من قـرار اجلمعيـة العامـة   ١٩ اجلـامـع، الــذي سـيعــاود عقـده عمـال بالفقـــرة              سـيجتمـع الفـريـق العـامـل      )ج(  
 يوم ١٤ و٥ و٤وسـتعاود اللجـنة الفرعـية نظرها يف البنود      . ١٤ و ٥ و ٤، أثـناء الوقـت املخصـص للـنظر يف البـنود             ٥٧/١١٦

 .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل اجلامع/ شباط٢٧اخلميس 
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