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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة األربعون     

    ٢٠٠٣فرباير    / شباط   ٢٨-١٧فيينا،    
   مشروع التقرير        

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 
   )اليونيسبيس الثالث(ة اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمي

ــة     -١ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــيذ توصــيات    ٥٧/١١٦وفق ــية يف تنف ، نظــرت اللجــنة الفرع
، طلبــت اللجــنة الفرعــية إىل  ٥٧/١١٦ مــن القــرار  ١٩وعمــال بالفقــرة  . اليونيســبيس الثالــث 

/  شــباط١٩ للجــنة الفرعــية، املــنعقدة يف ٥٨٤الفــريق العــامل اجلــامع الــذي أنشــئ يف اجللســة 
 .فرباير، أن ينظر يف هذه املسألة

، ٢٠٠٣فــرباير /شــباط[...] املعقــودة يف [...] وأقــّرت اللجــنة الفرعــية، يف جلســتها  -٢
توصــيات الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، كمــا وردت يف   

 [...]).انظر املرفق (تقرير الفريق العامل اجلامع 

وايطاليا والربتغال ) االسالمية-مجهورية(ر هذا البند ممثلو ايران وألقـى كـلمات يف إطا      -٣
واجلمهوريـة التشـيكية والصـني وفرنسـا ومالـيزيا واململكـة املـتحدة واهلـند وهنغاريا والواليات                  

 .كما تكلم ممثال جلنة سواتل رصد األرض والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء. املتحدة



 

 2 
 

 A/AC.105/C.1/L.266/Add.2 

عرض إيضاحي من املراقب عن االحتاد الدويل للمالحة      واسـتمعت اللجـنة الفرعية إىل        -٤
ــة الفضــاء يف جمــال     "الفضــائية بشــأن   ــلمالحة الفضــائية ومؤسســة محاي ــدويل ل عمــل االحتــاد ال

 ".األجسام القريبة من األرض

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن املراقب عن اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض         -٥
ــيابة عــن شــراكة اســت    ــدم، ن ــتكاملة، عرضــا إيضــاحيا عــن أنشــطة     ق ــاملي امل راتيجية الرصــد الع

 ،املرفق الثاين،   A/AC.105/786(الشـراكة املذكـورة، وذلـك بناء على دعوة من اللجنة الفرعية             
 ).١٩ الفقرة

 جتسد )١(والحظـت اللجـنة الفرعية أن خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة        -٦
كما الحظت اللجنة الفرعية    . العوامل اليت متثل عقبة أمام التنمية املستدامة      الـتزام الدول بتقليل     

سيما  أن تكنولوجـيات الفضـاء ميكـن أن تقـدم مسـامهات هامـة يف حتقـيق تلك األهداف، وال                   
 اللجـنة كأولويـات والـيت أنشئت        مـن خـالل تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث الـيت حددهتـا               

 .أفرقة عمل لتنفيذها

ظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أنـه مت، مـن خالل العروض اإليضاحية اليت قدمتها               والح -٧
وكــاالت ومــنظمات وطنــية ودولــية معنــية بالفضــاء يف مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، 

وأفادت بأن ذلك اإلجناز يدعم   . إبـراز فـائدة التطبيقات الفضائية يف النهوض بالتنمية املستدامة         
يســبيس الثالــث، أي تلــك التوصــيات الــيت تســعى إىل زيــادة وعــي مــتخذي         توصــيات اليون

القـرارات وعامـة الناس بأمهية األنشطة الفضائية؛ وترويج التنمية املستدامة بتطبيق نتائج أحباث              
الفضـاء؛ وزيـادة اسـتخدام الـنظم واخلدمـات ذات الصـلة بالفضـاء من جانب كيانات منظومة             

 . وحتسني إدارة املوارد الطبيعية لألرضاألمم املتحدة والقطاع اخلاص؛

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اجلهـود الـيت بذهلا رؤساء وأعضاء أفرقة العمل                    -٨
يف حتقيق تقدم يف تنفيذ توصيات       )٢( الـيت أنشـأهتا اللجـنة يف دورهتـا اخلامسـة واألربعني            ١١ الــ 

والحظت اللجنة  .  تلك األفرقة  اليونيسـبيس الثالـث الـيت تـندرج ضـمن مسؤولية كل فريق من             
واتفقت اللجنة الفرعية على  . الفرعـية بارتـياح الـتقدم الكـبري الـذي أحـرزته أفرقة عمل عديدة              

أن القـيام بـتحديد واضـح لإلجراءات أو املشاريع النموذجية هو ناتج هام ُيتوقع احلصول عليه                 
 .من خالل عمل أفرقة العمل

 تعكـف عـلى تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث         والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـدول         -٩
مـن خـالل بـرامج وطنـية وكذلـك مـن خـالل الـتعاون الثـنائي فضـال عن التعاون الدويل الذي            
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تيّسـره اللجـنة وجلنـتاها الفرعيتان على الصعيد اإلقليمي أو العاملي، ومن ذلك مثال عمل أفرقة                 
 .العمل

ة بسواتل رصد األرض ستستمر يف املسامهة       والحظـت اللجـنة الفرعـية أن اللجنة املعني         -١٠
يف عمـل أفـرقة العمـل وأهنـا عمـدت بعـد انعقـاد مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة إىل وضع          

) ب(التعلــيم والتدريــب وبــناء القــدرات؛ ) أ: (بــرنامج مــتابعة ملعاجلــة اجملــاالت اخلمــس التالــية 
رســم اخلــرائط ) ه(تغــّير املــناخ؛ ) د(ـزاعات؛ تدبــر الكــوارث، والــن) ج(إدارة املــوارد املائــية؛ 

 .العاملية ورصد استعمال األراضي ونظم املعلومات اجلغرافية

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة الفرعـية الـتقرير السـنوي عـن االحـتفال الـدويل بأسبوع                      -١١
ــاء ــنة   الفضـــ ــاملي لســـ ــاء     ٢٠٠٢العـــ ــبوع الفضـــ ــية ألســـ ــرابطة الدولـــ ــه الـــ ــذي أعدتـــ ، الـــ

(A/AC.105/C.1/2003/CRP.3) .   وأعربــت اللجــنة الفرعــية عــن تقديــرها حلكومــيت اجلماهرييــة
العربـية الليبـية والنمسـا ملـا قدمـتاه مـن مسـامهات مالـية ولدول أعضاء أخرى ووكاالهتا املعنية                     
بالفضـاء وملـنظمات غـري حكومـية ملـا قدمـته مـن مسامهات عينية دعما ألنشطة مكتب شؤون                    

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن . ال بأســبوع الفضــاء العــامليالفضــاء اخلــارجي مــن أجــل االحــتف
ــية ألســبوع الفضــاء شــجعت املــنظمات احلكومــية وغــري احلكومــية عــلى جعــل       ــرابطة الدول ال
أسـبوع الفضـاء العـاملي اإلطـار الـزمين احملـوري لرباجمها الوصولة والتعليمية السنوية وعلى دعم           

 .ملي على الصعيدين العاملي واإلقليميتنسيق األحداث ذات الصلة بأسبوع الفضاء العا

ورّحبـت اللجـنة الفرعـية بقيام اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني بإنشاء فريق عامل                -١٢
لكـي يتوىل إعداد التقرير الذي سترفعه اللجنة إىل اجلمعية  ) السـويد (برئاسـة نـيكالس هـيدمان       

ز يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس    العامــة يف دورهتــا التاســعة واخلمســني بشــأن الــتقدم احملــر      
 وقـد سـامهت اللجـنة الفرعـية يف عمـل الفـريق العامل التابع للجنة بتوفري مدخالت                   )٣(.الثالـث 

 .للتقرير من خالل عمل اللجنة الفرعية وفريقها العامل اجلامع
  

  احلطام الفضائي -ثامنا 
النظر يف البند اخلاص    ، واصـلت اللجـنة الفرعية       ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٣

، A/AC.105/761(باحلطـام الفضـائي وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا يف دورهتا الثامنة والثالثني              
 ).١٣٠الفقرة 

وألقـى كـلمات يف إطـار هـذا البـند ممـثلو االحتـاد الروسي وأملانيا وايطاليا واجلمهورية                    -١٤
 .املتحدة األمريكية واليابانالتشيكية والصني وفرنسا واملكسيك واهلند والواليات 
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ــام        -١٥ ــية حــول موضــوع احلط ــروض اإليضــاحية التال ــية إىل الع واســتمعت اللجــنة الفرع
 :الفضائي

املـبادئ التوجيهية لتخفيف خماطر احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة التنسيق           " )أ( 
املــتحدة لــربيطانيا ، قدمــاه ممــثال اململكــة "املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي 

العظمـى وايرلـندا الشـمالية وجلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضائي                     
 ؛)إيادك(

 ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛"أحباث احلطام الفضائي يف الواليات املتحدة" )ب( 

ــية  " )ج(  ــة الفضــاء األوروب ــة ، قدمــه ممــثل و "أحبــاث احلطــام الفضــائي يف وكال كال
 .الفضاء األوروبية

الــبحوث الوطنــية "وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية مذكــرة مــن األمانــة عــنواهنا    -١٦
املـتعلقة باحلطـام الفضـائي وبأمـان األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية                  

ء ، وهــي تتضــمن ردودا وردت مــن الــدول األعضــا  "ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام الفضــائي 
ــذه املســألة    ــدول األعضــاء ووكــاالت     . (A/AC.105/789)بشــأن ه ــية ال ودعــت اللجــنة الفرع

 .الفضاء اإلقليمية إىل االستمرار يف تقدمي تقارير عن هذه املسألة يف األعوام القادمة

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أنــه، وفقــا خلطــة عمــلها بشــأن احلطــام الفضــائي،    -١٧
، استنادا إىل   (A/AC.105/C.1/L.260)حاهتا بشأن ختفيف خماطر احلطام      قدمـت جلـنة إيادك اقترا     

وشرعت اللجنة الفرعية، وفقا خلطة عملها يف استعراض        . توافـق اآلراء بـني أعضـاء جلنة إيادك        
 .اقتراحات جلنة إيادك وناقشت سبل إقرار استخدامها

ف خماطــر احلطــام وشــكرت اللجــنة الفرعــية جلــنة إيــادك عــلى اقــتراحاهتا بشــأن ختفــي    -١٨
 .ودّونت تقديرها العميق جلهود جلنة إيادك

وطلبـت اللجـنة الفرعـية إىل كـل الـدول األعضـاء يف اللجنة وشجعتها على أن تدرس                    -١٩
ــيقاهتا إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي قــبل انعقــاد       اقــتراحات جلــنة إيــادك وأن تقــدم تعل

 .٢٠٠٤فرباير / املزمع عقدها يف شباطالدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية اليت من

والحظــت اللجــنة الفرعــية أهنــا، عــلى أســاس حجــم التعلــيقات الــواردة، قــد تــنظر يف    -٢٠
تشـكيل فـريق عـامل رمسي يف دورهتا احلادية واألربعني لكي يتوىل استعراض التعليقات والنظر               

ــك مواصــلة املناقشــات       ــا يف ذل ــذا املوضــوع، مب ــتقدم احملــرز بشــأن ه ــرار   يف ال  حــول ســبل إق
 .استخدام املبادئ التوجيهية
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واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي للـدول األعضـاء أن تويل مزيدا من االهتمام                      -٢١
ملشـكلة اصـطدام األجسـام الفضـائية، مبـا فـيها تلـك اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية،                     

والحظت أن اجلمعية العامة،    . يباحلطـام الفضائي، وكذلك جلوانب أخرى من احلطام الفضائ        
 كــان قــد نــادت مبواصــلة الــبحوث الوطنــية بشــأن هــذه املســألة وتطويــر   ٥٧/١١٦يف قــرارها 

ــيانات عــن احلطــام الفضــائي     . تكنولوجــيا حمّســنة لرصــد احلطــام الفضــائي وجتمــيع وتعمــيم الب
فضائي وعلى  واتفقـت اللجنة الفرعية على ضرورة أن تتواصل األحباث الوطنية بشأن احلطام ال            

ــتائج تلــك           ــتمة ن ــراف امله ــية لكــل األط ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــيح ال ضــرورة أن تت
الـبحوث، مبـا يف ذلك املعلومات عن املمارسات اليت برهنت على جناعتها يف التقليل من نشوء       

 .احلطام الفضائي

ــيه        -٢٢ ــذي تول ــتمام املناســب ال ــرغم مــن االه ــه، بال ــية أن ــدول والحظــت اللجــنة الفرع ال
األعضـاء ووكـاالت الفضـاء للمسـائل اآلنفـة الذكـر، فـإن هـنالك حاجـة إىل إجـراء مـزيد من                        
الــبحوث لــتحديد مــا إذا كانــت تدابــري التخفــيف املســتبانة فّعالــة مــن حيــث الــتكلفة ومــا إذا    
كانــت قــادرة عــلى تقلــيل التكالــيف يف األمــد القصــري وزيــادة املــنفعة الــيت ســتعود عــلى البيــئة  

 . يف األمد الطويلالفضائية

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن عرضــا إيضــاحيا مفّصــال حــول مشــروع أملانــيا الوطــين    -٢٣
سُيقدم يف الدورة احلادية    " اخلدمة بشأن احلطام الفضائي من البداية إىل النهاية       "املوّحـد املعنون    

 .واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

فـاده أن املـبادئ التوجيهـية الـيت تتضمنها اقتراحات           وأعربـت بضـعة وفـود عـن رأي م          -٢٤
جلـنة إيـادك ينـبغي أن تـنفذ عـلى وجـه السـرعة وطوعـا مـن خـالل آليات وطنية وأنه ال توجد               

 .معوقات قانونية دولية حتول دون ذلك

وأبـدي رأي مفـاده أنـه، بالـتوازي مـع عمـل اللجـنة الفرعية الرامي إىل حتسني املبادئ                    -٢٥
ن ختفــيف خماطــر احلطــام، ينــبغي للجــنة الفرعــية أن حتلّــل ســبل تنفــيذ املــبادئ    التوجيهــية بشــأ

وأفيد بأن هذا التحليل ينبغي  . التوجيهـية الـواردة يف اقـتراحات جلـنة إيـادك على أساس طوعي             
 .أن جيري أيضا على الصعيد الوطين

تنفيذ وأبـدي رأي مفـاده أن تصـميم تدابـري ختفيف احلطام الفضائي ووضعها موضع ال               -٢٦
ال يــنطويان بالضــرورة عــلى تكالــيف كــبرية إذا مــا ُدرســت تلــك الــتدابري وُنفــذت يف مــرحلة   

وأفيد بأن املؤشرات األوىل ُتلمح إىل قيمة تتراوح     . مـبكرة مـن عملـية تصـميم الـنظام الفضائي          
ا واحلـاالت الوحـيدة اليت قد ترتفع فيها التكاليف إىل م       .  يف املائـة مـن تكلفـة البعـثة         ٣ و ١بـني   
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 يف املائـة هـي عـندما يتوجـب اختاذ تدابري بشأن عمليات املناورة املتعلقة باالخراج     ١٠يقـارب   
 .من املدار أو االرجاع إىل املدار

وأبـدي رأي مفـاده أن محايـة البيـئة الفضـائية هـي مسـؤولية مجاعية وأن ارتفاع تكلفة          -٢٧
ن خالل التعاون والتنسيق فيما     تدابـري ختفـيف آثـار احلطـام الفضائي يستوجب تقاسم املوارد م            

 .بني كل البلدان الرائدة للفضاء

وأبـدت بضـعة وفـود رأيـا مفـاده أن توفـري معلومـات رمسـية يف الوقـت املناسب وعلى                  -٢٨
أسـاس منـتظم عـن احلالـة الوظيفـية لألجسـام الفضـائية من شأنه أن يوفر أساسا وقائعيا أحسن                  

ت تلــك الوفــود رأيــا مفــاده أن الــتقرير الــذي صــدر وأبــد. للدراســات املعنــية باحلطــام املــداري
 واملعلومات املقدمة عن طريق االنترنت  (A/AC.105/803)مؤخـرا عـن وكالـة الفضـاء االيطالية          

(www.asdc.asi.it/bepposax/reentry/) بشـــأن حتـــّول الســـاتل بيبوســـاكس (BepppoSAX) إىل 
ــه إىل الغــالف اجلــوي لــألرض     ميــثل خطــوة هامــة يف هــذا  حطــام فضــائي وبشــأن توقــع عودت

 .االجتاه

وأبــدت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أن موضــوع احلطــام الفضــائي ينــبغي أن تــنظر فــيه     -٢٩
اللجـنة الفرعـية القانونـية، إما بتناول مسائل قانونية حمددة وإما بالسعي إىل وضع مبادئ بشأن                 

نــية بأهنــا ســتقدم اقــتراحا وأبلغــت تلــك الوفــود اللجــنة الفرعــية العلمــية والتق. احلطــام الفضــائي
 .رمسيا يف ذلك اخلصوص أثناء الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية القانونية

ــناءة يف الوقــت         -٣٠ ــن تكــون ب ــيل ل ــك القب ــاده أن خطــوة مــن ذل ــدي رأي مف ولكــن، أب
وأعـرب ذلـك الوفـد عن رأي مفاده أن أسرع طريق لتقليل كميات احلطام الفضائي                . احلاضـر 

 قـيام الـبلدان الـرائدة للفضـاء عـلى الفـور بتنفـيذ التدابري الواردة يف املبادئ التوجيهية                    يتمـثل يف  
لتخفـيف خماطـر احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها جلـنة التنسـيق املشـتركة بني الوكاالت واملعنية                     

 .باحلطام الفضائي
  
    استعمال تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية والصحة العمومية       -حادي عشر

بند /، نظـرت اللجـنة الفرعـية يف مسـألة مـنفردة           ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣١
 .منفرد للمناقشة بشأن استعمال تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية والصحة العمومية

وألقـى كلمات يف إطار هذا البند ممثلو أملانيا وايطاليا ورومانيا والصني وفرنسا وكندا               -٣٢
 .ند والواليات املتحدةوالنمسا واهل
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واســتمعت اللجــنة الفرعــية إىل العــروض اإليضــاحية العلمــية والتقنــية التالــية حــول          -٣٣
 :موضوع استعمال تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية والصحة العمومية

، قدمه ممثل   "مسـار جديـد حنـو اخلدمـات الصـحية عن بعد يف البلدان النامية              " )أ( 
 كندا؛

 ، قدمه ممثل فرنسا؛"جيا الفضاء والصحة العموميةتكنولو" )ب( 

 ، قدمه ممثل اهلند؛"استعمال التطبيب عن بعد يف اهلند" )ج( 

نـتائج وطـرائق البحوث املتعلقة بالوظيفة الدهليزية يف الفضاء اليت هي مفيدة          " )د( 
 ، قدمه ممثل سلوفاكيا؛"يف املمارسة العالجية السريرية

، قدمــه ممــثلو "الل التكنولوجــيات واملــوارد الفضــائيةحتســني الصــحة مــن خــ" )هـ( 
 .جامعة الفضاء الدولية

وأُبلغـــت اللجـــنة الفرعـــية بعـــدة مـــبادرات تشـــمل اســـتعمال تكنولوجـــيا الفضـــاء يف    -٣٤
اخلدمـات الطبـية والصـحة العمومـية يف جمـاالت مـثل التطبيـب عن بعد واالستعانة بتكنولوجيا                   

تحكم يف األمراض املعدية واجراء حبوث طبية وصيدالنية يف         الفضـاء يف الدراسـات الوبائـية وال       
 .اجلاذبية الصغرية

والحظـت اللجـنة الفرعية أن التطبيب عن بعد ميكن أن يكون ذا أمهية كبرية يف توفري        -٣٥
 .اخلربة الطبية للمواقع النائية غري املوصولة بالشبكة األرضية

يــثة للتطبيــب عــن بعــد قــد اســتحدثت والحظــت اللجــنة الفرعــية أن نظمــا ســاتلية حد -٣٦
لكـي تسـتعمل يف حـال حصـول كـوارث طبيعـية، وأنـه جيـري اسـتعماهلا من أجل النقل العايل              
السـرعة لبـيانات تشخيصـية كاألشـعة السينية االلكترونية والصور املقطعية احلاسوبية، مدعومة         

ختاذ القرارات على اخلرباء    خبدمـات ائـتمار بالفـيديو عالية اجلودة، وذلك بغية تيسري املناقشة وا            
 .الطبيني

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن تكنولوجــيات فضــائية كاالستشــعار عــن بعــد واملالحــة   -٣٧
السـاتلية ميكـن أن تسـاعد عـلى تبـّين تفشـي أمـراض مـثل املالريـا ومحـى الّضـنك ومحى وادي                         

 .ريفت وفريوس غريب النيل

اجلاذبــية الصـغرية ميكــن أن تــزيد مــن  والحظـت اللجــنة الفرعــية أن الـبحوث يف جمــال    -٣٨
 .املعرفة الطبية والصيدالنية، وذلك باستعمال طرائق ال ميكن تكرارها على األرض
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والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن هـناك تكنولوجيات عديدة استحدثت فيما يتعلق                 -٣٩
 .يةباستكشاف الفضاء هلا فوائد عرضية أرضية يف جمال العلوم الطبية والصحة العموم

ولـتلك األسـباب، شـجعت اللجنة الفرعية على مواصلة التعاون الدويل على استعمال               -٤٠
تكنولوجـيا الفضـاء يف العلـوم الطبـية والصحة العمومية وأعربت عن اعتقادها بأن عدد األمثلة                 
وحــاالت الــنجاح اجلديــرة بالذكــر فــيما يــتعلق باســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء يف ذلــك اجملــال   

 .االزديادسيستمر يف 
  

مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة      -ثاين عشر
  الفرعية العلمية والتقنية    

ــة    -٤١ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــية يف    ٥٧/١١٦وفق ــية والتقن ــية العلم ، نظــرت اللجــنة الفرع
زمع اقــتراحات بشــأن مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت لدورهتــا احلاديــة واألربعــني الــيت مــن املــ  

. ، لكـي حتـال إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية            ٢٠٠٤عقدهـا يف عـام      
 مـن ذلـك القـرار، طلبـت اللجـنة الفرعـية إىل الفـريق العـامل اجلـامع الذي           ١٩وعمـال بالفقـرة     

فـرباير، أن يـنظر يف مشـروع جدول األعمال          / شـباط  ١٩، املعقـودة يف     ٥٨٤أنشـئ يف دورهتـا      
 .ة احلادية واألربعني للجنة الفرعيةاملؤقت للدور

ــية، يف جلســتها    -٤٢ ــّرت اللجــنة الفرع ــودة يف [...] وأق ــرباير / شــباط٢٨املعق ، ٢٠٠٣ف
ــة           ــدورة احلادي ــت لل ــال املؤق ــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعم ــريق الع توصــيات الف

[...] ر املرفق انظـ (واألربعـني للجـنة الفرعـية، كمـا هـو وارد يف تقريـر الفـريق العـامل اجلـامع                    
 ).هبذا التقرير

    
  احلواشي 

/  أيلول ٤ -أغسطس / آب٢٦يقيا،  تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفر  (1) 
، الفصل األول،   ) والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ( والتصويب ٢٠٠٢سبتمرب 
 .، املرفق٢القرار 

،  )Corr.1 وA/56/20( والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  (2) 
 .٥٥ و٥٠الفقرتان 

 .٣٧، الفقرة (A/57/20) ٢٠الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (3) 
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