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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة احلادية واألربعون

    ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 
   جدول األعمال املؤقت     

 . جدول األعمالعتمادا -١

 .انتخاب الرئيس -٢

 .الرئيسكلمة  -٣

 . للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل -٤

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥

ــيذ توصــيات   -٦ ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي      تنف ــم امل ــر األم مؤمت
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ســواتل، مبــا يف ذلــك تطبــيقاته املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة ال  -٧
 .لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .احلطام الفضائي -٨

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٩

 .التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية -١٠
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ألرض واستخدامه دراسـة الطبـيعة الفيزيائـية واخلـواص التقنـية لـلمدار الثابت بالنسبة ل          -١١
وتطبـيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى            
املتصـلة بـتطورات االتصـاالت الفضـائية، مـع ايـالء اعتـبار خـاص الحتياجات البلدان                  

 .النامية ومصاحلها

 .تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية -١٢

 . األرضية- الشمسية الفيزياء -١٣

ــية واألربعــني مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة    -١٤  للجــنة الفرعــية العلمــية  الثان
 .والتقنية

 . جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةإىلالتقرير املقدم  -١٥
  

 *الشروح   
 

  انتخاب الرئيس -٢ 
ــرة     ــة، يف الفقـ ــية العامـ ــت اجلمعـ ــرارها  ١٢وافقـ ــن قـ ــؤرخ ٥٨/٨٩ مـ ــانون ٩ املـ  كـ
 جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية      تعمـد عـلى أن    ،  ٢٠٠٣ديسـمرب   /األّول

ــام     ــا يف ع ــة دوراهت ــتان، يف بداي ــتاها الفرعي ــتخاب، ٢٠٠٤وجلن ــبها  إىل ان ــن  أعضــاء مكات الذي
ك وكانــت اللجــنة قــد وافقــت يف تلــ  . اللجــنة يف دورهتــا السادســة واألربعــني وافقــت علــيهم 

ــترو   ــتخاب دومي ــدورة عــلى ان ــروناريو  -ال ــن ب ــيا(دوري ــية   ) رومان ــية العلم رئيســا للجــنة الفرع
 .والتقنية

  
  كلمة الرئيس -٣ 

 األربعنيحـدث مـنذ الدورة      مـا  ا يسـتعرض فـيه    ، بعـد انـتخابه، كـلمة      الرئـيس سـيلقي    
 نظمس، ست  الرئي كلمةوبعد  . ا مـن تطـورات ذات صلة بأعماهل        العلمـية والتقنـية    للجـنة الفرعـية   

 . ألعماهلاالفرعية اجلدول الزميناللجنة 
  

______________ 
 .ا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة الفرعيةاجلدول الزمين االسترشادي جزءال الشروح وال متثل  *
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  تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -٤ 
 السنوية املقدمة من الدول األعضاء عن        الكتابية سـتعرض عـلى اللجنة الفرعية التقارير       

هي عــام، أن تســتغرق كــل   وقــد اقــترح، كمــبدأ توجــي .(A/AC.105/816)أنشــطتها الفضــائية 
انظر الفقرة ( دقائق تقريبا ١٠ و٥كـلمة تلقـى يف إطـار هـذا البـند مـن جدول األعمال ما بني             

 ).A/AC.105/786 من الوثيقة ١٦

االجـتماع املشـترك بني   ، ٥٨/٨٩ مـن قـرارها   ٤٠ودعـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة           
تقريرا إىل اللجنة الفرعية عن األعمال      يقدم  أن  الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلارجي إىل           

جتماع املشترك بني   وسُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير اال     . الـيت اضطلع هبا يف دورته السنوية      
 ).A/AC.105/818 (٢٠٠٤ عن أعمال دورته الرابعة والعشرين اليت ستعقد يف عام الوكاالت

  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٥ 

، عــلى أن تدعــو اللجــنة ٥٨/٨٩ مــن قــرارها ١٩ت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة وافقــ 
الفرعــية فــريقها العــامل اجلــامع إىل معــاودة االنعقــاد لكــي يــنظر يف بــرنامج األمــم املــتحدة          

 .للتطبيقات الفضائية

شأن برنامج األمم   جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية ب             آراءتـرد   و 
ــيقات الفضــائية، مبــا يف ذلــك أنشــطة  املــتحدة للت  ها عــن، يف تقريــر٢٠٠٤-٢٠٠٣الفــترة  طب

، ٥٨/٨٩ من قرارها    ٢٢ وقد أيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة        )١(.السادسـة واألربعني  دورهتـا   
، بالصــيغة الــيت اقــترحها عــلى اللجــنة ٢٠٠٤بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية لعــام 

 ).، األبواب الثاين إىل الرابعA/AC.105/790انظر الوثيقة  (خبري التطبيقات الفضائية

 تنفـــيذ بـــرنامج األمـــم املـــتحدة  الـــذي يتـــناولعرض عـــلى اللجـــنة تقريـــر اخلـــبريوســـُي 
، ويتضـمن أيضـا قائمة بالدول املسامهة يف         ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ عـامي    للتطبـيقات الفضـائية أثـناء     

 .(A/AC.105/815)قات الفضائية الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة للتطبي

عرض عـلى اللجـنة الفرعـية أيضـا التقارير التالية عن الدورات التدريبية والندوات               وسـتُ  
 :٢٠٠٣وحلقات العمل املعقودة حتت رعاية الربنامج يف عام 

______________ 
 .٨٤-٦٩، الفقرات (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  (1) 
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الـتقرير عن دورة األمم املتحدة التدريبية الدولية الثالثة عشرة لتثقيف املعلمني            )أ( 
مايو / أيار ٥ستشـعار عـن بعـد، الـيت عقـدت يف سـتوكهومل وكريونا، السويد، من                 يف جمـال اال   

 ؛)A/AC.105/807 (٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣إىل 

ــيا       )ب(  ــتحدة ورومان ــة العمــل اإلقليمــية املشــتركة بــني األمــم امل ــتقرير عــن حلق ال
روبا، اليت ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول استخدام تكنولوجيا الفضاء إلدارة الكوارث يف أو      

 ؛)A/AC.105/808 (٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ إىل ١٩ براسوف، رومانيا، من -عقدت يف بويانا 

الـــتقرير عـــن حلقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة ووكالـــة الفضـــاء   )ج( 
ــن         ــيت عقــدت يف دمشــق، م ــد، ال ــيم االستشــعار عــن بع ــيقات وتعل ــية حــول تطب  ٢٩األوروب

 ؛)A/AC.105/809 (٢٠٠٣يه يول/ متوز٣يونيه إىل /حزيران

الــتقرير عــن حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة وتايلــند حــول إســهام  )د( 
 ٥ إىل   ١تكنولوجـيا االتصاالت الفضائية يف سّد الفجوة الرقمية، اليت عقدت يف بانكوك، من              

 ؛)A/AC.105/810 (٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

ــندوة املشــتركة بــني األمــم     )ه(  ــتقرير عــن ال ــة الفضــاء   ال املــتحدة والنمســا ووكال
دعــم خطــة تنفــيذ : األوروبــية حــول اســتخدام التطبــيقات الفضــائية ألغــراض التنمــية املســتدامة

 ١١ إىل ٨نـتائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، الـيت عقدت يف غراتس، بالنمسا، من           
 ؛)A/AC.105/811 (٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

ل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة        الـتقرير عـن حلقة العم      )و( 
الفضـائية حـول التعلـيم وبـناء القـدرات يف جمـال تكنولوجـيا الفضـاء لصاحل البلدان النامية، مع                     

 ٢٧ إىل   ٢٥التشـديد عـلى تطبـيقات االستشـعار عـن بعـد، الـيت عقـدت يف بـرمين، أملانيا، من                      
 ؛)A/AC.105/812 (٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

ــرابعة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واألكادميــية       )ز(  ــتقرير عــن حلقــة العمــل ال ال
إسهام يف التنمية   : الدولـية لـلمالحة الفضـائية حـول السـواتل الصـغرية يف خدمـة البلدان النامية                

 ).A/AC.105/813 (٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠املستدامة، اليت عقدت يف برمين، أملانيا، يف 
  

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   تنفيذ توصيات -٦ 
  )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 

، عــلى أن تدعــو اللجــنة ٥٨/٨٩ مــن قــرارها ١٩وافقــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة   
ؤمتر األمم  الفرعـية فـريقها العـامل اجلـامع إىل معـاودة االنعقـاد لكـي يـنظر يف تنفيذ توصيات م                    
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ــلمية     ــتخدامه يف األغـــراض السـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـ املـ
 ).اليونيسبيس الثالث(

، األعمال اليت   ٥٨/٨٩ من قرارها    ٢٨والحظـت اجلمعـية العامـة بارتـياح، يف الفقـرة             
ــيها ا       ــد أنشــأهتا اللجــنة يف دورت ــنا عشــر الــيت كانــت ق ــرقة العمــل االث ــرابعة اضــطلعت هبــا أف ل

ــيات       ــيذ توصـ ــاء لتنفـ ــن دول أعضـ ــية مـ ــيادة طوعـ ــة واألربعـــني حتـــت قـ واألربعـــني والسادسـ
ــرقة العمــل يف        ــدول األعضــاء عــلى تقــدمي الدعــم الكــامل ألف ــث، وحثــت ال اليونيســبيس الثال

وسـتعرض الـتقارير النهائـية ألفـرقة العمل على اللجنة الفرعية لكي تنظر              . االضـطالع بأعماهلـا   
 .فيها

ــياح، يف الفقــرة  والحظــت ا  ، أن اللجــنة ٥٨/٨٩ مــن قــرارها ٢٩جلمعــية العامــة بارت
أحـرزت املـزيد مـن الـتقدم يف إعـداد تقريـرها الذي سيقدم إىل اجلمعية لكي تقوم اجلمعية، يف                     

ــام     ـــي عــ ــا التاســعــة واخلمســني، فـ ــرة  ٢٠٠٤دورهت ـــال بالفق ــرارها  ١٦، عمـ ــن ق  ٥٤/٦٨ م
 تنفـيذ نواتـج اليونيسـبيس الثالـث والنظر يف اختاذ مزيد       ، باسـتعراض وتقيـيم    ٥٨/٩٠وبقـرارها   

 .من اإلجراءات واملبادرات

، ســيعقد الفــريق العــامل الــذي ٥٨/٨٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة ٣٠وعمــال بالفقــرة  
ــة          ــدورة احلادي ــناء ال ــتقرير املذكــور أعــاله مشــاورات غــري رمســية أث ــداد ال أنشــأته اللجــنة إلع

 .العلمية والتقنية من أجل إحراز تقدم يف إعداد التقريرواألربعني للجنة الفرعية 

وستسـتعرض اللجـنة الفرعـية مشـاريع األبـواب األول إىل السـادس، مـع استثناء بعض                 
ــناول قــانون الفضــاء      وســتكون )٢(.األجــزاء مــن األبــواب الثالــث واخلــامس والســادس الــيت تت

 ). واالضافاتA/AC.105/C.1/L.272(مشاريع تلك األبواب معروضة على اللجنة الفرعية 
  

املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل  -٧ 
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

، توصية اللجنة بأن تنظر     ٥٨/٨٩من قرارها   ) أ (١٦أقـرت اجلمعـية العامـة يف الفقرة          
وترد آراء اللجنة يف تقريرها عن      . ء دورهتـا احلادية واألربعني    اللجـنة الفرعـية يف هـذا البـند أثـنا          
 )٣(.أعمال دورهتا السادسة واألربعني

______________ 
 .٢٠املرفق األول، الفقرة . املرجع نفسه (2) 
 ١٠٣، الفقرتان (A/58/20) ٢٠خلمســون، امللحــق رقم الوثائــق الرمسية للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة وا (3) 

 .١٠٤و
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  احلطام الفضائي -٨ 
، توصــية اللجــنة بــأن ٥٨/٨٩مــن قــرارها ) ب (١٦أقــرت اجلمعــية العامــة يف الفقــرة  

الفرعية يف دورهتا   تـنظر اللجـنة الفرعـية يف هـذا البـند وفقـا خلطـة العمـل الـيت اعـتمدهتا اللجـنة                        
ووفقا خلطة العمل، ستواصل جلنة التنسيق      ). ١٣٠، الفقـرة    A/AC.105/761(الثامـنة والـثالثني     

العمل على مّد اللجنة الفرعية، أثناء      ) إيادك(املشـتركة بـني الوكـاالت املعنـية باحلطام الفضائي           
ــة واألربعــني، مبقــترحاهتا بشــأن    ــار احلطــام  دورهتــا احلادي حســب ( الفضــائي التخفــيف مــن آث

وينـبغي للدول األعضاء أن     . ، وذلـك عـلى أسـاس توافـق آراء أعضـاء اللجـنة إيـادك               )االقتضـاء 
 .تواصل استعراض تلك املقترحات

اللجنة تنشئ  ، عـلى أن     ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ٢٠ووافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة           
 عــلى املقــترحات املــتعلقة فــريقا عــامال للــنظر يف تعلــيقات الــدول األعضــاء يف اللجــنة الفرعــية 

على اللجنة الفرعية يف دورهتا إيادك لجنة البالتخفـيف مـن آثـار احلطـام الفضـائي اليت عرضتها             
 .وسُتتاح التعليقات اليت ترد من الدول األعضاء يف اللجنة. األربعني

، سيكون معروضا على اللجنة     ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٣٣وعمـال بالفقـرة      
ذكــرة مــن األمانــة العامــة حــول الــبحوث الوطنــية يف جمــال احلطــام الفضــائي، وأمــان الفرعــية م

ــيت تعمــل مبصــادر    األجســام الفضــائية  ــدرةال ــنووية،الق ــك     ال  واملشــاكل املتصــلة باصــطدام تل
وستتضــّمن املذكــــرة معلومــــات وردت علــــى األمانــــة العامــــة  . يــباحلطــام الفضــائاألجســام 

 ).A/AC.105/817(مــن الدول األعضاء 
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٩ 
، توصـية اللجـنة بأن      ٥٨/٨٩مـن قـرارها     ) ب (١٦أقـرت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة           

ــا خلطــة العمــل الــيت       ــناء دورهتــا احلاديــة واألربعــني وفقــ تــنظر اللجــنة الفرعــية يف هــذا البــند أث
 ووافقــت ). املــرفق الثالــث،A/AC.105/804 ( فـــي دورهتـــا األربعــنياعــتمدهتـا اللجــنة الفرعــيــة

، عــلى أن تدعــو اللجــنة الفرعــية فــريقها العــامل ٥٨/٨٩ مـــن قــرارها ٢١اجلمعــية، يف الفقــرة 
وتقضــي . املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي إىل معــاودة االنعقــاد  

 :ة يف دورهتا احلادية واألربعني القيام مبا يليخطة العمل بأن تتوىل اللجنة الفرعي

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية بشأن     )أ( 
) مبا فيها الربامج والتطبيقات الثنائية واملتعددة األطراف      (مضـمون الـربامج والتطبـيقات الوطنية        

 خطط هلا أو اليت ميكن التنبؤ هبا حاليا ؛ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية، امل
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اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية بشأن     )ب( 
التطبـيقات الـيت سـاعدت مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية عـلى إجـرائها أو أدت إىل تعزيزها                      

 بدرجة كبرية؛

مبا يف  (لـة الدولية للطاقة الذرية      اسـتعراض العملـيات واآللـيات اخلاصـة بالوكا         )ج( 
اليت ميكن للوكالة استخدامها لالشتراك مع      ) ذلـك أطـرها الزمنية ومواردها ومتطلباهتا اإلدارية       

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف وضع معايري تقنية ألمان مصادر القدرة النووية الفضائية؛

عامل إطار تقين دويل    إعـداد مشـروع خمطـط موجـز بشـأن أهـداف ونطـاق وم               )د( 
لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية املخطــط هلــا 

 واليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

إعـداد مشـروع جمموعـة مـن خـيارات التنفـيذ املمكـنة لوضع إطار تقين دويل                   )ه( 
لــنووية الفضــائية املخطــط هلــا لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة ا

 واليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

القـيام، عـند االقتضـاء، باختاذ قرار أويل بشأن ما إذا كان سيوصى باملشاركة                )و( 
مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة يف رعايــة جمهــود ُيــبذل لوضــع معــيار تقــين ابــتداء مــن عــام  

٢٠٠٦. 

، َتَشـــارك مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي ٢٠٠٣ووفقـــــا خلطـــــة العمـــــل لعـــــام  
والوكالـة الدولـيــة للطاقة الذريــة، بطلــب مــن اللجنــة الفرعيــة، فــي إعــداد خطــط تنظيميــة          

إمكانــية املشــاركة يف رعايــة جمهــود لوضــع معــيار ) أ: (تتــيح) A/AC.105/C.1/L.268(حمــتملــة 
إمكانية قيام الوكالة الدولية للطاقة     ) ب( الفضائية؛ و  دويل لألمـان التقين ملصادر القدرة النووية      

 .الذرية بإسداء املشورة للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إعداد هذا املعيار

ــيني      ــندين الفرع ــتعلق بالب ــيما ي ــلى اللجــنة     ) و(و ) ه(وف ــيكون معروضــا ع أعــاله، س
ين باسـتخــدام مصـــادر القــدرة      الفرعـية ورقـة عمـل مقدمـة مـــن رئـيــس الفـريــق العـامــل املعـ                 

الـنوويــة يف الفضـاء اخلـارجي تتضمن خيــارات لوضــع إطار تقين دويل لألهداف والتوصيات               
املـتعلقة بأمـان التطبـيقــات املخطـــط هلـــا والـيت ميكـــن التنـبــؤ هبـــا حالـيــــا ملصــــادر القــــدرة                      

 ).A/AC.105/C.1/L.271(النوويــــــة 
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  التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية -١٠ 
، توصـية اللجـنة بأن   ٥٨/٨٩مـن قـرارها     ) ب (١٦أيـدت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة           

تـنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا احلادية واألربعني، يف هذا البند وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا                
 خلطــة العمــل، ستســتمع اللجــنة الفرعــية إىل   ووفقــا)٤(.اللجــنة يف دورهتــا السادســة واألربعــني 

ــا،           ــد عموم ــن بع ــب ع ــيقات التطبي ــة تطب ــدول األعضــاء بشــأن حال ــن ال ــروض إيضــاحية م ع
وتطبـيقات التطبيـب عـن بعـد باالعـتماد عـلى الفضـاء خصوصا، اليت هي مستعملة يف بلداهنا،                    

ماهلا للنظم  وكذلـك إىل عـروض إيضـاحية بشـأن نظـم التطبيـب عـن بعـد املـتاحة جتاريا واستع                    
 .الفضائية

  
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١١ 

وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى 
دان النامية يالء اعتبار خاص الحتياجات البلإاملتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع 

  ومصاحلها
بــأن  لجــنة، توصــية ال٥٨/٨٩مــن قــرارها ) ج (١٦أيــدت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة  
 .بند مناقشة منفرد و هذا البند كموضوع، يف دورهتا احلادية واألربعني، اللجنة الفرعيةتتناول

  
  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية -١٢ 

بــأن  لجــنة، توصــية ال٥٨/٨٩مــن قــرارها ) ج (١٦ية العامــة، يف الفقــرة أيــدت اجلمعــ 
 .بند مناقشة منفرد و هذا البند كموضوع، يف دورهتا احلادية واألربعني، اللجنة الفرعيةتتناول

  
   األرضية-الفيزياء الشمسية  -١٣ 

ن بــأ لجــنة، توصــية ال٥٨/٨٩مــن قــرارها ) ج (١٦أيــدت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة  
 .بند مناقشة منفرد و هذا البند كموضوع، يف دورهتا احلادية واألربعني، اللجنة الفرعيةتتناول

  
   للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالثانية واألربعنيمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة  -١٤ 

يف  اللجــنة الفرعــية ، أن٥٨/٨٩ مــن قــرارها ١٧الحظــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة  
رهتــا احلاديــة واألربعــني ســتقدم إىل اللجــنة اقــتراحها بشــأن مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت دو

______________ 
 .١٣٨املرجع نفسه، الفقرة  (4) 
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ومبوجب اتفاق توصلت إليه اللجنة يف دورهتا الثانية        . للـدورة الثانـية واألربعـني للجـنة الفرعـية         
ــناوهلا           ــراد ت ــيت ي ــد املســائل ال ــند حتدي ــذا الب ــار ه ــبغي أن تشــمل املناقشــة يف إط ــني، ين واألربع

 وعمال بالفقرة   )٥(. وبـنود مناقشـة منفردة أو يف إطار خطط عمل متعـددة السنوات            كمواضـيع 
 الــذي ســتدعوه ، سـيتوىل الــنظر يف هــذا البـند الفــريق العــامل اجلـامع   ٥٨/٨٩ مـن القــرار  ١٩

 .اللجنة الفرعية إىل معاودة االنعقاد أثناء دورهتا احلادية واألربعني
  

  الزراعة والصحة واألمن البشريتطبيقات السواتل الصغرية يفندوة عن 
 

. تعزيز الشـراكة مــع الصــناعة لــنـدوة  ، ســُتنَّظم ٥٨/٨٩ مـن القــرار  ١٨عمـال بالفقــرة   
 وسُتعقد بعد تطبـيقات السواتل الصغرية يف الزراعة والصحة واألمن البشري وسـتتناول الـندوة    

 .٢٠٠٤فرباير / شباط١٧ و ١٦ظهر يومي 

 

______________ 
 الباب، املرفق األول، )A/54/20( ٢٠ق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ـالوثائ (5) 

 .ألف
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  املرفق  
 )أ( لألعمال     ترشادي    اجلدول الزمين االس         

  
 التاريخ صباحا بعد الظهر

 ٢٠٠٤فرباير   / شباط٢٠-١٦ألسبوع  ا 
  تبادل عام لآلراء-٤البند 

تطبيقات السواتل الصغرية يف ندوة عن 
 الزراعة والصحة واألمن البشري

  جدول األعمالاعتماد -١البند 
 انتخاب الرئيس -٢البند 
 كلمة الرئيس -٣البند 
 عام لآلراء تبادل -٤البند 

 ، االثنني   
 فرباير   / شباط    ١٦

   
  تبادل عام لآلراء-٤البند 

تطبيقات السواتل الصغرية يف ندوة عن 
 الزراعة والصحة واألمن البشري

  تبادل عام لآلراء-٤البند 
 برنامج األمم املتحدة -٥البند 

 )ج(للتطبيقات الفضائية

 ، الثالثاء   
 فرباير   / شباط    ١٧

   
مم املتحدة للتطبيقات  برنامج األ-٥البند 

 )ج(الفضائية

 )د) (ج(اليونيسبيس الثالث -٦البند 

 االستشعار عن بعد -٧البند 

 برنامج األمم املتحدة -٥البند 
 )ج(للتطبيقات الفضائية

 )د) (ج(اليونيسبيس الثالث -٦البند 

 االستشعار عن بعد -٧البند 

 ،األربعاء
 فرباير/ شباط١٨

   
 )د) (ج(الثالثاليونيسبيس  -٦البند 

 )ب( مصادر القدرة النووية-٩البند 

 التطبيب عن بعد -١٠البند 

برنامج األمم املتحدة  -٥البند 
 )ج(للتطبيقات الفضائية

 )د) (ج( اليونيسبيس الثالث-٦البند 

 االستشعار عن بعد -٧البند 

 اخلميس،
 فرباير/ شباط١٩

   
 )د) (ج( اليونيسبيس الثالث-٦البند 

 )ب(صادر القدرة النووية م-٩البند 

  التطبيب عن بعد-١٠البند 

 )د) (ج( اليونيسبيس الثالث-٦البند 

  مصادر القدرة النووية-٩البند 

 التطبيب عن بعد -١٠البند 

 اجلمعة،
 فرباير/ شباط٢٠

   
 ٢٠٠٤فرباير   / شباط٢٧-٢٣األسبوع   

  احلطام الفضائي-٨البند 
 )ه() ب( مصادر القدرة النووية-٩البند 

  املدار الثابت بالنسبة لألرض-١١البند 

  احلطام الفضائي-٨البند 
  التطبيب عن بعد-١٠البند 
  املدار الثابت بالنسبة لألرض-١١البند 

 االثنني،
 فرباير/ شباط٢٣

   
  احلطام الفضائي-٨البند 
 )ه() ب( مصادر القدرة النووية-٩البند 
  تدّبر الكوارث-١٢البند

  الفضائي احلطام-٨البند 
  املدار الثابت بالنسبة لألرض-١١البند 
  تدّبر الكوارث-١٢البند

 الثالثاء،
 فرباير/ شباط٢٤
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 التاريخ صباحا بعد الظهر
 األرضية- الفيزياء الشمسية-١٣البند 
مشروع جدول األعمال املؤقت  -١٤البند 

 )ج( للجنة الفرعيةالثانية واألربعنيللدورة 

  احلطام الفضائي-٨البند 
  تدّبر الكوارث-١٢البند 
 األرضية- الفيزياء الشمسية-١٣البند 

 األربعاء،
 فرباير/ شباط٢٥

   
 اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع

  تقرير اللجنة-١٥البند 
 األرضية- الفيزياء الشمسية-١٣البند 
مشروع جدول األعمال  -١٤البند 

 للجنة الثانية واألربعنياملؤقت للدورة 
 )ج(الفرعية

العامل املعين اعتماد تقرير الفريق 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

 الفضاء اخلارجي

 اخلميس،
 فرباير/ شباط٢٦

   
 اجلمعة،       تقرير اللجنة       -١٥البند     تقرير اللجنة       -١٥البند   

 فرباير   / شباط    ٢٧
  
  صلة موا  ، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على     اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية       )أ(

للنظر يف بنود معينة      ت الفعلي   ي وقتي لألعمال دون مساس بال      دشار تزويد الدول األعضاء جبدول زمين است      
،  (A/50/20)٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم               (ول األعمال   ا جدمن 

 )).ب (١٦٩  و ١٦٨الفقرتان 
ادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي الذي سيدعى إىل             سيجتمع الفريق العامل املعين باستخدام مص          )ب(

، بالتوازي مع اجللسات العامة للجنة    ٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة    ٢٠معاودة االنعقاد وفقا للفقرة  
فرباير، لكي تدعو الفريق العامل إىل         /شباط  ١٩ يوم اخلميس    ٩وستنظر اللجنة الفرعية يف البند        . الفرعية

وبعد املناقشات اليت ستجريها اللجنة الفرعية بكامل هيئتها            . د وتتيح له أن يبدأ مداوالته     االنعقاد من جدي  
 ٢٦فرباير، ستستأنف اللجنة الفرعية النظر يف هذا البند يوم اخلميس        / شباط ٢٤ إىل ١٩ من   ٩حول البند  

 .نة الفرعية  فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل أثناء الدورة احلادية واألربعني للج          /شباط
 من قـرار     ١٩سيجتمـع الفريـق العامـل اجلامـع، الـذي سيدعى إىل االنعقاد من جديد عمال بالفقــرة                      )ج(

وستستأنف اللجنة الفرعية         . ١٤ و٦ و ٥، أثناء الوقت املخصص للنظر يف البنود           /...٥٨اجلمعيـة العامـة  
 .كي تعتمد تقرير الفريق العامل اجلامع     فرباير، ل/ شباط ٢٦ يوم اخلميس    ١٤ و٦ و٥نظرها يف البنود    

، سيجري الفريق العامل اجلامع الذي أنشأته اللجنة        ٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة    ٣٠عمال بالفقرة   )د(
ليعّد تقريره الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة لكي تقوم اجلمعية باستعراض وتقييم تنفيذ توصيات                   

 مزيد من اإلجراءات واملبادرات، مشاورات غري رمسية خالل الوقت          اليونيسبيس الثالث والنظر يف اختاذ     
 .٦املخصص للنظر يف البند       

استخدام مصادر القدرة النووية يف        أقرت اللجنة الفرعية، يف دورهتا األربعني، توصية فريقها العامل املعين ب         )ه(
 أو تعززها بشكل كبري مصادر          بأن ُتقدَّم عروض إيضاحية حول التطبيقات اليت تساعدها              الفضاء اخلارجي 
خالل اجتماعات اللجنة الفرعية اليت ستعقد بعد ظهر يومي           ) ٩انظر الشرح اخلاص بالبند   (القدرة النووية 

 .فرباير / شباط٢٤ والثالثاء   ٢٣االثنني 
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