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 اجلمعية العامة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 * A/AC.105/C.1/L.270. 

 أحدث املعلومات عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث لكي تكون الوثيقة مفيدة اقتضى إعداد الوثيقة إدراج **
 .للنقاش يف اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 
120204    V.04-50295 (A) 
*0450295* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث
    املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

   )اليونيسبيس الثالث(  يف األغراض السلمية  
مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن   

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

   **اضافة
يات اليونيسبيس الثالث، واإلجنازات اليت حققتها اللجنة وهيئتاها خالصة تنفيذ توص  

الفرعيتان من خالل النظر يف بنود جدول األعمال اليت أدرجت عن طريق هيكل جدول 
  األعمال املنقح، وقائمة الوثائق املرجعية

والرابع، سـتدرج املـرفقات األول إىل الثالث هلذه الوثيقة باعتبارها املرفقات األول والثاين           
عـلى التوايل، لتقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن تنفيذ توصيات مؤمتر              
ــراض الســلمية         ــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغ ــث املع ــتحدة الثال ــم امل األم

 .الذي سيقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني) اليونيسبيس الثالث(



A
/A

C
.1

05
/C

.1
/L

.2
72

/A
dd

.3
 املرفق األول   2 

 
 خالصة تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 
  واستخدامه يف األغراض السلمية 

 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية )ب(عمل
موضوع ذو (ئة ومحايتها أنشطة تتعلق بـرصد البي

 ).أولوية يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية
 قدم فريق العمل تقريره النهائي

(A/AC.105/C.1/L.275). 

املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد "
تنظر فيه اللجنة الفرعية " (بواسطة السواتل

 ).العلمية والتقنية يف دورهتا السنوية

تراتيجية عاملية شاملة صوغ اس ١ نعم
 .لرصد البيئة

موضوع ذو (أنشطة تتعلق بـإدارة املوارد الطبيعية 
 ).أولوية يف الربنامج

الفضاء " أعاله؛ و١مثلما ذكر بشأن التوصية 
تنظر فيه جلنة استخدام الفضاء " (واجملتمع

 ).اخلارجي يف األغراض السلمية

حتسني إدارة املوارد الطبيعية  ٢ نعم
 لألرض

بناء على دعوة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، قدمت 
شراكة إيغوس عرضا عن أنشطتها يف الدورة األربعني 

 .للجنة الفرعية
، أن أنشطة ٢٠٠٢الحظت اللجنة الفرعية، يف عام 

شراكة إيغوس ذات صلة مباشرة بالتوصية، واتفقت 
 .على أن ال حاجة إىل إنشاء فريق عمل

لرصد ا وتنفيذ استراتيجية تطوير ٣  . أعاله١صية مثلما ذكر بشأن التو
 .)إيغوس(العاملي املتكاملة 

قدم فريق العمل تقريره النهائي 
(A/AC.105/C.1/L.269). 

 .حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ ٤ نعم . أعاله١مثلما ذكر بشأن التوصية 

من اآلثار األدىن التقليل إىل احلد  ٥   
 على الضارة لألنشطة الفضائية

 .البيئة احمللية والعاملية
موضوع ذو أولوية (أنشطة تتعلق بـالتطبيب عن بعد 

 ).يف الربنامج
استخدام تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية"

نظرت فيه اللجنة الفرعية " (والصحة العامة
العلمية والتقنية كمسألة منفردة يف دورهتا يف 

د التطبيب عن ُبعد باالعتما"؛ و)٢٠٠٣عام 
من املقرر أن تنظر فيه ("على النظم الفضائية

 .حتسني خدمات الصحة العامة ٦ نعم
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية )ب(عمل
اللجنة الفرعية يف إطار خطة عمل للفترة 

٢٠٠٦-٢٠٠٤.( 
موضوع ذو أولوية يف (أنشطة تتعلق بتدبر الكوارث 

الربنامج الذي استهل منيطة تدريبية تتكون من 
 ).حلقات عمل إقليمية حول هذا املوضوع

 فريق العمل تقريره النهائي قدم
(A/AC.105/C.1/L.273). 

تنفيذ نظام عاملي فضائي متكامل لتدبر 
تنظر فيه اللجنة الفرعية (الكوارث الطبيعية 

العلمية والتقنية يف إطار خطة عمل تشمل 
 وكمسألة منفردة يف ٢٠٠٣-٢٠٠١الفترة 

 ).دورهتا احلادية واألربعني

 إلدارة متكاملعاملي تنفيذ نظام  ٧ نعم
ختفيف الكوارث الطبيعية جهود 

 .منهااإلغاثة ودرئها و

موضوع ذو أولوية يف (أنشطة تتعلق بـالتعليم عن بعد 
 ).الربنامج

من املقرر تنظر فيه اللجنة يف " (الفضاء والتعليم"
 يف إطار ٢٠٠٦-٢٠٠٤إطار خطة عمل للفترة 

؛ )"الفضاء واجملتمع"بند جدول األعمال املعنون 
 دراسة ٢٠٠٥خطة العمل لعام وتشمل 

اخلدمات والنظم الفضائية لتوفري فرص تعليمية 
 .يف البلدان النامية، مبا يف ذلك التعليم عن بعد

تشجيع حمو األمية وتعزيز التعليم  -٨ 
.الريفي من خالل التعليم عن بعد

عارف من خالل ملحتسني تبادل ا ٩ نعم  .أنشطة تتعلق باالتصاالت الساتلية يف إطار الربنامج
تعزيز الوصول عامليا إىل خدمات 

 .االتصاالت الفضائية
استهل الربنامج منيطة تدريبية تتكون من حلقات 

عمل إقليمية واجتماعات دولية للخرباء حول 
 .استخدام النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقاهتا

قدم فريق العمل تقريره النهائي 
(A/AC.105/C.1/L.274). 

حتسني الوصول عامليا إىل النظم  ١٠ نعم 
الفضائية للمالحة وحتديد املواقع 

 .وحتسني توافق تلك النظم

أحد األهداف الرئيسية لالجتماع املشترك بني 
الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي وللربنامج؛ 
سلسلة جديدة من الندوات يعقدها الربنامج خالل 

ضائية  بشأن التطبيقات الف٢٠٠٥-٢٠٠٣الفترة 
دعم خطة تنفيذ نتائج : ألغراض التنمية املستدامة

 .مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
قدم فريق العمل تقريره النهائي 

تطبيق بتعزيز التنمية املستدامة  ١١ نعم 
 . أحباث الفضاءنتائج
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية )ب(عمل
A/AC.105/C.1/L.264)و A/AC.105/804 املرفق ،

 ).١٠الثاين، الفقرة 
مل بشأن علوم الفضاء األساسية سلسلة حلقات ع

 .تنظمها األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية
 

العلمية بالفضاء حتسني املعرفة  ١٢  
القريب والفضاء اخلارجي من 

 .خالل أنشطة تعاونية

ظل احلطام الفضائي موضع نظر اللجنة الفرعية  
العلمية والتقنية حىت قبل انعقاد اليونيسبيس 

زء من خطة العمل للفترة الثالث وهو ج
٢٠٠٥-٢٠٠٢. 

الفضاء القريب  يتمحاية بيئحتسني  ١٣ 
من األرض والفضاء اخلارجي 

 .بتخفيف احلطام الفضائي

حتسني التنسيق الدويل لألنشطة  ١٤ نعم  
من القريبة املتعلقة باألجسام 

 .األرض
ظل استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  

لجنة الفرعية العلمية اخلارجي موضع نظر ال
والتقنية حىت قبل انعقاد اليونيسبيس الثالث، مبا 
يف ذلك من خالل الفريق العامل يف إطار هذا 

البند، وهو جزء من خطيت العمل للفترتني 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٣ و٢٠٠٣-٢٠٠٠

من الفضاء القريب يت محاية بيئ ١٥ 
والفضاء اخلارجي من األرض 
من البحوث إجراء املزيد خالل 

باستخدام مصادر القدرة ملتعلقة ا
 .النووية

قّدم كل من االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد 

الفلكي الدويل أثناء دوريت اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني معلومات 

وضوع األضيق املتعلق بتداخل عن أنشطته املتعلقة بامل
 .الترددات مع علم الفلك الراديوي

األدىن من التقليل إىل احلد  ١٦  
التداخل مع الترددات يف الطيف 

 .الكهرومغنطيسي

أحد األهداف الرئيسية للربنامج يف تنفيذ أنشطته 
 .ضمن كل موضوع من املواضيع ذات األولوية

 

حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات"
" يف ميدان تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء

نظرت فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف(

تعزيز بناء القدرات بتنمية املوارد  ١٧ نعم
 .البشرية وزيادة موارد امليزانية
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية )ب(عمل
قدم فريق العمل تقريره النهائي 

(A/AC.105/C.1/L.276). 
؛ )دورتيها الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني

من املقرر أن تنظر فيه " (الفضاء والتعليم"
-٢٠٠٤ للفترة اللجنة يف إطار خطة عمل

الفضاء " يف إطار بند جدول األعمال ٢٠٠٦
 ").واجملتمع

أحد األهداف الرئيسية للربنامج يف تنفيذ األنشطة 
 .ضمن كل موضوع من املواضيع ذات األولوية

وعي متخذي القرارات زيادة  ١٨ نعم ).ةتنظر فيه اللجن" (الفضاء واجملتمع"
واجلمهور عامة بأمهية األنشطة 

 .الفضائية
تعزيز اآلليات الوطنية /إنشاء ١٩   

 .لتنسيق األنشطة الفضائية
كان (الفوائد اجلانبية لتكنولوجيا الفضاء  

استعراض احلالة الراهنة موضع نظر اللجنة 
 ).حىت قبل انعقاد اليونيسبيس الثالث

سني تبادل املعلومات بشأن حت ٢٠ 
 الفوائد اجلانبية لألنشطة الفضائية

 .واستخدامها
أنشطة احلكومات والقطاع اخلاص الرامية إىل " 

" تعزيز التعليم يف جمال العلوم واهلندسة الفضائية
نظرت فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف (

" الفضاء واجملتمع"؛ )دورهتا الثامنة والثالثني
وف تنظر فيه اللجنة مع تركيز خاص على س(

، يف إطار خطة "الفضاء والتعليم"موضوع 
 ).٢٠٠٦-٢٠٠٤العمل للفترة 

توفري الفرص التعليمية للشباب  ٢١ 
لكي يتعلموا املزيد عن علوم 

وتكنولوجيا الفضاء ويشاركوا يف 
 .األنشطة الفضائية

 اجمللس ٥٦/٥١منحت اجلمعية العامة يف قرارها 
اري جليل الفضاء مركز مراقب دائم لدى االستش

اللجنة؛ وعقد الربنامج سلسلة من الندوات بشأن 
تعزيز مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية، دعما 

 .ألعمال اجمللس االستشاري جليل الفضاء

إنشاء آلية تشاورية يف إطار جلنة  ٢٢  
استخدام الفضاء اخلارجي يف 

األغراض السلمية لتيسري مشاركة 
الشباب يف األنشطة التعاونية 

 .املتعلقة بالفضاء
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية )ب(عمل
استحداث جوائز تقديرية  ٢٣   

للمسامهات البارزة يف أنشطة 
 .الفضاء

تأكيد الدور الذي تضطلع إعادة  ٢٤   
به جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
واستخدامه يف األغراض السلمية 

وجلنتاها الفرعيتان وأمانتها يف 
رجي يف استكشاف الفضاء اخلا

 .األغراض السلمية
أنشطة مجع األموال يضطلع هبا مكتب شؤون الفضاء 

 .اخلارجي لدعم أنشطة الربنامج
كفالة وجود آليات متويل مستدام  ٢٥  

للمراكز اإلقليمية املنتسبة إىل 
األمم املتحدة وزيادة الدعم املقدم 

إىل برنامج األمم املتحدة 
 .للتطبيقات الفضائية

 
ليات لتعزيز التعاون بني الوكاالت وسائل وآ" 

وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية 
" داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

نظرت فيه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف (
؛ )٢٠٠٣-٢٠٠١إطار خطة العمل للفتـرة 

ويقدم االجتماع املشترك بني الوكاالت بشأن 
خلارجي تقارير سنوية عن هذه أنشطة الفضاء ا

 .املسألة إىل اللجنة الفرعية

تشجيع زيادة استخدام النظم  ٢٦ 
واخلدمات املتعلقة بالفضاء من 

جانب مؤسسات منظومة األمم 
 .املتحدة والقطاع اخلاص

حلقات عمل بشأن قانون الفضاء ينظمها مكتب 
 .شؤون الفضاء اخلارجي يف إطار الربنامج

هدات األمم املتحدة اخلمس حالة وتطبيق معا
تنظر فيه اللجنة (بشأن الفضاء اخلارجي 

 ).الفرعية القانونية يف دوراهتا السنوية

لتصديق على إىل ادعوة الدول  ٢٧ 
معاهدات الفضاء اخلارجي أو االنضمام 
إليها ودعوة املنظمات احلكومية الدولية 

 .إىل إعالن القبول هبا
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية )ب(عمل
 الفرعيتني بند يف جدويل أعمال اللجنتني 

التابعتني للجنة؛ وتنظر فيه اللجنة يف إطار البند 
 .املعنون مسائل أخرى

مواصلة النظر يف هيكل جداول  ٢٨ 
أعمال جلنة استخدام الفضاء 

اخلارجي يف األغراض السلمية 
وجلنتيها الفرعيتني وأساليب 

 .عملها
تنظيم الدورة غري الرمسية املفتوحة العضوية لالجتماع 

 بني الوكاالت؛ وقيام أعضاء االجتماع وجلنة املشترك
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

بإعداد قائمة باملبادرات والربامج املتصلة بالفضاء 
واليت تليب خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية 

 .املستدامة

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت "
لتطبيقات واخلدمات وزيادة استخدام ا

الفضائية داخل هيئات منظومة األمم املتحدة 
نظرت فيه اللجنة الفرعية العلمية " (وفيما بينها

-٢٠٠١والتقنية يف إطار خطة العمل للفترة 
؛ ويقدم االجتماع املشترك بني )٢٠٠٣

الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي 
تقارير سنوية عن هذه املسألة إىل اللجنة 

 .عيةالفر

تعزيز تنسيق األنشطة ذات النفع  ٢٩ 
املتبادل بني جلنة استخدام الفضاء 

اخلارجي يف األغراض السلمية 
 .وسائر هيئات األمم املتحدة

لنظر يف إىل ادعوة اجملتمع الدويل  ٣٠   
ريية توصيات املؤمترات التحض

اإلقليمية اخلاصة باليونيسبيس 
 .الثالث

، جرى تنقيح ٥٤/٦٨ عمال بقرار اجلمعية العامة
اختصاصات الصندوق االستئماين لربنامج األمم 

املتحدة للتطبيقات الفضائية لكي تشمل تنفيذ 
 .توصيات اليونيسبيس الثالث

  خاصتربعاتإنشاء صندوق  ٣١  
 لألمم املتحدة لغرض تنفيذ تابع

 .الثالثيسبيس توصيات اليون

 تشتمل حلقات العمل اليت تنظمها األمم املتحدة
 على جلسة ٢٠٠١واالحتاد الفلكي الدويل منذ عام 

 .خاصة لتناول هذا املوضوع

يتصل حبشد املوارد املالية من أجل تنمية 
القدرات يف ميدان تطبيقات علوم وتكنولوجيا 

الفضاء، الذي نظرت فيه اللجنة الفرعية 
العلمية والتقنية يف دورتيها التاسعة والثالثني 

 .واألربعني

د مصادر متويل جديدة حتدي ٣٢ نعم
م تنفيذ توصيات  لدعومبتكرة

 .اليونيسبيس الثالث
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 أنشطة ومالحظات أخرى
 البند ذو الصلة من جداول أعمال اللجنة

 وهيئتيها الفرعيتني
أنشئ هلا فريق 

 )أ(التوصية )ب(عمل
مواصلة تعزيز استخدام الفضاء  ٣٣   

اخلارجي يف األغراض السلمية، 
من خالل التعاون بني البلدان 

غري "والبلدان " مرتادة الفضاء"
وكذلك فيما بني " مرتادة الفضاء

البلدان النامية، وإشراك اجملتمع 
 .مبا فيه الصناعةاملدين، 

  
الذي اعتمده مؤمتر األمم املتحدة الثالث           " إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية          : األلفية الفضائية  "ُرقّمت التوصيات وفقا للترتيب الذي وردت به يف القرار املعنون                  )أ( 

 ). الثالث اليونيسبيس (املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية           
اليت ستصبح املرفق الثالث للتقرير الذي سيقدم إىل              ( A/AC.105/C.1/L.272/Add.4الوثيقة        على املزيد من املعلومات عن أفرقة العمل، انظر           veterinary للحصول    )ب( 

 ).اجلمعية العامة
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   املرفق الثاين  
اض االجنازات اليت حققتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغر  

 السلمية وهيئتاها الفرعيتان نتيجة النظر يف املسائل اليت أُدرجت
   يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح

 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
تقارير مقدمة من الدول األعضاء إىل ) أ(

 سارسات؛–اللجنة عن أنشطة كوسباس
االعتراف باالجنازات مبناسبة الذكرى ) ب(

 العشرين؛
مسألة جديدة ُينظر فيها يف اطار البند )  ج(

 .املتعلق بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

جلنة استخدام الفضاء  -٢٠٠٢
اخلارجي يف األغراض 

 سلمية ال

النظام الساتلي الدويل للبحث 
 ).سارسات–كوسباس(واالنقاذ 

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول 
 .األعمال

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠٣-٢٠٠٢
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية 

 .الفضاء واجملتمع

مسألة جديدة من املقرر أن جيري تناوهلا )  أ(
ة كموضوع ذي تركيز خاص يف اطار خط

الفضاء "العمل وكجزء من النظر يف بند 
 ؛"واجملتمع

التضافر مع أعمال أفرقة العمل املعنية )  ب(
 .بتبادل املعارف وبناء القدرات وزيادة الوعي

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠٦-٢٠٠٤
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

 .الفضاء والتعليم

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  أ(
 ل؛األعما

تنسيق أعمال اللجنة مع أعمال جلنة )  ب(
" املياه"التنمية املستدامة، اليت ستتناول مسألة 

باعتبارها إحدى اجملموعات املواضيعية الثالث 
، يف ٢٠٠٥-٢٠٠٤لدورة السنتني األوىل، 

 -٢٠٠٤(اطار برنامج عملها املتعدد السنوات 
٢٠١٧.( 

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠٤
اض اخلارجي يف األغر

 السلمية

 .الفضاء واملياه
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 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
جرى تناول البعد االنساين يف أنشطة الفضاء 

البعد االنساين يف : "من خالل تنظيم ندوة
 ".تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠١
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

 .ندوة

املوافقة على منح اجمللس االستشاري جليل 
انشاء ( دائم لدى اللجنة الشباب مركز مراقب

آلية استشارية يف اللجنة لتيسري مشاركة 
 ).الشباب يف األنشطة الفضائية

جلنة استخدام الفضاء  ٢٠٠١
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية

 .مسائل أخرى

توصيات مقدمة من اللجنة الفرعية )  أ(
القانونية والفريق العامل التابع هلا، مع 

 ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢اختصاصات تشمل الفترة 
 واجراءات املتابعة؛

نتائج وأنشطة متابعة حلقات عمل )  ب(
األمم املتحدة بشأن قانون الفضاء اليت ينظمها 

 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

اللجنة الفرعية القانونية،  -٢٠٠٠
 بند منتظم

حالة معاهدات األمم املتحدة 
اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي 

 .وتطبيقها

 أوجه التفاعل بني اللجنة واللجنة زيادة)  أ(
الفرعية القانونية وهيئات أخرى يف جمال قانون 

 الفضاء؛
ُعرض تقرير اللجنة العاملية ألخالقيات )  ب(

املعارف العلمية والتكنولوجيا التابعة ملنظمة 
األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة على 

 ؛٢٠٠٢اللجنة الفرعية القانونية يف عام 
ُشكّل فريق اخلرباء املعين بأخالقيات )  ج(

الفضاء اخلارجي لدراسة تقرير اللجنة العاملية؛ 
وقُدِّم تقرير فريق اخلرباء إىل اللجنة الفرعية 

 ٢٠٠٣القانونية يف عام 
(A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1)؛ 

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  د(
 .األعمال

ة، اللجنة الفرعية القانوني -٢٠٠٠
 بند منتظم

معلومات عن أنشطة املنظمات 
 .الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء
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 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
توصلت اللجنة الفرعية القانونية يف عام 

 إىل اتفاق بشأن بعض اجلوانب املتعلقة ٢٠٠٢
باستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض 

A/AC.105/738)املرفق الثالث ،.( 

اللجنة الفرعية القانونية،  -٢٠٠٠
  منتظمبند

 :األمور املتعلقة مبا يلي
تعريف الفضاء اخلارجي )  أ(

 وتعيني حدوده؛
طبيعة املدار الثابت بالنسبة )  ب(

لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف 
ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت 
تكفل االستخدام الرشيد والعادل 

للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون 
مساس بدور االحتاد الدويل 

 .التصاالتل
نتائج العمل ": الدولة املطِلقة"مفهوم )  أ(

الذي أجنزه الفريق العامل املعين بالبند وجمموعة 
التوصيات اليت قدمت إىل جلنة استخدام 

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 ؛٢٠٠٢واجلمعية العامة يف عام 

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف )  ب(
 .جدول األعمال

اللجنة الفرعية القانونية، يف  ٢٠٠٢-٢٠٠٠
 اطار خطة عمل

 ".الدولة املطِلقة"استعراض مفهوم 

زيادة التعاون وأوجه التفاعل مع املعهد )  أ(
 ؛)اليونيدروا(الدويل لتوحيد القانون اخلاص 

نتائج االجتماعات غري الرمسية اليت )  ب(
 ٢٠٠١عقـــدت بيــن الـــدورات فـي عامـــي 

دراسة املسألة  يفدم الذي أحرز  والتق٢٠٠٢و
من قبل اللجنة الفرعية القانونية والفريق العامل 

 ؛٢٠٠٣التابع هلا الذي أنشئ يف عام 
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

٢٠٠٢، ٢٠٠١ ،
٢٠٠٣ 

اللجنة الفرعية القانونية، 
 مسألة منفردة

النظر يف املشروع األويل 
علق باملسائل اليت للربوتوكول املت

ختص املوجودات الفضائية، امللحق 
باتفاقية الضمانات الدولية على 

اليت فتح باب (املعدات املنقولة 
 ١٦التوقيع عليها يف كيب تاون يف 

 ).٢٠٠١نوفمرب /تشرين الثاين

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول 
 .األعمال

 اللجنة الفرعية القانونية، ٢٠٠٧-٢٠٠٤
 ار خطة عمل يف اط

 ممارسات الدول واملنظمات
الدولية يف جمال تسجيل األجسام 

 .الفضائية
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 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
معلومات عن األنشطة يف جمال حتليق )  أ(

االنسان يف الفضاء قدمت إىل اللجنة الفرعية 
 العلمية والتقنية؛

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف )  ب(
 .جدول األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٠
 تقنية، مسألة منفردةوال

التعاون الدويل يف جمال حتليق 
 .االنسان يف الفضاء

معلومات عن نظم ومشاريع االطالق )  أ(
اجلديدة قدمت إىل اللجنة الفرعية العلمية 

والتقنية وإىل اللجنة الفرعية القانونية لصاحل 
الفريق العامل التابع هلا واملعين بالبند املتعلق 

 ؛"دولة املطلقةال"باستعراض مفهوم 
مسألة جديدة ينظر فيها كبند يف )  ب(

 .جدول األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٠
 والتقنية، مسألة منفردة

عرض النظم ومشاريع االطالق 
 .اجلديدة

تقارير مقدمة من الدول األعضاء عن )  أ(
 املوضوع؛

جمموعة تقارير مقدمة من الدول )  ب(
الشباب األعضاء عن األنشطة ألجل 

A/AC.105/755)و Add.1و (Add.2؛ 
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠١
 والتقنية، مسألة منفردة

أنشطة احلكومات والقطاع اخلاص 
الرامية إىل تعزيز التعليم يف جمال 

 .العلوم واهلندسة الفضائية

عين باستخدام تقرير الفريق العامل امل)  أ(
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي عن 

استعراض الوثائق الدولية والعمليات الوطنية 
احملتملة الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية 

 ألغراض سلمية يف الفضاء اخلارجي؛
التقدم احملرز يف األعمال املقرر أن )  ب(

ُتجرى بشأن استخدام مصادر القدرة النووية 
 الفضاء اخلارجي باعتماد خطة عمل للفترة يف

، مبا يف ذلك األعمال اليت ٢٠٠٦-٢٠٠٣
 ُيضطلع هبا فيما بني الدورات؛

خطط تنظيمية حمتملة المكانية املشاركة)  ج (
يف رعاية جمهـود لوضـع معيــار دولــي لألمـــان                                

٢٠٠٣-٢٠٠٠ ،
٢٠٠٦-٢٠٠٣ 

اللجنة الفرعية العلمية 
ة والتقنية، يف اطار خط

 عمل

 .مصادر القدرة النووية
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 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
التقين ملصادر القدرة النووية يف الفضاء 

والمكانية قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
باسداء املشورة إىل اللجنة الفرعية العلمية 

والتقنية يف اعداد هذا املعيار، أعدها مكتب 
شؤون الفضاء اخلارجي والوكالة الدولية 

 ؛ (A/AC.105/C.1/L.268)للطاقة الذرية 
زيادة التعاون بني الوكالة الدولية للطاقة )  د(

الذرية وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 
األغراض السلمية واللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية التابعة هلا ومكتب شؤون الفضاء 

 .اخلارجي

   

رسالة موجهة من رئيس اللجنة إىل األمني)  أ(
ىل ضرورة النظر بصورة العام يوّجه انتباهه إ

أعمق يف مسامهات علوم وتكنولوجيا الفضاء 
يف حتقيق أهداف مؤمترات األمم املتحدة 

، دعت اجلمعية العامة (A/56/306)الرئيسية 
يف أعقاهبا االجتماع املشترك بني الوكاالت 
بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي إىل النظر يف 
 توصيات املؤمترات الرئيسية اليت نتج عنها

حتليل لنتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية 
املستدامة وعملية املتابعة اليت اضطلع هبا 

االجتماع املشترك بني الوكاالت يف عام 
 ؛٢٠٠٣

جمموعة توصيات االجتماع املشترك بني )  ب(
الوكاالت اليت أقرهتا جلنة استخدام الفضاء 
‘ ١‘اخلارجي يف األغراض السلمية واليت تشمل 

 رمسية مفتوحة العضوية للجنة دورة غري
املشتركة بني الوكـاالت دعي اليها أعضاء 

حتضري االجتماع واللجنة القائمة ‘ ٢‘اللجنة؛ 
باملبادرات والربامج تتصل بالفضاء وتستجيب 
للتوصيات الواردة يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر 

 القمة العاملي؛
 

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣-٢٠٠١
والتقنية، يف اطار خطة 

جلنة استخدام الفضاء  عمل
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية 

 .التنسيق والتعاون بني الوكاالت
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 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
زيادة التضافر بني أعمال االجتماع )  ج(

 بني الوكاالت واللجنة؛املشترك 
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  د(

 .األعمال
أو /استبانة النظم الفضائية الوطنية و)  أ(

ليمية اليت ميكن النظر فيها باعتبارها جزءا االق
 من نظام عاملي لتدبر الكوارث الطبيعية؛

من املقرر أن ُينظر فيها باعتبارها مسألة )  ب(
 ؛٢٠٠٤منفردة يف عام 

التضافر مع أعمال فريق العمل املعين )  ج(
 بتدبر الكوارث؛

مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  د(
 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣-٢٠٠١
والتقنية، يف اطار خطة 

 عمل

 .تدبر الكوارث

التقدم احملرز يف األعمال اليت سوف )  أ(
ُتجرى بشأن احلطام الفضائي؛ ويف عام 

مسألة تكاليف وفوائد تدابري ختفيف : ٢٠٠١
احلطام؛ وختميل احلطام الفضائي الناجم عن 

البعثات الفضائية وختفيف خماطره على 
 مركبات االطالق؛

اعتماد خطة العمل املتعددة السنوات )  ب(
 ؛٢٠٠٥- ٢٠٠٢ للفترة ٢٠٠١يف عام 

النظر يف املبادئ التوجيهية لتخفيف )  ج(
احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق 

املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام 
الفضائي، مبا يف ذلك اجراء مناقشات بشأن 

دام املبادئ التوجيهية لتخفيف سبل اقرار استخ
 .احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة التنسيق

٢٠٠١، ٢٠٠٠ ،
٢٠٠٥-٢٠٠٢ 

اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية، يف اطار خطة 

 عمل

 .احلطام الفضائي
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 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
مسألة جديدة من املقرر أن ينظر فيها )  أ(

 كبند يف جدول األعمال؛
ين التضافر مع أعمال فريق العمل املع)  ب(

 .بالصحة العامة

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٦-٢٠٠٤
والتقنية، يف اطار خطة 

 عمل

 .النظم الفضائية للتطبيب عن بعد

معلومات عن أنشطة الدول األعضاء )  أ(
بشأن املوضوع مقدمة إىل اللجنة الفرعية 

 العلمية والتقنية؛
تقارير مقدمة إىل اللجنة الفرعية من )  ب(

لالتصاالت واالحتاد الفلكي االحتاد الدويل 
الدويل ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان 

 االقتصادي؛
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٢
 والتقنية، مسألة منفردة

التعاون الدويل على احلد من 
األنشطة الدعائية الفضائية 

 .االقتحامية

 حلقة العمل املشتركة بني األمم نتائج)  أ(
املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف 

 بشأن االستفادة عمليا من ٢٠٠١عام 
 التطبيقات الفضائية، جلسة متعلقة بالتمويل؛

التضافر مع أعمال فريق العمل املعين )  ب(
 مبصادر التمويل اجلديدة واملبتكرة؛

 يف جدول مسألة جديدة ُينظر فيها كبند)  ج(
 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣ و٢٠٠٢
 والتقنية، مسألة منفردة

 .حشد املوارد املالية

استنتاجات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية )  أ(
بشأن استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض 

 العلوم الطبية والصحة العامة؛
التضافر مع أعمال فريق العمل املعين )  ب(

  العامة؛بالصحة
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول )  ج(

 .األعمال

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣
 والتقنية، مسألة منفردة

استخدام تكنولوجيا الفضاء 
ألغراض العلوم الطبية والصحة 

 .العامة
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 املسائل اليت أدرجت يف اطار هيكل جدول األعمال املنقح 

 
 )السنة(الدورة  االجنازات

بند منتظم (اهليئة ونوع النظر 
أو مسألة منفردة أو بند يف 

 املسألة )اطار خطة عمل
مسألة جديدة ُينظر فيها كبند يف جدول 

 .األعمال
اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٤

 سألة منفردةوالتقنية، م
  األرضية–الفيزياء الشمسية 

 :تنظيم ندوات للصناعة بشأن املواضيع التالية
اخلدمات الساتلية التفاعلية ذات  :٢٠٠٠

آثارها يف القرن : الوسائط املتعددة
 احلادي والعشرين

التطبيقات املستجدة للنظم العاملية  :٢٠٠١
مرفق عام جديد : لسواتل املالحة
 ذو منافع عاملية

توسيع التطبيقات العملية  :٢٠٠٢
لالستشعار عن بعد ذي االستبانة 

االحتماالت : العالية جدا
 والتحديات يف التطبيقات املدنية

: أصغر حجما، أوسع استخداما :٢٠٠٤
تطبيقات السواتل الصغرية يف 

 الزراعة والصحة واألمن البشري

اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٤-٢٠٠٠
 والتقنية

 ندوات
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   رفق الثالث   امل
   قائمة بالوثائق املرجعية      

   تقارير مقدمة من الدول األعضاء           -ألف  
تتضـمن الوثـائق التالـية تقاريـر قدمـتها الـدول األعضـاء عـن أنشطتها لتشجيع التعاون                    

الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، مبا يف ذلك معلومات عما نفذته                   
 جديدة استجابة لتوصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف          مـن آليات ومبادرات   

 ).اليونيسبيس الثالث(الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 

A/AC.105/816] واالضافات[ 
  

   تقارير مقدمة من املنظمات الدولية            -باء  
مم املتحدة واملنظمات تتضـمن الوثـائق التالـية تقاريـر مقدمة من مؤسسات منظومة األ          

احلكومـية الدولـية واملـنظمات غـري احلكومـية اليت لديها مركز مراقب دائم لدى جلنة استخدام                  
 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أنشطتها استجابة لتوصيات اليونيسبيس الثالث

 
A/AC.105/819] واالضافات[ 

 

_____________ 


