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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة اخلامسة واألربعون

    ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢-١١فيينا، 
  جدول األعمال املؤقت       

 . جدول األعمالإقرار -١

 .انتخاب الرئيس -٢

 .الرئيسكلمة  -٣

 .مة عن األنشطة الوطنيةلتقارير املقدتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل ل -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 

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

 .احلطام الفضائي -٨

 . إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائيةدعم -٩

 . لسواتل املالحةالعاملية املستجدة مؤخرا يف جمال النظم التطورات -١٠
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 . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام -١١

 . القريبة من األرضاألجسام -١٢

 .٢٠٠٧ للفيزياء الشمسية الدولية السنة -١٣

 واخلـواص التقنـية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه          الفيزيائـية دراسـة الطبـيعة      -١٤
 االتصـــاالت الفضـــائية وغـــريه مـــن املـــيادين، وكذلـــك املســـائل مـــيدانوتطبـــيقاته يف 

لفضـائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات        االتصـاالت ا   بـتطورات األخـرى املتصـلة     
 .البلدان النامية ومصاحلها

 للجـنة الفرعـية العلمية   واألربعـني  جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة السادسـة       مشـروع  -١٥
 .والتقنية

١٦- جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةإىلم التقرير املقد . 
  

  *الشروح  
  انتخاب الرئيس  -٢ 

ديسمرب / كانون األول٢٢ املؤرخ ٦٢/٢١٧ من قرارها   ٥٥وافقـت اجلمعـية العامـة يف الفقرة         
  عــلى أن تنتخــب جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وجلنــتاها        ٢٠٠٧
للتشــكيل الــذي أقــرته  وفقــا ٢٠٠٨ أعضــاء مكاتــبها يف دورات كــل مــنها يف عــام  تانالفرعيــ

 .٦١/١١١رارها  من ق٥١اجلمعية يف الفقرة 

، )كولومبيا( أن سـريو أريفالو ييبيس  ،٢٠٠٧ يف دورـا اخلمسـني، يف عـام       والحظـت اللجـنة   
سوف ينتخبون ملناصب   ) الربتغال(، وفليـيب دوارتيه سانتوس     )تايلند(وسـوفيت فيبولسريسـث     

ي يف  املقرر للجنة استخدام الفضاء اخلارج    /الرئـيس ونائـب الرئـيس األول ونائب الرئيس الثاين         
سوف ينتخب ملنصب ) اجلزائر(وأن أبو بكر الصديق قجار  عـلى الـتوايل،     األغـراض السـلمية،     

ســوف ) اجلمهوريــة التشــيكية(رئــيس اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، وأن فالدميــري كوبــال   
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ينتخب ملنصب رئيس اللجنة الفرعية القانونية للفترة 

  

                                                                 
جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة لألعمال اجلدول الزمين االسترشادي ال الشروح وال متثّل  *

 .الفرعية
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  كلمة الرئيس   -٣ 
  للجنة الفرعية الـرابعة واألربعني  حـدث مـنذ الـدورة       مـا  ا يسـتعرض فـيه     كـلمة  رئـيس السـيلقي   

الفرعية  اللجنة   نظِّم، ست الكلمة  تلك وبعـد . ارات ذات صـلة بأعماهلـ      مـن تطـو    العلمـية والتقنـية   
 . ألعماهلااجلدول الزمين

  
  تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -٤ 

ــتقاريرســتوفّر للجــنة الفرعــية  ــدول األعضــاء عــن أنشــطتها    الســنوية املقد اخلطــية  ال ــة مــن ال م
 وينــبغي، كمــبدأ توجــيهي عــام، أن تســتغرق كــل كــلمة .)Add.1 وA/AC.105/907(الفضــائية 

 ١٦انظر الفقرة ( دقائق تقريبا ١٠ و٥تلقـى يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال مـا بـني               
 .A/AC.105/786)من الوثيقة 

وكانــت اجلمعــية العامــة قــد دعــت االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء   
، إىل مواصلة اإلسهام يف أعمال جلنة استخدام        ٦٢/٢١٧ من قرارها    ٣٦اخلـارجي، يف الفقـرة      

ــتها الفرعــية العلمــية       ــر إىل اللجــنة وجلن الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وتقــدمي تقري
وسيعرض على اللجنة الفرعية تقرير     . ية عـن األعمـال اليت يضطلع ا يف دوراته السنوية          والتقنـ 
 عـن أعمـال دورتـه الثامـنة والعشـرين، الـيت سـتعقد يف عام              الوكـاالت جـتماع املشـترك بـني       اال

٢٠٠٨) A/AC.105/909(            الفضاء ب  املتصلة نشـطة األتنسـيق   ، وكذلـك تقريـر األمـني العـام عـن
ــنظومة األ ــتحدة داخــــل مــ ــم املــ ــترة   : مــ ــتوقعة للفــ ــتائج املــ ــات والنــ   ٢٠٠٩-٢٠٠٨االجتاهــ

)A/AC.105/910.( 
  

  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية     -٥ 
 عـلى أن تدعو اللجنة الفرعية يف  ٦٢/٢١٧ مـن قـرارها    ١٣وافقـت اجلمعـية العامـة يف الفقـرة          

عقاد من جديد للنظر يف برنامج األمم     دورـا اخلامسـة واألربعـني الفريق العامل اجلامع إىل االن          
 .املتحدة للتطبيقات الفضائية

شأن برنامج األمم جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ب          عـرض آلراء  رد  ويـ 
 ، يف تقرير٢٠٠٨-٢٠٠٧الفترة  اخلاصة بنشطةاألاملـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، مبـا يف ذلـك        

  مـــن قـــرارهـا ١٧ وقـــد أقـــرت اجلمعـــية يف الفقــــرة )1(.اخلمســـنيورـــا أعمـــال د عـــناللجـــنة 
، بالصيغة اليت اقترحها خبري    ٢٠٠٨ الفضائية لعام     بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات        ٦٢/٢١٧

                                                                 
 .٩٠-٧٤، الفقرات )A/62/20 (٢٠ية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم الوثائق الرمس (1) 
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انظـــر الـــبابني ثانـــيا وثالـــثا واملـــرفق الثالـــث مـــن الوثـــيقة  (التطبـــيقات الفضـــائية عـــلى اللجـــنة 
A/AC.105/874 (ا اللجنةواليت أقر.)2( 

 تنفــيذ بــرنامج  التطبــيقات الفضــائية، الــذي يتــناولتقريــر خــبريعرض عــلى اللجــنة الفرعــية ســيو
ــالدول  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧يف عــامي األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية   ، واحملــتوي عــلى قائمــة ب

 .(A/AC.105/900)املسامهة يف الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية 

 الدورات التدريبية والندوات وحلقات      التالية عن  تقاريرال اللجنة الفرعية أيضا     عـلى تعرض  وسـ 
 :٢٠٠٧ الربنامج يف عام اليت نظمهاالعمل 

حلقــة العمــل الدولــية املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واملغــرب ووكالــة الفضــاء  )أ( 
عقدة يف الرباط من ، املنحـول استخدام تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة   األوروبـية   

 ؛)A/AC.105/898(أبريل / نيسان٢٧ إىل ٢٥

 حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالة الفضاء األوروبية واإلدارة         )ب( 
حــول علــوم الفضــاء األساســية والســنة   بالواليــات املــتحدة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء 

ــية    ــيزياء الشمسـ ــية للفـ ــنعقدة يف ،٢٠٠٧الدولـ ــن   املـ ــيو مـ ــران٢٢ إىل ١٨طوكـ ــيه / حزيـ  يونـ
)A/AC.105/902(؛ 

املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واملكســيك ومــنظمة الصــحة   الــدورة التدريبــية  )ج( 
، عــن اســتخدام التكنولوجــيا الســاتلية ألغــراض الــرعاية الصــحية عــن بعــد   للــبلدان األمريكــية 

 ؛)A/AC.105/895(يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٥املنعقدة يف مكسيكو سييت من 

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الروسـي ووكالـة الفضاء                    )د( 
اسـتخدام تكنولوجيات السواتل الصغرى ألغراض رصد البيئة وتأثري الظواهر  األوروبـية حـول    

 سبتمرب / أيلول ٧ إىل   ٣، املـنعقدة يف تاروسـا، االحتـاد الروسـي، مـن             البيئـية يف الصـحة البشـرية      
)A/AC.105/903(؛ 

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول                 )ه( 
غراتس،  املنعقدة يف    الغالف اجلوي دعما للتنمية املستدامة،     الفضـائية لرصد      واحللـول  األدوات

 ؛)A/AC.105/904(سبتمرب / أيلول١٤ إىل ١١النمسا من 

                                                                 
 .٨٤ و٧٥املرجع نفسه، الفقرتان   (2) 
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 املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية       حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم          )و( 
، اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمـية املستدامة يف سبيل حتقيق األمن الغذائي               حـول   

 ؛)A/AC.105/905(سبتمرب / أيلول٢٣ إىل ٢١املنعقدة يف حيدر آباد، اهلند، من 

 الفضاء األوروبية  حلقـة العمل املشتركة بني األمم املتحدة وفييت نام ووكالة          )ز( 
 نوفمــرب / تشــرين الــثاين٩ إىل ٥حــول إدارة األحــراج ومحايــة البيــئة، املــنعقدة يف هــانوي، مــن  

)A/AC.105/906.( 
  

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

 على أن تدعو اللجنة الفرعية الفريق       ٦٢/٢١٧ من قرارها    ١٣عـية العامة يف الفقرة      وافقـت اجلم  
العـامل اجلـامع إىل االنعقـاد مـن جديد للنظر يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين                 

 ).اليونيسبيس الثالث(باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 الحظـت اجلمعـية مـع االرتـياح أن اللجـنة أقامـت صلة               ٦٢/٢١٧ القـرار     مـن  ٤٤ويف الفقـرة    
أوثـق بـني مـا تضـطلع بـه مـن أعمـال لتنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث وأعمال جلنة التنمية                

 .املستدامة، عن طريق مسامهتها يف ااالت املواضيعية اليت تعاجلها تلك اللجنة

، مسامهتها يف املسائل اليت ستعاجلها      ٢٠٠٧ عام   واستعرضـت اللجـنة يف دورـا اخلمسـني، يف         
ــترة    ــية ٢٠٠٩-٢٠٠٨جلــنة التنمــية املســتدامة يف الف ووافقــت . ، ووضــعتها يف صــيغتها النهائ

اللجــنة عــلى أن تواصــل املســامهة يف الســنة املخصصــة لوضــع السياســات مــن كــل دورة مــن     
ووافقت اللجنة على أن    . السنواتدورات السـنتني لربنامج عمل جلنة التنمية املستدامة املتعدد          

يـنظر الفـريق العـامل اجلامع، أثناء الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف           
 )3(.خطة لبلوغ الوضع األمثل إلسهاماا يف اموعات املواضيعية

 

                                                                 
 .٦٣ و٦٢املرجع نفسه، الفقرتان   (3) 
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 اخلاصةطبيقاته املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك ت -٧ 
  البلدان النامية ورصد بيئة األرضب

 توصية اللجنة بأن تنظر اللجنة    ٦٢/٢١٧مـن قرارها    ) أ (١٠أقـرت اجلمعـية العامـة يف الفقـرة          
ويـرد يف تقرير اللجنة عن أعمال دورا        . الفرعـية يف هـذا البـند يف دورـا اخلامسـة واألربعـني             

  )4(.اخلمسني عرض آلرائها

 على أن يدعى مدير أمانة الفريق املعين ٦٢/٢١٧ مـن قرارها   ١٦عـية يف الفقـرة      ووافقـت اجلم  
برصـد األرض إىل تقـدمي تقاريـر بصـفة منـتظمة إىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية عن التقدم                  

 .نظومة العاملية لنظم رصد األرضاحملرز يف االضطالع خبطة التنفيذ العشرية املتعلقة بامل

فرعـية العلمية والتقنية يف دورا الرابعة واألربعني اتفاق الفريق العامل اجلامع  وأقـرت اللجـنة ال    
عـلى أن يـدرج العـرض اإليضـاحي الـذي تقدمـه أمانة الفريق املختص برصد األرض عن حالة         

باستشعار األرض   يف إطـار البـند اخلـاص باملسائل املتصلة           نظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض       املـ 
 مـــن املـــرفق األول للوثـــيقة ٢٣الفقـــرة (ســـواتل مـــن جـــدول األعمـــال بواســـطة العـــن بعـــد 

A/AC.105/890.( 
  

  احلطام الفضائي   -٨ 
 توصية اللجنة بأن تنظر اللجنة    ٦٢/٢١٧مـن قرارها    ) أ (١٠أقـرت اجلمعـية العامـة يف الفقـرة          

 .الفرعية يف هذا البند يف دورا اخلامسة واألربعني

 املـــبادئ التوجيهـــية لتخفـــيف احلطـــام ٦٢/٢١٧ن قـــرارها  مـــ٢٦وأقـــرت اجلمعـــية يف الفقـــرة 
ــراض الســلمية       ــتمدا جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــيت اع  ووافقــت )5(.الفضــائي ال

 مـن قـرارها املذكـور عـلى أن املـبادئ التوجيهية الطوعية لتخفيف      ٢٧اجلمعـية العامـة يف الفقـرة      
وضــعها عــدد مــن املــنظمات الوطنــية والدولــية،  احلطــام الفضــائي تــبني املمارســات احلالــية كمــا 

 .ودعت الدول األعضاء إىل تنفيذ تلك املبادئ التوجيهية باستخدام اآلليات الوطنية ذات الصلة

                                                                 
 .١١٥-١١١املرجع نفسه، الفقرات   (4) 
 .املرجع نفسه، املرفق (5) 
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 نفّذت بالفعل  أن بعـض الدول األعضاء       )6(، يف دورـا اخلمسـني،     والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير       
ل آليات وطنية وعلى حنو يتسق مع       تدابـري لتخفـيف احلطـام الفضـائي طواعـية، وذلـك مـن خـال               

 .املبادئ التوجيهية اليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي

، ستعرض على اللجنة الفرعية مذكرة     ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ٢٨وعمـال بالفقـرة     
مة األجسام الفضائية اليت حتمل احلطام الفضائي، وسالالبحوث الوطنية بشأن  مـن األمانـة عـن       

عـلى متـنها مصـادر للقـدرة الـنووية، واملشـاكل املـتعلقة باصطدامها باحلطام الفضائي، تتضمن                
 ).A/AC.105/918(املعلومات اليت تلقتها األمانة من الدول األعضاء 

  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية        -٩ 

 إنشاء برنامج األمم ٦٢/٢١٧ من قرارها    ٤٠يف الفقرة   الحظـت اجلمعـية العامـة مع االرتياح         
املـتحدة لـلمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ، عمال    

، بوصـفه بـرناجما يف إطـار األمـم املـتحدة يتـيح وصـول مجـيع الـبلدان          ٦١/١١٠بقـرار اجلمعـية   
إىل مجيع أنواع املعلومات واخلدمات الفضائية      ومجـيع املـنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة         

املتصــلة بــإدارة الكــوارث بغــرض دعــم دورة إدارة الكــوارث بأكمــلها وتنفــيذها، مــع التركــيز  
عـلى املـنافع الـيت ستجنيها البلدان النامية من برنامج من هذا القبيل، ال سيما البلدان اليت تعاين         

ــية احلصــول عــلى حلــول قائمــة عــلى   مــن كــوارث مــتكررة والــيت ســوف تســتفيد مــن إمكا    ن
ــرة  . اخلدمــات الفضــائية واســتخدامها يف إدارة الكــوارث   ــية، يف الفق  مــن ٤١ووافقــت اجلمع

هــي التســمية املختصــرة ) ســبايدر) (UN-SPIDER(، عــلى أن تكــون تســمية ٦٢/٢١٧قــرارها 
 حاالت  لـربنامج األمـم املـتحدة لـلمعلومات الفضـائية مـن أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف                

 .الطوارئ، وذلك لسهولة التعرف عليه بوصفه برناجما من برامج األمم املتحدة

، ٢٠٠٧ خطة عمل برنامج سبايدر لعام ٦٢/٢١٧ من قرارها ٤٢وأيـدت اجلمعـية يف الفقرة       
 وطلبـــت إىل )8(،٢٠٠٩-٢٠٠٨ وخطــة عملـــه للفــترة   )7(،٢٠٠٩-٢٠٠٧وبــرناجمه للفـــترة  

وترد خطة العمل . ٢٠٠٩-٢٠٠٨لواردة يف خطة العمل للفترة األمـني العـام تنفـيذ األنشطة ا      
 .A/AC.105/894يف الوثيقة 

                                                                 
 .١٢٧املرجع نفسه، الفقرة   (6) 
 .١٤٤ نفسه، الفقرة  املرجع (7) 
 .A/AC.105/894، والوثيقة   ١٤٩املرجع نفسه، الفقرة   (8) 
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ــرة   ــية يف الفق ــرت اجلمع ــرارها  ) أ (١٠وأق ــنظر اللجــنة   ٦٢/٢١٧مــن ق ــأن ت  توصــية اللجــنة ب
 .الفرعية يف هذا البند يف دورا اخلامسة واألربعني

يف قائمــة املسـائل الـيت سـينظر فــيها    واتفقـت اللجـنة يف دورـا اخلمســني عـلى أن يـدرج البـند       
 )9(.الفريق العامل اجلامع

 إىل اللجنة الفرعية العلمية      شؤون الفضاء اخلارجي   أن يقدم مكتب  ووافقـت اللجـنة أيضا على       
والتقنـية يف دورـا اخلامسـة واألربعـني تقريـرا عـن األنشـطة اليت اضطلع ا برنامج سبايدر يف                 

أن يواصـل تـأمني املـزيد من الدعم ومن املسامهات     كتـب    وطلبـت اللجـنة مـن امل       .٢٠٠٧عـام   
كمــا . ٢٠٠٩-٢٠٠٨العينــية والــنقدية مــن أجــل تنفــيذ خطــة عمــل بــرنامج ســبايدر للفــترة    

يف حــال عــدم حصــول بــرنامج ســبايدر عــلى مجــيع املــوارد املطلوبــة للفــترة    اتفقــت عــلى أنــه  
ــية العاديــة لألمــم املــتحدة فــإن مكتــب    ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ شــؤون الفضــاء اخلــارجي   مــن امليزان

 الــيت أقــرا ٢٠٠٩-٢٠٠٨ســوف يعــد خطــة عمــل مصــغرة اســتنادا إىل خطــة عمــل الفــترة    
اللجــنة، وســوف يقــدم تلــك اخلطــة إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية إبــان دورــا اخلامســة 

فــترة  وســيقدم املكتــب إىل اللجــنة الفرعــية تقريــرا عــن حالــة بــرنامج ســبايدر لل )10(.واألربعــني
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

  
   لسواتل املالحة   العاملية  املستجدة مؤخرا يف جمال النظم      التطورات  -١٠ 

 توصية اللجنة بأن تنظر اللجنة    ٦٢/٢١٧مـن قرارها    ) أ (١٠أقـرت اجلمعـية العامـة يف الفقـرة          
 .الفرعية يف هذا البند يف دورا اخلامسة واألربعني

 عـلى أن يدعـى رئـيس اللجـنة الدولــية     ٦٢/٢١٧ها  مـن قـرار  ١٦ووافقـت اجلمعـية يف الفقـرة    
املعنــية بالــنظم العاملــية لــلمالحة بواســطة الســواتل إىل تقــدمي تقاريــر بصــفة منــتظمة إىل اللجــنة   

 .الفرعية العلمية والتقنية عن أنشطة اللجنة الدولية

ملعنية ، أن اللجنة الدولية ا    ٦٢/٢١٧ من قرارها    ٤٥والحظـت اجلمعـية مـع التقدير، يف الفقرة          
بالـنظم العاملـية لـلمالحة بواسـطة السـواتل قـد أنشـئت عـلى أسـاس طوعـي بوصـفها هيـئة غري                   
رمسـية لكـي تعـزز، حسـب االقتضـاء، الـتعاون عـلى معاجلة املسائل اليت حتظى باهتمام مشترك                 
واملتصــلة باخلدمــات املدنــية لــتحديد املواقــع واملالحــة والتوقيــت بواســطة الســواتل واخلدمــات   

يمة املضـافة، وكذلـك مسـألة توافـق الـنظم العاملـية لـلمالحة بواسـطة السـواتل وقابلية             ذات القـ  
                                                                 

 .١٥٥، الفقرة )A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم       (9) 
 .١٦٠-١٤٠املرجع نفسه، الفقرات   (10) 
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تشـغيلها عـلى حنـو متـبادل، ويف الوقـت نفسه زيادة استخدامها بغرض دعم التنمية املستدامة،                  
ــنا يف     تشــــرين ٢ و١وخباصــــة يف الــــبلدان النامــــية، وأــــا عقــــدت اجــــتماعها األول يف فييــ

ــثاين ــند، مـــن   ) A/AC.105/879 (٢٠٠٦نوفمـــرب /الـ ــالور، اهلـ ــثاين يف بانغـ ــتماعها الـ   إىل ٤واجـ
 مذكـرة مـن األمانة عن االجتماع        A/AC.105/901وتـرد يف الوثـيقة      . ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ٧

 .الثاين للجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل

جـنة الفرعـية يف املسائل املتصلة باللجنة        واتفقـت اللجـنة يف دورـا اخلمسـني عـلى أن تـنظر الل              
الدولـية املعنية بالنظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل، وآخر التطورات يف جمال النظم العاملية            
لسـواتل املالحـة، والتطبـيقات اجلديـدة هلـذه الـنظم، يف إطـار البـند الثابـت يف جدول األعمال                      

 )11(.م العاملية لسواتل املالحةواملتعلق بالتطورات املستجدة يف جمال النظ
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي           -١١ 
، توصية اللجنة بأن تنظر اللجنة      ٦٢/٢١٧من قرارها   ) ب (١٠أقرت اجلمعية العامة، يف الفقرة      

ليت  ا٢٠٠٧-٢٠٠٣الفرعية يف هذا البند يف دورا اخلامسة واألربعني وفقــا خلطة العمل للفترة 
 وعدلتها  )A/AC.105/804املرفق الثالث من الوثيقة      (اعـتمدا اللجـنة الفرعية يف دورا األربعني       

 ).A/AC.105/848 من املرفق الثالث من الوثيقة ٨ و٧الفقرتان (يف دورا الثانية واألربعني 

 دورا  على أن تدعو اللجنة الفرعية يف   ٦٢/٢١٧ مـن القرار     ١٤ووافقـت اجلمعـية يف الفقـرة        
اخلامسـة واألربعـني فـريقها العـامل املعـين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي        
إىل االنعقـاد مـن جديـد، وأن يواصـل الفـريق العــامل أعمالـه بشـأن املواضـيع الـواردة يف خطــة          

ــية و     ــتها اللجــنة الفرعــية يف دورــا الثان ــتعددة الســنوات بصــيغتها الــيت عدل األربعــني العمــل امل
ــرة ( ــيقة    ٨الفق ــث مــن الوث ــرفق الثال ــيها اللجــنة   ) A/AC.105/848 مــن امل وحســبما وافقــت عل

ــيقة  (الفرعــية يف دورــا الــرابعة واألربعــني   ــثاين مــن الوث واللجــنة يف ) A/AC.105/890املــرفق ال
 )12(.دورا اخلمسني

رز تقدما كبريا وأجنز أن الفريق العامل أحيف دورـا اخلمسـني   رتـياح  والحظـت اللجـنة مـع اال    
وضـع إطـار تقـين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان    وبـنجاح أعمـاال مفصـلة يف حتديـد       

 .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

                                                                 
 .١٧٤املرجع نفسه، الفقرة   (11) 
 .١٣٥-١٢٩قرات  املرجع نفسه، الف (12) 
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الدولية للطاقة أن تقام شراكة بني اللجنة الفرعية والوكالة     ب اللجنة قرار اللجنة الفرعية      وأيـدت 
 بواسـطة إنشـاء فـريق مشـترك مـن اخلـرباء يـتألف مـن ممـثلني للجـنة الفرعية                      ،)الوكالـة (الذريـة   

 مـن أجل إعداد ونشر إطار األمان بشأن تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء     ،والوكالـة 
 ٢٠١٠-٢٠٠٧وأقـرت اللجـنة أيضـا خطـة العمـل اجلديـدة للفـريق العـامل للفــترة          .اخلـارجي 

لغــرض القــيام بنشــاط يــتعلق بوضــع إطــار مشــترك بــني اللجــنة الفرعــية والوكالــة بشــأن أمــان    
 )13(.تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 ١٨ووفقـا لـلجدول الـزمين الجـتماعات فـريق اخلـرباء املشـترك، عقـد اجـتماعان يف فيينا، من             
وعقــد فــريق اخلــرباء . ٢٠٠٧أكــتوبر /ول تشــرين األ٢٥ إىل ٢٣يونــيه ومــن / حزيــران٢٠إىل 

املشــترك اجــتماعات صــياغة وتشــاور بشــأن مشــروع إطــار ألمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة     
 التقرير املرحلي لفريق اخلرباء     A/AC.105/L.292ويـرد يف الوثيقة     . الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي      

ر القدرة النووية يف املشـترك عـن وضـع اإلطـار الـتقين الـدويل بشـأن اسـتخدام تطبـيقات مصاد               
 .الفضاء اخلارجي

  
  األجسام القريبة من األرض        -١٢ 

، توصــية اللجــنة بــأن تــنظر ٦٢/٢١٧مــن قــرارها ) ب (١٠أقــرت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة 
اللجـنة الفرعـية يف هـذا البـند يف دورـا اخلامسة واألربعني وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات        

، الــيت اعــتمدا اللجــنة الفرعــية يف دورــا الــرابعة واألربعــني   ٢٠١٠-٢٠٠٨اجلديــدة للفــترة 
 ).A/AC.105/890 من املرفق الثالث من الوثيقة ٧الفقرة (

 :ووفقا خلطة العمل، ستتخذ اللجنة الفرعية يف دورا اخلامسة واألربعني اإلجراءات التالية

 مواصلة أعمال ما بني الدورات؛ )أ( 

ــتقا )ب(  ــنظر يف ال ــتقدمي املعلومــات عــن    ال رير املقدمــة اســتجابة للطلــب الســنوي ل
 األنشطة املتعلقة باألجسام القريبة من األرض؛

 .فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرضحتديث التقرير املرحلي ل )ج( 

ــيقة  ــتقارير املذكــورة يف الفقــرة الفرعــية  A/AC.105/896وتــرد يف الوث ــرد يف . أعــاله) ب( ال وي
فــريق العمــل املعــين باألجســام القريــبة مــن      الــتقرير املرحــلي ل  A/AC.105/C.1/L.295وثــيقة ال

 .أعاله) ج(، املذكور يف الفقرة الفرعية ٢٠٠٨-٢٠٠٧ عن الفترة األرض
                                                                 

 .١٣٣-١٣٠املرجع نفسه، الفقرات   (13) 
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 عــلى أن تدعــو اللجــنة الفرعــية ٦٢/٢١٧ مــن قــرارها ١٥ووافقــت اجلمعــية العامــة يف الفقــرة 
ة واألربعني فريقها العامل املعين باألجسام القريبة من األرض     العلمـية والتقنية يف دورا اخلامس     

 .إىل االنعقاد من جديد، وفقا خلطة العمل الواردة يف إطار هذا البند
  

  ٢٠٠٧ية  لفيزياء الشمس    لالسنة الدولية   -١٣ 
ــية العامــة يف الفقــرة    ــرارها  ) ب (١٠أقــرت اجلمع ــأن  لجــنة توصــية ال٦٢/٢١٧مــن ق ــنظرب  ت

 يف دورا الرابعة واألربعني وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا اللجنة        هـذا البند   يف   عـية اللجـنة الفر  
 ).A/AC.105/848 من املرفق األول من الوثيقة ٢٢الفقرة (الفرعية يف دورا الثانية واألربعني 

وتقضــي خطــة العمــل بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية، يف دورــا اخلامســة واألربعــني، يف الــتقارير   
 قدمـة مـن الـدول األعضـاء املهـتمة واملـنظمات العلمية وأمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية        امل

 السنة الدولية للفيزياء الشمسية   عـن الـتقدم احملـرز يف احلمـالت العلمـية وإنشـاء قـاعدة بـيانات                  
ــيقة . وكذلـــك خطـــط مواصـــلة نشـــر مصـــفوفات األجهـــزة واألنشـــطة املقـــبلة   وتـــرد يف الوثـ

A/AC.105/C.1/L.294           السنة الدولية للفيزياء الـتقارير عـن األنشـطة الوطنـية واإلقليمية املتصلة ب
 .٢٠٠٧الشمسية 

  
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١٤ 

 وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى
 الحتياجات  يالء اعتبار خاصإاملتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع 

  البلدان النامية ومصاحلها
اللجنة تنظر  بأن   لجنة توصية ال  ٦٢/٢١٧من قرارها   ) ج (١٠أقـرت اجلمعـية العامة يف الفقرة        

 .مناقشة للبند منفرد/ كموضوع يف هذا البند يف دورا اخلامسة واألربعنيالفرعية
  

  الفرعية العلمية والتقنية  للجنةالسادسة واألربعنيمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة  -١٥ 
ســتقدم يف  اللجــنة الفرعــية  أن٦٢/٢١٧ مــن قــرارها ١١الحظــت اجلمعــية العامــة يف الفقــرة  

دورـا اخلامسـة واألربعـني مقـترحها إىل اللجـنة بشـأن مشـروع جـدول أعمال مؤقّت للدورة            
ومبقتضـى اتفـاق توصـلت إليه اللجنة يف     . ٢٠٠٩ألربعـني للجـنة الفرعـية، يف عـام          السادسـة وا  

دورـا الثانـية واألربعـني، ينـبغي أن تشـمل املناقشة يف إطار هذا البند حتديد املواضيع اليت يراد           
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 وعمال )14(.بنود منفردة للمناقشة أو يف إطار خطط عمل متعـددة السنوات  /تـناوهلا كمواضـيع   
 الذي سينعقد  سـينظر يف هـذا البـند الفـريق العامل اجلامع،        ٦٢/٢١٧ مـن القـرار      ١٣بالفقـرة   

 .جمددا أثناء الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية
 

  ندوة الصناعة        
 اتفاق اللجنة، يف دورا اخلمسني، ٦٢/٢١٧ مـن قرارها    ١٢أقـرت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          

منية للندوة اليت تنظمها جلنة أحباث الفضاء واالحتاد الدويل     بشـأن اتـباع ـج جديـد لـلجدولة الز          
لــلمالحة الفضــائية ونــدوة الصــناعة الــيت يــنظمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي والرامــية إىل   
تعزيــز الشــراكة مــع الصــناعة، وأقــرت توصــية اللجــنة بــأن يكــون موضــوع نــدوة الصــناعة لعــام  

الـدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية العلمية  ، املقـرر عقدهـا يف األسـبوع األول مـن            ٢٠٠٨
 ".الصناعة الفضائية يف البلدان احلديثة العهد بارتياد الفضاء"والتقنية، هو 

ــد،  ــدورة      )15(وعمــال بالترتيــب اجلدي ــناء ال ــه أث ــلمالحة الفضــائية ندوت ــدويل ل  ســيعقد االحتــاد ال
ــام     ــية، يف ع ــامل اجلــامع   وســتعرض . ٢٠٠٩السادســة واألربعــني للجــنة الفرع ــريق الع عــلى الف

مواضـيع حمـتملة للموضـوع احملـوري لـتلك الـندوة، سـيقترحها االحتاد الدويل للمالحة الفضائية،           
 .لكي ينظر فيها الفريق

                                                                 
، املرفق األول، )Corr.1 وA/54/20( والتصويب ٢٠الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (14) 

 .الباب ألف
 .A/AC.105/890 من املرفق األول من الوثيقة     ٢٤الفقرة  (15) 
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  مرفق  
 )أ( لألعمالاجلدول الزمين االسترشادي 

  
 التاريخ صباحا بعد الظهر

 ٢٠٠٨فرباير / شباط١٥-١١األسبوع  
 راءتبادل عام لآل -٤البند 
 برنامج األمم املتحدة -٥البند 

 )ب(للتطبيقات الفضائية
 )ب( اليونيسبيس الثالث-٦البند 

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

 فرباير / شباط١١، االثنني

   
ندوة الصناعة عن الصناعة الفضائية يف 

 ن احلديثة العهد بارتياد الفضاءالبلدا
  تبادل عام لآلراء-٤البند 
 برنامج األمم املتحدة -٥البند 

 )ب(للتطبيقات الفضائية

 )ب( اليونيسبيس الثالث-٦البند 

 فرباير / شباط١٢، الثالثاء

   
 برنامج األمم املتحدة -٥البند 

 )ب(للتطبيقات الفضائية

 )ب(اليونيسبيس الثالث -٦البند 

 االستشعار عن بعد -٧ البند

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

 )ب(للتطبيقات الفضائية

 )ب(اليونيسبيس الثالث -٦البند 

 فرباير / شباط ١٣، األربعاء

   
 االستشعار عن بعد -٧البند 

 )ب(دعم إدارة الكوارث -٩البند 
 )ج( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 االستشعار عن بعد -٧البند 

 )ب(دعم إدارة الكوارث -٩البند 
 )ج( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 فرباير / شباط١٤اخلميس، 

   
 )ب( دعم إدارة الكوارث-٩البند 

 )ج( مصادر القدرة النووية-١١البند 

  املدار الثابت بالنسبة لألرض-١٤البند 

 االستشعار عن بعد -٧البند 

 )ب(ة الكوارثدعم إدار -٩البند 
 )ج( مصادر القدرة النووية-١١البند 

 فرباير / شباط ١٥اجلمعة، 

   
  ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢-١٨األسبوع  

  احلطام الفضائي-٨البند 
 األجسام القريبة من -١٢البند 
 )د(األرض
 املدار الثابت بالنسبة -١٤البند 

 لألرض

  احلطام الفضائي-٨البند 
بة من  األجسام القري-١٢البند 
 )د(األرض
 املدار الثابت بالنسبة -١٤البند 

 لألرض

 فرباير / شباط١٨االثنني، 

   
  احلطام الفضائي-٨البند 

 لسواتل العامليةالنظم  -١٠البند 
 املالحة
 األجسام القريبة من -١٢البند 
 )د(األرض

  احلطام الفضائي-٨البند 

 لسواتل العامليةالنظم  -١٠البند 
 املالحة
 األجسام القريبة من -١٢البند 
 )د(األرض

 فرباير   / شباط١٩الثالثاء، 
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 التاريخ صباحا بعد الظهر
   

 لسواتل العامليةالنظم  -١٠البند 
 املالحة
الدولية للفيزياء   السنة-١٣البند 

 ٢٠٠٧الشمسية 
مشروع جدول األعمال  -١٥البند 

 السادسة واألربعنياملؤقت للدورة 
 )ب(للجنة الفرعية

  لسواتلالعامليةالنظم  -١٠البند 
 املالحة
الدولية للفيزياء   السنة-١٣البند 

 ٢٠٠٧الشمسية 
مشروع جدول األعمال  -١٥البند 

 السادسة واألربعنياملؤقت للدورة 
 )ب(للجنة الفرعية

 فرباير / شباط ٢٠األربعاء، 

   
الدولية للفيزياء   السنة-١٣البند 

 ٢٠٠٧الشمسية 
مشروع جدول األعمال  -١٥البند 

 دسة واألربعنيالسااملؤقت للدورة 
 )ب(للجنة الفرعية

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

 الفضاء اخلارجي
اعتماد تقرير الفريق العامل املعين 

 باألجسام القريبة من األرض

الدولية للفيزياء   السنة-١٣البند 
 ٢٠٠٧الشمسية 

 املدار الثابت بالنسبة إىل -١٤البند 
 ألرضا

مشروع جدول األعمال  -١٥البند 
 السادسة واألربعنياملؤقت للدورة 
 )ب(للجنة الفرعية

 فرباير / شباط٢١اخلميس، 

   
 اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع  التقرير املقدم إىل اللجنة-١٦البند 

  التقرير املقدم إىل اللجنة-١٦البند 
 فرباير / شباط ٢٢اجلمعة، 

 
 تزويد مواصلة ، يف دورا الثامنة والثالثني، علىنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية جلوافقت )أ( 

 للنظر يف بنود معينة منت الفعلي يوقتي لألعمال دون مساس بالدشارالدول األعضاء جبدول زمين است
، الفقرتان )A/50/20 (٢٠م الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رق(ول األعمال اجد

 )).ب (١٦٩ و١٦٨
 من قـرار اجلمعيـة العامـة ١٣سيجتمـع الفريـق العامـل اجلامـع، الـذي سيدعى إىل االنعقاد جمددا عمال بالفقــرة  )ب(

وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف تلك . ١٥ و٩ و٦ و٥، أثناء الوقت املخصص للنظر يف البنود ٦٢/٢١٧
 .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل اجلامع/ شباط٢٢ اجلمعة مالبنود يو

سيجتمع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، الذي سيدعى إىل االنعقاد  )ج(
وسوف . ١١، أثناء الوقت املخصص للنظر يف البند ٦٢/٢١٧ من قرار اجلمعية العامة ١٤جمددا وفقا للفقرة 

 .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/ شباط٢١تستأنف اللجنة الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 
سيجتمع الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض، الذي سيدعى إىل االنعقاد جمددا عمال بالفقرة  )د( 

وسوف تستأنف اللجنة . ١٢ت املخصص للنظر يف البند ، أثناء الوق٦٢/٢١٧ من قرار اجلمعية العامة ١٥
 .فرباير، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل/ شباط٢١الفرعية نظرها يف ذلك البند يوم اخلميس 

 


