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 ستخدام الفضاء اخلارجي جلنة ا
 يف األغراض السلمية

 التاسعة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧ فيينا،

  
 

  *جدول األعمال املؤقت للدورة التاسعة واألربعني  
 

  جدول األعمال املؤقت          -أوال   
 .افتتاح الدورة -١

 .اعتماد جدول األعمال -2
 .انتخاب أعضاء املكتب  -3

 .سكلمة الرئي -4
 .تبادل عام لآلراء  -5
 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي          -٧

 ).اليونيسبيس الثالث (واستخدامه يف األغراض السلمية 
٨-  ا الثالثة األربعنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دور. 
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني    -٩

 .استعراض احلالة الراهنة : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موعد الفراغ من إعداد    سـبب   األسـابيع العشـرة ب    يف احلـدود الزمنـية الـيت تقتضـيها قـاعدة            تقـدم هـذه الوثـيقة       مل   *

الصـيغة النهائـية لتقرير اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن                 
 .)٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣فيينا، (أعمال دورا اخلامسة واألربعني 
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 .الفضاء واتمع -١١
 .الفضاء واملياه  -١٢
 القمة العاملية تمع املعلوماتتوصيات  -١٣
 .مسائل أخرى -١٤
    .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٥

   *الشروح  -ثانيا  
  انتخاب أعضاء املكتب -٣ 

ديسمرب / كانون األول  ٨ املؤرخ   ٦٠/٩٩ مـن قرارها     ٥٧الحظـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          
دورــا ، يف ســوف تقــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية    ، أن ٢٠٠٥

 جلنتـيها الفرعيـتني وسـوف تنتخب أعضاء مكتبها      تيبتخاب أعضـاء مكـ     انـ  ،التاسـعة واألربعـني   
، ٢٠٠٥ والحظـــت اللجـــنة، يف دورـــا الثامـــنة واألربعـــني يف عـــام .٢٠٠٧-٢٠٠٦للفـــترة 
، )بوركينا فاسو (تييندريبيوغو  . وبول ر ) هنغاريا(وإلود بوت   ) فرنسـا (جـريار براشـيه     ترشـيح   

 األول لرئيسـها والنائـب الـثاين لرئيسـها، للفترة           والنائـب اللجـنة   عـلى الـتوايل، ملناصـب رئـيس         
٢٠٠٧-٢٠٠٦.)1( 

. ن. ب،  ٢٠٠٦وانتخبـت اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورا الثالثة واألربعني يف عام              
رئيسا لدورا الرابعة   ) ماليزيا(رئيسا لدورا الثالثة واألربعني ومزالن عثمان       ) اهلند(سـوريش   
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ٩لفقرة انظر ا (واألربعني

راميونــدو ، ٢٠٠٦وانتخبــت اللجــنة الفرعــية القانونــية، يف دورــا اخلامســة واألربعــني يف عــام  
 من  ٣انظر الفقرة    (رئيسـا للجـنة الفرعية لفترة والية تدوم سنتني        ) شـيلي (غونسـاليس أنيـنات     

 ).A/AC.105/871الوثيقة 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلنة استخدام الفضاء األعمال الذي ستعتمده الشـروح واجلـدول الـزمين االسترشـادي لألعمال ليسا جزءا من جدول       *

 .يف األغراض السلمية اخلارجي
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  كلمة الرئيس -٤ 
 اللجـنة جدول أعماهلا وتنتخب أعضاء مكتبها، ووفقا لتنظيم األعمال املقترح،       بعـد أن تعـتمد    

سـوف يلقـي رئـيس اللجـنة كـلمة يسـتعرض فـيها مـا اسـتجد مـن تطورات ذات صلة بأعمال                    
 .اللجنة منذ دورا الثامنة واألربعني

  
  تبادل عام لآلراء -٥ 

 . لآلراءسوف تبدأ اللجنة أعماهلا املوضوعية بإجراء تبادل عام 
  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦ 
، إىل اللجنة أن تواصل النظر، على   ٦٠/٩٩ مـن قرارها     ٣٩طلبـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          

، يف سـبل ووسـائل احلفـاظ عـلى الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية وأن تقدم                األولويـة سـبيل   
 عــلى أنــه ميكــن للجــنة أن تووافقــ يف دورــا احلاديــة والســتني، تقريــرا عــن ذلــك إىل اجلمعــية

بل تعزيز التعاون اإلقليمي واألقاليمي استنادا إىل      س يف أثناء تناوهلا هذه املسألة،      تواصـل الـنظر،   
لفضاء وما ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن       القـارة األمريكـية املعين با      اخلـربات املكتسـبة مـن مؤمتـر       

 .نفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةتؤديه من دور يف ت
  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -٧
  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
، ، على ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول ٢٠، املـؤرخ    ٥٩/٢وافقـت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها          

ــيذ        ــنظر يف تنف ــنة واألربعــني، ال ــتداء مــن دورــا الثام ــبلة، اب أن تواصــل اللجــنة يف دوراــا املق
توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث، املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف   

 .إىل أن ترى اللجنة أنه مت حتقيق نتائج ملموسة) اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 
  

  ر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثالثة واألربعنيتقري -٨
، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية     ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٠عمـال بالفقـرة     

 .أثناء دورا الثالثة واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه
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  يةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائ
يتضـمن تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـن أعمـال دورـا الثالـثة واألربعني استعراضا                      

انظر الفقرات  (٢٠٠٦ و ٢٠٠٥لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية وأنشطته لعامي         
بــرنامج وقــد أوصــت اللجــنة الفرعــية باملوافقــة عــلى   .)A/AC.105/869 مــن الوثــيقة ٤٤-٤٠

وسوف يتوىل  ). A/AC.105/869 مـن الوثيقة     ٤٤انظـر الفقـرة     ( ٢٠٠٦ املقـترح لعـام      األنشـطة 
ممـثل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التابع لألمانة إطالع اللجنة على األنشطة املقترحة لعام                  

٢٠٠٧. 

، عاودت اللجنة الفرعية، لدى النظر يف ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ١٣وعمـال بالفقـرة     
 بــربنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية مــن جــدول أعماهلــا، عقــد اجــتماع    البــند املعــين

وأقـرت اللجـنة الفرعـية تقريـر الفريق العامل، مبا فيه التوصيات بشأن              . لفـريقها العـامل اجلـامع     
 من املرفق األول بتلك     ٤ و ٣ والفقرتني   A/AC.105/869 من الوثيقة    ٣٤انظر الفقرة   (الـربنامج   
 ).الوثيقة

أن تواصل املراكز اإلقليمية ، على ٦٠/٩٩ من قرارها ١٩فقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقرة       ووا
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء   ــتدريس عل ــتحدة،  ل ــر ســنوية تقــدمي ، املنتســبة إىل األمــم امل  عــن تقاري

 .أنشطتها إىل اللجنة

لنظر يف على أن تواصل اللجنة ا   ،  ٦٠/٩٩ من قرارها    ٤٧ووافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          
تقريـر عـن أنشـطة الـنظام السـاتلي الـدويل للبحـث واإلنقاذ كجزء من نظرها يف برنامج األمم                     

ــند جــدول أعماهلــا املعــنون     ــيقات الفضــائية، يف إطــار ب ــر اللجــنة الفرعــية  ”املــتحدة للتطب تقري
 .ظام الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها املتعلقة ذا النودعت، “العلمية والتقنية

  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه   

  )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 
ــتعلّق بتنفــيذ        ــندها امل ــية عــرض ملداوالــا بشــأن ب ــر اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ــرد يف تقري ي

 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ٨١-٦٢انظر الفقرات (توصيات اليونيسبيس الثالث 

، طُلب إىل الفريق العامل اجلامع أن ينظر ٦٠/٩٩ مـن قرار اجلمعية العامة    ١٣وعمـال بالفقـرة     
وأقـرت اللجـنة الفرعـية توصـيات الفـريق العـامل ذا             . يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث        

 من املرفق األول بتلك     ١٦-٥ والفقرات   A/AC.105/869 من الوثيقة    ٦٢انظـر الفقرة    (الشـأن   
 ).الوثيقة
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املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل 
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

يـرد يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية عرض ملداوالا بشأن هذا البند يف دورا الثالثة        
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ٩١-٨٣نظر الفقرات ا(واألربعني 

  
  احلطام الفضائي   

نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف البـند املـتعلّق باحلطـام الفضـائي مـن جـدول أعماهلا                
 من املرفق   ٦انظر الفقرة   (وذلـك وفقـا خلطـة العمـل الـيت اعـتمدا يف دورـا الثانية واألربعني                  

انظــر (ويــرد يف تقريــر اللجــنة الفرعــية عــرض ملداوالــا      ). A/AC.105/848الــثاين وبالوثــيقة  
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١١٤-٩٣الفقرات 

، عـاودت اللجـنة الفرعية عقد اجتماع        ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٤وعمـال بالفقـرة     
ــنظر      ــامل املعــين باحلطــام الفضــائي، لكــي ي ــريقها الع ــنامجة عــن خ لف طــة عمــلها  يف املســائل ال

وأقـرت اللجـنة الفرعية     .  اخلاصـة بتخفـيف آثـار احلطـام الفضـائي          وثيقـتها وخصوصـا مشـروع     
 واملــرفق الــثاين مــن  ١٠١انظــر الفقــرة (توصــيات الفــريق العــامل بصــيغتها الــواردة يف تقريــره   

 ).A/AC.105/869الوثيقة 
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       
استخدام مصادر القدرة   الفرعـية العلمـية والتقنية يف بند جدول أعماهلا املتعلّق ب          نظـرت اللجـنة     

ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي  انظــر املــرفق (، وفقــا خلطــة العمــل املعــتمدة يف دورــا األربعــني   ال
ــيقة  ــية واألربعــني  ) A/AC.105/804الثالــث بالوث ــة يف دورــا الثان انظــر املــرفق الثالــث  (واملعدل

 ويــرد يف تقريــر اللجــنة الفرعــية عــرض ملداوالــا بشــأن هــذا البــند  ).  A/AC.105/848ةبالوثــيق
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٢٩-١١٦انظر الفقرات (

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن حلقـة العمـل التقنـية املشـتركة حـول األهداف والنطاق            
 الـنووية يف الفضاء اخلارجي، اليت       والسـمات العامـة إلطـار تقـين حمـتمل ألمـان مصـادر القـدرة               

فرباير / شباط ٢٢ إىل   ٢٠ يف فيينا من      الدولـية للطاقـة الذريـة      نظمـتها اللجـنة الفرعـية والوكالـة       
  ، قــد اختتمــت أعماهلــا بــنجاح ٦٠/٩٩قــرار اجلمعــية العامــة   مــن ١٦الفقــرة  عمــال ب٢٠٠٦

 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١١٧انظر الفقرة (
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، عاودت اللجنة الفرعية يف دورا الثالثة    ٦٠/٩٩مـن قرار اجلمعية العامة       ١٥وعمـال بالفقـرة     
واألربعــني عقــد اجــتماع لفــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  

 واملــرفق الثالــث ١٢٧انظــر الفقــرة (وأقــرت اللجــنة الفرعــية تقريــر الفــريق العــامل  . اخلــارجي
 .)A/AC.105/869بالوثيقة 

وأقـرت اللجـنة الفرعية توصية الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء               
اخلـارجي بـأن يواصـل عملـه فـيما بـيـن الـدورات بشأن املواضيع املبينة يف خطة العمل املتعددة               

الــث انظــر املــرفق الث(الســنوات، بصــيغتها الــيت اعــتمدا اللجــنة الفرعــية يف دورــا األربعــني    
انظر املرفق الثالث من الوثيقة (وعدلـتها يف دورـا الثانـية واألربعني        ) A/AC.105/804بالوثـيقة   

A/AC.105/848 .(                   والحظـت أن الفـريق العـامل اتفـق عـلى عقـد اجـتماعه ما بني الدورات يف
 .، أي أثناء الدورة التاسعة واألربعني للجنة٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤ إىل ١٢فيينا من 

  
  التطبيب عن بعد بواسطة النظم الفضائية      

النظم بواسطة  التطبيب عن بعد    واصـلت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية النظر يف البند املعين ب              
 )2(.، وذلــك وفقــا خلطــة العمــل الــيت اعــتمدا اللجــنة يف دورــا السادســة واألربعــني الفضــائية

 ١٤١-١٣١انظر الفقرات ( بشـأن هـذا البند   ويـرد يف تقريـر اللجـنة الفرعـية عـرض ملداوالـا          
 ).A/AC.105/869من الوثيقة 

  
  األجسام القريبة من األرض    

، وذلــك األجســام القريــبة مــن األرضنظــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف البــند املعــين ب
 من  ١٨لفقرة  انظر ا (وفقـا خلطـة العمـل الثالثية السنوات املعتمدة يف دورا احلادية واألربعني              

انظـر املرفق الثاين    (واملعدلـة يف دورـا الثانـية األربعـني          ) A/AC.105/823املـرفق الـثاين بالوثـيقة       
اللجــنة الفرعــية عــرض ملداوالــا بشــأن هــذا البــند  ويــرد يف تقريــر ). A/AC.105/848بالوثــيقة 

 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٥٢-١٤٣انظر الفقرات (
  

  رث بواسطة النظم الفضائية  دعم ادارة الكوا  
الــنظم بواســطة الكــوارث ادارة دعــم نظــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف البــند املعــين ب 

، وذلــك وفقــا خلطــة العمــل الثالثــية الســنوات املعــتمدة يف دورــا احلاديــة واألربعــني  الفضــائية
عدلـــة يف دورـــا الثانـــية  وامل)A/AC.105/823 مـــن املـــرفق الـــثاين بالوثـــيقة  ١٥انظـــر الفقـــرة (
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اللجنة الفرعية عرض   ويرد يف تقرير    ). A/AC.105/848انظـر املـرفق األول بالوثيقة       (واألربعـني   
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٧٦-١٥٤انظر الفقرات (ملداوالا بشأن هذا البند 

)3(وعمـال باالتفـاق الـذي توصلت إليه اللجنة يف دورا الثامنة واألربعني،   
 اليت دراسةت الكان 

إمكانـية إنشـاء هيئة دولية تعىن بالتنسيق وتوفري الوسائل       بشـأن    أعدهـا فـريق اخلـرباء املخصـص       
من أجل استخدامها   الفضائية  النجاعة للخدمات    من   أقصـى قدر ممكن واقعيا    الكفـيلة بتحقـيق     

رعية لكي  معروضـة عـلى اللجـنة الف      ) A/AC.105/C.1/L.285انظـر الوثـيقة      ( إدارة الكـوارث   يف
 .تستعرضها وتقدم توصيات بشأا إىل اللجنة

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أمـور مـنها اخلطوات التالية للمضي قدما فيما يتعلّق بعمل فريق                    
 ):A/AC.105/869 من الوثيقة ١٦٣انظر الفقرة (اخلرباء املخصص 

 الفضاء  ينـبغي لفـريق اخلـرباء املخصـص أن يعمد، مبساعدة من مكتب شؤون              )أ( 
 مــن تقريــر ١٦٠اخلـارجي، إىل استشــارة املســؤولني عــن تنفــيذ املـبادرات املذكــورة يف الفقــرة   

، دف التوصل   )A/AC.105/869الوثيقة  (اللجـنة الفرعـية عـن أعمـال دورـا الثالثة واألربعني             
حتقيق إىل اتفـاق عـلى تقسـيم املهـام وعـلى الكيفـية الـيت ميكـن أن تسـهم ـا اهليئة املقترحة يف                          

أهــداف تلــك املــبادرات مــع القــيام يف الوقــت ذاتــه بــتعزيز اســتعمال تكنولوجــيات الفضــاء يف  
إدارة الكـوارث، خصوصـا يف الـبلدان النامـية؛ وينـبغي عـرض نـتائج ذلك التنسيق على اللجنة                    

 ، لكي تنظر فيها؛٢٠٠٦يف دورا التاسعة واألربعني، يف عام 

املخصـص اجـتماعا أثـناء انعقـاد الدورة التاسعة          ينـبغي أن يعقـد فـريق اخلـرباء           )ب( 
مبا يف واألربعـني للجـنة لكـي يضـع اللمسـات األخـرية عـلى الـتقرير الـذي سـريفعه إىل اللجنة،              

 بـتقدمي الدعـم الـيت ستقدمها الدول         ؤكـدة امل خطـة تنفـيذ مقـترحة اسـتنادا إىل الـتعهدات             ذلـك 
 ؛هلذه اهليئةالنهائي ، ولكي يقترح االسم األعضاء إىل اهليئة املقترحة

سـوف تقـدم اللجـنة، بعـد استعراضـها، توصيتها إىل اجلمعية العامة يف دورا                )ج( 
 .احلادية والستني

  
 ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

نظــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف بــند جــدول أعماهلــا املعــين بالســنة الدولــية للفــيزياء 
ــية  ــا الثانــية       ، وذلــ٢٠٠٧الشمس ــل الثالثــية الســنوات املعــتمدة يف دور ــا خلطــة العم ك وفق
اللجنة الفرعية عرض   ويرد يف تقرير    . )A/AC.105/848انظـر املـرفق األول بالوثيقة       (واألربعـني   

 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٨٨-١٧٨انظر الفقرات (ملداوالا بشأن هذا البند 
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 التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص  
 وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك سائر املسائل 
 املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان 

  النامية ومصاحلها
اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية نظرها يف هذا          ، واصـلت    ٦٠/٩٩عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة         

ويــرد يف تقريــر اللجــنة الفرعــية  . بــند مــنفرد للمناقشــة/البــند مــن جــدول األعمــال كموضــوع 
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٩٦-١٩٠انظر الفقرات (عرض ملداوالا بشأن هذا البند 

  
  للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني   

، نظـر الفـريق العـامل اجلـامع يف مشروع     ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة     ١٣عمـال بالفقـرة     
وأقرت اللجنة . جـدول أعمـال مؤقـت لـدورة اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية الرابعة واألربعني           

ال املؤقــت، بصــيغتها الفرعــية توصــيات الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعمــ  
ــره  ــواردة يف تقري ــيقة ١٩٨انظــر الفقــرة (ال  مــن املــرفق ٢١ والفقــرة A/AC.105/869 مــن الوث
 ).األول بتلك الوثيقة

واستذكر الفريق العامل اجلامع االتفاق بشأن مواصلة املمارسة املتمثلة يف التنظيم التناويب                                                 
واالحتاد الدويل للمالحة              ) وسبار    الك (السنوي للندوة املشتركة بني جلنة أحباث الفضاء                         

واتفق الفريق العامل اجلامع             . والندوة املعنية بتعزيز الشراكة مع الصناعة                   ) اإلياف    (الفضائية     
 وعلى أن تعلّق ندوة             ٢٠٠٧على أن تعقد الندوة املشتركة بني الكوسبار واإلياف يف عام                                    

ن تتناول الندوة القادمة املشتركة                      وأوصى الفريق العامل اجلامع بأ                 . تعزيز الشراكة مع الصناعة              
: استخدام املدار االستوائي يف التطبيقات الفضائية                         "بني الكوسبار واإلياف موضوع                     

واتفق الفريق العامل اجلامع على أن تعقد تلك الندوة خالل األسبوع                                    ". التحديات والفرص        
 من املرفق األول          ٢٥ و ٢٤انظر الفقرتني         (األول من الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية                      

 ).A/AC.105/869بالوثيقة      
  

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني -٩
، نظرت اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا       ٦٠/٩٩ من قرار اجلمعية العامة      ٤عمـال بالفقـرة     

 .اخلامسة واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه
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  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها          
ويرد يف تقرير           . واصلت اللجنة الفرعية القانونية نظرهـا يف هـذا البند من جدول أعماهلا                                           

 ).A/AC.105/871 من الوثيقة       ٥٤-٣٣انظر الفقرات        (اللجنة الفرعية عرض ملداوالا                 

، عاودت اللجنة الفرعية عقد اجتماع                         ٦٠/٩٩جلمعية العامة         من قرار ا      ٦وعمال بالفقرة          
الة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي                              لفريقها العامل املعنـي حب         

 واملرفق األول من          ٥١انظر الفقرة       (وأقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل                    . وتطبيقها    
 ).A/AC.105/871الوثيقة    

  
  ن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء      معلومات ع   

ويـرد يف تقرير            . ـذا البنــد من جدول أعماهلا                 هواصلــت اللجنــة الفرعيــة القانونية نظرهــا فـي                                
 ).A/AC.105/871 من الوثيقة       ٧٦-٥٦انظر الفقرات        (اللجنة الفرعية عرض ملداوالا                 

 
 ارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخل  

بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق 
 االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد 

  الدويل لالتصاالت
ويـرد يف تقرير           . لبند من جدول أعماهلا              واصلت اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف هذا ا                          

 ).A/AC.105/871 من الوثيقة       ٩٦-٧٨انظر الفقرات        (اللجنة الفرعية عرض ملداوالا                 

، عاودت اللجنة الفرعية القانونية عقد                        ٦٠/٩٩ من قرار اجلمعية العامة             ٧وعمال بالفقرة          
األمور املتعلقة بتعريف            اجتماع لفريقها العامل املعين ذا البند لغرض وحيد هو النظر يف                            

انظر الفقرة      (وأقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامـل                     . الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده               
 ).A/AC.105/871 واملرفق الثاين من الوثيقة              ٩٥
  

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   
  وإمكان تنقيحها

، واصلت اللجنة الفرعية القانونية نظرها يف هذا البند                             ٦٠/٩٩اجلمعية العامة        عمال بقرار      
انظر الفقرات        (ويرد يف تقرير اللجنة الفرعية عرض ملداوالا                          . بند منفرد للمناقشة           /كموضوع     

 ).A/AC.105/871 من الوثيقة       ١٠٤-٩٨
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 اخلاصة دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل  
  باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة 

، نظرت اللجنة الفرعية القانونية يف هذا البند                         ٦٠/٩٩عمال بقرار اجلمعية العامة              
انظر     (عرض ملداوالا          الفرعية     ويــرد يف تقرير اللجنة               . بند منفرد للمناقشة         /كموضوع     
 ).A/AC.105/871من الوثيقة       ١٢٧-١٠٦الفقرات    

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية          

واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونـية الـنظر يف هذا البند من جدول أعماهلا وفقا خلطة العمل اليت                    
ــني     ــة واألربع ــا السادس ــنة يف دور ــتمدا اللج ــية عــرض     )4(.اع ــنة الفرع ــر اللج ــرد يف تقري  وي

 ).A/AC.105/871 من الوثيقة ١٤٥-١٢٩انظر الفقرات (ملداوالا 

اللجنة     ، عاودت       ٦٠/٩٩ من قرار اجلمعية العامة           ٨ومبقتضى خطة العمل، وعمال بالفقرة                   
مارسات الدول واملنظمات الدولية يف                         الفرعيـــة عقد اجتماع لفريقها العامل املعين مب                       

  ١٤٤انظر الفقرة       (لفرعية تقرير الفريـق العامـــل                   وأقرت اللجنة ا         . تسجيل األجسام الفضائية               
 ).A/AC.105/871واملرفق الثالث من الوثيقة           

  
االقتراحات املقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود   

  جديدة لتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورا السادسة واألربعني
ير اللجنـة الفرعية القانونية عرض ملداوالا بشأن هذا البند من جدول أعماهلا                                          يرد يف تقر     

 واتفقت اللجنة الفرعية على البنود                 ).A/AC.105/871 من الوثيقة      ١٥٥-١٤٧انظر الفقرات        (
املزمع اقتراحها على اللجنة لكي تدرج يف جدول أعمال اللجنة الفرعيـــة يف دورا السادسة                                                         

 ).A/AC.105/871من الوثيقة       ١٥١ الفقرة    انظر    (واألربعني     
  

  استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠
، إىل اللجنة أن تواصل النظر، أثناء       ٦٠/٩٩ مـن قرارها     ٤٨طلبـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          

 لتكنولوجــيا الفوائــد العرضــية "دورــا التاســعة واألربعــني، يف بــند جــدول أعماهلــا املعــنون       
 ".استعراض احلالة الراهنة: الفضاء
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  الفضاء واتمع -١١
، إىل اللجنة أن تواصل النظر، أثناء       ٦٠/٩٩ مـن قرارها     ٤٩طلبـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          

، يف املوضوع   "الفضاء واتمع "دورـا التاسعة واألربعني ويف إطار بند جدول أعماهلا املعنون           
ــيمالفضــاء و"اخلــاص  ــترة       " التعل ــتدور يف الف ــيت س ــيز املناقشــات ال ــيه ترك ــذي سينصــب عل  ال
 )5(. وفقــا خلطــة العمــل الــيت اعــتمدا اللجــنة يف دورــا السادســة واألربعــني   ٢٠٠٦-٢٠٠٤

وضع خطط  ) أ: (وتقضـي خطـة العمـل بـأن تقـوم اللجـنة يف دورـا التاسعة واألربعني مبا يلي                  
التعليم يف جمال   وزيادة  فضـاء اخلـارجي يف التعلـيم،         موضـوع ال   إلدراجعمـل ملموسـة وحمـددة       

 وضمان مسامهة اخلدمات الفضائية     ،الفضـاء، وتوسـيع األدوات الفضائية املستخدمة يف التعليم        
ثــيقة إعــداد وو) ب(؛  لأللفــية املــتعلق بفــرص احلصــول عــلى التعلــيم اإلمنــائييف بلــوغ اهلــدف 

صلة بني الفضاء والتعليم، بغية إحالتها إىل       وجـيزة عـن دور الفضـاء يف التعلـيم، وكذلك عن ال            
 .نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةاملؤمتر العام مل

  
  الفضاء واملياه -١٢

، على أن تواصل اللجنة النظر أثناء    ٦٠/٩٩ من قرارها    ٥٠وافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقرة         
 ".الفضاء واملياه"عنون دورا التاسعة واألربعني يف بند جدول أعماهلا امل

مــع الــتقدير بالعــرض ، ٢٠٠٥يف دورــا الثامــنة واألربعــني، يف عــام  ،أحاطــت اللجــنة عــلماو
 الـتقدم احملـرز يف إعـداد مشـروع استرشادي ستستخدم فيه تطبيقات فضائية           بشـأن  اإليضـاحي 

على دعوة  واتفقت اللجنة   . الستصـالح حبـرية تشـاد وإدارة مـوارد املـياه يف حوض حبرية تشاد              
ــدول   ــلي ال يف دورــا التاســعة واألربعــني  هــا املشــاركة يف املشــروع االسترشــادي إىل إبالغ ممث

 )6(.بالتقدم احملرز يف تنفيذ املشروع
  

  توصيات القمة العاملية تمع املعلومات -١٣
ــرة    ــة، يف الفق ــية العام ــرارها  ٨طلبــت اجلمع ــن ق ــؤرخ ٥٩/٢ م أكــتوبر / تشــرين األول٢٠ امل

ــدرج  ،٢٠٠٤ ــتداءً     إىل اللجــنة أن ت ــبلة، اب ــا املق ــال دورا ــنودا يف جــداول أعم ــا  ب ــن دور  م
، للـنظر يف مسامهاا يف أعمال الكيانات املسؤولة عن عقد           ٢٠٠٦التاسـعة واألربعـني يف عـام        
 .أو عن تنفيذ نتائجها/مؤمترات األمم املتحدة و

، على أن تنظر، أثناء دورا                      ٢٠٠٥واتفقت اللجنة، يف دورا الثامنة األربعني يف عام                              
، وأن تنظر أثناء             تمع املعلومات       ية    يتعلق بتوصيات القمة العامل               التاسعة واألربعني، يف بند                
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. ٢٠٠٦تلك الدورة فيما إذا كانت ستحتفظ بذلك البند يف جداول أعماهلا ملا بعد عام                                                    
بتوصيات القمة            نة علما       كما اتفقت على دعوة االحتاد الدويل لالتصاالت إىل أن حييط اللج                                        

 )7(.وتنفيذها     ة   العاملي   

 هبند جديد عنوان، على أن يدرج ٦٠/٩٩ من قرارها ٥١ووافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقرة         
 يف جـــدول أعمـــال اللجـــنة يف دورـــا التاســـعة " ـــتمع املعلومـــاتةتوصـــيات القمـــة العاملـــي"

 .التوصياتتلك واألربعني، دف املسامهة يف تنفيذ 
  

  مسائل أخرى -١٤
  ٢٠٠٩‐٢٠٠٨للفترة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني     تركيبة    

ديســمرب / كــانون األول٩ املــؤرخ ٥٨/٨٩ مــن قــرارها ١١أقــرت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة 
مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف     ركيبة  االتفـاق الذي توصلت إليه اللجنة بشأن ت       ،  ٢٠٠٣

  كانت اليت)9(،بطرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيا إىل الـتدابري املـتعلّقة       اسـتناد  )8(،املسـتقبل 
 .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٥٢/٥٦ يف قرارها قد أقرااجلمعية 

أن جمموعة دول أوروبا الغربية     ،  ٢٠٠٥والحظـت اللجنة، يف دورا الثامنة واألربعني يف عام          
 ملنصب النائب الثاين لرئيس   ) الربتغال(فيليـيب دواريت سانتوس    دت ترشيح   ودول أخـرى قـد أيـ      

 )10(.٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة  اللجنةمقرر /اللجنة
  

  دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل  
وافقت قـد  أن اللجـنة  ، ٦٠/٩٩ مـن قـرارها   ٥٣الحظـت اجلمعـية العامـة بارتـياح، يف الفقـرة            

ــنظر  ــناء عــلى ال مســائل "  املعــنونيف إطــار بــند جــدول أعماهلــا و دورــا التاســعة واألربعــني أث
، يف تطـور األنشطة الفضائية وكيفية استحداث خطة طويلة األجل لتعزيز دور اللجنة               "أخـرى 

 )11(. استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةعلىيف التعاون الدويل 

  
  تقرير من األمني العام    

 يف هلــاإىل األمــني العــام أن يقــدم ، ٦٠/٩٩ارها  مــن قــر٣٢طلبــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة 
اســتخدام تكنولوجــيا مســألة ، تقريــرا عــن إدراج اللجــنةدورــا احلاديــة والســتني، عــن طــريق  

     اليت تعقدها   مؤمترات القمة الرئيسية و مة من األمني العام إىل املؤمترات       الفضـاء يف الـتقارير املقد 
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، ويف نتائج    واالجتماعية والثقافية وااالت ذات الصلة     األمـم املتحدة بشأن التنمية االقتصادية     
 .والتزامات تلك املؤمترات ومؤمترات القمة

  
 ندوة

 
، على أن تعقد أثناء الدورة التاسعة       ٦٠/٩٩ من قرارها    ٥٢وافقـت اجلمعـية العامة، يف الفقرة        

 ١٢ظهر يوم   وسـوف تعقـد تلـك الـندوة بعد          . واألربعـني للجـنة نـدوةٌ عـن الفضـاء والغابـات           
 .٢٠٠٦يونيه /حزيران

 
  مسائل أخرى     

 .رمبا تود اللجنة، حسب االقتضاء، أن تناقش مسائل أخرى غري اليت وردت أعاله
 

 
 احلواشي
، الفقرة    )Corr.1 وA/60/20( والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  انظر  (1) 

٣٠٢. 
 .١٣٨، الفقرة )A/58/20 (٢٠ الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ملرجع نفسه،ا (2) 
 .٥٨ و٥٧، الفقرتان )Corr.1 وA/60/20( والتصويب ٢٠ الدورة الستون، امللحق رقم ه،املرجع نفس (3) 
 .١٩٩، الفقرة )A/58/20 (٢٠ الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه، (4) 
 .٢٣٩املرجع نفسه، الفقرة  (5) 
 .٢٩١ و٢٩٠، الفقرتان )Corr.1 وA/60/20 ( والتصويب٢٠الدورة الستون، امللحق رقم نفسه، املرجع  (6) 
 .٧٣املرجع نفسه، الفقرة  (7) 
 .٩-٥، املرفق الثاين، الفقرات )A/58/20 (٢٠، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه (8) 
ة  الوثائق الرمسي، املرفق األول؛ انظر أيضا  )A/52/20 (٢٠الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم    املرجع نفسه،  (9) 

 .، املرفق الثاين، التذييل الثالث)A/58/20 (٢٠للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  
 .٣٠٥، الفقرة )Corr.1 وA/60/20( والتصويب ٢٠، الدورة الستون، امللحق رقم املرجع نفسه (10) 
 .٣١٧ و ٣١٦املرجع نفسه، الفقرتان  (11) 
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  املرفـق
 *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال

 بعد الظهر
بند جدول 
 صباحا األعمال

بند جدول 
 التاريخ األعمال

 األربعاء، ١ افتتاح الدورة ٥ تبادل عام لآلراء
  ٢٠٠٦يونيه / حزيران٧

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء 
 اخلارجي لألغراض السلمية

  ٢ اعتماد جدول األعمال ٦

  ٣ انتخاب أعضاء املكتب  
  ٤ كلمة الرئيس  
  ٥ تبادل عام لآلراء  

 
 اخلميس، ٥ تبادل عام لآلراء ٥ تبادل عام لآلراء

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٨
ل احلفاظ على الفضاء سبل ووسائ

 اخلارجي لألغراض السلمية
 

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء  ٦
 اخلارجي لألغراض السلمية

٦  

  ٧ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ٧ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
 

 اجلمعة، ٧ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ٧ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران٩

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 عن أعمال دورا الثالثة واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ٨
 عن أعمال دورا الثالثة واألربعني

٨  

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن 
 أعمال دورا اخلامسة واألربعني

ونية عن تقرير اللجنة الفرعية القان ٩
 أعمال دورا اخلامسة واألربعني

٩  

 
تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 عن أعمال دورا الثالثة واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ٨
 عن أعمال دورا الثالثة واألربعني

 االثنني، ٨
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٢

اللجنة الفرعية القانونية عن تقرير   ندوة حول الفضاء والغابات
 أعمال دورا اخلامسة واألربعني

٩  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا الثامنة والثالثني، على مواصلة تزويد الدول              *

      نة من جدول األعمال    األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال، دون مساس بالتوقيت الفعلي للنظر يف بنود معي
 )).ب (١٦٩، الفقرة (A/50/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم     (
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 بعد الظهر
بند جدول 
 صباحا األعمال

بند جدول 
 التاريخ األعمال

: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء  
 استعراض احلالة الراهنة

١٠  

 
: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء

 استعراض احلالة الراهنة
تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ١٠

 ربعنيعن أعمال دورا الثالثة واأل
 الثالثاء، ٨

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٣
تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  ١١ الفضاء واتمع

 أعمال دورا اخلامسة واألربعني
٩  

: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء ١٢ الفضاء واملياه 
 استعراض احلالة الراهنة

١٠  

  ١١ الفضاء واتمع   
 

 األربعاء، ١١ الفضاء واتمع ١١ الفضاء واتمع
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٤

  ١٢ الفضاء واملياه ١٣ توصيات القمة العاملية تمع املعلومات
  ١٤ مسائل أخرى ١٤ مسائل أخرى

 
 اخلميس، ١٢ الفضاء واملياه ١٢ الفضاء واملياه

 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٥
يات القمة العاملية تمع توص ١٣ توصيات القمة العاملية تمع املعلومات

 املعلومات
١٣  

  ١٤ مسائل أخرى ١٤ مسائل أخرى
 

 اجلمعة،  ١٥ تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة ١٥ تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦

 
 


