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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثانية واألربعون          

    ٢٠٠٤مارس      / آذار ٤ -فرباير     / شباط    ٢١فيينا،     
   جدول األعمال املؤقت      

 . جدول األعمال         عتماد    ا -١

 .الرئيس    كلمة    -٢

 .مة عن األنشطة الوطنية              قّدتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير امل                           -٣

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                        -٤

مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                                تنفيذ توصيات          -٥
 ).اليونيسبيس الثالث         (واستخدامه يف األغراض السلمية                 

 ذلك تطبيقاته           املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف                                     -٦
 .لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض                       

 .احلطام الفضائي         -٧

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                          -٨

 .التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية                            -٩

 .األجسام القريبة من األرض              -١٠
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 .النظم الفضائيةباالعتماد على دعم تدّبر الكوارث  -١١

الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه                                         دراسة     -١٢
وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل                                         

رات االتصاالت الفضائية، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات                                       األخرى املتصلة بتطوّ           
 .البلدان النامية ومصاحلها            

 .والفيزياء الشمسية         األرضية      السنة الدولية للفيزياء            بوصفها     ٢٠٠٧سنة    ن   دعم إعال       -١٣

 للجنة الفرعية العلمية            الثالثة واألربعني      مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة                      -١٤
 .والتقنية  

 . جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                           إىل  م  التقرير املقدّ     -١٥
  

 *الشروح  
 

  كلمة الرئيس -٢ 
 للجنة      احلادية واألربعني         حدث منذ الدورة         ما ا  يستعرض فيه         كلمة  الرئيس    سيلقي    
 اللجنة      نظِّم    الرئيس، ستُ       كلمة   وبعد    . ا رات ذات صلة بأعماهل              من تطوّ      العلمية والتقنية       الفرعية   

 . ألعماهلا     الفرعية اجلدول الزمين          
  

  طة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقدمة عن األنش -٣ 
مة من الدول          السنوية املقدّ      الكتابية    لى اللجنة الفرعية التقارير             يكون معروضا ع         س  

 وقد اقُترح، كمبدأ توجيهي عام، أن                     .(A/AC.105/832)األعضاء عن أنشطتها الفضائية                   
 دقائق تقريبا           ١٠ و ٥تستغرق كل كلمة تلقى يف إطار هذا البند من جدول األعمال ما بني                                          

 ).A/AC.105/786 من الوثيقة       ١٦رة   انظر الفق    (

كانون      [...] املؤرخ    /[...] ٥٩ من قرارها        ٤٧ودعت اجلمعية العامة، يف الفقرة                 
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته أمانة االجتماع املشترك بني                                           ،  ٢٠٠٤ديسمرب      /األول  

علمية والتقنية         الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، أن يقّدم تقريرا إىل اللجنة الفرعية ال                                              

__________ 
جـزءا مـن جـدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة          لألعمـال   اجلـدول الـزمين االسترشـادي       ال  الشـروح و  ال متـثّل     *

 .الفرعية
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وسُيعرض على اللجنة الفرعية تقرير                     . عن نتائج مناقشات االجتماع املشترك بني الوكاالت                                 
 عن أعمال دورته اخلامسة والعشرين اليت ستعقد يف عام                                  جتماع املشترك بني الوكاالت                اال 

٢٠٠٥) A/AC.105/842.( 
  

  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤ 
، على أن تدعو اللجنة              /[...]٥٩ من قرارها        ١٦ية العامة، يف الفقرة           وافقت اجلمع      

الفرعية فريقها العامل اجلامع إىل معاودة االنعقاد لكي ينظر يف برنامج األمم املتحدة                                              
 .للتطبيقات الفضائية           

شأن برنامج األمم            جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ب                               آراء  ترد    و 
  ها عن    ، يف تقرير      ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة     ات الفضائية، مبا يف ذلك أنشطة                   املتحدة للتطبيق       

،   /[...]٥٩ من قرارها         ١٩ وقد أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                     )١(.السابعة واألربعني        دورهتا     
، بالصيغة اليت اقترحها خبري التطبيقات                      ٢٠٠٥برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام                       

 ).، األبواب الثاين إىل الرابع            A/AC.105/815انظر الوثيقة         (الفضائية على اللجنة          

 تنفيذ برنامج األمم املتحدة                    الذي يتناول        ى اللجنة تقرير اخلبري             يكون معروضا عل          وس  
، ويتضّمن أيضا قائمة بالدول املسامهة يف                             ٢٠٠٥ و    ٢٠٠٤خالل عامي         للتطبيقات الفضائية             

 .(A/AC.105/840)للتطبيقات الفضائية             الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة                        

على اللجنة الفرعية أيضا التقارير التالية عن الدورات التدريبية                                يكون معروضا          وس  
 :٢٠٠٤حتت رعاية الربنامج يف عام                  اليت عقدت        والندوات وحلقات العمل             

التقرير عن حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء                                          )أ(
وروبية والسودان حول استخدام تكنولوجيا الفضاء إلدارة املوارد                                  األ

 إىل    ٥الطبيعية ورصد البيئة وتدبر الكوارث ، اليت عقدت يف اخلرطوم من                                    
 ).A/AC.105/828 (٢٠٠٤أبريل      / نيسان     ٩

التقرير عن حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومجهورية إيران                                         )ب (
صالح     إ و لوجيا الفضاء ألغراض األمن البيئي                  استعمال تكنو         اإلسالمية حول          

 إىل    ٨، اليت عقدت يف طهران من                  الوضع بعد الكوارث والتنمية املستدامة                 
 ).A/AC.105/833(٢٠٠٤مايو     / أيار  ١٢

__________ 
 .٧٧-٦٥، الفقرات (A/59/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  (1) 
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حلقة العمل الثانية عشرة املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة                               التقرير عن        )ج(
ليت عقدت يف بيجني من                حول علوم الفضاء األساسية، ا                الفضاء األوروبية       

 ).A/AC.105/829 (٢٠٠٤مايو     / أّيار   ٢٨ إىل    ٢٤

 عشرة املشتركة بني األمم املتحدة                      الرابعة   الدورة التدريبية الدولية           التقرير عن        )د (
مني يف جمال االستشعار عن بعد، اليت عقدت يف                         والسويد لتثقيف املعلّ        

يونيه     /زيران   ح  ١١مايو إىل      / أيار   ٣ستوكهومل وكريونا، السويد، من                  
٢٠٠٤) A/AC.105/830.( 

التقرير عن حلقة العمل اإلقليمية املشتركة بني األمم املتحدة وباكستان                                             )ه(
االحتياجات التعليمية واخلربة املكتسبة                       : ومحايتها      حول رصد البيئة الطبيعية               

 بشأن تثقيف           والسويد    من الدورة التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة                            
  ٣٠جمال االستشعار عن بعد، اليت عقدت يف إسالم آباد، من                               املعلّمني يف      

 ).A/AC.105/831 (٢٠٠٤ سبتمرب   / أيلول   ٤أغسطس إىل          /آب  

الندورة املشتركة بني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء                                  التقرير عن        )و (
 ، اليت      الفضائية إلدارة املياه           احللول    : األوروبية حول تزويد العامل باملياه                 

  ٢٠٠٤سبتمرب     / أيلول   ١٦ إىل    ١٣غراتس، النمسا، من            عقدت يف       
)A/AC.105/844.( 

حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة                                  التقرير عن        )ز (
الفضائية حول التعليم وبناء القدرات يف جمال تكنولوجيا الفضاء لصاحل                                        

اليت عقدت يف          عية  الطبي  البلدان النامية، مع التشديد على تدبر الكوارث                     
 ).A/AC.105/834 (٢٠٠٤أكتوبر       / تشرين األول       ٣ و ٢فانكوفر، كندا، يف            

حلقة العمل اخلامسة املشتركة بني األمم املتحدة واألكادميية                                    التقرير عن         )ح(
:  السواتل الصغرية يف خدمة البلدان النامية                     حول   الدولية للمالحة الفضائية              

  ٢ و  ١يف فانكوفر، كندا، يف              عقدت     إسهام يف التنمية املستدامة، اليت                  
 ).A/AC.105/835 (٢٠٠٤أكتوبر      /تشرين األول       

حلقة العمل االقليمية املشتركة بني األمم املتحدة واململكة العربية                              التقرير عن        )ط (
 لتدّبر الكوارث يف غرب آسيا،                      الفضاء    السعودية حول استخدام تكنولوجيا                    

  ٢٠٠٤أكتوبر      /ّول   تشرين األ      ٦ إىل    ٢اليت عقدت يف الرياض من                
)A/AC.105/836.( 
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 حول استخدام تكنولوجيا                  األمم املتحدة الدولية           عمل   حلقة     التقرير عن         )ي(
  ٢٢ إىل     ١٨، اليت عقدت يف ميونيخ، أملانيا، من                          الفضاء لتدّبر الكوارث          

 ).A/AC.105/837( ٢٠٠٤أكتوبر      /تشرين األول       
  

عين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه مؤمتر األمم املتحدة الثالث املتنفيذ توصيات  -٥ 
  )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 

، على أن تدعو اللجنة              /[...]٥٩ من قرارها        ١٦وافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة                 
الفرعية فريقها العامل اجلامع إىل معاودة االنعقاد لكي ينظر يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم                                                         

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

خطة العمل حسبما اقترحتها                    ،   ٥٩/٢ من قرارها         ٤وأّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                    
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف تقريرها بشأن استعراض تنفيذ                                                

 )٢(.لث  توصيات اليونيسبيس الثا              

ذ   نفِّ اللجنة سوف تُ         أنّ  ،  ٥٩/٢ من قرارها        ٦والحظت اجلمعية العامة، يف الفقرة                   
بعض اإلجراءات الواردة يف خطة العمل عن طريق النظر يف البنود املدرجة يف جداول أعمال                                                         

ده  اللجنة أو هيئاهتا الفرعية وعن طريق أفرقة العمل اليت ستواصل عملها على النحو الذي تؤيّ                                                      
ه ميكن لبعض أفرقة العمل أن تواصل                      أنّ ، يف دورهتا السابعة واألربعني،                  ورأت اللجنة      . ة اللجن 

عملها من أجل املضي يف حتديد وتنفيذ خطط العمل باستبانة وسائل وأهداف ومهام معّينة                                                         
وميكن ألفرقة العمل هذه أن تبلّغ اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية                                        . إلجناز تلك األعمال            

 )٣(. مبا إذا كانت تنوي مواصلة عملها                     ٢٠٠٥يف عام      واألربعني     

__________ 
 .A/59/174انظر الباب باء من الفصل السادس من الوثيقة  (2) 
 .٥٩لفقرة ، ا(A/59/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم  (3) 
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املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل  -٦ 
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

، توصية اللجنة بأن تنظر                  /[...]٥٩من قرارها        ) أ (١٣أّيدت اجلمعية العامة يف الفقرة                 
وترد آراء اللجنة يف تقريرها عن                   . فرعية يف هذا البند أثناء دورهتا الثانية واألربعني                          اللجنة ال  

 )٤(.أعمال دورهتا السابعة واألربعني                 
  

  احلطام الفضائي -٧ 
، توصية اللجنة بأن              /[...]٥٩من قرارها        ) ب  (١٣أّيدت اجلمعية العامة يف الفقرة                  

ة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا                        تنظر اللجنة الفرعية يف هذا البند وفقا خلط                     
، وبصيغتها اليت نقّحتها اللجنة يف دورهتا                        )١٣٠، الفقرة    A/AC.105/761(الثامنة والثالثني         

تبدأ الدول األعضاء يف تقدمي                 ووفقا خلطة العمل، سوف              )٥(.٢٠٠٤السابعة واألربعني يف عام            
جلنة التنسيق املشتركة              مقترحات       طنية لتنفيذ        تقارير سنوية على أساس طوعي عن األنشطة الو                           

 )٦(. بشأن ختفيف احلطام الفضائي                 )إيادك   (بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي                       

، على أنه ينبغي للجنة              /[...]٥٩ من قرارها        ١٧ووافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة                 
دة االنعقاد لكي ينظر،             الفرعية أن تدعو الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي إىل معاو                               

حسب االقتضاء، يف مقترحات جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام                                               
 .الفضائي بشأن ختفيف احلطام الفضائي وما قد يرد من تعليقات يف هذا الصدد                                           

، سيكون معروضا على اللجنة                 /[...]٥٩ من قرار اجلمعية العامة            ٢٥وعمال بالفقرة          
رة من األمانة العامة حول البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وبأمان                                            الفرعية مذكّ      

باحلطام        ومبشاكل اصطدامها              نووية     قدرة  مصادر      توجد على متنها            اليت    األجسام الفضائية         
 ).A/AC.105/838(، متضّمنة معلومات وردت إىل األمانة من الدول األعضاء                                 الفضائي   

  
  ووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصادر القدرة الن -٨ 

 ، توصية اللجنة          /[...]٥٩من قرارها        ) ب  (١٣أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                  
بأن تنظر اللجنة الفرعية يف هذا البند يف دورهتا الثانية واألربعني وفقــا خلطة العمل للفترة                                             

__________ 
 .٩٣-٩١املرجع نفسه، الفقرات  (4) 
 .١٤١املرجع نفسه، الفقرة  (5) 
 .١٤٤املرجع نفسه، الفقرة  (6) 
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 املرفق     ،A/AC.105/804 ( اليت اعتمدهتـا اللجنة الفرعيــة فـي دورهتـا األربعني                           ٢٠٠٦-٢٠٠٣
، على ضرورة أن             /[...]٥٩ مـن قرارها         ١٨ ووافقت اجلمعية العامة، يف الفقرة                 ).الثالث  

تقوم اللجنة الفرعية بدعوة فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                                    
 دورهتا الثانية           وتقضي خطة العمل بأن تتولّى اللجنة الفرعية يف                         . اخلارجي إىل معاودة االنعقاد             

 :واألربعني القيام مبا يلي           

استعراض املعلومات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية بشأن                                             )أ( 
) مبا فيها الربامج والتطبيقات الثنائية واملتعّددة األطراف                              (مضمون الربامج والتطبيقات الوطنية                    

 طّط هلا أو املرتقبة حاليا؛               ذات الصلة مبصادر القدرة النووية يف الفضاء، املخ                        

إعداد خمطّط هنائي بشأن أهداف ونطاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف                                                  )ب ( 
والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء املخطّط هلا واملرتقبة                                                 

 حاليا؛    

 كنةمم خياراتمبا فيها ط النهائي،  إىل املخطّ يستند  عداد مشروع تقرير إ )ج( 
 .لتنفيذل

أعاله، سيكون معروضا على اللجنة الفرعية صيغة                            ) ب (وفيما يتعلق بالبند الفرعي               
خمطّط أّويل مقترح ألهداف ونطاق ومسات إطار تقين دويل                                    "منقّحة من الوثيقة املعنونة            

لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                                              
 .(A/AC.105/L.253/Rev.1)"  هلا واملرتقبة حاليا           املخطّط   

مشروع      "وسيكون معروضا على اللجنة الفرعية صيغة منقّحة من الوثيقة املعنونة                                            
أّويل ملخطّطات انسيابية خليارات التنفيذ احملتملة إلنشاء إطار تقين دويل لألهداف                                                    

لفضاء اخلارجي املخطّط هلا                 والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف ا                                  
 .(A/AC.105/L.254/Rev.1)" واملرتقبة حاليا        

وسيكون معروضا على اللجنة الفرعية كذلك ورقة عمل مقّدمة من رئيس الفريق العامل                                                    
املعين باستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفضاء اخلارجي تتضّمن تقريرا مؤقّتا بالتقّدم الذي                                                    

 .(A/AC.105/C.1//L.278)أحرزه الفريق        
  

  التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية -٩ 
، توصية اللجنة بأن              /[...]٥٩من قرارها        ) ب  (١٣أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                  

تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية واألربعني، يف هذا البند وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا                                                      
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 ووفقا خلطة العمل، ستستمع اللجنة الفرعية، يف                             )٧(.دسة واألربعني        اللجنة يف دورهتا السا           
دورهتا الثانية واألربعني، إىل عروض إيضاحية عن تطوير معّدات طّبية حيوية الكترونية                                                        
ومواءمتها مع النظم الفضائية للتطبيب عن بعد، وكذلك إىل عروض تقّدمها منظّمات                                                    

كما ستنظر         . النظم الفضائية للتطبيب عن بعد                  متخّصصة، كمنظّمة الصحة العاملية، بشأن                       
لنظم الفضائية للتطبيب عن بعد من حيث البارامترات التقنية                                  اللجنة الفرعية يف تقييدات ا             

الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز القدرات يف                      ، وكذلك يف        ومقبوليتها من جانب املستعملني               
عن بعد، مبا يف ذلك مسائل مثل سبل                          البلدان النامية على استعمال النظم الفضائية للتطبيب                              

 .الوصول إىل اجلزء اخلاص بالفضاء والتدريب                      
  

  األجسام القريبة من األرض -١٠ 
، توصية اللجنة بأن              /[...]٥٩من قرارها        ) ب  (١٣أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                  

 العمل اليت اعتمدهتا             تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية واألربعني، يف هذا البند وفقا خلطة                                         
 ).A/AC.105/823 من املرفق الثاين من الوثيقة                    ١٨الفقرة      (اللجنة يف دورهتا احلادية واألربعني                    

تقارير تعّدها          ووفقا خلطة العمل، ستتلقّى اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية واألربعني،                                                      
وث املتعلقة باألجسام               منظّمات دولية وهيئات اقليمية وهيئات أخرى ناشطة يف ميدان البح                                            

القريبة من األرض، مبا يف ذلك جمايل الكشف واملتابعة، وبوجه خاص تقارير وعروضا                                                       
عن نشاطه املتعدد التخصصات فيما يتعلق باألجسام                              (ايضاحية من اجمللس الدويل للعلوم              

دات    القريبة من األرض، والذي يشارك فيه االحتاد الفلكي الدويل وجلنة أحباث الفضاء واحتا                                            
، وكذلك من منظّمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، بشأن العمل                                            )علمية أخرى       

وميكن أيضا أن ُيطلب إىل منظّمات أخرى هلا دور هام يف جمال                                              . ٢٠٠٤املضطلع به يف عام             
كما ستتولّى اللجنة الفرعية حتديث                  . األجسام القريبة من األرض أن تقّدم عروضا ايضاحية                           

 .مل لألعوام الالحقة حسب االقتضاء                   برنامج الع     
  

  النظم الفضائيةباالعتماد على دعم تدّبر الكوارث  -١١ 
، توصية اللجنة بأن              /[...]٥٩من قرارها        ) ب  (١٣أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                  

ا   تنظر اللجنة الفرعية، يف دورهتا الثانية واألربعني، يف هذا البند وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهت                                                   

__________ 
 .١٣٨، الفقرة (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  (7) 
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 من املرفق الثاين من الوثيقة                      ١٥الفقرة       (اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني                          
A/AC.105/823.( 

، توصيات         وتقتضي خطة العمل أن تستعرض اجلنة الفرعية، يف دورهتا الثانية واألربعني                                                 
لى   فريق العمل املعين بتدّبر الكوارث، بغية تنفيذها، وأن تستعرض كذلك حالة القدرات ع                                                

التنبؤ بالزالزل باستعمال البيانات واملعلومات الساتلية، وذلك من خالل عروض ايضاحية                                                      
كما تقتضي أن تستمع اللجنة الفرعية إىل عروض ايضاحية بشأن دعم تدّبر                                             . يقدمها خرباء      

ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال                                     الكوارث يقّدمها       
، وكذلك      ")الفضاء والكوارث الكربى           "امليثاق الدويل         (طبيعية أو تكنولوجية            وقوع كوارث      

إىل عروض ايضاحية، تقّدمها بلدان خمتلفة، بشأن اطالق جمموعات من السواتل الصغرية                                                     
 .وتقدمي خدمات يف املدار من تلك السواتل لدعم تدّبر الكوارث                                

  
ار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمد -١٢

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

  ومصاحلها
بأن     لجنة   ، توصية ال       /[...]٥٩من قرارها        ) ج  (١٣أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                   

 .مناقشة     لل بند منفرد       و  هذا البند كموضوع           ، يف دورهتا الثانية واألربعني،                اللجنة الفرعية       تنظر    
  

  والفيزياء الشمسيةاألرضية السنة الدولية للفيزياء بوصفها  ٢٠٠٧ سنةدعم إعالن  -١٣ 
بأن     لجنة   توصية ال     ،   /[...]٥٩من قرارها        ) ج  (١٣أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                   

 .مناقشة     لل بند منفرد       و  هذا البند كموضوع           ، يف دورهتا الثانية واألربعني،                 اللجنة الفرعية       تنظر   
  

   للجنة الفرعية العلمية والتقنيةالثانية واألربعنيمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة  -١٤ 
لجنة الفرعية          ال، أن   /[...]٥٩ من قرارها        ١٤الحظت اجلمعية العامة، يف الفقرة                   

ستقّدم يف دورهتا الثانية واألربعني اقتراحها إىل اللجنة بشأن مشروع جدول أعمال مؤقّت                                                   
ومبوجب اتفاق توصلت                . ٢٠٠٦للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية اليت ستعقد يف عام                               

بند حتديد         إليه اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني، ينبغي أن تشمل املناقشة يف إطار هذا ال                                             
املواضيع اليت يراد تناوهلا كمواضيع وبنود منفردة للمناقشة أو يف إطار خطّط عمل متعـّددة                                                        
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، سيتولّى النظر يف هذا البند الفريق                     /[...]٥٩ من القرار      ١٦ وعمال بالفقرة          )٨(.السنوات   
انية  الذي ستدعوه اللجنة الفرعية إىل معاودة االنعقاد أثناء دورهتا الث العامل اجلامع    
 .واألربعني

  
إدماج البيانات الساتلية العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي الفائق حول موضوع ندوة 

 االتساع ألغراض الزراعة الدقيقة والرصد البيئي وتطبيقات جديدة حمتملة
 

 ُتدعى      بأن   لجنة   ، توصية ال      /[...]٥٩ من قرارها         ١٥أّيدت اجلمعية العامة، يف الفقرة                   
واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، باالتصال مع الدول األعضاء، إىل                                        اث الفضاء        جلنة أحب    

 إدماج البيانات الساتلية العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي                                     تنظيم ندوة ملعاجلة موضوع               
، تكون      الفائق االتساع ألغراض الزراعة الدقيقة والرصد البيئي وتطبيقات جديدة حمتملة                                        

لى أوسع نطاق ممكن تعقد خالل األسبوع األول من الدورة الثانية                                     املشاركة فيها ع        
 .٢٠٠٥فرباير     / شباط    ٢٢ و   ٢١وسُتعقد الندوة بعد ظهر يومي                 . واألربعني للجنة الفرعية           

 

 

 

__________ 
،  )Corr.1 و A/54/20(  والتصويب٢٠اخلمسون، امللحق رقم  ق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة و ـالوثائ (8) 

 .املرفق األول من  ألفالباب
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  املرفق
 )أ( لألعمالاجلدول الزمين االسترشادي

  
 التاريخ صباحا بعد الظهر

 ٢٠٠٥فرباير  / شباط٢٥-٢١ألسبوع ا 

 تبادل عام لآلراء -٣البند 
إدماج البيانات الساتلية حول موضوع ندوة 

العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي الفائق 
االتساع ألغراض الزراعة الدقيقة والرصد 

 البيئي وتطبيقات جديدة حمتملة

  جدول األعمال اعتماد-١ البند
  كلمة الرئيس-٢البند

  تبادل عام لآلراء-٣البند 

 ،االثنني
 فرباير/اط شب٢١

   
  تبادل عام لآلراء-٣البند 
إدماج البيانات الساتلية حول موضوع ندوة 

العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي الفائق 
االتساع ألغراض الزراعة الدقيقة والرصد 

 البيئي وتطبيقات جديدة حمتملة

  تبادل عام لآلراء-٣البند 
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات-٤البند 

 )ب(الفضائية

 ،الثالثاء
 فرباير/ شباط٢٢

   
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات -٤البند 

 )ب(الفضائية

 )ب(اليونيسبيس الثالث -٥البند 

 االستشعار عن بعد -٦البند 

 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات -٤البند 
 )ب(الفضائية

 )ب(اليونيسبيس الثالث -٥البند 

 عداالستشعار عن ب -٦البند 

 ،األربعاء
 فرباير/ شباط٢٣

   
 )ب(اليونيسبيس الثالث -٥البند 

  االستشعار عن بعد-٦البند 

 )ج(مصادر القدرة النووية -٨البند 

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات  -٤البند 
 )ب(الفضائية

 )ب( اليونيسبيس الثالث-٥البند 

 )ج(مصادر القدرة النووية -٨البند 

 اخلميس،
 ايرفرب/ شباط٢٤

   
 )ج ( مصادر القدرة النووية-٨البند 

 التطبيب عن بعد باالعتماد على -٩البند 
 النظم الفضائية

  املدار الثابت بالنسبة لألرض-١٢البند 

 )ج ( مصادر القدرة النووية-٨البند 

  التطبيب عن بعد-٩البند 
 املدار الثابت بالنسبة لألرض -١٢البند 

 اجلمعة،
 فرباير/ شباط٢٥
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 التاريخ صباحا بعد الظهر

  ٢٠٠٥مارس  / آذار٤ –فرباير  /شباط٢٨األسبوع  
 )د( احلطام الفضائي-٧البند 

 التطبيب عن بعد باالعتماد على -٩البند 
 النظم الفضائية

  األجسام القريبة من األرض-١٠البند 

 )د( احلطام الفضائي-٧البند 

  التطبيب عن بعد-٩البند 
  املدار الثابت بالنسبة لألرض-١٢البند 

 ،االثنني
 فرباير/ شباط٢٨

   
 )د( احلطام الفضائي -٧البند 
  األجسام القريبة من األرض-١٠البند 
  دعم تدّبر الكوارث-١١البند

 )د( احلطام الفضائي-٧البند 

  األجسام القريبة من األرض-١٠البند 
  دعم تدّبر الكوارث-١١البند

 الثالثاء،
 مارس / آذار١

   
 ث دعم تدّبر الكوار-١١البند 

بوصفها  ٢٠٠٧ سنة  دعم إعالن-١٣البند 
والفيزياء األرضية السنة الدولية للفيزياء 

 يةسالشم
 مشروع جدول األعمال املؤقت -١٤البند

 )ب( للجنة الفرعيةالثالثة واألربعنيللدورة 

  األجسام القريبة من األرض-١٠البند 
  دعم تدّبر الكوارث-١١البند 
 ٢٠٠٧ سنةدعم إعالن  -١٣البند 

األرضية السنة الدولية للفيزياء بوصفها 
 والفيزياء الشمسية

 األربعاء،
 مارس / آذار٢

   
مشروع جدول األعمال املؤقت  -١٤البند 

  للجنة الفرعيةالثالثة واألربعنيللدورة 
 اعتماد تقرير الفريق العامل اجلامع

اعتماد تقرير الفريق العامل املعين باحلطام 
 الفضائي

الفريق العامل املعين باستخدام اعتماد تقرير 
 مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 ٢٠٠٧ سنةدعم إعالن  -١٣البند 
 األرضيةالسنة الدولية للفيزياء بوصفها 

 يةسوالفيزياء الشم
مشروع جدول األعمال  -١٤البند 

 للجنة الثالثة واألربعنياملؤقت للدورة 
 الفرعية

املعين اعتماد تقرير الفريق العامل 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

 الفضاء اخلارجي

 اخلميس،
 مارس  / آذار٣

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

 مارس  / آذار٤
  
  مواصلة   ، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على           اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية              )أ( 

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

 )).ب (١٦٩  و ١٦٨الفقرتان 
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 من قـرار اجلمعيـة      ١٦ معاودة االنعقاد عمال بالفقــرة     سيجتمـع الفريـق العامـل اجلامـع، الـذي سُيدعى إىل            )ب(
وستستأنف اللجنة الفرعية نظرها          . ١٤ و٥ و٤، أثناء الوقت املخّصص للنظر يف البنود            /[...]٥٩العامـة 

 .مارس، لكي تعتمد تقرير الفريق العامل اجلامع        / آذار٣ يوم اخلميس،    ١٤ و ٥ و ٤يف البنود   

ملعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي الذي سيدعى إىل                  سيجتمع الفريق العامل ا     )ج(
، أثناء الوقت املخّصص للنظر يف البند                 /[...]٥٩ من قرار اجلمعية العامة      ١٨معاودة االنعقاد وفقا للفقرة     

 الفريق     مارس ، لكي تعتمد تقرير   / آذار ٣و ستستأنف اللجنة الفرعية النظر يف هذا البند يوم اخلميس،               .٨
 .العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي             

 من قرار      ١٧سيجتمع الفريق العامل املعين احلطام الفضائي الذي سيدعى إىل معاودة االنعقاد وفقا للفقرة                           )د( 
عية النظر يف       وستستأنف اللجنة الفر      . ٧، أثناء الوقت املخّصص للنظر يف البند               /[...]٥٩اجلمعية العامة   
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