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ســتخدام الفضــاء اخلــارجي  جلــنة ا
 يف األغراض السلمية

 السادسة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١ فيينا،

  
  جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني  

  جدول األعمال املؤقت -أوال 
 .افتتاح الدورة     -١
 .اعتماد جدول األعمال           -٢
 .انتخاب أعضاء املكتب             -٣
 . الرئيس   كلمة   -٤
 .تبادل عام لآلراء         -٥
 .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               
 .عمال دورهتا األربعني          تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أ                   -٨
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني                              -٩

 .استعراض احلالة الراهنة         : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء              -١٠
 .الفضاء واجملتمع      -١١
 .مسائل أخرى        -١٢
 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٣
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  *الشروح   -ثانيا  
  الدورةافتتاح  -١ 

عــند افتــتاح الــدورة، ســيبلّـغ ممــثل النمســا عــن نــتائج املشــاورات غــري الرمســية ملــا بــني   
ــيها        ــني، الــيت قامــت النمســا بتيســريها وعقدهــا، بشــأن تشــكيل مكاتــب اللجــنة وهيئت الدورت

وستتخذ اللجنة ما يلزم من إجراءات بناء على نتائج املشاورات          . الفرعـية لفـترة الواليـة الثالـثة       
 . الرمسيةغري
  

  اعتماد جدول األعمال -٢ 
  انتخاب أعضاء املكتب -٣ 
  كلمة الرئيس -٤ 

عقـب اعـتماد جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية جدول األعمال،                
وتنظـيم األعمـال، سـوف يلقـي الرئـيس كـلمة يسـتعرض فـيها مـا استجد منذ الدورة اخلامسة            

ويرد يف مرفق هذه الوثيقة اجلدول      . ات صـلة بأعمـال اللجنة     واألربعـني للجـنة مـن تطـورات ذ        
 .الزمين االسترشادي لألعمال، الذي سيجري اتباعه مبرونة

  
  تبادل اآلراء -٥ 

 .سوف تبدأ اللجنة أعماهلا الفنية باجراء تبادل عام لآلراء 
  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦ 
، طلبــت اجلمعــية العامــة إىل اللجــنة أن تواصــل  ٥٧/١١٦ مــن قــرارها ٤٢يف الفقــرة  

ــبيل    ــلى س ــنظر، ع ــةال ــراض      األولوي ــلى الفضــاء اخلــارجي لألغ ــاظ ع ــائل احلف ، يف ســبل ووس
 .السلمية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني

  

                                                                 
 .الشروح واجلدول الزمين االسترشادي لألعمال ليسا جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة *  
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لث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثا -٧ 
  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

، اتفقـت اجلمعـية العامـة عـلى أنـه ينـبغي للجنة،       ٥٧/١١٦ مـن قـرارها   ٢٧يف الفقـرة    
، أن تــدرج يف جــدويل أعمــال دورتــيها السادســة      ٥٥/١٢٢ مــن قــرارها   ٣٠وفقــا للفقــرة   

ني بـندا يـتعلق بتنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين            واألربعـني والسـابعة واألربعـ     
 ).اليونيسبيس الثالث(باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

، نظرت اللجنة الفرعية العلمية     ٥٧/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ١٩وعمـال بالفقـرة      
قها العامل اجلامع، يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس    والتقنـية أثـناء دورهتا األربعني، من خالل فري        

وأقـرت اللجـنة الفرعـية توصـيات الفـريق العـامل اجلـامع بشـأن األعمـال اليت تقوم هبا                     . الثالـث 
ــين            ــل مع ــريق عم ــاء ف ــني، وانش ــرابعة واألربع ــا ال ــنة يف دورهت ــأهتا اللج ــيت أنش ــل ال ــرقة العم أف

ل تعزيـز سبل الوصول على النطاق العاملي        حتسـني التشـارك يف املعـرفة مـن خـال          "،  ٩ بالتوصـية 
واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أن يقـدم فـريق العمل                ". إىل خدمـات االتصـاالت الفضـائية      

 إىل اللجـنة، يف دورهتـا السادسـة واألربعـني، وثيقة تتضمن األهداف وخطة               ٩املعـين بالتوصـية     
، واملـــرفـق الـــثانـي، ٥٧، الفقـــرة A/AC.105/804(العمـــل والـــنواتج الرئيســـية املـــراد تقدميهــــــا 

 ).١٣-٧الفقرات 

واتفقـت اللجـنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني على أن من املهم أن تواصل مجيع أفرقة                 
 .وستتاح للجنة التقارير واملعلومات اليت تقدمها أفرقة العمل. العمل تقدمي التقارير إىل اللجنة

 اجلمعية، مع االرتياح، أن اللجنة قد       ، الحظت ٥٧/١١٦ مـن قرارها     ٢٨ويف الفقـرة     
بـدأت عمـلها يف إعـداد تقريـر يف إطـار بند جدول األعمال املتعلق بتنفيذ توصيات اليونسبيس         
الثالـث، لعرضـه عـلى اجلمعية، لكي جتري اجلمعية، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، وفقا للفقرة                

يونيسبيس الثالث، وتنظر يف تدابري    ، استعراضا وتقييما لتنفيذ نواتج ال     ٥٤/٦٨ مـن قـرارها      ١٦
ومــبادرات اضــافية، واتفقــت عــلى أن يعــاد يف ذلــك الســياق يف الــدورة السادســة واألربعــني     

 .للجنة انعقاد الفريق العامل الذي أنشأته اللجنة إلعداد التقرير املذكور أعاله

 يف ونظـــرت اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية، مـــن خـــالل فـــريقها العـــامل اجلـــامع، 
وكمــا اتفــق الفــريق العــامل اجلــامع، طلــب إىل أفــرقة . مدخالهتــا للــتقرير الــذي ســتعده اللجــنة

وســتكون . العمــل أن متــأل األمنــوذج اجلــدويل الــذي وضــعه الفــريق العــامل اجلــامع وأن تقدمــه 
ــنة      ــلى اللج ــوءة معروضــة ع ــية اململ ــنماذج اجلدول ــنة أيضــا     . ال ــلى اللج ــيكون معروضــا ع وس

ة مــن كــيانات األمــم املــتحدة، واملــنظمات الــيت هلــا صــفة مراقــب لــدى          املدخــالت املقدمــ 
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والكـيانــــات اإلقليمـيــــة، وفقــــا للمبادئ التوجيهية اليت وضعها الفريق العامل اجلامع          اللجـنة، 
)A/AC.105/804 ٢٠-١٤، واملرفق الثاين، الفقرات ٦٧، الفقرة.( 

  
  ة عن أعمال دورهتا األربعنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقني -٨ 

، نظـرت اللجـنة الفرعية العلمية       ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٦وفقـا للفقـرة      
 .والتقنية أثناء دورهتا األربعني يف البنود الفنية الواردة أدناه

 
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                    

بعــني استعراضــا لــربنامج األمــم يتضــمن تقريــر اللجــنة الفرعــية عــن أعمــال دورهتــا األر 
األنشطة املقترح لعام  ولربنامج ٢٠٠٣  و٢٠٠٢املـتحدة للتطبـيقات الفضائية وأنشطته لعامي       

 ).٤٣-٣٠، الفقرات (A/AC.105/804 الذي أوصت باملوافقة عليه ٢٠٠٤

، نظــرت اللجــنة الفرعــية يف ٥٧/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٩وعمــال بالفقــرة  
 املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية من خالل فريقها العامل اجلامع، وأقرت توصيات              بـرنامج األمـم   

 . الفريق العامل بشأن الربنامج

، وافقـت اجلمعـية العامة على أن تواصل اللجنة       ٥٧/١١٦ مـن القـرار      ٤٦ويف الفقـرة     
امج الـنظر يف تقرير عن أنشطة النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ كجزء من نظرها يف برن               

ــنون      ــند املع ــيقات الفضــائية، يف إطــار الب ــتحدة للتطب ــم امل ــية   "األم ــية العلم ــر اللجــنة الفرع تقري
 .ودعت الدول األعضاء أيضا إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها املتعلقة بذلك النظام". والتقنية

  
  املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل                                               

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض               
يـرد يف تقريـر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عرض لآلراء اليت أبديت بشأن هذا البند                 

 ).٧٧-٦٩، الفقرات(A/AC.105/804أثناء دورهتا األربعني 
  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي    

تقنية يف هذا البند مبقتضى خطة العمل اليت اعتمدهتا         نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية وال        
ــثالثني    ــا اخلامســة وال ــيل  Corr.1  و(A/AC.105/697يف دورهت ــث، التذي ــرفق الثال وعمــال ). ، امل

، عـاودت اللجـنة الفرعـية يف دورهتا األربعني          ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٢٠بالفقـرة   
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وأقــرت . لقــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي عقــد فــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر ا  
 ).، واملرفق الرابع٨٦  و٨٥، الفقرتان (A/AC.105/804اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل 

ــترة          ــناول الف ــتعددة الســنوات أخــرى تت ــية خطــة عمــل م ــتمـــدت اللجــنـــة الفرع واع
 ٨٣، الفقــرة A/AC.105/804(وتــرد خطــة العمــل يف تقريــر اللجــنة الفرعــية  . ٢٠٠٦-٢٠٠٣

 ).واملرفق الثالث

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي أن يطلب إىل الفريق العامل أن يواصل عمله                
بـني الدورتـني األربعـني واحلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية، عـلى الـنحو املـبني يف خطة العمل                       

ت اللجنة الفرعية   واتق.  وكمـا هـو موصـى بـه يف تقريـر الفريق العامل             ٢٠٠٦-٢٠٠٣للفـترة   
أيضـا عـلى أنه ميكن تيسري ذلك بإجراء مناقشات غري رمسية بني أعضاء الفريق العامل املهتمني                 

، A/AC.105/804(، قبل انعقاد الدورة السادسة واألربعني للجنة   ٢٠٠٣يونيه  / حزيـران  ١٠يف  
 ١٠لة يف وأبلــغ أعضــاء اللجــنة أيضــا بإجــراء مشــاورات غــري رمســية بشــأن املســأ). ٨٧الفقــرة 
 .٢٠٠٣يونيه /حزيران

  
وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية                                              

  داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها                       
واصـلت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية نظرها يف هذا البند مبقتضى خطة العمل اليت         

وكانــت ). ٤٠، املــرفق الــثاين، الفقــرة (A/AC.105/736 الســابعة والــثالثني اعــتمدهتا يف دورهتــا
خطـة العمـل تدعـو اللجـنة الفرعـية إىل وضـع اقـتراحات وخطط عمل حمددة وملموسة لتعزيز                    
ــادة           ــتخدام الفضــاء وإىل زي ــلى اس ــتحدة ع ــم امل ــنظومة األم ــني الوكــاالت ضــمن م ــتعاون ب ال

ــيقات واخلدمــات الفضــائية    ــنة مــن كــيانات األمــم     اســتخدام التطب ــا وبــني كــيانات معي عموم
وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية تقريــر االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت          . املــتحدة
ــثــــة والعشــريــــن     بشــأن ــه الثال  A/AC.105/791(أنشــطة الفضــاء اخلــارجي عــن أعمــال دورتـــ

جي داخــل مــنظومة األمــم  وتقريــر األمــني العــام عــن تنســيق أنشــطة الفضــاء اخلــار   ) Corr.1 و
 .(A/AC.105/792) واألعوام الالحقة ٢٠٠٤ و٢٠٠٣برنامج العمل لعامي : املتحدة

وأقـــرت اللجـنة الفرعـية توصية االجتماع املشترك بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي بأنه               
ــدول األعضــاء يف اللجــنة،        ــتوحة، ُيدعــى حلضــورها ممــثلو ال ــبغي عقــد دورة غــري رمســية مف ين

ودعت اللجنة الفرعية كيانات    . ن مع الدورة السنوية لالجتماع املشترك بني الوكاالت       بالـتزام 
وكان معروضا على اللجنة    . األمـم املـتحدة إىل تقـدمي تقاريـر سـنوية إليها بشأن مواضيع معينة              

الفرعـية مشـروع قائمـة أولـية باإلجراءات املوصى هبا يف خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة      



 

 6 
 

 A/AC.105/L.244 

ـي للتنمـيــة املسـتدامة، مما لـه صلة مباشرة أو حمتملة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا               العـاملـ 
(A/AC.105/C.1/2003/CRP.12) . ،واســـتنادا إىل توصـــية االجـــتماع املشـــترك بـــني الوكـــاالت

دعـت اللجـنة الفرعـية الـدول األعضاء يف اللجنة إىل إكمال القائمة عن طريق تقدمي معلومات                  
ادرات والربامج ذات الصلة بالفضاء اليت ستنفذها استجابة إلجراءات معينة أوصت هبا            عـن املب  

 . )٩٥-٩٣، الفقرات AC/AC.105/804(خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي 
  

  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية
يف هذا البند مبقتضى خطة العمل اليت واصـلت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية نظرها         

ــثالثني    ــابعة والــ ــا الســ ــتمدهتا يف دورهتــ ــرة  (A/AC.105/736اعــ ــثاين، الفقــ ــرفق الــ ). ٤١، املــ
واستعرضـت الـبىن العملياتية العاملية اليت ميكن استحداثها لالضطالع بتدبر الكوارث الطبيعية،             

ويرد يف تقرير اللجنة الفرعية     . تزمةباالسـتفادة إىل أقصـى حـد مـن الـنظم الفضائية احلالية واملع             
، (A/AC.105/804عـــرض الســـتنتاجات اللجـــنة واآلراء الـــيت أبديـــت أثـــناء دورهتـــا األربعـــني   

 ).١١٥-١٠١الفقرات 
  

  احلطام الفضائي       
نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف هذا البند وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا يف                  

ويـرد عـرض ملداوالهتـا يف تقريرها     . )١٣٠، الفقـرة  (A/AC.105/761  دورهتـا الثامـنة والـثالثني     
A/AC.105/804) ١٣٥-١١٦، الفقرات(. 

ــتعلقة         ــتراحات امل ــا خلطــة العمــل، يف استعراضــها لالق ــية، وفق وشــرعت اللجــنة الفرع
ــام         ــية باحلطـــ ــني الوكــاالت واملعن ــت اللجــنة املشــتركة ب ــيت كان ــيف احلطــام الفضــائي ال بتخف

. (A/AC.105/C.1/L.260)قــد قدمــتها يف الــدورة األربعــيـن للجــنة الفرعــية ) إيــادك(ـــي الفضــائ
وطلبـت اللجـنة الفرعـية إىل كـل الـدول األعضـاء يف اللجـنة أن تـدرس اقتراحات اإليادك وأن                      
تقـدم تعلـيقاهتا املمكنة إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قبل انعقاد الدورة احلادية واألربعني            

والحظـت اللجـنة الفرعـية أهنـا قـد تـنظر، عـلى أساس               . فرعـية، وشـجعتها عـلى ذلـك       للجـنة ال  
نطـاق التعليقات الواردة، يف تشكيل فريق عامل رمسي يف دورهتا احلادية واألربعني الستعراض              
التعلـيقات والـنظر يف إحـراز املـزيد من التقدم يف هذا املوضوع، مبا يف ذلك مواصلة املناقشات                   

 ١٢٣ و ١٢١، الفقـــرات   A/AC.105/804(رار اسـتخدام املـبــادئ التوجيهيــة       حـــول سـبــل إقــ     
 .)١٢٤و
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دراسـة الطبـيعة الفيزيائـية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته        
يف مـيدان االتصـاالت الفضـائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى املتصلة بتطورات               

  ت الفضائية، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلهااالتصاال
واصــلت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية نظــرها يف هــذا البــند مــن جــدول األعمــال     

ويــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية حــول هــذا البــند يف . بــند مــنفرد للمناقشــة/كموضــوع
 ).١٤٤-١٣٧، الفقـرات (A/AC.105/804تقريرها 

وشــددت اللجـــنة الفرعــية عـــلى أمهـــية مؤمتــر القمـــة العـــاملي املرتقــب بشـــأن جمـــتمع      
املعلومـات، وأوصـت بـأن تشـارك اللجـنة ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي مشاركة نشطة يف                 

 ).١٤١، الفقرة A/AC.105/804(مرحليت مؤمتر القمة كلتيهما 
  

دان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا      حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف مي   
  الفضائية 
ــن جــدول األعمــال كموضــوع        ــند م ــذا الب ــية يف ه ــنفرد  /نظــرت اللجــنة الفرع ــند م ب
، (A/AC.105/804ويـرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية حول هذا البند يف تقريرها            . للمناقشـة 
 ).١٥١ - ١٤٦الفقرات 

  
  والصحة العموميةاستعمال تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية 

ناقشــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية هــذا البــند اجلديــد مــن جــدول األعمــال            
ويـرد عـرض ملـداوالت اللجـنة الفرعية حول هذا البند يف             . . بـند مـنفرد للمناقشـة     /كموضـوع 

 )١٦١ - ١٥٣، الفقرات (A/AC.105/804تقريرها 
  

  ألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية وا    
، طلبت اللجنة الفرعية العلمية     ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٩عمـال بالفقـرة      

والتقنـية إىل فـريقها العـامل اجلـامع أن يـنظر يف مشـروع جـدول أعمال مؤقت لدورهتا احلادية                     
مع بشــأن مشــروع جــدول  وأقــرت اللجــنة الفرعــية توصــيات الفــريق العــامل اجلــا  . واألربعــني

، واملـرفق الــثاين،  ١٦٣، الفقــرة (A/AC.105/804األعمـال املؤقــت، بصـيغته الــواردة يف تقريـره    
 ).٢٣الفقرة 
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واسـتذكر الفـريق العـامل اجلامع اتفاقه يف الدورة التاسعة والثالثني للجنة الفرعية على              
احلاديــة واألربعـني للجــنة الفرعــية  أنـه، نظــرا حملدوديــة الوقـت املــتاح أثــناء الدورتـني األربعــني و   

، بســبب قــيام اللجــنة الفرعــية باســتعراض تقاريــر  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣العلمــية والتقنــية، يف عــامي 
أفــرقة العمــل بشــأن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث واالســتعدادات األخــرى لالســتعراض 

 جلنة أحباث الفضاء    الـذي سـتجريه اجلمعية العامة، ينبغي أن ُتعقد كل من الندوة املشتركة بني             
ونــدوة الصــناعة بالتعاقــب ســنة بعــد ) اإليــاف(واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية ) كوســبار(

 ســتعقد نــدوة الصــناعة وســيعلق انعقــاد الــندوة املشــتركة بــني كوســبار ٢٠٠٤ويف عــام . ســنة
السواتل وأوصـى الفـريق العـامل اجلـامع بـأن تتـناول نـدوة الصـناعة التالية تطبيقات                    . واإليـاف 

ــدورة       ــناء األســبوع األول مــن ال ــنظَّم أث ــزراعة والصــحة واألمــن البشــري وأن ُت الصــغرية يف ال
 .)٢٥ و٢٤، املرفق الثاين، الفقرتان A/AC.105/804(احلادية واألربعني للجنة الفرعية 

  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني -٩ 

، نظـرت اللجـنة الفرعـية القانونية        ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٥وفقـا للفقـرة      
 .أثناء دورهتا الثانية واألربعني يف البنود الفنية الواردة أدناه

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها   

ض لآلراء اليت أبديت    ويرد عر . واصـلت اللجـنة الفرعية القانونية نظرهـا يف هـذا البند          
 ٧ووفقا للفقرة   ). ٥٢-٣٨، الفقرات   (A/AC.105/805يف اجـتماع اللجنة الفرعية يف تقريرها        

، أعـادت اللجنة الفرعية انعقاد فريقها العامل املعنـي بالبند          ٥٧/١١٦مـن قـرار اجلمعـية العامـة         
، واملـــرفق ٥٣، الفقـــرة A/AC.105/805(وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية تقريـــر الفـــريق العـــامل  . ٤

 ).األول

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة اقـتراح مقـدم مـن أملانـيا نـيابة عـن أوكرانـيا واجلمهورية                         
التشـيكية والسـويد وفرنســا واملغـرب والنمســا وهـنغاريا وهولــندا حيـتوي عــلى مشـروع قــــرار       

ـــ      ــانونـي لـ ــوم القـ ــيــق املفهـ ـــأن تطبـ ــة "بشـ ــة املطلقـ ــيـة العامـــ   "الدولـ ــتمـده اجلمعـ ــي تعـ ة ، لكـ
(A/AC.105/C.2/L.242) .                واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تتـناول اللجـنة يف دورهتا السادسة

 .واألربعني مزايا القرار املقترح ومضمونه باملزيد من النظر

  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء                              
ويــرد عرض لآلراء اليت أبديت  . ــذا البـنــد   هواصـلــت اللجـنــة الفرعـيــة نظـرهــا فــي            

 ).٧٤-٥٦، الفقرات (A/AC.105/805يف اجتماع اللجنة الفرعية يف تقريرها 
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وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية تقريــر فــريق اخلــرباء املعــين بأخالقــيات الفضــاء     
. (A/AC.105/C.2/2003/CRP.8) وتعديــالت لذلــك الــتقرير (A/AC.105/C.2/L.240)اخلــارجي 
أُعــد الــتقرير خــرباء مســتهم الــدول األعضــاء املهــتمة، بعــد موافقــة اللجــنة يف دورهتــا وكــان قــد 

ــية     ــية ألخالقـــيات املعـــارف العلمـ ــنة العاملـ الـــرابعة واألربعـــني، لـــتحديد جوانـــب تقريـــر اللجـ
اليت ) اليونسكو(التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  ) كوميسـت (والتكنولوجـيا   

وأوصـت اللجـنة الفرعـية بـأن تنظر اللجنة يف التقرير، يف دورهتا              . ن تدرسـها اللجـنة    قـد يلـزم أ    
السادســــة واألربعـيـــن، بصـيغتـــــه الـيت ُعّدلــــت فـــي الــدورة الثانيـة واألربعني للجنة الفرعية                

(A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1) .       ووافقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن تــنظر اللجــنة يف إرســال
تقرير ومــرفقه إىل املديــر العــام لليونســكو، مــع الطلــب إىل اليونســكو إبقــاء اللجــنة وهيئتــيها  الــ

، الفقرتان  A/AC.105/805(عـلى عـلم بأنشـطة اليونسـكو املـتعلقة بالفضاء اخلارجي              الفرعيـتني 
 ).٧١ و٧٠
  

لنسبة األمـور املـتعلقة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده؛ وبطبـيعة املـدار الثابـت با                      
لـألرض وكيفـية اسـتخدامه، مبـا يف ذلـك الـنظر يف السـبل والوسـائل اليت تكفل االستخدام                     
ــدويل      ــاد الـ ــدور االحتـ ــاس بـ ــبة لـــألرض دون مسـ ــلمدار الثابـــت بالنسـ ــادل لـ ــيد والعـ الرشـ

  لالتصاالت
ويرد عرض لآلراء اليت أُبديت     . واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونـية نظرها يف هذا البند            

 ).٩٤-٧٧، الفقرات A/AC.105/805( اللجنة الفرعية يف تقريرها يف اجتماع

، أعادت اللجنة الفرعية القانونية     ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ٩ووفقـا للفقـرة      
انعقـاد فـريقها العـامل املعـين هبـذا البـند لغـرض وحـيد هـو أن يـنظر يف املسائل املتصلة بتعريف                         

انظر الوثيقة  ( اللجـنة الفرعـية تقريـر الفـريق العامل           وأقـرت . الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده       
A/AC.105/805 واملرفق الثاين٩٥، الفقرة .( 

  
اسـتعراض املـبادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر القـوى الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي وإمكان                  

  تنقيحها
. شةبند منفرد للمناق  /واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونية نظرها يف هذا البند كموضوع            

ــتماعها         ــت يف اج ــيت أبدي ــآلراء ال ــية عــرض ل ــنة الفرع ــر اللج ــرد يف تقري ، (A/AC.105/805وي
 ).١٠٣-٩٨الفقرات 
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الـنظر يف املشـروع األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق            
 عليها يف كيب تاون  الـيت فتح باب التوقيع    (باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة             

  )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف 
 من ٥ووفقا للفقرة . بند منفرد للمناقشة/نظـرت اللجـنة الفرعية يف هذا البند كمسألة         

، نظرت اللجنة الفرعية يف بندين فرعيني يف إطار هذا البند من            ٥٧/١١٦قـرار اجلمعـية العامـة       
مكانـية قـيام األمم املتحدة بدور السلطة اإلشرافية         االعتـبارات املـتعلقة بإ    ) أ: (جـدول األعمـال   

االعتـبارات املتعلقة بالصلة بني أحكام املشروع      ) ب(مبقتضـى املشـروع األويل للـربوتوكول؛ و       
ــلى      ــّبقة عـ ــية املطـ ــد القانونـ ــى القواعـ ــدول مبقتضـ ــبات الـ ــوق وواجـ ــربوتوكول وحقـ األويل للـ

نهــا فــي اجتمــاع اللجنة الفرعية يف تقريرها       وتـــرد اآلراء الـتــي أُعــرب ع      . اخلـارجــي  الفضـاء 
)A/AC.105/805 ١٣٢-١٠٧، الفقرات.( 

، أنشـأت اللجـنة الفرعية فريقا   ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة        ١١ووفقـا للفقـرة      
، A/AC.105/805(وأحاطت اللجنة الفرعية علما بتقرير الفريق العامل        . عـامال معنـيا هبـذا البند      

 ).رفق الثالث وامل١٣٣الفقرة 
  

االقتراحات املقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود      
  جديدة لتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثانية واألربعني  

يـــرد يف تقريـــر اللجـــنـة الفرعـــية القانونـــية عـــرض لـــآلراء الـــيت أبديـــت يف اجـــتماعها    
A/AC.105/805)،    وقـد اتفقت اللجنة الفرعية على بنود ليقترح على         . )١٥٣-١٣٦ الفقــرات

اللجـنة ادراجهـا يف جـدول أعمـال اللجـنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني، حسبما ورد يف                   
 ).١٥١، الفقرة A/AC.105/805(تقرير اللجنة الفرعية 

  
   الراهنةاستعراض احلالة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠ 

، طلبــت اجلمعــية العامــة إىل اللجــنة أن تواصــل، ٥٧/١١٦ مــن قــرارها ٤٣يف الفقــرة  
: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء   "أثـناء دورهتـا السادسـة واألربعـني، النظر يف البند املعنون             

 ".استعراض احلالة الراهنة
  

  الفضاء واجملتمع -١١ 
لبــت اجلمعــية العامــة مــن اللجــنة أن تواصــل  ، ط٥٧/١١٦ مــن قــرارها ٤٤يف الفقــرة  

ــند املعــنون    ــنظر، يف دورهتــا السادســة واألربعــني، يف الب وعمــال باتفــاق ". الفضــاء واجملــتمع"ال
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اللجـنة يف دورهتـا الـرابعة واألربعـني، ينـبغي أن تقـرر اللجنة ما إن كانت ستبقي على البند يف                       
 .هجدول األعمال يف السنوات الالحقة أم لن تبقي علي

  
  مسائل أخرى -١٢ 

  تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني    
ــرة   ــرارها  ١٣يف الفق ــن ق ــاق     ٥٧/١١٦ م ــا التف ــه، وفق ــة أن ــية العام ، الحظــت اجلمع

ــة النمســا ويّســرت، وستواصــل عقــد        اللجــنة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني، عقــدت حكوم
 يف ذلك لرؤساء اجملموعات اإلقليمية،      وتيسـري، مشـاورات غـري رمسـية فـيما بـني الـدورات، مبا              

بشـأن تشـكيل مكاتـب اللجـنة وهيئتيها الفرعيتني ملدة الوالية الثالثة، هبدف التوصل إىل توافق                 
 من نفس القرار، وافقت اجلمعية      ١٤ويف الفقرة   . آراء قـبل الـدورة السادسـة واألربعـني للجنة         

لــيها بــني أعضــاء اللجــنة بشــأن تشــكيل عــلى أنــه، اســتنادا إىل االتفاقــات الــيت ســيتم التوصــل إ
مكاتـب اللجـنة وهيئتيها الفرعيتني ملدة الوالية الثالثة، ينبغي أن جترى انتخابات أعضاء مكتب          

 .اللجنة يف بداية الدورة السادسة واألربعني للجنة

وأثــناء املشــاورات غــري الرمســية الــيت عقدهتــا ويّســرهتا حكومــة النمســا بشــأن املســألة،    
ــاقش أعضــا  ــيها        ن ــب اللجــنة وهيئت ــن النمســا بشــأن تشــكيل مكات ــا م ــتراحا مقدم ء اللجــنة اق

الفرعيـتني وكذلـك تنقـيحات لذلك االقتراح قدمتها النمسا استنادا إىل تعليقات أبداها أعضاء             
ويف اجللسـة اخلامسة من املشاورات غري الرمسية بني أعضاء اللجنة، قبل أعضاء اللجنة              . اللجـنة 

وسـتقدم النمسـا يف بداية الدورة       . (A/AC.105/L.245)تراح بصـيغته املـنقحة      بـتوافق اآلراء االقـ    
 .السادسة واألربعني للجنة تقريرا عن االتفاق الذي مت التوصل إليه وعن املسائل ذات الصلة

  
  عضوية اللجنة

، رّحبت اجلمعية باهتمام اجلماهريية     ٥٧/١١٦ مـن قرار اجلمعية العامة       ٤٠يف الفقـرة     
لليبية بأن تكون عضوا يف اللجنة، وبتأييد جمموعة الدول األفريقية لترشيحها، وطلبت            العربـية ا  

إىل اللجـنة أن تواصـل الـنظر يف املسـألة بطـريقة بـناءة خـالل دورهتا التالية، واضعة يف اعتبارها                  
 .مبدأ توافق اآلراء

  
  مسائل أخرى       

 .رمبا تود اللجنة مناقشة مسائل أخرى، حبسب االقتضاء 
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 رفـقامل 
  

   *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال 

 بعد الظهر

بند 
جدول 
األعمال  صباحا

بند 
جدول 
األعمال  التاريخ

 ١ افتتاح الدورة ٥ تبادل عام لآلراء
/  حزيران١١األربعاء، 

  ٢٠٠٣يونيه 

سبل ووسائل احلفاظ على 
الفضاء اخلارجي لألغراض 

 السلمية

 اعتماد جدول األعمال ٦

 

٢ 

 

 

  ٣ انتخاب أعضاء املكتب  

  ٤ كلمة الرئيس  

  ٥ تبادل عام لآلراء  

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 ٥ تبادل عام لآلراء ٧ )أ(الثالث

/  حزيران١٢اخلميس، 
 ٢٠٠٣يونيه 

تقرير اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية عن أعمال دورهتا 

 األربعني

سبل ووسائل احلفاظ على  ٨
غراض الفضاء اخلارجي لأل

 السلمية

٦  

تنفيذ توصيات اليونيسبيس   
 )أ(الثالث

٧  

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 ٧ )أ(الثالث

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 ٧ )أ(الثالث

/  حزيران١٣اجلمعة، 
 ٢٠٠٣يونيه 

تقرير اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية عن أعمال دورهتا 

 األربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  ٨
لتقنية عن أعمال دورهتا وا

 األربعني

٨  

                                                                 
اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا الثامنة والثالثني، على مواصلة تزويد                        *

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

بند 
جدول 
األعمال  صباحا

بند 
جدول 
األعمال  التاريخ

تقرير اللجنة الفرعية القانونية 
عن أعمال دورهتا الثانية 

 واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية القانونية  ٩
عن أعمال دورهتا الثانية 

 واألربعني

٩  

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 ٧ )أ(الثالث

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 ٧ )أ(الثالث

/ حزيران ١٦االثنني، 
 ٢٠٠٣يونيه 

تقرير اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية عن أعمال دورهتا 

 األربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  ٨
والتقنية عن أعمال دورهتا 

 األربعني

٨  

تقرير اللجنة الفرعية القانونية 
عن أعمال دورهتا الثانية 

 واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية القانونية  ٩
ال دورهتا الثانية عن أعم
 واألربعني

٩  

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 ٧ )أ(الثالث

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 ٧ )أ(الثالث

/  حزيران١٧الثالثاء، 
 ٢٠٠٢يونيه 

تقرير اللجنة الفرعية القانونية 
عن أعمال دورهتا الثانية 

 واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية  ٩
ا والتقنية عن أعمال دورهت

 األربعني

٨  

الفوائد العرضية لتكنولوجيا 
استعراض احلالة : الفضاء
 الراهنة

تقرير اللجنة الفرعية القانونية  ١٠
عن أعمال دورهتا الثانية 

 واألربعني

٩  

    ١١ الفضاء واجملتمع

تقرير اللجنة الفرعية القانونية 
عن أعمال دورهتا الثانية 

 واألربعني

القانونية تقرير اللجنة الفرعية  ٩
عن أعمال دورهتا الثانية 

 واألربعني

/  حزيران١٨األربعاء،  ٩
 ٢٠٠٣يونيه 

الفوائد العرضية لتكنولوجيا 
استعراض احلالة : الفضاء
 الراهنة

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  ١٠
استعراض احلالة : الفضاء
 الراهنة

١٠  

  ١١ الفضاء واجملتمع ١١ الفضاء واجملتمع
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 بعد الظهر

بند 
جدول 
األعمال  صباحا

بند 
جدول 
األعمال  التاريخ

  ١٢ مسائل أخرى ١٢ مسائل أخرى

تنفيذ توصيات اليونيسبيس 
 )أ(الثالث

 
 الفضاء واجملتمع ٥

 
١١ 

/  حزيران١٩اخلميس، 
 ٢٠٠٢يونيه 

  ١٢ مسائل أخرى ١٢ مسائل أخرى

تقرير اللجنة إىل اجلمعية 
تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة ١٣ العامة ١٣ 

/  حزيران٢٠اجلمعة،  
 ٢٠٠٣يونيه 

 
 من قرار ٢٨ الفريق العامل الذي ستنشئه اللجنة عمال بالفقرة   ٥اء الوقت املخصص للنظر يف البند    سوف جيتمع أثن )أ( 

يونيه، من أجل اعتماد  / حزيران١٩ يوم اخلميس، ٥وسوف تستأنف اللجنة نظرها يف البند  . ٥٧/١١٦اجلمعية العامة 
 .تقرير الفريق العامل

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


