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ســتخدام الفضــاء اخلــارجي  جلــنة ا
 يف األغراض السلمية

 السابعة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢ فيينا،

  
  جدول األعمال املؤقت للدورة السابعة واألربعني  

  جدول األعمال املؤقت -أوال 
 .افتتاح الدورة     -١
 .اعتماد جدول األعمال           -٢
 .انتخاب أعضاء املكتب             -٣
 .الرئيس   كلمة    -٤
 .التبادل العام 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               
 .ن أعمال دورهتا احلادية األربعني                 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ع                 -٨
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني                              -٩

 .استعراض احلالة الراهنة         : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء              -١٠
 .الفضاء واجملتمع      -١١
 .الفضاء واملياه      -١٢
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة                         -١٣
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 .مسائل أخرى        -١٤
 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٥

  
   *الشروح  -ثانيا  

  افتتاح الدورة -١
  اعتماد جدول األعمال -٢
  انتخاب أعضاء املكتب -٣

، ٢٠٠٣ديسمرب  / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٨/٨٩ من قرارها    ١٢وافقـت اجلمعـية، يف الفقرة       
، يف بداية دورهتا يف عام      فضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    استخدام ال جلنة  تنتخـب   أن  عـلى   
وكانت .  اللجـنة يف دورهتـا السادسة واألربعني       م علـيه  ذيـن اتفقـت   ، أعضـاء مكتـبها ال     ٢٠٠٤

رئيسا، ) نيجرييا(اللجـنة قـد اتفقـت يف تلـك الـدورة، عـلى أن ينتخـب أديغـون أدي أبـيودون                      
) مجهورية إيران اإلسالمية  (لرئيس، وبرفيز تارخيي    نائبا أول ل  ) كولومبيا(وسـريو أريـبالو يبـيس       

 .نائبا ثانيا للرئيس ومقررا
 

  كلمة الرئيس -٤
عقــب اعــتماد جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية جــدول أعماهلــا، ووفقــا 
لتنظـيم األعمـال املقـترح، سـوف يلقـي الرئـيس كـلمة يسـتعرض فـيها ما استجد من تطورات                      

 .مال اللجنة منذ دورهتا السادسة واألربعنيذات صلة بأع
 

  التبادل العام لآلراء -٥
فالدميري كوبال  ونظرا ملا قدمه    . سـوف تـبدأ اللجنة أعماهلا املوضوعية بإجراء تبادل عام لآلراء          

، الـذي تـوىل رئاسة اللجنة الفرعية القانونية من دورهتا الثامنة والثالثني             )اجلمهوريـة التشـيكية   (
اتفقــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  ا الثانــية واألربعــني مــن مســامهة قــّيمة،  إىل دورهتــ

عـلى أن يلقي فالدميري كوبال أمام اللجنة        األغـراض السـلمية، يف دورهتـا السادسـة واألربعـني،            
يف دورهتــا الســابعة واألربعــني حماضــرة خاصــة يقــّدم فــيها عرضــا تارخيــيا لــتطور اللجــنة وآراءه  

 .ا الشأنالشخصية يف هذ

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .تمده تعتمده اللجنةالشروح واجلدول الزمين االسترشادي لألعمال ليسا جزءا من جدول األعمال الذي ستع * 
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  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦
، طلبـت اجلمعـية العامة، إىل اللجنة أن تواصل النظر، على        ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ٤١يف الفقـرة    

، يف سـبل ووسـائل احلفـاظ عـلى الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية وأن تقدم                األولويـة سـبيل   
 على أنه ميكن للجنة أن تووافق دورهتـا التاسـعة واخلمسـني؛    تقريـرا عـن ذلـك إىل اجلمعـية يف      

ــتنادا إىل         ــيمي اس ــيمي واألقال ــتعاون اإلقل ــز ال ــذه املســألة، يف ســبل تعزي ــناوهلا ه ــناء ت ــنظر، أث ت
لفضاء وما ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن       القـارة األمريكـية املعين با      اخلـربات املكتسـبة مـن مؤمتـر       
 .يات املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةتؤديه من دور يف تنفيذ التوص

 
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -٧

  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
ول ، وافقـت اجلمعـية العامة، على أن تدرج اللجنة يف جد           ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ٢٧يف الفقـرة    

ويف الفقرة  . أعمـال دورهتـا السـابعة واألربعـني بـندا يـتعلق بتنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                
أن اللجـنة قـد أحـرزت مـزيدا مـن التقدم يف       مـن ذلـك القـرار، الحظـت اجلمعـية بارتـياح        ٢٩

إطـار بـند جـدول األعمـال املتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس            املـندرج ضـمن     إعـداد تقريـرها     
، باستعراض وتقييم   ٢٠٠٤ عام   ،يف دورهتا التاسعة واخلمسني     تقـــــوم اجلمعيـــة   لكـي الثالـث،   

 ت اجلمعية، ووافق أخرىظر يف إجراءات ومبادراتلكي تنتنفـيذ نـتائج اليونيسـبيس الثالث، و      
الفـريق العـامل الـذي أنشـأته اللجنة إلعداد التقرير املشار إليه     أن يعـاود   السـياق عـلى   ذلـك يف  

 . عمله يكمل أثناء الدورة السابعة واألربعني للجنة لكيهقادأعاله انع

وأيـدت اللجـنة، يف دورهتـا السادسـة واألربعـني، توصية الفريق العامل بأن ختصص اللجنة، يف                  
دورهتـا السـابعة واألربعـني، وقـتا كافـيا للفـريق العـامل حـىت يضـع الصيغة النهائية لتقريرها إىل                      

 )١(.جنةاجلمعية العامة، لكي تقره الل

، أجـرى الفـريق العـامل مشـاورات غري     ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة      ٣٠وعمـال بالفقـرة     
رمسـية أثـناء الـدورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعية العلمية والتقنية والدورة الثالثة واألربعني                  

 العلمية   مـن ذلـك القـرار، نظرت اللجنة الفرعية         ١٩وعمـال بالفقـرة     . للجـنة الفرعـية القانونـية     
والتقنـية، أثـناء دورهتـا احلاديـة واألربعـني، مـن خالل فريقها العامل اجلامع، يف تنفيذ توصيات                   

وأقرت اللجنة الفرعية توصيات الفريق العامل اجلامع بصيغتها الواردة يف          . اليونيسـبيس الثالـث   
ــره  ــث  A/AC.105/823(تقريــ ــل الثالــ ــثاين، الفصــ ــرفق الــ ــائق ). ، املــ ــتاح يف الوثــ ــوف يــ  وســ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــ

 .٢٢، املرفق األول، الفقرة (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  )1(
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A/AC.105/L.255و Add.1 إىل Add.7 مشــروع تقريــر اللجــنة إىل اجلمعــية، الــذي نقــح عقــب 
 .اجلولة الثانية من املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل

 
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية األربعني -٨

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية     ٥٨/٨٩امـة    مـن قـرار اجلمعـية الع       ١٦عمـال بالفقـرة     
 .أثناء دورهتا احلادية واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه

  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

يتضـمن تقريـر اللجـنة الفرعـية عـن أعمـال دورهتـا احلاديـة واألربعـني استعراضـا لربنامج األمم                      
وقـد أوصـت اللجنة باملوافقة      .٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ات الفضـائية وأنشـطته لعـامي        املـتحدة للتطبـيق   

-٣٥، الفقرات   (A/AC.105/823 ٢٠٠٤األنشطة املقترح للفترة املتبقية من عام       بـرنامج   عـلى   
وســوف يطلــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي اللجــنة عــلى األنشــطة املقــترحة لعــام    ). ٤٦

٢٠٠٥. 

، نظرت اللجنة الفرعية يف برنامج األمم ٥٨/٨٩ العامة  مـن قـرار اجلمعـية    ١٩وعمـال بالفقـرة     
املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية مـن خالل فريقها العامل اجلامع، وأقرت توصيات الفريق العامل                

 ). ٥-٣، واملرفق الثاين، الفقرات ٣٤، الفقرة (A/AC.105/823بشأن الربنامج 

ة، على أن تواصل اللجنة النظر يف     ، وافقـت اجلمعية العام    ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ٤٢ويف الفقـرة    
تقريـر عـن أنشـطة الـنظام السـاتلي الـدويل للبحـث واإلنقاذ كجزء من نظرها يف برنامج األمم                     

، "تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية"املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، ضمن اطار البند املعنون         
 .تعلقة بذلك النظامودعت الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها امل

  
تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف            

 )اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 
يـــرد عـــرض ملـــداوالت اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية بشـــأن هـــذا البـــند يف تقريـــرها           

A/AC.105/823) ــرات ــك  ٧١-٥٥، الفق ــر كذل ــند  ؛ انظ ــن جــدول األعمــال   ٧شــروح الب  م
 ).أعاله
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ــيقاته لصــاحل      املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك تطب
  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

يــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية بشــأن هــذا البــند أثــناء دورهتــا احلاديــة    
 ).٨٣-٧٣، الفقرات (A/AC.105/823يرها واألربعني يف تقر

  
 احلطام الفضائي

نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف هـذا البند وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا يف دورهتا                    
ويــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية يف . )١٣٠، الفقــرة (A/AC.105/761الثامــنة والــثالثني 

 .)١٠٧-٨٥، الفقرات (A/AC.105/823تقريرها 

، أنشأت اللجنة الفرعية فريقا عامال معنيا       ٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة      ٢٠وعمـال بالفقرة    
باحلطــام الفضــائي لدراســة التعلــيقات الــواردة مــن الــدول األعضــاء يف جلــنة اســتخدام الفضــاء   

ــتعلقة     ــتراحات امل ــيت   اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن االق بتخفــيف احلطــام الفضــائي ال
رضـتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي على اللجنة الفرعية يف              ع

وأقـرت اللجـنة الفرعـية توصـيات الفـريق العـامل بصـيغتها الواردة يف تقريره                 . دورهتـا األربعـني   
A/AC.105/823) واملرفق الثالث٩٣، الفقرة (. 

  
 اخلارجياستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

نظــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف هــذا البــند مبقتضــى خطــة العمــل الــيت اعــتمدهتا يف   
ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية بشأن      ). ، املرفق الثالث  (A/AC.105/804دورهتـا األربعني    

 .)١١٨-١٠٩، الفقرات (A/AC.105/823هذا البند يف تقريرها 

ــرة   ــرار  ٢١وعمــال بالفق ــية العامــة   مــن ق ، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا   ٥٨/٨٩اجلمع
ــنووية يف الفضــاء       ــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة ال ــة واألربعــني عقــد ف احلادي

 واملرفق  ١١٧، الفقرة   (A/AC.105/823وأقـرت اللجـنة الفرعية تقرير الفريق العامل         . اخلـارجي 
 ).الرابع

الفــريق العــامل بــأن يواصــل عملــه فــيما بــيـن الــدورات بشــأن  وأقــرت اللجــنة الفرعــية توصــية 
ــترة      ــتعددة الســنوات للف ــنة يف خطــة العمــل امل ــتلك  ٢٠٠٦-٢٠٠٣املواضــيع املبي ، وتيســريا ل

املناقشـات بـني أعضـاء الفـريق العامل املهتمني، اتفقت اللجنة الفرعية على أن تعقد مشاورات            
يونيه / حزيران١١ إىل ٩ورمبا متدد حىت  (٢٠٠٤يونـيه  / حزيـران ٨ و٧الفـريق يف فييـنا يومـي       
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ــراض       )٢٠٠٤ ــدورة الســابعة واألربعــني للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــناء ال ، أث
وبــناء عـلى طلــب الفـريق العــامل، وحتضــريا لالجـتماع غــري الـرمسي املذكــور أعــاله،     . السـلمية 

ورقة عمل قدمتها   ) أ: (دة الرمسية أتاحـت األمانـة الوثيقـتني التاليـتني جبمـيع لغـات األمـم املـتح               
خمطــط أويل مقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين دويل    "الواليــات املــتحدة، عــنواهنا  

لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي    
 الفريق العامل   مشـروع ورقة قدمها   ) ب(؛ و (A/AC.105/L.253)" املخطـط هلـا واملرتقـبة حالـيا       

مشروع أويل ملخططات   "عـن اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، عنواهنا                 
انسـيابية خلـيارات التنفـيذ احملـتملة إلنشـاء إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان                  

" تطبـــيقات مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء اخلـــارجي املخطـــط هلـــا واملرتقـــبة حالــــيا         
(A/AC.105/L.254). 

  
 التطبيب عن ُبعد باالعتماد على النظم الفضائية

نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف هـذا البند وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة يف                     
 وعمـال خبطة العمل، قدمت الدول األعضاء يف اللجنة عروضا           )٢(.دورهتـا السادسـة واألربعـني     

هنـا يف جمـال تطبـيقات التطبيب عن بعد عموما والتطبيب عن بعد عرب النظم                عـن احلالـة يف بلدا     
الفضـائية خصوصـا، وعـن نظـم التطبيـب عـن بعد املتاحة جتاريا وقدرهتا على االستعانة بالنظم                   

، (A/AC.105/823ويـرد عـرض ملداوالت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند يف تقريرها            . الفضـائية 
 ).١٢٧-١٢٠الفقرات 

  
اسـة الطبـيعة الفيزيائـية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته        در

يف مـيدان االتصـاالت الفضـائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى املتصلة بتطورات               
 االتصاالت الفضائية، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها

نة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية نظـــرها يف هـــذا البـــند مـــن جـــدول األعمـــال         واصـــلت اللجـــ 
ويــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية بشــأن هــذا البــند يف . بــند مــنفرد للمناقشــة/كموضــوع

 ).١٣٣-١٢٩، الفقـرات (A/AC.105/823تقريرها 
 

 
 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .١٣٨املرجع نفسه، الفقرة  )2(
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 تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية

بند منفرد /ة العلمـية والتقنية يف هذا البند من جدول األعمال كموضوع        نظـرت اللجـنة الفرعـي     
، (A/AC.105/823ويـرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند يف تقريرها            . للمناقشـة 
 ).١٥٠-١٣٥الفقـرات 

 تنفيذالـنظر يف    ، أنـه يف سـياق       ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ٤٣والحظـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          
إطار بند جدول األعمال املعنون  ضمن   الكوارث الطبيعية،    لتدبرئي عـاملي مـتكامل      نظـام فضـا   

الـدورة السـابعة واألربعني للجنة      أثـناء    سـوف تـنظم    ،"تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية         "
 تشغيل  والدول األعضاء ومتعهد   فيها   شاركت يـوم واحد،     هتـا لصـناعة مد  خاصـة با  حلقـة عمـل     

ملناقشة الكيفية اليت ميكن هبا استخدام االتصاالت الساتلية أثناء الكوارث          سـواتل االتصـاالت،     
 .الطبيعية

  
 األرضية-الفيزياء الشمسية

بند منفرد /نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف هذا البند من جدول األعمال كموضوع             
، (A/AC.105/823رها  ويـرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند يف تقري          . للمناقشـة 
 ).١٥٨-١٥٢الفقـرات 

  
 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

، طلبت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل       ٥٨/٨٩ مـن قرار اجلمعية العامة       ١٩عمـال بالفقـرة     
. ل مؤقـت لدورهتـا الثانـية واألربعني       فـريقها العـامل اجلـامع أن يـنظر يف مشـروع جـدول أعمـا               

وأقـرت اللجـنة الفرعية توصيات الفريق العامل اجلامع بشأن مشروع جدول األعمال املؤقت،              
 ).٢٠، واملرفق الثاين، الفقرة ١٦٠، الفقرة (A/AC.105/823بصيغتها الواردة يف تقريرها 

تنظيم الندوة املشتركة بني جلنة     واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع على مواصلة املمارسة املتمثلة يف              
والندوة املعنية بتعزيز   ) اإلياف(واالحتـاد الـدويل للمالحة الفضائية       ) الكوسـبار (أحبـاث الفضـاء     

واتفــق الفــريق العــامل اجلــامع عــلى أن ُتعقــد الــندوة  . الشــراكة مــع الصــناعة تناوبــيا كــل ســنة 
وأوصى الفريق  . نـدوة الصـناعة   ، وأن ُتعلّـق     ٢٠٠٥املشـتركة بـني الكوسـبار واإليـاف يف عـام            

العــامل اجلــامع بــأن تتــناول الــندوة القادمــة املشــتركة بــني الكوســبار واإليــاف مســألة ادمــاج     
البـيانات السـاتلية العالية االستبانة وذات النطاق الطيفي الفائق االتساع خلدمة أغراض الزراعة              

ريق العامل اجلامع على أن ُتنظَّم      واتفق الف . الدقـيقة والرصد البيئي ويف تطبيقات جديدة حمتملة       
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، A/AC.105/823(الــندوة أثــناء األســبوع األول مــن الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية    
 ).٢٢ و٢١املرفق الثاين، الفقرتان 

 
 تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني -٩

، نظرت اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا       ٥٨/٨٩  من قرار اجلمعية العامة    ٤عمـال بالفقـرة     
 .الثالثة واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه

  
 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

ية ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرع. واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونـية نظـرهـا يف هــذا البـند             
 من قرار اجلمعية العامة     ٦وعمـال بالفقـرة     ). ٣٦-٢٨، الفقـرات    (A/AC.105/826يف تقريـرها    

. ، عـاودت اللجـنة الفرعـية عقـد فـريقها العـامل املعـنـي هبذا البند من جدول األعمال                   ٥٨/٨٩
 ). واملرفق األول٣٤، الفقرة A/AC.105/826(وأقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل 

ريق العامل نص رسالة منوذجية، مشفوعة مبواد إعالمية، قد يود األمني العام إرساهلا إىل              وأقـر الف  
وزراء اخلارجـية بـالدول الـيت مل تصـبح بعـد أطـرافا يف معـاهدات األمـم املـتحدة املتعلقة بالفضاء            

ل كما اتفق الفريق العام   . )، والتذييل األول  ٦، املرفق األول، الفقرة     A/AC.105/826(اخلارجي  
عــلى أن توجَّــه رســالة مماثلــة إىل املــنظمات احلكومــية الدولــية الــيت مل تعلــن بعــُد قــبوهلا لــلحقوق 

 .وااللتزامات اليت تنص عليها تلك املعاهدات

واتفـق الفـريق العـامل عـلى نـص مشـروع قـرار لتـنظر فـيه اجلمعـية العامـة بشأن تطبيق مفهوم                          
 ).، والتذييل الثاين٧ول، الفقرة ، املرفق األA/AC.105/826" (الدولة املطِلقة"

. وأقــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية توصــية مؤداهــا أن متــدد واليــة الفــريق العــامل لســنة إضــافية
، مدى احلاجة   ٢٠٠٥واتُِّفـق على أن تدرس اللجنة الفرعية، يف دورهتا الرابعة واألربعني، عـام             

 .إىل متديد والية الفريق العمل بعد تلك الفترة
  

 مات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلو
ويــرد عـرض ملداوالت اللجنة      . ــذا البـنــد   هواصـلــت اللجـنــة الفرعـيــة القانونـية نظـرهــا فــي             

 ).٤٧-٣٨، الفقرات (A/AC.105/826الفرعية يف تقريرها 

صصة واملنظمات الدولية   واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن وكـاالت منظومة األمم املتحدة املتخ              
األخرى اليت تتمتع مبركز مراقب دائم لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية              
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هلــا دور هــام يف تعزيــز عمــل اللجــنة الفرعــية وينــبغي تشــجيعها عــلى املشــاركة بنشــاط يف ذلــك  
يت تضطلع بأنشطة   اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن املـنظمات احلكومـية الدولـية الـ                كمـا   . العمـل 

فضـائية ميكـنها تعزيـز االطـار القـانوين املنطـبق على األنشطة الفضائية بتشجيع الدول األعضاء                  
فـيها الـيت مل تصـبح بعـد أطرافا يف املعاهدات الدولية اليت حتكم الفضاء اخلارجي على أن تنظر                    

ظمات الدولية من   يف التصـديق عـلى تلـك املعـاهدات أو االنضـمام إلـيها، بغـية متكـني تلك املن                   
ــاهدات      ــيها يف تلــك املع ــتزامات املنصــوص عل ــلحقوق واالل ــبوهلا ل ، (A/AC.105/826إعــالن ق

 ).٤٢ و٤١الفقرتان 
  

األمـور املـتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض               
ــنظر يف الســبل والوســائل الــيت     تكفــل االســتخدام الرشــيد  وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف ذلــك ال

 والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية يف      . واصـلت اللجـنة الفرعية القانونية نظرها يف هذا البند         

 ).٥٩-٤٩، الفقرات A/AC.105/826(تقريرها 

، عــاودت اللجــنة الفرعــية القانونــية عقــد ٥٨/٨٩ العامــة  مــن قــرار اجلمعــية٨وعمــال بالفقــرة 
فـريقها العـامل املعـين هبـذا البـند لغـرض وحـيد هـو أن ينظر يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء                       

، A/AC.105/826 (وأقــرت اللجــنة الفرعــية تقريــر الفــريق العــامـل  . اخلــارجي وتعــيني حــدوده
 ). واملرفق الثاين٥٨الفقرة 

  
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وإمكــان     اســتعراض املــ  بادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة ال

 تنقيحها
ويرد . بـند منفرد للمناقشة   /واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونـية نظـرها يف هـذا البـند كموضـوع                

 ).٦٦-٦١، الفقرات (A/AC.105/826عرض ملداوالت اللجنة الفرعية يف تقريرها 
  

ربوتوكول املـتعلق باملسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية، امللحق          الـنظر يف املشـروع األويل للـ       
الـيت فتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون  (باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة            

 )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف 
ند من ويف إطار هذا الب. بـند مـنفرد للمناقشة  /نظـرت اللجـنة الفرعـية يف هـذا البـند كموضـوع         

االعتبارات املتعلقة بإمكانية   ) أ: (جـدول األعمـال نظرت اللجنة الفرعية يف بندين فرعيني، مها          
ــربوتوكول؛ و      ــدور الســلطة اإلشــرافية مبقتضــى املشــروع األويل لل ــتحدة ب ــم امل ــيام األم ) ب(ق
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ول االعتـبارات املـتعلقة بالصلة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول وحقوق والتزامات الد            
ويــــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة  . اخلــارجــي مبقتضــى القواعــد القانونــية املنطــبقة عــلى الفضــاء 

 ).١٠١-٦٨، الفقرات A/AC.105/826(الفرعية يف تقريرها 

، عــاودت اللجــنة الفرعــية عقــد فــريقها   ٥٨/٨٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٩وعمــال بالفقــرة 
، الفقرة  A/AC.105/826(فرعية تقرير الفريق العامل     وأقـرت اللجنة ال   . العـامل املعـين هبـذا البـند       

 ).، واملرفق الثالث١٠٠

واتفـق الفـريق العـامل عـلى إنشـاء فريق عامل خمصص مفتوح العضوية، يتألف من ممثلَني اثنني                   
عـلى األقـل مـن كـل جمموعـة إقليمـية، لكي يواصل، يف الفترة بني دوريت اللجنة الفرعية الثالثة         

ة واألربعــني، وبوســائل الكترونــية، الــنظر يف مــدى مالءمــة اضــطالع األمــم  واألربعــني والــرابع
املـتحدة بـدور السـلطة اإلشرافية، بغية إعداد تقرير، يتضمن نص مشروع قرار، لكي يقدم إىل     

واتفـق الفريق العامل    . ٢٠٠٥اللجـنة الفرعـية لتـنظر فـيه أثـناء دورهتـا الـرابعة واألربعـني، عـام                   
، املرفق  A/AC.105/826(ا للفـريق العامل املخصص املفتوح العضوية        عـلى تعـيني هولـندا منسـق       

 .)١٨الثالث، الفقرة 
  

املسـامهات املقدمة من اللجنة الفرعية القانونية إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض              
 السـلمية مـن أجـل إعـداد تقريـرها سـيقدم إىل اجلمعية العامة من أجل استعراضها للتقدم احملرز              
يف تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه       

 )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 

بــند /نظــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف هــذا البــند مــن جــدول األعمــال كموضــوع   
، الفقـرات (A/AC.105/826ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية يف تقريرها        . مـنفرد للمناقشـة   

 ). من جدول األعمال أعاله٧؛ انظر كذلك شروح البند ١٠٨-١٠٣
  

 ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية

نظــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف هــذا البــند مــن جــدول األعمــال وفقــا خلطــة العمــل الــيت     
ــاء اخلـــارجي   ــنة اســـتخدام الفضـ ــة  اعـــتمدهتا جلـ ــا السادسـ ــناء دورهتـ ــلمية أثـ يف األغـــراض السـ

، الفقـــرات (A/AC.105/826ويــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية يف تقريــرها  )٣(.واألربعــني
١٢٠-١١٠.( 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــ

 .١٩٩ ، الفقرةاملرجع نفسه (3)
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ومبمقتضـى خطة العمل، أبلغت الدول األعضاء واملنظمات الدولية اللجنة الفرعية باملمارسات            
تقدمي املعلومات املطلوبة إىل مكتب شؤون الفضاء       الـيت تّتـبعها يف تسـجيل األجسام الفضائية و         

 .اخلارجي إلدراجها يف السجل
  

ــنود      االقــتراحات املقدمــة إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن ب
 جديدة لتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الرابعة واألربعني

. )١٣٥-١٢٢، الفقـرات   (A/AC.105/826رعـية يف تقريـرها      يـرد عـرض ملـداوالت اللجـنـة الف        
وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى البـنود املـزمع اقـتراحها عـلى اللجـنة لكـي تـدرج يف جدول                          

(أعمــال اللجــنة الفرعــيـــة يف دورهتــا الــرابعة واألربعــني، بصــيغتهـــا الـــــواردة يف تقريــرهـــا        
A/AC.105/826 ١٣٠، الفقرة.( 

 
  استعراض احلالة الراهنة: ائد العرضية لتكنولوجيا الفضاءالفو -١٠

، إىل اللجنة أن تواصل النظر يف بند        ٥٨/٨٩ من قرارها    ٤٤طلبـت اجلمعـية العامـة، يف الفقرة         
أثناء " اسـتعراض احلالة الراهنة   : الفوائـد العرضـية لتكنولوجـيا الفضـاء       "جـدول أعماهلـا املعـنون       
 .دورهتا السابعة واألربعني

 
  الفضاء واجملتمع -١١

، طلبت اجلمعية العامة، إىل اللجنة أن تواصل النظر يف بند           ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ٤٥يف الفقـرة    
على أن  أثـناء دورهتـا السـابعة واألربعـني، ووافقت          " الفضـاء واجملـتمع   "جـدول أعماهلـا املعـنون       

، ٢٠٠٦-٢٠٠٤عليـه املناقشات يف الفترة     تركـز    موضـوعـا خاصـا      "الفضـاء والتعلـيم   "يكـون   
 )٤(. يف دورهتا السادسة واألربعنيوفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة

) أ: (، مبا يلي  ٢٠٠٤وتقضـي خطـة العمل بأن تقوم اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني، عـام              
ــية وغــري احلكومــية بشــأن      االســتماع لعــروض مــن الــدول األعضــاء واهليــئات احلكومــية الدول

ىل إدراج موضـوع الفضـاء يف التعلـيم وتنمـية املـوارد البشـرية يف جمـال علوم                   جهودهـا الرامـية إ    
وتكنولوجـيا الفضـاء وضـمان توافـر إخصـائيني يف اجملـاالت ذات الصـلة بالفضـاء يف مسـتقبال؛          

ــنجاح؛ و ) ب(و ــية إىل إدراج موضــوع   ) ج(اســتبانة عوامــل ال اســتبانة معوقــات اجلهــود الرام
) د(ىل تنمـية املوارد البشرية يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء؛ و          الفضـاء اخلـارجي يف التعلـيم وإ       

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ـــــــ

 .٢٣٩، الفقرة املرجع نفسه (4)
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صـوغ خطـة عمـل، مبا يف ذلك احتمال          ) ه(مناقشـة احللـول املمكـنة الزالـة تلـك املعّوقـات؛ و            
 .تنفيذ مشاريع صغرية

 
  الفضاء واملياه -١٢

انه ، عــلى إدراج بــند جديــد عــنو٥٨/٨٩ مــن قــرارها ٤٦وافقــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة 
وبــناء عــلى مقــدار . يف جــدول أعمــال اللجــنة يف دورهتــا الســابعة واألربعــني " الفضــاء واملــياه"

، ســتقرر اللجــنة يف تلــك الــدورة مــا إذا كانــت   ٢٠٠٤العمــل املــنَجز والــتقّدم احملــرز يف عــام  
 )٥(.ستواصل إدراج ذلك البند يف جدول أعماهلا

 
   ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  -١٣

تتوصل  للجنة أن    أنه ينبغي ، عـلى    ٥٨/٨٩ مـن قـرارها      ١٣اتفقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          
 اليت ــة،دماقإىل اتفـاق بشـأن مجـيع أعضـاء مكاتـب اللجـنة وهيئتـيهــا الفرعيتني لفترة الوالية ال                 

ـــدرج يف  الغــــرض، ينــبغي للجــنــ لذلــك ا وحتقــيــق وملــدة ســنتني؛٢٠٠٦تــبدأ يف عــام  ـة أن تــ
 اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يتعلق بتشكلية مكاتبجـدول أعمـال دورهتا السابعة واألربعني بندا    

مــن ال مــن كــ مــن القــرار نفســه، حثــت اجلمعــية     ١٤ويف الفقــرة . ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفــترة 
اجملموعة على عضو   ضمن اطار   لتوصـل إىل اتفـاق      ضـمان ا  اجملموعـات اإلقليمـية اخلمـس عـلى         

ني ربعــ قــبل انعقــاد الــدورة الســابعة واأل ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفــترة يــتقرر انــتخابه تــب الــذي املك
 .للجنة

 
  مسائل أخرى -١٤

  عضوية اللجنة
تبديه اجلماهريية العربية الليبية    ا  مب،  ٥٨/٨٩ من قرارها    ٤٧رّحبـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          

 الغــرض، إجــراء لذلــك، ت اجلمعــيةبــأن تصــبح عضــوا يف اللجــنة، وطلبــ مــن اهــتمام مســتمر  
مشـاورات بـناءة يف أقـرب وقـت ممكـن داخـل اللجنة، وكذلك فيما بني اجملموعات اإلقليمية،                   

 هبدف التوصل إىل قرار إجيايب وهنائي بشأن عضوية ،مـع مـراعاة مـبدأ الـتوزيع اجلغـرايف العادل        
 .ةالدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العام أثناء اجلماهريية العربية الليبية

  

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
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 املشاركة يف أعمال اللجنة
 ســبلإىل اللجــنة أن تــنظر يف  ، ٥٨/٨٩ مــن قــرارها  ٤٨طلبــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة    

 هبــدف ،تحســني مشــاركة الــدول األعضــاء والكــيانات الــيت تتمــتع مبركــز مراقــب يف عمــلها   ل
ا تود اللجنة ورمب. دورهتا الثامنة واألربعنيأثـناء  االتفـاق عـلى توصـيات حمـددة يف هـذا الصـدد        

 .٢٠٠٤أن تبدأ نظرها يف هذه املسألة أثناء دورهتا السابعة واألربعني، عام 
 

 مسائل أخرى
 .رمبا تود اللجنة مناقشة مسائل أخرى، حسب االقتضاء 
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 املرفـق
 *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال

 بعد الظهر
بند جدول 
 صباحا األعمال

بند جدول 
 التاريخ األعمال

 األربعاء، ١ افتتاح الدورة ٥ ام لآلراءتبادل ع
  ٢٠٠٤يونيه / حزيران٢

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء 
 اخلارجي لألغراض السلمية

  ٢ اعتماد جدول األعمال ٦

  ٣ انتخاب أعضاء املكتب  
  ٤ كلمة الرئيس  
  ٥ التبادل العام لآلراء  

 يس،اخلم ٥ التبادل العام لآلراء ٥ تبادل عام لآلراء
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٣

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء 
 اخلارجي لألغراض السلمية

 

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء  ٦
 اخلارجي لألغراض السلمية

٦  

)أ(تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ٧ )أ(تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ٧  

)أ(صيات اليونيسبيس الثالثتنفيذ تو ٧ )أ(تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  اجلمعة، ٧
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٤

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 عن أعمال دورهتا احلادية واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ٨
 عن أعمال دورهتا احلادية واألربعني

٨  

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن 
 ثالثة واألربعنيأعمال دورهتا ال

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  ٩
 أعمال دورهتا الثالثة واألربعني

٩  

)أ(تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ٧ )أ(تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  االثنني، ٧
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٧

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
أل أ

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ٨
أل أ

٨  
 

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

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

بند جدول 
 التاريخ األعمال

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 بعنيعن أعمال دورهتا احلادية واألر

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ٨
 عن أعمال دورهتا احلادية واألربعني

٨  

 حولصناعة اخلاصة بالعمل الحلقة 
 أثناء  يفاستخدام االتصاالت الساتلية

 الكوارث الطبيعية
 

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  
 أعمال دورهتا الثالثة واألربعني

٩  

ية القانونية عن تقرير اللجنة الفرع
 أعمال دورهتا الثالثة واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ٩
 عن أعمال دورهتا احلادية واألربعني

 الثالثاء، ٨
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٨

: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء
 استعراض احلالة الراهنة

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  ١٠
 ورهتا الثالثة واألربعنيأعمال د

٩  

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  ١١ الفضاء واجملتمع
 استعراض احلالة الراهنة: الفضاء

١٠  

    ١٣ تشكيلة املكاتب

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  ١١ الفضاء واجملتمع
 استعراض احلالة الراهنة: الفضاء

 األربعاء، ١٠
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٩

  ١١ الفضاء واجملتمع ١٢ هالفضاء وامليا
  ١٢ الفضاء واملياه ١٣ تشكلية املكاتب
  ١٤ مسائل أخرى ١٤ مسائل أخرى

 اخلميس، ١١ الفضاء واجملتمع ٧ )أ(تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١٠

  ١٢ الفضاء واملياه ١٤ مسائل أخرى
  ١٣ تشكلية املكاتب  
  ١٤ مسائل أخرى  

 اجلمعة،  ١٥ تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة ١٥ ير اللجنة إىل اجلمعية العامةتقر
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١

 
. ٧ أثناء الوقت املخصص للنظر يف البند، ٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة٢٩ عمال بالفقرةستعاود اللجنة عقده  الذي ،جيتمع الفريق العامل )أ(

  .يونيه، من أجل اعتماد تقرير الفريق العامل/حزيران١٠ يوم اخلميس، ٧ بندوتستأنف اللجنة نظرها يف ال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


