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 ســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجيجلـــنة ا
 يف األغراض السلمية

 الثامنة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨ فيينا،

  
   واألربعنيلثامنةجدول األعمال املؤقت للدورة ا  

  جدول األعمال املؤقت     -أوال  
 .افتتاح الدورة -١
 .اعتماد جدول األعمال -٢
 .كلمة الرئيس -٣
 . لآلراءالتبادل العام -٤
 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٥
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي          -٦

 ).اليونيسبيس الثالث (واستخدامه يف األغراض السلمية 
 .ألربعنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا احلادية ا   -٧
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني    -٨
 .استعراض احلالة الراهنة : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -٩

 .الفضاء واتمع -١٠
 .الفضاء واملياه  -١١
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تركيبة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة     -١٢
 .مسائل أخرى -١٣
  .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٤
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   *الشروح  -ثانيا  
  كلمة الرئيس -٣ 

عقـب اعـتماد جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية جدول أعماهلا،                   
ووفقــا لتنظــيم األعمــال املقــترح، ســوف يلقــي الرئــيس كــلمة يســتعرض فــيها مــا اســتجد مــن   

 .دورا السابعة واألربعنيتطورات ذات صلة بأعمال اللجنة منذ 
  

  التبادل العام لآلراء -٤ 
وكانت اللجنة قد   . سـوف تـبدأ اللجـنة أعماهلـا املوضـوعية بإجـراء تـبادل عـام لـآلراء                  

، الذي توىل رئاسة    )كندا(اتفقـت يف دورـا السـابعة واألربعـني، نظـرا ملا قدمه كارل دويتش                
 الثامـنة والـثالثني إىل دورا األربعني، من مسامهة          اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية مـن دورـا           

ذات قـيمة فائقـة يف أعمال اللجنة، وخصوصا دوره يف إنشاء آلية لتنفيذ توصيات اليونيسبيس                 
الثالـث، عـلى أن يقـدم كـارل دويتش أثناء دورا الثامنة واألربعني عرضا خاصا عن اجلوانب                  

 )١(.ت املقبلةالعلمية والتقنية لعمل اللجنة وعن اخلطوا
  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٥ 
ــرة   ــرارها  ٣٥يف الفق ــن ق ــؤرخ ٥٩/١١٦ م ، ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠، امل

، يف ســبل ووســائل األولويــةطلبــت اجلمعــية العامــة إىل اللجــنة أن تواصــل الــنظر، عــلى ســبيل  
لسـلمية وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلك إىل اجلمعية يف             احلفـاظ عـلى الفضـاء اخلـارجي لألغـراض ا          

 عـلى أنـه ميكـن للجـنة أن تـنظر، أثـناء تـناوهلا هـذه املسـألة، يف سبل                      تووافقـ دورـا السـتني،     
 القارة األمريكية   تعزيـز الـتعاون اإلقلـيمي واألقالـيمي اسـتنادا إىل اخلـربات املكتسـبة مـن مؤمتـر                  

ضاء أن تؤديه من دور يف تنفيذ توصيات مؤمتر القمة          لفضـاء ومـا ميكـن لتكنولوجيا الف       املعـين با  
 .العاملي للتنمية املستدامة

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الشروح واجلدول الزمين االسترشادي لألعمال ليسا جزءا من جدول األعمال الذي ستعتمده اللجنة * 
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تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -٦
  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

، وافقت ٢٠٠٤بر أكتو/ تشرين األول ٢٠، املؤرخ   ٥٩/٢ مـن قـرارها      ١٨يف الفقـرة     
اجلمعـية العامـة، عـلى أن تواصـل اللجـنة يف دوراا املقبلة، ابتداء من دورا الثامنة واألربعني،                

 .النظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث إىل أن ترى اللجنة أنه مت حتقيق نتائج ملموسة

درس ما ميكن لعلوم    ، طلبـت اجلمعـية العامـة إىل اللجـنة أن ت           ٥٩/٢ مـن قـرارها      ٧ويف الفقـرة    
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا أن تقدمـه مـن مسـامهات يف واحـدة أو أكـثر مـن املسائل اليت                       
اخـتارا جلـنة التنمـية املسـتدامة كمجموعـة مواضـيع حموريـة، وأن تقـدم مسـامهات موضوعية                    

 .لكي تنظر فيها تلك اللجنة

ة إىل اللجــنة أن تســتعرض يف ، طلبــت اجلمعــية العامــ٥٩/٢ مــن قــرارها ٩ويف الفقــرة  
دورـا الثامـنة واألربعني ما أُحرز من تقدم يف عمل فريق اخلرباء املخصص الذي جيري دراسة                 
حــول إمكانــية إنشــاء كــيان دويل يوفــر التنســيق وســبل حتســني فعالــية اخلدمــات الفضــائية إىل   

 .أفضل مستوى ممكن واقعيا الستخدامها يف تدبر الكوارث

 الثانــية واألربعــني، أقــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية توصــية فــريقها  ويف دورــا 
العـامل اجلـامع بـأن تـنظر اللجـنة يف الكيفـية واآللـية الـيت ميكـن هلـا أن تسـهم يف اجللسة العامة                           

، ٥٤، الفقرة   A/AC.105/848انظـر الوثـيقة     (الرفـيعة املسـتوى للـدورة السـتني للجمعـية العامـة             
 ).١٣ الفقرة واملرفق األول،

  
  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا احلادية األربعني -٧

، نظرت اللجنة الفرعية العلمية     ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ١٣عمـال بالفقـرة      
 .والتقنية أثناء دورا الثانية واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه

 
  ملتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم ا

يتضـمن تقريـر اللجـنة الفرعـية عـن أعمـال دورـا الثانـية واألربعني استعراضا لربنامج                    
ــامي      ــطته لعـ ــائية وأنشـ ــيقات الفضـ ــتحدة للتطبـ ــم املـ ، A/AC.105/848 (٢٠٠٥ و٢٠٠٤األمـ

للفترة األنشطة املقترح   برنامج  وقـد أوصت اللجنة الفرعية باملوافقة على         .)٤٢-٣١الفقـرات   
وسـوف يطلع مكتب شؤون الفضاء  ). ٤٢، الفقـرة  (A/AC.105/848 ٢٠٠٥املتبقـية مـن عـام      

 .٢٠٠٦اخلارجي اللجنة على األنشطة املقترحة لعام 
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، نظــرت اللجــنة الفرعــية يف ٥٩/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٦وعمــال بالفقــرة  
العامل اجلامع، وأقرت توصيات    بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية من خالل فريقها              

 ).٤ و٣، واملرفق األول، الفقرتان ٣٠، الفقرة (A/AC.105/848الفريق العامل بشأن الربنامج 

، وافقت اجلمعية العامة، على أن تواصل اللجنة        ٥٩/١١٦ من قرارها    ٣٦ويف الفقـرة     
 نظــرها يف الــنظر يف تقريــر عــن أنشــطة الــنظام الســاتلي الــدويل للبحــث واإلنقــاذ كجــزء مــن    

تقريـر اللجـنة الفرعية     "بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، ضـمن اطـار البـند املعـنون                   
 .، ودعت الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها املتعلقة بذلك النظام"العلمية والتقنية

 
ي واستخدامه تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارج  

  )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 
يــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية بشــأن هــذا البــند يف تقريــرها      

A/AC.105/848) من جدول األعمال أعاله٦؛ انظر أيضا شروح البند ٧٣-٥٤، الفقرات .( 

بــت اللجــنة الفرعــية إىل ، طل٥٩/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٦وعمــال بالفقــرة  
وأقرت اللجنة الفرعية توصيات الفريق العامل      . الفـريق العـامل اجلـامع أن يـنظر يف هذه املسألة           

، واملــرفق األول، ٥٤، الفقــرة (A/AC.105/848بتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث    املــتعلقة 
 ).١٤-٥الفقرات 

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

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
يــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية بشــأن هــذا البــند أثــناء دورــا    

 ).٨٤-٧٥، الفقرات (A/AC.105/848الثانية واألربعني يف تقريرها 
 

  احلطام الفضائي   
لتقنية يف هذا البند وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا يف          نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية وا        

ويـــرد عـــرض ملـــداوالت اللجـــنة . )١٣٠، الفقـــرة (A/AC.105/761دورـــا الثامـــنة والـــثالثني 
 .)١٠٧-٨٦، الفقرات (A/AC.105/848الفرعية يف تقريرها 

، عاودت اللجنة الفرعية عقد   ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ١٧وعمـال بالفقـرة      
الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضائي، لكي ينظر، حسب االقتضاء، فيما قدمته جلنة التنسيق                 

ختفيف احلطام الفضائي املشـتركة بـني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي من اقتراحات بشأن      
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 وأقـرت اللجـنة الفرعـية توصـيات الفريق العامل بصيغتها            )٢(.ومـا قـد يـرد مـن تعلـيقات علـيها           
 .) واملرفق الثاين٩٥، الفقرة (A/AC.105/848اردة يف تقريره الو

واتفـق الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي على أنه ينبغي له، لكي يبدأ عمله فيما         
، أثناء الدورة الثامنة ٢٠٠٥يونيه / حزيـران ١٦ إىل ١٣بـني الـدورات، أن يعقـد اجـتماعا مـن        

 ).٧ق الثاين، الفقرة ، املرفA/AC.105/848(واألربعني للجنة 
 

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       
نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف هذا البند مبقتضى خطة العمل اليت اعتمدا                 

ويـرد عـرض ملـداوالت اللجـنة الفرعية         ). ، املـرفق الثالـث    (A/AC.105/804يف دورـا األربعـني      
 .)١٢٥-١٠٩، الفقرات (A/AC.105/848قريرها بشأن هذا البند يف ت

، عــاودت اللجــنة الفرعــية يف ٥٩/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة ١٨وعمــال بالفقــرة  
دورـا احلاديـة واألربعني عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء    

 واملرفق  ١٢٣، الفقرة   (A/AC.105/848وأقـرت اللجـنة الفرعية تقرير الفريق العامل         . اخلـارجي 
 ).الثالث

وأقـرت اللجـنة الفرعـية توصـية الفـريق العـامل بـأن يواصـل عملـه فـيما بـيـن الدورات                
بشـأن املواضـيع املبيـنة يف خطـة العمـل املــتعددة السـنوات، حسـبما عدلـت مـن جانـب اللجــنة           

لفـريق العامل اتفق على     ، والحظـت أن ا    )٨، املـرفق الثالـث، الفقـرة        A/AC.105/848(الفرعـية   
 .عقد اجتماعه ما بني الدورات يف فيينا أثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة

واتفقـت اللجنة الفرعية أيضا على أنه ينبغي للفريق العامل أن يناقش الوثائق املذكورة               
لقة العمل   من تقرير الفريق العامل، وكذلك القائمة األولية للمواضيع احملتملة حل          ١٣يف الفقـرة    

التقنـية املشـتركة حـول مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، اليت أُشري إليها يف الفقرة                   
 . من تقرير الفريق العامل١٠
 

  التطبيب عن بعد من خالل النظم الفضائية        
نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف هـذا البـند وفقـا خلطـة العمل اليت اعتمدا                       

 ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند         )٣(. يف دورـا السادسة واألربعني     اللجـنة 
 ).١٣٨-١٢٧، الفقرات (A/AC.105/848يف تقريرها 
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  األجسام القريبة من األرض    
نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف هـذا البـند وفقا خلطة العمل الثالث سنوية                     

ويرد ). ١٨، املرفق الثاين، الفقرة     (A/AC.105/823ا احلاديـة واألربعني     الـيت اعـتمدا يف دورـ      
-١٤٠، الفقرات  (A/AC.105/848عـرض ملـداوالت اللجـنة الفرعـية بشأن هذا البند يف تقريرها              

١٥٣.( 
 

  دعم تدبر الكوارث املستند إىل النظم الفضائية     
الث سنوية اليت اعتمدا يف     نظـرت اللجـنة الفرعـية يف هـذا البـند وفقا خلطة العمل الث               

ويرد عرض ملداوالت ). ١٥، املـرفق الثاين، الفقرة    (A/AC.105/823دورـا احلاديـة واألربعـني       
 ).١٧٣-١٥٥، الفقرات (A/AC.105/848اللجنة الفرعية بشأن هذا البند يف تقريرها 

 
ض واستخدامه    دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألر      

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

  ومصاحلها  
واصــلت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية نظــرها يف هــذا البــند مــن جــدول األعمــال     

ويــرد عــرض ملــداوالت اللجــنة الفرعــية بشــأن هــذا البــند يف . بــند مــنفرد للمناقشــة/كموضــوع
 ).١٨٠-١٧٥، الفقـرات (A/AC.105/848تقريرها 

 
   سنة دولية لفيزياء األرض وفيزياء الشمس      ٢٠٠٧دعم إعالن السنة       

نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذا البند من جدول األعمال                                         
ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند يف                                 . بند منفرد للمناقشة          /كموضوع     

 ).١٩٢-١٨٢، الفقـرات      (A/AC.105/848تقريرها       
 

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية  
جنة الفرعية العلمية           ، طلبت الل      ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة             ١٦عمال بالفقرة          

والتقنية إىل فريقها العامل اجلامع أن ينظر يف مشروع جدول أعمال مؤقت لدورا الثالثة                                                        
وأقرت اللجنة الفرعية توصيات الفريق العامل اجلامع بشأن مشروع جدول                                           . واألربعني   

 األول،      ، واملرفق    ١٩٤، الفقرة     (A/AC.105/848األعمال املؤقت، بصيغتها الواردة يف تقريرها                          
 ).٢٣الفقرة   
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ــه عــلى مواصــلة املمارســة املتمــثلة يف التنظــيم         ــامل اجلــامع اتفاق ــريق الع واســتذكر الف
واالحتاد الدويل للمالحة ) الكوسبار(التـناويب السـنوي للندوة املشتركة بني جلنة أحباث الفضاء        

ريق العامل اجلامع   واتفق الف . والـندوة املعنـية بـتعزيز الشـراكة مـع الصـناعة           ) اإليـاف (الفضـائية   
عـلى أن تعقـد ندوة تعزيز الشراكة مع الصناعة وتعلّق الندوة املشتركة بني الكوسبار واإلياف                

ــام  ــتعزيز        . ٢٠٠٦يف ع ــية ب ــة املعن ــندوة القادم ــناول ال ــأن تت ــامل اجلــامع ب ــريق الع وأوصــى الف
اتفــق الفــريق و. الشــراكة مــع الصــناعة بعــثات الــرادارات ذات الفــتحة االصــطناعية وتطبــيقاا 

ــثة         ــدورة الثال ــيوم األول مــن ال ــندوة بعــد ظهــر ال العــامل اجلــامع أيضــا عــلى أن تعقــد تلــك ال
واألربعـني للجـنة الفرعـية، وعـلى أن يكـرس للـندوة كل الوقت املتاح للجنة الفرعية بعد ظهر                    

 ).٢٥ و٢٤، املرفق األول، الفقرتان A/AC.105/848(ذلك اليوم 
  

  عية القانونية عن أعمال دورا الرابعة واألربعنيتقرير اللجنة الفر -٨
، نظرت اللجنة الفرعية القانونية     ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٥عمـال بالفقـرة      

 .أثناء دورا الرابعة واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه
 

  بيقها حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتط         
ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية . واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونـية نظـرهـا يف هــذا البـند             

 ).٣٨-٢٥، الفقرات (A/AC.105/850يف تقريرها 

، عـاودت اللجـنة الفرعية عقد       ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٧وعمـال بالفقـرة      
واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه من           . فـريقها العـامل املعـنـي ـذا البـند مـن جـدول األعمـال               

الســابق ألوانــه أن جيــتمع الفــريق العــامل أثــناء تلــك الــدورة، ألن الــدول األعضــاء واملــنظمات  
الدولـية حتـتاج إىل وقـت للـرد عـلى مـا أُرسـل إلـيها مـن رسائل بشأن معاهدات األمم املتحدة                   

 ٥٩/١١٥ة، الواردة يف قرارها   اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي، ولالستجابة لتوصية اجلمعي         
، بــأن تقــدم الـدول األعضــاء طوعــا معلومــات عــن  ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠املـؤرخ  

ولذلك، اتفقت اللجنة  . ممارسـاا احلالـية بشـأن نقـل ملكـية األجسـام الفضـائية وهي يف املدار                
 واألربعني للجنة   الفرعـية عـلى تعليق جلسات الفريق العامل ومعاودة عقده يف الدورة اخلامسة            

واتفقــــت اللجــــنة الفرعــــية أيضــــا عــــلى أن تــــدرس يف دورــــا       . ٢٠٠٦الفرعــــية، عــــام  
واألربعـني مـدى احلاجة إىل توسيع والية الفريق العامل خارج نطــاق تلك الدورة            اخلامســـة 

)A/AC.105/850    مة   واتفقت اللجنة الفرعية على أن      ). ٣٠ و ٢٩، الفقـرتانورقة العمل املقد
ــنونة   مــن اال ــيا وكازاخســتان، واملع اســتبيان بشــأن اخلــيارات املمكــنة   "حتــاد الروســي وأوكران
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ميكن أن يناقشها الفريق     (A/AC.105/C.2/L.259)" لـتطوير قـانون الفضـاء الـدويل يف املسـتقبل          
 ).١٤٦، الفقرة (A/AC.105/850العامل املعين ذا البند من جدول األعمال 

 
  ت الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء   معلومات عن أنشطة املنظما      

ويـرد عرض ملداوالت   . ــذا البنــد  هواصـلــت اللجـنــة الفرعـيــة القانونـية نظـرهــا فــي              
 ).٥٣-٤٠، الفقرات (A/AC.105/850اللجنة الفرعية يف تقريرها 

 
سبة األمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة املدار الثابت بالن  

لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت تكفل االستخدام 
الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل 

  لالتصاالت
ويرد عرض ملداوالت اللجنة    . واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونـية نظـرها يف هـذا البـند               

 ).٧٠-٥٥، الفقرات A/AC.105/850(يرها الفرعية يف تقر

، عـــاودت اللجـــنة الفرعـــية ٥٩/١١٦ مـــن قـــرار اجلمعـــية العامـــة ٨وعمـــال بالفقـــرة  
القانونــية عقــد فــريقها العــامل املعــين ــذا البــند لغــرض وحــيد هــو أن يــنظر يف األمــور املــتعلقة  

(فــريق العــامـل وأقــرت اللجــنة الفرعــية تقريــر ال . بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده 
A/AC.105/850 واملرفق األول٦٩، الفقرة .( 

 
 استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  

  وإمكان تنقيحها
. بند منفرد للمناقشة  /واصـلت اللجـنة الفرعـية القانونية نظرها يف هذا البند كموضوع            

 ).٨١-٧٢، الفقرات (A/AC.105/850يف تقريرها ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية 
 

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية،   
اليت فتح باب التوقيع عليها يف (امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة 

  )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦كيب تاون يف 
ويف إطار هذا . بـند مـنفرد للمناقشـة   /ت اللجـنة الفرعـية يف هـذا البـند كموضـوع           نظـر  

االعتــبارات ) أ: (البــند مــن جــدول األعمــال، نظــرت اللجــنة الفرعــية يف بــندين فرعــيني، مهــا   
) ب(املـتعلقة بإمكانـية قـيام األمـم املتحدة بدور السلطة اإلشرافية يف اطار الربوتوكول املقبل؛                 

لقة بالصـلة بـني أحكـام الـربوتوكول املقبل وحقوق والتزامات الدول مبقتضى              االعتـبارات املـتع   
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الفرعية يف  ويـــرد عـرض ملداوالت اللجنة       . القانونـية املنطـبقة عـلى الفضـاء اخلـارجــي          القواعـد 
 ).١١٧-٨٣، الفقرات A/AC.105/850(تقريرها 

الفرعية عقد  ، عـاودت اللجـنة      ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٩وعمـال بالفقـرة      
، A/AC.105/850(وأقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل       . فـريقها العـامل املعـين ـذا البند        

 ).، واملرفق الثاين١١٦الفقرة 

وقـام الفـريق العـامل املخصـص املفـتوح العضـوية املعـين مبـدى مالءمـة اضطالع األمم                     
قــبل بــإعداد مشــروع تقريــر للفــريق  املــتحدة بــدور الســلطة االشــرافية يف إطــار الــربوتوكول امل 

وعقـب دراسـة مستفيضة ملشروع التقرير، اعتمد الفريق العامل نصا           . العـامل املعـين ـذا البـند       
تقريـر الفـريق العـامل املعـين مبسـألة مـدى مالءمـة اضـطالع األمـم املتحدة مبهام                    "ائـيا عـنوانه     

، "ملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائيةالسـلطة االشـرافية يف إطـار الـربوتوكول املقـبل املتعلق با          
، املــرفق A/AC.105/850(واستنســخ ذلــك الــنص يف مــرفق لــتقرير الفــريق إىل اللجــنة الفرعــية    

 ). والتذييل األول٨الثاين، الفقرة 
 

  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية          
مـن جـدول األعمـال وفقا خلطة العمل       نظـرت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف هـذا البـند               

ويرد عرض ملداوالت اللجنة الفرعية يف       )٤(.الـيت اعتمدا اللجنة يف دورا السادسة واألربعني       
 ).١٣١-١١٩، الفقـرات (A/AC.105/850تقريرها 

ــرة      ــل، وعمــال بالفق ــة العم ــة    ١١ومبقتضــى خط ــية العام ــرار اجلمع ــن ق ، ٥٩/١١٦ م
جنة أنشـأت    وأقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريـق     . ريقــا عامـال معنيــا ذا البند    الفرعـيـــة ف   الل
 ). واملرفق الثالث١٣٠، الفقرة A/AC.105/850(العامـــل 

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

  ا اخلامسة واألربعنيجديدة لتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دور
-١٣٣، الفقـرات   (A/AC.105/850يـرد عـرض ملـداوالت اللجـنـة الفرعية يف تقريرها             
واتفقـت اللجـنة الفرعية على البنود املزمع اقتراحها على اللجنة لكي تدرج يف جدول               . )١٤٩

  تقريــرهـــا أعمــال اللجــنة الفرعــيـــة يف دورــا اخلامســة واألربعــني، بصــيغتهـــا الـــــواردة يف       
)A/AC.105/850 ١٤٤، الفقرة.( 
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  استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -٩
، إىل اللجــنة أن تواصــل ٥٩/١١٦ مــن قــرارها ٣٧طلبــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة  

احلالة استعراض  : الفوائـد العرضـية لتكنولوجـيا الفضـاء       "الـنظر يف بـند جـدول أعماهلـا املعـنون            
 .أثناء دورا الثامنة واألربعني" الراهنة

  
  الفضاء واتمع -١٠

، طلبــت اجلمعــية العامــة إىل اللجــنة أن تواصــل  ٥٩/١١٦ مــن قــرارها ٣٨يف الفقــرة  
يف إطار  " الفضاء واتمع "الـنظر أثـناء دورـا الثامـنة واألربعـني يف بـند جدول أعماهلا املعنون                 

-٢٠٠٤علـيـه املناقشات يف الفترة      تركـز    الـذي  "الفضـاء والتعلـيم   " املوضـوع اخلـاص املعـنون     
 )٥(.، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا اللجنة٢٠٠٦

ــلي       ــأن تقــوم اللجــنة يف دورــا الثامــنة واألربعــني، مبــا ي ) أ: (وتقضــي خطــة العمــل ب
 آخر  االسـتماع لعـروض مـن الـدول األعضـاء واهليئات احلكومية الدولية وغري احلكومية حول               

حبث ) ب(الـتطورات يف التطبـيقات الفضائية لزيادة فرص التعليم، خصوصا للنساء والفتيات؛             
) ج(مــدى توافــر وتيســر اخلدمــات والــنظم الفضــائية لــتوفري فــرص التعلــيم يف الــبلدان النامــية؛  

ات استبانة العقب ) د(اسـتبانة السـبل الـيت ميكـن ـا للفضـاء أن يفـيد الطـب يف املـناطق الريفية؛                      
) �(احملـتملة أمـام توسـيع نطـاق اسـتعمال تلـك اخلدمـات والـنظم الفضائية يف البلدان النامية؛                     

مناقشـة احللـول احملتملة إلزالة تلك العقبات، مع إيالء اهتمام خاص للربامج يف البلدان النامية؛          
 .وضع خطة عمل، مبا يف ذلك إمكانية تنفيذ مشاريع صغرية) و(
  

  الفضاء واملياه -١١
، على أن تواصل اللجنة     ٥٩/١١٦ من قرارها    ٣٩وافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة           

، وحثت  "الفضاء واملياه "أثـناء دورـا الثامـنة واألربعـني الـنظر يف بـند جـدول أعماهلـا املعـنون                    
كـيانات منظومة األمم املتحدة ودعت سائر الكيانات احلكومية الدولية املعنية باملسائل املتعلقة             

تخدام املوارد املائية وإدارا، وكذلك وكاالت الفضاء، أن تسهم يف عمل اللجنة بوسائل             باسـ 
 .منها تقاسم خرباا يف جمال استخدام تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد املائية

 
   ٢٠٠٧-٢٠٠٦تركيبة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة  -١٢

 للجنة أن   أنه ينبغي ، على   ٥٩/١١٦ من قرارها    ٤٣ وافقـت اجلمعية العامة، يف الفقرة      
-٢٠٠٦لفــترة لتتوصــل إىل اتفــاق بشــأن مجــيع أعضــاء مكاتــب اللجــنة وهيئتــيهــا الفرعيــتني   
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 واألربعني الثامنةأن تـــدرج يف جدول أعمال دورا هلذا الغرض ينـبغي للجنـــة    ، وأنـه    ٢٠٠٧
 .لفترةيف تلك ايتني  اللجنة وهيئتيها الفرعيتعلق بتركيبة مكاتببندا 

  
  مسائل أخرى -١٣

  املشاركة يف أعمال اللجنة     
، طلبــت اجلمعــية العامــة إىل اللجــنة أن تــنظر يف ٥٩/١١٦ مــن قــرارها ٤٥يف الفقــرة  

سـبل لتحسـني مشاركة الدول األعضاء والكيانات اليت تتمتع بصفة مراقب يف أعماهلا، دف               
 .عني على توصيات حمددة يف هذا الصدداالتفاق أثناء دورا الثامنة واألرب

 
 ااالت واآلليات اجلديدة للتعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي  

  يف األغراض السلمية
، طلبــت اجلمعــية العامــة إىل اللجــنة أن تقــوم     ٥٩/١١٦ مــن قــرارها  ٥١يف الفقــرة  

اخلارجي يف األغراض   بـتحديد ودراسـة جمـاالت وآلـيات جديـدة للـتعاون يف استخدام الفضاء                
السـلمية تدعـيما لتعددية األطراف، حسبما جاء يف ديباجة ذلك القرار، وأن تقدم إىل اجلمعية                
 .يف دورا الستني تقريرا يتضمن آراءها بشأن ماهية املواضيع اليت ينبغي دراستها يف املستقبل

 
  الندوة  

ــناء  ٥٩/١١٦ مــن قــرارها ٤٠وافقــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة    ، عــلى أن تعقَــد أث
 .الدورة الثامنة واألربعني للجنة ندوة حول الفضاء وعلم اآلثار

 
  مسائل أخرى     

 .رمبا تود اللجنة مناقشة مسائل أخرى، حسب االقتضاء
  
 احلواشي

لفقرة  ، ا)Corr.1 وA/59/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم انظر  )١(
٢٦٨. 

 .١٤٤ و١٤١املرجع نفسه، الفقرتان  )٢(
 .١٣٨، الفقرة )A/58/20 (٢٠ الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه، )٣(
 .١٩٩املرجع نفسه، الفقرة  )٤(
 .٢٣٩املرجع نفسه، الفقرة  )٥(
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 املرفـق
 *اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال

 بعد الظهر
بند جدول 
 احاصب األعمال

بند جدول 
 التاريخ األعمال

 األربعاء، ١ افتتاح الدورة ٤ التبادل العام لآلراء
  ٢٠٠٥يونيه  / حزيران٨

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء 
 اخلارجي لألغراض السلمية

 ٢ اعتماد جدول األعمال ٥

  ٣ كلمة الرئيس  
  ٤ التبادل العام لآلراء  

 اخلميس، ٤ م لآلراءالتبادل العا ٤ تبادل عام لآلراء
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران٩

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء 
 اخلارجي لألغراض السلمية

 

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء  ٥
 اخلارجي لألغراض السلمية

٥  

  ٦ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ٦ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

 اجلمعة،  ٦ فيذ توصيات اليونيسبيس الثالثتن ٦ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران١٠

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 عن أعمال دورا الثانية واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  ٧
 عن أعمال دورا الثانية واألربعني

٧  

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن 
ا الرابعة واألربعنيأعمال دور 

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  ٨
 أعمال دورا الرابعة واألربعني

٨  

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 عن أعمال دورا الثانية واألربعني

 االثنني، ٦ تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ٧
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران١٣

مية والتقنية تقرير اللجنة الفرعية العل  
 عن أعمال دورا الثانية واألربعني

٧  

 

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

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

بند جدول 
 التاريخ األعمال

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن    الندوة املتعلقة بالفضاء وعلم اآلثار
 أعمال دورا الرابعة واألربعني

٨  

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن 
 أعمال دورا الرابعة واألربعني

لتقنية تقرير اللجنة الفرعية العلمية وا ٨
 عن أعمال دورا الثانية واألربعني

 الثالثاء، ٧
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران١٤

: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء
 استعراض احلالة الراهنة

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  ٩
 أعمال دورا الرابعة واألربعني

٨  

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  ١٠ الفضاء واتمع
 استعراض احلالة الراهنة: الفضاء

٩  

الفوائد العرضية لتكنولوجيا  ١٠ الفضاء واتمع
 استعراض احلالة الراهنة: الفضاء

 األربعاء، ٩
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران١٥

  ١٠ الفضاء واتمع ١١ الفضاء واملياه
  ١١ الفضاء واملياه ١٢ تركيبة املكاتب
  ١٣ مسائل أخرى ١٣ مسائل أخرى

 اخلميس، ١٠ الفضاء واتمع ١١ ملياهالفضاء وا
 ٢٠٠٤يونيه  / حزيران١٦

  ١١ الفضاء واملياه ١٢ تركيبة املكاتب
  ١٢ تركيبة املكاتب ١٣ مسائل أخرى

  ١٣ مسائل أخرى  

 اجلمعة،   ١٤ تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة ١٤ تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران١٧

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


