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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي   
   يف األغراض السلمية   
 الدورة احلادية واخلمسون

    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران  ٢٠-١١فيينا،  
   ∗جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واخلمسني          

   جدول األعمال املؤقت     -أوال  
 .افتتاح الدورة -١

 .إقرار جدول األعمال -٢

 .انتخاب أعضاء املكتب -٣

 .لمة الرئيسك -٤

 .تبادل عام لآلراء -٥

 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦

ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي        -٧ ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت تنف
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 .ن أعمال دورا اخلامسة واألربعنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ع -٨

                                                                 
مل تقدم هذه الوثيقة يف غضون الفترة الزمنية اليت تقتضيها قاعدة األسابيع العشرة بسبب تاريخ إعداد الصيغة  ∗ 

ة لتقرير اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال النهائي
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١١مارس إىل / آذار٣١دورا السابعة واألربعني املعقودة يف فيينا من 
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 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا السابعة واألربعني -٩

 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد املستمدة من تكنولوجيا الفضاء -١٠

 .الفضاء واتمع -١١

 .الفضاء واملياه -١٢

ــيا   -١٣ ــتعاون الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام الب نات اجلغرافــية املستشــعرة مــن الفضــاء  ال
 .ألغراض التنمية املستدامة

 .مسائل أخرى -١٤

 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٥
  

   ∗الشروح   -ثانيا  
  انتخاب أعضاء املكتب -٣ 

وفقــا ملــا قــررته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أثــناء دورتــيها التاســعة   
/  كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦١/١١١مسـني، وأيدتـه اجلمعـية العامـة يف قـرارها            واألربعـني واخل  

، ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٢٢ املؤرخ   ٦٢/٢١٧ واعترفـت به يف قرارها       ٢٠٠٦ديسـمرب   
 رئيســا، وســوفيت فيبولسريســث   ) كولومبــيا(ســوف تنتخــب اللجــنة ســريو أريفــالو ييبــيس      

مقررا، للفترة  /نائبا ثانيا للرئيس  ) الربتغال(اريت سانتوس   نائـبا أول للرئـيس، وفيليـيب دو      ) تايلـند (
٢٠٠٩-٢٠٠٨. 

وانتخبــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، أثــناء دورــا اخلامســة واألربعــني املعقــودة يف عــام  
 ).٩، الفقرة A/AC.105/911(رئيسا هلا ملدة سنتني ) اجلزائر(، أبو بكر الصديق قجار ٢٠٠٨

، ٢٠٠٨لفرعـية القانونـية، أثـناء دورـا السـابعة واألربعـني املعقودة يف عام                وانتخبـت اللجـنة ا    
 ).١، الفقرة A/AC.105/917(رئيسا هلا ملدة سنتني ) اجلمهورية التشيكية(فالدميري كوبال 

                                                                 
ي ستعتمده جلنة استخدام الشروح واجلدول الزمين االسترشادي لألعمال ليسا جزءا من جدول األعمال الذ ∗ 

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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  كلمة الرئيس -٤ 
بعـد أن تقـر اللجـنة جـدول األعمال وتنتخب أعضاء املكتب، سيلقي رئيسها كلمة يستعرض                 

 .ما استجد من تطورات ذات صلة بأعماهلا منذ دورا اخلمسنيفيها 
  

  تبادل عام لآلراء -٥ 
 .سوف تبدأ اللجنة أعماهلا املوضوعية بتبادل عام لآلراء

  
  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦ 

أن تواصل النظر، على    ، إىل اللجنة    ٦٢/٢١٧ من قرارها    ٤٣طلبـت اجلمعية العامة، يف الفقرة       
ســـبيل األولويـــة، يف الســـبل والوســـائل الـــيت تكفـــل مواصـــلة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف  
األغـراض السـلمية، وأن تقـدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية يف دورا الثالثة والستني، ووافقت                 

ــت     عاون عــلى أنــه ميكــن للجــنة وهــي تبحــث هــذه املســألة أن تواصــل الــنظر، يف ســبل تعزيــز ال
اإلقلـيمي واألقالـيمي استنادا إىل اخلربات املكتسبة من مؤمتر الفضاء لألمريكتني، ومؤمتر القادة              
األفارقـة املعـين بتسـخري علـوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة، ويف الدور الذي                

  العــامليميكــن لتكنولوجــيا الفضــاء أن تؤديــه يف تنفــيذ التوصــيات املنبــثقة عــن مؤمتــر القمــة        
 .للتنمية املستدامة

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

  )اليونيسبيس الثالث(يف األغراض السلمية 
، على أن   ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠، املؤرخ   ٥٩/٢وافقـت اجلمعـية العامة، يف قرارها        

ا املقـبلة، ابتداء من دورا الثامنة واألربعني، النظر يف تنفيذ توصيات            تواصـل اللجـنة يف دوراـ      
مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     

 .إىل أن ترى اللجنة أنه قد حتققت نتائج ملموسة) اليونيسبيس الثالث(السلمية 

، أن اللجــنة وثّقــت ٦٢/٢١٧ مــن قــرارها ٤٤الفقــرة والحظــت اجلمعــية العامــة بارتــياح، يف 
الصـلة بـني مـا تضـطلع بـه مـن أعمـال لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث وأعمال جلنة التنمية                     
املسـتدامة، باملسـامهة يف اـاالت املواضـيعية الـيت تعاجلهـا جلنة التنمية املستدامة، ووافقت على                  

بعة إلدارة الشـؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة        دعـوة مديـر شـعبة التنمـية املسـتدامة الـتا           
العامـة للمشـاركة يف دورات جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، إلطالعها                
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عــلى أفضــل طــريقة ميكــن أن تســاهم ــا اللجــنة املذكــورة يف أعمــال جلــنة التنمــية املســتدامة،   
ي باألمانـة العامة يف دورات جلنة التنمية  وعـلى مشـاركة مديـر مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارج             

ــتعزيز      ــتدامة ولـ ــية املسـ ــال التنمـ ــاء يف جمـ ــيا الفضـ ــوم وتكنولوجـ ــنافع علـ ــية مبـ ــتدامة للتوعـ  املسـ
 .هذه املنافع

واستعرضـت اللجـنة يف دورـا اخلمسني مسامهتها يف أعمال جلنة التنمية املستدامة يف اموعة             
، ووضعتها يف صيغتها    A/AC.105/892ردة يف الوثـيقة     ، الـوا  ٢٠٠٩-٢٠٠٨املواضـيعية للفـترة     

وسـوف تـتاح الوثـيقة للجـنة التنمية املستدامة يف دورا السادسة عشرة، اليت ستعقد                . النهائـية 
 .٢٠٠٨مايو / أيار١٦ إىل ٥يف نيويورك، من 

ــا اخلمســني عــلى أن تواصــل املســامهة يف الســنة املخصصــة لوضــع        ووافقــت اللجــنة يف دور
ات يف كـل دورة مـن الـدورات اإلثناسـنوية لربنامج عمل جلنة التنمية املستدامة املتعدد                 السياسـ 

 ٢٠١١-٢٠١٠الســنوات، وأن تــنظر يف إســهامها يف عمــل جلــنة التنمــية املســتدامة يف الفــترة   
 .٢٠٠٩ و٢٠٠٨خالل دورتيها لعامي 

، توصية فريقها العامل    وأقـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورـا اخلامسـة واألربعني               
اجلـامع بـأن تعـد األمانـة صـيغة منوذجـية ومبادئ توجيهية تستخدمها الدول األعضاء وكذلك                  
ــداد         ــراض الســلمية يف إع ــدى جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــبون الدائمــون ل املراق

تنمية املستدامة مدخـالت تـدرج ضـمن مسـامهة اللجـنة يف معاجلـة املسائل اليت ستتناوهلا جلنة ال        
، كــي تــنظر فــيهما جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    ٢٠١١-٢٠١٠يف الفــترة 

 ).٧٠، الفقرة A/AC.105/911(السلمية يف دورا احلادية واخلمسني 
  

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني -٨ 
رعـية العلمـية والتقنـية، أثـناء دورـا اخلامسـة واألربعـني، تقرير               كـان معروضـا عـلى اللجـنة الف        

االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي عـن أعمـال دورته الثامنة                      
، وتقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق األنشـطة ذات الصـلة بالفضاء                 )A/AC.105/909(والعشـرين   

ــتحدة    ــم املـ ــنظومة األمـ ــمن مـ ــتوجها: ضـ ــترة   الـ ــبة يف الفـ ــتائج املرتقـ   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ت والنـ
)A/AC.105/910 .(              والحظـت اللجـنة الفرعـية أن االجـتماع املشترك بني الوكاالت اتفق على

أن مـن املستصـوب أن يقـدم تقاريـر إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،               
 . مواعيد دورات اللجنةوأن تغير مواعيد اجتماعاته السنوية لتكون أقرب إىل
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، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية،      ٦٢/٢١٧ من قرار اجلمعية العامة      ١٠وعمـال بالفقرة    
 .أثناء دورا اخلامسة واألربعني، يف البنود املوضوعية الواردة أدناه

  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية      

دورـا اخلامسـة واألربعني استعراضا لربنامج األمم        يتضـمن تقريـر اللجـنة الفرعـية عـن أعمـال             
ــامي     ــطته لعــــ ــائية وأنشــــ ــيقات الفضــــ ــتحدة للتطبــــ   ،A/AC.105/911 (٢٠٠٨ و٢٠٠٧املــــ

وقـد أوصـت اللجـنة الفرعية باملوافقة على برنامج األنشطة املقترح لسنة             ). ٤٠-٣٠الفقـرات   
٢٠٠٨) A/AC.105/911،    طلع مكتب شؤون الفضاء ا     ). ٤٠ الفقـرةخلارجي اللجنة على   وسـي

 .٢٠٠٩األنشطة املقترحة لعام 

، دعـت اللجـنة الفرعية فريقها العامل     ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٣وعمـال بالفقـرة     
اجلـامع إىل عقـد اجـتماع نظـر خاللـه يف مواضـيع مـن مجلتها برنامج األمم املتحدة للتطبيقات                     

لعامل، مبا يف ذلك نظره يف برنامج التطبيقات   وأقـرت اللجـنة الفرعـية تقرير الفريق ا        . الفضـائية 
 ).٥ و٤، واملرفق األول، الفقرتان ٢٩الفقرة  ،A/AC.105/911(الفضائية 

 على أن تواصل املراكز اإلقليمية      ٦٢/٢١٧ من قرارها    ١٩ووافقـت اجلمعـية العامـة يف الفقرة         
 تقارير عن أنشطتها إىل     لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، تقدمي            

 .اللجنة سنويا

 على أن تواصل اللجنة النظر يف ٦٢/٢١٧ مـن قرارها  ٤٩ووافقـت اجلمعـية العامـة يف الفقـرة         
تقريـر عـن أنشـطة الـنظام السـاتلي الدويل للبحث واإلنقاذ وهي تنظر يف برنامج األمم املتحدة                   

تقريــر اللجــنة الفرعــية العلمــية  "للتطبــيقات الفضــائية، يف إطــار بــند جــدول األعمــال املعــنون    
 .، ودعت الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها املتعلقة ذا النظام"والتقنية

  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه                    

  )اليونيسبيس الثالث  (يف األغراض السلمية  
 الفرعــية العلمــية والتقنــية عــرض لــلمداوالت الــيت أجــرا يف دورـــا       يــِرد يف تقريــر اللجــنة    

ــند جــدول أعماهلــا املــتعلق بتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث        اخلامســة واألربعــني بشــأن ب
)A/AC.105/911،  ٧٢-٦٠الفقرات.( 

، طلبــت اللجــنة الفرعــية إىل الفــريق  ٦٢/٢١٧ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٣وعمــال بالفقــرة 
وأقرت اللجنة الفرعية توصيات . مل اجلـامع أن ينظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث     العـا 
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، واملرفق  ٦١الفقرة   ،A/AC.105/911(الفـريق العامل بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث         
 ).١٣-٦األول، الفقرات 

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

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض    
ــرة   ــة    ١٦عمــال بالفق ــية العام ــرار اجلمع ــن ق ــية    ٦٢/٢١٧ م ــية العلم ــتمعت اللجــنة الفرع ، اس

والتقنـية، يف دورـا اخلامسة واألربعني، إىل عرض إيضاحي قدمته أمانة الفريق املختص برصد               
لعمل العشرية السنوات إلنشاء منظومة عاملية لنظم       األرض بشـأن الـتقدم احملرز يف تنفيذ خطة ا         

 ).جيوس(رصد األرض 

ويـِرد يف تقريـر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عـرض للمداوالت اليت أجرا بشأن هذا البند                     
 ).٨٣-٧٣الفقرات  A/AC.105/911(يف دورا اخلامسة واألربعني 

  
  احلطام الفضائي   

رعـية العلمية والتقنية عرض للمداوالت اليت أجرا يف دورا اخلامسة           يـِرد يف تقريـر اللجـنة الف       
ــا      ــدول أعماهلـ ــائي مـــن جـ ــام الفضـ ــتعلق باحلطـ ــند املـ ــأن البـ   ،A/AC.105/911(واألربعـــني بشـ

 ).١٠٠-٨٤الفقرات 

ونوهـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية مع اإلعراب عن بالغ االرتياح بأن اجلمعية العامة قد                   
، املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي  ٦٢/٢١٧ مــن قــرارها ٢٦يف الفقــرة أقــرت، 

 .الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه ينـبغي للجـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام                      
جعات للمـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطام        الفضـائي أن حتـيطها عـلما بصـفة دوريـة بـأي مـرا              

الفضـائي الـيت وضـعتها يف ضـوء مـا يسـتِجد من تطورات تكنولوجية وممارسات بشأن ختفيف                 
ــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي        ــل امل ــه ميكــن تعدي احلطــام الفضــائي، وذكــرت أن

 لــتلك املــراجعاتالصــادرة عــن جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وفقــا 
)A/AC.105/911، ٩٠ الفقرة.( 
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  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية    
على أن   )١(اتفقـت جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا اخلمسني،             

ام األمم املتحدة الستخدبرنامج عن تـنظر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف الـتقارير املرحلية         
 وخطــط )ســبايدر(املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ  

 بواسطة النظم   الكوارثاملقـبلة يف إطار بند منتظم من جدول األعمال بشأن دعم إدارة             عملـه   
 اليت سينظر فيها الفريق املسائلالفضـائية، وأن يـدرج ذلـك البـند من جدول األعمال يف قائمة         

إىل اللجنة  شؤون الفضاء اخلارجي     مكتبم  قدواتفقـت اللجنة أيضا على أن ي       .ل اجلـامع  العـام 
 األنشـطة اليت اضطلع ا      عـن الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورـا اخلامسـة واألربعـني، تقريـرا                

 .٢٠٠٧برنامج سبايدر يف عام 

ليت أجرا يف دورا اخلامسة     ويـِرد يف تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عرض للمداوالت ا          
واألربعـني بشـأن البند املتعلق بدعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية من جدول أعماهلا               

)A/AC.105/911،  ١١١-١٠١الفقرات.( 

، A/AC.105/911(وأيـدت اللجـنة الفرعـية توصيات الفريق العامل اجلامع فيما يتعلق ذا البند               
 ).٢١-١٤ألول، الفقرات ، واملرفق ا١٠٢الفقرة 

  
  التطورات املستجدة مؤخرا يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة       

، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف بند من جدول          ٦٢/٢١٧وفقـا لقرار اجلمعية العامة      
 بندا  أعماهلـا بشـأن الـتطورات املسـتجدة مؤخـرا يف جمـال النظم العاملية لسواتل املالحة، بصفته                 

واستعرضـت اللجـنة الفرعية املسائل ذات الصلة باللجنة الدولية املعنية بالنظم            . منـتظما جديـدا   
ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة      العاملــية لســواتل املالحــة وآخــر الــتطورات املســتجدة يف جمــال ال

لفرعية  من ذلك القرار، استمعت اللجنة ا١٦وعمال بالفقرة . والتطبـيقات اجلديـدة هلذه النظم    
أيضــا إىل عــرض إيضــاحي قدمــه رئــيس اللجــنة الدولــية املعنــية بالــنظم العاملــية لســواتل املالحــة  

ويِرد يف  . بشـأن األنشـطة الـيت اضـطلعت ـا اللجـنة الدولـية مؤخـرا وما ستضطلع به مستقبال                   
ــذا البــند          ــرا بشــأن ه ــيت أج ــرض لــلمداوالت ال ــنة الفرعــية ع ــر اللج  ،A/AC.105/911(تقري

 ).١٣٣-١١٢ات الفقر

                                                                 
 .١٥٥، الفقرة  )A/62/20 (٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، (1) 
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  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       
، واصـلت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية نظـرها يف البند               ٦٢/٢١٧وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة         

املـتعلق باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي من جدول أعماهلا، يف إطار خطة                   
 ، الــيت اعــتمدت يف دورــا الــرابعة واألربعــني   ٢٠١٠-٢٠٠٧ت للفــترة العمــل املــتعددة الســنوا 

)A/AC.105/890  ،   ويـِرد يف تقريـر اللجنة الفرعية عرض      ). ، واملـرفق الـثاين    ١١٣-١١٢الفقـرتان
 ).١٥٣-١٣٤ الفقرات ،A/AC.105/911(للمداوالت اليت أجرا بشأن هذا البند 

ــرة   ــة   مــن ١٤وعمــال بالفق ــية العام ــرار اجلمع ــا   ٦٢/٢١٧ق ــية يف دور ، دعــت اللجــنة الفرع
اخلامسـة واألربعـني فـريقها العـامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                

  ،A/AC.105/911(وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية تقريـــر الفـــريق العـــامل . إىل االنعقـــاد مـــن جديـــد
 ).، واملرفق الثاين١٥٣الفقرة 

ــية أ   ــا اخلامســة واألربعــني، يف       والحظــت اللجــنة الفرع ــر، خــالل دور ن الفــريق العــامل نظ
مشـروع إطـار األمـان الـذي أعـده فـريق اخلـرباء املشـترك الـتابع للجـنة الفرعية العلمية والتقنية                       

ويِرد النص احملدث   . A/AC.105/C.1/L.292والوكالـةُ الدولـية للطاقـة الذرية والوارد يف الوثيقة           
ي أُعــد بــناء عــلى بعــض التعلــيقات الــواردة مــن الــدول األعضــاء    ملشــروع إطــار األمــان، الــذ 

، وقد A/AC.105/C.1/L.292 /Rev.1والتنقـيحات الـيت أجراها فريق اخلرباء املشترك، يف الوثيقة   
عمـم إلبـداء مـزيد مـن التعلـيقات علـيه، من جانب الدول األعضاء واملراقبني الدائمني يف جلنة                    

 .استخدام الفضاء اخلارجي
  

  األجسام القريبة من األرض    
ــتعلق        ــند امل ــناء دورــا اخلامســة واألربعــني، يف الب ــية، أث نظــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
باألجسـام القريـبة مـن األرض مـن جـدول أعماهلـا، وفقـا خلطـة العمـل املـتعددة السـنوات اليت                        

ويِرد ). املرفق الثالث  ،A/AC.105/890(اعـتمدا اللجـنة الفرعـية يف دورـا الـرابعة واألربعـني              
يف تقريـر اللجـنة الفرعـية عـرض لـلمداوالت الـيت أجرا أثناء دورا اخلامسة واألربعني بشأن                   

-١٥٤الفقرات   ،A/AC.105/911(بـند جـدول أعماهلـا املـتعلق باألجسـام القريـبة مـن األرض                
 ).، واملرفق الثالث١٦٦

 املعـين باألجسـام القريبة من األرض، مبا يف ذلك           وأقـرت اللجـنة الفرعـية تقريـر الفـريق العـامل           
ــترة          ــتعددة الســنوات للف ــامل امل ــريق الع ــل الف ــة عم ــن خط ــة م   ٢٠١١-٢٠٠٩الصــيغة املعدل

)A/AC.105/911، واملرفق الثالث١٦٦ الفقرة ،.( 
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  ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية    
خلامسة واألربعني، يف البند املتعلق بالسنة نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية، أثناء دورا ا         

 مــن جــدول أعماهلــا، وفقــا خلطــة العمــل الثالثــية الســنوات  ٢٠٠٧الدولــية للفــيزياء الشمســية 
واتفقت اللجنة الفرعية ). املرفق األول ،A/AC.105/848(املعـتمدة يف دورـا الثانـية واألربعـني      

ا السادسة واألربعني اليت ستعقد يف عام       بند منفرد يف دور   /عـلى مناقشـة هذا البند كموضوع      
ــتعلقة بالســنة       ٢٠٠٩ ــية عــن أنشــطتها امل ــالغ اللجــنة الفرع ــدول األعضــاء إب ، وأن تواصــل ال

ويـِرد يف تقريـر اللجنة الفرعية عرض للمداوالت اليت أجرا بشأن    . الدولـية للفـيزياء الشمسـية     
 ).١٨١-١٦٧ الفقرات ،A/AC.105/911(هذا البند 

  
 الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة  

 وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك سائر املسائل
 املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان

  النامية ومصاحلها
، واصــلت اللجــنة الفرعــية العلمــية     ٦٢/٢١٧ مــن قــرار اجلمعــية العامــة    ١٠عمــال بالفقــرة  

/ والتقنـية، أثـناء دورا اخلامسة واألربعني، نظرها يف هذا البند من جدول األعمال كموضوع     
ويـِرد يف تقريـر اللجـنة الفرعـية عرض للمداوالت اليت أجرا بشأن هذا     . بـند مـنفرد للمناقشـة     

 ).١٨٩-١٨٢قرات  الف،A/AC.105/911(البند 
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت لدورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية السادسة واألربعني          
، طلبـت اللجنة الفرعية العلمية    ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٣ و ١٠عمـال بالفقـرتني     

ع جدول أعمال والتقنـية يف دورـا اخلامسة واألربعني أن ينظر فريقها العامل اجلامع يف مشرو   
وأقــرت اللجـنة الفرعــية توصـيات الفــريق العـامل اجلــامع    . مؤقـت لدورـا السادســة واألربعـني   

ــره     ــوارد يف تقري ، ١٩٢الفقــرة  ،A/AC.105/911(بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت ال
 ).٢٧واملرفق األول، الفقرة 

اليت سينظمها االحتاد    ٢٠٠٩واتفـق الفـريق العـامل اجلـامع عـلى أن يكـون موضوع ندوة عام                 
دور ســواتل رصــد األرض يف تعزيــز فهــم شــواغل تغــري املــناخ "الــدويل لــلمالحة الفضــائية هــو 

 ".ومعاجلتها
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  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا السابعة واألربعني -٩ 

نــية أثــناء ، نظــرت اللجــنة الفرعــية القانو٦٢/٢١٧ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٤عمــال بالفقــرة 
 .دورا السابعة واألربعني يف البنود املوضوعية الواردة أدناه

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها          

واصـلت اللجـنة الفرعية القانونية، يف دورا السابعة واألربعني، نظرها يف بند جدول األعمال               
ويــِرد يف . تحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقهابشــأن حالــة معــاهدات األمــم املــ

 ).٤٥-٣١الفقرات  ،A/AC.105/917(تقرير اللجنة الفرعية عرض ملداوالا بشأن هذا البند 

، عـاودت اللجـنة الفرعية عقد اجتماع        ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٦وعمـال بالفقـرة     
م املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي     لفــريقها العــامل املعــين حبالــة معــاهدات األمــ     

ــيقها ــامل    . وتطبـ ــريق العـ ــر الفـ ــية تقريـ ــنة الفرعـ ــرت اللجـ ــرة  ،A/AC.105/917(وأقـ  ، ٤٣الفقـ
 ).واملرفق األول

واتفــق عــلى أن . وأقــرت اللجــنة الفرعــية التوصــية بــتحديد واليــة الفــريق العــامل ســنة إضــافية  
، مــدى ٢٠٠٩امــنة واألربعــني الــيت ســتعقد يف عــام   تســتعرض اللجــنة الفرعــية، يف دورــا الث 

 ).٤٤الفقرة  ،A/AC.105/917(احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل فترة أطول 

وأقــرت اللجــنة الفرعــية اتفــاق الفــريق العــامل عــلى مواصــلة مناقشــاته بشــأن املســائل املتصــلة    
على سطح القمر واألجرام    بضـعف معـدل مشـاركة الـدول يف االتفـاق املـنظِّم ألنشـطة الدول                 

 ).٢٦، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/917(السماوية األخرى، يف دورا الثامنة واألربعني 
  

  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق بقانون الفضاء            
ــناء دورــا الســابعة واألربعــ     ــية، أث ــند جــدول  واصــلت اللجــنة الفرعــية القانون ني، نظــرها يف ب

األعمـال بشـأن املعلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولـية احلكومية وغري احلكومية فيما يتعلق                   
 الفقــرات ،A/AC.105/917(ويــِرد يف تقريــر اللجــنة الفرعــية عــرض ملداوالــا . بقــانون الفضــاء

٥٦-٤٦.( 
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  املدار الثابتاملسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وبطبيعة  
 بالنسبة لألرض واستخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق

 االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور 
  االحتاد الدويل لالتصاالت

ــية، يف دورــا الســابعة واألربعــني، نظــرها يف هــذ     ــند مــن  واصــلت اللجــنة الفرعــية القانون ا الب
ــا  ــدول أعماهلــ ــا    . جــ ــية عــــرض ملداوالــ ــنة الفرعــ ــر اللجــ ــِرد يف تقريــ   ،A/AC.105/917(ويــ

 ).٨٣-٥٧الفقرات 

، عـاودت اللجـنة الفرعية القانونية عقد      ٦٢/٢١٧ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٧وعمـال بالفقـرة     
. يني حــدودهاجــتماع لفــريقها العــامل املعــين باملســائل املــتعلقة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــ  

 ).، واملرفق الثاين٨٢الفقرة  ،A/AC.105/917(وأقرت اللجنة الفرعية تقرير الفريق العامل 
  

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

 دورــا الســابعة ، واصــلت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف٦٢/٢١٧عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة 
واألربعـني، نظـرها يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق باسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باستخدام                     

وإمكان تنقيحها  ) ٤٧/٦٨قـرار اجلمعـية العامة      (مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي            
 واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى إبقــاء هــذا البــند مدرجــا يف  . بــند مــنفرد للمناقشــة/كموضــوع

ويِرد يف تقرير اللجنة الفرعية عرض ملداوالا بشأنه       . جـدول أعمـال دورـا الثامـنة واألربعـني         
)A/AC.105/917،  ٩٣ -٨٤الفقرات.( 

  
دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة   

  ملعدات املنقولةباملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على ا
، نظـرت اللجـنة الفرعـية القانونية، أثناء دورا السابعة           ٦٢/٢١٧عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة         

واألربعـني، يف دراسـة واسـتعراض الـتطورات خبصـوص مشـروع الـربوتوكول املـتعلق باملسائل                  
ــية عــلى املعــدات ا        ــلحق باتفاقــية الضــمانات الدول ملــنقولة اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، امل

واتفقت اللجنة على إبقاء هذا البند مدرجا يف جدول أعمال          . بند منفرد للمناقشة  /كموضـوع 
ــنة واألربعــــني  ــا الثامــ ــأنه    . دورــ ــا بشــ ــية عــــرض ملداوالــ ــنة الفرعــ ــر اللجــ ــِرد يف تقريــ  ويــ

)A/AC.105/917،  ١٠٩-٩٤الفقرات.( 
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  بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء        
، نظـرت اللجـنة الفرعـية القانونية، أثناء دورا السابعة           ٦٢/٢١٧لعامـة   عمـال بقـرار اجلمعـية ا      

واتفقت . بند منفرد للمناقشة  /واألربعـني، يف بـناء القـدرات يف جمـال قـانون الفضاء كموضوع             
ويِرد يف تقرير   . اللجـنة عـلى إبقـاء هـذا البند مدرجا يف جدول أعمال دورا الثامنة واألربعني               

 ).١٣٠-١١٠الفقرات  ،A/AC.105/917(داوالا بشأنه اللجنة الفرعية عرض مل
  

تبادل عام للمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء اخلارجي   
  واستخدامه يف األغراض السلمية

، نظـرت اللجـنة الفرعـية القانونية، أثناء دورا السابعة           ٦٢/٢١٧عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة         
 تـبادل عـام لـلمعلومات عن التشريعات الوطنية ذات الصلة باستكشاف الفضاء        واألربعـني، يف  

اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، وفقـا خلطـة العمـل الـيت اعـتمدا اللجـنة الفرعية                      
ــني     ــة واألربع ــا السادس ــية يف دور ــرة  ،A/AC.105/891(القانون ــنة  ). ١٣٦الفق واتفقــت اللج

رئيسا للفريق العامل الذي ستنشئه أثناء دورا ) النمسا(ارد ماربو الفرعـية عـلى انتخاب إيرمغ    
 ).١٤٦الفقرة ، A/AC.105/917 (٢٠٠٩الثامنة واألربعني يف عام 

  
 إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن بنود  املقدمةقتراحاتالا  

  ا الثامنة واألربعنيتنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورلجديدة 
يــِرد يف تقريــر اللجــنة الفرعــية القانونــية عــرض لــلمداوالت الــيت أجــرا أثــناء دورــا الســابعة    

ــند مــن جــدول أعماهلــا     ). ١٦١-١٤٨الفقــرات  ،A/AC.105/917(واألربعــني بشــأن هــذا الب
اخلارجي لكي  واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى البنود املزمع اقتراحها على جلنة استخدام الفضاء                

تــدرج يف جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية يف دورــا الثامــنة واألربعــني عــلى الــنحو الــوارد يف    
 ).١٥١الفقرة ، A/AC.105/917(تقريرها 

  
  استعراض احلالة الراهنة: الفوائد املستمدة من تكنولوجيا الفضاء -١٠ 

جلــنة اســتخدام الفضــاء   ، إىل ٦٢/٢١٧ مــن قــرارها  ٥٠طلبــت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة    
ــند       ــة واخلمســني، يف ب ــناء دورــا احلادي ــنظر، أث اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن تواصــل ال

 ".استعراض احلالة الراهنة: الفوائد املستمدة من تكنولوجيا الفضاء"جدول أعماهلا املعنون 
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  الفضاء واتمع -١١ 
، إىل اللجنة أن تواصل النظر، أثناء       ٦٢/٢١٧ من قرارها    ٥١طلبـت اجلمعية العامة، يف الفقرة       

، يف املوضوع "الفضاء واتمع"دورـا احلاديـة واخلمسني، يف إطار بند جدول أعماهلا املعنون    
 .الذي ستنصب عليه تركيز املناقشات" الفضاء والتعليم"اخلاص 

وعمــال بطلــب اللجــنة يف دورــا اخلمســني، ســيقدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عرضــا   
 )٢(.إيضاحيا حول برناجمه للتعليم وبناء القدرات

  
  الفضاء واملياه -١٢ 

، عـلى أن تواصل اللجنة النظر،       ٦٢/٢١٧ مـن قـرارها      ٥٢وافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          
 ".الفضاء واملياه"أثناء دورا احلادية واخلمسني، يف بند جدول أعماهلا املعنون 

  
تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء ألغراض التعاون الدويل يف جمال  -١٣ 

  التنمية املستدامة 
، عـلى أن تواصل اللجنة النظر،       ٦٢/٢١٧ مـن قـرارها      ٥٤وافقـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة          

التعاون الدويل يف جمال تعزيز     "أثـناء دورـا احلاديـة واخلمسـني، يف بـند جدول أعماهلا املعنون               
، وفقــا خلطــة "البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن الفضــاء ألغــراض التنمــية املســتدامةاســتخدام 

 )٣(.العمل املتعددة السنوات اليت اعتمدا اللجنة يف دورا التاسعة واألربعني

 تدعــى )٤(ووفقــا خلطــة العمــل املــتعددة الســنوات املــتفق علــيها يف دورــا التاســعة واألربعــني،  
 البىن التحتية وض مـن لـدن خـرباء حول التجارب املكتسبة يف جمال إقامة              عـر الوفـود إىل تقـدمي      

الوطنــية الالزمــة جلمــع البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن الفضــاء ومعاجلــتها وتطبــيقها، مبــا يف 
.  التقنية واالحتياجات املالية، والترتيبات املؤسسية     والبىن التحتية ذلـك تدريـب املوارد البشرية،       

                                                                 
 .٢٥١، الفقرة  )A/62/20 (٢٠الثانية والستون، امللحق رقم  الدورةاملرجع نفسه،  (2) 
، واملرجع نفسه،   ٣٠٣-٣٠١، الفقرات  )A/61/20 (٢٠ورة احلادية والستون امللحق رقم الداملرجع نفسه،  (3) 

 .٢٨١ و٢٦٥، الفقرتان  )A/62/20 (٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم 
والدورة الثانية والستون،    ، ٣٠٢، الفقرة  )A/61/20 (٢٠الدورة احلادية والستون، امللحق رقم  املرجع نفسه،  (4) 

 .٢٨١، الفقرة  )A/62/20 (٢٠قم امللحق ر
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ــيه يف دورــا التاســعة واألربعــني حــول    وأشــارت اللجــن ــتفاهم الــذي توصــلت إل ة أيضــا إىل ال
 )٥(. واخلمسني، حسب االقتضاءالثانية يف دورا ٢٠٠٩إمكانية تنقيح خطة العمل لعام 

  
  مسائل أخرى -١٤ 

اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية للفترة   
٢٠١١‐٢٠١٠  

ــربنامج اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف       ســيعرض عــلى اللجــنة اإلطــار االســتراتيجي املقــترح ل
 )).A/63/6) Prog.5( لكي تنظر فيه ٢٠١١-٢٠١٠األغراض السلمية للفترة 

  
  ٢٠١١‐٢٠١٠تركيبة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة        

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

  كانت  اليت )٧(،بطرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني     اسـتنادا إىل الـتدابري املتعلّقة        )٦(،املسـتقبل 
 .١٩٩٧ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٥٢/٥٦ يف قرارها قد أقرااجلمعية 

ــبغي أن        ــتني يف املســتقبل، ين ــيها الفرعي ــبة مكاتــب اللجــنة وهيئت ــتعلقة بتركي ــتدابري امل ــا لل ووفق
تتوصـل اللجـنة، يف دورـا احلاديـة واخلمسـني، إىل اتفـاق بشـأن مجـيع أعضاء مكتبها ومكتيب                     

أن تتوصــل األفــرقة وحتقــيقا هلــذا الغــرض، ينــبغي  . ٢٠١١-٢٠١٠هيئتــيها الفرعيــتني للفــترة  
 )٨(.اإلقليمية اخلمسة إىل توافق لآلراء وأن حتيل إىل اللجنة اسم املرشح الذي تتفق عليه

                                                                 
 .٢٨١، الفقرة  )A/62/20 (٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (5) 
 .٩-٥، املرفق الثاين، الفقرات )A/58/20( ٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  (6) 
 الوثائق الرمسية، املرفق األول؛ انظر أيضا )A/52/20( ٢٠م الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقاملرجع نفسه،  (7) 

 .، املرفق الثاين، التذييل الثالث)A/58/20( ٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  ، للجمعية العامة
 عمال باالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة يف دورا السادسة واألربعني، ستتوىل جمموعة دول أوروبا الشرقية (8) 

منصب رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وجمموعة الدول األفريقية منصب نائبه 
األول، وجمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي منصب نائبه الثاين لرئيس اللجنة واملقرر، وجمموعة دول 

نية، وجمموعة الدول اآلسيوية منصب أوروبا الغربية ودول أخرى منصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتق
 .٢٠١١-٢٠١٠رئيس اللجنة الفرعية القانونية للفترة 
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  دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل     
، أن اللجنة نظرت،    ٦٢/٢١٧ من قرارها    ٥٣الحظـت اجلمعية العامة مع االرتياح، يف الفقرة         

، يف مسألة دور    "مسائل أخرى " أعماهلا املعنون    أثـناء دورـا اخلمسـني، ويف إطـار بـند جـدول            
اللجـنة وأنشـطتها يف املسـتقبل، ووافقـت عـلى أن تواصل اللجنة النظر يف دورها وأنشطتها يف                  
ــناء دورــا احلاديــة واخلمســني، وعــلى هــامش الــدورة اخلامســة واألربعــني للجــنة      املســتقبل أث

وكان معروضا  . عـني للجنة الفرعية القانونية    الفرعـية العلمـية والتقنـية، والـدورة السـابعة واألرب          
دور جلنة استخدام "عـلى اللجـنة، يف دورـا اخلمسـني، ورقـة عمـل مقدمة من رئيسها معنونة                 

 ).Corr.1 وA/AC.105/L.268" (الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأنشطتها يف املستقبل
  

  اقتراح إدراج بند جديد يف جدول أعمال اللجنة         
ت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورـا اخلامسـة واألربعـني، إىل أن فرنسا سوف           أشـار 

تقـترح، يف الـدورة احلاديـة واخلمسـني للجـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،            
، يف إطار خطة عمل متعددة      "اسـتدامة أنشطة الفضاء على املدى الطويل      "بـندا جديـدا بعـنوان       

 كـــــي يـــــدرج يف جـــــدول أعمـــــال اللجـــــنة لدورـــــا الثانـــــية واخلمســـــني        الســـــنوات، ل
)A/AC.105/C.1/2008/CRP.11 .(            وأشـارت اللجـنة الفرعية أيضا إىل أن بوسع اللجنة أن تنظر

يف السـبل الـيت ميكـن ـا للجنـتني الفرعيـتني القانونـية والعلمية والتقنية املسامهة يف خطة العمل                     
 ).١٩١الفقرة  ،A/AC.105/911(املتعددة السنوات 

  
  عضوية اللجنة    

 .، أن تصبح بوليفيا وسويسرا عضوين يف اللجنة٦٢/٢١٧قررت اجلمعية العامة، يف قرارها 
  

   صفة املراقب   
أحاطـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية علما، يف دورا اخلامسة واألربعني، بطلبني مل يبت                 

بـية لألحبـاث الفلكية يف نصف الكرة األرضية اجلنويب   فـيهما بعـد مقدمـني مـن املـنظمة األورو        
ومؤسسـة العـامل اآلمـن للحصول على صفة مراقب دائم لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                

)A/AC.105/911،    وأحاطـت اللجـنة الفرعـية أيضـا علما بطلب املنظمة األوروبية            ). ٦الفقـرة
ــفة مراقـــب دائـــم لـــدى ا    ــلى صـ ــواتل االتصـــاالت احلصـــول عـ ــنة لسـ   ،A/AC.105/911(للجـ

وأحاطـت اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلما، يف دورـا السـابعة واألربعـني، بطلب                  ). ٦الفقـرة   
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 املـــنظمة األوروبـــية لســـواتل االتصـــاالت احلصـــول عـــلى صـــفة مراقـــب دائـــم لـــدى اللجـــنة  
)A/AC.105/917 ٥، الفقرة.( 

ية يف تلك الطلبات خالل دورا    وسـتبت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلم            
 .احلادية واخلمسني

  
  مسائل أخرى     

 .رمبا تود اللجنة أن تناقش مسائل أخرى غري اليت وردت أعاله، حسب االقتضاء
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  املرفق  
   ∗اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال                  

 بعد الظهر
بند جدول 
 صباحا األعمال

بند جدول 
 التاريخ األعمال

 األربعاء، 
 ٢٠٠٨يونيه / حزيران١١

 ءتبادل عام لآلرا
سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي 

 لألغراض السلمية
 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

٥ 
٦ 
 
٧ 

 افتتاح الدورة
 إقرار جدول األعمال
 انتخاب أعضاء املكتب

 كلمة الرئيس
 تبادل عام لآلراء

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥  

 
 تبادل عام لآلراء
حلفاظ على الفضاء اخلارجي سبل ووسائل ا

 لألغراض السلمية
 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

٥ 
٦ 
 
٧ 

 تبادل عام لآلراء
سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء

 اخلارجي لألغراض السلمية
تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

٥ 
٦ 
 
٧ 

 اخلميس، 
٢٠٠٨يونيه  / حزيران١٢

 
ة عن أعمال تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقني

 دورا اخلامسة واألربعني
تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا

 السابعة واألربعني
: الفوائد املستمدة من تكنولوجيا الفضاء

 استعراض احلالة الراهنة

٨ 
 
٩ 
 
١٠ 

سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء
 اخلارجي لألغراض السلمية

تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
قرير اللجنة الفرعية العلمية ت

والتقنية عن أعمال دورا 
 اخلامسة واألربعني

٦ 
 
٧ 
٨ 

 اجلمعة، 
٢٠٠٨يونيه  / حزيران١٣

 
تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال 

 دورا اخلامسة واألربعني
تقرير اللجنة الفرعية العلمية  ٨

والتقنية عن أعمال دورا 
 اخلامسة واألربعني

٨ 

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا
 السابعة واألربعني

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  ٩
 أعمال دورا السابعة واألربعني

٩ 

: الفوائد املستمدة من تكنولوجيا الفضاء
 استعراض احلالة الراهنة

ولوجيا الفوائد املستمدة من تكن ١٠
 استعراض احلالة الراهنة: الفضاء

١٠ 

 االثنني،
٢٠٠٨يونيه  / حزيران١٦

  ١١ الفضاء واتمع  
                                                                 

 اتفقت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورا الثامنة والثالثني، على مواصلة ∗ 
 ر يف بنود معينة تزويد الدول األعضاء جبدول زمين استرشادي لألعمال، دون مساس بالتوقيت الفعلي للنظ

، الفقرة )A/50/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلمسون، امللحق رقم (من جدول األعمال 
 )).ب (١٦٩
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 بعد الظهر
بند جدول 
 صباحا األعمال

بند جدول 
 التاريخ األعمال

تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن  ١١ الفضاء واتمع
 أعمال دورا السابعة واألربعني

٩ 

الفوائد املستمدة من تكنولوجيا  ١٢ الفضاء واملياه
 الراهنةاستعراض احلالة : الفضاء

١٠ 

استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من 
 الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

 ١١ الفضاء واتمع ١٣

 ١٢ الفضاء واملياه  

 الثالثاء، 
٢٠٠٨يونيه  / حزيران١٧

 
 ١١ الفضاء واتمع ١٢ الفضاء واملياه

استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من 
 التنمية املستدامةالفضاء ألغراض 

 ١٢ الفضاء واملياه ١٣

استخدام البيانات اجلغرافية  ١٤ مسائل أخرى
املستشعرة من الفضاء ألغراض 

 التنمية املستدامة

١٣ 

 ١٤ مسائل أخرى  

 األربعاء،
٢٠٠٨يونيه  / حزيران١٨

 
استخدام البيانات اجلغرافية  ١٤ مسائل أخرى

املستشعرة من الفضاء ألغراض 
 التنمية املستدامة

١٣ 

 ١٤ مسائل أخرى  

 اخلميس،
٢٠٠٨يونيه  /ان حزير١٩

 
 اجلمعة،   ١٥ تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة ١٥ تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة

٢٠٠٨يونيه  / حزيران٢٠
 

 

 


