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 ل األول   الفص
 

    مقدمــة
 
عقـدت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض        -١

 ١٤ إىل ٥الســلمية دورهتــا اخلامســة واألربعــني يف فييــنا مــن      
ــران ــيه /حزي ــنحو    . ٢٠٠٢يون ــلى ال ــب اللجــنة ع ــألف مكت وت
 :التايل

 
 :الرئيس 
 )شيلي( ساليسراميوندو غون  

 :النائب األول للرئيس 
 )غربامل(دريس احلداين إ  

 :املقرر/النائب الثاين للرئيس 
 )اندونيسيا(هارجيونو جوجوديهارجو   

وتـرد النصـوص احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة يف الوثائق           
 .COPUOS/T.502 اىل COPUOS/T.488من 
  

 اجتماعات اهليئتني الفرعيتني            -ألف   
 
اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة كانــت  -٢

عقــدت قــد ام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية اســتخد
 ٨إىل  فرباير  /شباط ٢٥ة والـثالثني يف فييـنا مـن         تاسـع دورهتـا ال  

ـــش  برئاســة  ٢٠٠٢مــارس /آذار ــوك). كــنـدا(كــارل دوت ان ـ
معروضــــا عــــلى ) A/AC.105/786(ة ـة الفرعــــيـر اللجــــنـــــتقري

 .اللجنة

ــتابعة لل  كمــا كانــت  -٣ ــية ال جــنة  اللجــنة الفرعــية القانون
قــد عقــدت اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية 

أبريل / نيسان ١٢ اىل   ٢ يف فييـنا من      ألربعـني ااحلاديـة و  دورهتـا   
وكان . )اجلمهورية التشيكية (برئاسـة فالدميـري كوبال       ٢٠٠٢

ــية   ــنة الفرعــ ــر اللجــ ــ(A/AC.105/787)تقريــ ــلى ــ معروضــ ا عــ
ات ــة جللســـــر املـــنقحـوتـــرد النصـــوص احلرفـــية غـــي. ةــاللجـــن
  اىلCOPUOS/Legal/T.656مـــن ة الفرعـــية يف الوثـــائق ــاللجـــن

COPUOS/Legal/T.673. 
  
 اقرار جدول األعمال           -باء  

 
أقـرت اللجـنة يف جلسـتها االفتتاحـية جدول األعمال            -٤

 :التايل

 .اقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 على الفضاء اخلارجي    سـبل ووسـائل احلفاظ     -٤ 
 .لألغراض السلمية

تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالــث       -٥ 
املعـــــين باستكشـــــاف الفضـــــاء اخلـــــارجي    
واســـــــــتخدامه يف األغـــــــــراض الســـــــــلمية 

 ).اليونيسبيس الثالث(

ــية عــن      -٦  ــية والتقن ــية العلم ــر اللجــنة الفرع تقري
 .أعمال دورهتا التاسعة والثالثني

ــر اللجــنة   -٧  ــية عــن أعمــال  تقري الفرعــية القانون
 .دورهتا احلادية واألربعني

: الفوائـــد العرضـــية مـــن تكنولوجـــيا الفضـــاء  -٨ 
 .استعراض احلالة الراهنة

 .الفضاء واجملتمع -٩ 

 .مسائل أخرى -١٠ 

 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١١ 
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 العضوية       -جيم 
 
 )١٤-د( ألف   ١٤٧٢وفقـا لقـرارات اجلمعـية العامـة          -٥
 هــاء ١٧٢١، و ١٩٥٩ر بـديســم / كــانون األول١٢ملــؤرخ ا
ــ)١٦-د( ، ١٩٦١ر بـديســــــم/ون األولـ كــــــان٢٠ؤرخ ـ املــــ
ــؤرخ )٢٨-د( ٣١٨٢ و ــانون األول١٨ املــــ ــمرب / كــــ ديســــ

ر ـديســمب/ كــانون األول٢٠ بــاء املــؤرخ ٣٢/١٩٦، و١٩٧٣
ـــ ال٣٥/١٦، و ١٩٧٧ ــثان ٣مؤرخ ـــ ــرين الــ ــرب /يــ تشــ نوفمــ
ديســـــمرب /انون األول كـــــ٩مؤرخ ـــــــ ال٤٩/٣٣ ، و١٩٨٠
ــؤرخ ٥٦/٥١، و ١٩٩٤ ــانون األول١٠ املـــ ــمرب /  كـــ ديســـ
 / كـــــانون األول١١ املـــــؤرخ ٤٥/٣١٥ومقـــــررها ، ٢٠٠١

 تألفــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  ،١٩٩٠ديســمرب 
االحتاد الروسي،  : األغـراض السلمية من الدول األعضاء التالية      

انــــيا، أملانــــيا، ، اكــــوادور، ألبأســــتراليااألرجنــــتني، اســــبانيا، 
ــران    ــيا، ايـــ ــواي، أوكرانـــ ــيا، أوروغـــ ــة(اندونيســـ -مجهوريـــ

، ايطالــيا، باكســتان، الــربازيل، الــربتغال، بلجــيكا،  )االســالمية
ــنا فا  ــنن، بوركي ــا، ب ــندا، ســبلغاري ــريو، و، بول تركــيا، تشــاد،  ب

ــية الســورية،    ــة العرب ــة التشــيكية، اجلمهوري ــة اجلمهوري مجهوري
الســــنغال، ســــلوفاكيا، ا، جــــنوب افريقــــيا، رومانــــيكوريــــا، 

السـودان، السـويد، سـرياليون، شيلي، الصني، العراق، فرنسا،          
زويال، فييـت نام، كازاخستان، الكامريون، كندا،       ـالفلـبني، فـن   

ــا،  ــنان،  كوبـ ــيا، لبـ ــيا، كينـ ــيزيا، كولومبـ ــر، املغـــرب، مالـ مصـ
اململكة املتحدة لربيطانيا   اململكـة العربية السعودية،     املكسـيك،   
شمالية، منغوليا، النمسا، النيجر، نيجرييا،          العظمـى وا   لندا ال ير

ــندا، الواليــــات املــــتحدة   ــنغاريا، هولــ ــند، هــ نــــيكاراغوا، اهلــ
 .األمريكية، اليابان، اليونان

  
 احلضور    -دال  

 
: حضـر الـدورة ممـثلو الدول التالية األعضاء يف اللجنة           -٦

االحتـــاد الروســـي، األرجنـــتني، اســـبانيا، أســـتراليا، اكـــوادور،  

ــران   أ ــيا، اي ــيا، اندونيســيا، أوروغــواي، أوكران ــة(ملان -مجهوري
بلجــيكا، ، ايطالــيا، باكســتان، الــربازيل، الــربتغال،  )االســالمية

تركـــيا، اجلمهوريـــة بـــريو، و، بولـــندا، ســـبلغاريـــا، بوركيـــنا فا
ــيكية،  ــورية، التشـ ــية السـ ــة العربـ ــا،  اجلمهوريـ ــة كوريـ مجهوريـ

ــيا،   ــيا، رومانـ ــنوب افريقـ ــود جـ ــلوفاكيا، السـ ــويد، ان، سـ السـ
زويال، فييت نام،   ـفنالفلـبني،   شـيلي، الصـني، العـراق، فرنسـا،         

مصر، املغرب،  ماليزيا،  كولومبـيا، كينيا، لبنان،     كوبـا،   كـندا،   
 اململكة املتحدة لربيطانيا    ،عربية السعودية املكسـيك، اململكـة ال    

اهلند، نيكاراغوا،   النمسا، نيجرييا،    العظمـى وايرلندا الشمالية،   
، الـــيابان،  األمريكـــية، هولـــندا، الواليـــات املـــتحدة  هـــنغاريا
 .اليونان

 ٤٩٢ و٤٨٨يف جلســاتــهــا ة، ـــررت اللجــنــــققــــد و -٧
ــلي  ، ٤٩٥و ــند أن تدعــو ممث ــر تايل ــية  واجلزائ ــة العرب واجلماهريي

وكــوت ديفــوار والكرســي الرســويل وقــربص وسويســرا الليبــية 
ــيمن ــل وال ــناء ع ــدول، اىل حضــور دو  ى، ب ــك ال ــب تل ــا  طل رهت

ة واألربعـني والقـاء كـلمات أمامهـا، حسب االقتضاء،           امسـ اخل
بطلــبات أخــرى لــن جيحــف ذلــك أن يكــون مفهومــا أن عــلى 

 يـنطوي عـلى أي قـرار مـن اللجـنة بشأن             ولـن مـن هـذا الـنوع       
 .وضعية تلك الدول

حضـر الـدورة أيضـا ممثال منظمة األمم املتحدة للتربية          -٨
 .الة الدولية للطاقة الذريةوالوك) اليونسكو(والعلم والثقافة 

ــية حضــر الــدورة أيضــا ممــثلو كمــا  -٩ ــرابطة األوروب ن لل
ــة   ــاء ووكالـ ــية للفضـ ــنة الدولـ ــية للسـ ــاء األوروبـ ــاإ(الفضـ  )يسـ
، ورابطــة القــانون )إيــاف (واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية

واملــنظمة الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقلة ، )آيــال (الــدويل
معية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن      واجل،  )إميسـو (

 .واجمللس االستشاري جليل الفضاء) اسربس(بعد 

ــيقة  و -١٠ ــرد يف الوث ــن  A/AC.105/XLV/INF/1ت ــة مب  قائم
حضـر الـدورة من ممثلي الدول األعضاء يف اللجنة والدول غري           
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ــنة   ــاء يف اللجـ ــتحدة   األعضـ ــم املـ ــئات األمـ ــن  وهيـ ــا مـ وغريهـ
 .املنظمات

  
 لكلمات العامة         ا  -هاء 

 
الــدول ممــثلو كــلمات آلراء العــام، ألقــى اأثــناء تــبادل  -١١

ــية ــنة التالـ ــاء يف اللجـ ــتني،  :  األعضـ ــي، األرجنـ ــاد الروسـ  االحتـ
ــوادور،   ــتراليا، اكــ ــبانيا، أســ ــران   اســ ــيا، ايــ ــيا، اندونيســ  أملانــ

الـــربتغال، بـــريو، ، ايطالـــيا، الـــربازيل، )االســـالمية-مجهوريـــة(
ية كوريا، جنوب         تركـيا، اجلمهوريـة العربـية      سورية، مجهور  ال

أفريقـــيا، رومانـــيا، شـــيلي، الصـــني، العـــراق، فرنســـا، كـــندا، 
كولومبــــيا، مالــــيزيا، املغــــرب، املكســــيك، اململكــــة العربــــية 
السـعودية، النمسا، نيجرييا، اهلند، هنغاريا، الواليات املتحدة،        

كمـا ألقـى كـلمة ممثل فنـزويال نيابة عن جمموعة دول            . الـيابان 
يبـي      أمـري  نية والكار وألقـى كـلمة أيضـا ممـثال اجلزائر         . كا الالتي

كذلـك ألقـى كـلمة ممـثل كل من          . واجلماهرييـة العربـية الليبـية     
ــا واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية ورابطــة القــانون        االيس
الـدويل واجلمعـية الدولـية للمسـح التصـويري واالستشـعار عن             

 .بعد

األنشطة الفضائية  "قـدم ممـثل سـلوفاكيا عرضـا عنوانه         -١٢
 ".املضطلع هبا يف اآلونة األخرية يف سلوفاكيا

ــة  -١٣ ــودة يف ٤٨٨ويف اجللسـ ــران٥، املعقـ ــيه، / حزيـ يونـ
ألقـى الرئـيس كـلمة عـرض فـيها باجياز عمل اللجنة يف دورهتا               
احلالـــية، وأكـــد فـــيها عـــلى املســـامهة الـــيت ميكـــن أن تقدمهـــا   

ــية امل   ــيق التنم ــيقات الفضــائية يف حتق ســتدامة ويف اجلهــود  التطب
 .العاملية الرامية إىل القضاء على الفقر

 أدىل مديـــر مكتـــب شـــؤون ، أيضـــا٤٨٨يف اجللســـة  -١٤
الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة بكــلمة اســتعرض فــيها  

 .األعمال اليت اضطلع هبا املكتب أثناء العام املاضي

رة وقـد أشـادت اللجـنة مبـازالن عـثمان، املديـرة املغاد             -١٥
ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، لتفانـيها وابداعهـا وفعاليتها             

 .يف ترويج أهداف اللجنة ولتمّيزها يف ادارة املكتب
  

 اعتماد تقرير اللجنة            -واو  
 

بعــــد أن نظــــرت اللجــــنة يف خمــــتلف بــــنود جــــدول  -١٦
ــتها    ــيها، اعــــتمدت يف جلســ ــة علــ ، ٥٠٢األعمــــال املعروضــ

 تقريــرها اىل اجلمعــية ،٢٠٠٢يونــيه / حزيــران١٤املعقــودة يف 
 .العامة الذي حيتوي على التوصيات واملقررات الواردة أدناه

  
 الفصل الثاين

 
 التوصيات واملقررات   

 
سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي                     -ألف   

 لألغراض السلمية           
 

 مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٤٤عمــال بأحكــام الفقـــرة   -١٧
ــاء ا  ٥٦/٥١ ــتخدام الفضــ ــنة اســ ــلت جلــ ــارجي يف ، واصــ خلــ

األغـراض السلمية النظر على أساس األولوية يف سبل ووسائل           
 .احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

وقــد رأت اللجــنة أن اجلمعــية العامــة، عــندما طلبــت     -١٨
 بأن تواصل النظر على أساس األولوية       ٥٦/٥١الـيها يف القرار     

راض يف ســبل ووســائل احلفــاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــ    
ــة يف      ــية العام ــرا عــن ذلــك اىل اجلمع الســلمية، وأن تقــدم تقري
دورهتـا السـابعة واخلمسني، أعربت عن انشغال اجملتمع الدويل          
باحلاجــة اىل تعزيــز الــتعاون الــدويل يف جمــال اســتخدام الفضــاء  
اخلـارجي يف األغـراض السلمية، مع مراعاة احتياجات البلدان          

جنة دورا أساسيا عليها      وأشـري إىل أن     . النامـية بوجـه خـاص      لل
القــيام بــه، مــن خــالل عمــلها يف اجملــاالت العلمــية والتقنــية        
والقانونـية، يف تـأمني احلفـاظ عـلى الفضاء اخلارجي لألغراض            
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وميكـن تعزيـز ذلـك الـدور بالقـيام مببادرات جديدة،       . السـلمية 
وكذلـك مبواصـلة حتقـيق تقـدم يف تنفـيذ توصـيات مؤمتر األمم               

خلارجي واستخدامه يف           املـتحدة الثالـث      ضاء ا الستكشاف الف
 ).اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

واتفقـت اللجـنة على أن عليها مسؤوليات فيما يتعلق           -١٩
ــارجي     ــاء اخلــ ــاف الفضــ ــدويل الستكشــ ــاس الــ ــم األســ بدعــ
ــلمية، وهــذا ميكــن أن يشــمل،       واســتخدامه يف األغــراض الس

ــدويل للف     ــانون ال ــر الق ــور أخــرى، تطوي ــا يف  ضــمن أم ضــاء مب
ــية حتكــم      ــثما يكــون مناســبا، اعــداد اتفاقــات دول ذلــك، وحي

. خمـتلف التطبـيقات السـلمية العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء         
كمـا اتفقـت اللجـنة عـلى أن هلـا دورا هامـا أيضـا عليها القيام             
بـه يف تعزيـز قـبول املعاهدات احلالية لدى األمم املتحدة بشأن             

ــدول عــلى ســن تشــريعات  الفضــاء اخلــارجي، ويف تشــجي  ع ال
 .وطنية بشأن الفضاء

كذلـــك اتفقـــت اللجـــنة عـــلى أن أوجـــه االســـتخدام   -٢٠
املفــيد للفضــاء، ومــنها مــثال تعزيــز البنــية التحتــية لالتصــاالت،  
ــئة، وادارة     ــة البي ــزراعة، ومحاي ــيم، وال ــر الكــوارث، والتعل وتدّب

شــرية، املــوارد الطبيعــية، تعتــرب مســائل وثــيقة الصــلة بالتنمــية الب
وخصوصــا يف الــبلدان النامــية، وان اعــتماد هــذه التطبــيقات      
املفـيدة عـلى نطـاق أوسـع مـن شـأنه أن يدعـم هـدف احلفاظ                  

 .على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

اتفقـــت اللجـــنة أيضـــا عـــلى ضـــرورة زيـــادة تشـــجيع  -٢١
ــثال املشــاركة يف احلمــالت      ــنها م ــدويل، وم ــتعاون ال أنشــطة ال

قدمي املساعدة              العلمـية الدولـية،    ساتلية، وت بيانات ال سم ال  وتقا
ــدرات    ــناء القـ ــرى، وبـ ــبلدان األخـ ــية اىل الـ ــية والتدريبـ التعليمـ
ــارجي      ــاء اخلــ ــاف الفضــ ــىن استكشــ ــىت يتســ ــية، حــ املؤسســ

كمــا الحظــت اللجــنة أن  . واســتخدامه يف األغــراض الســلمية 
علوم أنشـطة مـثل برنامج املكوك مري والتعاون الدويل يف جمال            

 . ساعدت على حتقيق التقارب بني األمماألرض قد

أُعــرب عــن رأي مفــاده أن جنــاح جهــود اللجــنة يف       -٢٢
ــل      ــذا العمـ ــدوى هـ ــنامي جـ ــثل يف تـ ــا يتمـ ــلها امنـ ــيط عمـ تنشـ
ــرب      ــردة عـ ــزيادة املطـ ــن الـ ــح مـ ــا يتضـ ــدويل، كمـ ــتمع الـ للمجـ
السـنوات القلـيلة املاضـية يف عـدد املـنظمات الدولـية احلكومــية       

يئات القطاع اخلاص اليت تسعى        واملـنظمات غـري احلكومـية       وه
 .اىل املشاركة يف أعمال اللجنة

أبـــدي رأي مفـــاده أنـــه ميكـــن للجـــنة، يف اطـــار بـــند   -٢٣
سـبل ووسـائل احلفـاظ على الفضاء        "جـدول األعمـال املعـنون       

ــثل ســبل   " اخلــارجي لألغــراض الســلمية   أن تبحــث مســائل م
ات تعزيـــز الـــتعاون االقلـــيمي واألقالـــيمي اســـتنادا إىل اخلـــرب     

املسـتمدة مـن مؤمترات القارة األمريكية املعنية بالفضاء، وسبل          
اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء للمساعدة على تنفيذ النتائج اليت          
خلـص الـيها مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، الذي من                

 ٢٦املـــزمع عقـــده يف جوهانســـبورغ، جـــنوب أفريقـــيا، مـــن  
 .٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل /آب

ــبدأ مبناقشــة     -٢٤ ــه ينــبغي للجــنة أن ت أبــدي رأي مفــاده أن
ــية والتنظــيم     ــية ُمحكمــة البن ــتقل بعدهــا إىل عمل عامــة لكــي تن

وأعــرب ذلــك الوفــد . ميكــن أن تفضــي هبــا إىل نــتائج ملموســة
عـن الـرأي أيضـا بـأن بامكـان اللجـنة، يف اطـار هـذا البـند من                    
جـــدول األعمـــال، أن تـــنظر يف وضـــع خطـــة عمـــل ملموســـة 

ــىن مبســألة أو أكــثر     ــامل يع ــريق ع وأحــد املواضــيع  . وانشــاء ف
الرئيسـية الـيت ميكـن للجـنة تـناوهلا هـي االطـار القانوين السريع           
الـــتطور بشـــأن الـــتعاون الثـــنائي واملـــتعدد األطـــراف يف جمـــال  

ــه ميكــن للجــنة، يف اطــار هــذا    . الفضــاء اخلــارجي  ولوحــظ أن
ــية املوضــوع أن جتمــع وحتلــل املعلومــات عــن االتفاقــ   ات الدول

ــيت تـــربمها       ــاء اخلـــارجي الـ ــتعاون يف أنشـــطة الفضـ ــأن الـ بشـ
كمـا أشـري إىل امكانـية وضع        . احلكومـات واملـنظمات الدولـية     

أهـــداف أكـــثر طموحـــا تشـــمل الـــنظر يف النســـق واملضـــمون  
 .املمكنني ملعاهدة شاملة بشأن الفضاء اخلارجي
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ــاده أن اللجــنة أنشــئت بصــفتها      -٢٥ ــن رأي مف أعــرب ع
بتعزيز التعاون الدويل على                  هيـئة اجل   نية حصرا  مة املع عية العا م

ورأى ذلك  . اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية        
الوفـد أيضا أن اللجنة مل تنشأ لكي تعاجل مسألة نزع السالح،            
وأنــه كــان واضــحا وقــت انشــاء اللجــنة أن جهــودا موازيــة        
ــنـزع     ــتعلقة بـ ــارجي املـ ــاء اخلـ ــب الفضـ ــناول جوانـ ــتبذل لتـ  سـ

الســالح، وذلــك يف حمــافل مــثل اجلمعــية العامــة ومؤمتــر نــزع    
كمـــا أعـــرب ذلـــك الوفـــد عـــن رأيـــه بـــأن هـــنالك . الســـالح

تطـورات اجيابـية، مـثل مسـتوى الـتعاون الدويل الذي مل يسبق              
لـه مثـيل واحلضـور اهلـام للقطـاع اخلـاص يف الفضاء اخلارجي،               

ـزع ال تدعــم قــيام اللجــنة بالــنظر يف املســائل ذات الصــلة بــن      
كذلــك رأى ذلــك الوفــد أن  . الســالح مــن الفضــاء اخلــارجي 

اللجـنة توفـر فرصـة فـريدة لتـبادل املعلومـات فـيما بـني البلدان                 
املـتقدمة والنامـية عن آخر التطورات يف جمال استخدام الفضاء           
اخلـــارجي واستكشـــافه، وأن هـــنالك فرصـــا ملموســـة لـــتعزيز  

 .دة إىل اللجنةالتعاون الدويل مبا يتماشى مع الوالية املسن

أبـــدي رأي مفـــاده أن اللجـــنة أُســـندت الـــيها واليـــة   -٢٦
ــا يف احلــيلولة دون     ــؤدي دورا هام ــا أن ت مناســبة، وأن بامكاهن

وأشــار ذلــك الوفــد إىل أن الــدول . عســكرة الفضــاء اخلــارجي
ألفـــية "املشـــاركة يف اليونيســـبيس الثالـــث، يف القـــرار املعـــنون  

 )١(،" والتنمـــية البشـــريةاعـــالن فييـــنا بشـــأن الفضـــاء: الفضـــاء
ــرار    وكذلــــك اجلمعــيــة العامــــة يف عــدة قــــرارات، مــنهــا القــ

ــو التســلح يف الفضــاء      ٥٦/٥١ ــنع الســباق حن ــأن م ــادت ب ، أف
اخلــارجي هــو شــرط أساســي لــتعزيز الــتعاون الــدويل يف جمــال   

ورأى ذلك  . اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية        
 .ر نزع السالح دورين متكاملنيالوفد بأن للجنة ومؤمت

أعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي وضــع آلــية عملــية   -٢٧
لتنسـيق عمـل اللجـنة وعمـل هيـئات معنـية بنـزع السالح مثل               
مؤمتـر نـزع السالح، على غرار اآلليات اليت دأبت اللجنة على     

اسـتخدامها لتنسـيق عمـلها وعمـل االحتـاد الـدويل لالتصاالت             
 .طاقة الذريةوالوكالة الدولية لل

أعربـــت وفـــود عـــن رأي مفـــاده أن بعـــض الـــبحوث  -٢٨
والـتجارب اجلاريـة بشـأن األسـلحة اخلاصـة بالفضاء اخلارجي            

الفضـاء اخلارجي وهتديد التنمية     " تسـليح "ميكـن أن تـؤدي إىل       
البشــرية واســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،    

وأهابت تلك الوفود   . وأن هلـا أثـرا سـلبيا يف بنـية األمن الدويل           
بـالدول الـيت لديهـا قـدرات فضـائية كـربى على أن تساهم يف                
بلــوغ اهلــدف املتمــثل يف مــنع الســباق حنــو التســلح يف الفضــاء 

 .اخلارجي

ــة الدراســية     -٢٩ ــد ُزّودت اللجــنة مبعلومــات عــن احللق وق
الدولـية املعنـية بنـزع السالح، اليت شاركت يف رعايتها الصني            

ــم املــتحدة   ــنواهنا واألم جــدول أعمــال نــزع الســالح يف    "وع
 ٤ إىل ١، وعقــدت يف بيجيــنغ مــن "القــرن احلــادي والعشــرين

وقـد أعربـت احللقـة الدراسـية عـن قلق      . ٢٠٠٢أبـريل   /نيسـان 
جـدي بشـأن عسـكرة الفضـاء اخلارجي، ودعت إىل التفاوض            
عـلى صـك دويل ملـزم قانونـا ألجل منع سباق حنو التسلّح يف               

 . ابرام ذلك الصكالفضاء اخلارجي واىل

أعـرب عـن رأي مفـاده أنـه مـع أن االتفاقـات الدولية                -٣٠
الراهـنة تقّيد استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض العسكرية         
وحتمـي املركـبات الفضـائية من أي تدخل معاد، فانه ال يوجد            
ــتخدامات    ــلى بعـــض االسـ ــري عـ ــانوين دويل يسـ ــر قـ أي حظـ

 ومن ذلك مثال القدرات العسـكرية احملـتملة للفضـاء اخلارجي،     
عـلى شـن هجـوم انطالقـا من الفضاء والنظم املضادة للسواتل             

 .وأدوات الكتم الراديوي االلكتروين والبصري االلكتروين

كمـا أبـدت بعـض الوفـود رأيـا مفـاده أنـه ينبغي ابرام                 -٣١
اتفــاق دويل لــلحفاظ عــلى الفضــاء خالــيا مــن األســلحة ومــنع  

وذكّـــرت تلـــك . ء اخلـــارجيالســـباق حنـــو التســـلح يف الفضـــا
الوفـود باقــتراح كانــت قــد قدمـته إىل مؤمتــر نــزع الســالح، مث   
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ُعّمـــم عـــلى احلكومـــات يف مجـــيع أحنـــاء العـــامل، وكانـــت قـــد 
أوصــت فــيه بابــرام معــاهدة دولــية ملكافحــة نشــر األســلحة يف  
الفضـــــاء اخلـــــارجي واســـــتخدام القـــــوة وكذلـــــك الـــــتهديد 

 .باستخدامها ضد أجسام فضائية

رب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي للــدول، كخطــوة  أعــ -٣٢
ــيق نشــر       ــرار مؤقــت بشــأن تعل ــلى ق ــتفق ع ــية أوىل، أن ت عمل
األســلحة يف الفضــاء اخلــارجي إىل أن يتوصــل اجملــتمع الــدويل   

 .إىل اتفاق حول هذه املسألة

ــية      -٣٣ ــوال لتغط ــري األم ــبغي توف ــه ين ــاده أن ــدي رأي مف أب
 اللجــنة وهيئتــيها تكالــيف مشــاركة أقــل الــبلدان منــوا يف عمــل 

الفرعيـتني، على غرار ما حصل لدى جلنة منع اجلرمية والعدالة           
اجلنائـية وجلـان خمصصـة خمـتلفة معنـية بالتفاوض حول صكوك       

 .قانونية دولية

كذلـك أعربـت وفـود عـن رأي مفـاده أن واحـدا من               -٣٤
أجنــع ســبل احلفــاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألحبــاث الســلمية   

بيق سياسات شفافة            واسـتخدامه يف األغـرا     هو تط سلمية  ض ال
ــيدية يف األحبــاث العلمــية، وأن     ــن مــن املشــاركة غــري التقي متكّ
تلـــك املعـــارف ينـــبغي تقامسهـــا مـــن أجـــل اســـتخدام املـــوارد  

 .الشحيحة على أفضل وجه وجتّنب ازدواجية اجلهود

ــا       -٣٥ ــا، يف دورهتـ ــبغي هلـ ــه ينـ ــنة بأنـ ــت اللجـ ــد أوصـ وقـ
، أن تواصــل ٢٠٠٣ يف عــام السادســة واألربعــني الــيت ســتعقد 

ــتعلق بســبل ووســائل      ــند امل ــة يف الب ــنظر عــلى أســاس األولوي ال
 .احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

تنفيـــذ توصيــات مؤمتر األمــم املتحــدة                     -باء 
الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                    
واستخدامـــه فـــــي األغــــراض السلميــــة                      

 )سبيس الثالث      اليوني   (
 

، نظــرت اللجــنة ٥٦/٥١وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   -٣٦
 .يف بند بشأن تنفيذ توصيات مؤمتر اليونيسبيس الثالث

، أنشـــأت ٥٦/٥١ مـــن القـــرار ٣٠وعمـــال بالفقـــرة  -٣٧
ــتها  ــنة، يف جلســ ــيه / حزيــــران٥ املعقــــودة يف ٤٨٨اللجــ يونــ

ــيكالس هــيدمان   ٢٠٠٢ ــريقا عــامال، برئاســة ن ، )الســويد(، ف
ليـتوىل إعـداد تقريـر بغـية احالته إىل اجلمعية العامة، لكي تقوم              
اجلمعــية يف دورهتــا التاســعة واخلمســني الــيت ســتعقد يف عــام      

 ٥٤/٦٨ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ١٦، وفقــا للفقــرة ٢٠٠٤
، باســتعراض وتقيــيم ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٦املــؤرخ 

ــنظر يف اختــ   ــتائج اليونيســبيس الثالــث، وال اذ مــزيد مــن تنفــيذ ن
 مــن القــرار ٣١وعمــال أيضــا بالفقــرة . االجــراءات واملــبادرات

ــيها   ٥٦/٥١ ، طلبـــت اللجـــنة إىل الفـــريق العـــامل أن يقـــدم الـ
توصـيات حـول شـكل االستعراض اآلنف الذكر الذي ستقوم           

 .به اجلمعية العامة ونطاقه وجوانبه التنظيمية

ــتها   -٣٨ ــنة يف جلسـ ــرت اللجـ ــودة يف ٥٠١وأقـ  ١٤ املعقـ
ــرانح ــيه /زي ــواردة يف   ٢٠٠٢يون ــامل ال ــريق الع ، توصــيات الف

 ).انظر املرفق األول من هذا التقرير(تقرير الفريق العامل 

ــت، يف     -٣٩ ــة حث ــية العام ــد الحظــت اللجــنة أن اجلمع وق
 ٢٠٠٠ديســمرب / كــانون األول٨ املــــؤرخ ٥٥/١٢٢قــراريها 

 مجـيع احلكومـات واهليـئات واملـنظمات والربامج يف           ٥٦/٥١و
نظومة األمــم املــتحدة وكذلــك املــنظمات احلكومــية الدولــية  مــ

واملــنظمات غــري احلكومــية والصــناعات الــيت تضــطلع بأنشــطة  
ــيذ       ــة لتنف ــاذ االجــراءات الالزم ــلى اخت ذات صــلة بالفضــاء، ع
توصــيات اليونيســبيس الثالــث تنفــيذا فعــاال، وخصوصــا قــراره 
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ــنون  ــية الفضــاء "املع ــنا بشــأن الفضــاء وا  : ألف ــية اعــالن فيي لتنم
 )١(".البشرية

ــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -٤٠ ــه، وفقــ الحظــت اللجــنــة أنــ
، دعــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورهتــا      ٥٦/٥١

التاســعة والــثالثني الفــريق العــامل اجلــامع برئاســة حممــد نســيم   
إىل االنعقــــاد ليــــنظر يف تنفــــيذ توصــــيات  ) باكســــتان(شــــاه 

حظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل كمــا ال. اليونيســبيس الثالــث
تقارير أفرقة العمل   ) أ: (اجلـامع أصـدر توصـيات بشأن ما يلي        

انشاء ) ب(الـيت أنشـأهتا اللجـنة يف دورهتـا الرابعة واألربعني؛ و           
أفـــرقة عمـــل أخـــرى واشـــراك مـــنظمات مـــن مـــنظومة األمـــم 
املــتحدة وغريهــا مــن املــنظمات احلكومــية الدولــية واملــنظمات  

قب دائم                   غـري احلكومـية      ليــز مرا بيانات الدو كز ال ـا مر ليت هلـ ا
اشــراك كــيانات غــري حكومــية يف أفــرقة   ) ج(لــدى اللجــنة؛ و

ــل؛ و ــيات     ) د(العمـ ــيذ توصـ ــن تنفـ ــلي عـ ــر مرحـ ــداد تقريـ اعـ
وأشـادت اللجـنة بـالعمل الـذي قامت به          . اليونيسـبيس الثالـث   

اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية وفـريقها العـامل اجلامع هبدف              
 .راز تقدم يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالثاح

شـددت اللجنة على أمهية تنفيذ توصيات اليونيسبيس         -٤١
واتفقـت اللجـنة عـلى أن املسؤولية الرئيسية عن تنفيذ           . الثالـث 

 .التوصيات، مبا يف ذلك تنسيق أفرقة العمل، تقع على عاتقها

ــناء     -٤٢ ــــأت أثـ ــد أنشـ ــا كانـــت قـ ــنة أهنـ ــتذكرت اللجـ اسـ
 فريــق عمــل لتنفيــذ التوصيــات     ١١تــهـا الرابعة واألربعني     دور

الـيت أسـندت الـيها الدول األعضاء أولويــة عليــا أو التوصيــات            
ــطة   ــيادة األنشـ ــأهنا عـــروض لقـ  والحظـــت )٢(.الـــيت وردت بشـ

ــلها      ــن عمـ ــر عـ ــل قدمـــت تقاريـــ ــرقة العمـ ــل أفـ ــنـة أن كـ اللجـ
ــنــة   ــلهــا إىل اللجـ ـــط عمـ ــيـــة  وأحالــــــت خطـــ ــيــة العلمـ الفرعـ

والتقنــيـــة فـــي دورهتــــــا التاســعــــة والثالثــيــن، عمـــــال بطلـــــب 
ـــدورة اخلامســــة واألربعــني للجــنة، قدمــت   . اللجــنـــة وفــــي الــ

أفــرقــة العمــــل تقاريــر عــــن الــتطورات األخــــرى فــــي عمــلهــا  
 A/AC.105/2002/CRP.8غــرفـــة االجــتماعــات  انظــــر ورقــات(

 A/AC.105/2002/CRP.12  و              A/AC.105/2002/CRP.11 و
  A/AC.105/2002/CRP.14 و A/AC.105/2002/CRP.13 و

 ).A/AC.105/2002/CRP.17  وA/AC.105/2002/ CRP.16 و 

أعربـت اللجـنة عـن تقديرها لكل رؤساء أفرقة العمل            -٤٣
ــترنة     ــال املقـ ــيري األعمـ ــيادة يف تسـ ــدور القـ ــطلعوا بـ الذيـــن اضـ

صيات ونسّقوا أنشطة أفرقة العمل        بالت والحظت اللجنة أن   . و
بعـض أفـرقة العمـل تعـاين مـن صـعوبة يف احلصـول على تغذية                 
ارجتاعـية باملعلومـات من الدول األعضاء فيما يتعلق بالرد على          
االســتبيانات الــيت كانــت قــد وزعــتها بغــية مجــع املعلومــات       

ــلها ــبغي للـــ  . الالزمـــة لعمـ ــه ينـ ــنة عـــلى أنـ دول واتفقـــت اللجـ
 .األعضاء أن توفر الدعم الكامل ألفرقة العمل يف أداء عملها

سـلّمت اللجـنة بـأن ضـمان شفافية عمل أفرقة العمل             -٤٤
ويف هــذا الصــدد، . يكتســي أمهــية بالغــة لــدى الــدول األعضــاء

اتفقـت اللجـنة عـلى أن مـن اهلـام أن تواصـل كـل أفرقة العمل                  
 .لعلمية والتقنيةرفع تقاريرها إىل اللجنة وجلنتها الفرعية ا

ــه، اســتنادا إىل املعلومــات الــيت     -٤٥ ــاده أن وأبــدي رأي مف
ــية       ــثل اخلطــوة التال ــبغي أن تتم ــا، ين ــرقة العمــل جبمعه ــوم أف تق
ألفـرقة العمـل يف تبني اجراءات حمددة ومشاريع منوذجية ميكن     
أن تـنفّذ مـن جانـب الـدول األعضاء أو مكتب شؤون الفضاء              

ات اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني، أو اخلــارجي، اســتنادا إىل قــرار
ــلى       ــتمة ع ــائر األطــراف امله ــية وس ــية الدول ــنظمات احلكوم امل

 .الصعيد الدويل، مبا يف ذلك الصعيد االقليمي

ــع      -٤٦ ــمان أوسـ ــل ضـ ــن أجـ ــه، مـ ــاده أنـ ــدي رأي مفـ أبـ
مشـاركة ممكـنة وتيسـري مشـاركة اخلرباء القادمني من اخلارج،            

ــنافع الترتيــب الجــتماعا   ت أفــرقة العمــل لكــي  ســيكون مــن ال
تـنعقد مباشـرة قـبل دورات اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية أو          
مباشـرة بعدهـا، حـىت يتسـىن للخـرباء املشـاركة يف اجتماعات              

 .كل من أفرقة العمل واللجنة الفرعية
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وقـد نّوهـت اللجنة بأن بعض احلكومات تقوم بتنفيذ           -٤٧
ــت     ــالل اعـ ــن خـ ــبيس الثالـــث مـ ــيات اليونيسـ ــتلف توصـ ماد خمـ

 .سياسات وطنية بشأن الفضاء
  

تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن                            -جيم 
 أعمال دورهتا التاسعة والثالثني                 

 
ــتقرير اللجــنة      -٤٨ ــتقدير، ب ــع ال ــلما، م أحاطــت اللجــنة ع

الفرعـية العلمـية والتقنـية عـن أعمـال دورهتـا التاسـعة والثالثني               
(A/AC.105/786)   الت اللجـــنة ، الـــذي يتـــناول نــــتائج مـــداو

ــنود الــيت أســندهتا الــيها اجلمعــية العامــة يف        ــية بشــأن الب الفرع
 .٥٦/٥١قرارها 

  
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية         -١
 
 أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية         )أ(
 

يف بـدء مـداوالت اللجـنة حـول هـذا البند، قدم خبري               -٤٩
نة نــبذة عــن االســتراتيجية العامــة التطبــيقات الفضــائية اىل اللجــ

لتنفـيذ بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، اليت تركّز              
عـلى مواضـيع قلـيلة ذات أمهـية كـربى للـبلدان النامـية، وحتدد                

وقـــد . أهدافـــا ميكـــن بلوغهـــا يف األجلـــني القريـــب واملتوســـط
الحظــت اللجــنة أن اهلدفــني الرئيســيني، ضــمن كــل موضــوع  

بناء الوعي   )ب( بـناء القـدرات و     )أ: (يكونانذي أولويـة، سـ    
ــلي        ــيد احملـ ــز التأيـ ــل تعزيـ ــن أجـ ــرارات مـ ــتخذي القـ ــدى مـ لـ

 .يةضائفلالستخدام العملي للتكنولوجيات ال

ــنة أن املواضـــــيع ذات األولويـــــة يف   -٥٠ الحظـــــت اللجـــ
االتصــاالت الســاتلية  )ب(تدّبــر الكــوارث؛  )أ(الــربنامج هــي 

ــيم   ــيقات التعلـ ــة بتطبـ عـــد والتطبيـــب عـــن بعـــد؛  عـــن باخلاصـ
ــئ  )ج( ــد البيـ ــا  ــرصـ ــتها، مبـ ـــن   يفة ومحايـ ــة مــ ـــك الوقايـــــ ذلـ

التعليم  )ه(ة؛  ــموارد الطبيعـي  ـــ ادارة ال  )د(األمــراض املعديــــة؛     
وبـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك جمـاالت البحث يف علوم الفضاء               

ومـن اجملاالت األخرى اليت سيعززها الربنامج تنمية      . األساسـية 
درات يف التكنولوجـــيات امليسِّـــرة، مـــثل اســـتخدام الـــنظم القـــ

العاملـــية لســـواتل املالحـــة وحتديـــد املواقـــع، وكذلـــك الفوائـــد 
العرضـية مـن تكنولوجـيا الفضـاء، وتعزيز مشاركة الشباب يف            
األنشــطة الفضــائية، وتطبــيقات الســواتل الصــغرية والســواتل      

نشطة الصـغرى، وتعزيز مشاركة القطاع الصناعي اخلاص يف أ        
ــربنامج ــربنامج ســوف    . ال كمــا الحظــت اللجــنة أن أنشــطة ال

ــيت تنشــئها       ــرق العمــل ال ــيا، ف ــثما كــان ممكــنا عمل تدعــم، حي
 .اللجنة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

ــربنامــج      -٥١ ــلمــا بأنشــطــة ال ــنــة ع ــت اللج ـــد أحاطــ وقـ
 عــلى الــنحو املبــّين يف تقريــــر    ٢٠٠١الــتـي ُنفــــّذت يف عــام   

، الفقـــرات (A/AC.105/786للجـنــة الفرعـيــة العلمــية والتقنـية    ا
ــرها خلــبري التطبــيقات      ). ٣٨-٣٤ ــن تقدي وأعربــت اللجــنة ع

الفضـائية عـلى الطــريقة الـيت نفّــذ هبـا أنشــطة الـربنامج يف اطــار      
األمـــوال احملـــدودة املـــتاحة رهـــن تصـــرفه، كمـــا أعربـــت عـــن 

ية واملنظمات  تقديـرها لـلحكومات واملـنظمات الدولية احلكوم       
كذلـــك . غـــري احلكومـــية الـــيت قامـــت بـــرعاية تلـــك األنشـــطة

أعربـت اللجـنة عـن سـرورها ملالحظـة احراز املزيد من التقدم              
، عــلى الــنحو املــبني يف ٢٠٠٢يف تنفــيذ أنشــطة الــربنامج لعــام 

 ).٣٩الفقرة / (A/AC.105/786تقرير اللجنة الفرعية 

لية املتاحة     أعربـت اللجـنة عـن قلقهـا لـبقاء املـوار            -٥٢ د املا
لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية حمدودة حىت اآلن،           
وناشـدت أوسـاط اجلهـات املاحنة أن تقدم الدعم للربنامج من            

 .خالل االسهامات الطوعية
  
املؤمترات والدورات التدريبية وحلقات العمل اليت          ‘١‘

 تنظمها األمم املتحدة 
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ت التدريبــية وحلقــات   خبصـــوص املؤمتـــرات والـــدورا -٥٣
العمـل الـيت نظمـتها األمــم املـتحدة يف النصـف األول مـن عــام       

 :، أعربت اللجنة عن تقديرها لكل من٢٠٠٢

حكومـة اهلـند، ممـثَّلة باملـنظمة اهلندية ألحباث           )أ( 
، عـلى مشـاركتها يف رعايـة حلقة عمل األمم           )إسـرو (الفضـاء   

ــاتلية     ــنظومة السـ ــتعانة باملـ ـــول االسـ ــتحدة حــ ــيات املـ يف عملـ
 إىل  ١٨البحـث واالنقـاذ، الـيت عقـدت يف بـنغالور، اهلند، من              

 ؛٢٠٠٢مارس / آذار٢٢

ــؤون    )ب(  ــوزارة الشــ ــثَّلة بــ ــيلي، ممــ ــة شــ حكومــ
ــاء    ــواء والفضــ ــدويل لألجــ ــرض الــ ــية واملعــ  Feria)اخلارجــ

Internacional del Aire y del Espacia)   عـلى مشـاركتها يف ،
ــتر    ــثة املشـ ــل الثالـ ــة العمـ ــة حلقـ ــتحدة  رعايـ ــم املـ كة بـــني األمـ

والواليــات املــتحدة األمريكــية حــول اســتخدام الــنظم العاملــية   
 ٥ إىل   ١لسواتل املالحة، اليت عقدت يف سنتياغو، شيلي، من         

 ؛٢٠٠٢أبريل /نيسان

ــة الســويدية      )ج(  ــة الســويد، ممــثَّلة بالوكال حكوم
وجامعة ستوكهومل ومؤسسة   ) سايدا(للـتعاون االمنـائي الدويل      

ــية ملســح األراضــي يف الســويد، عــلى    "مــتريا" ــية الوطن  واجلمع
ــية عشــرة     ــية الثان ــية الدول ــدورة التدريب ــة ال مشــاركتها يف رعاي
املشـتركة بـني األمم املتحدة والسويد لتثقيف املعلمني يف جمال           
ــا،     ــيت عقــدت يف ســتوكهومل وكريون االستشــعار عــن بعــد، ال

 ؛٢٠٠٢يونيه / حزيران٨مايو اىل / أيار٢السويد، من 

حكومـــــة الصـــــني، ممـــــثَّلة بـــــوزارة العلـــــوم  )د( 
ــتحدة       ــم املـ ــنة األمـ ــع جلـ ــاركتها مـ ــلى مشـ ــيا، عـ والتكنولوجـ
االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف رعاية الدورة         
الثامــنة للجــنة االستشــارية احلكومــية الدولــية املعنــية بالــربنامج   

ــثامن  ــائية، واالجـــتماع الـ  للفـــريق االقلـــيمي للتطبـــيقات الفضـ
العـامل االقلـيمي املعـين باالستشـعار عـن بعـد ونظم املعلومات              
اجلغرافــية وحتديــد املواقــع بواســطة الســواتل، وحلقــة العمــل       

االقليمـــية حـــول اآللـــيات التعاونـــية يف تطبـــيقات تكنولوجـــيا  
الفضـاء ألجـل ادارة الكـوارث، الـيت عقـدت كـلها يف بيجينغ               

 .٢٠٠٢يونيه /يف حزيران

لجــنة حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية     أقــّرت ال -٥٤
والــندوات واملؤمتــرات التالــية املخطــط لتنظــيمها خــالل اجلــزء   

، اســتنادا اىل بــرنامج األنشــطة الــوارد ٢٠٠٢املتــبقي مــن عــام 
، (A/AC.105/773وصــفه يف تقريــر خــبري التطبــيقات الفضــائية  

 ):املرفق الثاين

مــم حلقــة العمــل االقليمــية املشــتركة بــني األ   )أ( 
املـتحدة واللجـنة االقتصـادية الفريقيا ووكالة الفضاء األوروبية     
وجلـنة سـواتل رصد األرض حول استخدام تكنولوجيا الفضاء          

 إىل  ١لـتدبــّر الكـوارث، املـزمــع عقدهـــا يف أديـــس أبابـا من              
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز٥

حلقـــة العمـــل الـــرابعة املشـــتركة بـــني األمـــم  )ب( 
املــتحدة األمريكــية حــول اســتخدام الــنظم املــتحدة والواليــات 

العاملــية لســواتل املالحــة، لصــاحل افريقــيا وغــريب آســيا، املــزمع   
 ؛٢٠٠٢يوليه / متوز١٩ إىل ١٥عقدها يف لوساكا من 

الـندوة املشـتركة بـني األمم املتحدة وجنوب          )ج( 
ــنواهنا    ــية وعـ ــاء األوروبـ ــة الفضـ ــيا ووكالـ ــيا : "افريقـ تكنولوجـ

، املزمع عقدها يف  "ألجل التنمية املستدامة  الفضـاء تقدم حلوال     
أغســطس / آب٢٣ إىل ٢١ســتلنبوش، جــنوب افريقــيا، مــن    

، وان كـان مكان انعقادها قيد النظر واجراء املزيد من           ٢٠٠٢
 التشاور مع حكومة جنوب افريقيا؛

ــتحدة     )د(  ــم امل ــني األم ــثة املشــتركة ب ــندوة الثال ال
ـــول   ــية حـ ــة الفضــاء األوروب ــز مشــاركة  والنمســا ووكال  تعزيــ

الشـــباب يف األنشـــطة الفضـــائية، املـــزمع عقدهـــا يف غـــراتس، 
 ؛٢٠٠٢سبتمرب / أيلول١٢ إىل ٩النمسا، من 

ــني      )ه(  ــة عشــرة املشــتركة ب ــة العمــل احلادي حلق
األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علـوم الفضــاء        
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 ١٣ إىل   ٩األساسـية، املزمع عقدها يف قرطبة، األرجنتني، من         
 ؛٢٠٠٢سبتمرب /أيلول

ــتحدة      )و(  ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب حلق
واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية حـول اجيـاد حلول فضائية              

ــية  ــع كــل األطــراف     : للمشــاكل العامل ــناء شــراكات عمــل م ب
املعنــية يف جمــاالت األمــن البشــري والتنمــية، املــزمع عقدهــا يف  

 ١٢ إىل ١٠ مـــن هيوســــنت، تكســــاس، الواليــــات املــــتحدة،
، أثـــناء مؤمتـــر الفضـــاء العـــاملي ٢٠٠٢أكـــتوبر /تشـــرين األول

 الثاين؛

ــتركة بـــني األمـــم    )ز(  ــثة املشـ ــة العمـــل الثالـ حلقـ
املـتحدة واألكادميـية الدولـية لـلمالحة الفضـائية حـول السواتل           

مـا بعـد نقـل التكنولوجــيا،    : الصـغرية يف خدمـة الـبلدان النامــية   
كســاس، الواليــات املــتحدة، يف  املــزمع عقدهــا يف هيوســنت، ت 

، أثـناء مؤمتر الفضاء العاملي      ٢٠٠٢أكـتوبر   / تشـرين األول   ١٢
 الثاين؛

حلقــة العمــل االقليمــية املشــتركة بــني األمــم    )ح( 
املـتحدة واللجـنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ         
ووكالــة الفضــاء األوروبــية وجلــنة ســواتل رصــد األرض حــول 

ضاء يف تدّبر الكوارث، لصاحل منطقة           اسـتخدام تكن   جيا الف ولو
 إىل  ١١آسـيا واحملـيط اهلـادئ، املـزمع عقدهـا يف بانكوك، من              

 ؛٢٠٠٢نوفمرب / تشرين الثاين١٥

االجـتماع الـدويل املشترك بني األمم املتحدة         )ط( 
والواليـات املـتحدة األمريكـية للخرباء املعنيني باستخدام النظم          

 ١٥ إىل   ١١حة، املزمع عقده يف فيينا من         العاملـية لسـواتل املال    
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /تشرين الثاين

ــتحدة      )ي(  ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب حلق
واملعهـد الـدويل لقـانون اجلـو والفضـاء حـول بـناء القدرات يف                

املـزمع أن تستضـيفها حكومة هولندا وأن         جمـال قـانون الفضـاء     

ــد يف الهـــاي مـــن    نوفمـــرب / تشـــرين الـــثانـي ٢١ إىل ١٨تعقـ
 ؛٢٠٠٢

ــية     )ك(  ــية التال ــدورات التدريب حلقــات العمــل وال
املـزمع تنظـيمها يف املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا          

 :الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

 :يف اهلند ‘١‘ 

ــدة     -أ   ــثة مل ــيا الثال دورة الدراســات العل
ــناخ    ــاتلية واملـ ــة السـ ــاد اجلويـ ــهر يف األرصـ ــعة أشـ تسـ

 ملي؛العا

دورة دولـــية قصـــرية يف االستشـــعار  -ب  
التكنولوجـــيا : عــن بعـــد ونظـــم املعلومـــات اجلغرافـــية 

 والتطبيقات يف جمال املوارد الطبيعية واالدارة البيئية؛

ــدة     -ج   ــثة مل ــيا الثال دورة الدراســات العل
 تسعة أشهر يف علوم الفضاء والغالف اجلوي؛

 دورة الدراسـات العلـيا السـابعة ملدة        -د  
تسـعة أشـهر يف االستشـعار عـن بعد ونظم املعلومات            

 اجلغرافية؛

دورة قصــــرية األجــــل يف األرصــــاد  -ه  
 اجلوية الساتلية؛

 :يف املغرب ‘٢‘ 

بـرنامج تدرييب ملدة تسعة أشهر عن        -أ  
االستشـعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية، ُيباشر        

 ؛٢٠٠١نوفمرب /يف تشرين الثاين

 ملدة تسعة أشهر عن     بـرنامج تدرييب   -ب  
يناير /األرصـاد اجلوية الساتلية، ُيباشر يف كانون الثاين       

 ؛٢٠٠٢
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ــية ملــدة تســعة    -ج   الــدورة التدريبــية الثان
ــرين      ــر يف تشـ ــاتلية، ُتباشـ ــاالت السـ ــهر يف االتصـ أشـ

 ؛٢٠٠٢أكتوبر /األول

حلقــة عمــل دولــية حــول اســتخدام   -د  
ــد يف   ــد، ُتعقـ ــن بعـ ــاء يف الطـــب عـ ــيا الفضـ  تكنولوجـ

 ؛٢٠٠٢ديسمرب /كانون األول

حلقـــة عمـــل دولـــية حـــول التنظـــيم  -ه  
الـرقايب لطـيف الترددات وادارته، بالتعاون مع االحتاد         

 الدويل لالتصاالت؛

الــدورة الثانــية ملــدة تســعة أشــهر : يف نــيجرييا ‘٣‘ 
يف االستشـــعار عـــن بعـــد ونظـــم املعلومـــات  

نوفمـــرب /اجلغرافــية، ُتباشـــر يف تشــرين الـــثاين  
٢٠٠٢. 

ذكـــرت اللجـــنة أن حلقـــة العمـــل الـــيت كـــان مقـــررا   -٥٥
ــام   ــراغ يف الع ــتقرير خــبري   ٢٠٠٢عقدهــا يف ب ــا ل  احلــايل، وفق

ــائية   ــيقات الفضـ ــثاين A/AC.105/773(التطبـ ــرفق الـ ــد )، املـ ، قـ
 .أُّجلت حىت إشعار آخر

ــل       -٥٦ ــات العم ــتايل حللق ــربنامج ال ــّرت اللجــنة ال ــا أق كم
ــندوات واملؤ   ــية وال ــدورات التدريب ــا  وال ــرات املخطــط لعقده مت

 :٢٠٠٣خالل العام 

ــتحدة      )أ(  ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب حلق
ووكالـة الفضـاء األوروبــية واهليـئة العامـة لالستشــعار عـن بعــد      
حـول تطبـيقات االستشعار عن بعد والتعليم، املزمع عقدها يف      

 ؛٢٠٠٣مارس / آذار٢٧ إىل ٢٣دمشق من 

ــتحدة اال   )ب(  قليمــية حــول  حلقــة عمــل األمــم امل
اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء ألجل تدّبر الكوارث لصاحل آسيا         

مايو /الغربـية وأوروبا الوسطى والشرقية، املزمع عقدها يف أيار        
 ؛٢٠٠٣

ــرة    )ج(  ــثة عشــ ــية الثالــ ــية الدولــ ــدورة التدريبــ الــ
املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والسـويد عـن تثقيف املعلمني يف               

زمع عقدهــا يف ســتوكهومل ويف جمــال االستشــعار عــن بعــد، املــ
 ؛٢٠٠٣يونيه /مايو مث يف حزيران/كريونا، السويد، يف أيار

ــتحدة      )د(  ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب حلق
ــوة     ــّد الفجـ ــاء يف سـ ــيا الفضـ ــهام تكنولوجـ ــند حـــول اسـ وتايلـ
الرقمـية، املــزمع عقدهــا يف تايلـند خــالل الــربع الـثاين مــن عــام    

 ة آسيا واحمليط اهلادئ؛، لصاحل البلدان يف منطق٢٠٠٣

حلقـــة العمـــل الثانـــية عشـــرة املشـــتركة بـــني  )ه( 
األمـم املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علـوم الفضــاء        

ــول     ــنغ، يف أيلـ ــية، املـــزمــع عقدهـــا يف بيجيـ ســـبتمرب /األساسـ
 ؛٢٠٠٣

الـندوة املشـتركة بـني األمـم املتحدة والنمسا           )و( 
ام تكنولوجيا الفضاء يف    ووكالـة الفضـاء األوروبـية عن استخد       

ــا، يف     ــراتس، النمسـ ــا يف غـ ــزمع عقدهـ ــتدامة، املـ ــية املسـ التنمـ
 ؛٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

ــتحدة      )ز(  ــم امل ــني األم ــة العمــل املشــتركة ب حلق
واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية حول استخدام تكنولوجيا           
الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية، املـزمع عقدها يف برمين، أملانيا،             

 ؛٢٠٠٣أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/ أيلوليف

حلقـــة العمـــل الـــرابعة املشـــتركة بـــني األمـــم  )ح( 
املــتحدة واألكادميــية الدولــية لعلـــوم املالحــة الفضــائية حـــول      
السـواتــل الصـغرية يف خدمــة البلدان الناميـة، املزمع عقدها يف           

أكـــتوبر /ســـبتمرب وتشـــريـن األول /بـــرمين، أملانـــيا، يف أيلـــول  
 ؛٢٠٠٣

حلقــة عمــل األمــم املــتحدة حــول االســتعانة    )ط( 
بالســـواتل يف عملـــيات البحـــث واالنقـــاذ، املـــزمع عقدهـــا يف  

نوفمــرب /مـيامي، فلوريــدا، الواليــات املـتحدة، يف تشــرين الــثاين  
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، لصــــــاحل الــــــبلدان يف مــــــنطقة أمــــــريكا الوســــــطى  ٢٠٠٣
 والكاريبـي؛

حلقـــة عمــــل األمــم املــتحدة حــول قــانون       )ي( 
 .، لصاحل البلدان النامية٢٠٠٣، املزمع عقدها يف عام الفضاء

ــية       -٥٧ ــتقدير باملســامهات املال ــع ال ــنة م ــد نّوهــت اللج وق
ــية ــيـــــة   ١٣٠ ٠٠٠: التال ــة الفضـــــاء األوروب  دوالر مــن وكال

ــيقــات الفضــائيـــة يف   ) إيســا( ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل إىل ب
لواليـــات ن حكومـــة اـــــ دوالر م٥٠٠ ٠٠٠ ، و٢٠٠٢عـــام 
 ٢٠٠١ ألجــــــل أنشـــطـــة الـــربنامـــج يف عـــامـــي    دةـــاملـــتح

ــة   ٦٠ ٠٠٠؛ و ٢٠٠٢ و ــية لدراسـ ــن االدارة الوطنـ  دوالر مـ
ــوا(احملــيطات والغــالف اجلــوي   ــتابعة للواليــات املــتحدة،  ) ن ال

مــن حكومــة فرنســا لدعــم حلقــات العمــل يــورو  ٥٥ ٠٠٠ و
قدير أيضــا كمــا نّوهــت اللجــنة مــع الــت. حــول تدّبــر الكــوارث

بـأن حكومـة اجلماهرييـة العربـية الليبية قد أسهمت مببلغ قدره             
ـــدره    ٦ ٨٠٠ ــورو، وأن حكومــة النمســا أســهمت مبــبلــغ قـ  ي
ــورو٢ ٨٨٠  ألجــل األنشــطة ذات الصــلة بأســبوع الفضــاء    ي

 .٢٠٠٢العاملي يف عام 

كذلـــك نّوهـــت اللجـــنة مـــع الـــتقدير بـــتوفري الـــبلدان  -٥٨
 للعمل معلّمني والقيام مبهمة املتحدثني      واهليـئات املضيفة خرباء   

يف أنشـطة بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية يف عام               
ــية الــيت    . ٢٠٠٢ ــية وغــري املال ونّوهــت أيضــا باملســاعدات املال

تلقاهــا الــربنامج مــن حكومــة النمســا وحكومــة واليــة ســترييا   
ــة       ــية جبامع ــيا الطبيع ــا وقســم اجلغراف ــراتس يف النمس ــنة غ ومدي
سـتوكهومل، ومؤسسـة مـتريا واهليئة الوطنية ملسح األراضي يف           

 .السويد

كمــا نّوهــت اللجــنة بــأن الــبلدان املضــيفة لــلمراكز        -٥٩
االقليمـية لتعلــيم علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء تقــدم دعمــا مهمــا  

 .ماليا وغري مايل إىل املراكز

 الزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمق           ‘٢‘
 

عن تقديرها لوكالة الفضاء األوروبية             أعر -٦٠ جنة  بت الل
ــد      ) إيســا( ــة األم ــاالت دراســية طويل ــلى عرضــها مخــس زم ع

ومشلـت برامج التدريب زمالة     . ٢٠٠٣-٢٠٠٢خـالل الفـترة     
دراســية واحــدة يف كــل جمــال مــن نظــم االتصــاالت الســاتلية،  
ــية، وأدوات     ــوم الكهرومغناطيسـ ــائية، والعلـ ــيات الفضـ واهلوائـ

ــعار عـــ  ــز األورويب   االستشـ ــيلها يف املركـ ــن حتصـ ــد، ميكـ ن بعـ
لتكنولوجـــيا الفضـــاء الـــتابع لإليســـا يف نوردفـــايك، هولـــندا،  
وزمالـتني دراسـيتني للبحـث يف تكنولوجيا االستشعار عن بعد         
ميكــن حتصــيلهما يف املعهــد األورويب ألحبــاث الفضــاء الــتابع      

 .لإليسا يف فراسكايت، ايطاليا

م زيــادة فــرص الدراســة وذكــرت اللجــنة أن مــن املهــ  -٦١
املـتعمقة يف مجـيع جمـاالت علوم وتكنولوجيا الفضاء ومشاريع            
ــة     ــزماالت الدراســية الطويل ــيقات الفضــائية مــن خــالل ال التطب
األمــد، وحثــت الــدول األعضــاء عــلى اتاحــة هــذه الفــرص يف  

 .مؤسساهتا املعنية
  
 اخلدمات االستشارية التقنية     ‘٣‘
 

مات استشارية        نّوهـت اللجـنة بـأن الـربنا        -٦٢ قدم خد مج 
ــيقات فضــائية اقليمــية،     تقنــية لدعــم املشــاريع الــيت تشــمل تطب
حســــبما هــــو مبــــّين يف تقريــــر خــــبري التطبــــيقات الفضــــائية  

A/AC.105/773) مبا يف ذلك ما يلي)٣٠-٢١، الفقرات ،: 

الــتعاون يف العمــل مــع اإليســا بشــأن أنشــطة   )أ( 
ــيا وآســيا واحملــيط     ــن افريق ــتابعة يف كــل م ــريكا  امل ــادئ وأم  اهل

الالتينـية والكاريـبـي وغريب آسيا، فيما يتصل بسلسلة حلقات          
 العمل حول علوم الفضاء األساسية؛

تقــدمي املســاعدة دعمــا لــنمو وتســيري أعمــال   )ب( 
ــادئ،    ــيا واحملـــيط اهلـ ــنطقة آسـ ــاتلية ملـ جملـــس االتصـــاالت السـ
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وكذلـك تقـدمي املسـاعدة التقنـية يف األعمـال التحضـريية ملؤمتر            
، واملساعدة يف توسيع عضوية     ٢٠٠٣ومعـرض اجمللس يف عام      

 اجمللس؛

تقـــدمي املســــاعدة إىل الفــــريق املعــــين بــــتدّبر   )ج( 
 ؛)سيوس(الكوارث التابع للجنة سواتل رصد األرض 

تقـدمي أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام         )د( 
الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية العلمية          
والتقنـية لتنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث إىل اجتماع اهليئة           
العامــة اخلــامس عشــر للجــنة ســيوس، الــذي ُعقــد يف كــيوتو،   

، وكذلـــك ٢٠٠١نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين٧ و٦الـــيابان، يف 
يف رئاسة  ) إسرو(املشـاركة مـع املنظمة اهلندية ألحباث الفضاء         
 ة سيوس؛الفريق العامل املخصص للتعليم التابع للجن

الـتعاون يف العمـل مـع اإليسا وادارة الشؤون           )ه( 
االقتصــــادية واالجتماعــــية الــــتابعة لألمانــــة العامــــة يف توفــــري 
ــأن    ــام مشـــروع بشـ ــربة الالزمـــتني المتـ ــية واخلـ املســـاعدة التقنـ
اسـتخدام بـيانات رصـد األرض لرصد األهنار اجلليدية والغطاء           

ع الدارة الثــــــلجي يف أمــــــريكا الالتينــــــية، واجنــــــاز مشــــــرو 
مسـتجمعات املياه يف آسيا واحمليط اهلادئ، واستهالل مشروع        
ــتحديد مواقــع     ــيانات الســاتلية ل يف افريقــيا بشــأن اســتخدام الب

 ؛٢٠٠٢املناطق الرطبة والتخطيط الدارهتا يف عام 

اسـداء املشـورة التقنـية إىل حكومـة كولومبيا           )و( 
ريكية، املزمع  بشـأن التحضـري ملؤمتـر الفضـاء الـرابع للقـارة األم            

 ١٧ إىل ١٤عقــده يف كرتاخيــنا دي إنديــاس، كولومبــيا، مــن 
، ورعايـة مشـاركة علماء من البلدان النامية         ٢٠٠٢مـايو   /أيـار 

 .يف املنطقة يف ذلك املؤمتر
  
 تعزيز التعاون يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء          ‘٤‘
 

نّوهـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض           -٦٣
برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية سوف           السـلمية    بأن 

يشـارك يف رعايـة مشاركة علماء من البلدان النامية يف الدورة            
ــاء     ــاث الفضـ ــنة أحبـ ــية للجـ ــية العلمـ ــثالثني للجمعـ ــرابعة والـ الـ

ــبار( ــده يف     ) كوسـ ــزمع عقـ ــاملي، املـ ــاء العـ ــر الفضـ ــناء مؤمتـ أثـ
 ١٩ إىل ١٠هيوســــنت، تكســــاس، الواليــــات املــــتحدة، مــــن 

 .٢٠٠٢أكتوبر /تشرين األول

كمـا نّوهـت اللجـنة بـأن الـربنامج قـد رعـى مشاركة                -٦٤
عــلماء مــن الــبلدان النامــية يف حلقــة عمــل اللجــنة السادســة       
ــية للمســح التصــويري واالستشــعار عــن بعــد،     للجمعــية الدول

التنمــية ونقــل التكنولوجــيا يف جمــال عــلم رياضــيات  "وعــنواهنا 
، الــــيت ُعقــــدت يف دار "ملـــوارداألرض ألجــــل ادارة البيــــئة وا

 .٢٠٠٢مارس / آذار٢٨ إىل ٢٥السالم من 

نّوهــت اللجــنة أيضــا بــأن الــربنامج ســوف يشــارك يف  -٦٥
رعايـة مشـاركة عـلماء مـن الـبلدان النامـية يف الدورة التدريبية               
الثانـية عـن تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء واالستشـعار عن بعد          

زمع عقدهـــا يف بيجيـــنغ يف مـــنطقة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، املـــ
أغسطس / آب ١٠يولـيه إىل    / متـوز  ١١وهـاربني، الصـني، مـن       

٢٠٠٢. 

أُعـرب عـن الـرأي القـائل بأنـه ينـبغي ايـالء املـزيد من                  -٦٦
 .االعتبار لتعزيز تعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء يف العراق

ــربنامج      -٦٧ ــبغي ل ــه ين ــائل بأن ــرأي الق كمــا أُعــرب عــن ال
 الفضــــائية أن ُيســــتخدم لــــتقدمي األمــــم املــــتحدة للتطبــــيقات

املســـاعدة إىل الـــبلدان النامـــية يف بـــناء القـــدرات يف تطبـــيق      
ــية،      ــوارد املائ التكنولوجــيات الفضــائية ألجــل حتســني ادارة امل
وذلـك عـلى سـبيل املثال من خالل استهالل مشاريع منوذجية            

 .عن طريق املراكز االقليمية لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء
  
 ة املعلومات الفضائية الدولية   خدم )ب(
 

 الوثـــيقة الثالـــثة )٣(الحظـــت اللجـــنة بارتـــياح صـــدور -٦٨
ــائق الــيت تتضــمن ورقــات خمــتارة مــن      عشــرة مــن سلســلة الوث
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ــنونة     ــيقة املع ــربنامج، وهــي الوث  Seminars of theأنشــطة ال

United Nations Programme on Space Applications ،
ج األمــم املــتحدة للتطبــيقات احللقــات الدراســية ضــمن بــرنام (

كمـــا الحظـــت اللجـنة بارتـياح نشـر دلـيــل عن             ). الفضـائيــة 
فــرص التعلـيــم والتدريـب والبحـث والـزمــاالت الدراسيــة يف            

 وهي متاحة أيضا    )٤(علـوم وتكنولوجـيــا الفضـــاء وتطبيقاهتــا،      
عــــلى املوقــــع الشــــبكي ملكتــــب شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي  

(http://www.oosa.unvienna.org). 

الحظـت اللجـنة بارتـياح أيضا أن األمانة قد واصلت            -٦٩
تعزيــز خدمــة املعلومــات الفضــائية الدولــية واملوقــع الشــبكي       
ــدة        ــلى ع ــذي حيــتوي ع ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ال ملكت
مواضـيع ومـنها فهـرس ُيحـدَّث عهده بانتظام لألجسام املطلقة      

ة معــاهدات األمــم يف الفضــاء اخلــارجي، ومعلومــات عــن حالــ
ــومي     ــناظمــة لألنشــطــة يف الفضــــاء اخلــارجي، وتق ــتحــدة ال امل
زمـــــين الجـــــتماعات وأنشـــــطة بـــــرنامج األمـــــــم املـــــتحــدة 

كذلــك الحظــت اللجــنة بارتــياح أن    . للتطبــيقــات الفضــائية 
األمــانــة تواظــــب عــلى صــيانة موقــع شــبكــي عــن تنســيــق        

ــطة الفضـــاء اخلـــارجي ضـــمن مـــنظومة ا     ــتحدة  أنشـ ــم املـ ألمـ
(http://www.uncosa.unvienna.org). 

  
 التعاون االقليمي واألقاليمي )ج(
 

وقــد شــددت اللجــنة عــلى أمهــية الــتعاون االقلــيمي        -٧٠
والـــدويل يف جعـــل مـــنافع تكنولوجـــيا الفضـــاء مـــتاحة جلمـــيع 
ــثل تقاســم احلمــوالت      ــية م ــبلدان، مــن خــالل أنشــطة تعاون ال

ضمان توافق النظم    وتعمـيم املعلومـات عـن الفوائـد       ضية و  العر
الفضـائية واتاحـة سـبل الوصول إىل قدرات االطالق بتكاليف           

 .معقولة

ونّوهــــت اللجــــنة بارتــــياح أن جنــــاح مؤمتــــر القــــارة  -٧١
األمريكــية الــرابع املعــين بالفضــاء الــذي ُعقــد يف كرتاخيــنا دي 

وقد . ٢٠٠٢مـايو   / أيـار  ١٧ إىل   ١٤إنديـاس، كولومبـيا، مـن       
ليات التعاون والتنسيق بني البلدان يف           نـاقش املؤمتـر      موضوع آ

املـنطقة يف خمـتلف جمـاالت علـوم وتكنولوجيا الفضاء، بالنسبة            
إىل تطبـيقاهتا يف جمـاالت مـثل تدّبر الكوارث والتعليم عن بعد             
والتطبيـب عـن بعـد والصـحة العامـة ومحاية البيئة، ويف ميادين              

ــد     ــن بع ــانون الفضــاء واالتصــاالت ع ــثل ق ــتمد. م ــر واع  املؤمت
اعـالن وخطة عمل كرتاخينا دي إندياس الصادرين عن مؤمتر          
القـــارة األمريكـــية الـــرابــع املعـــين بالفضـــاء، وأتـــيح االطـــالع  
علــــــيهما خــــــالل الــــــدورة اخلامســــــة واألربعــــــني للجــــــنة 

(A/AC.105/2002/CRP.7) .  وقـــــد أحاطـــــت اللجـــــنة عـــــلما
بالعـرض الـذي قدمـته عـدة دول أعضـاء بالـتعاون مع حكومة               

ولومبــيا بصــفتها تــتوىل مهمــة األمانــة املؤقــتة لتنفــيذ االعــالن ك
وتـرد صـيغة االعـالن وخطـة العمل مستنسخة          . وخطـة العمـل   

 .يف املرفق الثاين من هذا التقرير

نّوهـت اللجـنة مـع الـتقدير باسـتمرار اجلهود املضطلع           -٧٢
هبـا مـن خالل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية، وفقا           

ــرار ا ــة لقـ ــية العامـ ــؤرخ ٤٥/٧٢جلمعـ ــانون األول١١ املـ /  كـ
، يف قــيادة جهــد دويل النشــاء مراكــز اقليمــية ١٩٩٠ديســمرب 

ــيم    ــاء يف مؤسســـات التعلـ ــيا الفضـ ــوم وتكنولوجـ ــتدريس علـ لـ
الوطنــية أو االقليمــية املوجــودة يف الــبلدان النامــية، عــلى الــنحو 

 علــوم  املراكـــز االقليمـــية لـــتدريس"املبـــّين يف الوثـــيقة املعـــنونة 
ــاء   ــيا الفضــــ ــتحدة (وتكنولوجــــ ــم املــــ ــبة إىل األمــــ )" املنتســــ

(A/AC.105/749) .           وذكـرت اللجـنة أيضـا أن كـل مركز، مىت
مت انشـاؤه، ميكـن أن يتوّسـع ويصبح جزءا من شبكة ميكن أن              
تشـمل عناصر برناجمية معينة يف املؤسسات القائمة ذات الصلة          

 .بعلوم وتكنولوجيا الفضاء يف كل منطقة

تذكــرت اللجــنــة أن اجلمعــية العامــة، يف قــرارها    اســ -٧٣
، قد أقرت   ١٩٩٥ديسمرب  /  كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٥٠/٢٧

ــأن ُتنشــأ املراكــز عــلى أســاس االنتســاب اىل      توصــية اللجــنة ب
ــأن مــن شــأن ذلــك       ــتحدة يف أبكــر وقــت ممكــن، وب األمــم امل
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ــزز      ــالزم وأن يعـ ــتراف الـ ــلمراكز االعـ ــر لـ ــاب أن يوفـ االنتسـ
جــــتذاب مــــاحنني واقامــــة عالقــــات أكادميــــية     امكانـــــيات ا

 .باملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء

الحظـــت اللجـــنة بارتـــياح أن مركـــز تدريـــس علـــوم  -٧٤
وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ عقــد االجــتماع 
السـابع جمللـس ادارتـه واالجـتماع الـرابع للجنته االستشارية يف             

كما . ٢٠٠٢أبريل / نيسان٢٥ و ٢٣ومي  دهـرا دون، اهلند، ي    
الحظــــت اللجــنة بارتــياح أيضــا أن املركــــز نظـــم حـــىت اآلن   

ــيا و ١٣ .  دورات دراســية قصــرية األمــد ١٠ دورة دراســية عل
ــه       ــا جمموعــ ــلمركـز مــ ــن األنشــطة الدراســية ل ــد اســتفاد م وق

وقـــد أصـــبح .  بلـــدا مـــن بلـــدان املـــنطقة٣٩ طالـــبا مـــن ٣٤٠
ير اجلديد للمركز يف         األسـتاذ كـارل هارم     لندا املد من هو سن 

ــان ــريل /نيسـ ــتاذ ب ٢٠٠٢أبـ ــا لألسـ ــاتولو، . ل.  خلفـ ديكشـ
 .املدير املؤسس للمركز، الذي انتهت فترة منصبه

كمـا نّوهت اللجنة مع التقدير بأن حكومة الصني قد           -٧٥
أنشـأت أمانـة مـتعددة األطـراف للـتعاون الفضائي ملنطقة آسيا             

شاء تلك األمانة أن يؤدي دورا  ومـن شـ  . واحملـيط اهلـادئ    أن ان
 .اجيابيا يف تعزيز التعاون التكنولوجي الفضائي يف املنطقة

كذلـك الحظـت اللجـنة بارتـياح أن الدورة الدراسية            -٧٦
األوىل ومدهتـا تسـعة أشـهر عـن االستشعار عن بعد واألرصاد             

، يف املركــز ٢٠٠١مــايو /اجلويــة الســاتلية قــد أُكملــت يف أيــار
ــاء  االقلـــيمي  ــيا الفضـ  -االفـــريقي لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـ

ــيت      ــيـة ال ــدورة الدراســية الثان ــيزية، وأن ال ــة االنكل وذلــك باللغ
تـدوم تسـعة أشـهر أيضـا عـن املوضـوع نفسـه ُتعقـد يف املركز                  

ــران٢٨ اىل ٢٠٠١أكــتوبر / تشــرين األول١مــن  ــيه / حزي يون
٢٠٠٢. 

ــدورة الدراســية     -٧٧ ــياح أن ال كمــا الحظــت اللجــنة بارت
وىل ومدهتــا تســعة أشــهر بشــأن االستشــعار عــن بعــد ونظــم األ

، وأن  ٢٠٠١فرباير  /املعلومـات اجلغرافـية قد أُكملت يف شباط       

ــاالت     ــأن االتصـ ــهر بشـ ــعة أشـ ــا تسـ ــية ومدهتـ ــدورة الدراسـ الـ
ــد أُكملـــت يف آب  ــائية قـ ــطس /الفضـ ــز ٢٠٠١أغسـ  يف املركـ

ــاء    ــيا الفضـ ــتدريس علـــوم وتكنولوجـ ــريقي لـ  -االقلـــيمي االفـ
ــياح أيضــا أن  . لغــة الفرنســيةوذلــك بال والحظــت اللجــنة بارت

 احدامها  -الدورتـني الدراسـيتني اللتـيـن تدومان تسعــة أشهــر          
عـن االستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومات اجلغرافية واألخرى             

/  قــد بدأتــا يف تشــرين الــثاين –عــن األرصــاد اجلويــة الســاتلية  
 . يف املركز٢٠٠١نوفمرب 

جتماع الثاين جمللس       والحظـت اللجـنة بارتـ      -٧٨ ياح أن اال
ادارة املركــز االقلــيمي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف 
ـــد يف مكســيكو ســيتـي يف     ــبـي انعقـ ــيــة والكاري أمــريكا الالتين

ــان٢٩ ــريل / نيسـ ــام   ٢٠٠٢أبـ ــة المتـ ــراءات جاريـ ، وأن االجـ
انتســاب املركــز إىل األمــم املــتحدة، وأن األعمــال التحضــريية   

ــب  ــة لكــي ت ــدورات الدراســية األوىل  ٢٠٠٣دأ يف عــام جاري  ال
الـــيت تـــدوم تســـعة أشـــهر عـــن االستشـــعار عـــن بعـــد ونظـــم   

 .املعلومات اجلغرافية يف املركز

كمـا الحظت اللجنة بارتياح أيضا أن أكادميية العلوم          -٧٩
) كوسبار(الـبلغارية، نظمـت بالـتعاون مـع جلنة أحباث الفضاء            

ضاء اخلارجي، منتدى   واجلماعـة األوروبـية ومكتب شؤون الف      
ــن األرض     ــب مـ ــاء القريـ ــبالزما يف الفضـ ــيات الـ ــول عملـ : حـ

 اىل ٥ وما بعده، ُعقد يف صوفيا من      (Interball) بـرنامج إنتربال  
وقــد دعيـــت الــدول األعضـــاء يف   . ٢٠٠٢فـــرباير / شــباط ١٠

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وأحباثهمــا     شــبكة معــاهد تدريــس عل
شرقي أوروبا اىل    اخلاصـة بأوروبـا الوسـطى الشـرقية وجـن          وب 

 .املشاركة يف املنتدى واالسهام فيه

وذكـرت اللجـنة أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي             -٨٠
نظـم، بالـتعاون مع االيسا، اجتماع خرباء األمم املتحدة بشأن         

الوضع : املراكـز االقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء           
طاليا، من  الـراهن والـتطور املسـتقبلي، وذلـك يف فراسـكايت، اي           

وقــد استضــاف االجــتماع   . ٢٠٠١ســبتمرب / أيلــول٧ إىل ٣
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ــد األورويب ألحبــاث الفضــاء   ــد اســتعرض االجــتماع   . املعه وق
حالـة انشـاء وتشغيل املراكز االقليمية هبدف تعزيز التعاون بني           

وكـان اهلدف الرئيسي لالجتماع استعراض وحتديث       . املراكـز 
رب الثقافات يف أربعة    املـناهج الدراسية على مستوى اجلامعة وع      

االستشـعار عـن بعـد واألرصـاد اجلوية الساتلية،          : جمـاالت هـي   
وقد اعترب االجتماع أن    . واالتصـاالت السـاتلية وعلـوم الفضاء      

التعلـيم خيـتلف اختالفا كبريا بني البلدان وحىت بني املؤسسات           
داخـل الـبلد ذاتـه، ممـا يـؤدي إىل اخـتالفات يف مناهج تدريس                

من حيث حمتوى الدورة الدراسية             علـوم وتكنولوجـ    ضاء  يا الف
ــرض  ــرائق العـ ــي   . وطـ ــنهج الدراسـ ــتماع أن املـ ــظ االجـ والحـ

 قد  (A/AC.105/649) ١٩٩٥الـنموذجي الـذي وضـع يف عـام          
 .ساهم يف حل تلك املشاكل

ــم    -٨١ ــرباء األمـ ــتماع خـ ــنة أن اجـ كذلـــك ذكـــرت اللجـ
املــتحدة قــد أنشــأ مخســة أفــرقة عاملــة للتركــيز عــلى املواضــيع   

سية اخلاصة هبا             ا ملناهج الدرا لية وا مسائل ادارة   )أ: (حملددة التا
ــاملراك ـــاالستشــعار عــن بع  )ب(ز؛ ــ ــة األرصــاد  )ج(د؛ ـ اجلوي

وقــد . علــوم الفضــــاء )ه( االتصــاالت الســاتلية؛ )د(الســاتلية؛ 
اعــتمدت األفــرقة العاملــة عــلى املعــرفة والنــتائج املنبــثقة مــن        

ــيــا الســا   ــدوم تســعة   دورات الدراســات العل ــت ت ــيت كان بقة ال
ــنذ عــام      ــيت نظمــت م  يف ١٩٩٦أشــهر، وخصوصـــــا تلــك ال

مركـز البيانات الدوليــز تدريــس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف         
 يف املركز االفريقي  ١٩٩٨آسـيا واحملـيـــط اهلـادئ، ومـنذ عـام           

لـتدريس علـوم وتكنولوجـيــا الفضـاء باللغـة الفرنسية، واملركز            
يقــي لــتدريــس علــوم وتكنولوجــيــا الفضــــاء    االقلــيمي االفــر  

ــيــزية  ــة االنكلـ ــة   . باللغـــ ــرقــة العاملــــ ـــداوالت األفـ ــرد مـــ وتـــ
 A/AC.105/L.238ومواصـفـات املناهـــج الدراسيـــة يف الوثائق       

 .A/AC.105/L.241 وA/AC.105/L.240 وA/AC.105/L.239و
  
املي للتنمية     كلمة ُيعتزم القاؤها يف مؤمتر القمة الع   )د(

 املستدامة 
 

ــية     -٨٢ الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
كانـت قـد أوصـت بـأن ُتلقـى كـلمة نيابة عن اللجنة يف مؤمتر                 
القمـة العـاملي للتنمـية املستدامة املزمع عقده يف جوهانسبورغ،     

ســبتمرب / أيلــول٤أغســطس إىل / آب٢٦جــنوب افريقــيا، مــن 
لى الكيفية اليت ميكن هبا للتطبيقات      ، لتسـليط الضـوء ع     ٢٠٠٢

كما الحظت  . الفضـائية أن تساهم يف ترويج التنمية املستدامة       
اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية اتفقـت على اخلطوط العريضة لتلك            
الكـلمة وعـلى النسـق واالجـــراء املتعلقني بتقديـم تلك الكلمة            

)A/AC.105/786  ــرات ــثاين، الفقـ ــرفق الـ ــيل ٦-٣، املـ ، والتذيـ
 ).٢٣األول، الفقرة 

وكـان معروضـا عـلى اللجـنة نـص كـلمة مقدمة نيابة               -٨٣
عـن رئـيس اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية إىل اجتماع اللجنة              
التحضـــريية الـــرابعة ملؤمتـــر القمـــة العـــاملي للتنمـــية املســـتدامــة، 

مايــو إىل  / أيــار  ٢٧الـــذي ُعقـــد يف بـالــــي، اندونيسـيــا، مـن            
 .(A/AC.105/L.242) ٢٠٠٢يونيه / حزيران٧

وقــــد استعرضــــت اللجــــنة نــــص الكــــلمة ونقّحــــته،  -٨٤
واتفقـت عـلى الصـيغة النهائـية لـنص الكـلمة الـيت سـتقدم نيابة                 

ــاملي للتنمــية املســتدامة     ــرد . عــن اللجــنة يف مؤمتــر القمــة الع وت
الصــيغة النهائــية لــنص هــذه الكــلمة يف املــرفق الثالــث مــن هــذا 

 .التقرير
  
ظام الساتلي الدويل للبحـــث واالنقــــاذ    الن  )ه(

 ) سارسات –كوسباس (
 

ــا       -٨٥ ــت يف دورهت ــت قــد اتفق ــأن اللجــنة كان ــُتذكر ب اس
الــرابعة واألربعــني عــلى أن تــنظر ســنويا يف تقريــر عــن أنشــطة  

 –كوســــباس (الــــنظام الســــاتلي الــــدويل للبحــــث واالنقــــاذ  
حدة ، وذلك كجزء من نظرها يف برنامج األمم املت        )سارسـات 

للتطبــيقات الفضــائية، وأن تقــدم الــدول األعضــاء تقاريــر عــن  
 )٥(. سارسات–أنشطتها بشأن كوسباس 
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 سارسات  –ليفيسـك مـن الـنظام كوسباس        . وقـدم د   -٨٦
 .عرضا ايضاحيا ممتازا عن هذا النظام

ــياح بالذكــرى العشــرين    -٨٧ وأحاطــت اللجــنة عــلما بارت
ــنظام كوســباس   ــذي هــو م –لتأســيس ال شــروع  سارســات ال

تعـاوين بـني كـندا وفرنسا واالحتاد الروسي والواليات املتحدة           
ــيارين      ــيا الفضــاء ملســاعدة الط يهــدف إىل اســتخدام تكنولوج

ومــنذ . والـبّحارة الذيـن يواجهـون خطــرا يف مجـيع أحنـاء العـامل      
 سارسـات اخلصـائص التقنية      –انشـائه، حـدد نظـام كوسـباس         

ــنارات ــيار الطــوارئ للمســاعدة عــلى ضــمان اســت   . مل خدام مع
موحـد عـاملي، ووّسـع الـنظام اجلـزء املـتعلق بالفضاء لديه لكي          
يشـمل األدوات املوجـودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض من         

وقد توسع . أجـل توجـيه انـذارات باخلطر بشكل فوري تقريبا      
ــنظام ليشــمــل    ــة ٣٤عــدد األعضــاء املشــاركني يف هــذا ال  دول

د ساعد النظام على انقاذ     وقـ . عضـوا مـن كـل القـارات تقريـبا         
شغيلــه يف عام دأ تــذ أن بــ شخص من١٣ ٠٠٠مـا يـزيد على    

 شخص كل   ١٠٠، مـــع تـزايد هـذا العـدد مبـا يقارب             ١٩٨٢
 .شهر

وسـلّمت اللجـنة بالـنجاح الـباهر الـذي حققه برنامج             -٨٨
 سارسـات طـوال األعوام العشرين اليت قضاها يف          –كوسـباس   

ــاملي، وأ  ــة اجملـــتمع العـ ــيد  خدمـ وصـــت بـــأن تـــدرج فقـــرة تشـ
باجنــازات هــذا املشــروع الــتعاوين الــدويل يف القــرار املعــنون       

الـتعاون الـدويل عـلى اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            "
ــا الســابعة     " الســلمية ــة يف دورهت ــية العام ــذي ســتتخذه اجلمع ال
 .واخلمسني

 
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة       -٢

ا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية       الساتل، مب
 ويف رصد بيئة األرض  

 
الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية قد           -٨٩

واصـلت الـنظر يف املسـائل املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعد               

. ٥٦/٥١بواسـطة السـواتل، وذلـك وفقا لقرار اجلمعية العامة           
 أجرهتا اللجنة الفرعية    وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـات الـيت         

يف اطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمال على النحو املبّين يف                 
 ).٦٤-٥٦، الفقرات A/AC.105/786(تقريرها 

وشــّددت اللجــنة عــلى أمهــية تكنولوجــيا االستشــعار     -٩٠
ويف هــذا الصــدد، شــّددت أيضــا  . عــن بعــد للتنمــية املســتدامة 

يز إىل أحـــدث عـــلى أمهـــية توفـــري امكانـــية الوصـــول دون متيـــ 
ــنها،      ــات املستخلصــة م ــد واملعلوم ــيانات االستشــعار عــن بع ب

 .وذلك بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسب

كمـا شّددت اللجنة على أمهية بناء القدرات العتماد          -٩١
تكنولوجـيا االستشـعار عن بعد واستخدامها، وخصوصا لتلبية    

 .احتياجات البلدان النامية

نــه ينــبغي أن تعقــد اللجــنة  وقــد أعــرب عــن رأي يف أ  -٩٢
الفرعـية سلسـلة مؤمتـرات عـن االستشـعار الـراداري عـن بعد،               
وأن تعقـد املؤمتــر األول باالشــتراك مــع مركــز االستشــعار عــن  

 إذا أمكن   ٢٠٠٣بعـد يف اململكـة العربـية السعودية بنهاية عام           
 .ذلك

  
استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء          -٣

 اخلارجي 
 

جنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية قد         الحظـت ا   -٩٣ لل
ـــدرة     ــتعلق باســتخــدام مصــادر القـ ــند امل ــنظر يف الب واصــلت ال
الـنوويــة يف الفضاء اخلارجي وذلــك وفقا لقرار اجلمعية العامة          

٥٦/٥١ . 

الحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعية قد دعت        -٩٤
 املعــين باســتخدام  جمــددا إىل اســتئناف انعقــاد الفــريق العــامل    

ــز    ــاء اخلـــارجي، الـــذي أجنـ ــنووية يف الفضـ ــادر القـــدرة الـ مصـ
ــنون      ــية املع ــتقريره إىل اللجــنة الفرع ــية ل واعــتمد الصــيغة النهائ

ــية ذات الصــلة     " ــيات الوطن ــية والعمل ــائق الدول اســتعراض للوث
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احملــتملة باالســتخدامات الســلمية ملصــادر القــدرة الــنووية يف      
، وذلـك وفقا خلطة عمل    (A/AC.105/781)" الفضـاء اخلـارجي   

ــا    ــية يف دورهتـ ــنة الفرعـ الســـنوات األربـــع الـــيت اعـــتمدهتا اللجـ
، املــرفق الثالــث، Corr.1 وA/AC.105/697(اخلامســة والــثالثني 

 ).التذييل

وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشات اليت أجرهتا اللجنة           -٩٥
 الفرعـية وفـريقها العـامل حول استخدام مصادر القدرة النووية    

يف الفضـاء اخلـارجي عـلى الـنحو املبّين يف تقرير الفريق العامل             
)A/AC.105/786 واملرفق الثالث٧٧-٦٥، الفقرات .( 

كمــا الحظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل، بــنــاء عــلى   -٩٦
ــية     ــية والتقنـ ــية العلمـ ــنة الفرعـ ــب اللجـ ، A/AC.105/786(طلـــ

لكي ، يعكـف على حتديد جمموعة خيارات حمتملة          )٧٧الفقـرة 
تـنظر فـيها اللجـنة الفرعـية بشأن أي خطوات إضافية قد تعترب              

ونّوهت . مناسـبة فـيما يـتعلق مبصـادر القـدرة الـنووية الفضائية            
ــتقدير أن الفــريق العــامل قــد اســتطاع أن جيــري     اللجــنة مــع ال
مشـاورات غـري رمسـية أثـناء انعقـاد دورة اللجنة احلالية لتطوير              

 .عمله بصدد ذلك املوضوع املهم

وقــد اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه حــىت وان مل يكــن مــن    -٩٧
الضـروري أن يـتم يف املـرحلة احلالية تنقيح املبادئ ذات الصلة             

قرار (باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي،             
 ، مــن املهـــم للــدول املســتفيدة مـــن   )٤٧/٦٨اجلمعــية العامــة   

مبادئ املشار مصـادر القـدرة النووية أن تقوم بأنشطتها وفقا لل      
 .اليها

كمـــا اتفقـــت اللجـــنة أيضـــا عـــلى ضـــرورة اســـتمرار  -٩٨
ــن      ــدر مـ ــرب قـ ــي أكـ ــامل يف تلقـ ــريق العـ ــية والفـ ــنة الفرعـ اللجـ
املعلومــات عــن األمــور الــيت هلــا مســاس باســتخدام مصــادر        
القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء اخلـــارجي، وأي مســـامهة مـــتعلقة  

 .بتحسني نطاق املبادئ وتطبيقها

عن الرأي القائل بأن من الطبيعي أن تتعاون          وأُعـرب    -٩٩
اللجـنة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف وضع معايري حتكم           

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

وأبـدي رأي بأنـه ينبغي عدم استخدام مصادر القدرة           -١٠٠
 .النووية يف الفضاء اخلارجي

  
ن بني الوكاالت  وسائل وآليات تعزيز التعاو    -٤

وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات الفضائية            
 ضمن هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها    

 
ــية     -١٠١ الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

واصـــلت الـــنظر يف البـــند املـــتعلق بوســـائــل وآلـــيــات تعزيـــــز  
الـــــتعاون بـــــني الوكـــــاالت وزيـــــادة اســـــتخدام التطبـــــيقات  
ــتحدة     ــئات مــنظومة األمــم امل ــات الفضــائية داخــل هي واخلدمــ

. ٥٦/٥١وفـــيما بيـــنها، وذلـــك وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة 
 وفقا خلطــة   –وذكـرت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية قد حددت           

ــابعة     ــا السـ ــتمدهتا يف دورهتـ ــثالث الـــيت اعـ ــنوات الـ عمـــل السـ
 –) ٤٠، املـــرفق الـــثاين، الفقـــرة   A/AC.105/736(والـــثالثني 

ــيقات      ــن التطبــ ــتفادة مــ ــادة االســ ــة دون زيــ ــز احلائلــ احلواجــ
واخلدمـات الفضـائية ضـمن مـنظومة األمـم املتحدة، وفحصت         

وأحاطت اللجنة  . وسـائل وآلـيات حمـددة الزالـة تلك احلواجز         
عـلما باملناقشـات الـيت أجـرهتا اللجـنة الفرعـية حـول هـذا البند              

، الفقـــرات A/AC.105/786(عــلى الــنحــو املبــّين يف تقريــرهـا     
٩٠-٧٨.( 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن االجـتماع املشترك بني            -١٠٢
ــه      الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجـي قــد عقــد دورت

يناير / كانون الثاين  ٢٥ إىل   ٢٣الثانـية والعشـرين يف رومـا مـن          
 وتقريـــر (A/AC.105/779)، وأن الـــتقرير عـــن عملـــه   ٢٠٠٢

ضـــاء اخلـــارجي داخـــل األمـــني العـــام عـــن تنســـيق أنشـــطة الف 
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 ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢برنامج العمل لعامي    : مـنظومة األمم املتحدة   
 .، معروضان على اللجنة(A/AC.105/780)واألعوام الالحقة 

وذكـرت اللجـنة أن الـدورة التالية لالجتماع املشترك           -١٠٣
/  كانون الثاين  ٢٤ إىل   ٢٢بـني الوكـاالت سـتعقد يف فيينا من          

 .٢٠٠٣يناير 
  
م فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث       تنفيذ نظا   -٥

 الطبيعية    
 

الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية قد           -١٠٤
، يف بــند ٥٦/٥١واصــلت الــنظر، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  

بشــأن تنفــيذ نظــام فضــائي عــاملي مــتكامل لــتدبر الكــوارث        
طة كمـا الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية، وفقا خل      . الطبيعـية 

ــابعة    ــا السـ عمـــل الســـنوات الـــثالث الـــيت اعـــتمدهتا يف دورهتـ
، قامت  )٤١، املـرفق الثاين، الفقرة      A/AC.105/736(والـثالثني   

ــنظم املقــترحة للســواتل وتوزيــع    باســتعراض الــنظم القائمــة وال
البـيانات، الـيت ميكـن اسـتخدامها يف عملـيات تدبـر الكوارث،            

ــك الــنظم    ــثغرات يف تل ــلما  وأحاطــت ا. وحــددت ال للجــنة ع
ـــذا البــند    باملناقشــات الــيت أجــرهتا اللجــنــة الفرعــيــة حــــول هـ

ــرهــا    ــّين يف تقري ــنحــو املب ــلى ال ــرات A/AC.105/786(ع ، الفق
١١١-٩١.( 

وقـد شـددت اللجـنة عـلى أمهـية اتاحـة سبل الوصول               -١٠٥
يف العملـيات إىل قواعـد البـيانات الساتلية العاملية من أجل منع             

ــبلدان النامــية، واحلاجــة إىل  الكــوارث الطب يعــية، وخباصــة يف ال
حتديـد وسـد الفجـوات يف تغطـية سـواتل االستشـعار عـن بعد                
ــتأثرة      ــناطق امل ــة جلمــيع امل حــىت يتســىن توفــري معلومــات موثوق

 .بالكوارث
  
 احلطام الفضائي   -٦
 

الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية قد           -١٠٦
مة       شـرعت، وفقـا لقـرار اجل       عية العا ، يف تنفيذ خطة    ٥٦/٥١م

عمـل جديـدة مـتعددة السـنوات يف اطـار بـند جدول األعمال               
والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية . بشــأن احلطــام الفضــائي

ــام الفضــائي       ــام باحلط ــار االرتط ــلى أخط ركــزت مناقشــاهتا ع
والـــتدريــع، وذلـــــك وفقـــــا خلطـــــة العمـــل الـــيت اعـــتمدهتا يف  

ــنة   ــا الثامـ ــثالثني دورهتـ ــرة A/AC.105/761(والـ ). ١٣٠، الفقـ
ــنة    ــتــي أجـــرهتا اللجـ وأحاطـــت اللجـــنة عـــلما باملناقشـــــات الـ
الفرعـية بشـأن احلطـام الفضائي على النحــو املبّين يف تقريرهــا            

)A/AC.105/786 ١٢٦-١١٢، الفقرات.( 

وقـد اتفقـت اللجنة مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           -١٠٧
مســألة احلطــام الفضــائي، وضــرورة الــتعاون  عــلى أمهــية حبــث 

الـدويل لـتطوير اسـتراتيجيات مناسـبة وحمتملة التكاليف لتقليل           
احـتمال ارتطـام احلطـام الفضائي بالبعثات الفضائية املستقبلية،          
ــكلة    ــباها أكــــرب ملشــ ــاء انتــ ــدول األعضــ ــالء الــ ــرورة ايــ وضــ
اصـطدامات األجسـام الفضـائية، مبـا فـيها األجسـام الـيت حتمل             

ية، باحلطام الفضائي، وجلوانب            عـل  قدرة نوو صادر  تنها م ى م
ــرة A/AC.105/786(احلطــام الفضــائي األخــرى    ، )١١٨، الفق

 .٥٦/٥١وذلك وفقا لقرار اجلمعية العامة 

ــناء عــلى دعــوة مــن      -١٠٨ ــه، ب ــياح أن الحظــت اللجــنة بارت
اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، قــدم ممــثل عــن جلــنة التنســيق  

ــية باحلطــام الفضــائي  املشــتركة بــني  ــادك( الوكــاالت واملعن ) إي
عرضـا تقنـيا للجنة الفرعية حول أنشطة جلنة التنسيق وآرائها،           

ــتعلق مبــبادئها التوجيهــية لتخفــيف احلطــام   ــيما ي . وخصوصــا ف
والحظـت اللجـنة أيضـا أن اللجـنة الفرعـية قـد وجهـت، وفقا            

ــائي    ــام الفضـ ــة باحلطـ ــلها اخلاصـ ــة عمـ ، A/AC.105/761(خلطـ
ــرة الف ــدم هلــا، يف     )١٣٠ق ــنة التنســيق لكــي تق ــوة إىل جل ، دع

ــام    ــا األربعــني يف ع ــيف   ٢٠٠٣دورهت ــتراحاهتا بشــأن ختف ،  اق
 .احلطام استنادا إىل توافق اآلراء فيما بني أعضاء جلنة التنسيق
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والحظــت اللجــنة أن جلــنة التنســيق قــد توصــلت إىل    -١٠٩
ها بشــأن توافــق يف اآلراء بشــرط االستشــارة فــيما بــني مندوبــي 

مــبادئ توجيهــية مقــترحة لتخفــيف احلطــام، ويعكــف عــلى       
 .استعراضها النهائي حاليا أعضاء جلنة التنسيق

وقـد أعربـت بعـض الوفود عن الرأي القائل انه ينبغي             -١١٠
للجـنة، لكـي تضـمن قـيام اجملـتمع الدويل بتنفيذ توصيات جلنة               
ــام   ــة واألربعـــني يف عـ ــا السادسـ ــد يف دورهتـ ــيق، أن تعمـ  التنسـ

 إىل وضـــع خطـــة عمـــل ُيطلـــب مـــن اللجـــنة الفرعـــية  ٢٠٠٣
القانونــية عــلى أساســها أن تعــد اعالنــا بشــأن مــبادئ ختفــيف    

 .احلطام الفضائي

ــية      -١١١ ــبادئ التوجيه ــاده أن امل ــن رأي مف ــرب ع ــا أُع كم
ــية، وأنــه       ــام ليســت كاف ــيف احلط ــية لتخف والتوصــيات الطوع

د صاحب هذا  وقال الوف . بـد مـن وضع تدابري ملزمة قانونيا        ال
الـرأي ان احلاجـة إىل تدابـري من هذا القبيل تتجلى بوضوح يف              

ــه مــن أصــل    ــة يف أن  ســاتال يف املــدار الثابــت  ١٤احلقــيقة املاثل
 وهـي سـواتل بلغت هناية عمرها الفعال يف          –بالنسـبة لـألرض     

 أُعـيد ساتالن فقــط إىل مداريهما وفقا لتوصية    – ٢٠٠١عـام   
 املتبقــية ُتركــت يف ١٢ لســواتل الـــجلــنة التنســيق، يف حــني أن ا

املـدار الثابـت بالنسبة لألرض أو مت حتريكها منه بزيادة ارتفاع            
 .غري كافية

وأبـدي رأي بـأن ختفيف احلطام الفضائي يعقّده أيضا           -١١٢
عـدم وجـود معلومات رمسية متاحة تبني السواتل اليت ما زالت    

قال الوفد    و. فعالـة والسـواتل الـيت بلغـت هنايـة عمـرها الفعـال             
صـاحب هـذا الـرأي ان الدول اليت تطلق السواتل هي وحدها             

. الــيت تســتطيع أن حتــدد رمســيا أن جســما معيــنا مل يعــد فعــاال  
وينـبغي تشـجيع هذه الدول على اعالن تغيري وضعية األجسام           
الـتابعة هلـا مبوجـب أحكـام اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف             

ــية التســجي ("الفضــاء اخلــارجي   ــة  "لاتفاق ــية العام ــرار اجلمع ، ق
 ).، املرفق٣٢٣٥/٢٩

كمـــا أُعـــرب عـــن الـــرأي القـــائل بأنـــه ينـــبغي ادراج   -١١٣
معلومـات عـن ارتطامات احلطام الفضائي املتوقعة، على املوقع          

 .الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار             -٧

ستخدامه وتطبيقاته يف     الثابت بالنسبة لألرض وا    
ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين،          
وكذلك املسائل األخرى املتصلة بتطورات     
االتصاالت الفضائية، مع ايالء اعتبار خاص        

 الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها        
 

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية قد واصلت النظر             -١١٤
بــت بالنســبة لــألرض واالتصــاالت يف البــند اخلــاص بــاملدار الثا

بــند مفــرد للمناقشــة، وذلــك وفقــا لقــرار /الفضــائية كموضــوع
وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــات  . ٥٦/٥١اجلمعــية العامــة 

ــند مــن جــدول       ـــك الب ــية بشــأن ذلـ ــيت أجــرهتا اللجــنة الفرع ال
ــرها     ــّين يف تقريـ ــنحو املبـ ــلى الـ ــال عـ ، A/AC.105/786(األعمـ

 ).١٣٤-١٢٧الفقرات 
  
التعاون الدويل على احلد من األنشطة الدعائية        -٨

الفضائية االقتحامية اليت ميكن أن تتداخل مع              
 األرصاد الفلكية     

 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية قد نظرت يف بند              -١١٥

بشـأن التعاون الدويل على احلد من األنشطة الدعائية الفضائية           
 الفلكـــية االقتحامـــية الـــيت ميكـــن أن تـــتداخل مـــع األرصـــاد     

بــند مفــرد للمناقشــة، وذلــك وفقــا لقــرار اجلمعــية   /كموضــوع
وأحاطت اللجنة علما باملناقشات اليت أجرهتا      . ٥٦/٥١العامـة   

ــنــد مــن جــدول األعمــال     ــار هــذا الب اللجــنــة الفرعــيــة يف إطــ
ــّيــن يف تقريــرهــا   ، الفقــرات A/AC.105/786(عــلى الــنحــو املب

١٤٢-١٣٥.( 
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 املالية من أجل تنمية القدرات يف         حشد املوارد -٩

 ميدان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية          
 

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية قد نظرت يف بند              -١١٦
بشـأن حشـد املـوارد املالـية مـن أجـل تنمية القدرات يف ميدان                

بند مفرد  /تطبـيقات العلـوم والتكنولوجـيا الفضـائية كموضـوع         
. ٥٦/٥١لقــــرار اجلمعــــية العامــــة للمناقشــــة، وذلــــك وفقــــا 

وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـات اليت أجرهتا اللجنة الفرعية             
يف إطـار هـذا البـند مـن جـــدول األعمـــال عـلى النحــو املبّين                 

 ).١٤٧-١٤٣، الفقرات A/AC.105/786(يف تقريرهــا 
  

مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني      -١٠
 ية والتقنية    للجنة الفرعية العلم   

 
الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية قد           -١١٧

أقـّرت توصـيات فـريقها العامل اجلامع املتعلقة مبشروع جدول           
، الفقرتان  A/AC.105/786(األعمـال املؤقـت لدورهتـا األربعني        

 .٥٦/٥١، وذلك وفقا لقرار اجلمعية العامة )١٤٩  و١٤٨

ة اللجــنة الفرعــية العلمــية   وقــد أقــّرت اللجــنة توصــي    -١١٨
ــتداء مــن عــام      ــناوب ســنوي، اب ــبغي اعــتماد ت ــه ين ــية بأن والتقن

واالحتـاد الـدويل للمالحة     " كوسـبار "، يف تنظـيم نـدوة       ٢٠٠٣
وبـناء على ذلك، سيتم يف      . ونـدوة الصـناعة   ) إيـاف (الفضـائية   

 تنظـيم نـدوة كوسـبار وإيـاف وُيعلّـق تنظيم ندوة             ٢٠٠٣عـام   
، سـوف يـتم تنظيم ندوة الصناعة   ٢٠٠٤مث يف عـام   . الصـناعة 

وسـوف يعاد النظر بعد     . وُيعلّـق تنظـيم نـدوة كوسـبار وإيـاف         
ذلـك يف املمارسة العادية لعقد الندوتني أثناء الدورات السنوية          

 ).٣٣، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/786(للجنة الفرعية 

ــية       -١١٩ ــية العلم ــّرت اللجــنة توصــية اللجــنة الفرع ــا أق كم
ــدول     وال ــع الـ ــاف، مـ ــبار وإيـ ــوة كوسـ ــبغي دعـ ــه ينـ ــية بأنـ تقنـ

األعضـاء، إىل ترتيـب نـدوة بشـأن تطبـيقات السـواتل املالحية              

ــنــة      ـــد بأوســع مشــاركــة ممك ــيــة، تعقـ ــبلدان النام ــنافعها لل وم
أثـنــاء األسـبــوع األول مــن الــدورة األربعني للجنــة الفرعيــة          

)A/AC.105/786٣٤رة ، املرفق الثاين، الفق.( 

والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية  -١٢٠
قـــد اتفقـــت عـــلى أن يستكشـــف رئـــيــس اللجـــنة الفرعـــية       
إمكانـات بديلة ملواصلة حتسني عمل اللجنة الفرعية لكي تنظر          

، A/AC.105/786(فـيها اللجـنــة يف دورهتـا اخلامسـة واألربعني           
 ).١٥٢الفقرة 

س اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية ومـــن خـــالل ادراك رئـــي -١٢١
ــه فــرق العمــل لتنفــيذ      ــية للنشــاط اهلــام الــذي تضــطلع ب والتقن
توصــيات اليونيســبيس الثالــث، واحلاجــة إىل إعــداد تقريــر عــن 
تنفـيذ تلـك التوصـيات لكي تنظر فيه اجلمعية العامة يف دورهتا             

ــدول األعضــاء  ٢٠٠٤التاســعة واخلمســني يف عــام   ، ورغــبة ال
عية، اقترح                 العامـة يف احملافظـة     جنة الفر مال الل هر أع على جو  

أن يركّــز االنتــباه عــلى تنظــيم أعمــال اللجــنة الفرعــية بغــية        
. مواصـلة حتسـني مـا متيزت به إدارة أعماهلا من كفاءة وفعالية            

والحــظ رئــيس اللجــنة الفرعــية أن القــدرة عــلى حتقــيق ذلــك   
ــندوبون ســوف       ــا إذا كــان امل ــلى م ســتعتمد إىل حــد كــبري ع

ــرون مســـ  ــناية   يوفـ ــتعدون بعـ ــرباهتم ويسـ ــن خـ ــّناءة مـ امهات بـ
لالجـتماعات ويكونـون مسـتعدين لـإلدالء ببـياناهتم يف حدود           

ــنود جــدول األعمــال      ــند مــن ب ــية احملــددة لكــل ب ــة الزمن . املهل
وأبــدى رئــيس اللجــنة الفرعــية رغبــته يف العمــل مــع املــندوبني   
ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لضــمان أن يشــعر مجــيع       

أن الوقت الذي يقضونه يف االجتماعات ال يضيع        املشـاركني ب  
 .ُسدى

وقـد أعربـت بعـض الوفود عن رأي مفاده أن جدول             -١٢٢
أعمـال اللجـنة، وجـدول أعمـال كـل جلـنة من جلاهنا الفرعية،               
ينــبغي الــنظر فــيه عــلى حنــو أكــثر كفــاءة حــىت يتســىن ختفــيض   

 .دورات تلك اهليئات تدرجييا
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نه ينبغي أن  كمـا أعربـت وفـود أخـرى عـن ر         -١٢٣ أي يف أ
ال جيـري أي ختفـيض يف أمـد دورات اللجـنة أو جلاهنا الفرعية               
ألن عمــل هــذه اهليــئات قــد أُنعــش يف الســنوات األخــرية مــن   
خـالل فـرق عمـل اليونيسـبيس الثالـث وغريهـا، وكذلــك ألن       
ــية       ــيض ميزان ــؤدي إىل ختف ــدورات ميكــن أن ي ــد ال ــيض أم ختف

 .ئمةمكتب شؤون الفضاء اخلارجي بصورة دا

أُبـدي رأي بأن العروض البيانية اخلاصة املقدمة للجنة          -١٢٤
الفرعـية العلمـية والتقنـية حـول طائفـة واسـعة من املواضيع، مبا               
فـيها عـروض الكيانات غري احلكومية، هي عروض مهمة ألهنا           
تعــــزز مضــــمون املــــداوالت الــــتقين وتوفــــر معلومــــات عــــن  

 .حينهاالتطورات اجلديدة يف األنشطة الفضائية يف 

وقــد اتفقــت اللجــنة عــلى مشــروع جــدول األعمــال    -١٢٥
 :املؤقت التايل للدورة األربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

ــة     -١  ــتقارير املقدم ــآلراء وتقــدمي لل ــبادل عــام ل ت
 .بشأن األنشطة الوطنية

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢ 

ملتحدة الثالـث   تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم ا     -٣ 
ــارجي     ــاء اخلـــ ــاف الفضـــ ــين باستكشـــ املعـــ
واســـــــــتخدامه يف األغـــــــــراض الســـــــــلمية 

 ).اليونسبيس الثالث(

املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد   -٤ 
ــك تطبـــيقاته      ــواتل، مبـــا يف ذلـ ــطة السـ بواسـ
 .لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

ــط     -٥  ــار خطـ ــيها يف إطـ ــُينظر فـ ــنود الـــيت سـ البـ
 :لعملا

اسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف         )أ(  
 الفضاء اخلارجي؛

ــرابعة خلطــة العمــل (    تقــرر : الســنة ال
ــية مــا    اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
ــوات   ــتقوم بـــأي خطـ إذا كانـــت سـ
إضـــــافية أم ال بصـــــدد املعلومـــــات 
الـــواردة يف تقريـــر الفـــريق العـــامل    
ــدرة    ــادر القـ ــتخدام مصـ ــين باسـ املعـ

 )٦(؛.)فضاء اخلارجيالنووية يف ال

وســائل وآلــيات تعزيــز الــتعاون بــني   )ب(  
الوكـــــــاالت وزيـــــــادة اســـــــتخدام 
ــات الفضــــائية    ــيقات واخلدمــ التطبــ
ضـمن هيئات منظومة األمم املتحدة      

 وفيما بينها؛

توضــع : العــام الثالــث خلطــة العمــل(   
اقـتراحات ملموسـة حمددة، وخطط       
عمــــل حســــب االقتضــــاء، لــــتعزيز 

ــا   ــني الوكـ ــتعاون بـ ــال الـ الت يف جمـ
ــاء ضـــمن مـــنظومة   اســـتخدام الفضـ
األمــم املــتحدة، ولــزيادة اســتخدام    
ــائية    ــات الفضــ ــيقات واخلدمــ التطبــ
ــيما بــني    ــا وف ضــمن املــنظومة عموم

 )٧(.)هيئات معينة لألمم املتحدة

تنفــيذ نظــام فضــائي عــاملي مــتكامل   )ج(  
 لتدبر الكوارث الطبيعية؛

ــة العمـــــل   (    ــث خلطـــ : العـــــام الثالـــ
جـــنة الفرعـــية العلمـــية تســـتعرض الل

والتقنــــية هــــياكل عملياتــــية عاملــــية 
ــوارث   ــتدّبر الكــ ــناية بــ ــتملة للعــ حمــ
الطبيعـــــية واالســـــتفادة إىل أقصـــــى 
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ــية     ــنظم الفضــائية احلال ــن ال درجــة م
 )٨(.)واملخططة للمستقبل

 .احلطام الفضائي )د(  

تقدم جلنة : العـام الثاين خلطة العمل   (   
التنســـيق املشـــتركة بـــني الوكـــاالت 

نية باحلطام الفضائي إىل اللجنة         و املع
ــية مقــترحاهتا   الفرعــية العلمــية والتقن
بشـــأن ختفـــيف احلطـــام اســـتنادا إىل 
توافـــق يف اآلراء بـــني أعضـــاء جلـــنة  
ــاء   التنســـيق؛ وتقـــوم الـــدول األعضـ
باسـتعراض مقـترحات جلـنة التنسيق       
بشـــأن ختفـــيف احلطـــام، وتـــناقش    
الوســــــــــائل الالزمــــــــــة لدعــــــــــم 

 )٩(.)استخدامها

 :البنود املفردة للمناقشة/املواضيع -٦ 

دراســة الطبــيعة الفيزيائــية واخلــواص   )أ(  
التقنــــية لــــلمدار الثابــــت بالنســــبة    
لـــألرض واســـتخدامه وتطبـــيقاته يف 
مــيدان االتصــاالت الفضــائية وغــريه  
ــائل    ــيادين، وكذلــــك املســ ــن املــ مــ
األخـــــــرى املتصـــــــلة بـــــــتطورات   
ــائية، مـــع إيـــالء     ــاالت الفضـ االتصـ

ــبار خــاص الح  ــبلدان  اعت ــياجات ال ت
 النامية ومصاحلها؛

حشـد املـوارد املالـية مـن أجل تنمية           )ب(  
القـدرات يف مـيدان تطبيقات العلوم       

 والتكنولوجيا الفضائية؛

اســتخدام التكنولوجــيا الفضــائية يف    )ج(  
 .العلوم الطبية والصحة العمومية

مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة       -٧ 
ــنة  ــة واألربعـــني للجـ ــية احلاديـ ــية العلمـ  الفرعـ

ــيت     ــد املواضــيع ال ــا يف ذلــك حتدي ــية، مب والتقن
بنود مفردة للمناقشة أو    /سـُتبحث كمواضـيع   

ســـتبحث يف إطـــار خطـــط عمـــل مـــتعددة     
 .السنوات

تقريــــر اللجــــنة املعنــــية باســــتخدام الفضــــاء   -٨ 
 .اخلارجي يف األغراض السلمية

  
تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال                              -دال  

  احلادية واألربعني            دورهتا 
 

ــنة    -١٢٦ أحاطـــت اللجـــنة عـــلما مـــع الـــتقدير بـــتقرير اللجـ
الفرعـــية القانونـــية عـــن أعمـــال دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني       

(A/AC.105/787)           الـذي تضـمن نـتائج مداوالهتـا حول البنود ،
 .٥٦/٥١اليت أناطتها هبا اجلمعية العامة يف قرارها 

قة عمل األمم     وقـد رحبـت اللجـنة بـاالعالن عـن ح           -١٢٧ ل
املــتحدة األوىل بشــأن بــناء القــدرات يف جمــال قــانون الفضــاء،  
الـيت سـتنظمها األمانـة بالـتعاون مـع املعهد الدويل لقانون اجلو              
ــيت مــن      ــندا، وال ــة هول ــدن وحكوم ــتابع جلامعــة الي والفضــاء ال

ــثاين ٢١ إىل ١٨املــزمع عقدهــا يف الهــاي مــن    /  يف تشــرين ال
 .٢٠٠٢نوفمرب 

  
عاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة    حالة م -١

 بالفضاء اخلارجي وتطبيقها      
 

ــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -١٢٨ ــه، وفقــ الحظــت اللجــنــة أنــ
، نظـرت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف حالـة معاهدات             ٥٦/٥١

ــيقها      ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطب ــتحدة اخلمــس امل ــم امل األم
نيا بذلك        كبـند منـتظم، وأهنـا أنشـأت فـريقا عـا            يدا مع مال جد

 ).اليونان(البند يرأسه فاسيليوس كاسابوغلو 
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كمـــا الحظـــت اللجـــنة أن اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية  -١٢٩
ــيعات        ــنة للتوقـ ــة الراهـ ــن احلالـ ــرا عـ ــت تقريـ ــد تلقـ ــت قـ كانـ
ــيت حتكــم اســتخدام       ــية ال ــاهدات الدول والتصــديقات عــلى املع

ــلمعلومات الــيت تلقــتها ا   ــة مــن الفضــاء اخلــارجي، وفقــا ل ألمان
 .ودعاء تلك املعاهدات

كذلـــك الحظـــت اللجـــنة أن بعـــض الوفـــود أبلغـــت   -١٣٠
اللجــــنة الفرعــــية القانونــــية باحلالــــة الراهــــنة النضــــمامها إىل  
املعـاهدات القانونـية الدولـية اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي           
واالجـراءات األخـرى الـيت تعـتزم اختاذهـا بشـأن انضمامها إىل             

وقدمــت وفــود أخــرى معلومــات مماثلــة إىل  . تلــك املعــاهدات
 .اللجنة

أعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن املهمـــة الرئيســـية للجـــنة   -١٣١
الفرعــية وفــريقها العــامل يف اطــار هــذا البــند ســتتمثل يف بــذل   
ــم بعـــد إىل       ــيت مل تنضـ قصـــارى اجلهـــود لتشـــجيع الـــدول الـ
معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي عــلى أن   

 .ك يف أقرب وقت ممكنتفعل ذل

أبـدي رأي مفـاده أن معـاهدات الفضـاء اخلـارجي ما              -١٣٢
زالـت تعمــل جــيدا يف بيــئة مـتزايدة الــتعقّد وأهنــا وفّــرت اطــارا   
ــنا يّســر منــو كــل مــن األنشــطة احلكومــية وأنشــطة القطــاع     مثي

وأعـرب ذلك الوفد عن اعتقاده      . اخلـاص يف الفضـاء اخلـارجي      
كــل الــدول أن تصــّدق عــلى مــا  بأنــه ينــبغي للجــنة أن تناشــد  

الصـكوك اجلوهـرية األربعـة املتعلقة بقانون        "أمسـاه ذلـك الوفـد       
وأن تـنفذ تلـك الصـكوك، وأنه ينبغي للجنة أيضا أن            " الفضـاء 

تشـّجع الـدول الـيت قبلـت تلـك الصـكوك على فحص قوانينها          
 .الوطنية لتحديد ما إذا كانت كافية لتنفيذها

 قليال فقط من الدول أنشأ      أبـدي رأي مفاده أن عددا      -١٣٣
نظمـا قانونـية وطنية تسري على األنشطة ذات الصلة بالفضاء            

وأعرب ذلك الوفد عن    . الـيت تضـطلع هبا هيئات غري حكومية       
رأي مفـاده أنـه ينبغي للجنة أن تشجع الدول اليت مل تسّن بعد              

القوانــني واللوائــح املالئمــة لذلــك الغــرض عــلى أن تــنظر يف       
 .القيام بذلك

وأُبلغـت اللجنة بالتدابري اليت تعكف الواليات املتحدة         -١٣٤
عـــلى اختاذهـــا لتحســـني ســـجلها الوطـــين لألجســـام الفضـــائية 
وتيسـري سـبل الوصـول الـيه وفقـا التفاقـية التسـجيل، وكذلك               
لتوضـيح املعـايري احمللـية املتـبعة الضافة أجسام فضائية إىل ذلك              

 معلومات  وأفـيد بـأن ذلك السجل سيتضمن      . السـجل الوطـين   
عــن كــل األجســام الفضــائية الــيت متلكهــا أو تشــغلها كــيانات  
حكومــية أو مــن القطــاع اخلــاص يف الواليــات املــتحدة والــيت   
تطلـق مـن داخـل أو خـارج اقلـيم الواليـات املتحدة، وكذلك               
بعـض األجسام الفضائية العاطلة اليت كانت قد أدرجت سابقا          

 يف السجل   وعـلى وجـه العمـوم، لـن تـدرج         . يف ذلـك السـجل    
احلمـوالت غـري العملـية الـيت تطلـق من اقليم الواليات املتحدة              
ــرى أن تلــك      ــتحدة ت ــات امل ــرافقها، حيــث ان الوالي ــن م أو م
ــيت      ــة ال ــدرج يف الســجل الوطــين للدول ــبغي أن ت احلمــوالت ين

ــيها مــالكو تلــك احلمــوالت أو مــتعهدوها    ــتمي ال وأُبلغــت . ين
ــتحدة عــلى   اللجــنة أيضــا بالــتدابري الــيت تعكــف الوال     يــات امل

اختاذهـا لضـمان ادراج بـيانات دقيقة وكاملة يف السجل الذي            
ميسـكه األمـني العام عن األجسام الفضائية املدرجة يف سجلها           

وأبـدي رأي مفاده أنه ينبغي للدول األخرى أن تقوم          . الوطـين 
بتوضـيح ممـاثل ملمارسـتها املـتعلقة بالتسـجيل مـن أجـل حتسني               

 .امة لصاحل كل األمماملمارسة الدولية الع

وأبــدي أيضــا رأي مفــاده أن التشــجيع عــلى زيــادة        -١٣٥
الــتعاون الــدويل يف جمــال تســجيل األجســام الفضــائية ميكــن أن 
يكـون نشاطا من املالئم أن تضطلع به اللجنة الفرعية القانونية           

 .ومكتب األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي

ــبغي    -١٣٦ ــه ين للجــنة أن تعــاجل وأعــرب عــن رأي مفــاده أن
ممارسـات بعـض الكـيانات الـتجارية غـري احلكومية فيما يتعلق             
بـتوفري بـيانات االستشـعار عـن بعـد لضـمان اتسـاقها مـع مبدأ                 
عــدم التميــيز اجملّســد يف أحكــام املعــاهدة املــتعلقة باملــبادئ الــيت 
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حتكـم أنشـطة الـدول يف مـيدان استكشـاف واستخدام الفضاء             
ــك الق   ــر واألجــرام الســماوية األخــرى    اخلــارجي، مبــا يف ذل م

 )).٣١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة (

مـن جهة أخرى، ارتئي من غري املالئم أن تعّبر اللجنة          -١٣٧
عــن آراء رمســية بشــأن املمارســات الــيت هــي أساســا ممارســات  

 .جتارية لتلك الكيانات التجارية غري احلكومية
 
فيما يتعلق   معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية   -٢

 بقانون الفضاء   
 

ــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -١٣٨ ــه، وفقــ الحظــــت اللجــنة أنــ
، نظــرت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف املعلومــات عــن  ٥٦/٥١

ــند      ــانون الفضــاء كب ــتعلق بق ــيما ي ــية ف ــنظمات الدول أنشــطة امل
 .منتظم

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجنة الفرعية القانونية           -١٣٩
ــدمي     تلقــت تق ــية خمــتلفة دعيــت إىل تق ــنظمات دول ــن م ــر م اري

تقاريــر عــن أنشــطتها املــتعلقة بقــانون الفضــاء، وأقــرت اتفــاق  
اللجـنة الفرعـية القانونـية عـلى أن توجـه األمانـة دعوات مماثلة               
ــية     ــدورة الثانـ ــيما خيـــص الـ ــبة فـ ــية املناسـ ــنظمات الدولـ إىل املـ

 .٢٠٠٣واألربعني للجنة الفرعية يف عام 

 عن رأي مفاده أن النظر يف هذا البند املنتظم          وأعـرب  -١٤٠
ميـثل ابـتكارا فسـح اجملـال يف مداوالت اللجنة الفرعية القانونية      
ــية        ــنظمات الدولــية املعن ــب امل ــن جان ــري أكــثر م ــدور جوه ل
باألنشـطة ذات الصلة بالفضاء وملسامهة هذه املنظمات بنشاط         

 .يف التطوير التدرجيي لقانون الفضاء

ــد أحاطــ  -١٤١ ــدورة    وق ــناء ال ــا جــرى أث ت اللجــنة عــلما مب
احلالـية مـن عقـد اجـتماع غري رمسي لفريق خرباء عّينتهم دول           
أعضـــاء لدراســـة تقريـــر جلـــنة اليونســـكو العاملـــية ألخالقـــيات 

ــيات  ) كوميســت(املعــارف العلمــية والتكنولوجــية   عــن أخالق
 .السياسة العامة بشأن الفضاء

ــبغي لل   -١٤٢ ــه ين جــنة أن حتــث وقــد أعــرب عــن رأي يف أن
الوفــود عــلى تعــيني خــرباء للمشــاركة يف ذلــك العمــل، الــذي  

 .سوف ُتعرض نتائجه خالل الدورة التالية للجنة الفرعية
  
تعريف الفضاء اخلارجي   ) أ: (األمور املتعلقة مبا يلي    -٣

طبيعة املدار الثابت بالنسبة     )ب(وتعـيني حدوده؛ و   
يف لــألرض وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف ذلــك الــنظر  

الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد   
ــألرض دون      ــبة لـ ــت بالنسـ ــلمدار الثابـ ــادل لـ والعـ

 مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 

ــرار اجلمعــية العامــة     -١٤٣ ــا لقــ ــه، وفقــ الحظــت اللجــنة أنــ
، واصــلت اللجــنة الفرعــية القانونــية الــنظر يف األمــور   ٥٦/٥١

تعــريف الفضــاء  ) أ: (دا منــتظمااملــتعلقة مبــا يــلي بصــفتها بــن    
طبـيعة املدار الثابت بالنسبة     ) ب(اخلـارجي وتعـيني حـدوده؛ و      

لـــألرض وكيفـــية اســـتخدامه، مبـــا يف ذلـــك الـــنظر يف الســـبل   
والوســـائل الـــيت تكفـــل االســـتخدام الرشـــيد والعـــادل لـــلمدار 
الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل       

 .لالتصاالت

ظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل املعــين هبــذا   كمــا الح -١٤٤
لكي ) بريو(البـند قـد أنشئ من جديد برئاسة مانويل ألفاريس        

يــنظر يف األمــور املــتعلقة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني        
حـدوده فقـط، وفقـا لالتفـاق الـذي مت التوصـل الـيه يف الدورة               

ــرته اللجــنة     ــية وأق ــية القانون ــثالثني للجــنة الفرع  يف التاســعة وال
 .دورهتا الثالثة واألربعني

كــررت بعــض الوفــود رأيــا مفــاده أن عــدم وجــود        -١٤٥
ــدم       ـــدوده سيســبب ع ــيــني حلـ ــريف للفضــاء اخلــارجي وتع تع
الـيقني القـانوين فـيما يـتعلق بقـانون الفضـاء وقـانون اجلو، وأنه         
ينــبغي توضــيح ذلــك للتقلــيل مــن احــتمال نشــوء نــزاعات بــني 

ــدول ــري إىل أن احلا. الــ ــذا  وأشــ ــانوين يف هــ ــة إىل يقــــني قــ جــ
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ــتكارات     ــنظر إىل االبـ ــا بالـ ــثر احلاحـ ــبحت أكـ ــوص أصـ اخلصـ
ـــالق      ــنقل الفضــائــي واطـ املســتجدة يف جمــال تكنولوجــيات ال

 .الصواريخ

وأبـدي رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض              -١٤٦
 .يشكل جزءا أساسيا من الفضاء اخلارجي

 رأي مفــاده أن وكــررت بعــض الوفــود االعــراب عــن -١٤٧
ــيعي حمــدود ذو      ــألرض هــو مــورد طب ــدار الثابــت بالنســبة ل امل
مسـات خاصـة بـه جتعلـه عرضـة لالشـباع، وأن استغالله ينبغي               
أن يسـتند إىل مبدأ اتاحة سبل الوصول الرشيد واملنصف لكل           
الـبلدان، مـع مـراعاة االحتـياجات اخلاصـة لدى البلدان النامية              

 . معينةوالوضع اجلغرايف اخلاص ببلدان
  
اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر   -٤

ــان    ــارجي وامكــ ــاء اخلــ ــنووية يف الفضــ ــدرة الــ القــ
 تنقيحها

 
الحظــــت اللجــنة أنــــه، وفقــــا لقــرار اجلمعــيــة العامــة   -١٤٨
، واصـلت اللجنة الفرعية القانونية النظر يف استعراض         ٥٦/٥١

ــدرة ا   ــادر القـ ــتخدام مصـ ــلة باسـ ــبادئ ذات الصـ ــنووية يف املـ لـ
بند منفرد  /الفضـاء اخلارجي وامكان تنقيحها، كمسألة منفردة      

 .للمناقشة

ــبادال لـــآلراء جـــرى يف    -١٤٩ ــنة أن تـ ــا الحظـــت اللجـ كمـ
اللجـنة الفرعـية القانونـية بشـأن اسـتعراض املـبادئ ذات الصلة              
باسـتخدام مصـادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وامكان          

، A/AC.105/787( تقريــرها تنقــيحها، حســبما هــو جمســد يف   
، الـذي وردت فـيه اشارة إىل العمل الذي          )٧٨-٧٢الفقـرات   

تضـطلع بـه حالـيا اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية يف اطار البند              
اســــتخدام مصــــادر القــــدرة الــــنووية يف الفضــــاء     "املعــــنون 
 ".اخلارجي

  

الــنظر يف اتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات  -٥
اليت فتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون      (املتـنقلة   

ويف ) ٢٠٠١نوفمــــــرب  / تشــــــرين الــــــثاين  ١٦يف 
املشـروع األويل للربوتوكول األويل املتعلق املسائل       

 اخلاصة باملوجودات الفضائية
 

ــة     -١٥٠ ــرار اجلمعــيــة العامــ الحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــ
/ ملنفردة، نظـرت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف املسألة ا           ٥٦/٥١

ــنون    ــنفرد للمناقشــة املع ــند امل ــية الضــمانات   "الب ــنظر يف اتفاق ال
الـيت فتح باب التوقيع عليها يف  (الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة       

ــاون يف   ــثاين ١٦كيــــب تــ ــرين الــ ــرب / تشــ ويف ) ٢٠٠١نوفمــ
املشـــــروع األويل للـــــربوتوكول املـــــتعلق باملســـــائل اخلاصـــــة  

 ".باملوجودات الفضائية

نه، عمال باالتفاق              وأحاطـت    -١٥١ تياح بأ علما بار جنة  الل
الـذي مت التوصـل اليه يف دورهتا الرابعة واألربعني، أنشئت آلية         

. تشـاورية خمصصـة الستعراض املسائل ذات الصلة بذلك البند         
كمــا أحاطــت اللجــنة عــلما بــأن اجــتماعني مــا بــني الــدورات  
ــافتهما      ــة واستضـ ــاورية املخصصـ ــية التشـ ــار اآللـ ــدا يف اطـ عقـ

ســبتمرب / أيلــول١١ و١٠كومــة الفرنســية يف بــاريس يومــي احل
 كانــون  ٢٩ و ٢٨ واحلكومـة االيطالـية يف روما يومي         ٢٠٠١

وأعربـت اللجنة عن تقديرها للحكومتني     . ٢٠٠٢يـناير   /الـثاين 
الفرنسـية وااليطالـية الستضـافتهما اجـتماعي مـا بني الدورات            

 .املنعقدين يف اطار اآللية التشاورية املخصصة

كـررت بعض الوفود االعراب عن الرأي الذي مفاده          -١٥٢
ــربوتوكول أن    ــية وال للمشــروع األويل لل ــبغي لالتفاق ــه ال ين أن
يعطّـال وال أن يضـعفا مبادئ قانون الفضاء الدويل الراهنة وأن            

 .الغلبة ينبغي أن تكون هلذه األخرية يف حال حصول تنازع

ــاده أن تضــمني    -١٥٣ ــود عــن رأي مف  وأعربــت بعــض الوف
املشـــروع األويل للـــربوتوكول شـــرطا ضـــمانيا مالئمـــا يســـلّم 
بأولـية مـبادئ قـانون الفضـاء الـدويل الراهـنة سـيكون ضروريا               
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. لضـمان عـدم املسـاس بـأي شـكل من األشكال بتلك املبادئ             
ــرافية واملســّجل      ــتغال الســلطة االش ــاده أن اش ــدي رأي مف وأب
 عــلى حنــو موثــوق فــيه مــن شــأنه أيضــا أن يســاهم يف ضــمان   

 .استمرار كمال مبادئ قانون الفضاء الدويل الراهنة

أبــدي رأي مفــاده أنــه ســيكون مــن الســابق ألوانــه        -١٥٤
معاجلـة مسألة أولية مبادئ قانون الفضاء الدويل الراهنة إىل أن           

 .توضع الصيغة النهائية لنص املشروع األويل للربوتوكول

ــاده أن     -١٥٥ ــود االعــراب عــن رأي مف كــررت بعــض الوف
تفاقــــية واملشــــروع األويل للــــربوتوكول املــــتعلق باملســــائل  اال

ــنطويان عــلى قــدرات كــبرية     ــاملوجودات الفضــائية ي اخلاصــة ب
عــلى تيســري تطويــر األنشــطة الــتجارية يف الفضــاء اخلــارجي      
بـزيادة توفـري الـتمويل الـتجاري لتلك األنشطة، مما يعود مبنافع         

تصــادية عــلى مجــيع الــبلدان مبخــتلف مســتويات تنميــتها االق     
 .والتكنولوجية

وكــررت بعــض الوفــود االعــراب عــن رأي مفــاده أن  -١٥٦
دور الســلطة االشــرافية املــتوخى يف االتفاقــية واملشــروع األويل 
للـــربوتوكول ينـــبغي أن يـــناط مبـــنظمة حكومـــية دولـــية ذائعـــة 
الصـيت وقـد يكون من املناسب اناطته باألمم املتحدة أو أحد            

 .أجهزهتا

ــدي رأي مفــ  -١٥٧ ــا كانــت   أب ــتحدة، إذا م اده أن األمــم امل
ــبغي أن تتمــتع بكــامل     ستضــطلع بــدور الســلطة االشــرافية، ين
ــية       ــيها اتفاقـ ــنص علـ ــيت تـ ــانات الـ ــيازات واحلصـ ــاق االمتـ نطـ

قــرار اجلمعــية العامــة  (امتــيــازات األمــم املــتحــدة وحصــاناهتــا  
وأنـه ينـبغي لألطـراف يف اتفاقـية الضمانات          )) أوال( ألـف    ٢٢

على املعدات املنقولة والربوتوكول املقبل أن تسدد هلا          الدولـية   
 .بالكامل ما تتكبده من نفقات يف هذا اخلصوص

أبـدي رأي مفـاده أنـه ميكـن تعـيني األمني العام لألمم               -١٥٨
املـتحدة ليـتوىل مهمـة السـلطة االشـرافية وميكـن اناطة وظائف              

والحظ ذلك  . تلـك السـلطة مبكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي          

 أن مهــام الســجل قــد بــدأ املكتــب االضــطالع هبــا فعــال  الوفــد
نـيابة عـن األمـني العـام فـيما يقـترن باتفاقـية تسـجيل األجسام                 
الفضـــائية املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي، وجتـــربة املكتـــب يف  

 .األنشطة املتعلقة بالتسجيل

ــاده أن     -١٥٩ ــود االعــراب عــن رأي مف كــررت بعــض الوف
تعلقة باتفاقية الضمانات الدولية    عـددا مـن املسائل املضمونية امل      

عــلى املعــدات املــنقولة واملشــروع األويل للــربوتوكول تتطلــب  
املـزيد مـن الـنظر، مـع أخـذ حقـوق الـدول والـتزاماهتا مبوجب                

. املعـاهدات الدولـية الراهـنة املـتعلقة بالفضاء يف كامل االعتبار           
وأفـيد بـأن املسـائل الـيت تسـترعي اهـتماما خاصـا هـي املسائل                 

املســـؤولية والتـــبعة الدوليـــتني عـــن  ) أ: (ات الصـــلة مبـــا يـــليذ
األنشــطة الفضــائية ومراقــبة هــذه األنشــطة عــلى حنــو فعــال        
واالشـــراف علـــيها بشـــكل متواصـــل مـــن جانـــب الـــدول؛       

متويـل املوجـودات الفضـائية اليت توفر خدمات عمومية           )ب(و
 .أو تستخدم تكنولوجيات مزدوجة االستخدام

عدم حتديد أي بند لكي              أبـدي رأي مفـاده     -١٦٠ ظرا ل نه ن  أ
يــنظر فــيه يف اطــار خطــة عمــل أثــناء الــدورة الثانــية واألربعــني 

، سيتوفر للجنة الفرعية    ٢٠٠٣للجـنة الفرعـية القانونية يف عام        
متســع مــن الوقــت حملاولــة حــل املســائل األساســية ذات الصــلة  

 .باالتفاقية واملشروع األويل للربوتوكول

فــاده أنــه، بيــنما ســيحيل املعهــد     كمــا أبــدي رأي م  -١٦١
املشــروع األويل ) اليونــيدروا(الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص 

للـربوتوكول قريـبا إىل احلكومات هبدف دعوة جلنة من اخلرباء       
ــاد يف أواخــر عــام     ــيني إىل االنعق ــإن للجــنة  ٢٠٠٢احلكوم ، ف

ــتها    ــلمية وجلنـ اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض السـ
ليهما أداؤه يف زيادة تطوير              الفرعـية القان   صال ع نية دورا متوا و

ــربوتوكول  ــروع األويل للـ ــد   . املشـ ــك الوفـ ــل ذلـ ــك، فّضـ لذلـ
ــية     ــية القانونـ ــنة الفرعـ ــال اللجـ ــدول أعمـ ــند يف جـ ــتبقاء البـ اسـ

، وبوجه  ٢٠٠٣لدورهتـا الثانـية واألربعـني الـيت ستعقد يف عام            
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أعـــم، إىل أن يصـــاغ املشـــروع األويل للـــربوتوكول بالكـــامل  
 .وضع يف صيغته النهائيةوي

ــاده أن مصـــاحل    -١٦٢ ــة أخـــرى، أبـــدي رأي مفـ ومـــن جهـ
اهليـئات املالـية ختـص جانـبا واحدا فقط من األنشطة الفضائية،       
وأنـه ينـبغي بشـكل أساسـي تناوهلا ضمن نطاق قوانني الفضاء              

ــنة   ــتجارية الراه ــية واملمارســات ال ــدى ذلــك  . الوطن ــك، أب لذل
جنة الفرعية القانونية يف النظر     الوفـد حتفظـات على استمرار الل      

يف ذلـــــك املوضـــوع بعـــد دورهتـــا الثانـــية واألربعـــني يف عـــام  
٢٠٠٣. 

ــية     -١٦٣ ــنة الفرعـ ــل اللجـ ــلى أن تواصـ ــنة عـ واتفقـــت اللجـ
القانونــية الــنظر يف ذلــك البــند يف دورهتــا الثانــية واألربعــني يف   

ــام  ــنة    ٢٠٠٣عـ ــتهما اللجـ ــتني اقترحـ ــريقة اللـ ــكل والطـ  بالشـ
قرة              الفرعـية، ح   د يف الف هو جمّس  من تقرير اللجنة    ١٣٧سبما 

ــني     ــة واألربعــــ ــا احلاديــــ ــن دورهتــــ ــية عــــ ــية القانونــــ الفرعــــ
(A/AC.105/787). 

  
 "الدولة املُطلِِقة"مراجعة مفهوم    -٦
 

ــه، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة     -١٦٤ الحظــت اللجــنــة أنــ
ــراجعة مفهــوم    ٥٦/٥١ ــية م ــية القانون ، واصــلت اللجــنة الفرع

قة   الدولـة " وفقـا خلطة العمل الثالثية األعوام اليت اتفقت        "  املُطِل
 )١٠(.عليها اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني

ــية،      -١٦٥ ــية القانون ــا الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع كم
وفقـا خلطـة عمـلها الثالثـية األعـوام، أعادت انشاء فريق عامل              

 .البند، للنظر يف ذلك )أملانيا( أوي شروغل –برئاسة كاي 

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها للفـريق العامل ورئيسه             -١٦٦
الجنازمهـــا خطـــة العمـــل الثالثـــية األعـــوام بـــنجاح، وكذلـــك   
لالسـتنتاجات الـيت خلص اليها الفريق العامل واليت هي جمّسدة           

 ).، املرفق الرابعA/AC.105/787(يف تقرير الفريق العامل 

ن استنتاجات  أبـدي رأي مفـاده أنـه، بالـرغم مـن كـو             -١٦٧
الفـريق العـامل ال تشكل أو تتضمن تفسريا رمسيا أو تعديالت             
مقـترحة بشـأن اتفاقـية التسجيل واتفاقية املسؤولية الدولية عن           

مــرفق قــرار اجلمعــية (األضــرار الــيت حتدثهــا األجســام الفضــائية 
فهـي تكتسي قيمة كبرية يف توضيح       )) ٢٦-د (٢٧٧٧العامـة   

ئيســية الــيت يــثريها تطــور ممارســات بعــض املســائل القانونــية الر
اإلطــالق واضــفاء طــابع جتــاري عــلى األنشــطة ذات الصــلة       

وأيد . ومشـاركة القطـاع اخلـاص يف ذلـك القطاع من النشاط           
ــتنتاجات،    ــواردة يف االســ ــيات الــ ــا التوصــ ــد متامــ ذلــــك الوفــ
ــرام      ــدول يف ابـ ــنظر الـ ــية إىل أن تـ ــية الداعـ ــا التوصـ وخصوصـ

ولية فــيما خيـص كـل مـرحلة مــن    اتفاقــات وفقــا التفاقــية املســؤ
مـراحل أي بعـثة يف احلاالت اليت تنطوي على عمليات اطالق            
مشـتركة أو بـرامج تعاونـية، وذلك بغية حتديد مدى املسؤولية           

 .الفعلية لكل األطرف يف عملية اإلطالق حتديدا واضحا

وأبـــدي رأي مفـــاده أن االســـتنتاجات الرئيســـية الـــيت  -١٦٨
لتقرير احلايل             خلـص الـيها الفـريق العـام        تدرج يف ا نبغي أن  ل ي

 .للجنة الذي سترفعه إىل اجلمعية العامة

أحاطـت اللجـنة علما بالتوصيات الرئيسية املقدمة من          -١٦٩
 :الفريق العامل كما يلي

أوصـى الفـريق العـامل بـأن تـنظر الـدول الـيت         )أ( 
تضـطلع بأنشطة فضائية يف القيام خبطوات لتنفيذ قوانني وطنية          

دار األذون وتوفـــري االشـــراف املتواصـــل ألجـــل    بشــــأن اصــــ
ــاء      ــا يف الفضـ ــن رعاياهـ ــات مـ ــا جهـ ــوم هبـ ــيت تقـ ــطة الـ األنشـ
ــية مبقتضــى اتفاقــية    ــتزاماهتا الدول اخلــارجي، وكذلــك لتنفــيذ ال
. املســؤولية واتفاقــية التســجيل وغريمهــا مــن االتفاقــات الدولــية
نية وأشـار الفـريق العـامل إىل أن تنفـيذ األحكـام القانونـية الوط             

ــنفع عــلى الــبلد املعــين بعــدة     بشــأن الفضــاء ميكــن أن يعــود بال
تفعيل والية البلد القضائية ورقابته على      ) أ: (طـرق ومـنها مثال    

تقلــيل خماطــر حــوادث االطــالق وغــري  )ب(اجلســم الفضــائي؛ 
توفري  )ج(ذلـك مـن األضـرار فـيما يـتعلق باألنشطة الفضائية؛             
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 تلـــك األضـــرار؛ الســــبل الســــريعة والفعالــــة للــــتعويض عــــن 
ى اتفاقـــية توفـــري آلـــيات حلكومـــة ملـــزمة دولـــيا مبقتضـــ      )د(

املســـؤولية للحصـــول عـــلى تعويضـــات مـــن أي هيـــئات غـــري  
وذكـــر الفـــريق العـــامل أن مكتـــب . حكومـــية ســـببت الضـــرر

ــؤدي خدمــات كمــورد      شــؤون الفضــاء اخلــارجي ميكــن أن ي
ــبلدان الســاعية إىل       ــية ألجــل ال ــلمعلومات واملســاعدة القانون ل

ــبلدان   اســ تحداث قوانــني وطنــية بشــأن الفضــاء، وخصوصــا ال
 النامية؛

أوصـــى الفـــريق العـــامل، مـــن خـــالل اتـــباع   )ب( 
ــرام اتفاقــات طــبقا      ــدول يف اب ــنظر ال ــأن ت املمارســة الشــائعة، ب

 مــن املــادة اخلامســة مــن اتفاقــية املســؤولية خبصــوص  ٢للفقــرة 
كـل مـرحلة مـن مـراحل أي بعـثة فضـائية فـيما يتعلق بعمالت          

 الطالق املشتركة أو برامج التعاون يف هذا الصدد؛ا

أوصـى الفـريق العـامل بالـنظر يف التوفـيق بني             )ج( 
املمارسـات الطوعـية ممـا مـن شـأنه أن يوفـر االرشاد التوجيهي        
املفـــيد يف ســـياق عمـــلي للهيـــئات الوطنـــية الـــيت تـــتوىل تنفـــيذ 

علما بأن  . معـاهدات األمـم املـتحدة اخلاصة بالفضاء اخلارجي        
االتفاقـات أو املمارسـات غـري الرمسـية بشـأن تبسيط اجراءات             
الترخـيص الفضـائي املنفصـلة لـدى خمتلف الدول املعنية بعملية            
اطــالق مــا قــد تقلــل مــن تكالــيف الــتأمني واألعــباء التنظيمــية   
الرقابـية عـلى قطاع الصناعة اخلاص، وكذلك تكاليف التنظيم       

، قــد يكــون مــن وعــلى ســبيل املــثال. الــرقايب عــلى احلكومــات
األمــور القــّيمة الــنظر يف ســبل تقلــيل عــدد الــبلدان الــيت حتــدد   
اشـتراطات مـزدوجة بشـأن الـتأمني عـلى الغري خبصوص عملية           

وميكـن للدول أن تنظر أيضا      . اطـالق أو مـرحلة اطـالق معيـنة        
يف حتديـد ممارسـات طوعـية مـتوافقة بشـأن نقـل ملكـية مركبة                

من شأن اتباع ممارسات من  وعـلى العموم،    . فضـائية يف املـدار    
هــذا الــنحو أن يــزيد مــن االتســاق وقابلــية التنــبؤ يف قوانــني       
الفضــاء الوطنــية، ويســاعد عــلى اجتــناب حــدوث فجــوات يف 

ــاهدات  ــيذ املع ــنظر يف    . تنف ــه ميكــن ال ــامل أن ــريق الع وذكــر الف

اتــباع ممارســات طوعــية مــتوافقة عــلى أســاس ثــنائي أو مــتعدد  
 .ي من خالل األمم املتحدةاألطراف، أو على أساس عامل

ــتراح الداعــي إىل أن     -١٧٠ ــيدا لالق أبــدت بعــض الوفــود تأي
تشـــكل اســـتنتاجات الفـــريق العـــامل األســـاس لقـــرار منفصـــل 
تصـدره اجلمعـية العامـة بشـأن التوصيات املتعلقة بتنفيذ مفهوم            

 ".الدولة املُطِلقة"

ــيه     -١٧١ ــذي توصــلت ال ــود باالتفــاق ال رحبــت بعــض الوف
فاده أن املسائل ذات الصلة                اللجـنة ا   لذي م نية وا عية القانو لفر
سيتواصـــل الـــنظر فـــيها ومراجعـــتها " الدولـــة املُطِلقـــة"مبفهـــوم 

كجـزء مـن الواليـة املوسـعة للفـريق العامل الذي أنشأ يف اطار               
حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة           "البـند املعـنون     

فاده أن مواصلة    وأبـدي رأي م   ". بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها     
الـنظر يف تلك املسائل ينبغي أن تشمل صوغ النقاط األساسية           
لقـرار منفصـل للجمعـية العامـة بشأن التوصيات املتعلقة بتنفيذ            

 ". الدولة املُطِلقة"مفهوم 
 
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية       -٧

 واألربعني للجنة الفرعية القانونية      
 

ــا لقــرار اجلمعــية العامــة  الحظــت اللجــنــة أن -١٧٢ ــه، وفقــ ــ
ــنوانه    ٥٦/٥١ ــند عـ ــية يف بـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ــرت اللجـ ، نظـ

ــة إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف     " ــتراحات موجه اق
األغـراض السـلمية بشـأن بـنود جديدة يراد من اللجنة الفرعية             

 ".القانونية أن تنظر فيها أثناء دورهتا الثانية واألربعني

قدرا كبريا من تبادل اآلراء              كمـا ال   -١٧٣ جنة أن  حظت الل
ــدة      ــتراحات عدي ــية بشــأن اق ــية القانون جــرى يف اللجــنة الفرع
ــدة جلــدول     ــنود جدي ــدول األعضــاء خبصــوص ب مقدمــة مــن ال
ــتراح مقــدم إىل     ــه مت التوصــل إىل اتفــاق عــلى اق األعمــال، وأن
ــنة خبصــوص جــــدول أعمــال الــدورة الثانــية واألربعــني       اللج
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عام      للجـنة الفرعـ    ، عـلى النحو املبني يف تقريرها       ٢٠٠٣يــة يف 
)A/AC.105/787 ١٤٢-١٣١، الفقرات.( 

أعربـت بعـض الوفود من جديد رأي مفاده أنه ينبغي             -١٧٤
للجـنة الفرعـية القانونـية أن تـنظر يف مدى مالءمة واستصواب             
وضـع اتفاقـية شاملة عاملية النطاق بشأن قانون الفضاء الدويل،         

حالة معاهدات "ند جدول األعمال املعنون   كبـند فـرعي مـن بـ       
، "األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبيقها            

وفقـا لالقـتراح الـذي قدم إىل اللجنة الفرعية القانونية يف ورقة             
ــيونان     ــي والصـــــــني والـــــ ــاد الروســـــ ــن االحتـــــ ـــل مـــــ عمـــــ

(A/AC.105/C.2/L.236) .    وأعربـــت تلـــك الوفـــود عـــن رأي
شاملة العاملية النطاق ستساعد على          مفـاده أن تلـك اال      قية ال تفا

سـد الـثغرات املوجـودة يف النظام القانوين الدويل الراهن بشأن            
ــدي رأي  . الفضــاء، دون املســاس باملعــاهدات الراهــنة   كمــا أب

ــدى       ــع ل ــزيد يف الداف ــذا املشــروع أن ي ــن شــأن ه ــاده أن م مف
ــار        ــلى حنــو واف اآلث ــاجل ع ــية لكــي تع ــية القانون اللجــنة الفرع
ــيدان    ــتقدم والـــتغري الســـريعني يف مـ ــبة عـــلى الـ ــية املترتـ القانونـ

 .األنشطة الفضائية احلديثة

مـن جهـة أخـرى، أعـرب مـن جديـد عن رأي مفاده                -١٧٥
ــاء    ــتعلقة بالفضــ ــبادئها املــ ــتحدة ومــ ــاهدات األمــــم املــ أن معــ
ــرنة     ــعة ومـ ــية واسـ ــة إىل بنـ ــا زالـــت تفـــي باحلاجـ ــارجي مـ اخلـ

لتغري، وأهنا معا أنشأت اطارا     السـتيعاب التكنولوجـيا السريعة ا     
لذلك ارتئي من غري    . ازدهـرت ضمنه أنشطة الفضاء اخلارجي     

الضــروري وال املمكــن وضــع اتفاقــية شــاملة وحــيدة بشــأن       
كمــا أبــدى ذلــك الوفــد شــاغال مــثاره أن   . الفضــاء اخلــارجي

الـنظر األويل يف استصـواب معـاهدة مـن ذلـك القبيل من شأنه             
رار جــدوى املعــاهدات الراهــنة أن يــثري تســاؤالت حــول اســتم

وأن يقـّوض اجلهـود الـيت تبذهلا اللجنة للتشجيع على التصديق            
 .على تلك املعاهدات واالنضمام اليها

ــيل الــذي أجــراه املركــز     -١٧٦ نّوهــت بعــض الوفــود بالتحل
األورويب لقـــانون الفضـــاء بشـــأن اجلوانـــب القانونـــية لـــلحطام 

اديــة واألربعــني للجــنة الفضــائي مثــلما أُبلــغ عــنه يف الــدورة احل
الفرعـية القانونـية، ورأت أنـه بينما ينبغي أن يكون هناك دعم              
كـامل للعمـل الذي تضطلع به يف الوقت احلايل اللجنة الفرعية         
العلمـية والتقنـية وجلـنة التنسـيق املشتركة بني الوكاالت املعنية            
باحلطـام الفضــائي، فانـه ســيكون مـن املستصــوب جـدا صــوغ     

من احلطام الفضائي واعتماده يف             اعـالن مـبادئ      ية  شأن الوقا ب
وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية       . أقـرب وقت ممكن   

ــل يف عــام      ــك العم ــب ٢٠٠٤القانونــية أن تشــرع يف ذل ، عق
 .انتهاء عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

ــذّر عــلى       -١٧٧ ــه تع ــرغم مــن أن ــه، بال ــاده أن ــدي رأي مف أب
قانونــية التوصــل إىل توافــق يف اآلراء حــول    اللجــنة الفرعــية ال 

ادراج أي بـنود جديـدة يف جـدول أعماهلـا، فـإن هـنالك عدة                
مواضــيع تســتأهل اهــتمام اللجــنة الفرعــية وينــبغي الــنظر فــيها   

ومــن تلــك املواضــيع املوضــوع املــتعلق   . أثــناء دوراهتــا القادمــة 
ــلحطام الفضــائي  ــية ل ورأى ذلــك الوفــد أن  . باجلوانــب القانون

ــانون الفضــاء وفــر      الت ــراه املركــز األورويب لق حلــيل الــذي أج
أفكـارا قـّيمة وأثـار عـدة أسئلة ميكن استخدامها نقطة انطالق             

 .الجراء مزيد من املناقشات داخل اللجنة الفرعية القانونية

وعــلى أســاس مــداوالت اللجــنة الفرعــية القانونــية يف    -١٧٨
ة يف الفقــرات  دورهتـــا احلاديـــة واألربعـــني واملناقشـــات اجملّســـد

 أعـــاله، اتفقـــت اللجـــنة عـــلى مشـــروع جـــدول ١٧٧-١٧٢
األعمـال املؤقـت الـتايل للـدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية            

 :٢٠٠٣القانونية يف عام 
  

 البنود املنتظمة 
 

 .افتتاح الدورة واقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 
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ألمـم املـتحدة اخلمـس املــتعلقة    حالــة معــاهدات ا -٤ 
 .بالفضاء اخلارجي وتطبيقها

املعلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولـية بشأن            -٥ 
 .قانون الفضاء

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

ــيني    )أ(   ــارجي وتعــ ــاء اخلــ ــريف الفضــ تعــ
 حدوده؛

ــألرض    )ب(   ــدار الثابــت بالنســبة ل ــيعة امل طب
وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف ذلــك حبــث 

لســــبل والوســــائل الكفــــيلة بضــــمان  ا
االســـتخدام الرشـــيد والعـــادل لـــلمدار 
ــألرض دون مســاس    الثابــت بالنســبة ل

 .بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
  

 بنود منفردة للمناقشة/مسائل 
 

ــادر     -٧  ــتخدام مصـ ــلة باسـ ــبادئ املتصـ ــراجعة املـ مـ
 وامكـــان القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء اخلـــارجي

 .تنقيحها

املشـــروع األويل للـــربوتوكول بشـــأن الـــنظر يف  -٨ 
املسـائل اخلاصــة بـاملوجودات الفضــائية، املــلحق   
باتفاقـية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة       

الـيت فـتح بـاب التوقيع عليها يف كيب تاون يف            (
 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦

االعتـبارات املتصلة بامكانية قيام األمم       )أ(  
ســـلطة االشـــرافية  املــــتحدة بوظــــيفة ال

 مبوجب املشروع األويل للربوتوكول؛

االعتــــبارات املتصــــلة بالعالقــــة بــــني     )ب(  
أحكـــام املشـــروع األويل للـــربوتوكول 

ــتزاماهتا مبوجـــب   ــدول والـ ــوق الـ وحقـ
الــنظام القــانوين املطــّبق عــلى الفضــاء     

 .اخلارجي
  

بـنود جـدول األعمـال الـيت يـنظر فيها يف اطار خطط               
 العمل

 ]ال شيء[ 
  

 بنود جديدة 
ــة اىل جلــنة اســتخدام الفضــاء     -٩  ــتراحات موجه اق

ــنود    ــأن بـ ــلمية بشـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ اخلـ
جديــدة تــنظر فــيها اللجــنة الفرعــية القانونــية يف  

 .دورهتا الثالثة واألربعني
  

: الفوائد العرضية من تكنولوجيا الفضاء                        -هاء 
 استعراض احلالة الراهنة               

 
، استأنفت اللجنة   ٥٦/٥١العامة  وفقـا لقـرار اجلمعـية        -١٧٩

: الفوائـد العرضية لتكنولوجيا الفضاء    "نظـرها يف البـند املعـنون        
 ".استعراض احلالة الراهنة

، Spinoff 2001وكـان قـد أُتـيح للجـنة منشـور عـنوانه        -١٨٠
ــتابعة   قدمــــته االدارة الوطنــــية لــــلمالحة اجلويــــة والفضــــاء الــ

 ).ناسا(للواليات املتحدة 

ت اللجــنة عــلى أن الفوائــد العرضــية مــن     وقــد اتفقــ  -١٨١
. تكنولوجـيا الفضـاء أخـذت تقـدم كـثريا مـن املـنافع اجلوهرية              

وأحاطـت اللجنة علما باجلهود اليت تبذهلا بلدان كثرية لترويج          
تلـك الفوائـد العرضـية ولتعمـيم املعلومـات عـن هـذا املوضوع               

والحظــت اللجــنة أيضــا أن   . عــلى الــبلدان املهــتمة األخــرى   
طريقة فعالة حنو تقدم              اسـتغال  صبح  قد أ ضاء  جيا الف ل تكنولو

 .التنمية االقتصادية، وخباصة يف البلدان النامية
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نّوهـت اللجـنة بـأن التكنولوجـيات املستمدة من تلك            -١٨٢
الفوائـــد العرضـــية قـــد أدت إىل تطويـــر أو حتســـني كـــثري مـــن   

ففـي القطـاع الصحي والطيب      . املنـتجات والعملـيات الصـناعية     
ــرت أ ــابني   توفـ ــاالت املصـ ــدة لكشـــف حـ داة تشـــخيص جديـ

باألمـراض القلبـية وهـي جهـاز رصـد يقـدم بيانات عالية الدقة               
وهذا اجلهاز . عـن حالـة الـدورة الدموية االمجالية لدى املريض        

الراصــد، الــذي يســتند إىل تكنولوجــيا معــروفة باســم ختطــيط    
القلــب يف املعاوقــة، يقــدم معلومــات حــيوية عــن قــدرة القلــب  

لب مع كل خفقة،                   عـلى دفـ    قوة الق حناء اجلسم، و لدم يف أ ع ا
 .ومقدار السائل داخل الصدر

ذكـرت اللجنة أيضا استحداث مسَند جمهري جلراحة         -١٨٣
الدمـــاغ، وهـــو أحـــد تطبـــيقات تكنولوجـــيا الرصـــد باألشـــعة  
ــية     ــيات جراحـ ــيام بعملـ ــلجراحني للقـ ــال لـ ــيح اجملـ ــينية، يتـ السـ

من وذلك باثارة   حساسـة ودقـيقة خـالل فـترات أطـول مـن الز            
 .احساس من انعدام الوزن لدى تشغيل اآللة

كمـا ذكـرت اللجـنة مسـار التركـيز احلـايل عـلى نقل                -١٨٤
املعـرفة املكتسـبة مـن خـالل األحبـاث الفضائية ألجل تطبيقات             
. تشخيصـــية وعالجـــية ووقائـــية وتكنولوجـــية أحيائـــية حمـــددة

الفضاء "وأشـارت اللجـنة إىل أن مشـاريع جتريبية منوذجية مثل            
جيـري تنفـيذها يف اطار البعثة االيطالية احلديثة         " ألجـل الصـحة   

الـيت تسـتهدف اسـتخدام الطـب الفضائي         " مـاركوبولو "العهـد   
ــتعزيز الصــحة وحتســني نوعــية احلــياة عــلى األرض، وتشــمل     ل
عملـيات تدريبـية وخاصـة باعادة التأهيل ميكن أن تصبح ذات            

 .أمهية ألجل املسنني خباصة

جنة بتطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف ميدان         نّوهـت  -١٨٥  الل
الســالمة العامــة، مبــا يف ذلــك أداة مراقــبة رقمــية مــتقدمة ذات  

 اطــار يف الثانــية، ٢٠٠قــدرة عــلى معاجلــة صــور الفــيديو حــىت 
أي بطـريقة أسـرع مـن معظـم نظـم الفـيديو املوجودة حاليا يف            

ويســتخدم الــنظام املشــار الــيه تقنــية كشــف احلــركة   . الســوق
للرصـد املسـتمر عـلى مدار الساعة، ومن شأنه أن يعود بالنفع             

عــلى الصــناعات الــيت تعــّول عــلى الصــور الواضــحة الســريعة     
 .الدقيقة يف عملياهتا اليومية

نّوهـت اللجـنة أيضـا بأنـه يـتوفر حالـيا جهاز مركمّي               -١٨٦
مطـاطّي عـازل لقوة اهلزات األرضية، طوِّر من خالل األحباث           

األجــزاء الســفلية ألجهــزة االطــالق، أخــذ  الــيت أجريــت عــلى 
يوضـــع حالـــيا بـــني األبنـــية وأجـــزائها الســـفلية لـــيؤدي مهمـــة 
األجهـزة العازلـة الـيت متـنع انـتقال قـوة اهلزات األرضية مباشرة        

 .إىل األبنية

كمـا نّوهـت اللجـنة بتطبـيقات تكنولوجـيا الفضاء يف             -١٨٧
ــفي      ــام تصـ ــتخدام نظـ ــيا اسـ ــري حالـ ــة؛ اذ جيـ ــناعة األغذيـ ة صـ

ــو       ــره ألجــل جتــارب من ــواء، مت تطوي ــية اهل ــيلني ألجــل تنق لإليث
وهــذا الــنظام قــادر عــلى قــتل مــا نســبته  . النــباتــات يف الفضــاء

 يف املائــة مــن الكائــنات املمرضــة احملمولــة يف اهلــواء وعــلى  ٩٣
زيـادة عمـر األغذيـة القابلـة للـتلف يف املسـتودعات بأكـثر من                

 .أسبوع

ــية املســتمدة مــن   كذلــك نّوهــت اللجــنة با  -١٨٨ ــنافع البيئ مل
تكنولوجـيات الفوائـد العرضـية، مبا يف ذلــك مادة فائقة العزل            

وتستطيــع هذه املــادة حتّمــل    . مـرنة وشفافة تسمــى ايروجيــل    
درجــــات حــرارية قصــوى، وتتمــيز خبصــائص العــزل احلــراري 
وكذلــك امتصــاص الصــوت والصــدمات، ممــا جيعــلها مالئمــة   

ــتخدام  ــثريا السـ ــزة واملالبـــس كـ ــنع األجهـ ــا ان . ها يف صـ كمـ
انتشــار اســتخدام املــادة ايروجــيل يف املــنازل واملــباين ميكــن أن  
يقلـل بدرجـة ملحوظة من استهالك الطاقة واالنبعاثات الغازية      

ونّوهــت . عــلى الصــعيد العــاملي) الدفيــئة(لالحتــباس احلــراري 
ــة     ــتطوير بطاريــات مشســية ذات مقاومــة راديوي اللجــنة أيضــا ب

كفــاءة حتويــل عالــية لغــرض اســتخدامها يف املــنازل يف ألــواح و
 .البطاريات الشمسية السيليكونية العالية األداء

ذكــرت اللجــنة أن الــنظام األورويب املــدين لــلمالحة      -١٨٩
وحتديـد املواقـع، غاليلـيو، سـوف يـبلغ مـرحلة التشغيل يف عام               
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ــنقل     ٢٠٠٨ ــيادين الـ ــلى مـ ــنفع عـ ــود بالـ ــأنه أن يعـ ــن شـ ، ومـ
ــيات    واهل ــا، وكذلـــك عملـ ــتعدين وغريهـ ــزراعة والـ ــة والـ ندسـ

وسوف يكون النظام مفيدا بالنسبة إىل عدة       . البحـث واالنقـاذ   
فـئات مـن املستعملني املهنيني واحلكوميني ومن املستعملني من          
اجلمهـور العـام،  الذيـن سـوف تـتاح هلم سبل الوصول اليه يف               
ــبة يف    ــة اخلدمــات، ولكــنها ســوف تكــون خاضــعة للمراق  حال

 .حالة اخلدمات األخرى

أُعــرب عــن الــرأي القــائل بــأن بــناء القــدرات الوطنــية  -١٩٠
حيـّتم بالضـرورة تكثيف اجلهود على نشر املعلومات عن منافع           
علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاهتا وتعزيز فهمها على مجيع      

 .مستويات اجملتمع

ــادة        -١٩١ ــأن تعزيــز وزي ــائل ب ــن الــرأي الق ــرب ع ــا أُع كم
 التكنولوجــيات املبــتكرة والرفــيعة التقنــية املســتمدة مــن  تطويــر

بـرامج الفضـاء يسـتوجبان بالضـرورة نقل تلك التكنولوجيات           
 .إىل القطاعات غري ذات الصلة بالفضاء

وقـد أوصـت اللجـنة بأنـه ينبغي مواصلة النظر يف هذا              -١٩٢
 .٢٠٠٣البند ابان دورهتا السادسة واألربعني يف عام 

  
 اجملتمع    الفضاء و     -واو  

 
ــة    -١٩٣ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــدأت اللجــنة  ٥٦/٥١وفق ، ب

 ".الفضاء واجملتمع"النظر يف بند عنوانه 

 :وقد استمعت اللجنة إىل العروض التالية -١٩٤

البيولوجــيا الفلكــية، البحــث  "عــرض عــنوانه  )أ( 
مـــركادور مـــن . قدمـــه ب" العـــلمي ألجـــل احلـــياة يف الكـــون

 اسبانيا؛

مـــن ســـبوتنيك إىل ســـتار    "عـــرض عـــنوانه  )ب( 
بوهلام من  . قدمـه إ  " وجهـتا نظـر عـن الفضـاء واجملـتمع         : تـريك 

 الواليات املتحدة؛

عــرض وايضــاح عمــلي عــن املوقــع الشــبكي   )ج( 
EDUSPACEــا ج ــاء  . ، قدمهمــ ــة الفضــ ــنغر مــــن وكالــ ليختــ

 .األوروبية

وذكـرت اللجـنة أن الفضـاء اخلـارجي يؤثر بنفوذه يف             -١٩٥
طرق   اجملـتمع البشـري بعـد      ذلـك أن اخلدمات املستمدة من      . ة 

الفضـاء اخلـارجي، مـثل االستشـعار عـن بعد واالتصاالت عن             
بعـد ونظـم املالحـة، تسـاعد عـلى حتسـني حياة الناس يف مجيع          

كما أن جتارب . أحنـاء العـامل وتسـاعد عـلى اجيـاد جمتمع عاملي          
اجلاذبـية الصـغرى أخـذت تتـيح اجملـال الستكشـاف كُنه العلم              

ــوم   ) البيولوجــيا(األحــيائي  ــيزياء الســوائل وغريمهــا مــن العل وف
 .بطرق ليست ممكنة على األرض

كمـــا ذكـــرت اللجـــنة أن البحـــث واالستكشـــاف يف  -١٩٦
الفضـاء اخلارجي يعنيان مبسائل علمية جوهرية ويعدان مصدر         
إهلـــام للـــناس يف مجـــيع الـــبلدان وإن الصـــور األوىل لـــألرض      

رت بعمق رأي الناس يف     امللـتقطة مـن الفضـاء اخلـارجي قـد غيّ          
ــّدرون     ــلهم يق ــيا وجع هــذا الكوكــب، باعطــائهم مــنظورا عامل

 .البيئة العاملية بدرجة أكرب

نّوهـت اللجـنة بأن الفضاء اخلارجي موضوع مهم يف           -١٩٧
ــنون      ــداع يف جمــاالت الف ــز عــلى االب ــد حف ــثقافات وق مجــيع ال

 .واملوسيقى واألفالم واألدب

ضــاء اخلــارجي موضــوع كمــا نّوهــت اللجــنة بــأن الف  -١٩٨
ميكـن أن جيـتذب األطفـال إىل العلـوم والرياضيات، وميكن أن             

 .يزيد عدد العاملني احملترفني الذين يلجون هذه امليادين

شـددت اللجـنة عـلى أمهـية التعلـيم والتثقيف يف علوم              -١٩٩
ــي      ــاع احلكومـ ــطة القطـ ــالل أنشـ ــن خـ ــة، مـ ــاء واهلندسـ الفضـ

 العــاملني احملــترفني يف والقطــاع اخلــاص، حيــث إن احلاجــة إىل 
 .هذين امليدانني تتنامى بسرعة

ــز     -٢٠٠ ــا املراكـ ــيت تقدمهـ ــهامات الـ ــنة باالسـ نّوهـــت اللجـ
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنشــأة عــلى      ــتدريس عل االقليمــية ل
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أسـاس االنتسـاب إىل األمـم املـتحدة يف كـل من افريقيا وآسيا               
ذلك شبكة  واحملـيط اهلـادئ وأمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، وك          

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وأحباثهــا اخلاصــة     معــاهد تدريــس عل
ــية   ــرقية واجلنوبـ ــا الوســـطى الشـ ــرقية–بأوروبـ ونّوهـــت .  الشـ

اللجـنة أيضـا بأنشـطة مهّمـة أخـرى ترمي إىل الترويج لتدريس        
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء على الصعيدين الوطين واالقليمي

اء العــاملي، كذلــك نّوهــت اللجــنة بــأن أســبوع الفضــ   -٢٠١
/  تشــرين األول١٠ إىل ٤الــذي ُيحــتفَل بــه يف كــل عــام مــن   
 كانون  ٦ املؤرخ   ٥٤/٦٨أكـتوبر مبقتضى قرار اجلمعية العامة       

، هـو فرصة طيبة لتنمية الوعي بالفضاء        ١٩٩٩ديسـمرب   /األول
 .اخلارجي، وخصوصا لدى الشباب

وقــد أُعــرب عــن الــرأي القــائل بأنــه ينــبغي للجــنة أن    -٢٠٢
ــنظر يف ــترفني   تـ ــاملني احملـ ــر العـ ــمان توافـ ــيلة بضـ  الطـــرق الكفـ

املؤهلــــني يف العلــــوم واهلندســــة الفضــــائية يف مجــــيع املــــناطق  
والــبلدان، ال يف قلّــة مــن الــبلدان فقــط لديهــا قــدرات فضــائية   

وعـلى سـبيل املـثال، فـان مشـاركة البلدان اليت لديها             . مـتقدمة 
ــدرات التكنولوجــية الفضــائية يف ا    ــل مــن الق ــثات درجــة أق لبع

واملشـــاريع الفضـــائية الدولـــية هـــي مشـــاركة ميكـــن تطويـــرها 
 .كطريقة لبناء القدرات العاملية

انزال "الحظـت اللجنة أن حلقة عمل حول موضوع          -٢٠٣
تــأثري التكنولوجــيا اجلديــدة يف الــتعلّم مــن : الفضــاء إىل األرض

يونــيه، يف مــوازاة / حزيــران١٣ و١٢قــد ُعقــدت يومــي " بعــيد
وخـــالل حلقـــة العمـــل، والـــيت  . ســـة واألربعـــنيدورهتـــا اخلام

) إيوريســي(نظمــتها الــرابطة األوروبــية للســنة الدولــية للفضــاء  
بالـــتعاون مـــع وكالـــة الفضـــاء النمســـاوية ووكالـــة الفضـــاء       
األوروبـية، اسـتعرض املشـاركون آخـر التطورات التكنولوجية          

 . والتطبيقات العملية يف ميدان التعليم من بعيد

علما بعدة مبادرات وطنية ترمي إىل           أحاطـت الل   -٢٠٤ جنة 
الــترويج لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء للشــباب، مبــا يف  

ذلــك بــرنامج الــتعلّــم والرصــــد عــلى نطــاق العــالــم لصــالــح   
، وهــو عــبارة عــن شــراكة عاملــية الــنطاق بــني   )غلــوب(البيــئة 

 ١١ ٠٠٠الطــالب واملعلمــيــن والعــلمـــاء تشــمــل أكــثــر مــن  
ــلم ١٩ ٠٠٠ة وــســمدر ــدا، وأنشــطة  ٩٥أكــثر مــن   يف مع  بل

كــربى يف اطــار أســبوع الفضــاء العــاملي يف الصــني، ومعســكر   
الفضـاء يف تركيا، وكذلك براجميات جديدة لتعليم االستشعار         

 .عن بعد طّورهتا وكالة الفضاء الرومانية واإليسا

الحظـت اللجـنة أنـه باالضـافة إىل الطرق الكثرية اليت             -٢٠٥
 هبــا الفضــاء بالــنفع عــلى اجملــتمع، يوجــد خطــر يف أن       يعــود

ــري      ــراض غـ ــات ألغـ ــر املعلومـ ــتخدامه لنشـ ــن اسـ ــاء ميكـ الفضـ
. مـرغوب فـيها، كمـا ُيحـتمل اسـتخدامه لنشر أسلحة احلرب            

ومـن مث ينـبغي للمجـتمع ومقـرري السياسـات العامة النظر يف              
الـتأثري االجيايب والسليب على حد سواء الذي ينجم عن التطور           

ــيق    ال ــية مواصــلة الســعي إىل حتق ــيادين العلمــية، بغ ســريع يف امل
 .اهلدف املتوخى يف تعزيز السلم وحتسني الرفاه جلميع الناس

وقـد أوصـت اللجـنة بأنـه ينـبغي هلـا مواصـلة النظر يف                 -٢٠٦
 .٢٠٠٣هذا البند ابان دورهتا السادسة واألربعني يف عام 

  
 مسائل أخرى         -زاي  

 
وهيئتيها الفرعيتني بشأن     تكوين مكاتب اللجنة   -١

 الوالية الثالثية األعوام الثالثة         
 

الحظـت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة وافقت يف قرارها             -٢٠٧
 عـلى أنـه، وفقـا للتدابري املتعلقة بأساليب عمل اللجنة         ٥٦/٥١

 من ١١ الـيت أقـرهتا اجلمعـية يف الفقرة       )١١(وهيئتـيها الفرعيـتني،   
، ١٩٩٧ديســمرب /األول كــانون ١٠ املــؤرخ ٥٢/٥٦قــرارها 

ــا    ــق يف اآلراء يف دورهتــ ــنة إىل توافــ ــل اللجــ ــبغي أن تتوصــ ينــ
ــيها       ــب اللجــنة وهيئت ــن مكات ــني حــول تكوي اخلامســة واألربع

وفـيما خيص مكتب    . الفرعيـتني للواليـة الثالثـية األعـوام الثالـثة         
اللجــنة، ســتبدأ الواليــة الثالثــية األعــوام اعتــبارا مــن دورهتــا        
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؛ وفـــيما خيـــص مكتـــب ٢٠٠٣ عـــام السادســـة واألربعـــني يف
اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، ستبدأ الوالية الثالثية األعوام            
اعتــبارا مــن دورهتــا احلاديــة واألربعــني الــيت ســتعقد يف عــام        

؛ وفـيما خيـص مكتـب اللجـنة الفرعـية القانونية، ستبدأ             ٢٠٠٤
ستعقد الواليـة الثالثـية األعـوام يف دورهتا الثالثة واألربعني اليت            

 .٢٠٠٤يف عام 

وقـد عقـدت اللجـنة مشـاورات غري رمسية بشأن هذه             -٢٠٨
وقــام النائــب . ٢٠٠٢يونــيه /  حزيــران١٤ و٧املســألة يومــي 

ــنة  ــيس اللجـــــ ــثاين لرئـــــ ــارجيونو  /الـــــ ــنة، هـــــ ــرر اللجـــــ مقـــــ
، بـدور ُميسِّـر املشـاورات غـري     )اندونيسـيا (دجوجوديهـاردجو  

 .الرمسية

غــري رمســية قــد  كمــا الحظــت اللجــنة أن مشــاورات   -٢٠٩
ــية       ــنة واجملموعـــات االقليمـ ــاء اللجـ ــني أعضـ ــيما بـ ــدت فـ ُعقـ
خبصـوص تكويـن مكتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني خالل مدة          

كذلـك الحظت   . الواليـة الثالـثة الـيت تسـتغرق ثـالث سـنوات           
اللجــنة أنــه ســيكون مــن الضــروري اجــراء مشــاورات اضــافية  

ــق يف اآلراء  ــية التوصــل إىل تواف لصــدد، اتفقــت  ويف هــذا ا. بغ
اللجـنة عـلى أنـه ال بد من عقد مشاورات غري رمسية فيما بني                
ــا يف ذلــك مســألة رئاســة اجملموعــات االقليمــية،     ــدورات، مب ال
تدعــو إىل عقدهــا وتقــدم تســهيالهتا النمســا، بشــأن تكويــن      
مكتـب اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني خـالل مـدة الواليـة الثالثة،               

اء قــــبل الــــدورة السادســــة بغــــية التوصــــل إىل توافــــق يف اآلر
وسـوف تقـدم النمسا تقريرا عن نتائج هذه         . واألربعـني للجـنة   

ــم       ــة لألمـ ــية العامـ ــية للجمعـ ــدورة التالـ ــالل الـ ــاورات خـ املشـ
 .املتحدة

  
 مركز املراقب  -٢
 

الحظــت اللجــنة أن هيئــتني دوليــتني غــري حكوميــتني    -٢١٠
 مهـــا اللجـــنة املعنـــية بســـواتل رصـــد األرض والـــرابطة الدولـــية 

السـبوع الفضاء قدمتا طلبا للحصول على مركز مراقب لدى          
اللجـــنة، وأن املراســـالت ذات الصـــلة و الـــنظامني األساســـني  
لتيـنك اهليئـتني غـري احلكوميـتني قد أتيحت أثناء الدورة احلالية             

 .(A/AC.105/2002/CRP.3)للجنة 

وقـد قـررت اللجـنة مـنح اللجـنة املعنـية بسواتل رصد               -٢١١
لية ألسبوع الفضاء مركز املراقب الدائم         األرض والـراب   طة الدو

عــلى أن يكــون مفهومــا أنــه، وفقــا التفــاق اللجــنة يف دورهتــا   
الثالــــثة والــــثالثني بشــــأن مركــــز املراقــــب للمنظمــــتني غــــري  
احلكوميـتني اآلنفيت الذكر، سوف تتقدم املنظمتان املذكورتان        
بطلــــب للحصــــول عــــلى مركــــز استشــــاري لــــدى اجمللــــس  

 .االجتماعياالقتصادي و

 عضوية اللجنة  -٣
 

ــرات      -٢١٢ ــبــاه اللجــنــة إىل الفقــ ــيــس اللجــنــة انت لفــت رئ
ــة   ٤٢-٤٠ ــيــة العامـــ ــرار اجلمعـ ـــن قـــ ــتعلقة ٥٦/٥١ مــ ، واملـ

 .بعضوية اللجنة

الحظـــت اللجـــنة أن اجلزائـــــر قدمـــــت يف مذكـــرة      -٢١٣
، طلـبا للحصول على   ٢٠٠٢مـارس   / آذار ٢١شـفوية مؤرخـة     

كمــا أُرســــل طلــــب اجلزائــر للحصــــول  . يف اللجــنةالعضــوية 
ــفويــة     ــرة شـ ــة يف مذكـ ــنــة إىل األمانـ ــوية يف اللجـ ــلى العضـ عـ

ــة  ــران٨مؤرخـــ ــيه / حزيـ ــت اللجـــنة أن  . ٢٠٠١يونـ والحظـ
 وجمموعة  ، والصـني، وجمموعة الدول األفريقية     ٧٧ جمموعـة الــ   

دول أعضــــاء دول أمــــريكا الالتينــــية والكاريــــبـي، وكذلــــك 
لعضــوية يف احلصــول عــلى اد أيــدت طلــب اجلزائــر ، قــأخــرى
ــن تلــك اجملموعــات    . اللجــنة ــيت وردت م وكانــت الرســائل ال

االقليمــية وكذلــك مــن بوركيــنا فاســو وفرنســا واألردن تأيــيدا 
ــر ا  ، معروضــة لعضــوية يف اللجــنة حلصــول عــلى ا لطلــب اجلزائ

 .(A/AC.105/2002/CRP.10)على اللجنة 
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ــية  الحظــت اللجــنة أيضــا أن ا  -٢١٤ ــية الليب ــة العرب جلماهريي
ــبا للحصــول عــلى العضــوية يف اللجــنة، وذلــك يف     قدمــت طل

. ٢٠٠٢مـــايو / أيـــار١٣مذكـــرة شـــفوية إىل األمانـــة بـــتاريخ 
/  حزيران ١٤كذلـك أُعلمت اللجنة يف مذكرة شفوية بتاريخ         

، بـأن جمموعـة الـدول االفريقية قد أّيدت ترشيح         ٢٠٠٢يونـيه   
 . لعضوية اللجنةاجلماهريية العربية الليبية

  
اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها                      -حاء 

 الفرعيتني    
 

اتفقــت اللجــنة عــلى اجلــدول الــزمين املؤقــت الــتايل        -٢١٥
 :٢٠٠٣لدورهتا ودوريت جلنتيها الفرعيتني يف عام 

 

  املوعد املكان
اللجنة الفرعية العلمية  ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨-١٧ فيينا

 والتقنية

/ نيسان٤ –مارس /ذار آ٢٤ فيينا
 ٢٠٠٣أبريل 

 اللجنة الفرعية القانونية

٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١ فيينا جلنة استخدام الفضاء 
اخلارجي يف األغراض 

 السلمية
  

 احلواشي
  

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء                         )١(
  ٣٠-١٩اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،                       

منشــورات األمــم املتحدة، رقم املبيع                   (١٩٩٩يوليه    /متوز 
A.00.I.3(         ١، الفصل األول، القرار. 

الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،                                )٢(
  ٥٠، الفقرتان     Corr.1) و   (A/56/20  والتصويب     ٢٠امللحق رقم     

 .٥٥و
 .E.02.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع               )٣(

 .E.02.I.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع               )٤(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،                                )٥(

 .٢٢٠، الفقرة    Corr.1) و (A/56/20والتصويب       ٢٠امللحق رقم     
 .، املرفق الثالث، التذييل          Corr.1  و  A/AC.105/697الوثيقة      )٦(
 .٤٠ق الثاين، الفقرة         ، املرف A/AC.105/736الوثيقة      )٧(
 .٤١، املرفق الثاين، الفقرة          A/AC.105/736الوثيقة      )٨(
 .١٣٠، الفقرة   A/AC.105/761الوثيقة      )٩(
الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق                            )١٠(

، املرفق األول، الفقرة         )Corr.1  و  A/54/20( والتصويب      ٢٠رقم   
 ).ب (٣

 الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق                        الوثائق    )١١(
 .، املرفق األول   (A/52/20) ٢٠رقم   
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 املرفق األول
 

 من جدول األعمال       ٥مشروع تقرير الفريق العامل املنشأ مبقتضى البند    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف           "وعنوانه  

)" اليونيسبيس الثالث (امه يف األغراض السلمية  الفضاء اخلارجي واستخد    
إلعداد تقرير ُيقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف عام                   

٢٠٠٤ 
 
  ٤٨٨أنشأت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف جلستها                                       -١

جدول األعمال وعنوانه                 من    ٥، فريقا عامال مبقتضى البند                  ٢٠٠٢يونيه      / حزيران      ٥املعقودة يف       
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف                                                     "

  ٥٦/٥١ من قرار اجلمعية العامة              ٣٠، وفقا للفقرة           )"اليونسبيس الثالث         (األغراض السلمية         
يونيه       /نحزيرا     ٧ املعقودة يف          ٤٩٢ويف اجللسة       . ٢٠٠١ديسمرب      / كانون األول         ١٠املؤرخ      
 .رئيسا للفريق العامل          ) السويد    (، انُتخب نيكالس هيدمان               ٢٠٠٢

. ٢٠٠٢يونيه      / حزيران      ١٤ إىل     ١٠ جلسات يف الفترة من             ٦وقد عقد الفريق العامل             -٢
، استعرض الرئيس، يف                ٢٠٠٢يونيه      /  حزيران      ١٠ويف اجللسة األوىل للفريق العامل، املعقودة يف                           

  ١٤مث يف جلسته السادسة املعقودة يف                     . ندة إىل الفريق العامل          كلمته االفتتاحية، الوالية املس               
 .، اعتمد الفريق العامل هذا التقرير                ٢٠٠٢يونيه      /حزيران     

  ٣٠الحظ الفريق العامل أن اجلمعية العامة كانت قد طلبت إىل اللجنة، يف الفقرة                                                                -٣
فيذ توصيات         ، أن تعد تقريرا، يف اطار بند جدول األعمال املتعلق بتن                                 ٥٦/٥١من قرارها        

اليونيسبيس الثالث، لعرضه على اجلمعية العامة، حىت تقوم اجلمعية العامة، يف دورهتا التاسعة                                                                     
، باستعراض          ٥٤/٦٨ من قرار اجلمعية العامة                  ١٦، وفقا للفقرة            ٢٠٠٤واخلمسني يف عام          

القيام       وتقييم تنفيذ حصيلة نتائج اليونيسبيس الثالث، وأن تنظر يف اختاذ مزيد من االجراءات و                                                      
والحظ الفريق العامل أيضا أن اجلمعية العامة كانت قد طلبت أيضا إىل                                                 . مبزيد من املبادرات          
، أن تقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا السابعة                                  ٥٦/٥١ من قرارها         ٣١اللجنة، يف الفقرة             

واخلمسني توصيات لكي تنظر فيها بشأن شكل ونطاق االستعراض املذكور أعاله من قبل                                                              
 .ية العامة وجوانبه التنظيمية                    اجلمع  

استذكر الفريق العامل االتفاق الذي توصلت اليه اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني                                                                      -٤
، بشأن طرائق عمل اللجنة لتنفيذ التوصيات اليت نتجت عن اليونيسبيس                                                       ٢٠٠٠يف عام      

 والتقنية مهمة إجراء               وكانت اللجنة قد اتفقت على أن ُتسند إىل جلنتها الفرعية العلمية                                          . الثالث     
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مناقشة حول تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث والتوصل إىل توافق آراء حوهلا وتقدمي تقرير                                                                        
أو    /إىل اللجنة كل سنة عن استنتاجات وتوصيات اللجنة الفرعية للموافقة النهائية عليها و                                                                   

الفرعية هذه         وكانت اللجنة قد اتفقت أيضا على أن تناقش اللجنة                                          . ادخال تعديالت عليها            
وفيما يتعلق بدورها اليت كانت اللجنة قد اتفقت على                                      . املسألة من خالل فريقها العامل اجلامع                      

النظر يف املسائل املتعلقة بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف اطار بند مستقل من بنود                                                                 
 )أ (.٢٠٠٤ إىل عام      ٢٠٠١جدول األعمال يف الدورات اليت ستعقدها من عام                                

كر الفريق العامل أيضا أن اللجنة كانت قد وافقت، يف دورهتا الثانية واألربعني                                                           استذ    -٥
، على اهليكل املنقح جلداول أعمال جلنتها الفرعية العلمية والتقنية وجلنتها                                                       ١٩٩٩يف عام      

 وأحاط الفريق العامل علما بارتياح بأن كال من اللجنتني الفرعيتني قد                                                      )ب (.الفرعية القانونية            
 .دا جديدة يف جداول عملهما، مما أسهم يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                                                 أدرجت بنو       

كذلك استذكر الفريق العامل أن اللجنة كانت قد أنشأت، يف دورهتا الرابعة                                                     -٦
 فريق عمل ألجل عقد اجتماعات عمل يف فيينا أو يف اطار مؤمترات دولية                                        ١١واألربعني،         

 كانت قد أسندت اليها الدول األعضاء أولوية عليا                                    لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث اليت                            
 وأحاط الفريق العامل علما                    )ج (.والتوصيات اليت مت تلقي عرض بتويل قيادة األنشطة اخلاصة هبا                                      

وأحاط الفريق العامل علما أيضا بأن تقريرا عن                                   . بارتياح بالعمل الذي قامت به أفرقة العمل                             
 املقرر االضطالع هبا قد قدم إىل اللجنة الفرعية العلمية                                    األهداف وخطط العمل والنتائج النهائية                       

 ).٧، املرفق الثاين، الفقرة                 A/AC.105/786الوثيقة       (والتقنية يف دورهتا التاسعة والثالثني                        

  ٣وقد اتفق الفريق العامل على أن مهمته هي اعداد التقرير املشار اليه يف الفقرة                                                               -٧
واتفق الفريق            . ٢٠٠٤ورهتا التاسعة واخلمسني يف عام                     أعاله لعرضه على اجلمعية العامة يف د                     

العامل أيضا على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وفريقها العامل اجلامع وكذلك اللجنة                                                                       
 .الفرعية القانونية بتوفري مسامهاهتا يف التقرير                            

  
 حصيلة النتائج املتوقعة من االستعراض الذي ستقوم به اجلمعية العامة

 
اتفق الفريق العامل على أن االستعراض الذي ستقوم به اجلمعية العامة سيمكّنه من                                                               -٨

االحاطة مبا أحرز من تقدم يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث لكي تتاح الفرصة للجمعية                                                       
وسيساعد       . العامة لإلعراب عن وجهات نظرها بشأن تلك العملية واالجتاهات املستقبلية                                                  

ى توعية مجيع الدول األعضاء باملسامهات اهلامة اليت تقدمها وميكن أن                                             االستعراض أيضا عل             
سيما      تقدمها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وال                                                           

 .يف البلدان النامية             
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 نسق االستعراض الذي ستقوم به اجلمعية العامة
 
ية العامة باستعراض التقدم الذي أحرز يف                                 أوصى الفريق العامل، لكي تقوم اجلمع                               -٩

استعراض تنفيذ توصيات مؤمتر                       "تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، بادراج بند منفصل بعنوان                                                 
يف   " األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                                                        

، باالضافة إىل البند             ٢٠٠٤مسني يف عام         جدول أعمال اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخل                                
وأوصى الفريق             ". التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                                                 "بعنوان       

 .العامل أيضا بأن تنظر اجلمعية العامة بكامل هيئتها يف البند اجلديد                                             
  

 ٢٠٠٤سني يف عام إعداد التقرير الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلم
 

اتفق الفريق العامل على االجراءات التالية الالزم اختاذها إلعداد التقرير الذي سيقُدم                                                                     -١٠
 :إىل اجلمعية العامة           

 تقدير مدى التقدم الذي أُحرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛ )أ( 

ــزم اختــاذ إجــراء بشــأهنا بغــية هتيــ     )ب(  ــد اجملــاالت الــيت يل ــيم وحتدي ئة األوضــاع تقي
الضـرورية لالضـطالع باألنشـطة الفضـائية مـن خـالل الـتعاون عـلى الصعيد الدويل، مبا يف ذلك              

 الصعيد االقليمي ودون االقليمي، من أجل تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛

الـنظر يف مـزيد مـن االجـراءات الـيت ينـبغي اختاذهـا استنادا إىل التوصيات اليت                    )ج( 
تقدمهــا أفــرقة العمــل الــيت أنشــأهتا اللجــنة يف دورهتــا الــرابعة واألربعــني ألجــل تنفــيذ توصــيات     
اليونيســبيس الثالــث، وحتديــد بضــعة اجــراءات ملموســة ميكــن اختاذهــا بعــد االســتعراض الــذي     

 ؛٢٠٠٤ستقوم به اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني يف عام 

 الثالث اليت مل يتم تنفيذها؛حتديد توصيات اليونيسبيس  )د( 

 .حتديد االجتاهات املستقبلية، وخصوصا بالنسبة إىل اللجنة وهيئاهتا الفرعية )ه( 

كما اتفق الفريق العامل على أن تؤخذ مصادر املعلومات التالية يف االعتبار عند                                                            -١١
 :إعداد التقرير الذي سُيقدم إىل اجلمعية العامة                              

 العمل؛توصيات وتقارير أفرقة  )أ( 

نــتائج قــيام اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني بالــنظر يف بــنود جــدول األعمــال ذات   )ب( 
 الصلة بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛
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ــنظمات      )ج(  ــئات مــنظومة األمــم املــتحدة وامل املســامهات احملــددة الــيت تقدمهــا هي
 ؛احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت تتمتع مبركز مراقب لدى اللجنة

نـتائج املؤمتـرات العاملـية املعقـودة ضـمن اطـار منظومة األمم املتحدة، واليت هلا              )د( 
صــلة بأعمــال اللجــنة وبتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث مــثل مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية       

 املستدامة ومؤمتر القمة العاملي جملتمع االتصاالت؛

صــيات اليونيســبيس الثالــث، مــثل  نــتائج مناســبات حمــددة هلــا صــلة بتنفــيذ تو  )ه( 
 املؤمتر العاملي للفضاء؛

املدخـالت الـيت تقدمهـا اآللـيات االقليمـية، مـثل مؤمتـر القارة األمريكية املعين                  )و( 
 بالفضاء؛

املــبادرات أو السياســات العاملــية املــتخذة عــلى الصــعيد الــدويل لســد اهلــوة         )ز( 
 .الرقمية

وع املخطط االمجايل األويل االسترشادي التايل   كذلـك اتفـق الفـريق العـامل عـلى مشر           -١٢
 :للتقرير

 خلفية ونتائج اليونيسبيس الثالث -أوال 

 آليات تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث -ثانيا 

 التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات -ثالثا 

 التقدم الذي أحرزته اللجنة وهيئاهتا الفرعية، مبا يف ذلك أفرقة العمل -ألف  

 التقدم الذي أحرزته اآلليات االقليمية -باء  

أنشـطة هيئات منظومة األمم املتحدة اليت أسهمت يف تنفيذ توصيات            -جيم  
 اليونيسبيس الثالث

أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومية اليت أسهمت يف               -دال  
 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

ــثغرات يف تنفــيذ توصــي  -رابعا  ات اليونيســبيس الثالــث، مبــا يف ذلــك تقــدمي   حتديــد ال
 شرح موجز عن سبب وجود تلك الثغرات

 الــروابط بــني تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث ونــتائج املؤمتــرات العاملــية     -خامسا 
 املعقودة يف اطار منظومة األمم املتحدة واملبادرات العاملية األخرى
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 االجتاهات املستقبلية -سادسا 

 اءات اليت ستتخذها اللجنة وهيئاهتا الفرعيةاالجر -ألف  

االجــــراءات الــــيت ســــيتخذها مكتــــب شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي،  -باء  
واالجـراءات الـيت ستتخذها الوحدات األخرى التابعة لألمانة العامة،          

 عند االقتضاء

 التوصيات اخلاصة باهليئات األخرى يف منظومة األمم املتحدة -جيم  

 خلاصة باملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكوميةاالقتراحات ا -دال  

االقـتراحات املتعلقة بسبل ووسائل تعزيز التعاون الدويل، مبا يف ذلك            -هاء  
عـلى الصـعيــد االقليمي والصعيد دون االقليمي، على تنفيذ توصيات        
ــتملة        ــدة حم ــيات جدي ــنظر يف آل ــك ال ــا يف ذل اليونيســبيس الثالــث، مب

 للتعاون

فريق العامل على أن يتوىل رئيسه إعداد مشروع التقرير برمته لكي ينظر                 اتفـق أ   -١٣ ضا ال ي
واتفق الفريق العامل أيضا على أن حيظى رئيسه باملساعدة يف . ٢٠٠٤فـيه الفـريق العامل يف عام      

هـذه املسـألة مـن رؤسـاء اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية وفريقها العامل اجلامع واللجنة الفرعية                     
 .نيةالقانو

 :وقد اتفق الفريق العامل على اجلدول الزمين التايل إلعداد التقرير -١٤

 التاريخ املناسبة  /االجراء
 :يقوم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

بدعوة هيئات منظومة األمم املتحدة، واملنظمات )أ( 
احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت تتمتع مبركز مراقب دائم لدى اللجنة

 تقدمي مسامهاهتا يف االستعراض؛       إىل 
بتحديد املناسبات اخلاصة ذات الصلة بتنفيذ توصيات )ب( 

اليونيسبيس الثالث وبدعوة منظمي تلك املناسبات إىل ارسال نتائجها اليه؛              
بتحديد املؤمترات العاملية املعقودة ضمن اطار منظومة )ج( 

عتبار يف االستعراضاألمم املتحدة واليت ينبغي أن تؤخذ نتائجها يف اال           
باالضافة إىل مؤمتر القمة العاملي للتنمية(الذي ستقوم به اجلمعية العامة    

املستدامة ومؤمتر القمة العاملي جملتمع االتصاالت واملؤمتر العام ملنظمة األمم
 )).اليونسكو (املتحدة للتربية والعلم والثقافة      

 ٢٠٠٢يوليه /متوز
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 التاريخ املناسبة  /االجراء
جي، قدر املستطاع، ضمن املوارديشارك مكتب شؤون الفضاء اخلار       

املتاحة، يف االجتماعات التحضريية ملؤمتر القمة العاملي جملتمع االتصاالت
وغريه من املؤمترات العاملية اليت ستعقد يف اطار منظومة األمم املتحدة، اليت

 ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار يف االستعراض الذي ستقوم به اجلمعية العامة        

-٢٠٠٢يوليه /متوز
 ٢٠٠٤فرباير /شباط

  –أغسطس / آب٢٦ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
 ٢٠٠٢سبتمرب /  أيلول٤

املوعد النهائي لتقدمي املسامهات من قبل هيئات منظومة األمم املتحدة،
واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت تتمتع مبركز مراقب دائم

 .لدى اللجنة

ديسمرب /كانون األول
٢٠٠٢ 

 :اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا األربعني

 تستعرض التقارير والتوصيات املقدمة من أفرقة العمل؛           )أ( 

تستعرض نتيجة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، )ب( 
)١١التوصية  (بالتعاون الوثيق مع فريق العمل املعين بالتنمية املستدامة           

  الفضاء اخلارجي؛    ومكتب شؤون

تستعرض نتائج املناسبات اخلاصة ذات الصلة بتنفيذ )ج( 
؛٢٠٠٢توصيات اليونيسبيس الثالث واليت تكون قد عقدت حىت هناية عام           

تستعرض املسامهات اليت ستقدمها منظومة األمم )د( 
املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت تتمتع مبركز

 ئم لدى اللجنة؛  مراقب دا  

جتمع املسامهات والتوصيات لكي ينظر فيها الفريق )ه( 
 .العامل التابع للجنة    

 ٢٠٠٣فرباير /شباط

تعد مسامهاهتا األولية : اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثانية واألربعني
 يف التقرير

أبريل / نيسان-مارس /آذار
٢٠٠٣ 

 :ه السادسة واألربعنيالفريق العامل التابع للجنة يف دورت

يستعرض التقارير والتوصيات االضافية اليت ستقدمها )أ( 
أفرقة العمل بعد الدورة األربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام

 ؛٢٠٠٣

 يستعرض توصيات اللجنة الفرعية  العلمية والتقنية؛       )ب( 

 ٢٠٠٣يونيه /حزيران
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 التاريخ املناسبة  /االجراء
يضع الصيغة النهائية للمخطط االمجايل للتقرير الذي         )ج( 

 .سيعرض على اجلمعية العامة وينقح اجلدول الزمين حسب االقتضاء          

/  كانون األول١٢-١٠ مؤمتر القمة العاملي جملتمع االتصاالت، املرحلة األوىل
 ٢٠٠٣ديسمرب 

 :اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية واألربعني

النهائية املقدمة من مجيعتستعرض التقارير والتوصيات     )أ( 
 أفرقة العمل؛   

تعد مسامهاهتا النهائية يف التقرير الذي ستقدمه اجلمعية )ب( 
 العامة لكي ينظر فيه الفريق العامل التابع للجنة؛        

تستعرض نتائج املرحلة األوىل ملؤمتر القمة العاملي جملتمع )ج( 
املعقودة يف اطاراالتصاالت واملؤمتر العام لليونسكو وسائر املؤمترات    

منظومة األمم املتحدة، اليت هلا صلة بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
 واليت مل تكن قد استعرضت بعد؛    

جتمع املسامهات والتوصيات لكي ينظر فيها الفريق )د( 
 .العامل التابع للجنة    

 ٢٠٠٤فرباير /شباط

 تعد مسامهاهتا النهائية:اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثالثة واألربعني          
يف التقرير الذي ستقدمه اجلمعية العامة لكي ينظر فيه الفريق العامل التابع

 للجنة 

أبريل / نيسان–مارس /آذار
٢٠٠٤ 

 :يف الدورة السابعة واألربعون للجنة

يقوم الفريق العامل التابع للجنة بوضع التقرير الذي )أ( 
  النهائية؛ سيعرض على اجلمعية  العامة يف صيغته    

 .تقر اللجنة التقرير الذي أعده الفريق العامل التابع هلا         )ب( 

 ٢٠٠٤يونيه /حزيران

النصف الثاين من خريف عام االستعراض من قبل اجلمعية العامة
٢٠٠٤ 

 

، بدعوة  ٢٠٠٣وقـد أُوصـي بـأن تقـوم اللجـنة، يف دورهتـا السادسـة واألربعني يف عام                    -١٥
 .قاد جمدداالفريق العامل إىل االنع
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 احلواشي
 
، الفقرتان (A/55/20) ٢٠الوثـائق الرمسـية للجمعـية العامـة، الـدورة اخلامسـة واخلمسون، امللحــق رقم            )أ(

 .٧٦ و٧٥

، )Corr.1 وA/54/20( والتصــويب ٢٠املــرجع نفســه، الــــدورة الــرابعــة واخلمســــون، املــلحـــــــق رقــم  )ب(
 . واملرفق األول١٢٤ و١٢٣الفقرتان 

، )Corr.1 وA/56/20( والتصــويــب ٢٠املـرجع نفسـه، الــدورة السادسـة واخلمســـون، املــلحـــــق رقـم       )ج(
 .٥٥ و٥٠الفقرتــــان 
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 املرفق الثاين
 

اعالن كرتاخينا دي إندياس وخطة العمل اللذان اعتمدمها مؤمتر القارة   
 إىل  ١٤لومبيا، األمريكية الرابع املعين بالفضاء كرتاخينا دي إندياس، كو

 ٢٠٠٢مايو / أيار١٧

 اعالن كرتاخينا دي إندياس             
 

ان بلدان املنطقة اجملتمعة يف مؤمتر القارة األمريكية                                        
تطبيق علوم وتكنولوجيا الفضاء يف                            "الرابع املعين بالفضاء                  

، يف كرتاخينا          "القارة األمريكية ومنافعهما للمجتمع املدين                              
  ٢٠٠٢مايو     / أيار   ١٧ إىل   ١٤دي إندياس، كولومبيا من                  

، تعلن       ٥٥/١٢٢مبقتضى قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة                              
 : أهنا

تؤكد أمهية املؤمتر كاطار مؤات للتأكيد                              -١ 
جمددا على التزام بلدان املنطقة يف تعزيز تطوير األنشطة                                         
الفضائية، وتطبيق التكنولوجيات املستمدة منها واستخدامها                                           

ن يف ذلك باعتباره آلية حيوية                     يف األغراض السلمية، والتعاو                     
 لبلوغ هذه األهداف املنشودة على أساس منصف؛                           

تسلّم باالسهام الذي قدمه مؤمتر األمم                              -٢ 
املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                                    

،   )اليونيسبيس الثالث              (واستخدامه يف األغراض السلمية                       
ء ألجل      سيما فيما يتعلق بتطبيق علوم وتكنولوجيا الفضا                                    وال  

 حتقيق التنمية املستدامة، وخصوصا يف بلدان املنطقة؛                                 

تؤكــد أمهيــة مؤمترات الفضاء للقارة                                 -٣ 
،   ١٩٩٦ و  ١٩٩٣ و  ١٩٩٠األمريكيـــة املعقـودة يف األعــوام                           

اليت أتاحت اجملال لتحسني الفهم العلمي والتقين لشؤون                                               
ا   الفضاء، ورّوجت للمنافع املتوخاة من حتسني التنسيق فيم                                   

بني بلدان املنطقة لغرض حتقيق االندماج املتكامل يف ميدان                                        

علوم وتكنولوجيا الفضاء، مع مراعاة الفوارق املوجودة                                        
واتاحة االمكانية لتلبية االحتياجات األساسية بغية حتقيق                                         

 التنمية املستدامة يف املنطقة؛                 

تعرب عن شكرها للدعم املقدم من األمم                              -٤ 
شؤون الفضاء اخلارجي وجلنة                      املتحدة، عن طريق مكتب                 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، ومن وكالة                                             
الفضاء األوروبية، ألجل تنظيم مؤمتر القارة األمريكية الرابع                                            
املعين بالفضاء، والتزامها بتنفيذ الربامج واملشاريع الرامية إىل                                           

ة  تعزيز زيادة استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لصاحل التنمي                                      
 االقتصادية واالجتماعية يف بلدان املنطقة؛                        

تعتمد توصيات اليونيسبيس الثالث،                           -٥ 
وتؤكد على احلاجة العاجلة إىل تعزيز التعليم يف جمال علوم                                          
وتكنولوجيا الفضاء باعتباره أداة أساسية الستغالل ما                                       
ينطوي عليه من منافع حمتملة، وحتث بلدان املنطقة على                                          

ا الصدد وأن تعترب التعليم يف جمال                        مضاعفة جهودها يف هذ            
علوم وتكنولوجيا الفضاء األساس الذي يقوم عليه تطوير                                        

 املشاريع واألنشطة ذات الصلة تطويرا جمديا؛                             

تؤكد االلتزام املوطّد يف مؤمترات سابقة                              -٦ 
 املؤرخ       ٥١/١٢٢ويف قرار اجلمعية العامــة لألمم املتحــدة                         

لذي أكدت فيه الدول               ، ا  ١٩٩٦ديسمرب      /  كانون األول          ١٣
جمددا على تقدمي الدعم ألجل استكشاف الفضاء اخلارجي                               
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واستخدامه يف األغراض السلمية، مع مراعاة احتياجات                                    
ويف هذا الصدد، أعلنت البلدان التزامها                               . البلدان النامية            

بصياغة وتنفيذ سياسات عامة وبرامج ومشاريع ألجل                                   
 القطاعية، ومع وضع               التعاون التقين بغية تعزيز خطط التنمية                         

استراتيجية تنفيذ تقتضي تطبيق املعارف العلمية                                    
 والتكنولوجية ألجل استخدام الفضاء يف األغراض السلمية؛                                      

توصي بالتماس موارد مالية جديدة من                            -٧ 
خالل آليات متعددة األطراف واقليمية وأقاليمية، وكذلك                                   

لوفاء      من القطاع اخلاص، ألجل تنفيذ أنشطة التنمية، بغية ا                               
بااللتزامات املربمة ابان مؤمتر القارة األمريكية املعين                                      

 بالفضاء؛       

ترحب بالتقدم الذي أحرزته كل من                            -٨ 
الربازيل واملكسيك، بدعم من مكتب شؤون الفضاء                                      
اخلارجي، يف سبيل انشاء مركز اقليمي لتدريس علوم                                     
وتكنولوجيا الفضاء يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريبــي،                                                   

 ث البلدان على املشاركة يف هذه العملية؛                            وحت  

حتث البلدان على تنفيذ توصيات                        -٩ 
اليونيسبيس الثالث وقرار اجلمعية العامة لألمـــم املتحـــدة                                               

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف                                       "٥٤/٦٧
االعالن اخلاص         " ٥١/١٢٢، والقرار          "األغراض السلمية          

ستكشاف الفضاء اخلارجي                   بالتعاون الدويل يف جمال ا                   
واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع ايالء اعتبار                                      

، وتشجعها على تنفيذ                   "خاص الحتياجات البلدان النامية                   
: ألفية الفضاء          "، مبا يف ذلك القرار املعتمد فيه                       ٥٤/٦٨القرار       

، وذلك بغية           "اعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية والبشرية                           
ال والنساء والشباب من مجيع أحناء                          تعزيز مشاركة الرج             

 العامل يف األنشطة املشتركة ذات الصلة بالفضاء؛                             

تشجع بلدان املنطقة على مواصلة حتديد                            -١٠ 
وتنفيذ املشاريع اليت ميكن أن تستفيد من التكنولوجيات                                           

الفضائية، مع التركيز على أمهية ضمان سبل الوصول                                   
الت مثل ادارة املخاطر                   املنصفة واآلنّية إىل املعلومات يف جما                        

والوقاية من الكوارث الطبيعية والبشرية واالغاثة منها،                                            
والتعليم عن بعد، والتطبيب عن بعد واخلدمات الطبية،                                    

 ومحاية البيئة؛          

حتث البلدان واألجهزة احلكومية والقطاع                             -١١ 
اخلاص داخل القارة األمريكية وخارجها على تعزيز التعاون                                            

 ادارة شبكات الوقاية من الكوارث                            والتنسيق بغية حتسني              
واالغاثة منها بواسطة التطبيقات الساتلية، من خالل عدة                                      
جوانب ومنها اقامة شبكة للمساعدات االنسانية يف املنطقة                                     
باستخدام الصور الضوئية الساتلية املتخذة قبل وقوع كارثة                                           
طبيعية وبعده، وذلك لكي يتسىن للبلدان أن تقوم على حنو                                        

ير فوري لألضرار واجراءات العمل الالزمة                                 أسهل بتقد       
 ملساعدة الضحايا؛          

تكرر تأكيد أمهية التعاون الدويل باعتباره                               -١٢ 
آلية لتعزيز السلم واألمن واالرتقاء بالتنمية البشرية من                                        
خالل استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،                                       
وتعرب عن ثقتها بأن ذلك من شأنه أن يساعد على حتسني                                           

وعية حياة مواطين البلدان املوقّعة على اعالن فيينا بشأن                                     ن 
 الفضاء والتنمية والبشرية؛                   

حتث البلدان على اعتماد سياسات عامة                              -١٣ 
فعالة بشأن حتسني نشر وتعميم املعلومات عن قضايا الفضاء                                                
على اجلمهور وذلك لرفع مستوى الوعي العام بأمهية                                     

 تنمية املستدامة؛         استخدام تكنولوجيا الفضاء لتحقيق ال                            

تضع يف اعتبارها التقدم الذي أحرزته يف                               -١٤ 
جمال األنشطة الفضائية اهليئات احلكومية والوكاالت                                      
الفضائية واجلماعات العلمية واألكادميية والقطاع اخلاص يف                                        
املنطقة، وحتث تلك البلدان اليت شاركت يف مؤمتر القارة                                           

ادة ما تقدمه من دعم                  األمريكية الرابع املعين بالفضاء على زي                              
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ألجل تعزيز املؤسسات اليت تعىن باالرتقاء باملشاريع والربامج                                        
الوطنية استنادا إىل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وذلك لضمان                                                 

 املتابعة املناسبة لاللتزامات املربمة ابان املؤمتر؛                             

تعتمد خطة العمل اليت تشكل جزءا ال                             -١٥ 
 يتجزأ من هذا االعالن؛            

أنه على األمانة املؤقتة أن تتوىل                       تقرر      -١٦ 
الترويج لتنفيذ خطة العمل، وحتث البلدان داخل املنطقة                                   
وخارجها وكذلك الوكاالت واملنظمات الفضائية                                  
واملنظمات غري احلكومية والقطاع الصناعي اخلاص، على                                     

 دعمها يف اجناز العمل املوكل اليها؛                      

توافق على أن من املهم انشاء آليات ألجل                              -١٧ 
حتقيق الفّعالية يف التعاون والتنسيق يف املنطقة، وحتقيقا هلذه                                          
الغاية توعز إىل األمانة املؤقتة بالقيام باخلطوات الوثيقة الصلة                                            
بذلك اجململة يف خطة العمل؛ وترحب بالتقرير الذي قدمه                               
وفد الصني عن استحداث آلية للتنسيق االقليمي يف الشؤون                                 

 الفضائية؛        

ومة مجهورية أوروغواي                   ُتثين على حك        -١٨ 
الشرقية وهتنئها على العمل الكفء الذي قامت به بصفتها                                         
تتوىل مهمة األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الثالث املعين                                             
بالفضاء، مبا يف ذلك متابعة وتنفيذ األنشطة املتفق عليها                                        
خالل ذلك املؤمتر، مما أسهم يف الدعوة إىل عقد مؤمتر القارة                                     

 يكية الرابع املعين بالفضاء؛                   األمر   

تزجي الشكر لفريق الدعم الدويل اخلاص                             -١٩ 
مبؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء على تنظيم                                          
املؤمتر، وتعترب أن من املناسب أن يشارك ذلك الفريق بالصفة                                          

 نفسها يف أعمال األمانة املؤقتة؛                   

تزجي الشكر حلكومة مجهورية الصني على                                 -٢٠ 
عوهتا لعقد وتنظيم اجتماع اخلرباء التحضريي ملؤمتر القارة                                     د

األمريكية الرابع املعين بالفضاء، والذي عقد يف سانتياغو دي                                            
 ؛ ٢٠٠٢أبريل    / نيسان     ٥ إىل    ٣شيلي من       

تزجي الشكر حلكومة كولومبيا وسلطات                                 -٢١ 
مدينة كرتاخينا دي إندياس على حفاوة استقباهلا                                    

ىل وفود مؤمتر القارة األمريكية                         والتسهيالت اليت قدمتها إ                 
الرابع املعين بالفضاء، وتعرب عن دعمها لألمانة املؤقتة وعن                                        
استعدادها إىل التعاون يف العمل معها وتتمىن هلا كل النجاح                                              

 .يف عملها     

 كرتاخينا دي إندياس، كولومبيا،
 ٢٠٠٢مايو / أيار١٧

 

 خطة العمل       
  

ريكية الرابع           ان الدول املشاركة يف مؤمتر القارة األم                               
 ٢٠٠٢مايو    / أيار   ١٧ إىل  ١٤املعين بالفضاء، الذي عقد من                

يف كرتاخينا دي إندياس، كولومبيا، اذ تضع يف اعتبارها                                      
االرادة الرامية إىل تعزيز التعاون والتنسيق على الصعيد                                          
الدويل مبقتضى جدول أعمال القارة األمريكية بشأن                                     

ال اليت أجنزهتا اللجنة                الفضاء، وبالنظر إىل حصيلة نتائج األعم                         
واللجنتان املواضيعيتان الثانية                         ) احلكومية الدولية           (األوىل     

تطبيقات تكنولوجيا الفضاء؛                     (والثالثة       ) تطوير علوم الفضاء              (
، واليت أنشئت بغية                )منافعها بالنسبة إىل اجملتمع املدين                     

االسراع بأعمال املؤمتر، توعز إىل األمانة املؤقتة باختاذ                                
 :عمل التالية        اجراءات ال       

تعزيز التعاون والتنسيق يف الربامج                          -١ 
واملشاريع املقترحة أو اجلارية، على الصعيد االقليمي، من                                          

 : خالل آليات عمل متفق عليها يف جماالت منها ما يلي                                  

 محاية البيئة ودعم التنمية املستدامة؛                        )أ( 
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الوقاية واالنذار املبكّر وعمليات االنقاذ                               )ب ( 
حال وقوع كــوارث طبيعيــة                       واالغاثة يف        

 أو مــن صنــع االنسان؛           

التعليــم والبحــث والتطويــر يف مـجال                                    )ج ( 
 علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما؛                           

 قانون الفضاء؛            )د ( 

اعتماد تدابري لتنفيذ التوصيات الصادرة                             -٢ 
أثناء مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء وضمان                                               

 متابعتها؛       

ضمان مشاركة اجلامعات والرابطات                            -٣ 
العلمية والتقنية والقانونية، داخل املنطقة وخارجها، وكذلك                                             
الوكاالت الفضائية والوكاالت املتخصصة يف منظومة األمم                                         

 املتحدة، مشاركة نشطة يف مشاريع التعاون الدويل؛                                  

تعزيز نشر وتعميم املعلومات عن قضايا                          -٤ 
 وعي اجلمهور بأمهيتها؛              الفضاء وذلك لرفع مستوى                     

تنظيم اجتماعات عمل، بالتعاون مع                         -٥ 
حكومات الدول األعضاء يف املؤمتر، مع املؤسسات واهليئات                                      
 املعنية بشؤون الفضاء، بغية حتديد جماالت التعاون ومتابعتها؛                                             

اختاذ اجراءات عمل مناسبة يف اجملاالت                          -٦ 
اخينا دي        من اعالن كرت         ١٧اجململة أدناه، مبقتضى الفقرة                       

 :إندياس    

حتليل االحتياجات املشتركة باالستناد إىل                          )أ( 
استبيان استقصائي ُيرسل إىل مجيع البلدان                             
يف املنطقة، بغية حتديد األولويات وجماالت                            
االهتمام واملوارد البشرية املتاحة ومراكز                             
البحث املوجودة واملشاريع اجلارية                       

 واجلهات احملورية وغري ذلك؛                

ملشاركة والدعم من جانب جلنة                     تأمني ا     )ب ( 
األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلارجي                            
يف األغراض السلمية ومكتب شؤون                      
الفضاء اخلارجي، وكذلك إذا دعت                       
الضرورة من جانب منظمات أخرى، يف                       

 مجيع مراحل تنفيذ هذه العملية؛                  

استبانة مصادر التمويل الالزم للتعاون                                    )ج ( 
 املتعدد األطراف؛           

ن أفرقة عاملة مؤلفة من ممثلي بلدان                            تكوي     )د ( 
املنطقة، ممن تعّينهم حكوماهتم، ألجل                     
املساعدة على حتديد جماالت العمل اخلاصة                          
بالتنسيق االقليمي؛ وحتقيقا هلذه الغاية،                           
يعمل الفريق بتعاون وثيق مع األمانة                           

 املؤقتة؛    

احلصـول عـلى مـزيد مـن الدعم بالدعوة إىل            -٧ 
ساعدة على تنفيذ التوصيات واملهام     عقـد فريق دعم دويل للم     

الـيت أسـندها إىل األمانـة املؤقـتة مؤمتـر القـارة األمريكية الرابع               
 .املعين بالفضاء
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 املرفق الثالث
 

الكـلمة الـيت سـُتلقى بالنـيابة عـن جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض                    
 السلمية أمام مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ــ -١ ــية  يشـ ــة العـــاملي للتنمـ ــر القمـ ّرفين أن أخاطـــب مؤمتـ
املســتدامة بصــفيت رئــيس جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف 

 .األغراض السلمية

إن اللجـنة تؤمـن بأن علوم وتكنولوجيا الفضاء ميكن           -٢
أن تــؤدي دورا هامــا يف حتقــيق أهــداف مؤمتــر القمــة العــاملي    

ء وتطبيقاهتا ميكن   فعلوم وتكنولوجيا الفضا  . للتنمـية املسـتدامة   
أن تسـهم مبـزيد مـن الفعالـية يف جهـود البشـرية لتعزيز التنمية               

فــنحن، اذا مــا . املســتدامة يف كــل الــبلدان واألقالــيم يف العــامل 
اسـتخدمنا التطبـيقات الفضـائية، نستطيع أن نواجه التحديات          
ــوارد    ــياة الشـــعوب واحلفـــاظ عـــلى املـ ــثلة يف حتســـني حـ املتمـ

عدد السكان يزيد من التأثري            الطبيعـية يف عـامل يشـ       منوا يف  هد 
. واملـوارد الطبيعية  ) االيكولوجـية (سـلبا عـلى الـنظم األحيائـية         

ومـن شــأن الــتقدم يف علـوم وتكنولوجــيا الفضــاء أن يســاعدنا   
عـلى تلبـية الطلـب املـتزايد عـلى الغـذاء واملـاء واملأوى ومرافق          

ــحية    ــات الصـ ــيم واخلدمـ ــة والتعلـ ــحاح والطاقـ ــن اإلصـ  واألمـ
صادي اال وهـذه هـي بعض التحديات اليت جيب مواجهتها         . قت

غري أنه ال يوجد بعُد إدراك تام ملا        . لتحقـيق التنمـية املسـتدامة     
تـنطوي عليه علوم وتكنولوجيا الفضاء من امكانات تساعدنا         

لذلك اتفقت اللجنة يف دورهتا     . عـلىمواجهة هـذه الـتحديات     
 مؤمتر القمة   يونيه من هذه السنة، على أن ختاطب      /يف حزيـران  

العـاملي بغـية اسـترعاء انتباه الوفود إىل املزايا العديدة واملتنوعة            
ومن . الـيت يـنطوي علـيها اسـتخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء          

املهــم يف هــذا الســياق أن يشــار إىل أن التعلــيم يف جمــال علــوم  
. وتكنولوجــيا الفضــاء وســيلة هامــة حلــيوية التنمــية املســتدامة   

لوفود على أخذ هذه االعتبارات يف احلسبان       وتشـجع اللجنة ا   
 .أثناء مؤمتر القمة العاملي

، حــدد مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث  ١٩٩٩يف عــام  -٣
املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض          
الســلمية، املعــروف بإســم  اليونيســبيس الثالــث ســبال عديــدة   

ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء    ــيقاهتا أن ميكــن مــن خالهلــا لعل  وتطب
ففي اليونيسبيس الثالث،   . تسـاعد عـلى حتسـني رفـاه  البشرية         

وضـعت الـدول املشـاركة اسـتراتيجية عاملـية جلعل االمكانات        
الــيت تزخــر هبــا التطبــيقات الفضــائية للمســاعدة عــلى اجيــاد        

ــا      ــروف مؤاتــية للتنمــية املســتدامة، أمــرا واقع وتــرد تلــك  . ظ
ــية الفضــاء  "االســتراتيجية يف القــرار املعــنون  ــنا  : ألف إعــالن فيي
، الـذي أقـرته اجلمعـية العامة        "بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية       

واآلن تعكف جلنة استخدام    . ٥٤/٦٨عقـب ذلـك يف قرارها       
الفضـاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــلى القــيام خبطــوات  
يف سـبيل تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث من خالل أفرقة             

ملنظومة األمم              عمـل تتشـكّل مـن دول       عة  يئات تاب ضاء وه  أع
املــتحدة ومــنظمات حكومــية دولــية وغــري حكومــية مســتعدة   
ــتائج ملموســة يف الســنوات       ــيق ن ــالزم لتحق ــالعمل ال ــيام ب للق

 .القليلة القادمة
  

 حتقيق التقدم يف املعرفة عن األرض وبيئتها
 
ــر    -٤ ــتها، أن توف ميكــن للســواتل، برصــدها األرض وبيئ

الشــامل املتواصــل الطويــل األمــد الــالزم لفهــم الرصــد العــاملي 
ــتخدام     ــع اسـ ــتزامن مـ ــوال، بالـ ــثر مشـ ــا أكـ ــام األرض فهمـ نظـ
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تأثري  )أ: (تكنولوجـيا الـنمذجة، مـن أجـل معاجلة مسائل مثل          
ــمس  ــئــة األرض؛ و يفالشـ ــي) ب(بيـ ــنــتغـ ــالــر املـ مي؛ ـاخ العـ

طــبقة  عــلىتــأثري األنشــطة البشــرية والــتغريات الطارئــة   )ج(و
وهكــذا ميكــن اســتخدام . ون يف البيــئة والصــحة البشــريةاألوز

الســواتل للرصــد الدائــم وكجــزء مــن نظــام قــائم عــلى أســاس 
ــية    ــئة العامل ــتغريات يف خمــتلف مكونــات البي . فضــائي لرصــد ال

وتــتولــى اللجــنــة املعنــيــة بســواتل رصــــد األرض، الــيت تضــم  
  مــن كــبار مــتعهدي الســواتل يف العــامل، تنســيق احلصــول ٢٢

كما إن أنظمة رصد التغريات الطارئة      . عـلى البيانات الساتلية   
عـلى اليابسـة واحملـيطات والغـالف اجلوي هي املكّون املوقعي            
ــل الــالزم لوضــع اســتراتيجية الرصــد العــاملي املــتكاملة        املكم

وإنـه ليسـرين أن أحيطكم علما بأن كبار متعهدي          ). إيغـوس (
 الرصد األرضي قد    السـواتل واملـنظمات الدولـية املسؤولة عن       

ــاملي      ــتراتيجية الرصــد الع ــرف بشــراكة اس شــكلوا شــراكة ُتع
، وهــي توفــر املعلومــات املــتكاملة  )شــراكة إيغــوس(املــتكاملة 

وتدعم . الالزمـة لفهـم التغريات يف البيئة على املستوى العاملي         
ــلمية،       ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــتخدام الفضـــاء اخلـ ــنة اسـ جلـ

ة العلمية والتقنية، العمل    وخصوصـا مـن خـالل جلنـتها الفرعـي         
 .الذي تقوم به شراكة إيغوس

كمــا متكــن الســواتل مــن رصــد املــنظومة األرضــية        -٥
بانـتظام، وهـو مـا يعـد أساسـيا ملراقبة تنفيذ االتفاقيات احلالية               
املــتعلقة بالبيــئة، ومــنها اتفاقــية األمــم املــتحدة االطاريــة بشــأن  

البــيولوجي واتفاقــية  تغــري املــناخ واالتفاقــية املــتعلقة بالتــنوع     
 .األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  
 رصد البيئة واملوارد الطبيعية

 
بيــنما أصــبحت قــيمة صــور رصــد األرض يف إعــداد    -٦

خـرائط تقديـر األخطار وختفيف آثار الكوارث مسلَّما هبا إىل         
حـد مـا، أصـبحت السـواتل توفر بقدر متزايد معلومات هامة             

عية أو الصـناعية وتدبـر أمـرها     لالنـذار املــبكر بــالكوارث ا  لطبي

وميكــن مبقتضــى امليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء  . عــند وقوعهــا
والكــوارث الكــبرية، الــذي هــو مــبادرة مــن وكــاالت الفضــاء 
ــاتلية ملـــناطق    تلـــت اليونيســـبيس الثالـــث، وضـــع الصـــور السـ
الكـوارث الكـربى يف يـد فـرق اإلنقـاذ عـلى حنـو يكاد يكون                 

كنا        وهـذا الوقـت املـت   . فوريـا  كن مم لذي مل ي اح لالستجابة، ا
. مـن قـبلُ، ميكّـن مـن إنقـاذ األرواح وتقلـيص اخلسـائر املادية               

ويعمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التابع لألمانة العامة             
يف الوقـت احلـايل عـلى أن يصبح جهازا من األجهزة املتعاونة             

وحاملـا يـتحقق ذلك، سيكون باستطاعته أن        . مبوجـب امليـثاق   
هــزة األمــم املــتحدة املختصــة الوصــول إىل البــيانات  يتــيح ألج

 .الفضائية على حنو أسرع عند وقوع كوارث كربى

كمـــا إن تكنولوجـــيات الفضـــاء تتـــيح أدوات قـــّيمة   -٧
ــاألحوال      ــتكّهن ب ــالطقس وال ــبؤ ب ــرارات بشــأن التن الختــاذ الق
اجلويــة ورصــد املــوارد الطبيعــية والقــيام بأنشــطة متــنوعة ذات  

إدارة مــوارد األراضــي واحملــيطات واملــوارد    صـــلة بالـــزراعة و
ذلــك . الســاحلية واملــياه والغابــات والــثروة الســمكية واملعــادن

أن اسـتخدام املـزيد مـن البـيانات السـاتلية، عـلى سبيل املثال،               
ــات هطــول املطــر باســتعمال        ــن مــن توقع ــن شــأنه أن حيّس م

وستكون املعلومات املستقاة من    . تقنـيات تقديـر جـد متطورة      
هــــذه الــــتوقعات مفــــيدة للغايــــة يف التنــــبؤ باحملاصــــيل  مــــثل 

كذلك فان االستخدام املتزايد للصور الساتلية،      . والفيضـانات 
يف أفريقـيا بوجـه خـاص، مـن شـأنه أن يسـاعد بقـدر كبري يف                 

دود احلشــد واجلــراد، فضــال عــن الكشــف عــن مــناطق تكاثــر 
 .التنبؤ باجلفاف ورصد التصحر

  
 فجوة يف املعلوماتتيسري االتصاالت وتقليص ال

 
إن البنـــية التحتـــية لـــلمعلومات عنصـــر أساســـي مـــن   -٨

عناصـر التنمـية يف أي بلـد، وان تكنولوجـيا الفضاء أداة فعالة              
ــية إىل مــناطق     جــدا جلمــع املعلومــات وإبالغهــا بســرعة وفعال

وتشـمل اخلدمات الساتلية املقترحة حديثا أو       . شاسـعة ونائـية   
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قــل البــيانات والصــور واملــداوالت  احملّســنة اهلواتــف الــنقّالة ون 
ــرقمي والتواصـــل    ــال الصـــوت الـ ــيديو وارسـ واملؤمتـــرات بالفـ
املـتعدد الوسـائط وسـبل االسـتفادة مـن االنترنـت عـلى نطاق               

ــد     . عــاملي ــلم عــن بع ــيقات الواســعة املــدى التع وتشــمل التطب
والتطبيـــب عـــن بعـــد وتوفـــري اخلدمـــات الصـــحية والطبـــية       

 فرص التعليم، وخصوصا يف     األساسـية واملسـاعدة عـلى زيادة      
 .املناطق الريفية والنائية

وميكـن أن توفر االتصاالت الساتلية أداة اتصاالت ال     -٩
. بديـل هلـا يف عملـيات التخفـيف مـن آثـار الكوارث واالغاثة           

ــرافق      ــيها املـ ــون فـ ــيت تكـ ــاالت الـ ــيوي يف احلـ ــتعماهلا حـ واسـ
وإلتاحـــة هـــذه . األساســـية األرضـــية غـــري قابلـــة لالســـتعمال 

سب، من                   ا قت املنا طوارئ يف الو مناطق ال قّيمة يف  ألدوات ال
اهلـام أن يصـادق عـدد أكـرب مـن الـدول عـلى اتفاقـية تامبريي                

 بشــــأن توفــــري مــــوارد االتصــــاالت الســــلكية ١٩٩٨لســــنة 
والالسـلكية ألغـراض التخفـيف مـن أثـر الكـوارث ولعمليات            

 .االغاثة، أو ينضم اليها

ت الســاتلية هــي  وجيــب التأكــيد عــلى أن االتصــاال    -١٠
العمــود الفقــري خلدمــات االتصــاالت الدولــية وأداة ضــرورية 

فهــي تســاعد عــلى تســويق    . يف الــتجارة الدولــية واإلقليمــية  
املنــــتجات الوطنــــية، كمــــا تســــتخدم يف مجــــيع األنشــــطة      

 .االقتصادية الدولية األخرى كوسيلة لتبادل املعلومات
  

كن لــتعزيز اســتخدام القــدرات عــلى حتديــد املواقــع واألمــا 
 األمن والتنمية البشريني

 
تقـدم الـنظم العاملـية لسواتل املالحة خدمات عمومية           -١١

وُتسـتخدم حالــيا االشـارات امللـتقطة مــن    . مـتعددة التطبـيقات  
الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة لـتعزيز أمـان وفعالـية الـنقل برا                 

ة، كما ان تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالح   . وحبـرا وجـوا   
ــية وقدرهتــا التشــغيلية يف     ــتها العامل ــبالغة وتغطي ــتها ال بفضــل دق

ــة وفائدهتــا يف الســرعات الفائقــة، تدعــم     كــل األحــوال اجلوي
وحتّسـن طائفـة واسـعة من األنشطة، مثل االتصاالت السلكية           
ــية، ورســم اخلــرائط     ــة الكهربائ والالســلكية، وشــبكات الطاق

ــزراعة، ومــنع اجلــرمية وانفــاذ ا   لقــانون، وكذلــك واملســح، وال
 .االستجابة يف حاالت الطوارئ واحلد من أثر الكوارث

  
املـنافع الـتجارية والفوائـد العرضـية املسـتمدة مـن األنشطة             

 الفضائية
 

يقـدم القطـاع اخلـاص منتجات وخدمات قائمة على           -١٢
تكنولوجــيات فضــائية حتســن نوعــية املعيشــة يف خمــتلف أحنــاء   

هـــذا النشـــاط الـــتجاري ويعـــد . العـــامل وتوفـــر فـــرص العمـــل
ــيت ختــدم     ــيقات رصــد األرض ال ضــروريا، وخصوصــا يف تطب

 .مصاحل اجملتمع

وُتعـــىن أنشـــطة البحـــث والـــتطوير يف جمـــال الفضـــاء   -١٣
بـــــترويج وإدمـــــاج االبـــــتكارات يف العديـــــد مـــــن جمـــــاالت 
ــدات احلاســوبية،      ــرباجميات واملع ــثل ال ــيعة، م التكنولوجــيا الرف

دمة، واالتصــاالت، والعلــوم  وااللكترونــيات واألجهــزة املــتق  
وميكـــن أن ُيـــبىن مـــن اســـتخدام هـــذه االبـــتكارات . الصـــحية

ــاء شــبكات       ــثال، يف إنش ــبيل امل ــلى س ــا العرضــية، ع وفوائده
اتصــاالت ُيعــوَّل علــيها أو تقــدمي خدمــات صــحية يف مــناطق   
نائـية، األساس الالزم لتنمية اقتصادية واجتماعية على الصعيد         

 .العاملي
  

 ة وبناء القدراتزيادة املعرف
 

يف حـــني أن علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء وتطبـــيقاهتا  -١٤
ميكـن أن تســهم يف تعزيــز التنمــية املسـتدامة بطــرق شــىت، فــال   
ميكـن أن ُتسـتعمل اسـتعماال كـامال دون توفـر املوارد البشرية          

وتســلّم جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف . الوافــية بالغــرض
ة املعرفة وبناء القدرات يف جمال      األغـراض السـلمية بأمهية زياد     
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وتـبذل الدول األعضاء    . اسـتخدام علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء       
ــتعاون مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي،      يف اللجــنة، بال
جهـودا متضـافرة لـنقل املعـرفة واملهارات املناسبة، مبا يف ذلك             
مـن خــالل وضـع مشــاريع تدريبـية يف الــبلدان النامـية، هبــدف     

 .وتكنولوجيا الفضاء واالنتفاع منهااستخدام علوم 

ــناء     -١٥ ومــن العناصــر األساســية يف اجلهــود الرامــية إىل ب
هـذه القدرات يف البلدان النامية القيام، باشراف برنامج األمم          
املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، بانشـاء مراكـز إقليمية لتدريس            

وقد أنشئت هذه املراكز يف اهلند      . علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء     
فـيما خيـص آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ويف نـيجرييا واملغرب فيما               

ــيا  ــص أفريقـ ــربازيل     . خيـ ــاء مراكـــز مماثلـــة يف الـ ــري إنشـ وجيـ
واملكسـيك فيما خيص أمريكا الالتينية والكارييب، ويف األردن         

وأنشــأت الــبلدان ذات االقتصــادات . فــيما خيــص غــرب آســيا
ــية شــبكة مؤسســات التعلــيم والبحــث يف جمــال    علــوم االنتقال

. وتكنولوجـيا الفضـاء يف شـرق وسط أوروبا وجنوب شرقها          
واســُتكِملت هــذه اجلهــود بــربامج زمــاالت دراســية وبتنظــيم    
حلقـات دراسـية ودورات تدريبـية عرضـت جـزءا كـبريا منها              

 .البلدان املصنَّعة

ــاء يف    -١٦ ــيا الفضـ ــوم وتكنولوجـ ــور علـ ــهم تطـ وقـــد أسـ
 .ستدامةتكوين قدرات تعزز شىت جوانب التنمية امل

  
 توصيات

 
يف اخلـــتام، أود توجـــيه التوصـــيات التالـــية إىل مؤمتـــر  -١٧

فالوفود املشاركة يف مؤمتر القمة العاملي مدعوة       . القمـة العاملي  
 :إىل ما يلي

أن تسـلّم مبـا تكتسـيه األنشـطة الفضائية من            )أ( 
أمهــــية كــــربى يف توفــــري اخلدمــــات التشــــغيلية واملعلومــــات   

 لقرارات، دعما للتنمية املستدامة؛ومساعدات يف اختاذ ا

أن تضـع يف اعتـبارها الـتقدم احملـرز يف زيادة             )ب( 
قــدرات األنشــطة الفضــائية عــلى أن تكــون أدوات مفــيدة يف   
حتقـيق التنمـية املسـتدامة مـنذ انعقاد مؤمتر األمم املتحدة املعين             
ــام      ــربازيل، يف عـ ــانريو، الـ ــو دي جـ ــيــة يف ريـ ــئــة والتنمـ بالبيـ

 ؛١٩٩٢

ــنظمات ذات الصــلة بالفضــاء،    )ج(  أن تناشــد امل
مـن خالل الدول األعضاء فيها، واملنظمات احلكومية الدولية         
ــلة     ــيانات ذات الصـ ــائر الكـ ــية وسـ ــري احلكومـ ــنظمات غـ واملـ
والقطــاع اخلــاص، أن تضــطلع بأنشــطة فضــائية كفــيلة بدعــم  

 التنمية املستدامة؛

أن تســــترعي انتــــباه املــــنظمات اإلقليمــــية     )د( 
نية بالتنمية والبيئة إىل الفرص الواسعة النطاق اليت             والع ملية املع ا

 ميكن أن تتيحها تكنولوجيا الفضاء تيسريا لعملها؛

ــاء     )ه(  ــتخدام الفضــ ــنة اســ ــأن جلــ ــلّم بــ أن تســ
اخلــارجي يف األغــراض الســلمية هــي اهليــئة الرئيســية لألمــم       
ــتعاون الــدويل يف جمــال األنشــطة        ــتحدة لتنســيق وحتقــيق ال امل

لتعاون الوثيق مع املنظمات ذات الصلة الستهالل          الفضـا  ئية با
اجـراءات تستخدم فيها تكنولوجيات الفضاء لتنفيذ توصيات        
 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة وملتابعة تلك التوصيات؛

أن تقـّر وتؤيـد إنشـاء وتطوير مراكز إقليمية           )و( 
 للتعليم يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛

لتعاون مع املراكز               أ )ز(  يز ا مهية تعز عترف بأ ن ت
الوطنـــية العاملـــة يف جمـــال علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء عـــلى  
تشـجيع علـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من أجل التنمية          

 املستدامة؛

أن تدعـو إىل التحاور والتنسيق الوثيقني بني         )ح( 
جلــــنة اســــتخدام الفضــــاء اخلــــارجي يف األغــــراض الســــلمية  

متر القمة العاملي                  ومـتخذ  نتائج مؤ مبتابعة  نيني  قرارات املع ي ال
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للتنمــية املســتدامة، وذلــك مــن أجــل ضــمان اســهام األنشــطة   
 الفضائية اسهاما فعاال يف حتقيق أهداف مؤمتر القمة العاملي؛

أن تدعو جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                              )ط( 
األغراض السلمية إىل دراسة حصيلة نتائج مؤمتر القمة                                   

العاملي للتنمية املستدامة وتبّين السبل اليت ميكن لألنشطة                                        
الفضائية انتهاجها لتنفيذ اجراءات املتابعة املنبثقة من مؤمتر                                          

 .القمة العاملي ورصد ذلك التنفيذ وتقييمه                           
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