
A/59/20 
 

 
 
 
 
 
 

 األمم املتحدة

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 
 
 

 اجلمعية العامة
 الوثائق الرمسية

  واخلمسونالتاسعةالدورة 
 )(A/59/20 ٢٠امللحق رقم 

 



 



 
 

 اجلمعية العامة   
 الوثائق الرمسية

  التاسعة واخلمسونالدورة 
 (A/59/20) ٢٠ امللحق رقم

 
 
 

 رير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي          تق 
 يف األغراض السلمية      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ٢٠٠٤ نيويورك، األمم املتحدة  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

 مالحظة
 

ويعين إيراد أحد هذه الرموز                   . تتألّف رموز وثائق األمم املتحدة من حروف وأرقام                                   
 .اإلحالة إىل احدى وثائق األمم املتحدة                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 0255-1144 
 



A/59/20

 

iii 

 احملتويات   
 

 الفصل الفقرات الصفحة
........................................................................................مقدمة      ٢٤-١ ١  -األول   
......................................................اجتماعات اهليئتني الفرعيتني                ٣-٢ ١   -ألف  
............................................................ جدول األعمال           اعتماد   ٤ ١   -باء 
............................................................انتخاب أعضاء املكتب              ٥ ٢   -جيم   
...........................................................................العضوية      ٦ ٢   -دال  
...........................................................................احلضور      ١١-٧ ٣   -هاء  
...................................................................الكلمات العامة           ٢٣-١٢ ٤   -او  و
...............................................................اعتماد تقرير اللجنة           ٢٤ ٦   -زاي  

........................................................................رات  ا رالق  التوصيات و        ٢٦٩-٢٥ ٧  -الثاين  
..................سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية                                         ٣٦-٢٥ ٧   -ألف  

٦١-٣٧ ٨ 
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي

..................................................واستخدامه يف األغراض السلمية                    
  -باء 

.........العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واألربعني                               تقرير اللجنة الفرعية              ١٤٤-٦٢ ١٢   -جيم   
.................................برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية                          ٨٩-٦٥ ١٣ ١-   

٩٣-٩٠ ١٩ 
اتل، مبا يف ذلكو باستشعار األرض عن بعد بواسطة الس                      املتصلة     املسائل     
......................رصد بيئة األرض          يف  ة و   البلدان النامي       لصاحل   تطبيقاته      

٢-   

...........................................................احلطام الفضائي          ١٠٥-٩٤ ٢٠ ٣-   
١١٢-١٠٦ ٢١ ......................استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                                 ٤-   
١١٥-١١٣ ٢٣ ...............................التطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية                          ٥-   

١١٨-١١٦ ٢٣

سبة التقنية للمدار الثابت بالن            اخلصائص     دراسة الطبيعة الفيزيائية و             
 وغريه من االتصاالت الفضائية           ان ميد   لألرض واستخدامه وتطبيقاته يف                   

املتصلة بتطورات االتصاالتاألخرى      املسائل     وكذلك      ،   امليادين   
....الء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها                                إي الفضائية، مع         

٦-   

١٣١-١١٩ ٢٤ .................يعية   تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطب                               ٧-   
١٣٥-١٣٢ ٢٦ .................................................الفيزياء الشمسية األرضية               ٨-   
      



A/59/20 
 

iv 

 الفصل الفقرات الصفحة

١٤٤-١٣٦ ٢٧
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية

............................................................العلمية والتقنية         
٩-   

١٩٨-١٤٥ ٣٠ .................تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني                                        -دال  

١٥٦-١٤٧ ٣٠
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي

..................................................................وتطبيقها      
١-   

١٦٠-١٥٧ ٣٢ .........معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء                                            ٢-   

١٦٤-١٦١ ٣٣

؛تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده                          )أ : (ا يلي   األمور املتعلقة مب           
 مبا يف،استخدامه       كيفية    سبة لألرض و        طبيعة املدار الثابت بالن             )ب (و 

 االستخدام الرشيد والعادلاليت تكفل     ذلك النظر يف السبل والوسائل                 
للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل

................................................................لالتصاالت     

٣-   

١٦٦-١٦٥ ٣٤
استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء

.................................................مكان تنقيحها         اخلارجي وإ        
٤-   

١٨٧-١٦٧ ٣٤

النظر يف مشروع الربوتوكول األويل املتعلق باملسائل اخلاصة
باملوجودات الفضائية، امللحق باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على

١٦اليت فتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف                                 (املعدات املنقولة             
.............................................)٢٠٠١نوفمرب      /تشرين الثاين      

٥-   

١٩٠-١٨٨ ٣٧ .........ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية                                          ٦-   

١٩٨-١٩١ ٣٧
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية

...................................................................القانونية     
٧-   

٢٠٧-١٩٩ ٤٠ ......................استعراض احلالة الراهنة             : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء                        -هاء  
٢٢٦-٢٠٨ ٤١ ...................................................................لفضاء واجملتمع         ا   -واو  
٢٤٧-٢٢٧ ٤٥ ......................................................................الفضاء واملياه           -زاي  
٢٥٢-٢٤٨ ٤٨ ................٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة                                 -حاء   
٢٥٤-٢٥٣ ٤٩ .....................................................................مسائل أخرى           -طاء  
......................٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة                      ٢٥٣ ٤٩ ١-   
٢٥٨-٢٥٥ ٤٩ .............................................................عضوية اللجنة          ٢-   
٢٦٥-٢٥٩ ٤٩ ................................................املشاركة يف أعمال اللجنة                 ٣-   
٢٦٧-٢٦٦ ٥١ ........................................بند جديد يف جدول أعمال اللجنة                      ٤-   



A/58/20
   

v 

 الفصل الفقرات الصفحة
..............................................................عرض خاص       ٢٦٨ ٥١ ٥-   
.................................الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                            ٢٦٩ ٥١   -ياء 
 املرفقات      

٥٣ 

ة العامة يف دورهتامشروع تقرير الفريق العامل الذي أُنشئ إلعداد تقرير ُيقدَّم إىل اجلمعي                                          
التاسعة واخلمسني من أجل استعراض التقّدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة

اليونيسبيس(الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                                                
..........................................................................................)الثالث  

  -األول   

...............ظر فيه اجلمعية العامة              ، لكي تن     "الدولة املُطِلقة         "مشروع قرار بشأن تطبيق مفهوم                       ٥٥   -الثاين  

 



A/59/20 
 

vi 



A/59/20

 

1 

  الفصل األول  
  مقدمة   

ــابعة         -١ ــا الس ــراض الســلمية دورهت ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــدت جلــنة اس عق
وكان أعضاء مكتب اللجنة على     . ٢٠٠٤يونيه  / حزيـران  ١١ إىل   ٢واألربعـني يف فييـنا مـن        

 :النحو التايل
 
 )نيجرييا(أديفون آدي أبيودون     :الرئيس  

 )كولومبيا(سريو أريفالو ييبيس    :النائب األول للرئيس  

 )مجهورية إيران اإلسالمية(بارفيز تارخيي  :املقرر/النائب الثاين للرئيس  

 .533 إىل COPUOS/T.518وترد النصوص احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة يف الوثائق 
  

  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني               -ألف  
اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف        انـت   ك -٢

 ٢٧ إىل ١٦ يف فييــــنا مــــن احلاديــــة واألربعـــني عقــــدت دورهتـــا  قـــد  األغـــراض الســــلمية  
ة ـر اللجــنـــان تقريـــوك). رومانــيا(دوريــن بــروناريو -دوميــتروبرئاســة  ٢٠٠٤فــرباير /شــباط
 . على اللجنةمعروضا) A/AC.105/823(ة ـالفرعي

 اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف        كانــتو -٣
 ٨مارس إىل   / إذار ٢٩ يف فييـنا مـن       ألربعـني االثالـثة و  دورهتـا   قـد عقـدت     األغـراض السـلمية     

ــيا(ســريجيو ماركــيزيو برئاســة  ٢٠٠٤أبــريل /نيســان وكــان تقريــر اللجــنة الفرعــية  . )إيطال
(A/AC.105/826)    وترد النصوص احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة       .  معروضـا على اللجنة

 .T.710  إىلCOPUOS/Legal/T.693الفرعية يف الوثائق 
  

   جدول األعمال        اعتماد   -باء  
 : اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلاعتمدت -٤

 .افتتاح الدورة -١  
 .اعتماد جدول األعمال -٢  
 .انتخاب أعضاء املكتب -٣  
 .كلمة الرئيس -٤  



A/59/20 

 

2 

 .تبادل عام لآلراء -٥  
 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦  
تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء      -٧  

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 .ر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واألربعنيتقري -٨  
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني -٩  
 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠  
 .الفضاء واجملتمع -١١  
 .الفضاء واملياه -١٢  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة  -١٣  
 .مسائل أخرى -١٤  
 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٥  

  
  انتخاب أعضاء املكتب        -جيم   

ــران٢، املعقــودة يف ٥١٨انتخبــت اللجــنة، يف جلســتها   -٥ ــيه، أديفــون آدي / حزي يون
نائبا أول للرئيس، وبارفيز    ) كولومبيا(و ييبيس   رئيسـا هلـا، وسريو أريفال     ) نـيجرييا (أبـيودون   
 .مقررا، ملدة سنتني يف تلك املناصب/نائبا ثانيا للرئيس) مجهورية إيران اإلسالمية(تارخيي 

  
  العضوية   -دال  

 / كــانون األول١٢ املــؤرخ )١٤-د( ألــف ١٤٧٢وفقــا لقــرارات اجلمعــية العامــة   -٦
ــاء ١٧٢١، و ١٩٥٩ر بـديســم ــ)١٦-د( ه  ، ١٩٦١ر بـديســم/ون األولـ كــان٢٠خ ؤرـ امل

 ٢٠ باء املؤرخ    ٣٢/١٩٦، و ١٩٧٣ديسمرب  / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    )٢٨-د( ٣١٨٢و
ـــ ال٣٥/١٦، و ١٩٧٧ر ـديســمب/كــانون األول ــثان ٣مؤرخ ـ  ، ١٩٨٠نوفمــرب /يــ تشــرين ال

ــؤرخ ٤٩/٣٣و ــانون األول٩ املــ ــمرب / كــ ــؤرخ ٥٦/٥١، و ١٩٩٤ديســ ــانون ١٠ املــ  كــ
رها ومقــرَّ، ٢٠٠٢ديسـمرب  / كـانون األول ١١ املـؤرخ  ٥٧/١١٦، و٢٠٠١ديسـمرب  /األول
ــؤرخ ٤٥/٣١٥ ــانون األول١١ املـ ــمرب / كـ ــاء  ،١٩٩٠ديسـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ  تألفـــت جلـ

ــدول    ــن ال ــراض الســلمية م ـــاخلــارجي يف األغ ــية ٦٥ ال ــتني،   : التال االحتــاد الروســي، األرجن
ــبانيا،  ــتراليااسـ ــيا،  إ، أسـ ــيا، أملانـ ــوادور، ألبانـ ــياإندونيكـ ــيا، سـ ــواي، أوكرانـ ــران، أوروغـ  إيـ

ــة( ــيا، )االســالمية-مجهوري ــنن،     إيطال ــا، ب ــربتغال، بلجــيكا، بلغاري ــربازيل، ال ، باكســتان، ال
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 اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية      اجلزائر، تركيا، تشاد، بريو،  و، بولندا،   سبوركيـنا فا  
الســـنغال، الســـودان،  ســـلوفاكيا،فريقـــيا، رومانـــيا، أجـــنوب مجهوريـــة كوريـــا، الســـورية، 

ــن     ــبني، فـ ــا، الفلـ ــراق، فرنسـ ــني، العـ ــيلي، الصـ ــرياليون، شـ ــويد، سـ ــام،  ـالسـ زويال، فييـــت نـ
مصــر، املغــرب، مالــيزيا، كولومبــيا، كينــيا، لبــنان، كوبــا، كازاخســتان، الكــامريون، كــندا، 

لية، اململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى وايرلندا الشما   اململكـة العربـية السـعودية،      املكسـيك،   
منغولــيا، النمســا، النــيجر، نــيجرييا، نــيكاراغوا، اهلــند، هــنغاريا، هولــندا، الواليــات املــتحدة 

 .األمريكية، اليابان، اليونان
  

  احلضور    -هاء   
ــدول    -٧ ــثلو ال ــدورة مم ـــحضــر ال ــية األعضــاء يف اللجــنة  ٥٥ال االحتــاد الروســي،  : التال

ــتني، اســبانيا، أســتراليا،   ــياكــوادور، األرجن ــران  أملان ــيا، اي ــة(ا، اندونيســيا، أوكران -مجهوري
و، بولندا، سبلغاريا، بوركينا فابلجيكا، ، ايطالـيا، باكسـتان، الربازيل، الربتغال،    )االسـالمية 

مجهورية كوريا،   اجلمهوريـة العربـية السورية،     اجلمهوريـة التشـيكية،       اجلزائـر،  تركـيا، بـريو،   
 فرنســا،  العــراق،ســويد، شــيلي، الصــني،الســلوفاكيا، الســودان، فريقــيا، رومانــيا، أجــنوب 
مصر، ماليزيا،  كولومبيا، كينيا،   كوبـا،    كـندا،     كازاخسـتان،  زويال، فييـت نـام،    ـفـن الفلـبني،   

نيكاراغوا،  النمسا، نيجرييا،     اململكة املتحدة،  ،عربية السعودية املغـرب، املكسيك، اململكة ال    
 .اليوناناهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، 

 األردن وأنغــــوال وتايلــــند أن تدعــــو ممثــــلي ٥١٨يف جلســــتها وقــــررت اللجــــنة،  -٨
 طلـب تلـك الدول، إىل       ىوسويسـرا والكرسـي الرسـويل بـناء عـل         واجلماهرييـة العربـية الليبـية       

لقـاء كـلمات أمامهـا، حسـب االقتضـاء، على أال ميس             إ واألربعـني و   السـابعة حضـور دورهتـا     
 تلك  مركز وأال ينطوي على أي قرار من اللجنة بشأن          القبيل ذلـك بطلـبات أخـرى من هذا       

 .الدول

 .وحضر الدورة ممثلون ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة -٩

ن للفــريق املخــتص برصــد األرض ورابطــة مستكشــفي  وحضــر الــدورة أيضــا ممــثلو  -١٠
روبــية واالحتــاد الــدويل الفضــاء األوالفضــاء واللجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض ووكالــة  

ــلمالحة الفضــائية ــنقلة    ورابطــة القــانون الــدويل  ل ــية لالتصــاالت الســاتلية املت واملــنظمة الدول
وجامعة الفضاء الدولية واجلمعية واجلمعـية الدولـية للمسـح التصـويري واالستشعار عن بعد      

 .سبوع الفضاءالوطنية لشؤون الفضاء واجمللس االستشاري جليل الفضاء والرابطة الدولية أل
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 قائمة مبن حضر الدورة من ممثلي       A/AC.105/XLVII/INF/1/Rev.1تـرد يف الوثيقة     و -١١
وغريها وهيـئات األمم املتحدة     الـدول األعضـاء يف اللجـنة والـدول غـري األعضـاء يف اللجـنة                 

 .من املنظمات
  

  الكلمات العامة     -واو  
رئيسا هلا وسريو أريفالو    ) جريياني(رّحبـت اللجـنة بانـتخاب أديفـون آدي أبـيودون             -١٢

نائبا ثانيا  ) مجهوريـة إيران اإلسالمية   (نائـبا أول للرئـيس وبارفـيز تـارخيي          ) كولومبـيا (ييبـيس   
 .مقررا/للرئيس

ــراميوندو غونســاليس      -١٣ ــرها ل ، رئيســها الســابق،  )شــيلي(وأعربــت اللجــنة عــن تقدي
كذلـــــك هلـــــارجيونو النائـــــب األول الســـــابق للرئـــــيس و) املغـــــرب(وإلدريـــــس احلـــــداين 

النائـــــبني الثانـــــيني الســـــابقني ) إندونيســـــيا(دجوجوديهـــــارجو وسوســـــيتيو مولـــــيودرونو 
 .املقررين السابقني، ملا قّدموه أثناء مدة خدمتهم من اجنازات ممتازة/للرئيس

ــة األوىل     -١٤ ــتها الفضــائية املأهول ــيها للصــني عــلى جنــاح بعث . وأعربــت اللجــنة عــن هتان
 .ثالث بلد، وأول بلد نام، يكتسب قدرة من هذا القبيلوالحظت أن الصني هي 

 .وهّنأت اللجنة أيضا الواليات املتحدة واإليسا على جناح بعثتيهما إىل املريخ -١٥

ــة        -١٦ ــية ووكال ــتحدة األمريك ــات امل ــازات الصــني والوالي وأشــارت اللجــنة إىل أن إجن
الستخدامات السلمية للفضاء الفضـاء األوروبـية املذكـورة آنفـا ستسـهم يف مواصـلة تعزيـز ا         

 .اخلارجي

االحتــاد : وتكلّــم أثــناء التــبادل العــام لــآلراء ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة  -١٧
وإيطالــيا ) االســالمية-مجهوريــة(الروســي واألرجنــتني وأســتراليا وأملانــيا وإندونيســيا وإيــران  

واجلمهوريـــة العربـــية الســـورية وباكســـتان والـــربازيل وبلغاريـــا وبولـــندا وتركـــيا واجلزائـــر  
ومجهوريـة كوريـا وجنوب أفريقيا وشيلي والصني وفرنسا وكندا وماليزيا واملغرب والنمسا             

وتكلّـــم أيضـــا ممـــثال . ونـــيجرييا واهلـــند وهـــنغاريا والواليـــات املـــتحدة األمريكـــية والـــيابان 
لمالحة الفضائية واجلمعية   كما تكلّم ممثلو االحتاد الدويل ل     . اجلماهرييـة العربية الليبية وتايلند    

الدولـية للمسـح التصـويري واالستشـعار عـن بعـد والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء ومنظمة            
 .األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

، ألقـى الرئيس كلمة     ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ٢ أيضـا، املعقـودة يف       ٥١٨ويف اجللسـة     -١٨
ودعــا الرئــيس اللجــنة إىل حتديــد . دورهتــا احلالــيةقــّدم فــيها عرضــا موجــزا ألعمــال اللجــنة يف 
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جمـاالت جديـدة السـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف التنمية املستدامة على نطاق العامل، بوسائل                
مـنها اسـتبانة مـبادرات لضـمان اسـتخدام القـدرات الفضائية استخداما فّعاال يف تعزيز الصحة                  

القـرارات يف جمـال إدارة املـوارد الطبيعية، وال    والتعلـيم عـلى الـنطاق العـاملي ويف تدعـيم اختـاذ            
 .سيما املوارد املائية

ــية العامــة،     ٥١٨ويف اجللســة  -١٩ ــنة واخلمســني للجمع ــدورة الثام ــيس ال  أيضــا، ألقــى رئ
 .، كلمة أمام اللجنة)سانت لوسيا(جوليان روبرت هنته 

صني وكولومبيا   وال ٧٧، تكـلم ممـثلو اجلزائـر نـيابة عـن جمموعـة الــ              ٥١٨ويف اجللسـة     -٢٠
 ).نيابة عن جمموعة الدول اآلسيوية(واألردن ) نيابة جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـبـي(

يونـيه، ألقـى مديـر مكتب شؤون الفضاء    / حزيـران ٢، املعقـودة يف     ٥١٩ويف اجللسـة     -٢١
.  املاضيةاخلـارجي باألمانـة العامـة كـلمة اسـتعرض فيها العمل الذي قام به املكتب أثناء السنة                 

وأعربـت اللجـنة عـن تقديرها للمدير على ما قّدمه مكتبه من خدمات واضطلع به من أعمال            
 .يف العام املاضي

اجلمهورية (يونـيه، ألقـى فالدميـري كوبال        / حزيـران  ٣، املعقـودة يف     ٥٢١ويف اجللسـة     -٢٢
ــثالثني إىل   )التشــيكية ــية مــن دورهتــا الثامــنة وال ــية ، رئــيس اللجــنة الفرعــية القانون  دورهتــا الثان

واألربعـني حماضـرة خاصـة عـرض فـيها منظورا تارخييا لتطّور اللجنة وآراءه الشخصية يف هذا                   
ورّحبـت اللجـنة مبحاضـرته وأعربـت عـن تقديـرها ملا قّدمه السيد كوبال من مسامهة               . الشـأن 

 .قّيمة يف عمل اللجنة وجلنتها الفرعية القانونية

 .تبادل العام لآلراء إىل العروض التاليةواستمعت اللجنة ضمن إطار ال -٢٣

زخاروف من االحتاد   . ، قّدمه أ  " بعـثة َرُجوعـة منوذجـية      ’Phobos‘السـاتل   " )أ( 
 الروسي؛

 يف بناء حمركات ’Yuzhnoye‘أحـدث إجنـازات مكتب التصميم احلكومي       " )ب( 
 شنياكني من أوكرانيا؛. ، قّدمه ف"الصواريخ

ــطة " )ج(  ــبة ألنشـ ــتوجهات املرتقـ ــميم احلكومـــي  الـ  ’Yuzhnoye‘ مكتـــب التصـ
 .ديغتياروف من أوكرانيا. ، قّدمه أ"ومشاريعه يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي
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  اعتماد تقرير اللجنة       -زاي   
، ٥٣٣بعـد الـنظر يف خمـتلف البـنود املعروضـة علـيها، اعـتمدت اللجـنة يف جلستها                     -٢٤

ــودة يف  ــران١١املعق ــيه / حزي ــرها إىل٢٠٠٤يون ــة متضــمنا التوصــيات    ، تقري ــية العام  اجلمع
 .والقرارات الواردة أدناه
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  الفصل الثاين  
  التوصيات والقرارات  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -ألف 
ديسمرب / كانون األول  ٩ املؤرخ   ٥٨/٨٩ مـن قرار اجلمعية العامة       ٤١وفقـا للفقـرة      -٢٥

 على وجه األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء          ، واصـلت اللجـنة نظرها،     ٢٠٠٣
 .اخلارجي لألغراض السلمية

وأشـارت اللجـنة بارتـياح إىل اتفـاق اجلمعـية عـلى أنـه ميكـن للجنة، أثناء نظرها يف                    -٢٦
ــيمي اســتنادا إىل اخلــربات       ــيمي واألقال ــتعاون االقل ــز ال ــنظر يف ســبل تعزي هــذه املســألة، أن ت

 القــارة األمريكــية بشــأن الفضــاء ومــا ميكــن لتكنولوجــيا الفضــاء أن  املســتمدة مــن مؤمتــرات
 )١(.تؤديه من دور يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ورأت اللجـنة أن هلـا، مـن خالل عملها يف امليادين العلمية والتقنية والقانونية، دورا            -٢٧
وميكـن تدعـيم هذا     . فضـاء اخلـارجي لألغـراض السـلمية       جوهـريا يف ضـمان احلفـاظ عـلى ال         

الـدور مبـبادرات جديـدة، وكذلـك مبواصـلة الـتقّدم يف تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة                     
اليونيسبيس (الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه يف األغراض السلمية               

 ).الثالث

العـاملي للتنمـية املستدامة، ُعرضت على       وفـيما يـتعلق بتنفـيذ توصـيات مؤمتـر القمـة              -٢٨
اللجـنة قائمـة أُعـدت مـن املعلومـات املقّدمـة مـن الـدول األعضاء يف اللجنة واهليئات التابعة                     
ملـنظومة األمم املتحدة بشأن أنشطتها وبراجمها املتعلقة بالفضاء اليت تقابل التوصيات الواردة             

  )٢().A/AC.105/2004/CRP.8(يف خطة التنفيذ 

ــنوانه         -٢٩ ــال، اســتمعت اللجــنة إىل عــرض ع ــن جــدول األعم ــند م ــذا الب ــار ه ويف إط
 .قّدمه لني كسياوونغ من الصني" أنشطة الصني يف جمال الفضاء اخلارجي"

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أن مع ازدياد أنشطة الفضاء اخلارجي ازداد                  -٣٠
ذا، إذا ما أصبح حقيقة واقعة،      ومن شأن ه  : احـتمال إدخـال األسـلحة إىل الفضاء اخلارجي        

أن يقـوض فكـرة االسـتخدام السـلمي للفضـاء اخلـارجي وكذلك األساس الذي ترتكز عليه         
آلــيات مــنع االنتشــار، ومســوغها املــنطقي ذاتــه، بــل ونظــام األمــن الــدويل برّمــته يف حقــيقة   

 .األمر
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زيز التعاون  ورأى بعـض الوفود أنه على الرغم من أن اللجنة قامت بدور هام يف تع               -٣١
الـدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية فإن مسألة احلفاظ             
عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض الســلمية مل تكــن حتظــى باالهــتمام الــالزم يف مــداوالت     

 .اللجنة

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مــؤداه أنــه مــن أجــل احلــيلولة بصــورة أجنــع دون      -٣٢
ح يف الفضـاء اخلـارجي ينـبغي للجـنة أن تنشـئ آلـية عملـية للتنسيق بني                 حـدوث سـباق تسـلّ     

 .عملها وعمل سائر اهليئات املعنية، مثل مؤمتر نزع السالح

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجـنة قـد أنشـئت لـتكون هـي اهليـئة الدائمة الوحيدة                       -٣٣
 االسـتخدامات السلمية    الـتابعة للجمعـية العامـة الـيت ُتعـىن حصـرا بـتعزيز الـتعاون الـدويل يف                  

للفضـاء اخلـارجي وأنـه كـان واضـحا وقـت إنشـاء اللجـنة أنـه ستكون هناك جهود مستقلة                      
متامـا لتـناول مسـائل نـزع السـالح، مبـا يف ذلـك يف حمافل مثل اللجنة األوىل للجمعية العامة                      

 .ومؤمتر نزع السالح

خلارجي كمنطقة  وأُبـدي رأي مـؤداه أن مـن أفضـل السـبل لـلحفاظ عـلى الفضـاء ا                   -٣٤
إلجــراء الــبحوث ولالســتخدام الســلمي تنفــيذ معــاهدات الفضــاء القائمــة ومشــاركة مجــيع    

 .األطراف املهتمة يف تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء بصورة مشتركة

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن أفضـل سـبيل للحفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض                  -٣٥
لدويل يف هذا امليدان، تعزيزا ألمان وأمن املوجودات   السـلمية هـو املضـي يف تدعيم التعاون ا         

 .الفضائية جلميع البلدان

، وعلى وجه ٢٠٠٥وأوصـت اللجـنة بـأن تواصل يف دورهتا الثامنة واألربعني، عام         -٣٦
األولويـة، نظـرها يف البـند املـتعلق بسـبل ووسـائل احلفـاظ عـلى الفضـاء اخلـارجي لألغراض                      

 .السلمية
  

ت مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء تنفيذ توصيا -باء 
  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

، نظـرت اللجـنة يف بـند يـتعلق بتنفيذ توصيات            ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣٧
مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض             

 ).يونيسبيس الثالثال(السلمية 
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ــرة   -٣٨ ــا للفقـ ــرار  ٢٩ووفقـ ــن القـ ــتها  ٥٨/٨٩ مـ ــنة يف جلسـ  ، يف ٥١٨، دعـــت اللجـ
، الفـريق العـامل إىل االجـتماع مـن جديـد إلعـداد تقرير يقّدم إىل                 ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ٢

، باستعراض وتقييم ٢٠٠٤اجلمعـية العامـة لكـي تقـوم، يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـني، عام            
ويف اجللسة  . اليونيسـبيس الثالث ولكي تنظر يف اجراءات ومبادرات أخرى        تنفـيذ توصـيات     

 .رئيسا للفريق العامل) السويد(نفسها انُتخب نيكالس هيدمان 

ــتها  -٣٩ ــودة يف ٥٣٢ويف جلســ ــران١١، املعقــ ــيه / حزيــ ــنة ٢٠٠٤يونــ ، أقــــّرت اللجــ
شــروع تقريــر ، ووافقــت عــلى م)انظــر املــرفق األول هلــذا الــتقرير(توصــيات الفــريق العــامل 

اللجـنة بصـيغته النهائـية الـيت وضـعها الفـريق العـامل، ألجـل تقدميـه إىل اجلمعـية العامـة لكي                
 .تستخدمه يف استعراضها وتقييمها لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

ــيدمان      -٤٠ ــنكالس ه ــرها ل ــالغ تقدي ــريق  )الســويد(وأعربــت اللجــنة عــن ب ــيس الف ، رئ
 تكل ولنجاحه يف قيادة الفريق ووضع الصيغة النهائية لتقرير العـامل، ملـا بذلــه مـن جهود ال         

ــية العامــة  ــيس قســم     . اللجــنة إىل اجلمع ــة، ال ســيما رئ ــرها لألمان كذلــك أعربــت عــن تقدي
 .اخلدمات والبحوث اخلاصة باللجنة، للدعم الذي قّدماه يف اعداد التقرير

لضــوء عــلى مســامهة واتفقــت اللجــنة عــلى امكانــية تنظــيم تظاهــرة خاصــة إللقــاء ا   -٤١
الفضــاء يف زيــادة رفــاه البشــرية، تشــمل ثــالث نــدوات رفــيعة املســتوى وال تكــّبد مكتــب     
شـؤون الفضـاء اخلـارجي أيـة تكالـيف، وذلك يف الدورة التاسعة واخلمسني للجمعية العامة                 

واتفقــت اللجــنة عــلى أن . أثــناء استعراضــها وتقيــيمها لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث 
 )٣(".تسخري الفضاء لتحسني الوضع البشري"ضوع التظاهرة اخلاصة يكون مو

والحظـت اللجـنة أن اللجـنــة الفرعيــة العلميــة والتقنية دعت الفريق العامل اجلامع               -٤٢
، إىل االجتماع من جديد ٥٨/٨٩يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، عمال بقرار اجلمعية العامة         

وترأس الفريق العامل اجلامع حممد نسيم شاه       . يس الثالث للـنظر يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـب        
 ).باكستان(

ــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف        -٤٣ وكــان معروضــا عــلى اللجــنة مشــروع تقري
ــيه       ــنظر ف ــث لل ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال   A/AC.105/L.255(األغــراض الســلمية عــن تنف

 ).A/AC.105/2004/CRP.17 وA/AC.105/2004/CRP.6 وAdd.8 إىل Add.1و

 :واستمعت اللجنة يف اطار هذا البند إىل العروض التالية -٤٤

انشـاء مـنظومة تشـكيالت مـتعاون علـيها دولـيا للتنّبؤ بالكوارث وأحوال               " )أ( 
 ، قّدمه وانغ كريان من الصني؛"البيئة ورصدها على نطاق عاملي
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ــد األرض " )ب(  ــيات رصـ ــري   : عملـ ــنس البشـ ــنفعة إىل اجلـ ــب املـ ــه ، "جلـ قّدمـ
 الوتنباخر اإلبن من الفريق املختص برصد األرض؛ .ك

ــية  : ’Vulcan‘التشــكيلة الســاتلية  " )ج(  ، "االتصــاالت ورصــد الكــوارث الطبيع
 .بويارتشوك من االحتاد الروسي. قّدمه ك

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها لرؤساء وأعضاء أفرقة العمل اإلثين عشر اليت أنشأهتا                 -٤٥
الـرابعة واألربعـني واللجـنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا األربعني، ملا             اللجـنة يف دورهتـا      

قــاموا بــه مــن أعمــال ومــا بذلــوه مــن جهــود إلحــراز تقــّدم يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس  
 .الثالث اليت كانت مسؤولة عنها

 فــريقا عــامال قّدمــت تقاريــرها  ١٢ مــن أصــل ٩والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير أن  -٤٦
امــية إىل اللجــنة يف دورهتــا السادســة واألربعــني وإىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف  اخلت

 ).٦٠، الفقرة A/AC.105/823(دورهتا احلادية واألربعني 

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن الفــريق العــامل املعــين باألجســام القريــبة مــن األرض    -٤٧
الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورهتــا احلاديــة  قــّدم تقريــره املؤقّــت إىل اللجــنة  ) ١٤التوصــية (

 .واألربعني

التوصية (وأحاطـت اللجـنة عـلما بارتـياح بتقرير فريق العمل املعين بتقاسم املعارف              -٤٨
 .عن التقّدم احملرز يف عمله) ٩

ــرقة العمــل حــّددت عــّدة اجــراءات ملموســة       -٤٩ ــتقدير أن أف والحظــت اللجــنة مــع ال
 .وذجيةوعملية لتنفيذ مشاريع من

واتفقـت اللجـنة عـلى أن انشـاء أفرقة عمل لبدء تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث                  -٥٠
الـيت منحـتها الـدول األعضـاء األولوية عقب املؤمتر هو آلية ناجحة ومبتكرة وأن املدخالت                 

 .الواردة من أفرقة العمل ميكن أن تفيد يف توجيه عمل اللجنة

واستذكرت اللجنة . ذ توصيات اليونيسبيس الثالث  وشـّددت اللجـنة على أمهية تنفي       -٥١
أن املسـؤولية عـن تنفـيذ التوصـيات تقع على عاتق الدول األعضاء؛ ومكتب شؤون الفضاء                 
ــتعاون       ــية لل ــتني؛ واملــنظمات احلكومــية الدول ــيها الفرعي اخلــارجي بتوجــيه مــن اللجــنة وهيئت

 .صلة بالفضاءاملتعّدد األطراف؛ واهليئات األخرى اليت متارس أنشطة ذات 
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واتفقــت اللجــنة عــلى أمهــية الــنظر يف الصــالت بــني عمــل اللجــنة وبــرامج التنمــية      -٥٢
العاملـية الكـربى، خاصـة الـربامج الـيت حددهتـا جلـنة التنمية املستدامة يف إطار تنفيذ توصيات               

 .مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 اللجــنة واملســائل الــيت يعاجلهــا والحظــت اللجــنة أن هــناك أوجــه تشــابه بــني عمــل  -٥٣
الفـريق املخـتص برصـد األرض، وال سـيما فـيما يـتعلق بتنفـيذ اللجـنة توصـيات اليونيسبيس                     

والحظـت اللجـنة أيضـا أن الفـريق املختص برصد األرض أُنشئ عقب مؤمتر القمة                . الثالـث 
أجل  من   ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١املعـين برصـد األرض، الـذي عقـد يف واشـنطن العاصمة يف               

ــقة        صــوغ خطــة تنفــيذ مدهتــا عشــر ســنوات تســتهدف انشــاء جمموعــة نظــم شــاملة ومنّس
ومسـتدامة لرصـد األرض بغـية تيسـري الرصـد املسـتمر حلالـة األرض، وزيـادة فهم العمليات                    
األرضــية الدينامــية، وتعزيــز التنــّبؤ بــتطّور املــنظومة األرضــية، واملضــي يف تنفــيذ االلــتزامات    

والحظت اللجنة أيضا أن الوثيقة االطارية هلذه اخلطة اعتمدت يف          . بيئةالـتعاهدية اخلاصة بال   
، ٢٠٠٤أبريل / نيسان ٢٥مؤمتـر القمـة الـثاين املعـين برصـد األرض، الذي عقد يف طوكيو يف                 

 اخلطـة سـتقّدم إىل مؤمتـر القمـة الثالـث املعين برصد األرض الذي سيعقد يف بروكسل يف                    وأن
 اللجــنة أن الــدول األعضــاء، وال ســيما الــبلدان     كذلــك الحظــت . ٢٠٠٥فــرباير /شــباط

النامـية، رمبـا تـود اإلسـهام يف جهـود الفـريق املخـتص برصد األرض من أجل زيادة التنسيق             
 .وتقاسم املعارف يف جمال رصد األرض من الفضاء

والحظــت اللجــنة أن حكومــة كولومبــيا تقــوم، يف إطــار األنشــطة الــيت تضــطلع هبــا  -٥٤
 )٤(ملؤمتــر القــارة األمريكــية الــرابع املعــين بالفضــاء لتنفــيذ خطــة عمــل املؤمتــر،  األمانــة املؤقــتة 

: بـرنامج األنشـطة املـتعلقة بالفضـاء اجلـوي لصاحل كولومبيا           " بتنظـيم حلقـة دراسـية عـنواهنا         
 ٢٧ إىل ٢٤، ســـتعقد يف ريـــو نـــيغرو، مـــيديني، كولومبـــيا، مـــن  "جتـــربة أمـــريكا الالتينـــية

دف احللقة تبادل اخلربات يف أمريكا الالتينية والكاريـيب ويف    وتسـته . ٢٠٠٤يونـيه   /حزيـران 
ــنافع         ــية بالفضــاء مــن أجــل تيســري احلصــول عــلى امل ــئة معن ــناطق أخــرى بشــأن انشــاء هي م

 .االقتصادية الذي ُيِدرُّها استخدام التكنولوجيات الفضائية-االجتماعية

، اتفقت  ٥٨/٨٩رها   مـن قـرا    ٤١والحظـت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة              -٥٥
عـلى أنـه ميكن للجنة، أثناء نظرها يف سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض                
السـلمية، أن تـنظر يف سـبل تعزيـز التعاون االقليمي واألقاليمي استنادا إىل اخلربات املستمّدة        

 العامة، يف   والحظـت اللجـنة أيضـا أن اجلمعـية        . مـن مؤمتـر القـارة األمريكـية املعـين بالفضـاء           
 مــن القــرار، أحاطــت عــلما برغــبة الــدول األعضــاء يف مــنطقة أمــريكا الالتينــية    ٢٤الفقــرة 

 .والكاريـبـي يف إضفاء طابع مؤسسي على ذلك املؤمتر



A/59/20 

 

12 

والحظـت اللجـنة أن الـتقرير عـن االحـتفال الـدويل بأسـبوع الفضاء العاملي يف عام                    -٥٦
 بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،       ، الـذي أعّدتـه الـرابطة الدولية للفضاء        ٢٠٠٣

 .(ST/SPACE/23)قد أُتيح يف منشور خاص 

والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير مــا قّدمــته الــدول األعضــاء مــن تقاريــر عــن تشــجيع   -٥٧
 .وتنظيم أنشطة لتوعية الناس احتفاال بأسبوع الفضاء العاملي

ــث س    -٥٨ ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال ُيســهم إســهاما كــبريا يف   ورأت اللجــنة أن تنف
مواجهــة حتّديــات املســتقبل، وال ســيما الفقــر وتدهــور البيــئة والكــوارث الطبيعــية وتــناقص    

 .موارد الطاقة

ورأت اللجـنة أنـه ميكـن لـبعض أفـرقة العمـل أن تواصـل عمـلها مـن أجل املضي يف            -٥٩
.  األعمالحتديـد وتنفـيذ خطـط العمـل باسـتبانة وسـائل وأهـداف ومهـام معّيـنة إلجنـاز تلك            

وميكـن ألفـرقة العمل هذه أن تبلّغ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا الثانية واألربعني                
 . مبا إذا كانت تنوي مواصلة عملها٢٠٠٥يف عام 

ــد عــدد مــن االجــراءات        -٦٠ ــرغم مــن حتدي ــه عــلى ال وأعــرب وفــد عــن رأي مــؤّداه أن
. ن نقــص الــتمويل ســيعوق تنفــيذها الكــامل امللموســة والعملــية لتنفــيذ مشــاريع منوذجــية فــإ 

ورأى ذلــك الوفــد أنــه ميكــن للــبلدان املــتقّدمة أن تــؤّدي دورا رئيســيا يف مســاعدة الــبلدان    
ــّربع للصــندوق االســتئماين ملكتــب        ــث، بالت ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال ــية عــلى تنف النام

ري احلكومـية ومن  شـؤون الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك بتشـجيع التـّربعات مـن اهليـئات غـ                   
صـناعات القطـاع اخلـاص، وتوفـري مـرونة كافـية لتمكني املكتب من استخدام تلك األموال              

 .يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث وفقا لألولويات اليت حّددهتا اللجنة

ــيان        -٦١ ــداد ب ــنظر يف إع ــبغي أن ت ــية بالفضــاء ين ــاده أن األوســاط املعن ــدي رأي مف وأُب
ام األساســي لعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف تطــّور جمــتمع املعلومــات،   تفصــيلي يــربز اإلســه 

لــتقدميه إىل مؤمتــر القمــة العــاملي جملــتمع املعلومــات يف مرحلــته الثانــية الــيت ســتعقد يف تونــس  
 .٢٠٠٥نوفمرب /العاصمة يف تشرين الثاين

  
  ألربعنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية وا -جيم 

أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال                  -٦٢
، الـذي تـناول نـتائج مداوالهتا بشأن البنود اليت         (A/AC.105/823)دورهتـا احلاديـة واألربعـني       

 .٥٨/٨٩أسندهتا إليها اجلمعية العامة يف القرار 
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يونيه، ألقى رئيس اللجنة الفرعية / حزيران٧يف   للجـنة، املعقـودة      ٥٢٤ويف اجللسـة     -٦٣
 .العلمية والتقنية كلمة أوجز فيها أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني

.  مـــن جــدول األعمـــال إىل عــرض قّدمـــه ك  ٨واســتمعت اللجــنة يف إطـــار البــند     -٦٤
خدمة : HERMESساتل  (”MERMES: on-orbit servicing“كومسـاس مـن الـيونان، عنوانه    

 ).يف املدار
  

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

يف مسـتهل املـداوالت حـول هـذا البـند، قـّدم خـبري التطبـيقات الفضـائية إىل اللجنة                      -٦٥
وقال . حدة للتطبيقات الفضائية  عرضـا موجـزا لالسـتراتيجية العامـة لتنفـيذ بـرنامج األمم املت             

ان االسـتراتيجية سـتركّز عـلى عـدة جمـاالت أولويـة لصـاحل الـبلدان النامـية وسُترسـي أهدافا                      
والحظت اللجنة أن األهداف الرئيسية داخل     . ميكـن بلوغهـا يف األمديـن القصـري واملتوسـط          

لقرارات؛ اسـتحداث تكنولوجـيات فضائية للمعلمني ومتخذي ا  ) أ: (كـل جمـال أولويـة هـي       
تنشــيط املناقشــات حــول احتــياجات املــناطق وامكانــياهتا فــيما يــتعلق باســتخدام          )ب( و

ــول للمشــاكل؛ و     ــدء    ) ج(التكنولوجــيات الفضــائية يف إجيــاد حل ــلى ب ــناطق ع مســاعدة امل
مشـاريع استرشـادية تسـتخدم تطبيقات تكنولوجيا الفضاء وتوفر حلوال للمشاكل من أجل              

 .يميةتلبية االحتياجات االقل

ــربنامج هــي    -٦٦ ــة لــدى ال ــر الكــوارث؛ ) أ: (والحظــت اللجــنة أن جمــاالت األولوي تدّب
رصد ) ج(و اسـتخدام االتصـاالت السـاتلية يف التعلـيم عن بعد والتطبيب عن بعد؛               )ب( و

ــة؛     ــا يف ذلــك مــنع األمــراض املعدي ــتها، مب ــئة ومحاي ــية؛  ) د(و البي ) ه(و إدارة املــوارد الطبيع
ومثة جماالت  . القدرات، مبا يف ذلك جماالت البحث يف علوم الفضاء األساسية         التعلـيم وبـناء     

أخـرى سـريكز علـيها الـربنامج، تشـمل تنمية القدرات يف جمال التكنولوجيات امليّسرة، مثل            
ــد العرضــية لتكنولوجــيا        ــع، والفوائ ــد املواق ــية لســواتل املالحــة وحتدي ــنظم العامل اســتخدام ال

لشــباب يف األنشــطة الفضــائية، وتطبــيقات الســواتل الصــغرية   الفضــاء، وتشــجيع مشــاركة ا 
 .والسواتل امليكروية، وتشجيع مشاركة املنشآت الصناعية اخلاصة يف أنشطة الربنامج

ــام       -٦٧ ــا يف ع ــربنامج املضــطلع هب ، حســبما ٢٠٠٣وأحاطــت اللجــنة عــلما بأنشــطة ال
ــية     ــية والتقن ــية العلم ــر اللجــنة الفرع ــرات A/AC.105/823(وردت يف تقري ). ٤٤-٤١، الفق

وأعربـت عـن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي للطريقة اليت انتهجها يف تنفيذ أنشطة       
كمـا أعربـت اللجـنة عن تقديرها للحكومات         . الـربنامج باسـتخدام املـوارد املـتاحة احملـدودة         
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ة والحظت اللجن . وللمـنظمات احلكومـية الدولـية وغـري احلكومـية اليت رعت تلك األنشطة             
، حسبما ٢٠٠٤بارتـياح أنـه جيـري إحـراز مـزيد مـن الـتقّدم يف تنفـيذ أنشـطة الربنامج لعام               

 ).٤٦-٤٥، الفقرتان A/AC.105/823(ورد يف تقرير اللجنة الفرعية 

وأعربـت اللجـنة جمـددا عـن قلقهـا ألن املـوارد املالـية املـتاحة لـربنامج األمم املتحدة                      -٦٨
دة، وناشـدت األوسـاط املاحنـة أن تدعـم الربنامج بتقدمي            للتطبـيقات الفضـائية ال تـزال حمـدو        

ــربعات ــز عــلى      . ت ــبغي أن تركّ ــتحدة ين ــتاحة لألمــم امل ــوارد احملــدودة امل ورأت اللجــنة أن امل
األنشـطة ذات األولويـة العلـيا؛ ونّوهـت بـأن بـرنامج األمـم املـتحد للتطبـيقات الفضـائية هو                      

 .ارجيالنشاط ذو األولوية لدى مكتب شؤون الفضاء اخل
  

  املؤمترات ودورات التدريب وحلقات العمل اليت نظمتها األمم املتحدة    ‘١‘ 
أعربـت اللجـنة عـن تقديـرها للصـني ومجهورية إيران االسالمية والسودان والسويد                -٦٩

والواليـات املـتحدة ووكالـة الفضـاء األوروبـية الشـتراكها يف رعاية واستضافة أنشطة األمم            
ــثايناملــتحدة الــيت ُعقــدت   ــناير إىل حزيــران/يف كــانون ال ــيه /ي ، A/AC.105/823 (٢٠٠٤يون

 )).د(إىل ) أ (٤٦ و٤٥الفقرتان 

وأقـّرت اللجنة حلقات العمل ودورات التدريب والندوات واملؤمترات التالية املزمع            -٧٠
، استنادا إىل برنامج األنشطة الوارد يف تقرير خبري         ٢٠٠٤عقدهـا يف الفـترة املتبقـية من عام          

 ):، املرفقان الثاين والثالثA/AC.105/815(لتطبيقات الفضائية ا

احللقـة الدراسـية االقليمـية املشتركة بني األمم املتحدة وجلنة حبوث الفضاء              )أ( 
االحتياجات التعليمية واخلربة : والغـالف اجلـوي العلـوي حول رصد البيئة الطبيعية ومحايتها    

ة بني األمم املتحدة والسويد بشأن تثقيف املعلّمني        املكتسـبة مـن الـدورات التدريبية املشترك       
 ؛٢٠٠٤سبتمرب /يف جمال االستشعار عن بعد، اليت سُتعقد يف إسالم آباد يف أيلول

ــية      )ب(  ــة الفضــاء األوروب ــندوة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والنمســا ووكال ال
ستعقد يف غراتس، النمسا، من     احللول الفضائية إلدارة املياه، اليت      : حـول تزويد العامل باملياه    

 ؛٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦ إىل ١٣

حلقـــة العمـــل االقليمـــية املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واململكـــة العربـــية   )ج( 
السـعودية حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجل تدّبر الكوارث يف غرب آسيا، اليت                    

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /ستعقد يف الرياض يف تشرين األول
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 العمـل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية           حلقـة  )د( 
حـول اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية، اليت ستعقد يف فانكوفر، كندا، يف               

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

ــلمالحة      )ه(  ــية ل حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واألكادميــية الدول
اليت ستعقد يف فانكوفر، كندا،    " السـواتل الصـغرية يف خدمة البلدان النامية       "بشـأن   الفضـائية   

 .٢٠٠٤أكتوبر /يف تشرين األول

 يف حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضــاء    حلقـة عمـل األمـم املـتحدة الدولــية     )و( 
ــر ــيا، مــن    الكــوارث تدّب ــيخ، أملان ــيت ســتعقد يف ميون أكــتوبر / تشــرين األول٢٢ إىل ١٨، ال

 ؛٢٠٠٤

املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة ووكالـــة الفضـــاء األوروبـــية عمـــل الحلقـــة  )ز( 
، اجلبلية املناطق حـول االستشـعار عـن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف   وسويسـرا والنمسـا   

 ؛٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل ١٥اليت ستعقد يف كامتاندو من 

الـربازيل حـول قانون الفضاء،      حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة و             )ح( 
 ؛٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٢اليت ستعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، من 

حــول  الــدويل املشــترك بــني األمــم املــتحدة والواليــات املــتحدة  جــتماع اال )ط( 
 وتطبـــيقاهتا، الـــذي ســـيعقد يف فييـــنا يف تشـــرين املالحـــة  العاملـــية لســـواتلالـــنظماســـتخدام 

 ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول–نوفمرب /اينالث

ــوم    )ي(  ــتدريس علــ ــية لــ ــز االقليمــ ــتنظم يف املراكــ دورات التدريــــب الــــيت ســ
 .وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

ــندوات واملؤمتــرات      -٧١ ــرنامج حلقــات العمــل ودورات التدريــب وال وأقــّرت اللجــنة ب
 :ان النامية، على النحو التايل لصاحل البلد٢٠٠٥املزمع عقدها يف عام 

 حلقة عمل واحدة حول علوم الفضاء األساسية؛ )أ( 

 حلقة عمل واحدة حول قانون الفضاء لصاحل بلدان أفريقيا؛ )ب( 

دورة تدريــب واحــدة بشــأن عملــيات البحــث واالنقــاذ املعانــة بالســواتل،    )ج( 
 ستعقد يف أستراليا ولصاحل جزر احمليط اهلادئ؛
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ستركز : عمـل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدّبر الكوارث        حلقـتا    )د( 
األوىل، الــيت ســتعقد يف الــيونان، عــلى الرصــد الســيزمي وتقيــيم خماطــر الــرباكني؛ وســتركز    

 الثانية على منع الكوارث الطبيعية وتدبرها، لصاحل أفريقيا؛

فضاء حلقـة عمـل واحدة تعقد يف مصر، تركّز على تطبيقات تكنولوجيا ال             )ه( 
 يف رصد التغري العاملي وتقييمه؛

ثــالث حلقــات عمــل حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف إدارة املــوارد   )و( 
الطبيعـية ورصـد البيـئة، لصـاحل بلـدان أوروبـا الشـرقية وأمـريكا الالتينية والكاريبـي واملناطق            

 اجلبلية يف آسيا؛

ــثة يف سلســلة الــندوات املــتعلقة باســت   )ز(  خدام تكنولوجــيا الفضــاء الــندوة الثال
ألغــراض التنمــية املســتدامة، الــيت ســتعقد يف غــراتس، النمســا، بدعــم مــن حكومــة النمســا    

 واإليسا؛

اجـتماع خـرباء بشـأن اسـتخدام الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة وتطبيقاهتا،                 )ح( 
 سيعقد يف فيينا بدعم من الواليات املتحدة؛

 عن بعد والتعليم عن بعد لصاحل بلدان        أنشـطة يف جمـاالت الـرعاية الصـحية         )ط( 
 يف آسيا واحمليط اهلادئ ويف أمريكا الالتينية والكاريبـي؛

دورات تدريــب ســتنظّم يف املراكــز االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا    )ي( 
 .الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

مت منذ انعقاد   والحظـت اللجـنة مـع التقدير أن دوال أعضاء ومؤسسات خمتلفة قدّ             -٧٢
 .٢٠٠٤الدورة السادسة واألربعني موارد إضافية ألنشطة عام 

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن الـبلدان املضـيفة لـلمراكز االقليمية لتدريس علوم                   -٧٣
 .وتكنولوجيا الفضاء تقّدم دعما ماليا وعينيا هاما لتلك املراكز

  
  تعمقالزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب امل  ‘٢‘ 

ــتني يف عــام      -٧٤ ــتقدميها زمال ــية ل ــة الفضــاء األوروب ــرها لوكال أعربــت اللجــنة عــن تقدي
 الجــراء حبــوث يف جمــال تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مقــر املعهــد األورويب    ٢٠٠٣

 .لبحوث الفضاء، يف فراسكايت، إيطاليا
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 Istituto Superiore Mario)والحظـت اللجـنة بارتـياح أن معهد ماريو بويال العايل     -٧٥

Boella)     واملعهـد االيطـايل املـتعّدد الفـنون يف تورينو (Politecnico di Torino) قد قّدما مخس 
زمــاالت طويلــة األمــد يف جمــال الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطبــيقات إشــاراهتا لصــاحل    

 .العلماء واإلخصائيني من البلدان النامية

ادة فــرص الدراســة املــتعمقة يف مجــيع جمــاالت علــوم  وأشــارت اللجــنة إىل أمهــية زيــ  -٧٦
الفضـاء وتكنولوجـياته وتطبـيقاته مـن خـالل زمـاالت طويلة األمد، وحثت الدول األعضاء                 

 .على توفري فرص من هذا القبيل يف مؤسساهتا املعنية
  

  اخلدمات االستشارية التقنية   ‘٣‘ 
ة للتطبيقات الفضائية قّدم دعما     الحظـت اللجنة مع التقدير أن برنامج األمم املتحد         -٧٧

وعونـا ومسـاعدة وخدمـات استشـارية تقنـية إىل بـرنامج املـتابعة املشـترك بني األمم املتحدة                    
ــتعلّق باســتخدام تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف التنمــية        ــية امل ــة الفضــاء األوروب ووكال

 الــنووية، والفــريق املســتدامة، واللجــنة التحضــريية ملــنظمة معــاهدة احلظــر الشــامل للــتجارب
الفـرعي املعـين ببـناء القـدرات التابع للفريق املختص برصد األرض، والفريق العامل املختص             
بالتعلـيم والتدريـب يف جمـال رصد األرض التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض، وجملس             

مانة املؤقتة  آسـيا واحملـيط اهلـادئ لالتصاالت الساتلية، والرابطة الشيلية لشؤون الفضاء، واأل            
ملؤمتـــر القـــارة األمريكـــية الـــرابع املعـــين بالفضـــاء، ومعهـــد اهلندســـة الـــتابع لـــوزارة العلـــوم   

 . مبدينة غراتس، النمساJoanneum Researchوالتكنولوجيا يف فنـزويال، وشركة 
  

  دائرة املعلومات الفضائية الدولية )ب( 
 Seminars of the United املعنونني الحظـت اللجنة بارتياح أنه مت إصدار املنشورين  -٧٨

Nations Programme on Space Applications
 )٦(.Highlights in Space 2003 و )٥(

ــرة املعلومــات الفضــائية       -٧٩ ــز دائ ــة واصــلت تعزي ــياح أن األمان والحظــت اللجــنة بارت
). www.oosa.unvienna.org(الدولـية وموقـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي على الويب               

والحظـت اللجـنة بارتـياح أيضـا أن األمانـة حتـتفظ مبوقـع عـلى الويـب ُيعـىن بتنسـيق أنشطة                        
 ).www.uncosa.unvienna.org(الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة 
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  التعاون االقليمي واألقاليمي )ج( 
وجيا شـّددت اللجـنة عـلى أمهـية الـتعاون االقلـيمي واألقاليمي يف جعل منافع تكنول                 -٨٠

ــنافعة       ــية مــثل تقاســم احلمــوالت ال ــبلدان مــن خــالل أنشــطة تعاون الفضــاء مــتاحة جلمــيع ال
وتعمـيم املعلومـات عـن الفوائد العرضية وضمان توافق النظم الفضائية وتوفري سبل احلصول         

 .على قدرات اإلطالق بتكلفة معقولة

 كـــانون ٦  املـــؤرخ٥٠/٢٧واســـتذكرت اللجـــنة أن اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها   -٨١
، أقرت توصية اللجنة بأن ُتنشأ املراكز على أساس االنتساب لألمم           ١٩٩٥ديسـمرب   / األول

املـتحدة يف أبكـر وقـت ممكـن وبـأن مـن شـأن االنتسـاب أن يوفر للمراكز االعتراف الالزم                      
وأن يعـزز إمكانـية اجـتذاب جهـات ماحنـة وإقامـة عالقـات أكادميـية مع املؤسسات الوطنية                    

 .ت الصلة بالفضاءوالدولية ذا

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية يواصــل    -٨٢
. اهـتمامه بالـتعاون مـع الدول األعضاء على الصعيدين االقليمي والدويل هبدف دعم املراكز           

ــع مكتــب شــؤون الفضــاء          ــاق انتســاب م ــد أبرمــت اتف ــا الحظــت أن مجــيع املراكــز ق كم
 .اخلارجي

، املرفق  A/AC.105/815(الحظـت اللجنة أيضا أن تقرير خبري التطبيقات الفضائية          و -٨٣
يتضـمن عرضـا ألبـرز أنشـطة املراكـز االقليمـية الـيت حظيـت بدعم الربنامج يف عام                    ) الثالـث 
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤ واألنشطة املزمعة لعامي ٢٠٠٣

ا حلكومة  والحظـت اللجـنة بارتـياح أن مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي يقّدم دعم               -٨٤
األردن يف أعماهلـا التحضـريية إلنشـاء املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف               

 .غريب آسيا

وأشــارت اللجــنة بارتــياح إىل مــبادرة وكالــة الفضــاء الشــيلية املــتخذة بالــتعاون مــع   -٨٥
ان مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي والرامـية إىل عقـد مؤمتـر يف اطـار املعـرض الـدويل للطري                    

حنـو حتقـيق التنمية املستدامة واألمن       : املؤمتـر الـدويل بشـأن الفضـاء واملـياه         "والفضـاء بعـنوان     
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٢ و ١يف سانتياغو يومي " البشري

  
  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 

ن تنظر  اسـتذكرت اللجـنة أهنـا كانـت قد اتفقت يف دورهتا الرابعة واألربعني على أ                -٨٦
)  سارسات -كوسباس  (سـنويا يف تقرير عن أنشطة النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ            
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ضـمن إطـار نظـرها يف بــرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضــائية، وعـلى أن تقـّدم الــدول         
  )٧(. سارسات-األعضاء تقارير عن أنشطتها املتعلقة بنظام كوسباس 

 سارسـات، وهـو مشروع تعاوين       -نظـام كوسـباس     والحظـت اللجـنة بارتـياح أن         -٨٧
 يشــارك فــيه االحتــاد الروســي وفرنســا وكــندا والواليــات       ١٩٧٠اســتهل يف أواخــر عــام   

املـتحدة، يستخدم التكنولوجيا الفضائية يف مساعدة الطيارين والبحارة املستغيثني يف خمتلف             
هزة إرشاد   سارسات أج  -، اسـتحدث مشـروع كوسـباس        ١٩٨٢ومـنذ عـام     . أحنـاء العـامل   

 -ووّسع مشروع كوسباس    . نظرييـة ورقمية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ يف مجيع أحناء العامل          
 منت سواتل موجودة يف املدار الثابت       سارسـات قطاعـه الفضائي ليشمل معدات خمصصة على        

 .بالنسبة لألرض ومدارات أرضية منخفضة تطلق حاليا إشارات تنبيه

ن معــدات البحــث واإلنقــاذ عــلى مــنت الســاتل اهلــندي والحظــت اللجــنة بارتــياح أ -٨٨
تستخدم فعال  ) INSAT-3الساتل الوطين اهلندي    (املوجـود يف املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض           

 .يف عمليات البحث واإلنقاذ

 دولة  ٣٧ سارسات يضم حاليا     -والحظـت اللجـنة بارتياح أن مشروع كوسباس          -٨٩
ك الـدول على نشر شبكة أرضية متينة ونظام         وقـد سـاعدت تلـ     . عضـوا مـن مجـيع القـارات       

ــيه  ــيانات التنب ــتوزيع ب ــزيد عــلى    -وســاعد نظــام كوســباس  . ل ــا ي ــاذ م   سارســات عــلى إنق
 .١٩٨٢ حالة استغاثة أو حادث منذ عام ٥ ٠٠٠ شخص يف قرابة ١٧ ٠٠٠

  
حل املسائل املتصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته لصا -٢ 

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
الحظـــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــيـة العلمــيـة والتقنــيـة واصــلت نظــرها يف املســائل   -٩٠

. ٥٨/٨٩املتصـلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، عمــال بقـرار اجلمعيـة العامة             
 يف إطـار هذا البند من جدول        وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت أجـرهتا اللجـنة الفرعـية               

 ).٨٣-٧٢، الفقرات A/AC.105/823(األعمال، حسبما ورد يف تقرير اللجنة الفرعية 

ويف . وشـّددت اللجـنة عـلى أمهـية تكنولوجـيا االستشـعار عن بعد للتنمية املستدامة             -٩١
ث ذلـك الصـدد، شـّددت اللجـنة أيضـا على أمهية توفري إمكانية الوصول دون متييز إىل أحد              
 .بيانات االستشعار عن بعد واملعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة ويف الوقت املناسب

وشــّددت اللجـــنة كذلـــك عـــلى أمهـــية بــناء قـــدرات يف جمـــال اختـــيار تكنولوجـــيا    -٩٢
 .االستشعار عن بعد واستخدامها، وخصوصا يف تلبية احتياجات البلدان النامية
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عاون الـدويل بـني الدول األعضاء يف جمال استخدام          وأبـرزت اللجـنة أيضـا أمهـية الـت          -٩٣
 .سواتل االستشعار عن بعد، خصوصا من خالل تقاسم اخلربات والتكنولوجيات

  
  احلطام الفضائي -٣ 

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـيـة العلميـة والتقنيـة قامت، عمـال بقــرار اجلمعيــة                -٩٤
 املــتعلق باحلطـام الفضــائي وفقــا خلطـة العمــل الــيت   ، مبواصــلة نظـرها يف البــند ٥٨/٨٩العامـة  

ــثالثني   وأحاطــت اللجــنة ). ١٣٠، الفقــرة A/AC.105/761(اعــُتمدت يف دورهتــا الثامــنة وال
أجـرهتـا اللجنة الفرعية بشأن احلطام الفضائي، حسبمــا ورد يف تقريــر            عـلما باملناقشـة الـتـي     

 ).١٠٧-٨٤، الفقرات A/AC.105/823(اللجنــة الفرعيــة 

وأبـدت اللجـنة اتفاقها مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية على أمهية النظر يف مسألة                -٩٥
ــتعاون الــدويل ضــروري لوضــع اســتراتيجيات أنســب      احلطــام الفضــائي وعــلى أن تطويــر ال
وأيسـر تكلفـة لتقلـيل الـتأثري احملـتمل لـلحطام الفضـائي عـلى البعـثات الفضـائية املقـبلة، وأنه                       

لــدول األعضــاء أن تــويل مــزيدا مــن االهــتمام ملشــكلة اصــطدام األجســام الفضــائية،  ينــبغي ل
وخصوصـا تلـك الـيت حتمـل عـلى متـنها مصـادر قـدرة نوويـة، باحلطـام الفضائي وللجوانب                      

ــرة A/AC.105/823(األخــرى ملشــكلة احلطــام الفضــائي    ــية   )٨٩، الفق ــرار اجلمع ، عمــال بق
 .٥٨/٨٩العامة 

ياح أن اللجـنة الفرعـية أنشأت يف دورهتا احلادية واألربعني،           والحظـت اللجـنة بارتـ      -٩٦
، فـريقا عـامال للـنظر يف التعلـيقات الـواردة مـن الدول               ٥٨/٨٩عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة         

األعضــاء يف اللجــنة عــلى املقــترحات الــيت قّدمــتها جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت      
 التخفـيف مـن خماطـر احلطـام الفضائي إىل اللجنة            بشـأن ) الـيادك (واملعنـية باحلطـام الفضـائي       

ــية يف دورهتــا األربعــني    ــرة A/AC.105/823(الفرع والحظــت اللجــنة أيضــا أن   ). ٩٢، الفق
اللجـنـــة الفرعـيــة أقـــّرت توصيــــات الفريق العامــل املعنــي باحلطــــام الفضــائـي، بصيغتهــا             

 ). واملرفق الثالث٩٣قرة ، الفA/AC.105/823(الواردة فــي تقريره 

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها لعمـل جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت املتعلق                     -٩٧
مبـبادئها التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي وأعربـت عـن أملها يف أن تواصل هذه اللجنة          

 .تطوير تلك الوثيقة آخذة بعني االعتبار التعليقات املقّدمة من الدول األعضاء

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن أسـرع سـبيل لـلحد مـن تـزايد احلطـام املـداري هو أن                         -٩٨
تقــوم الــبلدان املــرتادة للفضــاء بتنفــيذ الــتدابري املنصــوص علــيها يف مــبادئ الــيادك التوجيهــية  

 .لتخفيف احلطام الفضائي
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وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي للجــنة تشــرع يف إقــرار مقــترحات جلــنة التنســيق          -٩٩
ــية باحلطــام الفضــائي بشــأن ختفــيف احلطــام الفضــائي، أوال      املشــت ــني الوكــاالت املعن ركة ب

 .باعتبارها تدابري طوعية مث باعتبارها أساسا ألحكام قانونية ملزمة فيما بعد

وأُعــرب عــن رأي مــؤداه أن املــبادئ التوجيهــية الــيت وضــعتها جلــنة التنســيق بشــأن    -١٠٠
ها الــدول عـلى أســاس طوعـي ألن الــدول ال متلــك   ختفـيف احلطــام الفضـائي ينــبغي أن تـنفذ   

 .مجيعها القدرات التقنية أو املالية الضرورية واملطلوبة التباع تلك املبادئ التوجيهية

ورئـي أن موضـوع احلطـام الفضائي يكتسي أمهية بالغة بالنسبة للمحافظة على بيئة                -١٠١
الفضاء اخلارجي من دون أي     الفضـاء اخلارجي كي يتسىن جلميع البلدان النامية استكشاف          

 .قيود

وذُكـر أن عـبء اتـباع املـبادئ التوجيهـية بشـأن ختفـيف احلطـام الفضـائي متفاوت                     -١٠٢
بالنسـبة للــبلدان املـتقّدمة والــبلدان النامــية، وهلـذا ينــبغي للــبلدان املـتقّدمة أن تســاعد الــبلدان     

 .النامية على اتباع تلك املبادئ التوجيهية

 مفــاده أنــه ينــبغي تــزويد الــبلدان النامــية بالوســائل التكنولوجــية    وأُعــرب عــن رأي -١٠٣
واملالـية الالزمـة لتخفـيف احلطـام الفضـائي، وذلـك لتمكيـنها مـن زيادة جهودها الرامية إىل                    

 .خفض احلطام الفضائي يف نطاق قدراهتا الفضائية

ين باحلطام  ، رئـيس الفريق العامل املع     )ايطالـيا (ولوحـظ أن السـيد كلوديـو بورتيـلي           -١٠٤
يونيه على أنشطة الفريق العامل فيما   / حزيران ٨ يف   ٥٢٧الفضـائي، أطلـع اللجنة يف اجللسة        

 .يتعلق بتنفيذ خطة عمله

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت ســتوجه إىل    -١٠٥
اجتماع جلنة التنسيق   الـدول األعضاء يف اللجنة، الراغبة يف املشاركة، الدعوة للمشاركة يف            

والحظــت اللجــنة أن . ٢٠٠٤أكــتوبر /الــذي ســيعقد يف فانكوفــر، كــندا، يف تشــرين األول
هـذا االجتماع سوف يتيح الفرصة الحراز تقّدم صوب حتقيق األهداف اليت وضعها الفريق              

 .العامل املعين باحلطام الفضائي
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٤ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية واصـلت، وفقـا لقـرار اجلمعية                     -١٠٦

ــاء   ٥٨/٨٩العامـــة  ــنووية يف الفضـ ــادر القـــدرة الـ ــتعلق باســـتخدام مصـ ــنظر يف البـــند املـ ، الـ
وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـات اليت جرت يف اللجنة الفرعية حول استخدام               . اخلـارجي 
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الوثــيقة (يف الفضــاء اخلــارجي، والــيت تــرد يف تقريــر اللجــنة الفرعــية مصــادر القــدرة الــنووية 
A/AC.105/823 ١١٨-١٠٨، الفقرات.( 

ــد       -١٠٧ ــوة إىل عقـ ــّددت الدعـ ــد جـ ــية قـ ــنة الفرعـ ــياح أن اللجـ ــنة بارتـ ــت اللجـ والحظـ
. اجــتماعات فــريقها العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي  

ــا يف وضــع اخلــيارات      والحظــت اللجــنة   ــد أحــرز تقّدم ــامل ق ــريق الع ــياح أيضــا أن الف بارت
ــد اطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان       التنفــيذية احملــتملة مــن أجــل حتدي

 .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

ينبغي أال تستخدم مصادر القدرة النووية      وأعربـت بعض الوفود عن رأي مؤداه أنه          -١٠٨
يف الفضـاء اخلـارجي إال يف مهـام بعـثات الفضـاء السـحيق أو يف حاالت مماثلة ال ميكن فيها                 

 .االستغناء عن استخدامها

وأبـدي رأي مفـاده أنـه سـتكون هـناك حاجـة إىل اجـراء دراسـة دقـيقة، وإىل تبادل              -١٠٩
 .رة النووية يف الفضاء القريب من األرضاملعلومات، يف حالة استخدام مصادر القد

ورئـي أنـه إذا كانـت مصـادر القـدرة الـنووية سوف تستخدم يف الفضاء اخلارجي،                   -١١٠
فمـن الـالزم جعـلها مأمونـة بتصـميمها تصـميما مالئمـا ووضع تدابري تشغيل مناسبة حلماية                   

 .سكان وبيئة األرض

، رئــيس الفــريق العــامل املعــين    )اململكــة املــتحدة (وقــّدم الســيد ســام هاربيســون     -١١١
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، يف اجللســة    /  حزيــران٨ يف ٥٢٧باســتخدام مصــادر القــدرة ال

يونـيه، تقريـرا عـن حالـة املشـاورات غـري الرمسـية بني أعضاء الفريق العامل اليت عقدت أثناء                     
 .دورة اللجنة السابعة واألربعني

لتلك املشاورات غري الرمسية ستستكمل الوثيقة      والحظـت اللجنة بارتياح أنه نتيجة        -١١٢
خمطـط أويل مقترح ألهداف ونطاق ومسات اطار تقين دويل لألهداف والتوصيات           "املعـنونة   

املـتعلقة بأمـان تطبــيقات مصـادر القــدرة الـنووية يف الفضــاء اخلـارجي املخطــط هلـا واملرتقــبة       
يل ملخططــات انســيابية خلــيارات مشــروع أو"، والوثــيقة املعــنونة (A/AC.105/L.253)" حالـيا 

التنفـيذ احملتملة النشاء اطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر             
، (A/AC.105/L.254)" القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي املخطــط هلــا واملرتقــبة حالــيا       

 الثانية واألربعني يف    وستعرضـان مـرة أخـرى عـلى اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف دورهتا               
 .٢٠٠٥عام 
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  التطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية -٥ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية قد نظرت، وفقا لقرار اجلمعية                  -١١٣

، يف البـند املتعلق بالتطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية مبوجب خطة             ٥٨/٨٩العامـة   
وأحاطت اللجنة  . ية السـنوات الـيت اعـتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني           العمـل الثالثـ   

عـلما باملناقشـات الـيت جـرت يف اللجـنة الفرعـية يف اطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمال،                         
 ).١٢٧-١١٩، الفقرات A/AC.105/823الوثيقة (واليت ترد يف تقرير اللجنة الفرعية 

تقّدم احملــرز يف تنفــيذ خطــة العمــل املــتعددة الســنوات  والحظــت اللجــنة بارتــياح الــ -١١٤
والحظت اللجنة أيضا أن    . بشـأن البـند املتعلق بالتطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية           

ــند مــن جــدول األعمــال قــد أظهــرت تقّدمــا       ــيانات والعــروض املقّدمــة يف اطــار هــذا الب الب
ملستند إىل النظم الفضائية، كما بّينت      مـلحوظا وامكانـية كـبرية يف جمـال التطبيـب عـن بعد ا              

أن اجملـتمع الـدويل مهـتم اهتماما شديدا بتقاسم اخلربات املكتسبة يف العمل اجلاري يف ذلك                 
 .اجملال واالستفادة منها

والحظـت اللجـنة أنـه ميكـن توفري الرعاية الصحية العمومية بصورة سريعة، مبا فيها                 -١١٥
ية، بواسـطة التطبيـب عـن بعـد املستند إىل النظم الفضائية،     الـرعاية الصـحية يف املـناطق الريفـ        

كمـا ميكـن حـل عدد كبري من املشاكل اليت تواجهها البلدان النامية يف جمال الصحة بادماج                
أو اخلدمــات الصــحية عــن بعــد يف ممارســة الــرعاية الصــحية   /خدمــات التطبيــب عــن بعــد و 

املستند إىل النظم الفضائية ميكن أن   والحظـت أيضـا أن تطبيقات التطبيب عن بعد          . القائمـة 
تســاعد عــلى حتســني رصــد ومراقــبة العديــد مــن األمــراض يف أفريقــيا ومــنها، مــثال، أمــراض 

 .الدودة الغينية ومحى الوادي الصخري والكولريا وااللتهاب السحائي
  

امه دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلصائص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخد -٦ 
وتطبيقاته يف 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 الفرعـية العلمـية والتقنـية واصـلت، وفقـا لقـرار اجلمعية                     -١١٦
، الـنظر يف البـند اخلاص باملدار الثابت بالنسبة لألرض واالتصاالت الفضائية    ٥٨/٨٩امـة   الع

وأحاطـت اللجـنة علما باملناقشات اليت جرت يف         . بـندا واحـدا للمناقشـة     /باعتـباره موضـوعا   
اللجــنة الفرعــية يف اطــار ذلــك البــند مــن جــدول األعمــال، والــيت عــّبر عــنها تقريــر اللجــنة     

 ).١٣٣-١٢٨، الفقرات A/AC.105/823الوثيقة (الفرعية 
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والحظـت بعـض الوفـود ان املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض مورد طبيعي حمدود ذو                    -١١٧
 .خصائص فريدة ميكن أن ُتسَتنفَذ طاقته االستيعابية

وأبــدي رأي مفــاده أن اللجــنة الفرعــية مل حتــرز تقّدمــا بشــأن مســألة املــدار الثابــت    -١١٨
ــألرض  ــترح . بالنســبة ل ــية       واق ــدول األعضــاء املعن ــّدم ال ــرأي أن تق ــك ال ــد صــاحب ذل الوف

تنقـــيحات اضـــافية لورقـــة العمـــل الـــيت قّدمـــتها اجلمهوريـــة التشـــيكية إىل اللجـــنة الفرعـــية    
(A/AC.105/C.1/L.216)                   أو أن تـنظر يف صـوغ خطـة عمـل مـتعددة السـنوات لكـي يتسىن ،

 من جدول األعمال يف اللجنة      اجـراء دراسـة مـتعمقة جلمـيع املسائل ذات الصلة بذلك البند            
 .الفرعية

  
  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية -٧ 

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية واصـلت، وفقـا لقـرار اجلمعية                     -١١٩
، الــنظر يف بــند خــاص بتنفــيذ نظــام فضــائي عــاملي مــتكامل لــتدّبر الكــوارث ٥٨/٨٩العامـة  

وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـات اليت         . بـندا واحـدا للمناقشـة     /بيعـية باعتـباره موضـوعا     الط
جـرت يف اللجـنة الفرعية يف إطار ذلك البند من جدول األعمال، واليت ترد يف تقرير اللجنة      

 ).١٥٠-١٣٤، الفقرات A/AC.105/823الوثيقة (الفرعية 

ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام والحظـت اللجـنة بارتـياح الـتقّدم الـذي أحرزه             -١٢٠
امليثاق الدويل بشأن   (املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                

، انضمت اللجنة الوطنية لألنشطة الفضائية يف ٢٠٠٣ويف عام ). الفضـاء والكـوارث الكـربى     
 الفضاء اجلوي تقدمي طلب     األرجنـتني إىل امليـثاق، كمـا قـّررت الوكالـة اليابانـية الستكشـاف              

وبالـتايل سـريتفع عـدد الوكـاالت الفضـائية الـيت وضـعت موجوداهتا الفضائية                . لالنضـمام إلـيه   
 .حتت تصرف سلطات احلماية املدنية املعنية بالتصدي للكوارث الكربى إىل سبع وكاالت

 والحظـت اللجـنة أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي أصبح هيئة متعاونة يف إطار                 -١٢١
امليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث الكــربى، ميســرا ألي كــيان مــن كــيانات األمــم     
املـتحدة طلـب صـور مـن امليثاق لتسهيل جهود االغاثة فورا بعد وقوع أي كارثة طبيعية أو              

ومــنذ قــيام املكتــب بإنشــاء خــط مباشــر خلدمــات الطــوارئ، جــرى اســتخدام   . تكنولوجــية
ــرات  ــثاق تســع م ــبال    يف التصــدي : املي ــيا وني ــة الدومينيكــية وناميب للفيضــانات يف اجلمهوري

وهـاييت، ويف حالـة االهنياالت يف الفلبني والزالزل يف أفغانستان وإندونيسيا واملغرب، وعلى            
 .إثر حادث قطار يف جهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
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 بتدّبر الكوارث   واعترفـت اللجـنة باملسـامهات املهّمـة الـيت قّدمهـا فريق العمل املعين               -١٢٢
يف حتديــد اخلطــوات امللموســة الــيت مــن شــأهنا أن تســاعد عــلى تنفــيذ نظــام فضــائي عــاملي      
مـتكامل لـتدّبر الكـوارث الطبيعـية، واتفقـت على ضرورة أن يضطلع الفريق بدراسة أخرى                 

 .إلنشاء منظمة يف إطار األمم املتحدة تعىن بتنسيق األنشطة الفضائية لتدبر الكوارث

ت بعـض الوفـود أنه ينبغي تأييد إنشاء منظمة دولية من هذا القبيل، كما ينبغي                ورأ -١٢٣
 .أن تعمل هذه املنظمة ضمن منظومة األمم املتحدة

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية اعــتمدت يف دورهتــا  -١٢٤
م تدبر الكوارث القائم احلاديـة واألربعـني خطـة عمل متعددة السنوات للنظر يف بند عن دع      

 .٢٠٠٥على النظم الفضائية، بدءا من دورهتا الثانية واألربعني يف عام 

والحظـت اللجـنة العمـل الذي تقوم به اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، خاصة                -١٢٥
 لــربنامج مــتابعة مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة الــتابع هلــذه    ٣فــيما يــتعلق بالنمــيطة  

وسوف . ة، والـذي سـوف يتصدى لتدّبر الكوارث واألثر البيئي واإلنساين للنـزاعات           اللجـن 
، وتركّـز عـلى العمل من أجل زيادة الوعي بتطبيقات           ٢٠٠٤تسـتهل هـذه النمـيطة يف عـام          

بـيانات رصـد األرض واسـتخدامها يف الـبلدان النامـية، كمـا ستسـاعد عـلى إقامـة بنية حتتية                      
 .ارث واألثر البيئي واإلنساين للنـزاعاتواتصاالت تتعلق بتدّبر الكو

 ٣١والحظـت اللجـنة أن قصـد مؤمتـر القمـة لرصـد األرض املعقود يف واشنطن يف                    -١٢٦
، وأنشطة الفريق املخصص لرصد األرض الذي أنشئ نتيجة هلذا املؤمتر،           ٢٠٠٣يولـيه   /متـوز 

م جهود تدّبر   هـو الوصـول إىل البـيانات الفضـائية واملوقعـية، وأن هـذا الوصـول سـوف يدع                  
 .الكوارث، وال سيما يف البلدان النامية

 إىل  ١٨وأشـارت اللجنة إىل أن املؤمتر العاملي للحد من الكوارث الذي سيعقد من               -١٢٧
 يف كويب باليابان، وسوف يركز على استعراض التقّدم على          ٢٠٠٥يناير  / كـانون الثاين   ٢٢

مــبادئ : ا مــن أجــل عــامل أكــثر أمانــامــدى العقــد املاضــي، اســتنادا إىل اســتراتيجة يوكوهامــ
ــبادئ       ــرها، تتضــمن امل ــة مــن الكــوارث الطبيعــية، والتأهــب هلــا وختفــيض أث توجيهــية للوقاي

، )، املــرفق األول١، الفصــل األول، القــرار A/CONF.172/9(واالســتراتيجية وخطــة العمــل  
 – ٢٠٠٥رة  وحتديـد جمموعـة مـن األهـداف واألنشـطة والـتدابري السياسـية لتنفـيذها يف الفت                 

والحظـت اللجـنة كذلـك أن التكنولوجيا الفضائية ميكن أن تقوم بدور رئيسي يف               . ٢٠١٥
احلـد مـن الكـوارث، وأن باستطاعة كل من اللجنة واللجنة الفرعية العلمية والتقنية اإلسهام          
يف املؤمتـر العـاملي ومتابعـته، وضـمان أن تشـكل التكنولوجـيات الفضـائية جزءا ال يتجزأ من         

 .ول املطروحة يف خطة التنفيذ اخلاصة باملؤمتراحلل
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والحظـت اللجـنة أن كوكـبة سـواتل إدارة املـوارد األفريقـية تعد من املشاريع ذات                  -١٢٨
وعــند . األولويــة يف بــرنامج الشــراكة اجلديــدة لتنمــية أفريقــيا وبــرنامج العــلم والتكنولوجــيا  

يقي لرســم خــرائط املــوارد يف إطــالق هــذه الكوكــبة ســتوفر بــيانات موثوقــة يف الوقــت احلقــ
 .أفريقيا وادارهتا، وكذلك لإلدارة البيئية واإلنذار املبكر بالكوارث والوقاية منها وتدبرها

ــران٧، عقــدت حلقــة عمــل يف  ٥٨/٨٩وطــبقا لقــرار اجلمعــية العامــة    -١٢٩ ــيه / حزي يون
ألرواح إنقاذ ا : تسخري السواتل ألغراض االتصاالت املتعلقة بالكوارث     " موضـوعها    ٢٠٠٤

ــية  ــز زميــرمان مــن مكتــب تنســيق      ". مــن الكــوارث الطبيع ــرأس حلقــة العمــل الســيد هان وت
 . الشؤون اإلنسانية يف األمانة

االتصـــاالت العاملـــية : إمنارســـات: "وقّدمـــت العـــروض التالـــية أثـــناء حلقـــة العمـــل  -١٣٠
" تل املتنقلة،دور االتصاالت بالسوا"براديل من إمنارسات؛ و . ، تقـدمي ت "بالسـواتل املتـنقلة   

ســالمة : الصــلة بالــريف"الريونــوف مــن شــركة ثورايــا لالتصــاالت الســاتلية؛ و  . تقــدمي غ
خطـط االتصـاالت   " ؛ وIridium Satellite LLCشـرودر مـن شـركة    . ، تقـدمي ج "اجلمهـور 

براساد من  . س. ي. ، تقدمي م  "دور شبكة السواتل الوطنية اهلندية    : اهلـندية لـتدبر الكـوارث     
، "حلول ساتلية لالزمات  "ندية الحبـاث الفضـاء، نـيابة عن مؤسسة أنتريكس؛ و          املؤسسـة اهلـ   

وتلـت العروض مناقشة عامة حول موضوع       . SES-Astraإز دونـالن مـن شـركة        . تقـدمي غ  
 ".كيفية تعزيز التعاون بني احلكومة والصناعة: العمل معا إلنقاذ األرواح"

 أكدوا أن من املهم أن تكون لدى        والحظـت اللجـنة أن املشاركني يف حلقة العمل         -١٣١
احلكومــات خطــط مــتقّدمة للتأهــب ملواجهــة الكــوارث يف بلداهنــا، وأن تكــون مســتعدة         
الســتخدام مواردهــا اخلاصــة واجيــاد بيــئة تنظيمــية أفضــل لتســهيل اســتخدام االتصــاالت يف    

والحظــت اللجــنة أيضــا أن . مواجهــة الكــوارث، مبــا فــيها االتصــاالت عــن طــريق الســواتل 
شـاركني يف حلقـة العمـل دعـوا حلقـة العمـل الدولية التابعة لألمم املتحدة بشأن استخدام         امل

ــر الكــوارث، الــيت ســتعقد يف مــيونخ بأملانــيا مــن      ٢٢ إىل ١٨التكنولوجــيا الفضــائية يف تدّب
تســـخري "، إىل اإلحاطـــة عـــلما بنــتائج حلقـــة العمـــل بشـــأن  ٢٠٠٤أكـــتوبر /تشــرين األول 

 ".ت املتعلقة بالكوارثالسواتل ألغراض االتصاال
  

  الفيزياء الشمسية األرضية -٨ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية نظرت يف بند جدول األعمال                  -١٣٢

 بـند مفـرد للمناقشـة وفقـا لقـرار اجلمعية العامة            /عـن الفـيزياء الشمسـية األرضـية كموضـوع         
رهتا اللجنة الفرعية يف إطار هذا البند من        وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشة اليت أج        . ٥٨/٨٩
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ــر اللجــنة الفرعــية     ــرد يف تقري ــيقة (جــدول األعمــال والــيت ت ، الفقــرات A/AC.105/823الوث
١٥٨-١٥١.( 

والحظـت اللجـنة أن آثار األنشطة الشمسية وظواهر الطقس يف الفضاء على احلياة       -١٣٣
ئية أصـبحت أكثر وضوحا، وأن      اليومـية لإلنسـان، وعـلى بيـئة األرض، وعـلى الـنظم الفضـا              

 .هناك حاجة إىل التعاون من أجل الوصول إىل فهم أفضل لتلك اآلثار

والحظــت اللجــنة أن تفــاعل العواصــف املغنطيســية الشــديدة الــيت تســببها قذائــف      -١٣٤
الكـتل االكليلـية مـن الشـمس مع السواتل يف املدار الثابت بالنسبة لألرض سوف حيتاج إىل              

 .ة للتمكن من التنبؤ بالطقس الفضائي بدقةمزيد من الدراس

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية سوف تواصل النظر                   -١٣٥
، وستواصل حبث   ٢٠٠٥يف الفـيزياء الشمسـية األرضـية أثـناء دورهتـا الثانـية واألربعـني عام                 
الحــتفال بالســنة الدولــية الطــريقة الــيت ميكــن للجــنة الفرعــية أن تدعــم وحتســن هبــا أنشــطة ا  

 .للفيزياء اجليولوجية والفيزياء الشمسية يف العامل وختطط هلذه األنشطة
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية -٩ 
، نظـرت اللجنة الفرعية  ٥٨/٨٩الحظـت اللجـنة أنـه، عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة          -١٣٦

العلمـية والتقنـية يف اقـتراحات ملشـروع جـدول األعمـال املؤقـت لدورهتـا الثانـية واألربعني،                    
وأقــرت اللجــنة الفرعــية توصــيات فــريقها العــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعمــال    

-١٥٩، الفقرات   A/AC.105/823الوثيقة  (املؤقـت للـدورة الثانـية واألربعـني للجـنة الفرعية            
 ).، واملرفق الثاين١٦١

وأقـّرت اللجـنة التوصـية اخلاصـة مبواصـلة ممارسـة التـناوب السـنوي يف تنظـيم ندوة                     -١٣٧
جلـنة أحبـاث الفضـاء واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية والندوة اخلاصة بتعزيز الشراكة مع                

الوثـــيقة ( وتعلـــيق الثانـــية ٢٠٠٥ووافقـــت اللجـــنة عـــلى تنظـــيم األوىل يف عـــام  . الصـــناعة
A/AC.105/823٢١ملرفق الثاين، الفقرة ، ا.( 

وأقــّرت اللجــنة التوصــية الداعــية إىل أن تتــناول نــدوة جلــنة أحبــاث الفضــاء واالحتــاد  -١٣٨
الـدويل للمالحة الفضائية، اليت ستعقد يف األسبوع األول من الدورة الثانية واألربعني للجنة              

ــية االســتب   ٢٠٠٥الفرعــية عــام   ــيانات الســاتلية العال ــنطاق ، موضــوع إدمــاج الب انة وذات ال
الطـيفي الفـائق االتسـاع ألغـراض الـزراعة الدقـيقة والرصـد البيئي وتطبيقات جديدة حمتملة                  

 ).٢٢، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/823الوثيقة (
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، يف بــند جــدول ٢٠٠٥وأقــّرت اللجــنة التوصــية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية، عــام     -١٣٩
 إىل الــنظم الفضــائية وفقــا خلطــة العمــل املــتعددة األعمــال عــن دعــم تدبــر الكــوارث املســتند

، املرفق الثاين، الفقرة    A/AC.105/823الوثيقة  (السـنوات، الـيت وافقـت علـيها اللجنة الفرعية           
١٥.( 

، يف بــند جــدول ٢٠٠٥وأقــّرت اللجــنة التوصــية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية، عــام     -١٤٠
طة العمل املتعددة السنوات اليت وافقت      أعمـال املـتعلق باألجسام القريبة من األرض وفقا خل         

 ).١٨، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/823الوثيقة (عليها اللجنة الفرعية 

 الواردة يف خطة العمل     ٢٠٠٥وأقـّرت اللجـنة التوصية الداعية إىل تنقيح خطة عام            -١٤١
لثامنة والثالثني يف   اخلاصـة باحلطـام الفضـائي، والـيت وافقت عليها اللجنة الفرعية يف دورهتا ا              

، للســماح للفــريق العــامل املعــين باحلطــام الفضــائي بالــنظر، عــند االقتضــاء، يف   ٢٠٠١عــام 
مقــترحات جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت املعنــية باحلطــام الفضــائي، بشــأن ختفــيف 

 .احلطام الفضائي وما قد يرد من تعليقات يف هذا الصدد

بأن تنظر اللجنة الفرعية خالل دورهتا الثانية واألربعني عام         وأقـّرت اللجـنة التوصية       -١٤٢
ــنوان   ٢٠٠٥ ــال بع ــند جــدول أعم ــام   : " يف إدراج ب ــم إعــالن ع ــية  ٢٠٠٧دع  الســنة الدول

يف جـدول أعمـال الـدورة الثانـية واألربعني للجنة           " للفـيزياء اجليولوجـية والفـيزياء الشمسـية       
 ).١٤، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/823الوثيقة  (٢٠٠٥الفرعية العلمية والتقنية عام 

والحظـت اللجـنة أن العـروض اخلاصـة الـيت قّدمـت للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية                    -١٤٣
عـن جمموعة متنوعة من املواضيع تعّزز املضمون التقين للمداوالت وتوفر يف الوقت املناسب              

 .معلومات عن التطورات اجلديدة يف األنشطة الفضائية

ــة      -١٤٤ ــا احلاديـ ــناء دورهتـ ــية أثـ ــية والتقنـ ــية العلمـ ــنة الفرعـ ــداوالت اللجـ ــتنادا إىل مـ واسـ
واألربعـني، اتفقـت اللجـنة عـلى مشروع جدول األعمال التايل لدورة اللجنة الفرعية الثانية                

 :واألربعني

 .تبادل عام لآلراء وتقدمي التقارير املعروضة عن األنشطة الوطنية -١ 

 .حدة للتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املت -٢  

تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء      -٣ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
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املسـائل املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد بواسـطة السواتل، مبا يف ذلك                  -٤ 
 .د بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رص

 :البنود اليت سُينظر فيها يف اطار خطط العمل -٥ 

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

تـبدأ الـدول األعضـاء يف تقـدمي تقاريـر سـنوية على أساس طوعي            (   
ــام        ــيف احلط ــترحات بشــأن ختف ــيذ املق ــية لتنف ــن األنشــطة الوطن ع

  )٨()الفضائي

حسـب االقتضاء،   يـنظر الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي،             (   
يف املقــترحات بشــأن ختفــيف احلطــام الفضــائي، ومــا قــد يــرد مــن   

 ).تعليقات أخرى تتعلق بذلك

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

ــام (    ــتعددة   ٢٠٠٥العمـــل يف عـ ــة املـ ــّين يف اخلطـ ــنحو املبـ ــلى الـ  عـ
 .)ثالث، املرفق الA/AC.105/804السنوات الواردة يف الوثيقة 

 النظم الفضائية للتطبيب عن بعد؛ )ج(  

ــام (    ــتعددة   ٢٠٠٥العمـــل يف عـ ــة املـ ــّين يف اخلطـ ــنحو املبـ ــلى الـ  عـ
 .)١٣٨، الفقرة A/AC.105/804السنوات الواردة يف الوثيقة 

 األجسام القريبة من األرض؛ )د(  

ــام (    ــتعددة   ٢٠٠٥العمـــل يف عـ ــة املـ ــّين يف اخلطـ ــنحو املبـ ــلى الـ  عـ
 .)، املرفق الثاينA/AC.105/804واردة يف الوثيقة السنوات ال

 .دعم تدبر الكوارث القائم على النظم الفضائية )ه(  

ــام (    ــتعددة   ٢٠٠٥العمـــل يف عـ ــة املـ ــّين يف اخلطـ ــنحو املبـ ــلى الـ  عـ
 .)، املرفق الثاينA/AC.105/804السنوات الواردة يف الوثيقة 

 :البنود املفردة للمناقشة/املواضيع -٦ 

دراسـة الطبـيعة الفيزيائـية واخلـواص التقنـية لـلمدار الثابـت بالنسبة               )أ(  
لــألرض واســـتخدامه وتطبـــيقاته يف مـــيدان االتصـــاالت الفضـــائية  
وغـريه مـن املــيادين، وكذلـك املسـائل األخــرى املتصـلة بــتطورات      
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االتصـاالت الفضـائية، مـع ايـالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان            
 النامية ومصاحلها؛

الســـنة الدولـــية للفـــيزياء اجليولوجـــية  "٢٠٠٧عـــم إعـــالن عـــام د )ب(  
 ".والفيزياء الشمسية

مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الثالـثة واألربعـني للجنة الفرعية                 -٧ 
بنود /العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلك حتديد املواضيع اليت سُتبحث كمواضيع            

 .ة السنواتمفردة للمناقشة أو ستبحث يف اطار خطط عمل متعدد

 .تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨ 
  

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني                       -دال  
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا                 -١٤٥

، الـذي تضـّمن نتائج مداوالهتا حول البنود اليت عهدت           )A/AC.105/826(الثانـية واألربعـني     
 .٥٨/٨٩هبا اجلمعية العامة إليها يف القرار 

 للجـنة، ألقـى رئـيس اللجـنة الفرعـية القانونـية كـلمة عـن أعمال                  ٥٢٤ويف اجللسـة     -١٤٦
 .اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني

  
  املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس  -١ 

، نظـرت اللجـنة الفرعية      ٥٨/٨٩الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -١٤٧
القانونـية يف حالـة معـاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها كبند         

ديـد برئاسة فاسيليوس  منـتظم ودعـت فـريقها العـامل املعـين هبـذا البـند إىل االجـتماع مـن ج                
 ).اليونان(كاسابوغلو 

ــم         -١٤٨ ــاهدات األم ــة مع ــين حبال ــامل املع ــريق الع والحظــت اللجــنة أن اختصاصــات الف
املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها تشــمل حالــة املعــاهدات واســتعراض   

 الفضــاء، تنفــيذها والعقــبات الــيت حتــول دون قــبوهلا عــلى نطــاق عــاملي، وتــرويج قــانون         
خصوصـا مـن خـالل بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية، واستعراض تطبيق وتنفيذ                  

على النحو املبّين يف االستنتاجات املنبثقة عن نظر اللجنة الفرعية يف           " الدولة املطِلقة "مفهـوم   
وأي مسائل جديدة   " ‘الدولة املطِلقة ‘استعراض مفهوم   "خطـة عمل السنوات الثالث بشأن       
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مماثلـة قـد تطـرح يف املناقشـات داخل الفريق العامل، شريطة أن تكون تلك املسائل داخلة                   و
 ).٢٧، الفقرة A/AC.105/826(يف الوالية احلالية للفريق العامل 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن الفريق العامل قد اتفق على نص مشروع قرار بشأن                 -١٤٩
ووافقت اللجنة على مشروع    . ه اجلمعية العامة  لكي تنظر في  " الدولـة املطِلقة  "تطبـيق مفهـوم     

الوارد يف املرفق الثاين هلذا التقرير وعلى تقدميه        " الدولة املطِلقة "القـرار بشـأن تطبـيق مفهـوم         
 .إىل اجلمعية العامة

واتفقـت اللجـنة عـلى أن ُيطلـب إىل األمـني العام أن يبعث إىل وزراء خارجية الدول                    -١٥٠
 يف معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي بالرســالة   الــيت مل تصــبح بعــد أطــرافا 

، املرفق األول،   A/AC.105/826(النموذجـية واملـواد اإلعالمـية الـيت وافـق علـيها الفريق العامل               
وأقـرهتا اللجـنة الفرعية القانونية، مشجعا دوهلم على املشاركة يف           ) ، والتذيـيل األول   ٦الفقـرة   

 اللجـنة أيضا على أن يبعث األمني العام برسالة مماثلة إىل املنظمات   واتفقـت . تلـك املعـاهدات   
ــيها يف تلــك       ــتزامات املنصــوص عل ــبوهلا احلقــوق واالل ــية الــيت مل تعلــن بعــد ق ــية الدول احلكوم

 .املعاهدات

وأقـّرت اللجـنة توصـية اللجـنة الفرعية القانونية بتمديد والية الفريق العامل مبقتضى        -١٥١
، واتفقت على أن تنظر اللجنة الفرعية، يف        ٢٠٠٥ضـافية واحـدة حىت عام       هـذا البـند سـنة إ      

  ٢٠٠٥دورهتــا الــرابعة واألربعــني، يف احلاجــة إىل متديــد واليــة الفــريق العــامل بعــد عــام         
)A/AC.105/826 ٣٥، الفقرة.( 

ورّحبـت اللجـنة باملعلومـات الـيت قّدمـتها بعـض الوفـود عـن حالـة معـاهدات األمم                      -١٥٢
خلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي يف الوقت الراهن وعن االجراءات االضافية اليت               املـتحدة ا  

ورّحبت اللجنة  . تعـتزم تلـك الوفـود اختاذهـا بغية االنضمام إىل تلك املعاهدات أو تصديقها              
أيضـا بالـتقارير الـواردة مـن الدول األعضاء واليت تعرض فيها ما أحرزته من تقّدم يف صوغ                   

 .قوانني فضاء وطنية

واتفقـت اللجـنة عـلى أن املعـاهدات املـتعلقة بالفضاء اخلارجي أنشأت إطارا شّجع                 -١٥٣
عــلى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي وأفــادت الــدول املــرتادة للفضــاء والــدول غــري املــرتادة    

 .للفضاء على السواء

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه نظـرا إىل الـتطورات اجلديـدة يف أنشـطة الفضـاء، مثل                       -١٥٤
غالل الــتجاري للفضــاء وازديــاد خطــر إحلــاق الضــرر ببيــئة الفضــاء، هــناك حاجــة إىل  االســت

الــتفاوض حــول اتفاقــية شــاملة جديــدة بشــأن قــانون الفضــاء اخلــارجي بغــية مواصــلة تعزيــز  
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ورأى أحد الوفود أن اتفاقية . الـنظام القـانوين الـدويل الـذي يشـمل أنشطة الفضاء اخلارجي          
 .يع جوانب أنشطة الفضاء اخلارجيشاملة وحيدة ميكن أن تشمل مج

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن الـنظر يف إمكانـية الـتفاوض حـول صـك شـامل جديد                       -١٥٥
بشــأن قــانون الفضــاء ال ميكــن أن يــؤدي إالّ إىل تقويــض االطــار القــائم حالــيا بشــأن قــانون  

 .الفضاء الدويل

ت حلقــة العمــل وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بــأن مجهوريــة كوريــا استضــاف -١٥٦
 تشرين  ٦ إىل   ٣حـول قانون الفضاء اليت عقدت يف داجيون، مجهورية كوريا، يف الفترة من              

ورّحبـت اللجـنة بـاالعالن عـن أن الربازيل ستستضيف حلقة العمل             . ٢٠٠٣نوفمـرب   /الـثاين 
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٢التالية حول قانون الفضاء يف الفترة من 

  
  ت عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلوما -٢ 

، نظـرت اللجـنة الفرعية      ٥٨/٨٩الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -١٥٧
 .القانونية يف معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء كبند منتظم

ية القانونية كانت قد ُزّودت بتقارير من  والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجنة الفرع         -١٥٨
خمـتلف املــنظمات الدولــية عــن أنشـطتها فــيما يــتعلق بقــانون الفضـاء، وأقــّرت اتفــاق اللجــنة    
الفرعـية القانونـية على أن تدعو األمانة املنظمات الدولية مرة أخرى أن تزّود اللجنة الفرعية                

 .٢٠٠٥بالتقارير يف دورهتا الرابعة واألربعني يف عام 

ــيا         -١٥٩ ــية والتكنولوج ــارف العلم ــيات املع ــية ألخالق ــنة العامل ــأن اللج ــنة ب ــت اللج وأُبلغ
ــثقافة    ) كوميســت( ــية والعــلم وال ــتابعة ملــنظمة األمــم املــتحدة للترب ، تــنظر يف )اليونســكو(ال

إمكانـية اختـاذ إجـراء دويل يف جمـال أخالقـيات الفضــاء، مبـا يف ذلـك عقـد مشـاورات ثنائــية          
صــدار إعــالن عــن مــبادئ األخالقــيات املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وعــن   لدراســة جــدوى إ

االجــراء الــذي ميكــن اختــاذه فــيما يــتعلق بالتعلــيم، وإذكــاء الوعــي باألخالقــيات، والــتعاون   
ويف هـذا السـياق، وضـعت اليونسـكو يف اعتبارها توصيات فريق             . الـدويل، وإدارة البـيانات    

رجي الذي أنشأته اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعني،        اخلـرباء املعـين بأخالقـيات الفضاء اخلا       
 .٢٠٠٣وهي التوصيات اليت كانت قد أرسلت إىل اليونسكو يف عام 

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونية أُخربت، يف دورهتا الثالثة واألربعني،                -١٦٠
كذلـــك . ةبــأن توصــيات اللجــنة العاملـــية ســتنقّح هبــدف وضـــع اقــتراحات أدق وملموســ       

الحظــت أن اللجــنة العاملــية ختطــط مــع وكالــة الفضــاء األوروبــية واملركــز األورويب لقــانون  
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الفضـاء لعقـد مؤمتـر بشـأن االطـار القـانوين واألخالقـي ألنشطة املالحني الفضائيني يف عهد                   
 .٢٠٠٤أكتوبر /وذلك يف باريس يف تشرين األول. احملطة الفضائية الدولية

  
طبيعة املدار ) ب(تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ و) أ: (قة مبا يلياألمور املتعل -٣ 

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

  االحتاد الدويل لالتصاالت
، واصلت اللجنة الفرعية    ٥٨/٨٩اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة            الحظـت    -١٦١

تعريف الفضاء اخلارجي   ) أ: (القانونـية الـنظر، يف اطار بند منتظم، يف األمور املتعلقة مبا يلي            
طبـيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه؛ مبا يف ذلك           ) ب(وتعـيني حـدوده؛ و    

ائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل لــلمدار الثابــت بالنســبة الــنظر يف الســبل والوســ
 .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

والحظـت اللجــنة أنــه أعــيد إنشــاء الفــريق العـامل املعــين هبــذا البــند برئاســة ديــبوراه    -١٦٢
 اخلارجي وتعيني   لكي ينظر يف األمور املتعلقة بتعريف الفضاء      ) إكـوادور (سـالغادو كامبانـيا     

حـدوده فقـط، وفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة            
 .والثالثني وأقرته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني

والحظـــت اللجـــنة أن اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية ستواصـــل، يف دورهتـــا الـــرابعة         -١٦٣
مـلخص حتليـلي للـردود على االستبيان بشأن املسائل          "عـنونة   واألربعـني، الـنظر يف الوثـيقة امل       

ــة     ــتعلق باألجســام الفضــائية اجلوي ــيما ي ــية املمكــنة ف ــيقة " (القانون   A/AC.102/C.2/l.249الوث
ــرّد بعــد عــلى      ) Corr.1و ــدول األعضــاء الــيت مل ت ــزا ملضــمونه، أن تدعــو ال ــيها، تعزي وأن عل

والحظت اللجنة كذلك أن . ىل أن تفعـل ذلك االسـتبيان بشـأن األجسـام الفضـائية اجلويـة إ          
الفــريق العــامل املعــين هبــذا البــند ســيجتمع مــن جديــد خــالل دورة اللجــنة الفرعــية الــرابعة     

 .واألربعني

وكـّررت بعـض الوفـود الـرأي القـائل إن املدار الثابت بالنسبة لألرض مورد طبيعي              -١٦٤
إىل مــبدأ الوصــول الرشــيد   حمــدود ذو خصــائص فــريدة وإن اســتخدامه ينــبغي أن يســتند      

والعــادل إىل هــذا املــورد بالنســبة جلمــيع الــبلدان، مــع مــراعاة االحتــياجات اخلاصــة للــبلدان   
 .النامية واملوقع اجلغرايف اخلاص لبعض البلدان وعمليات االحتاد الدويل لالتصاالت
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 ارجياستعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخل -٤ 
  وإمكان تنقيحها

، واصلت اللجنة الفرعية    ٥٨/٨٩الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة               -١٦٥
القانونــية الــنظر يف اســتعراض املــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 

 .بند منفرد للمناقشة/اخلارجي وإمكان تنقيحها كموضوع

 مت تبادل اآلراء يف اللجنة الفرعية القانونية بشأن استعراض          والحظـت اللجنة أنه قد     -١٦٦
املــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وإمكــان تنقــيحها،  

، الذي أشري فيه    )٦٥-٦٠، الفقـرات    A/AC.105/826(كمـا جـاء يف تقريـر اللجـنة الفرعـية            
ــيا اللجــنة الفرعــ      ــه حال ــوم ب ــذي تق ــنون    إىل العمــل ال ــند املع ــار الب ــية يف إط ــية والتقن ية العلم

 ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"
  

النظر يف مشروع الربوتوكول األويل املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية  -٥ 
اليت فتح باب (امللحق باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على املعدات املنقولة 

  )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦لتوقيع عليها يف كيب تاون يف ا
، نظــرت اللجــنة الفرعــية ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أنــه وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   -١٦٧

الــنظر يف املشــروع األويل للــربوتوكول "بــند واحــد للمناقشــة عــنوانه /القانونــية يف موضــوع
، امللحق باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية      املـتعلق باملسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية       

/  تشـرين الثاين ١٦الـيت فـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تـاون يف        (عـلى املعـدات املـنقولة       
 )".٢٠٠١نوفمرب 

ــه وفقــا للقــرار    -١٦٨ ــية يف  ٥٨/٨٩والحظــت اللجــنة أن ، نظــرت اللجــنة الفرعــية القانون
 :عمالبندين فرعيني حتت هذا البند من جدول األ

ــام الســلطة       )أ"(    ــتحدة مبه ــم امل ــيام األم ــية ق ــبارات املتصــلة بإمكان االعت
 ؛"اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول

االعتــــبارات املتصــــلة بالعالقــــة بــــني أحكــــام املشــــروع األويل       )ب"(  
للـربوتوكول وحقـوق الدول والتزاماهتا مبقتضى النظام القانوين املنطبق على الفضاء            

 ."اخلارجي

، أنشـأت اللجنة الفرعية القانونية فريقا   ٥٨/٨٩والحظـت اللجـنة أنـه وفقـا للقـرار            -١٦٩
 ).اجلمهورية التشيكية(ورئيس الفريق العامل هو فالدميري كوبال . عامال ُيعىن هبذا البند
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وأّيـدت اللجنة توصية اللجنة الفرعية بإنشاء فريق عامل خمصص ومفتوح العضوية،             -١٧٠
 مـن ممـثلني اثـنني عـلى األقـل مـن كـل جمموعـة إقليمـية لكي يواصل النظر، بالوسائل                   يـتألف 

اإللكترونــية، مــا بــني دوريت اللجــنة الفرعــية الثالــثة واألربعــني والــرابعة واألربعــني، يف مــدى 
وسوف يعد الفريق العامل تقريرا،     . مالءمـة اضـطالع األمـم املتحدة بدور السلطة االشرافية         

ــرابعة       يتضــمن نصــا ملشــر   ــا ال ــيه يف دورهت ــنظر ف ــية كــي ت ــرار، حيــال إىل اللجــنة الفرع وع ق
وأّيــدت اللجــنة توصــية اللجــنة الفرعــية بتعــيني هولــندا كمنســق . ٢٠٠٥واألربعــني يف عــام 

 .للفريق العامل املخصص املفتوح العضوية

لدويل والحظـت اللجـنة أن الـدورة الثانـية للجـنة اخلرباء احلكوميني التابعة للمعهد ا               -١٧١
الــيت ســتنظر يف مشــروع الــربوتوكول األويل ســوف  ) اليونــيدروا(لتوحــيد القــانون اخلــاص  

، وأن الــدول األعضــاء يف  ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٩ إىل ٢٥تعقــد يف رومــا مــن   
 . اللجنة سوف تدعى حلضور الدورة

ــرب    -١٧٢ ــنة اخلـ ــد دورات جلـ ــية عقـ ــنظر يف إمكانـ ــيدروا إىل أن يـ ــنة اليونـ اء ودعـــت اللجـ
 .احلكوميني يف فيينا، آخذا يف احلسبان املوارد الالزمة لذلك

ــائــل        -١٧٣ ــربوتوكول بشــأن املس ــدوة بشــأن املشــروع األويل لل والحظــت اللجــنة أن ن
ــبور مــن      ــد عقــدت يف كواالمل ــاملوجودات الفضــائية ق ــريل / نيســان٢٣ إىل ٢٢اخلاصـــة ب أب

٢٠٠٤. 

الدولية يف املعدات املنقولة والربوتوكول ورأت بعـض الوفـود أن اتفاقـية الضمانات         -١٧٤
ــباين       ــبلدان تت ــد ل ــاملوجودات الفضــائية ســوف حيققــان فوائ املقــبل بشــأن املســائل اخلاصــة ب
مسـتويات تطورهـا االقتصـادي والتكـنولوجي، مـع متكـني أقـل البلدان منوا بوجه خاص من                

ية واألعباء الناشئة من    املشـاركة الفّعالـة يف أنشـطة فضـائية عـن طـريق ختفـيف املخاطـرة املال                 
 .هذه األنشطة

ــروتوكول املوجــودات       -١٧٥ ــتمام مبشــروع ب ــاده أن مســتوى االه وأعــرب عــن رأي مف
الفضــائية إمنــا يــّدل عــلى أمهــية أنشــطة القطــاع اخلــاص يف تطويــر أنشــطة الفضــاء اخلــارجي   

 .مستقبال واحلاجة إىل تيسري إنشاء آليات مالئمة لتمويل مثل هذه األنشطة

ورأت بعـض الوفـود أن األمـم املـتحدة هـي مـن حيث املبدأ أكثر املنظمات مالءمة                    -١٧٦
ــزِّز دورهــا يف        لالضــطالع مبهــام الســلطة االشــرافية، وأهنــا مبمارســة هــذه املهــام ســوف تع
الـنهوض بالـتعاون الـدويل ملصـلحة اجلمـيع وسوف تشجع التطوير التدرجيي للقانون الدويل                

 .وتدوينه
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د أنـه إذا تّولـت األمـم املـتحدة مهام السلطة االشرافية، سيكون              ورأت بعـض الوفـو     -١٧٧
مــن الضــروري ضــمان عــدم حتمــل األمــم املــتحدة أي تكالــيف تتصــل مبمارســة هــذه املهــام  

 .وضمان إعفائها من املسؤولية عن الضرر

وأعربـت بعـض الوفود عن رأي مفاده أن من املهم أن تدرس بعناية املسائل املتعلقة             -١٧٨
ورأت أن هــناك عــددا مــن املســائل . ة قــيام األمــم املــتحدة بــدور الســلطة االشــرافية بإمكانــي

العملـية واجلوهـرية الـيت مـا زال جيب حلها قبل أن تتمكّن اللجنة من البت يف مدى مالءمة                    
 .قيام األمم املتحدة بدور السلطة االشرافية مبوجب بروتوكول املوجودات الفضائية املقبل

مفـاده أن مـن الـالزم حبـث إمكانـية تـوىل هيـئة دولـية غـري األمم                    وأعـرب عـن رأي       -١٧٩
املـتحدة هـذا الـدور مبوجب الربوتوكول املقبل، ألن ممارسة هذه املهمة تتجاوز والية األمم                

ورأى الوفــد صــاحب هــذا الــرأي أن مــن األفضــل مــن حيــث  . املــتحدة اجملســدة يف ميــثاقها
 املهمـة، ألن االتفاقية ومشروع الربوتوكول قد        الكفـاءة والفعالـية أن يـتوىل اليونـيدروا هـذه          

 .وضعا حتت رعايته

ــة الســلطة          -١٨٠ ــتحدة مهم ــم امل ــويل األم ــة ت ــؤداه أن مســألة مالءم ــن رأي م وأعــرب ع
االشـرافية مبوجـب بـروتوكول املوجـودات الفضـائية املقبل أمر مشكوك فيه ألسباب قانونية              

 . وعملية

ــالزم أ   -١٨١ ــود أن مــن ال ــية    ورأت بعــض الوف ــتجارب العمل ن تواصــل اللجــنة دراســة ال
ملـنظمة الطـريان املـدين الدولية يف دورها كسلطة اشرافية مبوجب الربوتوكول بشأن املسائل               

 .اليت ختص معدات الطائرات امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

شرافية إىل منظمة دولية  وأعـرب عن رأي مؤداه أنه ينبغي أن تسند مهام السلطة اال            -١٨٢
 . قائمة فعال

وأعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن مـــن الضـــروري، بعـــد الـــنظر يف اجلوانـــب القانونـــية   -١٨٣
واإلداريـة واملالـية، أن تصـدر اجلمعـية العامة توجيها للسياسة العامة فيما خيص والية اللجنة                 

 .ت الفضائيةودورها يف تنفيذ الربوتوكول املقبل بشأن املسائل اخلاصة باملوجودا

ورأت بعـض الوفـود أن االتفاقـية والـربوتوكول املقـبل لن يضعفا ولن ميسا باملبادئ               -١٨٤
القائمـة لقـانون الفضـاء الـدويل وأن املعايري اليت ستسري يف حالة التنازع هي معايري القانون              

 .الدويل العام الواردة يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي

بعـــض الوفـــود أن االتفاقـــية والـــربوتوكول بشـــأن املوجـــودات الفضـــائية ال  ورأت  -١٨٥
يؤثـران يف حقـوق الـدول والـتزاماهتا مبوجـب الـنظام القـانوين املنطـبق على الفضاء اخلارجي                 
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وال ميســان مبــبادئ القــانون الــدويل املــتفق علــيها عمومــا، إذ أُدرجــت يف كــل مــن ديــباجة     
أحكــام مــن ) املــادة احلاديــة والعشــرون مكــررا(قه بــروتوكول املوجــودات الفضــائية ومــنطو

ــائية املقـــبل     ــترام الـــدول األطـــراف يف بـــروتوكول املوجـــودات الفضـ شـــأهنا أن تضـــمن احـ
 .معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي

ــنص        -١٨٦ ــبل أن ي ــربوتوكول املق ــبغي لل ــه ين ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعربــت بعــض الوف
األمـــم املـــتحدة بشـــأن الفضـــاء اخلـــارجي وعـــلى خلـــو  بوضـــوح عـــلى أولويـــة معـــاهدات 

الـربوتوكول املقـبل مـن أي شـيء ميـّس حبقـوق الـدول والـتزاماهتا مبوجب معاهدات الفضاء                   
اخلـارجي، خصوصـا مسـؤولية الدولة على الصعيد الدويل عن األنشطة الفضائية اليت جيريها               

 .كيان غري حكومي يف هذه الدولة

مــن األمهــية مبكــان أن يشــدَّد يف الــربوتوكول املقــبل عــلى  ورأت بعــض الوفــود أنــه  -١٨٧
الطبــيعة العمومــية لــلخدمات الــيت حتمــلها الســواتل، خصوصــا يف الــبلدان النامــية، وأن تنشــأ 

 .إجراءات وقائية حلماية املصاحل الوطنية احليوية هلذه الدول يف حالة التقصري
  

  جسام الفضائيةممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األ -٦ 
، نظـرت اللجـنة الفرعية      ٥٨/٨٩الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -١٨٨

القانونـية يف ممارسـات الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضائية طبقا خلطة                   
ــني      ــة واألربع ــا السادس ــنة يف دورهت ــتمدهتا اللج ــيت اع ــل ال ــنة عــلما   )٩(.العم  وأحاطــت اللج

اقشـة الـيت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار هذا البند من جدول األعمال، واليت وردت                 باملن
 ).١٢٠-١٠٩، الفقرات A/AC.105/826(يف تقرير اللجنة الفرعية 

وأعــرب عــن رأي مفــاده أن الــنظر يف هــذا البــند مــن جــدول األعمــال يتــيح فرصــة  -١٨٩
تيسري تبادل املعلومات بشأن ممارسات     للجـنة الفرعـية القانونـية ألن تسـاهم بشكل فّعال يف             

 .الدول وقوانينها املتعلقة بتنفيذ معاهدات الفضاء اخلارجي األساسية

ورئــي أن اجلانــب اجلوهــري للعمــل يف إطــار هــذا البــند هــو تبــيُّن ممارســات الــدول   -١٩٠
 ٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة    (مبوجـب اتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضاء اخلارجي              

 .ومشاريع التوصيات اهلادفة إىل تعزيز االلتزام هبذه االتفاقية) ، املرفق)٢٩-د(
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية القانونية -٧ 
الحظـــت اللجـنة أنّ اللجـنــة الفرعـية القانونية نظـرت، عمال بقــرار اجلمعية العامة                -١٩١
اقـــتراحات لبـــنود جديـــدة مقّدمـــة إىل جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء  "د معـــنون ، يف بـــن٥٨/٨٩
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اخلـارجي يف األغـراض السـلمية لكـي تـنظر فـيها اللجـنة الفرعـية القانونـية يف دورهتـا الرابعة                 
 ".واألربعني

والحظـت اللجـنة أنه جرى تبادل اآلراء يف اللجنة الفرعية القانونية بشأن اقتراحات               -١٩٢
لـدول األعضـاء إلدراج بنود جديدة يف جدول األعمال ومت التوصل إىل          عديـدة مقّدمـة مـن ا      

اتفـاق عـلى تقـدمي اقـتراح إىل اللجـنة جلـدول أعمـال الـدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية،              
-١٢١، الفقرات A/AC.105/826(، على النحو الوارد يف تقريرها ٢٠٠٥اليت ستعقد يف عام   

١٣٤.( 

ــنة أن ا  -١٩٣ ــتراح بشــأن احلطــام      والحظــت اللج ــية القانونــية نظــرت يف اق ــنة الفرع للج
ــدول         ــية وال ــة الفضــائية األوروب ــدول األعضــاء يف الوكال ــه ال ــته فرنســا وأيدت الفضــائي قّدم
املــتعاونة مــع تلــــك الوكالــــة، إلدراجــه يف جــدول أعمــال الــدورة الــرابعة واألربعــني للجــنة  

 )).ه(١٢٢، الفقرة A/AC.105/826(الفرعية 

ورأت بعـض الوفـود أن عـلى اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية أن تـنظر يف اجلوانب            -١٩٤
 . القانونية للحطام الفضائي، إضافة إىل املناقشات حول اجلوانب التقنية للحطام الفضائي

ورأت بعـض الوفـود أنـه عـلى الـرغم من حاجة بعض الدول األعضاء إىل مزيد من                   -١٩٥
 قّدمــتها جلــنة التنســيق  الــيتوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي،  الوقــت العــتماد املــبادئ الت

املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام الفضائي إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، ينبغي         
أن تـدرج اللجـنة الفرعـية القانونـية يف جـدول أعماهلـا بـندا جديـدا بشـأن احلطام الفضائي،                      

ــه   ــا اقترحــته فرنســا وأيدت ــدول    وفقــا مل ــية وال ــة الفضــائية األوروب ــدول األعضــاء يف الوكال  ال
 .املتعاونة مع تلك الوكالة

بند منفرد بعنوان   /والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية نظـرت يف اقـتراح ملوضـوع                -١٩٦
 ذات الصلة   املبادئدراسـة حتليلـية للممارسات احلالية يف جمال االستشعار عن بعد يف إطار              "

، مقـّدم مـن الربازيل إلدراجه يف جدول         "بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي       باستشـعار األرض عـن      
 ).١٢٨، الفقرة A/AC.105/826(أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني 

 الفرعية أن تنظر مرة أخرى يف االقتراح املقّدم      للجنةورأت بعـض الوفـود أنه ينبغي         -١٩٧
 .من الربازيل، يف دورهتا الرابعة واألربعني

ــثة         -١٩٨ ــا الثال ــية يف دورهت ــية القانون ــيت دارت يف اللجــنة الفرع ــداوالت ال ــلى امل ــناء ع وب
واألربعــني، اتفقــت اللجــنة عــلى جــدول األعمــال املؤقــت الــتايل للــدورة الــرابعة واألربعــني   

 :٢٠٠٥للجنة الفرعية القانونية، يف عام 
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  البنود الثابتة   
 .الافتتاح الدورة وإقرار جدول األعم -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤ 

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٥ 

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف    طبــيعة  )ب(  
ــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام     الرشــيدذلــك ال

والعـادل لـلمدار الثابـت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد            
 .الدويل لالتصاالت

 
  البنود املنفردة للمناقشة /املواضيع  

خدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء       باست الصـلة اسـتعراض املـبادئ ذات       -٧ 
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

الــــنظر يف املشــــروع األويل للــــربوتوكول املــــتعلق باملســــائل الــــيت ختــــص   -٨ 
ــدات        ــلى املع ــية ع ــية الضــمانات الدول ــلحق باتفاق املوجــودات الفضــائية امل

/  تشرين الثاين١٦الـيت فُـتح بـاب التوقيع عليها يف كيب تاون يف          (املـنقولة   
 ):٢٠٠١نوفمرب 

االعتـبارات املتصـلة بإمكانية اضطالع األمم املتحدة بدور السلطة           )أ(  
 االشرافية مبقتضى الربوتوكول املقبل؛

ــبل      )ب(   ــربوتوكول املقـ ــام الـ ــني أحكـ ــة بـ ــلة بالعالقـ ــبارات املتصـ االعتـ
وحقـوق الـدول والـتزاماهتا مبقتضـى القواعد القانونية املنطبقة على      

 .جيالفضاء اخلار
  



A/59/20 

 

40 

  البنود اليت ُينظر فيها يف إطار خطط العمل  
 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٩ 

قـيام فـريق عامل بالنظر يف التقارير املقّدمة من الدول األعضاء واملنظمات            (  
 .)٢٠٠٤الدولية يف عام 

 
  بنود جديدة  
تخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية      اقـتراحات مقّدمـة إىل جلنة اس       -١٠  

بشــأن بــنود جديــدة لكــي تــنظر فــيها اللجــنة الفرعــية القانونــية يف دورهتــا    
 .اخلامسة واألربعني

  
  استعراض احلالة الراهنة        : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء            -هاء   

نظرها يف البند   ، استأنفت اللجنة    ٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة      ٤٤وفقـا للفقـرة      -١٩٩
 ".استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء"املعنون 

تطبيقات التكنولوجيا األحيائية لزيادة االنتاج     "واسـتمعت اللجـنة إىل عرض بعنوان         -٢٠٠
 .، قّدمه سيو شني منغ"الزراعي والطيب

رة الوطنية للمالحة اجلوية  املقّدمـة مـن االدا  ”Spinoff 2003“وأتيحـت للجـنة نشـرة     -٢٠١
 .والفضاء بالواليات املتحدة

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي تـرويج الفوائـد العرضـية لتكنولوجيا الفضاء، ألهنا                    -٢٠٢
كما تسهم الفوائد   . تنّشـط االقتصـاد مـن خـالل اسـتحداث تكنولوجـيات جديدة ومبتكرة             

 .ات يف العلوم والتكنولوجياالعرضية يف رفع مستويات املعيشة مبا حتدثه من حتسين

ويف مــيدان الــبحوث الطبــية، أحاطــت اللجــنة عــلما جبهــاز حممــول يعمــل بالــبطارية  -٢٠٣
وجيمـع البـيانات الفيزيولوجـية مـن األدوات الـيت هـي متاحة للعموم ويستخدمها اعتياديا يف              

 القلب  املـنازل املرضـى املصـابون بارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو بضعف احتقاين يف               
أو علّــة تنفســية، ويــنقل البــيانات عــرب خــط هــاتفي عــادي إىل مستشــفى املــريض مــن أجــل   

وهـذه العملـية تتـيح لفـريق الـرعاية الصحية أن يالحظ على الفور ما                . اسـترجاعها وحتليـلها   
طـرأ مـن تغـريات يف حالـة املـريض ويوصـي بالـتدابري املناسـبة، ممـا يـؤدي إىل تقلـيل حاالت                         

كمـا أحاطـت اللجـنة عـلما جبهاز اقتفاء ذي عني رادارية ليزرية              . ستشـفيات الطـوارئ يف امل   
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ويتيح هذا اجلهاز أيضا . ميكـن اسـتخدامه يف تصـحيح قصر البصر ومد البصر وحرج البصر            
 .للجّراحني أن يقيسوا التشوهات البصرية اليت كان يتعذر كشفها سابقا ويعاجلوها

اطــت اللجــنة عــلما أن هــناك جهــازا جديــدا  ويف مــيدان الــبحوث الطبــية أيضــا، أح -٢٠٤
حممـوال للتحلـيل الكيمـيائي خاصـا باحلـيوانات ميكّـن اجلـّراحني البـيطريني من احلصول على                   

وهـذا اجلهــاز  .  دقـيقة ١٥صـورة شـاملة واضـحة عـن أحـوال احلــيوان اجلسـدية يف أقـل مـن         
 من االنصراف إىل    يـنفي احلاجـة إىل اجـراء مكاملـات وزيـارات للمـتابعة ممـا ميكّـن املوظفـني                  

 .تدخالت إكلينيكية أخرى

ــأن هــناك ثالجــة تعمــل       -٢٠٥ ــوارد، أحاطــت اللجــنة عــلما ب ــئة وادارة امل ويف مــيدان البي
بالطاقـة الشمسـية بـدون بطاريـات أصـبحت اآلن متاحة لالستعمال يف البيوت واملرافق اليت                 

ل يف املــناطق وهــذه الــثالجة مصــممة للعمــ. لديهــا قــدرات اضــاءة مشســية حمــدودة فحســب 
كمـــا .  واط١٢٠-٩٠اجلافـــة وشـــبه اجلافـــة وتعمـــل بقـــدرة فلطضـــوئية مقنـــنة ال تـــتعدى  

 .أحاطت اللجنة علما باستخدام نظام لتصريف النفايات من أجل محاية البيئة

وأحاطـت اللجـنة علما بأنشطة استخدمت فيها معلومات مستمدة من عدة أجهزة              -٢٠٦
ائق الفحم احلجري يف الصني والفيضانات يف فرنسا استشـعار سـاتلي عـن بعـد ملكافحـة حر       

 .٢٠٠٣وحرائق األحراج يف الربتغال عام 

وأوصـت اللجـنة بـأن تواصـل نظـرها يف هـذا البند يف دورهتا الثامنة واألربعني، عام                -٢٠٧
٢٠٠٥. 

  
  الفضاء واجملتمع       -واو  

، ٥٨/٨٩لعامــة  مــن قــرار اجلمعــية ا٤٥واصــلت اللجــنة، وفقــا ملــا جــاء يف الفقــرة   -٢٠٨
واستذكرت اللجنة أن موضوع    ". الفضـاء واجملـتمع   "الـنظر يف بـند جـدول األعمـال املعـنون            

ينـبغي أن يكـون، وفقـا خلطـة العمـل اليت اعتمدهتا اللجنة ووافقت عليها        " الفضـاء والتعلـيم   "
-٢٠٠٤اجلمعـية العامـة، موضـوعا خاصـا يركز عليه يف املناقشات اليت ستــدور يف الفتــرة                 

 ووفقـا خلطـة العمـل، عقـدت اللجـنة مناقشـات وقّدمت فيها عروض يف سياق            )١٠(.٢٠٠٦
 ".الفضاء يف التعليم، والتثقيف فيما يتعلق بالفضاء"موضوع 

 :واستمعت اللجنة إىل العروض التالية -٢٠٩

باللغة (أنشـطة املركز االقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء           )أ( 
 بالوغون من نيجرييا؛. ّدمه السيد إ، ق)االنكليزية
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باللغة (أنشـطة املركز االقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء           )ب( 
 توزاين من املغرب؛. ، قّدمه السيد أ)الفرنسية

أنشـطة مركـز تدريـس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف آسيا واحمليط اهلادئ،            )ج( 
 ند؛سونداراراماياه من اهل. قّدمه السيد ف

ــريكا       )د(  ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف أم ــتدريس عل ــيمي ل أنشــطة املركــز االقل
 سوسن من الربازيل؛. الالتينية والكاريبـي، قّدمته السيدة ت

ــئة    " )ه(  ــيات الرصــد لصــاحل البي ــتدريس وعمل ــرنامج ال ــرنامج (ب ، )"‘غلــوب‘ب
 ويغبيلز من الواليات املتحدة؛. قّدمه ل

، قّدمــه الســيد "بــرامج مؤسســة الفضــاء : ر جديــدالتعلــيم مــن أجــل عصــ " )و( 
 .بوهلام من الواليات املتحدة .إ

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير املسامهة القّيمة اليت تقّدمها املراكز االقليمية لتدريس                -٢١٠
علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، اليت أنشئت يف أفريقيا، وآسيا واحمليط اهلادئ، وأمريكا الالتينية               

 . لى أساس االنتساب إىل األمم املتحدة، يف جمال التدريس وبناء القدراتوالكاريبـي ع

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير مسـتويات املـوارد املهمـة، مـن حيث البنية األساسية                    -٢١١
واملعــارف املــتعلقة باخلــربات واالمكانــات التمويلــية، الــيت توفــرها احلكومــات واملؤسســات   

ــز؛     ــل املراك ــز املضــيفة لعم ــا،     واملراك ــيم وخارجه ــدول األعضــاء داخــل األقال وناشــدت ال
ــية، أن        ــية وغــري احلكوم ــية الدول واملؤسســات املتصــلة بأنشــطة الفضــاء والكــيانات احلكوم

 .تساهم يف دعم عمليات املراكز

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن مديـر املركـز االقلـيمي لعلـوم وتكنولوجيا الفضاء يف                   -٢١٢
ــبحر   ــية وال ــه أن املركــز ســينظر يف ارســال    دول أمــريكا الالتين ــبـي أعلــن يف عــرض لـ الكاري

 .دعوات إىل مجيع دول املنطقة لتشارك يف جملس إدارة املركز

والحظـت اللجـنة أن بـرنامج اليونسـكو للتعلـيم الفضائي يهدف إىل ترقية املواضيع             -٢١٣
مــية، وإىل رفــع واملعــارف املــتعلقة بالفضــاء يف املــدارس واجلامعــات، ال ســيما يف الــبلدان النا

ــية      ــية االجتماعـ ــبة للتنمـ ــاء بالنسـ ــيا الفضـ ــنافع تكنولوجـ ــام مبـ ــور العـ ــتوى وعـــي اجلمهـ مسـ
وأشـارت اللجنة إىل أن اليونسكو هي وكالة األمم املتحدة الرئيسية           . واالقتصـادية والثقافـية   

 ).٢٠١٤-٢٠٠٥(لعقد األمم املتحدة اخلاص بالتعليم من أجل التنمية املستدامة 
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ت اللجـنة أيضـا دعـوة اليونسـكو إىل وضـع بضعة مشاريع تعليمية منوذجية                والحظـ  -٢١٤
صـغرية عـلى أسـاس اقليمي يف اطار برناجمها للتعليم الفضائي وستكون هذه املشاريع سليمة           

ورحبت . مـن الناحـية الـتربوية وسـهلة النشـر كمـا ميكن أن تشمل وضع كتيبات مواضيعية          
 بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية     اللجــنة بــالدعوة، واتفقــت عــلى أن ُيجــري    

اتصـاالت باليونسكو بغية بدء تلك املشاريع يف اطار عقد األمم املتحدة اخلاص بالتعليم من               
 .أجل التنمية املستدامة

والحظــت اللجــنة أن البــيانات واخلدمــات املقّدمــة مــن الفضــاء اخلــارجي، مــثل          -٢١٥
وأشارت اللجنة  . ّسن حياة الناس يف العامل أمجع     االستشـعار عـن بعد واالتصاالت، بدأت حت       

أيضـا إىل التطبـيقات املهمـة لتكنولوجيا الفضاء يف العديد من امليادين، مثل التعليم عن بعد،                 
وادارة املـوارد املائـية، وتدّبـر الكـوارث، والتنـبؤ بـالطقس، والـنقل، والسـالمة العامة، وعلم                   

 .م اخلرائط، وميادين كثرية أخرىاحمليطات، وصيد السمك، وعلم اآلثار، ورس

ــيا        -٢١٦ ــر حال ــيم مــن بعــد توفّ ــية للتعل ــبادرات الوطن والحظــت اللجــنة أن عــددا مــن امل
للمعـلمني والطلـبة عـلى مجـيع املسـتويات، مبا يف ذلك يف املناطق النائية، تعليما جيدا يشمل                   

ضافة إىل تعليم اسـتخدام أحـدث مـوارد الـتدريس والتدريب املهين، وتدريب املدرسني، باال     
 .الكبار يف جماالت من قبيل متكني املرأة وتنظيم األسرة وبناء مهارات احلرفيني احملليني

والحظـت اللجـنة بارتــياح أن عـددا كــبريا مـن األنشــطة والـربامج الــيت تضـطلع هبــا        -٢١٧
وكــاالت الفضــاء واملــنظمات الدولــية حالــيا عــلى املســتوى العــاملي لتعلــيم وتوعــية األطفــال  

الشــباب وعامــة اجلمهــور يهــدف إىل إذكــاء الوعــي مبــنافع علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء          و
 .وتشجيع األطفال على التفكري يف العمل الحقا يف جمايل الرياضيات والعلوم

والحظـت اللجـنة وجـود عـدد مـن املـبادرات التعليمية الوطنية الرامية إىل استخدام                  -٢١٨
لفضاء من أجل تدريب الطلبة واملدرسني، ومنها       مواضـيع ومواد وتطبيقات خاصة بأنشطة ا      

لتعلـيم املالحـة الفضـائية للمدرسـني وبرناجمها االستكشايف اخلاص باملدارس            " ناسـا "بـرنامج   
وبـرناجمها االستكشـايف اخلـاص باملعـاهد وبـرنامج الـزماالت اخلاصـة بـالعلوم والتكنولوجيا،                 

ــة كور " املعســكرات بشــأن الفضــاء  "و ــيزيا ومجهوري ــوم    يف مال ــا؛ واملنافســات يف جمــال عل ي
ــيم        الفضــاء، ومنافســات اطــالق الصــواريخ وتصــميم الصــواريخ النموذجــية؛ ومركــز التعل
ــيم          ــدويل للتعل ــس ال ــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي؛ واجملل ــة اليابان ــتابع للوكال الفضــائي ال

 الكندي؛ الفضـائي؛ واملختـرب املدرسـي الـتابع ملركـز الفضاء اجلوي األملاين؛ وبرنامج الفضاء       
 .والربنامج الكندي للتطوير املهين للمعلمني
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ــية الــيت هتــدف إىل      -٢١٩ وأشــارت اللجــنة أيضــا إىل عــدد مــن املــبادرات التعليمــية الوطن
تثقـيف اجلمهـور العـام بـاألمور املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، ومـنها املنافسـة اخلاصة بتصميم                    

ــيزيا، واحللقــات    ــندوات   مالبــس املالحــني الفضــائيني يف مال  الدراســية وحلقــات العمــل وال
 .واحملاضرات العامة

والحظـت اللجـنة استخدام االنترنت ألغراض نشر املعلومات عن الفضاء اخلارجي        -٢٢٠
 .وتوفري مورد للمعلمني والطلبة واجلمهور العام

 إىل  ٤والحظـت اللجـنة أن األسـبوع العـاملي للفضـاء، الـذي ُيحـتفل بـه سنويا من                     -٢٢١
/  كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨أكــتوبر، عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة /األول تشــرين ١٠

، يسـهم يف تطويـر التعلـيم ورفـع مسـتوى الوعـي بقضايا الفضاء اخلارجي،                 ١٩٩٩ديسـمرب   
 بلــدا قــد ٤٠والحظــت اللجــنة أن مــا يــزيد عــلى  . ســيما بــني الشــباب واجلمهــور العــام  ال

، وأن موضـوع األنشطة وحمط تركيزها  ٢٠٠٣شـارك يف األسـبوع العـاملي للفضـاء يف عـام            
 ".الفضاء والتنمية املستدامة" كان ٢٠٠٤يف عام 

وأُبـدي رأي مفـاده أن بـناء القـدرات يف جمـال اسـتخدام علـوم وتكنولوجيا الفضاء                    -٢٢٢
وقيل ان  . وتطبـيقاهتا أمـر أساسـي لضـمان دعـم أنشطة الفضاء جلدول أعمال التنمية العاملية               

للفـرص الـيت ميكـن أن توفرها أنشطة الفضاء ضروري ملعاجلة بعض املسائل              االدراك العمـيق    
 .احلامسة مثل خفض الفقر واجلوع واملرض، واستخدام املوارد الطبيعية املستدام

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن ادخـال حتسـينات عـلى التعليم ضروري لبناء القدرات                   -٢٢٣
ولوجـيات الرفـيعة املسـتوى، الالزمـة لربامج         يف الـبلدان النامـية لتمكيـنها مـن اسـتيعاب التكن           

تطبـيقات الفضـاء، وأن الطلـب املتزايد على التعليم اجليد يف املعاهد املهنية يتطلب إنشاء بىن        
فاحلاجة إىل  . حتتـية جديـدة كـثرية؛ األمـر الـذي سيصعب حتقيقه باستخدام النهوج التقليدية              

ملعـلمني املؤهلني والبنية التحتية، ال  حتسـني املعـارف عـلى مجـيع مسـتويات التعلـيم، ونقـص ا          
 .ميكن معاجلتهما إال باستخدام التدريس والتعليم املستندين إىل السواتل

وأبــدي رأي مفــاده أنــه ينــبغي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إنشــاء بوابــة عــلى    -٢٢٤
 له  االنترنـت خاصـة بـاملوارد يف جمـال بـناء القـدرات والتدريـب املتصل بالفضاء، كما ينبغي       

تنظـــيم حلقـــات عمـــل ونـــدوات بصـــورة منـــتظمة لـــتمكني الشـــباب مـــن تـــبادل اخلـــربات  
 .واملعلومات

وأُعـرب عـن رأي بـأن اسـتخدام تطبـيقات الفضـاء فـيما يتعلق بالصحة مهم لتطور                   -٢٢٥
 .الدول
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ورئـي أن مـن الـالزم اعتـبار التعلـيم يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء هدفا رئيسيا                -٢٢٦
وفضـال عن ذلك،  . ضـاء العـاملي لـتفادي نقـص العـلماء واملهندسـني يف املسـتقبل             لـربنامج الف  

ميكـن أن يكـون هلجـرة الفنـيني املتخصصـني يف الفضـاء إىل بضـعة بلـدان مـتقّدمة أثـر جانيب                        
وقـال الوفـد صـاحب ذلـك الـرأي إن على            . يتمـثل يف تقلـيص حجـم سـوق الفضـاء العاملـية            

. صــيات مناســبة للــدول األعضــاء حــول تلــك املســألة  اللجــنة أن تــنظر يف امكانــية تقــدمي تو 
ــال           ــدرات يف جم ــبلدان الضــعيفة الق ــر لل ــأن تيسَّ ــدمي توصــية ب ــثال تق ــبيل امل ــلى س وميكــن ع
تكنولوجـيا الفضـاء، املشـاركة يف بعـثات ومشـاريع الفضـاء الدولـية كوسـيلة لبناء القدرات                   

 .العاملية
  

  الفضاء واملياه    -زاي   
، نظرت اللجنة يف بند جديد من       ٥٨/٨٩ قرار اجلمعية العامة      من ٤٦وفقـا للفقـرة      -٢٢٧

 ".الفضاء واملياه"جدول األعمال عنوانه 

والحظـت اللجـنة بارتـياح اضـافة هـذا البـند إىل جـدول أعماهلـا، كما الحظت أن                     -٢٢٨
، أعلنــت ٢٠٠٣ديســمرب / كــانون األول٢٣ املــؤرخ ٥٨/٢١٧اجلمعــية العامــة، يف قــرارها 

 ".املاء من أجل احلياة" عقدا دوليا للعمل، ٢٠١٥-٢٠٠٥الفترة 

اسـتخدام تكنولوجـيا الفضاء يف ادارة املوارد   "واسـتمعت اللجـنة إىل عـرض عـنوانه          -٢٢٩
 .مادوابوتشي من نيجرييا. ، قّدمه ك"اخلربات والتوقعات: املائية يف نيجرييا

ياه، مــثل حلقــة والحظــت اللجــنة بارتــياح انعقــاد عــدة لقــاءات تــتعلق بالفضــاء واملــ -٢٣٠
، اليت  "رصد األرض من أجل ادارة متكاملة للموارد املائية يف أفريقيا         "العمـل الدولية املعنونة     

: ؛ واملؤمتـر الـدويل بشـأن الفضاء واملياه        ٢٠٠٣أكـتوبر   /عقـدت يف الـرباط يف تشـرين األول        
 والفضاء  صـوب التنمـية املستدامة واألمن البشري، الذي ُعقد يف اطار املعرض الدويل للجو             

ــريل /يف ســنتياغو يف نيســان  ــامل   ٢٠٠٤أب ــاء للع ــبلة حــول امل ــندوة املق ــول فضــائية  : ، وال حل
 .٢٠٠٤سبتمرب /ملشاكل ادارة املياه، اليت ستعقد يف غراتس، النمسا، يف أيلول

والحظـت اللجـنة أن هـناك مبادرات هامة اختذت منذ طرح هذه املسألة يف الدورة        -٢٣١
 بشــأن رصــد األرض مــن أجــل ادارة ”TIGER“نة، ومــنها مــبادرة السادســة واألربعــني للجــ

مـتكاملة لـلموارد املائية يف أفريقيا، اليت صيغت بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي               
ــية         ــاملي للتنم ــة الع ــر القم ــية بســواتل رصــد األرض اســتجابة ملؤمت واليونســكو واللجــنة املعن

 .املستدامة
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مواجهــة اشــتداد أزمــة املـياه، أنــه ميكــن لتكنولوجــيا  والحظـت اللجــنة، فــيما خيـص    -٢٣٢
الفضـاء أن تسـهم يف حتسـني إدارة املـياه، بـتوفري بـيانات ومعلومـات عـن توافر املوارد املائية                      

ويف هــذا الصــدد، الحظــت اللجــنة أيضــا أن البــيانات املســتمدة مــن   . وعــن اســتعمال املــياه
 .يف تنمية املوارد املائية وإدارهتاالفضاء متثل عنصر هاما يف تعزيز التعاون الدويل 

وأعربـت بعض الوفود عن رأي مفاده أن تكنولوجيا الفضاء ميكن أن توفّر األساس               -٢٣٣
الــالزم النــتقال ســريع مــن هنــج تنافســي إىل هنــج تعــاوين يف إدارة املــياه ولتنمــية واســتخدام    

د أيضا أن البيانات    ورأت هذه الوفو  . مـتكاملني ومشتركني هلذا املورد الذي يشح باضطراد       
 .الفضائية ميكن أن تسهم يف بناء الثقة بني البلدان اليت تتقاسم موارد مائية

وأحاطـت اللجـنة عـلما باألمهـية الـيت يكتسـيها توافـر معلومـات حديـثة ودقيقة عن                     -٢٣٤
مناسـيب مـياه الـبحار واألهنـار وعـن األعاصـري املقـتربة وهطـول األمطـار وحالـة االنشاءات                     

 .ة باملياه يف اتقاء الفيضانات وختفيف آثارهاذات الصل

والحظـت اللجـنة أن مسـألة املـوارد املائـية كانـت موضع دراسة من جانب هيئات                   -٢٣٥
األمـم املـتحدة وعلى الصعيد الوطين لعدة عقود، وأن نقص املوارد املائية حاد يف الكثري من                 

 .املناطق، خاصة املناطق القاحلة وشبه القاحلة

رت اللجـنة إىل أن املـياه اجلوفية متثل مصدرا مائيا هاما لعدد من البلدان، وأن                وأشـا  -٢٣٦
االستشـعار عـن بعـد يفـيد يف البحـث عـن املـناطق الـيت حيـتمل وجود مياه جوفية فيها، ألنه                        
يوفـر، بصـورة سـريعة وموثوقـة وبـتكلفة وقـوى بشـرية تقـل عمـا تتطلبه التقنيات التقليدية،                    

يولوجـيا والتضـاريس وأنـواع الـتربة واسـتعمال األراضي والغطاء         معلومـات أساسـية عـن اجل      
 .األرضي والكتل املائية السطحية وغري ذلك من املتغريات

كذلـك أشـارت اللجـنة إىل أن تكنولوجـيا الفضـاء ميكن أن تستخدم يف تقييم مجلة         -٢٣٧
ــتربة والــتغريات يف خمــزون املــياه اجلوفــية ومــنا     ــة ال ــتهطال ورطوب طق الفيضــان أمــور مــنها ال

ودرجـة احلـرارة السـطحية ومسـتويات اإلشـعاع ونوع الغطاء النبايت وصحته يف التنبؤ بنمو                 
 .الطحالب السامة يف البحار والبحريات واألهنار

ــية واســتبانة       -٢٣٨ ــوارد املائ ــة امل والحظــت اللجــنة االســتخدام اجلــاري للســواتل يف محاي
ك خمــتلف الظواهــر اهليدرولوجــية العارمــة، مــثل  وتقيــيم املشــاكل املــتعلقة باملــياه، مبــا يف ذلــ 

وتشمل . النينـيا والـرياح املومسـية املطـرية، الـيت ميكـن أن تؤدي إىل فيضان أو جفاف                 /النينـيو 
ــتحة االصــطناعية      ــك الســواتل الســاتل الكــندي ذا الف ــن  (RADARSAT-1)تل ــة م ، وجمموع
يلي لدراسة املوارد األرضية     الرباز –السـواتل الصـينية لالستشـعار عـن بعد، والساتل الصيين            
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(CBERS)                والبعـثات اليابانـية عـلى مـنت السـواتل الوطنـية واألجنبية، وساتل ،NigeriaSat-1 
 .النيجريي، والسواتل العملياتية والبحثية للواليات املتحدة

والحظـت اللجـنة أن اهلـند تضـطلع حالـيا بأعمـال هامة يف جمال إدارة املوارد املائية             -٢٣٩
 . جمموعة السواتل اهلندية لالستشعار عن بعدباستخدام

وأشـارت اللجـنة إىل أن االستشـعار عـن بعـد ميكـن أن يتـيح رصد نوعية املياه حمليا           -٢٤٠
واقليمـيا وعـرب احلـدود، مبـا يف ذلـك أثر امللوثات والتحات الذي تدل عليه التغريات يف لون        

عـن بعـد ميكـن أيضـا قياس حدود          وباالستشـعار   . أو النشـاط األحـيائي فـيه      /املـاء وتعكـره و    
األراضـي الرطـبة ورسـم خـرائط للغطـاء النـبايت السـطحي واملـياه السطحية، مما يساعد على                   

وأشــارت اللجــنة أيضــا إىل ضــرورة رصــد دورة املــاء العاملــية   . رصــد صــحة املــنطقة إمجــاال 
 .بواسطة السواتل من أجل خفض درجة الاليقني يف التقييمات والتنبؤات احمللية

والحظـت اللجـنة أن مـا توفـره السـواتل مـن بيانات علمية عن املوارد املائية ميكن،                    -٢٤١
مــىت ُحــّول إىل معلومــات عملــية، أن يســتخدم يف صــوغ السياســات وتنفــيذ الــربامج عــلى     
الصـعيد الوطـين والصـعيدين االقلـيمي واألقالـيمي، مبـا فـيها سياسـات وبـرامج البنك الدويل              

 . األمم املتحدةوغريه من مؤسسات منظومة

واتفقـت اللجـنة على أنه من املهم جدا تقييم ما ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن تقّدمه            -٢٤٢
ويف هـذا الصـدد، أشـارت إىل ضرورة دعوة          . مـن مسـامهات يف حتسـني ادارة املـوارد املائـية           

الــدول األعضــاء يف اللجــنة واملراقــبني فــيها ومؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة إىل تقاســم    
ودعت اللجنة برنامج   . خـرباهتا يف جمـال اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف ادارة املوارد املائية              

األمـم املـتحدة االمنـائي والبـنك الـدويل إىل أن يقّدمـا إلـيها يف دورهتـا الثامنة واألربعني، عام          
، تقريــرين عــن امكانــيات اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف ادارة املــوارد املائــية عــلى ٢٠٠٥

 .الصعيدين الوطين والدويل

وناشـدت اللجـنة وكـاالت الفضـاء الوطنـية والدولـية أن تتقاسم معارفها وأن تقّدم                  -٢٤٣
ودعـت اللجـنة أيضا أعضاءها إىل صوغ وتنفيذ         . املسـاعدة للمؤسسـات املعنـية بـإدارة املـياه         

 .مشاريع منوذجية يف جمال ادارة املوارد املائية باستخدام تكنولوجيا الفضاء

واتفقـت اللجـنة عـلى ضـرورة عقـد مـزيد مـن احللقـات الدراسـية واملؤمترات حول                     -٢٤٤
 .استخدام التطبيقات الفضائية يف ادارة املوارد املائية

واتفقـت اللجـنة عـلى أن تواصـل الـنظر يف هـذا البـند يف دورهتـا الثامـنة واألربعــني،           -٢٤٥
 .٢٠٠٥عام 
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ــية مســألة ذات  وأبــدي رأي مفــاده أن مــن الضــروري أن تصــ   -٢٤٦ بح ادارة املــوارد املائ
 .أولوية يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

ــراض        -٢٤٧ ــناخ ورصــد األم ــري امل ــثل تغ ــية، م والحظــت اللجــنة أن بعــض املســائل العامل
والسـالمة البشـرية، أصـبحت تكتسـي أمهـية متزايدة يف احلياة اليومية ومن مث من املرّجح أن                   

كما الحظت أن حتسني    . كنولوجـيا الساتلية نطاق التطبيقات املعروفة حاليا      يـتجاوز دور الت   
التكنولوجـيات املقـبلة سيسـاعد عـلى توفـري معلومـات شـبه آنية ويزيد من سهولة استعماهلا                   

 .واتساقها مع غريها من مصادر البيانات
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة  -حاء 
 وعمال بالتدابري املتعلقة بطرائق    ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ١٣فقـا للفقـرة     و -٢٤٨

 كانون  ١٠ املؤرخ   ٥٢/٥٦عمـل اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني، اليت أقّرهتا اجلمعية يف قرارها              
، نظـرت اللجـنة يف تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة            ١٩٩٧ديسـمرب   /األول
٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

ــيح       و -٢٤٩ ــّرت ترش ــية ودوال أخــرى أق ــا الغرب ــة دول أوروب ــنة أن جمموع الحظــت اللج
ملنصـب رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          ) فرنسـا (جـريار براشـيه     

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

تييندريبيوغو . والحظـت اللجـنة أن جمموعـة الـدول األفريقـية أقـّرت ترشيح بول ر                 -٢٥٠
نصـب النائـب الـثاين لرئـيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض              مل) بوركيـنا فاسـو   (

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السلمية ومقرّرها للفترة 

والحظـــت اللجـــنة أن جمموعـــة دول أمـــريكا الالتينـــية والكـــاريـيب أقـــّرت ترشـــيح   -٢٥١
ملنصـب رئـيس اللجـنة الفرعـية القانونـية، التابعة للجنة            ) شـيلي (راميونـدو غونزالـيس أنيـنات       

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، للفترة اس

وحثّـــت اللجـــنة جمموعـــة الـــدول اآلســـيوية وجمموعـــة دول أوروبـــا الشـــرقية عـــلى  -٢٥٢
التوصـل، قـبل الـدورة التاسـعة واخلمسني للجمعية العامة، إىل توافق لآلراء بشأن مرشحيها                

 .ونائب رئيس اللجنة على التوايلملنصيب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
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   مسائل أخرى -طاء 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة  -١ 

ــتعلق باالســتخدامات       -٢٥٣ ــربنامج امل كــان معروضــا عــلى اللجــنة اإلطــار االســتراتيجي لل
  A/59/6، الــــوارد يف الوثــــيقة ٢٠٠٧-٢٠٠٦الســــلمية للفضــــاء اخلــــارجي لفــــترة الســــنتني 

 .وقد وافقت اللجنة على اإلطار االستراتيجي املذكور). ٥نامج الرب(

والحظـت اللجـنة أن اإلطـار االسـتراتيجي حيّدد اجملاالت ذات األولوية لدعم تنفيذ                -٢٥٤
توصـيات اليونيســبيس الثالــث، مبــا فــيها التوصــيات ذات الصــلة باالجــراءات املوصــى هبــا يف  

 وخطة العمل الصادرة    )١١(ملي للتنمية املستدامة  خطـة التنفـيذ الصـادرة عـن مؤمتـر القمـة العـا             
 .عن مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات

  
  عضوية اللجنة -٢ 

، نظرت اللجنة يف طلب اجلماهريية العربية الليبية        ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -٢٥٥
 .االنضمام إىل اللجنة

ــة اجــراء    -٢٥٦ ــية العام ــّناءة داخــل اللجــنة،   واســتذكرت اللجــنة طلــب اجلمع  مشــاورات ب
ــية         ــتوزيع اجلغــرايف العــادل، بغ ــبدأ ال ــيما بــني اجملموعــات االقليمــية، مــع مــراعاة م وكذلــك ف
التوّصـل إىل قـرار اجيـايب وهنـائي بشـأن عضـوية اجلماهرييـة العربـية الليبـية أثناء الدورة التاسعة                      

 .واخلمسني للجمعية العامة

 .طلب تايلند االنضمام إىل اللجنةوأحاطت اللجنة علما أيضا ب -٢٥٧

واتفقـت اللجـنة عـلى أن توصـي اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني، يف عام          -٢٥٨
 .، بقبول انضمام اجلماهريية العربية الليبية وتايلند إىل اللجنة٢٠٠٤

  
  املشاركة يف أعمال اللجنة -٣ 

، نظـرت اللجـنة يف سـبل حتسني         ٥٨/٨٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٤٨وفقـا للفقـرة      -٢٥٩
واستذكرت اللجنة  . مشـاركة الـدول األعضـاء واهليـئات الـيت تتمـّتع بصـفة مراقب يف أعماهلا                

 إىل اللجنة أن تتفق يف دورهتا الثامنة واألربعني، يف عام     ٥٨/٨٩أن اجلمعـية طلبـت يف قرارها        
 .، على توصيات حمّددة يف هذا الشأن٢٠٠٥
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ن قلقهــا إزاء عــدم مشــاركة بعــض أعضــائها بانــتظام يف أعماهلــا   وأعربــت اللجــنة عــ  -٢٦٠
واسـتجابة لطلـب مـن اجلمعية العامة، وافقت اللجنة على القيام،            . وأعمـال هيئتـيها الفرعيـتني     

، بصــياغة الــتدابري الــيت ميكــن للجــنة أن تــتخذها ٢٠٠٥يف دورهتــا الثامــنة واخلمســني يف عــام 
 . أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيلتشجيع أعضائها على املشاركة أكثر يف

واتفقـت اآلراء يف اللجـنة عـلى أن كـل جمموعـة اقليمـية مسـؤولة عـن العمـل بنشاط                       -٢٦١
عــلى تشــجيع الــدول األعضــاء يف اللجــنة الــيت تنــتمي إلــيها عــلى املشــاركة يف أعمــال اللجــنة   

ــيها الفرعيــتني  اجملموعــات ويف هــذا الصــدد، اتفقــت اللجــنة عــلى ضــرورة أن تــنظر       . وهيئت
 .االقليمية يف هذه املسألة مع أعضائها

واتفقـت اللجـنة عـلى ضـرورة أن يقـوم الرئـيس أو غـريه مـن أعضـاء مكتب كل من                        -٢٦٢
اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني بعقـد اجـتماعات مـع رئـيس كل جمموعة اقليمية ختصص ملوضوع                 

 .هذه اجملموعاتزيادة مشاركة الدول األعضاء يف اللجنة اليت هي أعضاء أيضا يف 

ورأت بعـض الوفـود أن مـن الضـروري أن جيـري الرئـيس أو غريه من أعضاء مكتب                 -٢٦٣
كـل مـن اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني اتصـاالت مباشـرة مـع الـدول األعضـاء يف اللجـنة اليت مل                         

 .تشارك بانتظام يف أعماهلا وأعمال هيئتيها الفرعيتني

ــيها أنشــطة   والحظــت اللجــنة أن بعــض مؤسســات مــنظ   -٢٦٤ ومة األمــم املــتحدة الــيت تعن
ويف هذا  . اللجـنة مل تشـارك يف أعمـال اللجـنة وأعمـال جلنتيها الفرعيتني يف السنوات األخرية                

الصـدد، اتفقـت اللجـنة على أن من الضروري أن يوّجه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي انتباه         
ة يف دورتـــه اخلامســـة أعضـــاء االجـــتماع املشـــترك بـــني الوكـــاالت بشـــأن األنشـــطة الفضـــائي

ــتحدة يف أعمــال اللجــنة       ــز مشــاركة مؤسســات مــنظومة األمــم امل والعشــرين إىل مســألة تعزي
كذلك اتفقت اللجنة على أن من     . وجلنـتها الفرعـية القانونـية وجلنـتها الفرعـية العلمية والتقنية           

ــني         ــة االجــتماع املشــترك ب ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بوصــفه أمان ــّدم مكت ــالزم أن يق  ال
الوكــاالت، تقريــرا إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية واللجــنة الفرعــية القانونــية عــن نــتائج   

 .مناقشات هذا االجتماع

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تــنظر اللجــنة القانونــية خــالل دورهتــا الــرابعة واألربعــني يف   -٢٦٥
ة وتقّدم تقريرا إىل    مسـتوى مشـاركة املؤسسـات الـيت تتمـتع مبركـز املراقـب الدائم لدى اللجن                

 .اللجنة عن سبل زيادة مشاركتها يف أعمال اللجنة القانونية
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  بند جديد يف جدول أعمال اللجنة -٤ 
واسـتمعت اللجـنة إىل اقـتراح قّدمـته اجلمهوريـة العربـية السورية وأيدته وفود أخرى                  -٢٦٦

، ٢٠٠٥ربعني يف عام    يدعـو إىل إدراج بـند جديـد يف جـدول أعمال دورة اللجنة الثامنة واأل               
 ".الفضاء وعلم اآلثار"عنوانه 

خـالل دورهتا الثامنة  " الفضـاء وعـلم اآلثـار   "واتفقـت اللجـنة عـلى عقـد نـدوة بشـأن          -٢٦٧
 .واألربعني

  
  عرض خاص -٥ 

، رئــيس اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية أثــناء )كــندا(نظــرا ملــا قّدمــه كــارل دويــتش  -٢٦٨
ثني والتاســعة والــثالثني واألربعــني، مــن مســامهة قــّيمة يف عمــل اللجــنة، دوراهتــا الثامــنة والــثال

وخصوصـا دوره يف إنشـاء آلـية لتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، اتفقـت اللجنة على أن                     
يقـّدم، أثـناء دورهتـا الثامـنة واألربعني، عرضا خاصا عن اجلوانب العلمية والتقنية لعمل اللجنة       

 .وعن اخلطوات املقبلة
  

  الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني -ياء 
اتفقـت اللجـنة عـلى اجلـدول الزمين املؤقت التايل لدورهتا ودوريت هيئتيها الفرعيتني            -٢٦٩

 :٢٠٠٥يف عام 
 

 املكان املوعد 
 فيينا ٢٠٠٥مارس / آذار٤-فرباير/ شباط٢١ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 فيينا ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤ انونيةاللجنة الفرعية الق
 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 

   فيينا ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨   يف األغراض السلمية 
 احلواشي 

 
/  أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة (1) 

 ). والتصويبE.03.II.A.1دة، رقم املبيع منشورات األمم املتح (٢٠٠٢سبتمرب 

  متاحة أيضا يف شكل الكتروين A/AC.105/2004/CRP.8القائمة الواردة يف الوثيقة  (2) 
)http://www.uncosa.unvienna.org/iamos/2004/wssdlist.pdf.( 
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ية االحتياجات األساسية تلب: "ستضاف حاشية تبّين أن املراد من عنوان املوضوع هو إبالغ الرسالة التالية (3) 
 ".للناس وتعزيز كرامة اإلنسان

 .، املرفق الثاين(A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (4) 

 .E.04.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (5) 

 .E.04.I.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (6) 

  A/56/20( والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  (7) 
 .٢٢٠، الفقرة )Corr.1و

 (8) A/AC.105/761 ١٣٠، الفقرة. 

 .١٩٩، الفقرة (A/58/20) ٢٠، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة (9) 

 .٢٣٩نفسه، الفقرة املرجع  (10) 

 .٢، الفصل األول، القرار تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة  (11) 
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  املرفق األول
مشروع تقرير الفريق العامل الذي أُنشئ إلعداد تقرير ُيقدَّم إىل اجلمعية   

العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني من أجل استعراض التقّدم احملرز يف 
يات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء تنفيذ توص

   )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
ــراض الســلمية، يف جلســتها       -١  ٥١٨دعــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ

ــيه / حزيــران٢املعقــودة يف  دَّم إىل ، فــريقها العــامل الــذي أُنشــئ إلعــداد تقريــر ُيقــ  ٢٠٠٤يون
ــيذ         ــتقّدم احملــرز يف تنف ــن أجــل اســتعراض ال ــا التاســعة واخلمســني م ــة يف دورهت ــية العام اجلمع
توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف    

، إىل االجـتماع مـن جديد وفقا لقرار اجلمعية العامة    )اليونيسـبيس الثالـث   (األغـراض السـلمية     
ــانون األول٩ املـــؤرخ ٥٨/٨٩ ــا، انُتخـــب نـــيكالس  . ٢٠٠٣ديســـمرب / كـ ويف اجللســـة ذاهتـ

 .رئيسا للفريق العامل) السويد(هيدمان 

ويف . ٢٠٠٤يونـــيه / حزيـــران١١ إىل ٣ جلســـة، مـــن ١١وعقـــد الفـــريق العـــامل  -٢
يونـيه، اسـتذكر الرئـيس األعمال اليت اضطُلع هبا يف           / حزيـران  ٣اجللسـة األوىل، املعقـودة يف       

لســنة الســابقة إلعــداد مشــروع نــص الــتقرير واســتعرض العمــل املــزمع اجنــازه أثــناء الــدورة ا
 .السابعة واألربعني للجنة

، مشاورات  ٥٨/٨٩وأُشـري إىل أن الفـريق العـامل عقـد، وفقـا لقرار اجلمعية العامة                 -٣
، A/AC.105/823(غـري رمسـية أثـناء الـدورة احلاديـة واألربعـني للجنة الفرعية العلمية والتقنية          

، A/AC.105/826(والــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنــة الفرعــية القانونــية ) ٧١-٦٩الفقــرات 
 ).١٠٨-١٠٦الفقرات 

 إىل  Add.1 و A/AC.105/L.255وكـان معروضـا على الفريق العامل مشروع التقرير           -٤
Add.8         وتعديـالت عـلى مشـروع التقرير (A/AC.105/2004/CRP.17) .  وكان معروضا على 

الفــريق العــامل أيضــا جــدول حيــتوي عــلى مــلّخص لالجــراءات املقــترحة واهليــئات الــيت          
ــتوقّعة     ــنافع امل ــتلك االجــراءات وامل ، حســبما ورد يف (A/AC.105/2004/CRP.6)ستضــطلع ب

ــنون        ــتقرير املعــ ــروع الــ ــن مشــ ــادس مــ ــل الســ ــن الفصــ ــاء مــ ــباب بــ ــل "الــ ــة العمــ " خطــ
(A/AC.105/L.255/Add.5). 
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ــتقرير اجلــدول الــذي حيــتوي عــلى مــلّخص     واتفــق الفــريق ال -٥ عــامل عــلى تضــمني ال
لالجـراءات املقـترحة واهليـئات الـيت ستضطلع بتلك االجراءات واملنافع املتوقّعة والذي عّدل         

 .حسب االقتضاء جلعل نصه متسقا مع خطة العمل

يونــيه، وافــق الفــريق العــامل عــلى  / حزيــران١٠ويف جلســته العاشــرة، املعقــودة يف   -٦
 . الكامل ملشروع التقرير، بصيغته املعّدلةالنص

يونـيه، اعـتمد الفـريق العامل       / حزيـران  ١١ويف جلسـته احلاديـة عشـرة، املعقـودة يف            -٧
 .هذا التقرير
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  املرفق الثاين
 ، لكي تنظر فيه "الدولة املُطِلقة"مشروع قرار بشأن تطبيق مفهوم   

   اجلمعية العامة
  "قةالدولة املُطِل"تطبيق مفهوم    

 إن اجلمعية العامة، 

ــتذكر  ــا األجســـام       إذ تسـ ــرار الـــيت ُتحدثهـ ــية عـــن األضـ ــية املســـؤولية الدولـ  اتفاقـ
 )ب(واتفاقية تسجيل األجسام املُطلقة يف الفضاء اخلارجي،)أ(الفضائية،

، املستخدم يف اتفاقية املسؤولية     "الدولـة املُطِلقة  " أن مصـطلح     وإذ تضـع يف اعتـبارها      
جيل، هـو مفهـوم هـام يف قـانون الفضـاء، وأن الدولـة املطِلقـة مسؤولة عن                   ويف اتفاقـية التسـ    

تسـجيل اجلسـم الفضــائي وفقـا التفاقـية التســجيل، وأن اتفاقـية املسـؤولية حتــّدد الـدول الــيت        
جيـوز حتميـلها املسـؤولية عـن الضـرر الـذي يسـّببه اجلسـم الفضـائي، والـيت يتعـّين عليها دفع                      

 تعويض يف هذه احلالة،

بـتقرير جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عن          يط عـلما    وإذ حتـ   
 وبــتقرير اللجــنة الفرعــية القانونــية عــن أعمــال دورهتــا   )ج(أعمــال دورهتــا الثانــية واألربعــني، 

احلاديـة واألربعـني، وخصوصـا اسـتنتاجات الفريق العامل بشأن بند جدول األعمال املعنون               
 )د(، املرفقة بتقرير اللجنة الفرعية القانونية،"‘ِلقةالدولة املط‘مراجعة مفهوم "

أنــه ال يوجــد يف اسـتنتاجات الفــريق العــامل أو يف هـذا القــرار مــا ميــثل   وإذ تالحـظ   
 تفسريا ذا حجية أو تعديال مقترحا التفاقية التسجيل أو اتفاقية املسؤولية،

نذ دخـول اتفاقية    أن الـتغريات الـيت شـهدهتا األنشـطة الفضـائية مـ            وإذ تالحـظ أيضـا       
املسـؤولية واتفاقـية التسـجيل حـّيز الـنفاذ تشـمل اسـتحداثا متواصـال لتكنولوجيات جديدة،                  
وازديـادا يف عـدد الـدول الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية، وتنامـيا للـتعاون الدويل على استخدام              
الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، وازديــادا يف األنشــطة الفضــائية الــيت تقــوم هبـــا          
مؤسسـات غـري حكومـية، مبـا فـيها األنشطة اليت تشترك فيها وكاالت حكومية ومؤسسات          

__________ 
 ).٢٦-د (٢٧٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )أ(
 ).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )ب(
 .Corr.1) و (A/54/20 والتصويب ٢٠عية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجم  )ج(
 .، املرفق الرابع، التذييلA/AC.105/787  )د(
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غـري حكومـية، واألنشـطة املضـطلع هبـا يف إطـار شـراكات بـني مؤسسـات غري حكومية من               
 بلد واحد أو أكثر،

ــنها   ــتعلقة بالفضــاء     ورغــبة م ــتحدة امل  يف تســهيل االنضــمام إىل معــاهدات األمــم امل
 امها، وخصوصا اتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل،اخلارجي وتطبيق أحك

 الــدول الــيت تقــوم بأنشــطة فضــائية بالقــيام، عــند الوفــاء بالــتزاماهتا    توصــي -١ 
ــية يف اطــار معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي، وال ســيما معــاهدة      الدول

 الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف املـبادئ املــنظِّمة ألنشــطة الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام 
 واتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت       )هــ (ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى،     

ُتحدثهـا األجسام الفضائية، واتفاقية تسجيل األجسام املطلَقة يف الفضاء اخلارجي، وكذلك            
ة ُتجيز اإلشراف   سـائر االتفاقـات الدولـية ذات الصـلة، بالـنظر يف سـّن وتنفـيذ قوانـني وطنـي                   

املسـتمر عـلى األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا يف الفضـاء اخلـارجي هيـئات غـري حكومية خاضعة                       
 لواليتها القضائية وتنص على هذا اإلشراف؛

 بــأن تــنظر الــدول يف إبــرام اتفاقــات وفقــا التفاقــية املســؤولية  توصــي أيضــا -٢ 
 بشأن عمليات االطالق املشتركة أو برامج التعاون؛

جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية بأن            ي كذلـك    توصـ  -٣ 
تدعـو الـدول األعضـاء إىل تقـدمي معلومـات، طوعـا، عـن ممارسـاهتا احلالـية فـيما يتعلق بنقل                       

 ملكية األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار؛

ة بـأن تـنظر الـدول، اسـتنادا إىل تلـك املعلومـات، يف امكانية املواءم      توصـي    -٤ 
ــية مــع       بــني تلــك املمارســات، حســب االقتضــاء، بغــية تعزيــز اتســاق قوانــني الفضــاء الوطن

 القانون الدويل؛

تطلـب إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن تواصل             -٥ 
تـزويد الـدول، بـناء عـلى طلـبها، باملعلومـات واملسـاعدات املناسـبة مـن أجـل صـوغ قوانني                       

ء تســتند إىل املعــاهدات ذات الصــلة، مســتفيدةً اســتفادةً تامــةً مــن مهــام وطنــية بشــأن الفضــا
 .األمانة ومواردها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
 ).٢١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )هـ(


