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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون        
    ٢٠٠٤يونيه    / حزيران     ١١-٢فيينا،    

  مشروع تقرير   
  إضافة 

  الفصل الثاين    
  التوصيات والقرارات       

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية واألربعني -جيم 
ت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـتقرير اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عن أعمال                     أحاطـ  -١

، الــذي تــناول نــتائج مداوالهتــا بشــأن البــنود الــيت  (A/AC.105/823)دورهتــا احلاديــة واألربعــني 
 .٥٨/٨٩أسندهتا إليها اجلمعية العامة يف القرار 

 ألقـى رئـيس اللجـنة الفرعية        يونـيه، / حزيـران  ٧ للجـنة، املعقـودة يف       ٥٢٤ويف اجللسـة     -٢
 .العلمية والتقنية كلمة أوجز فيها أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا احلادية واألربعني

كومساس .  من جدول األعمال إىل عرض قّدمه ك       ٨واسـتمعت اللجـنة يف إطـار البند          -٣
 ).ارخدمة يف املد: HERMESساتل  (”MERMES: on-orbit servicing“من اليونان، عنوانه 
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  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -١ 
  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية )أ( 

يف مسـتهل املداوالت حول هذا البند، قّدم خبري التطبيقات الفضائية إىل اللجنة عرضا             -٤
وقــال ان . يةموجــزا لالســتراتيجية العامــة لتنفــيذ بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائ        

االسـتراتيجية سـتركّز عـلى عـدة جمـاالت أولويـة لصـاحل الـبلدان النامـية وسُترسـي أهدافا ميكن                      
والحظت اللجنة أن األهداف الرئيسية داخل كل جمال        . بلوغهـا يف األمديـن القصري واملتوسط      

اســــتحداث تكنولوجــــيات فضــــائية للمعــــلمني ومــــتخذي القــــرارات؛      ) أ: (أولويــــة هــــي 
ــيط )ب( و ــتخدام     تنشـ ــتعلق باسـ ــيما يـ ــياهتا فـ ــناطق وامكانـ ــياجات املـ ــول احتـ ــات حـ  املناقشـ

مساعدة املناطق على بدء مشاريع     ) ج(التكنولوجـيات الفضـائية يف إجيـاد حلول للمشاكل؛ و           
ــية       ــيقات تكنولوجــيا الفضــاء وتوفــر حلــوال للمشــاكل مــن أجــل تلب استرشــادية تســتخدم تطب

 .االحتياجات االقليمية

تدّبـــر الكـــوارث؛ ) أ: (نة أن جمـــاالت األولويـــة لـــدى الـــربنامج هـــيوالحظـــت اللجـــ -٥
رصد ) ج(و  اسـتخدام االتصـاالت السـاتلية يف التعلـيم عـن بعـد والتطبيـب عـن بعـد؛                     )ب( و

التعليم ) ه(و  إدارة املوارد الطبيعية؛    ) د(و  البيـئة ومحايـتها، مبـا يف ذلـك منع األمراض املعدية؛             
ومثة جماالت أخرى . االت البحـث يف علـوم الفضـاء األساسية   وبـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك جمـ         

سـريّوج هلـا الـربنامج، تشـمل تنمـية القـدرات يف جمـال التكنولوجـيات امليّسـرة، مـثل استخدام                      
الـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة وحتديد املواقع، والفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء، وتشجيع               

ئية، وتطبــيقات الســواتل الصــغرية والســواتل املــيكروية،  مشــاركة الشــباب يف األنشــطة الفضــا 
 .وتشجيع مشاركة املنشآت الصناعية اخلاصة يف أنشطة الربنامج

، حسبما وردت   ٢٠٠٣وأحاطـت اللجـنة عـلما بأنشـطة الربنامج املضطلع هبا يف عام               -٦
ــية     ــية والتقن ــية العلم ــر اللجــنة الفرع ــرات A/AC.105/823(يف تقري ــت وأع). ٤٤-٤١، الفق رب

اللجـنة عـن تقديـرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي للطـريقة الـيت انـتهجها يف تنفـيذ أنشطة                        
كمــا أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لــلحكومات  . الــربنامج باســتخدام املــوارد املــتاحة احملــدودة 

والحظــت اللجــنة . وللمـنظمات احلكومــية الدولــية وغـري احلكومــية الــيت رعــت تلـك األنشــطة   
، حسبما ورد   ٢٠٠٤ري إحـراز مزيد من التقدم يف تنفيذ أنشطة الربنامج لعام            بارتـياح أنـه جيـ     

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

وأعربــت اللجــنة جمــددا عــن قلقهــا ألن املــوارد املالــية املــتاحة لــربنامج األمــم املــتحدة     -٧
 املاحنــة أن تدعــم الــربنامج بــتقدمي  للتطبــيقات الفضــائية ال تــزال حمــدودة، وناشــدت األوســاط  
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ورأت اللجـنة أن املوارد احملدودة املتاحة لألمم املتحدة ينبغي أن تركّز على األنشطة               . تـربعات 
ذات األولويـة العلـيا؛ ونّوهـت بـأن بـرنامج األمـم املـتحد للتطبـيقات الفضـائية هـو النشاط ذو                       

 .األولوية لدى مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  

  مترات ودورات التدريب وحلقات العمل اليت نظمتها األمم املتحدة   املؤ ‘١‘ 
أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها للصــني ومجهوريــة إيــران االســالمية والســودان والســويد  -٨

والواليـات املـتحدة واإليسـا الشـتراكها يف رعايـة واستضـافة أنشطة األمم املتحدة اليت ُعقدت          
إىل ) أ (٤٦ و ٤٥، الفقرتان   A/AC.105/823 (٢٠٠٤نيه  يو/يناير إىل حزيران  /يف كـانون الـثاين    

 )).د(

وأقـّرت اللجـنة حلقـات العمـل ودورات التدريـب والـندوات واملؤمتـرات التالية املزمع             -٩
، اسـتنادا إىل بـرنامج األنشـطة الـوارد يف تقرير خبري     ٢٠٠٤عقدهـا يف الفـترة املتبقـية مـن عـام       

 ):رفقان الثاين والثالث، املA/AC.105/815(التطبيقات الفضائية 

احللقـة الدراسـية االقليمـية املشـتركة بـني األمـم املـتحدة وجلـنة حبـوث الفضاء                  )أ( 
االحتياجات التعليمية واخلربة   : والغـالف اجلـوي العلـوي حـول رصـد البيـئة الطبيعـية ومحايـتها               

يف املعلّمني يف   املكتسـبة مـن الدورات التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة والسويد بشأن تثق            
 ؛٢٠٠٤سبتمرب /جمال االستشعار عن بعد، اليت سُتعقد يف إسالم آباد يف أيلول

الـندورة املشـتركة بـني األمم املتحدة والنمسا ووكالة الفضاء األوروبية حول              )ب( 
 إىل  ١٣احللول الفضائية إلدارة املياه، اليت ستعقد يف غراتس، النمسا، من           : تـزويد العـامل باملياه    

 ؛٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٦

حلقـة العمـل االقليمـية املشـتركة بني األمم املتحدة واململكة العربية السعودية               )ج( 
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجـل تدّبـر الكـوارث يف غـرب آسـيا، اليت ستعقد يف                        

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /الرياض يف تشرين األول

االحتـاد الدويل للمالحة الفضائية     حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة و             )د( 
حـول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لصـاحل الـبلدان النامـية، اليت ستعقد يف فانكوفر، كندا، يف                    

 ؛٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

  تدّبر يف حول استخدام تكنولوجيا الفضاء      حلقـة عمـل األمـم املتحدة الدولية        )ه( 
 ؛٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٢ إىل ١٨ ، اليت ستعقد يف ميونخ، أملانيا، منالكوارث
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املشـتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية وسويسرا         عمـل   الحلقـة    )و( 
، اليت ستعقد يف اجلبلية املناطق حول االستشعار عن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يفوالنمسـا  

 ؛٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين١٩ إىل ١٥كامتاندو من 

ة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة والربازيل حول قانون الفضاء، اليت              حلقـ  )ز( 
 ؛٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٢ستعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، من 

 املالحة  العاملية لسواتلالـنظم اسـتخدام  حـول  الـدويل  األمـم املـتحدة   اجـتماع   )ح( 
 ؛٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول–نوفمرب / الثاينوتطبيقاهتا، اليت ستعقد يف فيينا يف تشرين

دورات التدريـب الـيت سـتنظم يف املراكز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا              )ط( 
 .الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

وأقـّرت اللجـنة بـرنامج حلقـات العمل ودورات التدريب والندوات واملؤمترات املزمع               -١٠
 :لبلدان النامية، على النحو التايل لصاحل ا٢٠٠٥عقدها 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؛

األوىل : قــتا عمــل حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف تدّبــر الكــوارث  حل )د( 
سـتعقد يف الـيونان وتركّـز على استخدام التطبيقات الفضائية يف الرصد السيزمي وتقييم خماطر                
الـرباكني؛ والثانـية تركز على استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف اتقاء الكوارث الطبيعية              

 ؛وتدبرها، لصاحل أفريقيا

حلقـة عمـل واحـدة تعقـد يف مصـر، تركّـز عـلى تطبيقات تكنولوجيا الفضاء                   )ه( 
 يف رصد التغري العاملي وتقييمه؛

ــوارد        )و(  ــيا الفضــاء يف إدارة امل ــل حــول اســتخدام تكنولوج ــات عم ــالث حلق ث
الطبيعــية ورصــد البيــئة، لصــاحل بلــدان أوروبــا الشــرقية وأمــريكا الالتينــية والكاريــبـي واملــناطق   

 بلية يف آسيا؛اجل

الـــندوة الثالـــثة يف سلســـلة الـــندوات املـــتعلقة باســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء  )ز( 
ــا           ــة النمس ــن حكوم ــم م ــا، بدع ــراتس، النمس ــتعقد يف غ ــيت س ــتدامة، ال ــية املس ــراض التنم ألغ

 واإليسا؛
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ــيقاهتا،      )ح(  ــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وتطب اجــتماع خــرباء بشــأن اســتخدام ال
 ينا بدعم من الواليات املتحدة؛سيعقد يف في

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

دورات تدريـــب ســـتنظّم يف املراكـــز االقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا  )ي( 
 .م املتحدةالفضاء، املنتسبة إىل األم

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـأن دوال أعضـاء ومؤسسـات خمـتلفة قّدمـت منذ               -١١
 .٢٠٠٤انعقاد الدورة السادسة واألربعني موارد إضافية ألنشطة عام 

وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بــأن الــبلدان املضــيفة لــلمراكز االقليمــية لــتدريس   -١٢
 .عما ماليا وعينيا هاما لتلك املراكزعلوم وتكنولوجيا الفضاء تقّدم د

  
  الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق  ‘٢‘ 

 الجراء حبوث يف    ٢٠٠٣أعربـت اللجـنة عـن تقديرها لإليسا لتقدميها زمالتني يف عام              -١٣
جمــال تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مقــر املعهــد األورويب لــبحوث الفضــاء، الكــائن يف     

 .، إيطاليافراسكايت

 Istituto Superiore Mario)والحظـت اللجـنة بارتـياح أن معهـد مـاريو بويـال العـايل         -١٤

Boella)  واملعهــد االيطــايل للبوليتكنــيك يف توريــنو (Politecnico di Torino)  قــد قّدمــا مخــس 
لعلماء زمـاالت طويلـة األمـد يف جمـال النظم العاملية لسواتل املالحة وتطبيقات إشاراهتا لصاحل ا                

 .واإلخصائيني من البلدان النامية

ــوم          -١٥ ــتعمقة يف مجــيع جمــاالت عل ــة امل ــرص الدراس ــادة ف وأشــارت اللجــنة إىل أمهــية زي
وتكنولوجـيا الفضـاء واملشـاريع التطبيقـية املتعلقة هبما من خالل زماالت طويلة األمد، وحثت         

 . الصلةالدول األعضاء على توفري فرص من هذا القبيل يف مؤسساهتا ذات
  

  اخلدمات االستشارية التقنية   ‘٣‘ 
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية قّدم                    -١٦

دعمـا وعونـا ومسـاعدة وخدمـات استشـارية تقنـية إىل جملس آسيا واحمليط اهلادئ لالتصاالت                  
مســا، واللجــنة التحضــريية ملــنظمة  مبديــنة غــراتس، النJoanneum Researchالســاتلية، وشــركة 

معـاهدة احلظـر الشـامل للـتجارب الـنووية، واألمانـة املؤقـتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين                   
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بالفضــاء، ومعهــد اهلندســة الــتابع لــوزارة العلــوم والتكنولوجــيا يف فــنـزويال، والــرابطة الشــيلية    
ــتابع  لشــؤون الفضــاء، والفــريق العــامل املخــتص بالتعلــيم وا   لتدريــب يف جمــال رصــد األرض ال

ــتعلق باســتخدام       "ســيوس"للجــنة  ــتحدة واإليســا امل ــم امل ــني األم ــتابعة املشــترك ب ــرنامج امل ، وب
تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف التنمــية املســتدامة، والفــريق الفــرعي املعــين ببــناء القــدرات  

 .التابع للفريق املختص برصد األرض
  

  فضائية الدوليةخدمة املعلومات ال )ب( 
 Seminars of the Unitedالحظـت اللجـنة بارتـياح أنـه مت إصـدار املنشـورين املعنونني        -١٧

Nations Programme on Space Applications
 )٢(.Highlights in Space 2003 و )١(

والحظـت اللجـنة بارتياح أن األمانة واصلت تعزيز خدمة املعلومات الفضائية الدولية              -١٨
والحظت ). www.oosa.unvienna.org(ع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي على الويب            وموقـ 

اللجـنة بارتـياح أيضـا أن األمانة حتتفظ مبوقع على الويب يعىن بتنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي                 
 ).www.uncosa.unvienna.org(داخل منظومة األمم املتحدة 

  
  التعاون االقليمي واألقاليمي )ج( 

لجــنة عــلى أمهــية الــتعاون االقلــيمي واألقالــيمي يف جعــل مــنافع تكنولوجــيا  شــّددت ال -١٩
الفضـاء مـتاحة جلمـيع الـبلدان مـن خـالل أنشطة تعاونية مثل تقاسم احلموالت النافعة وتعميم                   
املعلومــات عــن الفوائــد العرضــية وضــمان توافــق الــنظم الفضــائية وتوفــري ســبل احلصــول عــلى   

 .قدرات اإلطالق بتكلفة معقولة

/  كانون األول٦ املـؤرخ  ٥٠/٢٧واسـتذكرت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة، يف قـرارها         -٢٠
، قــد أقــرت توصــية اللجــنة بــأن ُتنشــأ املراكــز عــلى أســاس االنتســاب لألمــم    ١٩٩٥ديســمرب 

املـتحدة يف أبكـر وقـت ممكـن وبأن من شأن االنتساب أن يوفر للمراكز االعتراف الالزم وأن                   
هـات ماحنـة وإقامة عالقات أكادميية مع املؤسسات الوطنية والدولية           يعـزز إمكانـية اجـتذاب ج      

 .ذات الصلة بالفضاء

ــيقات الفضــائية يواصــل         -٢١ ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــياح أن ب والحظــت اللجــنة بارت
. اهـتمامه بالـتعاون مـع الـدول األعضـاء عـلى الصـعيدين االقلـيمي والدويل هبدف دعم املراكز                   

__________ 
 .E.04.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (1) 
 .E.04.I.5منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2) 
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لفرعـية أن مجـيع املراكـز قـد أبرمـت اتفـاق انتسـاب مع مكتب شؤون                  كمـا الحظـت اللجـنة ا      
 .الفضاء اخلارجي

، املرفق  A/AC.105/815(والحظـت اللجـنة أيضـا أن تقريـر خـبري التطبـيقات الفضائية                -٢٢
يتضــمن عرضــا ألبــرز أنشــطة املراكــز االقليمــية الــيت حظيــت بدعــم الــربنامج يف عــام   ) الثالــث
 .٢٠٠٥ و٢٠٠٤امي  واألنشطة املزمعة لع٢٠٠٣

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يقــدم دعمــا حلكومــة  -٢٣
األردن يف أعماهلـا التحضـريية إلنشـاء املركـز االقلـيمي لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء يف                    

 .غريب آسيا

 مع مكتب وأشـارت اللجـنة بارتياح إىل مبادرة وكالة الفضاء الشيلية املقدمة بالتعاون           -٢٤
حنو حتقيق التنمية   : شـؤون الفضـاء اخلـارجي والرامـية إىل عقـد مؤمتر دويل حول الفضاء واملياه               

ــي      ــتدامة واألمــن البشــري يف ســانتياغو يوم ــريل / نيســان٢ و ١املس ، ضــمن اطــار  ٢٠٠٤أب
 .املعرض الدويل للطريان والفضاء

  
  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 

 اللجـنة أهنـا كانـت قـد اتفقـت يف دورهتـا الـرابعة واألربعـني عـلى أن تنظر              اسـتذكرت  -٢٥
)  سارسات-كوسباس (سـنويا يف تقريـر عـن أنشـطة الـنظام السـاتلي الـدويل للبحث واإلنقاذ           

ــدول       ــيقات الفضــائية، وعــلى أن تقــدم ال ــرنامج األمــم املــتحدة للتطب ضــمن إطــار نظــرها يف ب
  )٣(. سارسات-قة بنظام كوسباس األعضاء تقارير عن أنشطتها املتعل

 سارســات، وهــو تعــاوين اســتهل يف -والحظــت اللجــنة بارتــياح أن نظــام كوســباس  -٢٦
ــام   ــتحدة، يســتخدم      ١٩٧٠أواخــر ع ــات امل  ويضــم االحتــاد الروســي وفرنســا وكــندا والوالي

ومنذ . التكنولوجـيا الفضـائية يف مسـاعدة الطـيارين والـبحارة املسـتغيثني يف خمـتلف أحناء العامل                 
 سارسات أجهزة إرشاد نظريية ورقمية لإلغاثة       -، اسـتحدث مشـروع كوسباس       ١٩٨٢عـام   

 سارســات قطاعــه -وقــد وّســع مشــروع كوســباس . يف حــاالت الطــوارئ عــلى نطــاق العــامل
الفضـائي ليشـمل معـدات خمصصـة عـلى مـنت سواتل موجودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض                   

 .اليا إشارات تنبيهومدارات أرضية منخفضة تطلق ح

__________ 
،  )Corr.1 وA/56/20( والتصويب ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  (3) 

 .٢٢٠الفقرة 
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 دولة ٣٧ سارسـات يضـم حالـيا    -والحظـت اللجـنة بارتـياح أن مشـروع كوسـباس        -٢٧
وقـد سـاعدت تلــك الـدول عـلى نشـر شـبكة أرضـية متيـنة ونظــام         . عضـوا مـن مجـيع القـارات    

 ١٧ ٠٠٠ سارسات على إنقاذ ما يزيد على        -وساعد نظام كوسباس    . لـتوزيع بـيانات التنبيه    
 .١٩٨٢ حادث استغاثة منذ عام ٥ ٠٠٠شخص يف قرابة 

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

  البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض
الحظــت اللجـنة أن اللجـنة الفرعــيـة العلمـيـة والتقنـيـة، عمــــال بقــرار اجلمعـيـة العامــة         -٢٨
. ا يف املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل ، واصــلت نظــره٥٨/٨٩

وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــة الــيت أجــرهتا اللجــنة الفرعــية يف إطــار هــذا البــند مــن جــدول  
 ).٨٣-٧٢، الفقرات A/AC.105/823(األعمال، حسبما ورد يف تقرير اللجنة الفرعية 

ويف . ستشــعار عــن بعــد للتنمــية املســتدامةوشــّددت اللجــنة عــلى أمهــية تكنولوجــيا اال -٢٩
ذلـك الصـدد، شـّددت اللجـنة أيضـا عـلى أمهـية توفـري إمكانـية الوصـول دون متييز إىل أحدث                        

 .بيانات االستشعار عن بعد واملعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة ويف توقيت مناسب

تكنولوجـــيا وشـــّددت اللجـــنة كذلـــك عـــلى أمهـــية بـــناء قـــدرات يف جمـــال اســـتيعاب  -٣٠
 .االستشعار عن بعد واستخدامها، وخصوصا يف تلبية احتياجات البلدان النامية

وأبــرزت اللجــنة أيضــا أمهــية الــتعاون الــدويل بــني الــدول األعضــاء يف جمــال اســتخدام   -٣١
 .سواتل االستشعار عن بعد، خصوصا من خالل تقاسم اخلربات والتكنولوجيات

  
  احلطام الفضائي -٣ 

ت اللجـنة أن اللجـنة الفرعــيـة العلمـيـة والتقنـيـة، عمـــال بقـــرار اجلمعـيــة العامــة       الحظـ  -٣٢
، واصـلت نظـرها يف البـند املتعلق باحلطام الفضائي وفقا خلطة العمل اليت اعُتمدت يف              ٥٨/٨٩

وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــة  ). ١٣٠، الفقــرة A/AC.105/761(دورهتــا الثامــنة والــثالثني  
ـا اللجـنة الفرعـية بشـأن احلطام الفضائي، حسبمــا ورد يف تقريــر اللجنــة الفرعيــة              أجـرهت  الـتـي 

)A/AC.105/823 ١٠٧-٨٤، الفقرات.( 

وأبـدت اللجـنة اتفاقهـا مـع اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية على أمهية النظر يف مسألة                     -٣٣
راتيجيات أنسب وأيسر احلطـام الفضـائي وعـلى أن تطويـر الـتعاون الدويل ضروري لوضع است              

تكلفـة لتقلـيل الـتأثري احملـتمل للحطام الفضائي على البعثات الفضائية املقبلة، وأنه ينبغي للدول                 
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األعضـاء أن تـويل مـزيدا من االهتمام ملشكلة اصطدام األجسام الفضائية، وخصوصا تلك اليت       
شــكلة احلطــام حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، باحلطــام الفضــائي ولســائر جوانــب م   

 .٥٨/٨٩، عمال بقرار اجلمعية العامة )٨٩، الفقرة A/AC.105/823(الفضائي 

، ٥٨/٨٩والحظـت اللجــنة بارتـياح أن اللجــنة الفرعـية، عمــال بقـرار اجلمعــية العامــة      -٣٤
ــدول        ــواردة مــن ال ــيقات ال ــنظر يف التعل ــريقا عــامال لل ــة واألربعــني ف ــا احلادي أنشــأت يف دورهت

ة عـلى املقـترحات الـيت قدمتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية              األعضـاء يف اللجـن    
بشـأن التخفـيف مـن خماطـر احلطام الفضائي إىل اللجنة الفرعية يف              ) الـيادك (باحلطـام الفضـائي     
والحظـت اللجـنة أيضا أن اللجنـــة الفرعيــة        ). ٩٢، الفقـرة    A/AC.105/823(دورهتـا األربعـني     

ـات الفـريق العـامــل املعنــي باحلطــــام الفضــائـي، بصيغتهــا الواردة فــي تقريره            أقـــّرت توصـيـــ   
)A/AC.105/823 واملرفق الثالث٩٣، الفقرة .( 

وأبـدت اللجـنة تقديـرها لعمـل اليادك املتعلق مببادئ اليادك التوجيهية لتخفيف احلطام                -٣٥
 تلــك الوثــيقة آخــذة بعــني االعتــبار الفضــائي وأعربــت عــن أمــلها يف أن تواصــل الــيادك تطويــر

 .التعليقات املقّدمة من الدول األعضاء

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن أسـرع سـبيل للحد من تزايد احلطام املداري هو أن تقوم          -٣٦
الـبلدان املـرتادة للفضـاء بتنفـيذ الـتدابري املنصـوص علـيها يف مـبادئ الـيادك التوجيهـية لتخفيف               

 .احلطام الفضائي

بـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي للجـنة املضـي إلقـرار مقـترحات جلـنة التنسيق املشتركة                    وأُ -٣٧
بــني الوكــاالت املعنــية باحلطــام الفضــائي بشــأن التخفــيف مــن خماطــر احلطــام الفضــائي، أوال     

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

التوجيهية اليت وضعتها جلنة التنسيق بشأن التخفيف من        وأُعـرب عن رأي بأن املبادئ        -٣٨
خماطـر احلطـام الفضـائي ينـبغي أن تـنفذها الـدول عـلى أسـاس طوعي نظرا ألن الدول ال متلك           

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

ة لـلمحافظة على بيئة الفضاء اخلارجي  وقـيل ان موضـوع احلطـام الفضـائي مهـم للغايـ         -٣٩
 .لكي يتسىن جلميع البلدان النامية استكشاف الفضاء اخلارجي من دون أي قيود

وذُكـر أن العـبء املترتـب عـلى اتباع املبادئ التوجيهية بشأن ختفيف احلطام الفضائي                 -٤٠
 املــتقدمة أن تســاعد مــتفاوت بالنســبة للــبلدان املــتقدمة والــبلدان النامــية، وهلــذا ينــبغي للــبلدان  

 .البلدان النامية على اتباع تلك املبادئ التوجيهية
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ــية       -٤١ ــبلدان النامــية بالوســائل التكنولوجــية واملال ــزويد ال ــبغي ت ــه ين وأُعــرب عــن رأي بأن
الالزمـة لتخفيف احلطام الفضائي، وذلك لتمكينها من زيادة جهودها خلفض احلطام الفضائي             

 .يف نطاق قدراهتا الفضائية

، رئــيس الفــريق العــامل املعــين باحلطــام  )ايطالــيا(ولوحــظ أن الســيد كلوديــو بورتيــلي  -٤٢
يونـيه عـلى أنشطة الفريق العامل فيما        / حزيـران  ٨ يف   ٥٢٧الفضـائي، أطلـع اللجـنة يف اجللسـة          

 .يتعلق بتنفيذ خطة عمله

 الدول والحظـت اللجـنة بارتـياح أن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت ستوجه إىل       -٤٣
األعضـاء يف اللجـنة، الراغـبة يف املشـاركة، الدعـوة للمشـاركة يف اجـتماع جلـنة التنسيق الذي                     

والحظت اللجنة أن االجتماع  . ٢٠٠٤أكـتوبر   /سـيعقد يف فانكوفـر، كـندا، يف تشـرين األول          
سـوف يتـيح الفرصـة الحـراز تقـدم صـوب حتقـيق األهـداف الـيت وضـعها الفريق العامل املعين                        

 .الفضائيباحلطام 
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٤ 
الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، وفقا لقرار اجلمعية العامة     -٤٤
. ، الــنظر يف البــند املــتعلق باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلـــارجي        ٥٨/٨٩

 اليت جرت يف اللجنة الفرعية حول استخدام مصادر القدرة     وأحاطـت اللجـنة علما باملناقشات     
، A/AC.105/823الوثيقة (الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، والـيت عـّبر عـنها تقريـر اللجنة الفرعية                  

 ).١١٨-١٠٨الفقرات 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية قد جددت الدعوة إىل عقد اجتماعات                  -٤٥
والحظت اللجنة  . اسـتخدام مصـادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي        فـريقها العـامل املعـين ب      

بارتـياح أيضـا أن الفـريق العـامل قـد أحـرز تقدمـا يف تطويـر خـيارات تنفـيذية حمتملة من أجل                         
وضـع اطـار تقـين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف          

 .ملرتقبة حالياالفضاء اخلارجي املخطط هلا وا

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي قـائل بأنـه ينـبغي أال تستخدم مصادر القدرة النووية                     -٤٦
يف الفضــاء اخلــارجي إال يف مهــام بعــثات الفضــاء الســحيق أو يف حــاالت مماثلــة ال ميكــن فــيها  

 .االستغناء عن استخدامها

ــه ســتكون هــناك حاجــة إىل اجــراء دراســة دقــ    -٤٧ ــبادل وأبــدي رأي مفــاده أن يقة، وإىل ت
 .املعلومات، يف حالة استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء القريب من األرض
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وأُعـرب عـن رأي بأنـه اذا كانـت مصـادر القـدرة الـنووية سـوف تستخدم يف الفضاء                      -٤٨
اخلــارجي، فاهنــا جيــب جعــلها مأمونــة بتصــميمها تصــميما مالئمــا وكذلــك مــن خــالل وضــع   

 . حلماية سكان وبيئة األرضتدابري تشغيل وافية

، رئيس الفريق العامل املعين باستخدام      )اململكة املتحدة (وقـّدم السـيد سـام هاربيسون         -٤٩
يونيه، تقريرا عن / حزيران ٨ يف   ٥٢٧مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي، يف اجللسة             

اء دورة اللجنة السابعة    حالـة املشـاورات غـري الرمسـية بـني أعضاء الفريق العامل اليت عقدت أثن               
 .واألربعني

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن تلـك املشـاورات غري الرمسية قد أسفرت عن أن الوثيقة           -٥٠
خمطـط أويل مقـترح ألهـداف ونطـاق ومسـات اطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات                 "املعـنونة   

" طط هلا واملرتقبة حاليااملـتعلقة بأمـان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخ          
(A/AC.105/L.253)  ــنونة ــيقة املع ــيذ    "، والوث مشــروع أويل ملخططــات انســيابية خلــيارات التنف

احملـتملة النشـاء اطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة                  
، سـوف جيري    (A/AC.105/L.254)" الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي املخطـط هلـا واملرتقـبة حالـيا              

اســتكماهلما وستعرضــان مــرة أخــرى عــلى اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورهتــا الثانــية    
 .٢٠٠٥واألربعني يف عام 

  
  التطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية -٥ 

الحظـت اللجـنة أن اللجــنة الفرعـية العلمــية والتقنـية قــد نظـرت، وفقــا لقـرار اجلمعــية        -٥١
، يف البـند املـتعلق بالتطبيـب عـن بعـد املسـتند إىل النظم الفضائية مبوجب خطة                   ٥٨/٨٩ العامـة 

وأحاطــت اللجــنة . العمـل الثالثــية السـنوات الــيت اعــتمدهتا اللجـنة الفرعــية يف دورهتــا األربعـني    
عـلما باملناقشـات الـيت جـرت يف اللجـنة الفرعية يف اطار ذلك البند من جدول األعمال، واليت                 

 ).١٢٧-١١٩، الفقرات A/AC.105/823الوثيقة (ا تقرير اللجنة الفرعية عّبر عنه

والحظـت اللجـنة بارتـياح الـتقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل املتعددة السنوات بشأن                 -٥٢
والحظت اللجنة أيضا أن البيانات     . البـند املـتعلق بالتطبيـب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية           

ر هذا البند من جدول األعمال قد أظهرت تقدما ملحوظا وامكانية           والعـروض املقدمـة يف اطـا      
كــبرية يف جمــال التطبيــب عــن بعــد املســتند إىل الــنظم الفضــائية، كمــا بّينــت أن اجملــتمع الــدويل 
مهـتم اهـتماما شـديدا بتقاسـم اخلـربات املكتسـبة يف العمـل اجلـاري يف ذلـك اجملال واالستفادة                  

 .منها
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ميكـن توفـري الـرعاية الصـحية العمومـية بصـورة سريعة، مبا فيها               والحظـت اللجـنة أنـه        -٥٣
الـرعاية الصـحية يف املـناطق الريفية، بواسطة التطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية، كما      
ــبلدان النامــية يف جمــال الصــحة بادمــاج        ميكــن حــل عــدد كــبري مــن املشــاكل الــيت تواجههــا ال

. ت الصحية عن بعد يف ممارسة الرعاية الصحية القائمة        أو اخلدما /خدمـات التطبيب عن بعد و     
والحظــت اللجــنة أيضــا أن تطبــيقات التطبيــب عــن بعــد املســتند إىل الــنظم الفضــائية ميكــن أن 
تسـاعد عـلى حتسـني رصد ومراقبة العديد من األمراض يف أفريقيا ومنها، مثال، أمراض الدودة       

 .هاب السحائيالغينية ومحى الوادي الصخري والكولريا وااللت
  

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -٦ 
وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى 

 املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات
  ة ومصاحلهاالبلدان النامي

الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، وفقا لقرار اجلمعية العامة     -٥٤
، الـنظر يف البـند اخلـاص بـاملدار الثابت بالنسبة لألرض واالتصاالت الفضائية باعتباره          ٥٨/٨٩

ــندا واحــدا للمناقشــة /موضــوعا جــنة وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــات الــيت جــرت يف الل  . ب
الوثيقة (الفرعـية يف اطـار ذلـك البند من جدول األعمال، واليت عّبر عنها تقرير اللجنة الفرعية                  

A/AC.105/823 ١٣٣-١٢٨، الفقرات.( 

وأبـدي رأي مفاده أن اللجنة الفرعية مل حترز تقدما بشأن مسألة املدار الثابت بالنسبة                -٥٥
ول األعضاء املعنية تنقيحات اضافية     واقـترح الوفـد صـاحب ذلـك الرأي أن تقدم الد           . لـألرض 

، أو  (A/AC.105/C.1/L.216)لورقـة العمـل الـيت قدمتها اجلمهورية التشيكية إىل اللجنة الفرعية             
أن تــنظر يف صــوغ خطــة عمــل مــتعددة الســنوات لكــي يتســىن اجــراء دراســة مــتعمقة جلمــيع    

 .املسائل ذات الصلة بذلك البند من جدول األعمال يف اللجنة الفرعية
  

  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية -٧ 
الحظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت، وفقا لقرار اجلمعية العامة     -٥٦
، الــنظر يف بــند خــاص بتنفــيذ نظــام فضــائي عــاملي مــتكامل لــتدّبر الكــوارث الطبيعــية  ٥٨/٨٩

وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــات الــيت جــرت يف  . مناقشــةبــندا واحــدا لل/باعتــباره موضــوعا
اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جدول األعمال، واليت عّبر عنها تقرير اللجنة الفرعية                     

 ).١٥٠-١٣٤، الفقرات A/AC.105/823الوثيقة (
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والحظـت اللجـنة بارتـياح الـتقدم الـذي أحـرزه ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام                   -٥٧
امليثاق الدويل بشأن   (املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعية أو تكنولوجية                 

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

وبالـتايل سـريتفع عـدد الوكـاالت الفضـائية الـيت وضـعت موجوداهتـا الفضائية                 . لـيه لالنضـمام إ  
 .حتت سلطات احلماية املدنية املعنية بالتصدي للكوارث الكربى إىل سبع وكاالت

والحظــت اللجــنة أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أصــبح هيــئة مــتعاونة للميــثاق   -٥٨
را ألي كيان من كيانات األمم املتحدة طلب        الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى، ميس          

. صــور مــن امليــثاق لتســهيل جهــود االغاثــة فــورا بعــد وقــوع أي كارثــة طبيعــية أو تكنولوجــية
: ومـنذ قـيام املكتـب بإنشـاء خط مباشر خلدمات الطوارئ، جرى استخدام امليثاق تسع مرات        

ــيا ونيـــب      ــية وناميبـ ــانات يف اجلمهوريـــة الدومينيكـ ــدي للفيضـ ــاييت، ويف حالـــة  يف التصـ ال وهـ
االهنـياالت يف الفلـبني والـزالزل يف أفغانسـتان وإندونيسيا واملغرب، وعلى إثر حادث قطار يف                 

 .جهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

واعترفــت اللجــنة باملســامهات املهّمــة الــيت قدمهــا فــريق العمــل املعــين بــتدّبر الكــوارث   -٥٩
عد عــلى تنفــيذ نظــام فضــائي عــاملي مــتكامل لــتدّبر  باجتــاه حتديــد خطــوات مــن شــأهنا أن تســا 

الكـوارث الطبيعـية، واتفقـت عـلى ضـرورة مواصلة دراسة الفريق ملسألة تنفيذ التوصية املتعلقة       
 .بإنشاء منظمة تنسيق فضائية دولية لتدّبر الكوارث ضمن إطار األمم املتحدة

مـنظمة تنسـيق فضائية   وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي يقـول إنـه ينـبغي تأيـيد إنشـاء                   -٦٠
 .دولية لتدّبر الكوارث، وأنه ينبغي أن تعمل هذه املنظمة ضمن منظومة األمم املتحدة

ــا       -٦١ ــية اعــتمدت يف دورهت ــية العلمــية والتقن ــياح أن اللجــنة الفرع والحظــت اللجــنة بارت
 احلاديـة واألربعـني خطـة عمـل مـتعددة السـنوات للـنظر يف بـند عن دعم تدبر الكوارث القائم                    

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

والحظـت اللجـنة العمـل الـذي تقـوم بـه اللجـنة املعنـية بسـواتل رصد األرض، خاصة                -٦٢
 لـربنامج مـتابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة التابع هلذه اللجنة،   ٣فـيما يـتعلق بالنمـيطة     

وسوف تستهل  . ّبر الكـوارث واألثـر البيـئي واإلنساين للصراعات        والـذي سـوف يتصـدى لـتد       
، وســوف تركّــز عــلى العمــل مــن أجــل زيــادة الوعــي بتطبــيقات ٢٠٠٤هــذه النمــيطة يف عــام 

بــيانات رصــد األرض واســتخدامها يف الــبلدان النامــية، وســوف تســاعد عــلى إقامــة بنــية حتتــية 
 .اإلنساين للصراعاتواتصاالت تتعلق بتدّبر الكوارث واألثر البيئي و
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 ٣١والحظــت اللجــنة أن قصــد مؤمتــر القمــة لرصــد األرض املعقــود يف واشــنطن يف      -٦٣
، وأنشـطة الفـريق املخصـص لرصـد األرض الـذي أنشئ نتيجة هلذا املؤمتر،                ٢٠٠٣يولـيه   /متـوز 

هــو الوصــول إىل البــيانات الفضــائية واملوقعــية، وأن هــذا الوصــول ســوف يدعــم جهــود تدّبــر   
 . وال سيما يف البلدان الناميةالكوارث،

وأشــارت اللجــنة إىل الفرصــة الــيت يتــيحها املؤمتــر العــاملي لــلحد مــن الكــوارث الــذي    -٦٤
 يف كــويب بالــيابان، وســوف يركــز عــلى  ٢٠٠٥يــناير / كــانون الــثاين٢٢ إىل ١٨ســيعقد مــن 

ل عامل اسـتعراض الـتقدم عـلى مـدى العقـد املاضـي، اسـتنادا إىل اسـتراتيجة يوكوهامـا مـن أجـ                   
مــبادئ توجيهــية للوقايــة مــن الكــوارث الطبيعــية، والتأهــب هلــا وختفــيض أثــرها،   : أكــثر أمانــا

ــل     ــة العم ــتراتيجية وخط ــبادئ واالس ــرار  A/CONF.172/9(تتضــمن امل ، ١، الفصــل األول، الق
، وحتديـد جمموعـة مـن األهـداف واألنشطة والتدابري السياسية لتنفيذها يف الفترة               )املـرفق األول  

والحظـت اللجـنة كذلـك أن التكنولوجـيا الفضـائية ميكـن أن تقـوم بدور                 . ٢٠١٥ – ٢٠٠٥
رئيسـي يف احلـد مـن الكـوارث، وأن باستطاعة كل من اللجنة واللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
اإلسـهام يف املؤمتـر العاملي ومتابعته، وضمان أن تشكل التكنولوجيات الفضائية جزءا ال يتجزأ               

 .روحة يف خطة التنفيذ اخلاصة باملؤمترمن احللول املط

والحظـت اللجـنة أن مـبادرة إدارة املوارد األفريقية تعد من املشاريع ذات األولوية يف                 -٦٥
وعــند إطــالق كوكــبة . بـرنامج الشــراكة اجلديــدة لتنمـية أفريقــيا وبــرنامج العــلم والتكنولوجـيا   

 موثوقــة يف الوقــت احلقــيقي لرســم  ســواتل ادارة املــوارد األفريقــية، فإهنــا ســوف توفــر بــيانات  
ــية واإلنــذار املــبكر عــن الكــوارث      خــرائط املــوارد يف أفريقــيا وادارهتــا، وكذلــك لــإلدارة البيئ

 .والوقاية منها وتدبرها

 ٢٠٠٤يونيه / حزيران٧، عقدت حلقة عمل يف      ٥٨/٨٩وطـبقا لقـرار اجلمعية العامة        -٦٦
إنقاذ األرواح من الكوارث    : بالكوارثالسـواتل ألغـراض االتصـاالت املتعلقة        "عـن موضـوع     

ورأس حلقـة العمـل السـيد هانـز زميـرمان مـن مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسانية يف                     ". الطبيعـية 
 . األمانة

االتصاالت العاملية بالسواتل   : إمنارسات: "وقدمـت العـروض التالـية أثـناء حلقـة العمل           -٦٧
. تقدمي غ" تصـاالت بالسـواتل املتنقلة،    دور اال "بـراديل مـن إمنارسـات؛ و        . ، تقـدمي ت   "املتـنقلة 

ــا لالتصــاالت الســاتلية؛ و    ، "ســالمة اجلمهــور: الصــلة بالــريف"الريونــوف مــن شــركة ثوراي
خطـط اتصـاالت للهـند مـن أجـل      " ؛ وIridium Satellite LLCشـرودر مـن شـركة    . تقـدمي ج 

ــية اهلــندية : تدبــر الكــوارث ــئة براســ. س. ي. ، تقــدمي م"دور شــبكة الســواتل الوطن اد مــن هي
ــتريكس احملــدودة؛ و       ــيابة عــن مؤسســة أن ــندية، ن ــاتلية حلــاالت   " حبــوث الفضــاء اهل ــول س حل
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وتلــت العــروض مناقشــة عامــة حــول . SES-Astraإز دونــالن مــن شــركة . ، تقــدمي غ"األزمــة
 ".السبيل لتحسني التعاون بني احلكومة والصناعة: العمل معا إلنقاذ األرواح"موضوع 

ة أن املشـاركني يف حلقـة العمـل أكـدوا عـلى أن مـن املهم أن تكون                   والحظـت اللجـن    -٦٨
لــدى احلكومــات خطــط مــتقدمة للتأهــب ملواجهــة الكــوارث يف بلداهنــا، وأن تكــون مســتعدة  
السـتخدام مواردهـا اخلاصـة أثـناء األزمـات الدولـية، وكذلك الجياد بيئة رقابية أفضل لتسهيل                  

. عــن طـــريق الســـواتل، يف مواجهـــة الكـــوارث اســتخدام االتصـــاالت، مبـــا فـــيها االتصـــاالت  
والحظـت اللجـنة أيضـا أن املشـاركني يف حلقـة العمـل دعوا حلقة العمل الدولية التابعة لألمم         
املـتحدة بشـأن اسـتخدام التكنولوجيا الفضائية يف تدّبر الكوارث، اليت ستعقد يف ميونخ بأملانيا                

طــة عــلما بنــتائج حلقــة العمــل عــن  ، إىل اإلحا٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٢ إىل ١٨مــن 
 ".السواتل ألغراض االتصاالت املتعلقة بالكوارث"
  

  الفيزياء الشمسية األرضية -٨ 
ــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -٦٩ ، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أن

د مفرد  بن/العلمـية والتقنـية يف بـند جـدول األعمـال عـن الفـيزياء الشمسـية األرضية كموضوع                  
وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت أجـرهتا اللجـنة الفرعية يف إطار هذا البند من                    . للمناقشـة 

، الفقرات A/AC.105/823الوثيقة (جـدول األعمـال عـلى الـنحو املبني يف تقرير اللجنة الفرعية           
١٥٨-١٥١.( 

 احلــياة والحظــت اللجــنة أن آثــار األنشــطة الشمســية وظواهــر الطقــس الفضــائية عــلى -٧٠
اليومـية لإلنسان، وعلى بيئة األرض، وعلى النظم الفضائية أصبحت أكثر وضوحا، وأن هناك              

 .حاجة للتعاون من أجل الوصول إىل فهم أفضل لتلك اآلثار

والحظـت اللجـنة أن تفـاعل العواصـف املغنطيسـية الشديدة اليت تسببها قذائف الكتل          -٧١
دار الثابت بالنسبة لألرض سوف حيتاج إىل مزيد من         االكليلـية مـن الشـمس مع السواتل يف امل         

 .الدراسة للتمكن من التنبؤ بالطقس الفضائي بدقة

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية سوف تواصل النظر يف                   -٧٢
، وستواصل البحث يف    ٢٠٠٥الفـيزياء الشمسـية األرضـية أثـناء دورهتـا الثانـية واألربعـني عـام                 

كـيف تقـوم اللجنة الفرعية بدعم وحتسني التنسيق والتخطيط ألنشطة االحتفال بالسنة الدولية              
 .للفيزياء اجليولوجية والفيزياء الشمسية على نطاق العامل
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  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية -٩ 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٥٨/٨٩ار اجلمعــية العامــة الحظــت اللجــنة أنــه، عمــال بقــر  -٧٣

ــية واألربعــني،      ــتراحات ملشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورهتــا الثان ــية يف اق العلمــية والتقن
وأقـرت اللجـنة الفرعـية توصـيات فريقها العامل اجلامع بشأن مشروع جدول األعمال املؤقت                

ــية      ــنة الفرع ــني للج ــية واألربع ــدورة الثان ــيقة (لل ــرات A/AC.105/823الوث ، ١٦١-١٥٩، الفق
 ).واملرفق الثاين

وأقـّرت اللجـنة التوصـية اخلاصـة مبواصـلة ممارسة التناوب السنوي يف تنظيم ندوة جلنة                  -٧٤
ووافقــت . واإليــاف والــندوة اخلاصــة بــتعزيز الشــراكة مــع الصــناعة) كوســبار(أحبــاث الفضــاء 

الوثــيقة ( وتعلــيق نــدوة الصــناعة ٢٠٠٥اللجــنة عــلى تنظــيم نــدوة كوســبار واإليــاف يف عــام  
A/AC.105/823 ٢١، املرفق الثاين، الفقرة.( 

وأقـّرت اللجـنة التوصـية اخلاصة بضرورة أن تتناول ندوة كوسبار واإلياف، اليت تعقد       -٧٥
، ملوضوع إدماج ٢٠٠٥يف األسـبوع األول مـن الـدورة الثانـية واألربعـني للجـنة الفرعـية عـام               

ــيانات الســاتلية الع ــزراعة    الب ــنطاق الطــيفي الفــائق االتســاع ألغــراض ال ــية االســتبانة وذات ال ال
، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/823الوثيقة (الدقـيقة والرصد البيئي وتطبيقات جديدة حمتملة   

٢٢.( 

 يف بند جدول    ٢٠٠٥وأقـّرت اللجنة التوصية اخلاصة بأن تنظر اللجنة الفرعية يف عام             -٧٦
بــر الكــوارث القــائم عــلى الــنظم الفضــائية وفقــا خلطــة العمــل املــتعددة    األعمــال عــن دعــم تد 

، املـرفق الـثاين، الفقرة      A/AC.105/823الوثـيقة   (السـنوات، الـيت وافقـت علـيها اللجـنة الفرعـية             
١٥.( 

ــام        -٧٧ ــية يف ع ــنظر اللجــنة الفرع ــّرت اللجــنة التوصــية بضــرورة أن ت ــند ٢٠٠٥وأق  يف ب
ة مــن األرض وفقــا خلطــة العمــل املــتعددة الســنوات الــيت   جــدول أعمــال عــن األجســام القريــب 

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

 الــواردة يف خطــة العمــل ٢٠٠٥وأقــّرت اللجــنة التوصــية اخلاصــة بتنقــيح اخلطــة لعــام   -٧٨
عـية يف دورهتـا الثامنة والثالثني يف        اخلاصـة باحلطـام الفضـائي، والـيت وافقـت علـيها اللجـنة الفر              

ــام  ــند االقتضــاء، يف       ٢٠٠١ع ــنظر، ع ــام الفضــائي بال ــين باحلط ــامل املع ــريق الع ، للســماح للف
مقــترحات جلــنة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي، بشــأن ختفــيف    

 .احلطام الفضائي وما قد يرد من تعليقات يف هذا الصدد
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اللجــنة التوصــية بــأن تــنظر اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا الثانــية واألربعــني عــام     وأقــّرت  -٧٩
 السنة الدولية للفيزياء    ٢٠٠٧دعم إعالن عام    : " يف إدراج بـند جـدول أعمـال بعـنوان          ٢٠٠٥

ــية واألربعــني للجــنة الفرعــية    " اجليولوجــية والفــيزياء الشمســية  يف جــدول أعمــال الــدورة الثان
 ).١٤، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/823الوثيقة  (٢٠٠٥العلمية والتقنية عام 

والحظـت اللجـنة أن العـروض اخلاصـة الـيت قّدمـت للجنة الفرعية العلمية والتقنية عن             -٨٠
جمموعـة متـنوعة مـن املواضيع تعّزز املضمون التقين للمداوالت وتوفر معلومات عن التطورات               

 .اجلديدة يف األنشطة الفضائية يف حينها

واسـتنادا إىل مـداوالت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية أثناء دورهتا احلادية واألربعني،                -٨١
اتفقــت اللجــنة عــلى مشــروع جــدول األعمــال لــدورة اللجــنة الفرعــية الثانــية واألربعــني عــلى  

 :النحو التايل

 .تبادل آراء عام وتقدمي للتقارير املقدمة بشأن األنشطة الوطنية -١ 

 .ج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائيةبرنام -٢  

تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٣ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك     -٤ 
 .نامية ويف رصد بيئة األرضتطبيقاته لصاحل البلدان ال

 :البنود اليت سُينظر فيها يف اطار خطط العمل -٥ 

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

تـبدأ الـدول األعضـاء يف تقدمي تقارير سنوية على أساس طوعي عن     (   
  )٤()األنشطة الوطنية لتنفيذ املقترحات بشأن ختفيف احلطام الفضائي

م الفضــائي، حسـب االقتضــاء، يف  نظـر الفــريق العـامل املعــين باحلطـا   (   
املقـترحات بشـأن ختفـيف احلطـام الفضائي، وما قد يرد من تعليقات              

 ).تتعلق بذلك

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

__________ 
 (4) A/AC.105/761 ١٣٠، الفقرة. 
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 عـلى الـنحو املبـّين يف اخلطـة املـتعددة الســنوات      ٢٠٠٥العمـل لعـام   (   
 .)ق الثالث، املرفA/AC.105/804الواردة يف الوثيقة 

 النظم الفضائية للتطبيب عن بعد؛ )ج(  

 عـلى الـنحو املبـّين يف اخلطـة املـتعددة الســنوات      ٢٠٠٥العمـل لعـام   (   
 .)١٣٨، الفقرة A/AC.105/804الواردة يف الوثيقة 

 األجسام القريبة من األرض؛ )د(  

 عـلى الـنحو املبـّين يف اخلطـة املـتعددة الســنوات      ٢٠٠٥العمـل لعـام   (   
 .)، املرفق الثاينA/AC.105/804واردة يف الوثيقة ال

 .دعم تدبر الكوارث القائم على النظم الفضائية )ه(  

 عـلى الـنحو املبـّين يف اخلطـة املـتعددة الســنوات      ٢٠٠٥العمـل لعـام   (   
 .)، املرفق الثاينA/AC.105/804الواردة يف الوثيقة 

 :البنود املفردة للمناقشة/املواضيع -٦ 

ــلمدار الثابــت بالنســبة     در )أ(   ــية ل ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ اســة الطب
لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه            
مـن املـيادين، وكذلـك املسائل األخرى املتصلة بتطورات االتصاالت     
ــية      ــبلدان النامـ ــياجات الـ ــاص الحتـ ــبار خـ ــالء اعتـ ــع ايـ ــائية، مـ الفضـ

 ومصاحلها؛

السنة الدولية للفيزياء اجليولوجية والفيزياء      "٢٠٠٧ إعالن عام    دعـم  )ب(  
 ".الشمسية

ــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية      -٧  مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة الثال
بنود /العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلـك حتديـد املواضـيع الـيت سـُتبحث كمواضـيع                

 .السنواتمفردة للمناقشة أو ستبحث يف اطار خطط عمل متعددة 

 .تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨ 
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  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثالثة واألربعني                       -دال  
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـتقرير اللجـنة الفرعـية القانونـية عـن أعمال دورهتا               -٨٢

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

ــية كــلمة عــن أعمــال     ٥٢٤ويف اجللســة  -٨٣  للجــنة، ألقــى رئــيس اللجــنة الفرعــية القانون
 .اللجنة الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني

  
  علقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املت -١ 

ــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -٨٤ ، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أن
القانونـية يف حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي وتطبيقها كبند                    

 ).اليونان(كاسابوغلو منتظم وعاودت عقد فريقها العامل املعين هبذا البند برئاسة فاسيليوس 

والحظـت اللجـنة أن اختصاصـات الفـريق العـامل املعين حبالة معاهدات األمم املتحدة                 -٨٥
ــيذها         ــاهدات واســتعراض تنف ــة املع ــيقها تشــمل حال ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطب اخلمــس امل

ل والعقـبات اليت حتول دون قبوهلا على نطاق عاملي، وترويج قانون الفضاء، خصوصا من خال              
" الدولة املطِلقة "بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، واستعراض تطبيق وتنفيذ مفهوم               

عــلى الــنحو املبــّين يف االســتنتاجات املنبــثقة عــن نظــر اللجــنة الفرعــية يف خطــة عمــل الســنوات 
وأي مسـائل جديـدة ومماثلة قد تطرح يف         " ‘الدولـة املطِلقـة   ‘اسـتعراض مفهـوم     "الـثالث بشـأن     

ناقشـات داخل الفريق العامل، شريطة أن تكون تلك املسائل داخلة يف الوالية احلالية للفريق               امل
 ).٢٧، الفقرة A/AC.105/826(العامل 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن الفـريق العـامل قـد اتفـق عـلى نـص مشروع قرار بشأن                 -٨٦
وافقت اللجنة على مشروع  وقد  . لكي تنظر فيه اجلمعية العامة    " الدولة املطِلقة "تطبـيق مفهـوم     

 .هبذا التقرير[...] ، على النحو الوارد يف املرفق "الدولة املطِلقة"القرار بشأن تطبيق مفهوم 

واتفقـت اللجـنة على أن ُيطلب إىل األمني العام أن يبعث إىل وزراء خارجية الدول اليت        -٨٧
ء اخلارجي بالرسالة النموذجية مل تصـبح بعـد أطـرافا يف معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضا         

، ٦، املــرفق األول، الفقــرة A/AC.105/826(واملــواد اإلعالمــية الــيت وافــق علــيها الفــريق العــامل   
وأقـــرهتا اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية، مشـــجعا دوهلـــم عـــلى املشـــاركة يف تلـــك ) والتذيـــيل األول

الة مماثلة إىل املنظمات احلكومية واتفقت اللجنة أيضا على أن يبعث األمني العام برس  . املعاهدات
 .الدولية اليت مل تعلن بعد قبوهلا احلقوق وااللتزامات املنصوص عليها يف تلك املعاهدات
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وأقـّرت اللجـنة توصـية اللجـنة الفرعـية القانونـية بـتمديد واليـة الفـريق العامل مبقتضى                     -٨٨
ظر اللجـنة الفرعية، يف  ، واتفقـت عـلى أن تـن   ٢٠٠٥هـذا البـند سـنة إضـافية واحـدة حـىت عـام         

ــام      ــامل بعـــد عـ ــريق العـ ــة الفـ ــة إىل متديـــد واليـ ــرابعة واألربعـــني، يف احلاجـ ــا الـ   ٢٠٠٥دورهتـ
)A/AC.105/826 ٣٥، الفقرة.( 

ــة معــاهدات األمــم      -٨٩ ورّحبــت اللجــنة باملعلومــات الــيت قدمــتها بعــض الوفــود عــن حال
ن وعـن االجـراءات االضـافية اليت        املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي يف الوقـت الـراه              

ورّحبت اللجنة  . تعـتزم تلـك الوفـود اختاذهـا بغـية االنضـمام إىل تلـك املعـاهدات أو تصـديقها                   
أيضـا بالـتقارير الـواردة مـن الـدول األعضـاء والـيت تعـرض فـيها مـا أحرزته من تقدم يف صوغ                

 .قوانني فضاء وطنية

 بالفضــاء اخلــارجي أنشــأت إطــارا شــّجع واتفقــت اللجــنة عــلى أن املعــاهدات املــتعلقة -٩٠
عـلى استكشـاف الفضـاء اخلـارجي وأفادت الدول املرتادة للفضاء والدول غري املرتادة للفضاء           

 .على السواء

ــتطورات اجلديــدة يف أنشــطة الفضــاء، مــثل      -٩١ ــه نظــرا إىل ال وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن
ــاد خطــر إحلــاق الضــرر ببيــ      ــتجاري للفضــاء وازدي ــناك حاجــة إىل   االســتغالل ال ئة الفضــاء، ه

الـتفاوض حـول اتفاقـية شـاملة جديـدة بشأن قانون الفضاء اخلارجي بغية مواصلة تعزيز النظام           
ورأى أحـد الوفـود أن اتفاقـية شاملة        . القـانوين الـدويل الـذي يشـمل أنشـطة الفضـاء اخلـارجي             

 .وحيدة ميكن أن تشمل مجيع جوانب أنشطة الفضاء اخلارجي

أي مؤداه أن النظر يف إمكانية التفاوض حول صك شامل جديد بشأن      وأُعـرب عـن ر     -٩٢
قــانون الفضــاء ال ميكــن أن يــؤدي إالّ إىل تقويــض االطــار القــائم حالــيا بشــأن قــانون الفضــاء    

 .الدويل

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع التقدير بأن مجهورية كوريا استضافت حلقة العمل حول                 -٩٣
/  تشرين الثاين٦ إىل ٣، مجهورية كوريا، يف الفترة من       قـانون الفضـاء الـيت عقـدت يف داجيـون          

ورّحبــت اللجــنة بــاالعالن عــن أن الــربازيل ستستضــيف حلقــة العمــل التالــية  . ٢٠٠٣نوفمــرب 
 .٢٠٠٤نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٢حول قانون الفضاء يف الفترة من 

  
  فضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون ال -٢ 

ــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -٩٤ ، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أن
 .القانونية يف معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء كبند منتظم
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والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية القانونـية كانـت قـد ُزّودت بتقارير من                     -٩٥
مات الدولية عن أنشطتها فيما يتعلق بقانون الفضاء، وأقّرت اتفاق اللجنة الفرعية            خمـتلف املنظ  

القانونـية عـلى أن تدعـو األمانـة املـنظمات الدولية مرة أخرى أن تزّود اللجنة الفرعية بالتقارير               
 .٢٠٠٥يف دورهتا الرابعة واألربعني يف عام 

ــيات   -٩٦ ــية ألخالقـ ــنة العاملـ ــأن اللجـ ــنة بـ ــيا  وأُبلغـــت اللجـ ــية والتكنولوجـ ــارف العلمـ  املعـ
، تنظر يف إمكانية   )اليونسكو(الـتابعة ملـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          ) كوميسـت (

ــية لدراســة       اختــاذ إجــراء دويل يف جمــال أخالقــيات الفضــاء، مبــا يف ذلــك عقــد مشــاورات ثنائ
ارجي وعن االجراء الذي  جـدوى إصـدار إعـالن عـن مـبادئ األخالقـيات املـتعلقة بالفضاء اخل               

ــدويل، وإدارة        ــتعاون ال ــيات، وال ــيم، واذكــاء الوعــي باألخالق ــتعلق بالتعل ــيما ي ميكــن اختــاذه ف
ــيانات ــين       . الب ــريق اخلــرباء املع ــبارها توصــيات ف ــذا الســياق، وضــعت اليونســكو يف اعت ويف ه

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

ختطــط، بالــتعاون مــع اإليســا واملركــز  " كوميســت"والحظــت اللجــنة أيضــا أن جلــنة   -٩٧
ــاريس، يف تشــرين األول    ، بشــأن ٢٠٠٤أكــتوبر /األورويب لقــانون الفضــاء، لعقــد مؤمتــر يف ب

 .ائيني يف عصر احملطة الفضائية الدوليةاالطار القانوين واألخالقي ألنشطة املالحني الفض
  

طبيعة املدار ) ب(تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ و) أ: (األمور املتعلقة مبا يلي -٣ 
الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه؛ مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت 

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

، واصــلت اللجــنة الفرعــية ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   -٩٨
تعريف الفضاء اخلارجي   ) أ: (القانونـية الـنظر، يف اطـار بـند منـتظم، يف األمـور املـتعلقة مبا يلي                 

ة لـألرض وكيفـية اسـتخدامه؛ مبا يف ذلك    طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـب      ) ب(وتعـيني حـدوده؛ و    
ــلمدار الثابــت بالنســبة        ــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل ل ال

 .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

ــبوراه       -٩٩ ــند برئاســة دي ــه أعــيد إنشــاء الفــريق العــامل املعــين هبــذا الب والحظــت اللجــنة أن
لكـي يـنظر يف األمـور املـتعلقة بـتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني              ) إكـوادور (نـيا   سـالغادو كامبا  

حـدوده فحسـب، وفقـا لالتفـاق الـذي توصلت إليه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة                 
 .والثالثني وأقرته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني
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تواصل، يف دورهتا الرابعة واألربعني، والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية س           -١٠٠
ملخص حتليلي للردود على االستبيان بشأن املسائل القانونية املمكنة         "الـنظر يف الوثـيقة املعنونة       

وأهنا، تعزيزا ) Corr.1 وA/AC.102/C.2/l.249الوثيقة  " (فـيما يـتعلق باألجسـام الفضـائية اجلويـة         
 مل تــرّد بعــد عــلى االســتبيان بشــأن األجســام  ملضــمونه، ينــبغي أن تدعــو الــدول األعضــاء الــيت 

والحظت اللجنة كذلك أن الفريق العامل املعين هبذا البند         . الفضـائية اجلويـة إىل أن تفعل ذلك       
 .سيعاود االنعقاد خالل دورة اللجنة الفرعية الرابعة واألربعني

رد طبيعي  وكـّررت بعـض الوفـود الـرأي القـائل إن املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض مـو                     -١٠١
حمـدود ذو خصـائص فـريدة وإن اسـتخدامه ينـبغي أن يستند إىل مبدأ الوصول الرشيد والعادل              
إىل هـذا املـورد بالنسـبة جلمـيع الـبلدان، مـع مراعاة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية واملوقع                   

 .اجلغرايف اخلاص لبعض البلدان وعمليات االحتاد الدويل لالتصاالت
  

 ملبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستعراض ا -٤ 
  وإمكان تنقيحها

، واصــلت اللجــنة الفرعــية ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   -١٠٢
ــنووية يف الفضــاء        ــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة ال ــنظر يف اســتعراض امل ــية ال القانون

 .بند منفرد للمناقشة/قيحها كموضوعاخلارجي وإمكان تن

والحظـت اللجـنة أنـه قـد مت تـبادل اآلراء يف اللجـنة الفرعـية القانونية بشأن استعراض               -١٠٣
املـبادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها، كما                  

، الذي أشري فيه إىل العمل    )٦٥-٦٠، الفقرات   A/AC.105/826(جـاء يف تقرير اللجنة الفرعية       
استخدام مصادر  "الـذي تقـوم بـه حالـيا اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف إطـار البند املعنون                      

 ".القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  

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

  )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف كيب تاون يف 
ــة       -١٠٤ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــه وفق ــية   ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أن ، نظــرت اللجــنة الفرع

ويل للربوتوكول املتعلق   النظر يف املشروع األ   "بند واحد للمناقشة عنوانه     /القانونـية يف موضوع   
باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، املــلحق باالتفاقــية املــتعلقة بالضــمانات الدولــية عــلى   
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نوفمــرب / تشــرين الــثاين١٦الــيت فــتح بــاب التوقــيع علــيها يف كيــب تــاون يف  (املعــدات املــنقولة 
٢٠٠١."( 

فرعية القانونية يف بندين ، نظرت اللجنة ال٥٨/٨٩والحظـت اللجـنة أنـه وفقـا للقـرار            -١٠٥
 :فرعيني حتت هذا البند من جدول األعمال

ــلطة    )أ"(    ــام السـ ــيام األمـــم املـــتحدة مبهـ ــية قـ ــلة بإمكانـ االعتـــبارات املتصـ
 ؛"اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول

االعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بني أحكام املشروع األويل للربوتوكول       )ب"(  
 ."ول والتزاماهتا مبقتضى النظام القانوين املنطبق على الفضاء اخلارجيوحقوق الد

، أنشــأت اللجــنة الفرعــية القانونــية فــريقا ٥٨/٨٩والحظــت اللجــنة أنــه وفقــا للقــرار  -١٠٦
 ).اجلمهورية التشيكية(ورئيس الفريق العامل هو فالدميري كوبال . عامال ُيعىن هبذا البند

للجـنة الفرعـية بإنشـاء فريق عامل خمصص ومفتوح العضوية،           وأّيـدت اللجـنة توصـية ا       -١٠٧
يــتألف مــن ممــثلني اثــنني عــلى األقــل مــن كــل جمموعــة إقليمــية لكــي يواصــل الــنظر، بالوســائل  
ــرابعة واألربعــني، يف مــدى       ــثة واألربعــني وال ــا بــني دوريت اللجــنة الفرعــية الثال ــية، م اإللكترون

وسـوف يعد الفريق العامل تقريرا،      .  االشـرافية  مالءمـة اضـطالع األمـم املـتحدة بـدور السـلطة           
يتضـمن نصـا ملشـروع قـرار، حيال إىل اللجنة الفرعية كي تنظر فيه يف دورهتا الرابعة واألربعني                

وأّيـدت اللجـنة توصـية اللجـنة الفرعـية بتعـيني هولـندا كمنسق للفريق العامل             . ٢٠٠٥يف عـام    
 .املخصص املفتوح العضوية

ن الــدورة الثانــية للجــنة اخلــرباء احلكومــيني الــتابعة لــلمعهد الــدويل والحظــت اللجــنة أ -١٠٨
الـيت سـتنظر يف مشروع الربوتوكول األويل سوف تعقد          ) اليونـيدروا (لتوحـيد القـانون اخلـاص       

، وأن الدول األعضاء يف اللجنة سوف       ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٩ إىل   ٢٥يف رومـا من     
 . تدعى حلضور الدورة

نة اليونيدروا إىل أن ينظر يف إمكانية عقد دورات جلنة اخلرباء احلكوميني            ودعـت اللجـ    -١٠٩
 .آخذا يف احلسبان املوارد الالزمة لذلك

والحظـت اللجـنة أن حلقـة تدارس بشأن املشروع األويل للربوتوكول بشأن املسائــل               -١١٠
ــن        ــبور م ــدت يف كــواال مل ــد عق ــاملوجودات الفضــائية ق ــريل / نيســان٢٣ إىل ٢٢اخلاصـــة ب أب

٢٠٠٤. 



 

 24 
 

 A/AC.105/L257/Add.1 

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأيهـا بـأن اتفاقـية الضـمانات الدولـية يف املعدات املنقولة                      -١١١
والـربوتوكول املقـبل بشـأن املسـائل اخلاصـة بـاملوجودات الفضائية سوف حيققان فوائد لبلدان                  
 تتـباين مسـتويات تطورهـا االقتصـادي والتكـنولوجي، مـع متكـني أقل البلدان منوا بوجه خاص                  
مـن املشـاركة الفّعالـة يف أنشـطة فضـائية عـن طريق ختفيف املخاطرة املالية واألعباء الناشئة من             

 .هذه األنشطة

وأعـرب عـن رأي بـأن مسـتوى االهتمام مبشروع بروتوكول املوجودات الفضائية إمنا               -١١٢
إىل يـّدل عـلى أمهـية أنشـطة القطـاع اخلـاص ملسـتقبل تطويـر أنشـطة الفضاء اخلارجي واحلاجة                  

 .تيسري إنشاء آليات مالئمة لتمويل مثل هذه األنشطة

ــبدأ أكــثر         -١١٣ ــتحدة هــي مــن حيــث امل ــأن األمــم امل ــا ب ــود عــن رأيه وأعربــت بعــض الوف
املـنظمات مالءمـة لالضـطالع مبهـام سـلطة اشـرافية، وبأن األمم املتحدة مبمارستها هذه املهام                  

لحة اجلمــيع وســوف تشــجع الــتطوير  ســوف تعــزِّز دورهــا يف الــنهوض بالــتعاون الــدويل ملصــ  
 .التدرجيي للقانون الدويل وتدوينه

وأعربـت بعـض الوفود عن رأيها بأنه إذا تّولت األمم املتحدة مهام السلطة االشرافية،                -١١٤
سـيكون من الضروري ضمان عدم حتمل األمم املتحدة أي تكاليف تتصل مبمارسة هذه املهام               

 .لضرروضمان اعفائها من املسؤولية عن ا

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأيهــا بأنــه مــن املهــم أن تــدرس بعــناية املســائل املــتعلقة      -١١٥
فرأت هذه الوفود أن هناك عددا من املسائل        . بإمكانـية قيام األمم املتحدة بدور سلطة اشرافية       

م العملـية واجلوهـرية الـيت مـا زال جيـب حلها قبل متكّن اللجنة من أن تبت يف مالءمة قيام األم               
 .املتحدة بدور سلطة اشرافية مبوجب بروتوكول املوجودات الفضائية املقبل

وأعــرب عــن رأي بأنــه يلــزم حبــث إمكانــية تــوىل هيــئة دولــية غــري األمــم املــتحدة هــذا  -١١٦
الـدور مبوجـب الـربوتوكول املقـبل نظرا إىل أن ممارسة هذه املهمة تتجاوز والية األمم املتحدة                  

ــثاقها  ــاءة       و. اجملســدة يف مي ــن حيــث الكف ــن األفضــل م ــرأي أن م ــذا ال ــد صــاحب ه رأى الوف
والفعالـية أن يـتوىل اليونـيدروا هذه املهمة، ألن االتفاقية ومشروع الربوتوكول قد وضعا حتت                

 .رعاية اليونيدروا

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن مسألة مالءمة تويل األمم املتحدة مهمة السلطة االشرافية                 -١١٧
 . وجودات الفضائية املقبل أمر مشكوك فيه ألسباب قانونية وعمليةمبوجب بروتوكول امل
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وأعربـت بعـض الوفـود عن رأيها بأنه ينبغي للجنة أن تواصل دراسة التجارب العملية                 -١١٨
ملـنظمة الطـريان املـدين الدولـية يف دورهـا كسـلطة اشـرافية مبوجـب الـربوتوكول بشأن املسائل              

 .اتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولةاليت ختص معدات الطائرات امللحق ب

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينـبغي أن تسـند مهام السلطة االشرافية إىل منظمة دولية                     -١١٩
 . قائمة فعال

وأعـرب عن رأي بأنه بعد النظر يف اجلوانب القانونية واإلدارية واملالية سوف يلزم أن                -١٢٠
قا بالسياســات حــول واليــة اللجــنة ودورهــا يف تنفــيذ      تصــدر اجلمعــية العامــة توجــيها مــتعل    

 .الربوتوكول املقبل بشأن املسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية

وأعربـت بعـض الوفود عن رأيها بأنه ال ينبغي لالتفاقية والربوتوكول املقبل أن يضعفا        -١٢١
لتنازع، ينبغي أن تسري    املـبادئ القائمـة لقـانون الفضاء الدويل وال أن ميساها، وبأنه يف حالة ا              

 .معايري القانون الدويل العام الواردة يف معاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي

أعربـت بعـض الوفود عن رأيها بأن االتفاقية والربوتوكول بشأن املوجودات الفضائية              -١٢٢
لفضاء اخلارجي  ال يؤثـران يف حقـوق الـدول والـتزاماهتا مبوجـب الـنظام القـانوين املنطبق على ا                  

وال ميســان مــبادئ القــانون الــدويل املــتفق علــيها عمومــا، إذ أُدرجــت يف كــل مــن ديــباجة          
أحكام من شأهنا ) املـادة احلادية والعشرون مكررا  (بـروتوكول املوجـودات الفضـائية ومـنطوقه         

أن تضـمن أن الـدول األطـراف يف بـروتوكول املوجـودات الفضـائية املقـبل ستحترم معاهدات                   
 .م املتحدة بشأن الفضاء اخلارجياألم

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأيهــا بأنــه ينــبغي للــربوتوكول املقــبل أن حيــدِّد بوضــوح    -١٢٣
أولويـة معـاهدات األمـم املـتحدة بشـأن الفضـاء اخلـارجي وأنـه لـيس يف الـربوتوكول املقـبل ما                  

ؤولية الدولة  ميـّس حقـوق الـدول والـتزاماهتا مبوجب معاهدات الفضاء اخلارجي، خصوصا مس             
 .على الصعيد الدويل عن األنشطة الفضائية اليت جيريها كيان غري حكومي يف هذه الدولة

وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأيهــا بأنــه مــن األمهــية مبكــان أن يشــدَّد يف الــربوتوكول    -١٢٤
أنه املقـبل على الطبيعة العمومية للخدمات اليت حتملها السواتل، خصوصا يف البلدان النامية، وب           
 .ينبغي أن تنشأ إجراءات وقائية حلماية املصاحل الوطنية احليوية هلذه الدول يف حالة التقصري

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٦ 

ــة       -١٢٥ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــه وفق ــية   ٥٨/٨٩الحظــت اللجــنة أن ، نظــرت اللجــنة الفرع
ول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية وفقــا خلطــة   القانونــية يف ممارســات الــد
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 وأحاطت اللجنة علما باملناقشة     )٥(العمـل الـيت اعـتمدهتا اللجـنة يف دورهتـا السادسـة واألربعـني              
الــيت دارت يف اللجــنة الفرعــية يف إطــار هــذا البــند مــن جــدول األعمــال، كمــا جــاء يف تقريــر   

 ).١٢٠-١٠٩فقرات ، الA/AC.105/826(اللجنة الفرعية 

وأعــرب عــن رأي بــأن الــنظر يف هــذا البــند مــن جــدول األعمــال يتــيح فرصــة للجــنة     -١٢٦
الفرعـية القانونـية ألن تسـاهم بشـكل فّعـال يف تيسـري تـبادل املعلومـات بشأن ممارسات الدول                     

 .وقوانينها املتعلقة بتنفيذ معاهدات الفضاء اخلارجي األساسية

انـب اجلوهـري للعمـل يف إطار هذا البند هو تبيُّن ممارسات             وأعـرب عـن رأى بـأن اجل        -١٢٧
قــرار اجلمعــية العامــة (الــدول مبوجــب اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي   

 .ومشاريع التوصيات اهلادفة إىل تعزيز االلتحاق هبذه االتفاقية) ، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥
  

  لرابعة واألربعني للجنة الفرعية القانونيةمشروع جدول األعمال املؤقت للدورة ا -٧ 
الحظـــت اللجـنة أنّ اللجـنــة الفرعـية القانونـية نظــرت، عمـال بقـــرار اجلمعـية العامة                     -١٢٨
اقـتراحات لبـنود جديـدة مقدمـة اىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي             "، يف بـند معـنون       ٥٨/٨٩

 ".القانونية يف دورهتا الرابعة واألربعنييف األغراض السلمية لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية 

والحظـت اللجـنة أنـه جـرى تـبادل لآلراء يف اللجنة الفرعية القانونية حول اقتراحات                  -١٢٩
عديـدة مقدمـة من الدول األعضاء إلدراج بنود جديدة يف جدول األعمال وأنه مت التوصل اىل         

الرابعة واألربعني للجنة الفرعية،    اتفـاق حـول تقـدمي اقـتراح اىل اللجـنة جلـدول أعمـال الدورة                 
-١٢١، الفقرات A/AC.105/826(، على النحو الوارد يف تقريرها   ٢٠٠٥الـيت ستعقد يف عام      

١٣٤.( 

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية نظرت يف اقتراح بشأن احلطام الفضائي                -١٣٠
ة األوروبـــية والـــدول مقـــدم مـــن فرنســـا ومدعـــوم مـــن الـــدول األعضـــاء يف الوكالـــة الفضـــائي

مـع تلـــك الوكالــة إلدراجه يف جدول أعمال الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية               املـتعاونة 
)A/AC.105/826 هـ(١٢٢، الفقرة.(( 

ورأت بعـض الوفــود أن اللجـنة الفرعــية العلمـية والتقنــية، إضـافة اىل املناقشــات حــول      -١٣١
 . غي أن تنظر أيضا يف اجلوانب القانونية للحطام الفضائياجلوانب التقنية للحطام الفضائي ينب

__________ 
 .١٩٩، الفقرة (A/58/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم  (5) 
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ورأت بعـض الوفـود أنـه عـلى الـرغم مـن حاجـة بعـض الـدول األعضـاء اىل مزيد من                         -١٣٢
 قدمــتها جلــنة الــيتالوقــت العــتماد املــبادئ التوجيهــية للتخفــيف مــن خماطــر احلطــام الفضــائي،  

الفضائي اىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية،      التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنية باحلطام           
ينـبغي أن تـدرج اللجنة الفرعية القانونية يف جدول أعماهلا بندا جديدا بشأن احلطام الفضائي،                
وفقـا ملـا اقترحـته فرنسـا وأيدته الدول األعضاء يف الوكالة الفضائية األوروبية والدول املتعاونة                 

 .مع تلك الوكالة

بــند مــنفرد بعــنوان /ة أن اللجــنة الفرعــية نظــرت يف اقــتراح ملوضــوع والحظــت اللجــن -١٣٣
 ذات الصلة   املبادئدراسـة حتليلـية للممارسـات احلالـية يف جمـال االستشـعار عـن بعد يف إطار                   "

، مقــدم مــن الــربازيل إلدراجــه يف جــدول  "باستشــعار األرض عــن بعــد مــن الفضــاء اخلــارجي 
 ).١٢٨، الفقرة A/AC.105/826( واألربعني أعمال اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة

 الفرعـية أن تـنظر مرة أخرى، يف دورهتا الرابعة           للجـنة ورأت بعـض الوفـود أنـه ينـبغي           -١٣٤
 .واألربعني، يف االقتراح املقدم من الربازيل

ــثة     -١٣٥ ــا الثالـ ــية يف دورهتـ ــية القانونـ ــنة الفرعـ ــداوالت الـــيت دارت يف اللجـ ــلى املـ ــناء عـ وبـ
تفقـت اللجـنة عـلى جـدول األعمال املؤقت التايل للدورة الرابعة واألربعني للجنة               واألربعـني، ا  

 :٢٠٠٥الفرعية القانونية، يف عام 
  
  البنود الثابتة   

 .افتتاح الدورة وإقرار جدول األعمال -١ 

 .كلمة الرئيس -٢ 

 .تبادل عام لآلراء -٣ 

 .ارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخل -٤ 

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

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦ 

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(  

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك                )ب(  
 والعــادل الرشــيدتخدام الــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســ 
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ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد الــدويل     ل
 .لالتصاالت

 
  البنود املنفردة للمناقشة /املواضيع  

 باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء الصــلةاســتعراض املــبادئ ذات  -٧ 
 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

وكول املـتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات     الـنظر يف املشـروع األويل للـربوت        -٨ 
اليت فُتح  (الفضـائية املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املنقولة                

 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف 

االعتـبارات املتصـلة بإمكانـية اضـطالع األمـم املـتحدة بـدور السلطة                )أ(  
 قتضى الربوتوكول املقبل؛االشرافية مب

االعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بـني أحكـام الربوتوكول املقبل وحقوق              )ب(  
ــية املنطــبقة عــلى الفضــاء     ــتزاماهتا مبقتضــى القواعــد القانون الــدول وال

 .اخلارجي
  

  البنود اليت ُينظر فيها يف إطار خطط العمل  
دولــية يف تســجيل األجســام   املمارســة الــيت تعمــل هبــا الــدول واملــنظمات ال      -٩ 

 .الفضائية

قـيام فـريق عـامل بالـنظر يف الـتقارير املقدمـة مـن الدول األعضاء واملنظمات                  (  
 .)٢٠٠٤الدولية يف عام 

 
  بنود جديدة  

اقـتراحات مقدمـة اىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية                  -١٠ 
قانونــية يف دورهتــا اخلامســة ببــنود جديــدة لكــي تــنظر فــيها اللجــنة الفرعــية ال 

 .واألربعني
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  [...]املرفق  
، لكي تنظر فيه "الدولة املُطِلقة"مشروع قرار بشأن تطبيق مفهوم   

   اجلمعية العامة
  "الدولة املُطِلقة"تطبيق مفهوم    

 إن اجلمعية العامة، 

ــتذكرإ  ــام    ذ تســ ــا األجســ ــرار الــــيت ُتحدثهــ ــية عــــن األضــ ــؤولية الدولــ ــية املســ  اتفاقــ
 )ب(واتفاقية تسجيل األجسام املُطلقة يف الفضاء اخلارجي،)أ(لفضائية،ا

ــبارها  ــبري وإذ تضـــع يف اعتـ ــة" أن تعـ ــة املطِلقـ ــية  "الدولـ ــتخدمة يف اتفاقـ ــيغته املسـ ، بصـ
املسـؤولية ويف اتفاقـية التسـجيل، هو مفهوم هام يف قانون الفضاء، وأن الدولة املطِلقة مسؤولة                 

ا التفاقـية التسـجيل، وأن اتفاقـية املسـؤولية تبّين الدول اليت            عـن تسـجيل اجلسـم الفضـائي وفقـ         
جيـوز حتميـلها مسـؤولية الضرر الذي يسببه اجلسم الفضائي، واليت يتعني عليها دفع تعويض يف       

 مثل هذه احلالة،

ــتقرير جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن    وإذ حتــيط عــلما   ب
 وبـتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا احلادية      )ج(ربعـني، أعمـال دورهتـا الثانـية واأل      

مراجعة "واألربعـني، وخصوصـا اسـتنتاجات الفـريق العـامل املعين ببند جدول األعمال املعنون             
 )د(، املرفقة بتقرير اللجنة الفرعية القانونية،"‘الدولة املطِلقة‘مفهوم 

ــه ال يوجــد يف اســتنتاجات  وإذ تالحــظ   ــا ميــثل    أن الفــريق العــامل أو يف هــذا القــرار م
 تفسريا ذا حجية أو تعديال مقترحا التفاقية التسجيل أو اتفاقية املسؤولية،

أن التغــيريات الــيت شــهدهتا األنشــطة الفضــائية مــنذ دخــول اتفاقــية   وإذ تالحــظ أيضــا  
ات جديــدة، املســؤولية واتفاقــية التســجيل حــّيز الــنفاذ تتضــمن اســتحداثا متواصــال لتكنولوجــي 

وازديـادا يف عـدد الـدول الـيت تقـوم بأنشـطة فضـائية، وتنامـيا يف التعاون الدويل على استخدام                      
الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وازديادا يف األنشطة الفضائية اليت تقوم هبا هيئات غري               

__________ 
 ).٢٦-د (٢٧٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة   )أ(
 ).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة   )ب(
 .Corr.1) و (A/54/20 والتصويب ٢٠ العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية  )ج(
 .، املرفق الرابع، التذييلA/AC.105/787  )د(



 

 30 
 

 A/AC.105/L257/Add.1 

غــري حكومــية، مبــا فــيها األنشــطة الــيت تشــترك يف االضــطالع هبــا وكــاالت حكومــية وهيــئات  
 حكومية، وكذلك عالقات الشراكة اليت أقامتها هيئات غري حكومية من بلد واحد أو أكثر،

 يف تســـهيل االنضـــمام إىل معـــاهدات األمـــم املـــتحدة املـــتعلقة بالفضـــاء  ورغـــبة مـــنها 
 اخلارجي وتطبيق أحكامها، وخصوصا اتفاقية املسؤولية واتفاقية التسجيل،

فضــائية، وفــاء بالــتزاماهتا الدولــية يف اطــار   الــدول الــيت تقــوم بأنشــطة  توصــي -١ 
معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضاء اخلارجي، وال سيما معاهدة املبادئ املنظِّمة ألنشطة          
الــدول يف مــيدان استكشــاف واســتخدام الفضـــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجـــرام         

ألضرار اليت ُتحدثها األجسام الفضائية،      واتفاقـية املسؤولية الدولية عن ا      )هــ (السـماوية األخـرى،   
واتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلَقـة يف الفضاء اخلارجي، وكذلك سائر االتفاقات الدولية ذات             
الصــلة، أن تــنظر يف ســن وتنفــيذ قوانــني وطنــية تــأذن باالشــراف املســتمر عــلى األنشــطة الــيت    

يـتها القضائية وتنص على    تضـطلع هبـا يف الفضـاء اخلـارجي هيـئات غـري حكومـية خاضـعة لوال                 
 ترتيبات هذا االشراف؛

 بـأن تـنظر الـدول يف ابـرام اتفاقـات تـتوافق مع اتفاقية املسؤولية                 توصـي أيضـا    -٢ 
 بشأن عمليات االطالق املشتركة أو برامج التعاون؛

جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بــأن   توصــي كذلــك  -٣ 
دمي معلومات، طوعا، عن ممارساهتا احلالية فيما يتعلق بنقل ملكية        تدعـو الـدول األعضاء إىل تق      

 األجسام الفضائية أثناء وجودها يف املدار؛

بـأن تـنظر الـدول، استنادا إىل تلك املعلومات، يف امكانية املواءمة بني     توصـي    -٤ 
 لدويل؛تلك املمارسات، حسب االقتضاء، تعزيزا التساق قوانني الفضاء الوطنية مع القانون ا

 إىل جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، بغـــية  تطلـــب -٥ 
ــناء عــلى طلــبها،       ــة ومواردهــا، أن تواصــل تــزويد الــدول، ب ــتامة مــن مهــام األمان االســتفادة ال
ــية بشــأن الفضــاء تســتند إىل         ــني وطن باملعلومــات واملســاعدات املناســبة مــن أجــل صــوغ قوان

 .املعاهدات ذات الصلة
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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


