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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة الثامنة واألربعون

    ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨فيينا، 
   مشروع التقرير    
   الفصل الثاين     
   اضافة  

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثانية واألربعني -جيم 
 الـتقدير بـتقرير اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية عن أعمال               أحاطـت اللجـنة عـلما مـع        -١

، الــذي تضــمن نــتائج مداوالــا بشــأن البــنود الــيت  (A/AC.105/848)دورــا الثانــية واألربعــني 
، ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول ١٠ املؤرخ   ٥٩/١١٦أسـندا إلـيها اجلمعـية العامـة يف قرارها           

عـلى مـا أبداه من قيادة قديرة كرئيس         ) رومانـيا (و  دوريـن بـروناري   -وشـكرت السـيد دوميـترو     
 .للجنة الفرعية العلمية والتقنية

يونيه، ألقى رئيس اللجنة الفرعية     / حزيـران  ١٠ للجـنة، املعقـودة يف       ٥٣٨ويف اجللسـة     -٢
 .العلمية والتقنية كلمة أوجز فيها أعمال اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعني

إطـار هذا البند ممثلو أستراليا وتايلند واجلمهورية التشيكية ومجهورية          وألقـى كـلمة يف       -٣
 .كوريا وشيلي والصني وفرنسا وكندا وماليزيا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة األمريكية

واسـتمعت اللجـنة يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمـال إىل العرضـني اإليضاحيني                      -٤
 :التاليني
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 ؛)الصني(، قدمه لو نامينغ "د اجلوية الصينية وتطبيقااسواتل األرصا" )أ( 

اســتعمال تكنولوجــيا : كــوارث التســونامي عــلى طــول حبــر أندامــان بتايلــند " )ب( 
 ).تايلند(نغام -، قدمه سومكيات أريابروشيا وسوبابسيس بول"املعلوماتية اجلغرافية

مـام اللجنة الفرعية حول     ورحبـت اللجـنة بالعـروض اإليضـاحية اخلاصـة الـيت قُدمـت أ               -٥
خمـتلف املواضـيع، وأشـارت إىل أن تلـك العـروض توفـر حمـتوى تقنـيا تكميليا ملداوالت اللجنة           
الفرعـية ومعلومـات آنـية ومفيدة عن الربامج والتطورات املستجدة يف األوساط املعنية بالفضاء               

 .وأمثلة إيضاحية على تكنولوجيا الفضاء
  

  لتطبيقات الفضائيةبرنامج األمم املتحدة ل -١ 
  أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية )أ( 

ــيقات الفضــائية إىل اللجــنة      -٦ ــند، قــدم خــبري التطب يف مســتهل املــداوالت حــول هــذا الب
وقال إن  . عرضـا موجـزا لالسـتراتيجية العامـة لتنفـيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية              

لى عــدة جمــاالت مواضــيعية ذات أولويــة، وستتضــمن مواضــيع حمــددة  االســتراتيجية ســتركّز عــ
ــا ميكــن بلوغهــا يف األمديــن       ــبلدان النامــية وسترســي أهداف ــناول التنمــية املســتدامة لصــاحل ال تت

 .القصري واملتوسط

اســتخدام تكنولوجــيا ) أ: (والحظــت اللجــنة أن جمــاالت األولويــة لــدى الــربنامج هــي -٧
التعليم تطبيقات    يفاسـتخدام االتصـاالت السـاتلية        )ب( وارث؛ و الفضـاء مـن أجـل تدبـر الكـ         

ــد؛     ــتها؛  ) ج(و عــن بعــد والتطبيــب عــن بع ــئة ومحاي ــية؛ ) د(و رصــد البي ــوارد الطبيع  إدارة امل
التعلـيم وبـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك جمـاالت البحث يف علوم الفضاء األساسية وقانون          ) ه(و  

 .الفضاء

، حسبما وردت   ٢٠٠٤شـطة الربنامج املضطلع ا يف عام        وأحاطـت اللجـنة عـلما بأن       -٨
. A/AC.105/848) مــن الوثــيقة ٤٠-٣٧الفقــرات (يف تقريــر اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية  

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي للطريقة اليت انتهجها يف تنفيذ                    
كمـــا أعربـــت اللجـــنة عـــن تقديـــرها  . تاحةأنشـــطة الـــربنامج باســـتخدام املـــوارد احملـــدودة املـــ 

. لـــلحكومات وللمـــنظمات احلكومـــية الدولـــية وغـــري احلكومـــية الـــيت رعـــت تلـــك األنشـــطة 
والحظـت اللجـنة بارتـياح أن هـناك مـزيدا مـن الـتقدم جيـري إحرازه يف تنفيذ أنشطة الربنامج                      

ثــــيقة  مــــن الو٤٢ و٤١الفقــــرتان (، حســــبما ورد يف تقريــــر اللجــــنة الفرعــــية ٢٠٠٥لعــــام 
A/AC.105/848.( 
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والحظــت اللجــنة بارتــياح أن الــربنامج ميــد يــد املســاعدة إىل الــبلدان النامــية والــبلدان   -٩
ذات االقتصـادات االنتقالـية ويشـارك يف األنشـطة الفضـائية الـواردة يف خمـتلف توصيات مؤمتر                   

ض السلمية  األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـرا                  
 . ويستفيد من تلك األنشطة)١()اليونيسبيس الثالث(

وأعربــت اللجــنة جمــددا عــن قلقهــا ألن املــوارد املالــية املــتاحة لــربنامج األمــم املــتحدة     -١٠
للتطبــيقات الفضــائية ال تــزال حمــدودة، وناشــدت األوســاط املاحنــة أن تدعــم الــربنامج بــتقدمي     

دودة املتاحة لألمم املتحدة ينبغي أن تركّز على األنشطة         ورأت اللجـنة أن املوارد احمل     . تـربعات 
ذات األولويـة العلـيا؛ ونوهـت بـأن بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية هو النشاط ذو                     

 .األولوية لدى مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  

  املؤمترات ودورات التدريب وحلقات العمل اليت نظمتها األمم املتحدة       ‘١‘ 
عربــت اللجــنة عــن تقديــرها ألســتراليا واجلزائــر والســويد واملركــز اإلقلــيمي لــتدريس أ -١١

علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء يف أمـــريكا الالتينـــية والكاريـــبـي، املنتســـب إىل األمـــم املـــتحدة،   
/ لتشـاركها كـلها يف رعايـة واستضـافة أنشـطة األمـم املـتحدة اليت عقدت ما بني كانون الثاين                    

 ).A/AC.105/848من الوثيقة ) ب(و ) أ (٤٢ و٤١الفقرتان  (٢٠٠٥نيه يو/يناير وحزيران

وأقـرت اللجـنة حلقـات العمـل ودورات التدريـب والـندوات واملؤمتـرات التالية املزمع             -١٢
، وأعربت عن تقديرها لألرجنتني واإلمارات العربية       ٢٠٠٥عقدهـا يف الفـترة املتبقـية مـن عام           

يا والنمسا ونيجرييا والواليات املتحدة األمريكية واليابان       املـتحدة وسويسـرا والصـني وكولومب      
واللجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ  ) اإليســا(ووكالــة الفضــاء األوروبــية 

ــثقافة    ) اإليســكاب( ــلم وال ــية والع ــتحدة للترب ــنظمة األمــم امل ــدويل  ) اليونســكو(وم واالحتــاد ال
ركها كـلها يف رعايـة تلـك األنشـطة واستضـافتها ودعمها             ، لتشـا  )اإليـاف (لـلمالحة الفضـائية     

 ).A/AC.105/848من الوثيقة ) ل (–) ج (٤٢الفقرة (

وأقـرت اللجـنة بـرنامج حلقـات العمل ودورات التدريب والندوات واملؤمترات املزمع               -١٣
 : لصاحل البلدان النامية، على النحو التايل٢٠٠٦عقدها يف عام 

 خدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث؛حلقتا عمل حول است )أ( 

__________ 
‐١٩ينا، تقرير مؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيانظر (1) 

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠
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حلقـتا عمـل حـول تطبـيق تكنولوجـيا الفضـاء على رصد البيئة وإدارة املوارد                  )ب( 
 الطبيعية؛

 دورة تدريب واحدة بشأن عمليات البحث واالنقاذ املعانة بالسواتل؛ )ج( 

حلقـــة عمـــل واحـــدة حـــول تطبـــيقات تكنولوجـــيا الفضـــاء املـــتكاملة، حيـــث  )د( 
 تعمل الشبكة العاملية لسواتل املالحة يف جمايل الصحة عن بعد وإيكولوجيا االنتشار الوبائي؛تس

حلقـة عمـل واحـدة حـول علـوم الفضاء األساسية، مع التركيز على األعمال                 )ه( 
 ؛٢٠٠٧التحضريية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

 لــلمالحة الفضــائية حلقــة عمــل مشــتركة بــني األمــم املــتحدة واالحتــاد الــدويل )و( 
 حول التعليم والصحة عن بعد استنادا إىل الفضاء، من املزمع عقدها يف بلنسه، بإسبانيا؛

 حلقة عمل واحدة حول قانون الفضاء؛ )ز( 

ــزمع تنظــيمهما يف مركــزين مــن املراكــز اإلقليمــية       )ح(  ــتان مــن امل ــان تدريبي دورت
 .ألمم املتحدةلتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل ا

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـأن دوال أعضـاء ومـنظمات خمـتلفة قدمـت، منذ                       -١٤
 .٢٠٠٥انعقاد دورا السابعة واألربعني، موارد إضافية ألنشطة عام 

وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بــأن الــبلدان املضــيفة لــلمراكز االقليمــية لــتدريس   -١٥
 .دم دعما ماليا وعينيا هاما إىل تلك املراكزعلوم وتكنولوجيا الفضاء تق

  
  الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق    ‘٢‘ 

أعربـت اللجـنة عـن تقديرها للحكومة اإليطالية اليت عرضت، من خالل معهد تورينو              -١٦
 Istituto Superiore Mario) ومعهـد مـاريو بويـال العـايل    (Politecnico di Torino)للبوليتكنـيك  

Boella)              وبالـتعاون مـع معهد غاليليو فرياريس الوطين للتقنيات الكهربائية، مخس زماالت ملدة 
 شــهرا ملــزاولة دراســات علــيا يف جمــال الشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة والتطبــيقات ذات   ١٢

 .الصلة ا يف معهد تورينو للبوليتكنيك، بإيطاليا

ــادة فــ     -١٧ ــوم     وأشــارت اللجــنة إىل أمهــية زي ــتعمقة يف مجــيع جمــاالت عل ــة امل رص الدراس
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا مـن خالل زماالت طويلة األمد، وحثت الدول األعضاء على                

 .توفري فرص من هذا القبيل يف مؤسساا ذات الصلة
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  اخلدمات االستشارية التقنية    ‘٣‘ 
حدة للتطبيقات الفضائية قدم    أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـأن برنامج األمم املت               -١٨

ــنظمات         ــتلفة وإىل م ــية إىل دول أعضــاء خم ــارية تقن ــات استش ــاعدة وخدم ــا ومس ــا وعون دعم
حكومـية دولية وغري حكومية خمتلفة، دعما ألنشطة ومشاريع تروج التعاون اإلقليمي والعاملي             

 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ٤٠الفقرة (يف جمال التطبيقات الفضائية 
  

  خدمة املعلومات الفضائية الدولية )ب( 
 Seminars of the Unitedالحظـت اللجـنة بارتـياح أنـه مت إصـدار املنشـورين املعنونني        -١٩

Nations Programme on Space Applications
 )٣(.Highlights in Space 2004 و )٢(

ضائية الدولية  والحظـت اللجـنة بارتياح أن األمانة واصلت تعزيز خدمة املعلومات الف            -٢٠
ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي      ــع الشــبكي ملكت والحظــت اللجــنة  ). www.unoosa.org(واملوق

بارتــياح أيضــا أن األمانــة حتــتفظ مبوقــع شــبكي يعــىن بتنســيق أنشــطة الفضــاء اخلــارجي داخــل   
 ).www.uncosa.unvienna.org(منظومة األمم املتحدة 

  
  التعاون االقليمي واألقاليمي )ج( 

 ٦ املؤرخ ٥٠/٢٧تذكرت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة كانـت قد أقرت، يف قرارها      اسـ  -٢١
ــوم      ١٩٩٥ديســمرب /كــانون األول ــتدريس عل ــية ل ــأ املراكــز االقليم نشــأن ت ، توصــية اللجــنة ب

وتكنولوجـيا الفضـاء عـلى أسـاس االنتسـاب إىل األمـم املـتحدة يف أبكـر وقـت ممكن، وأن من              
مراكز االعتراف الالزم وأن يعزز احتماالت اجتذاب جهات        شـأن ذلـك االنتساب أن يوفر لل       

 .ماحنة وإقامة عالقات أكادميية باملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء

ــيقات الفضــائية يواصــل         -٢٢ ــتحدة للتطب ــم امل ــرنامج األم ــياح أن ب والحظــت اللجــنة بارت
ــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين االق     ــتعاون مــع ال ــدويل ــدف دعــم   التركــيز عــلى ال ــيمي وال ل

كمـا الحظـت اللجـنة أن مجـيع املراكز اإلقليمية قد أبرمت اتفاق انتساب مع مكتب                 . املراكـز 
 .شؤون الفضاء اخلارجي

__________ 
 .E.05.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2) 
 .E.05.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (3) 
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املــرفق الثالــث بالوثــيقة (والحظــت اللجــنة أيضــا أن تقريــر خــبري التطبــيقات الفضــائية   -٢٣
A/AC.105/840 (         مية اليت حظيت بدعم الربنامج يف      يتضـمن عرضـا ألبـرز أنشـطة املراكز االقلي

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ واألنشطة املزمعة لعامي ٢٠٠٤عام 

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا          -٢٤
 ٢٠٠٥، حيـــتفل يف عـــام ١٩٩٥واحملـــيط اهلـــادئ، الـــذي كـــان قـــد أنشـــئ يف اهلـــند يف عـــام  

ــتحدة    ولوحــظ أن هــذا . بالذكــرى العاشــرة إلنشــائه  ــبادرة األمــم امل  املركــز كــان األول يف م
ــبلدان النامــية   والحظــت اللجــنة كذلــك أن احلكومــة  . املتمــثلة يف إنشــاء مراكــز تدريــس يف ال

اهلـندية مـا انفكـت تقدم دعما قويا إىل املركز على مدى العقد املاضي، ومن ذلك أا أتاحت                   
. ؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء وإدارة الفضاء     لـه املـرافق املناسـبة واخلرباء املناسبني من خالل امل          

 برناجما  ١٦ دورة دراسـية عليا طويلة األمد و       ٢١والحظـت اللجـنة أن املركـز نظـم حـىت اآلن             
 باحث يف منطقة    ٦٠٠ بلدا وما يزيد على      ٤٦قصـري األمـد يف االختصاصـات اجلوهـرية، وأن           

وأفيد بأن املركز . رات والربامجآسـيا واحملـيط اهلـادئ فمـا وراءهـا قـد اسـتفادوا مـن تلك الدو         
 . صفة مؤسسة ذات متيز١٩٩٩قد حاز منذ عام 

والحظـت اللجـنة أن جممعـي الـربازيل واملكسيك اللذين يتألف منهما املركز اإلقليمي         -٢٥
ــا قــد أنشــئا يف عــام       ــبـي كان ــية والكاري ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف أمــريكا الالتين ــتدريس عل ل

وجـود يف الـربازيل مـن املرافق اليت أتاحها له املعهد الوطين ألحباث     ويسـتفيد امـع امل  . ١٩٩٧
أمـا امـع املوجـود يف املكسيك، الذي يدعمه املعهد الوطين لعلم الفلك والبصريات             . الفضـاء 

وأفيد بأن امع . واإللكترونـيات، فقـد أتيحـت له أيضـا مـرافق مماثلـة من حيث اجلودة العالية       
 باحثا من   ٢٥كـان قـد نظـم دورتـني مـن الـدورات الدراسية العليا أفادتا                املوجـود يف الـربازيل      

 بلـدان يف املـنطقة كمـا نظـم أربعـة بـرامج قصرية األمد يف جمايل االستشعار عن بعد ونظم             ١٠
وأشــري إىل أن جممــع املكســيك خيطــط لعــرض بــرناجمه األول للدراســات  . املعلومــات اجلغرافــية

 .٢٠٠٥العليا يف عام 

 باللغــة –ت اللجــنة أن املركــز اإلقلــيمي األفــريقي لعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء والحظــ -٢٦
وأفـيد بأن هذا املركز الذي يوجد مقره  . ١٩٩٨الفرنسـية كـان قـد أنشـئ يف املغـرب يف عـام          

يف الـرباط تدعمـه بنشـاط مؤسسـات وطنية هامة كاملركز امللكي لالستشعار البعدي الفضائي                
 الـثاين للـزراعة والبـيطرة واملعهـد الوطـين لالتصاالت واملديرية             واملعهـد العـلمي ومعهـد احلسـن       

 دورات ٦والحظــت اللجــنة أن املركــز كــان قــد انــتهى مــن تنفــيذ  . الوطنــية لألرصــاد اجلويــة
 برامج ١٠ بلدا يف املنطقة و١٦ باحثا من    ٨٠دراسـية علـيا طويلـة األمـد أفـادت ما يزيد على              

ــد  ــأن املركــز سيستضــ  . قصــرية األم ــيد ب ــام  وأف ــرعامها   ٢٠٠٥يف أيضــا يف ع ــيت عمــل ت  حلق
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وســوف تركــز كلــتا احللقــتني عــلى إدارة املــوارد الطبيعــية ورصــد . الواليــات املــتحدة واإليســا
 .البيئة

-والحظـت اللجـنة أن املركـز اإلقلـيمي األفـريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                 -٢٧
وأفــيد بأنــه يعمــل حتــت رعايــة . ١٩٩٨باللغــة االنكلــيزية كــان قــد أنشــئ يف نــيجرييا يف عــام  

الوكالــة الوطنــية النــيجريية للبحــث والــتطوير يف جمــال الفضــاء وأن مقــره يوجــد يف جامعــة         
وأشـري إىل أن مـرافق املركـز توفرها يف املقام األول أقسام       .  إيفـي  –أوبافـيمي أوولـوو يف إيـلي        

 يوجـد مقـره أيضا يف   اجلامعـة واملركـز اإلقلـيمي للتدريـب عـلى املسـح الفضـائي اجلـوي الـذي             
وأفـيد بـأن املركـز كـان قد نظم ست دورات دراسية عليا ومثانية برامج قصرية                 . خمـيم اجلامعـة   

 باحثا من تسعة بلدان يف  ٣٠وقـد حضـر الـدورات الدراسـية الطويلـة األمد ما يقارب              . األمـد 
 .املنطقة

ــلما أشــارت إىل ذلــك      -٢٨ ــة اكــوادور، مث ــياح أن حكوم ــية والحظــت اللجــنة بارت اجلمع
، كانـت قـد أعلنـت نيـتها تنظـيم مؤمتـر القـارة األمريكـية اخلامس                  ٥٩/١١٦العامـة يف قـرارها      

ــيه /املعــين بالفضــاء، الــذي مــن املــزمع عقــده يف كيــتو يف متــوز    والحظــت اللجــنة . ٢٠٠٦يول
كذلــك أن احلكومــة الشــيلية ســتنظم اجــتماعا حتضــرييا لــلمؤمتر أثــناء املعــرض الــدويل للطــريان  

ونوهــت اللجــنة أيضــا بعــرض  . ٢٠٠٦مــارس /، املــزمع تنظــيمه يف ســانتياغو يف آذاروالفضــاء
 .احلكومة الكولومبية تقدمي دعمها إىل تينك املناسبتني

والحظـت اللجـنة أن تقريـر مؤمتر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء قد وزع على                 -٢٩
ــرات   ــرفة مؤمتـ ــة غـ ــيكو) A/AC.105/2005/CRP.7(شـــكل ورقـ ــيقة  وسـ ــفته الوثـ ــتاحا بصـ ن مـ

A/AC.105/L.261بعد الدورة الثامنة واألربعني للجنة . 

والحظـت اللجـنة بارتياح أن برنامج التطبيقات الفضائية يدعم اليونسكو يف أنشطتها              -٣٠
 .الوصولة املتعلقة بالتدريس يف جمال الفضاء

، مــزيدا مــن ٢٠٠٦والحظــت اللجــنة أن الــربنامج يعــتزم أن يوفــر، اعتــبارا مــن عــام    -٣١
وأفيد بأن الربنامج   . الدعـم للمشـاريع الـرائدة الـيت هلـا أمهـية وطنية أو إقليمية يف البلدان النامية                 
 :يدعم حاليا األنشطة التالية اليت ستساعد على حتديد مناذج للمشاريع املقبلة

توزيـع بـيانات الندسـات الـيت تـربعت ـا الواليـات املـتحدة عـلى مؤسسات                    )أ( 
 ية يف البداية مث على مناطق أخرى يف مرحلة الحقة؛أفريق
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مواصـلة االعـتماد على احتمال قيام املكتب بتطبيق ميثاق التعاون على حتقيق              )ب( 
امليثاق (االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال حـدوث كـوارث طبيعية أو تكنولوجية                   

  املكتب يف ذلك امليثاق؛واحتمال مشاركة") الفضاء والكوارث الكربى"الدويل بشأن 

ــية      )ج(  ــحة اإللكترونـ ــد والصـ ــن بعـ ــية للتطبيـــب عـ ــية الدولـ ــمام إىل اجلمعـ االنضـ
كشـريك ومواصـلة التشجيع على تنظيم أنشطة ومشاريع ذات صلة بالصحة عن بعد والتعليم               

 عن بعد يف جمال الوقاية الصحية العمومية؛

يـة مشـروع للتطبيـب عـن بعد        املشـاركة مـع اهلـند والواليـات املـتحدة يف رعا            )د( 
 لصاحل أفغانستان؛

العمـل مـع كولومبـيا، بدعـم مـن االحتـاد الدويل لالتصاالت، على استحداث            )ه( 
 أداة حتليل الستغالل املدار الثابت بالنسبة لألرض؛

التشــارك مــع سويســرا والنمســا واإليســا يف رعايــة مشــاريع مــتابعة بشــأن          )و( 
 قيق التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية؛استخدام االستشعار عن بعد يف حت

التشـارك مـع املعهد الكوري ألحباث الفضاء اجلوي، التابع جلمهورية كوريا،     )ز( 
 .يف رعاية مشاريع بشأن تدبر الكوارث يف جنوب شرقي آسيا

والحظــت اللجــنة كذلــك أن الــربنامج يرحــب بــأي جهــات تشــارك يف رعايــة مشــاريع مقــبلة 
 .ن الناميةلصاحل البلدا

  
  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 

اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قـد اتفقـت يف دورـا الـرابعة واألربعـني عـلى أن تنظر                -٣٢
)  سارسات-كوسباس (سـنويا يف تقريـر عـن أنشـطة الـنظام السـاتلي الـدويل للبحث واإلنقاذ           

ــرنامج األمــم املــتحدة للتط   ــدول   ضــمن إطــار نظــرها يف ب ــيقات الفضــائية، وعــلى أن تقــدم ال ب
  )٤(. سارسات-األعضاء تقارير عن أنشطتها املتعلقة بنظام كوسباس 

ــياح أن نظــام كوســباس    -٣٣  سارســات، وهــو مشــروع تعــاوين  -والحظــت اللجــنة بارت
ــتحدة،         ــات امل ــندا والوالي ــا وك ــاد الروســي وفرنس اســتهل يف أواخــر الســبعينات ويضــم االحت

لوجـيا الفضـائية يف مسـاعدة الطـيارين والـبحارة الذيـن هم يف خطر يف خمتلف                  يسـتخدم التكنو  
__________ 

، )Corr.1 و A/56/20( والتصويب   ٢٠امللحق رقم   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون،         (4) 
 .٢٢٠الفقرة 
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 سارســات أجهــزة إرشــاد -، اســتحدث مشــروع كوســباس ١٩٨٢ومــنذ عــام . أحنــاء العــامل
 -وقد وسع مشروع كوسباس     . نظرييـة ورقمية لإلغاثة يف حاالت الطوارئ على نطاق العامل         

 على منت سواتل موجودة يف املدار الثابت        سارسـات قطاعـه الفضـائي ليشمل معدات خمصصة        
 .بالنسبة لألرض ومدارات أرضية منخفضة تطلق حاليا إشارات تنبيه

ــياح أن نظــام كوســباس     -٣٤ ــيا  -والحظــت اللجــنة بارت ــة ٣٧ سارســات يضــم حال  دول
وقـد سـاعدت تلــك الـدول عـلى نشـر شـبكة أرضـية متيـنة ونظــام         . عضـوا مـن مجـيع القـارات    

 سارسـات عـلى إنقاذ حياة   - سـاعد نظـام كوسـباس    ٢٠٠٤ويف عـام   . تنبـيه لـتوزيع بـيانات ال    
 –، ســاعد نظــام كوســباس   ١٩٨٢ومــنذ عــام  .  كــربا أو حادثــا ٤٤١ شخصــا يف ١ ٤٦٥

 كرب أو   ٥ ٠٠٠ شـخص يف أكـثر من        ١٨ ٠٠٠سارسـات عـلى إنقـاذ حـياة مـا يـزيد عـلى               
 .حادث

ة بـني األمم املتحدة وأستراليا      والحظـت اللجـنة بارتـياح أن الـدورة التدريبـية املشـترك             -٣٥
حــول البحــث واإلنقــاذ باالســتعانة بالســواتل كانــت قــد عقــدت يف كانــبريا، باقلــيم العاصــمة   

 .٢٠٠٥مارس / آذار١٨ إىل ١٤األسترالية، من 
  

املسائل ذات الصلة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته  -٢ 
  يف رصد بيئة األرضلصاحل البلدان النامية و

الحظــت اللجـنة أن اللجـنة الفرعــيـة العلمـيـة والتقنـيـة، عمــــال بقــرار اجلمعـيـة العامــة         -٣٦
، واصـــلت نظـــرها يف املســـائل ذات الصـــلة باستشـــعار األرض عـــن بعـــد بواســـطة   ٥٩/١١٦

ند من  وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت أجـرا اللجـنة الفرعـية يف إطـار هذا الب                    . السـواتل 
 مـــن الوثـــيقة ٨٤-٧٤الفقـــرات (جـــدول األعمـــال، حســـبما ورد يف تقريـــر اللجـــنة الفرعـــية 

A/AC.105/848.( 

وشـددت اللجـنة عـلى أمهـية تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد للتنمـية املسـتدامة، كما                 -٣٧
ــيانات       ــيز إىل أحــدث ب ــية الوصــول دون متي شــددت يف ذلــك الصــدد عــلى أمهــية توفــري إمكان

 .ار عن بعد وإىل املعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة ويف توقيت مناسباالستشع

والحظــت اللجــنة أن الــتقدم التكــنولوجي والتطبــيقات التكنولوجــية يف جمــال ســواتل    -٣٨
رصـد األرض مـن األمـور اهلامـة للـبلدان النامـية بسـبب مـا تـنطوي علـيه مـن إمكانـات لتعزيز                          

 .التنمية املستدامة
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 اللجـنة عـلى أمهـية بناء قدرات يف جمال استيعاب تكنولوجيا االستشعار عن               وشـددت  -٣٩
 .بعد واستخدامها، وخصوصا من أجل الوفاء باحتياجات البلدان النامية

وأبـرزت اللجـنة أيضـا أمهية التعاون الدويل فيما بني الدول األعضاء يف جمال استخدام      -٤٠
 .سم اخلربات والتكنولوجياتسواتل االستشعار عن بعد، خصوصا من خالل تقا

  
  احلطام الفضائي -٣ 

ــرار اجلمعــيــة العامــة   -٤١ ــية   ٥٩/١١٦عمــال بقــ ، واصــلت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
نظـرها يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق باحلطـام الفضـائي، وفقـا خلطـة العمل اليت اعتمدت يف               

وأحاطـت اللجــنة عــلما  ). A/AC.105/761قة  مــن الوثــي١٣٠الفقـرة  (دورـا الثامــنة والــثالثني  
باملناقشــة الــيت أجــرـا اللجــنة الفرعــية حــول احلطــام الفضــائي، والــيت هــي جمســدة يف تقريــــر     

 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٠٧-٨٥الفقرات (اللجنــة الفرعيــة 

، ٥٩/١١٦والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية، عمال بقرار اجلمعية العامة                 -٤٢
ــنظر، حســب االقتضــاء، يف         ــريقا عــامال لل ــية واألربعــني ف ــا الثان ــد يف دور أنشــأت مــن جدي
ــام الفضــائي          ــية باحلط ــني الوكــاالت واملعن ــتها جلــنة التنســيق املشــتركة ب ــيت قدم ــترحات ال املق

 .بشأن التخفيف من خماطر احلطام الفضائي ويف أي تعليقات قد ترد يف ذلك الشأن) اليادك(

ت اللجـنة اتفاقهـا مـع اللجـنة الفرعية على أمهية النظر يف مسألة احلطام الفضائي                 وأبـد  -٤٣
وعـلى أن الـتعاون الـدويل ضـروري لوضـع استراتيجيات أنسب وأيسر تكلفة من أجل التقليل               
إىل أدىن حــد مــن الــتأثري احملــتمل لــلحطام الفضــائي عــلى البعــثات الفضــائية يف املســتقبل، وأنــه  

/٥٩ء، وخصوصـا الـبلدان املـرتادة للفضـاء، عمـال بقرار اجلمعية العامة               ينـبغي للـدول األعضـا     
، أن تــويل مــزيدا مــن االهــتمام ملشــكلة اصــطدام األجســام الفضــائية، مبــا فــيها تلــك الــيت  ١١٦

حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة، باحلطــام الفضــائي ولســائر جوانــب مشــكلة احلطــام     
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ٩٠الفقرة (ي الفضائي، وكذلك رجوعه إىل الغالف اجلو

والحظـت اللجـنة بارتياح أن الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي كان قد اتفق على         -٤٤
صـوغ وثـيقة عن التخفيف من احلطام الفضائي يراعي فيها اعتبارات منها االستناد إىل احملتوى             

وجعلها ال ) A/AC.105/C.1/L.260(ئي الـتقين ملـبادئ الـيادك التوجيهـية لتخفيف احلطام الفضا        
تـزيد صـرامة مـن الناحـية التقنـية عـلى مـبادئ الـيادك اآلنفـة الذكـر، وجعـلها غري ملزمة قانونا                         
مبوجـب القـانون الـدويل، وجعـلها تـأخذ يف االعتـبار معـاهدات األمـم املـتحدة ومبادئها بشأن                  

على أن تواصل اللجنة الفرعية     والحظـت اللجـنة أيضا اتفاق الفريق العامل         . الفضـاء اخلـارجي   
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ــدة مــتعددة        ــند جــدول األعمــال املــتعلق باحلطــام الفضــائي وفقــا خلطــة عمــل جدي ــنظر يف ب ال
 مـن املرفق الثاين     ٦الفقـرة    (٢٠٠٧ إىل عـام     ٢٠٠٥السـنوات تشـمل الفـترة املمـتدة مـن عـام             

 ).A/AC.105/848بالوثيقة 

ة الــيت تعكــف اللجــنة الفرعــية عــلى وأبــدي رأي مفــاده أن املــبادئ التوجيهــية الطوعــي -٤٥
صـوغها، وإن كانـت سـتمثل تقدما هاما، فهي لن تشمل كل األوضاع اليت ينتج فيها حطام،                  

 .وبالتايل فسيكون من الضروري إبقاؤها قيد النظر

وأبــدي رأي مفــاده أن مــبادئ الــيادك التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي ميكــن أن   -٤٦
فتها اخللفية التقنية للوثيقة املتعلقة بالتخفيف من احلطام الفضائي اليت       تقـرها اللجـنة الفرعية بص     

 .جيري صوغها يف إطار عمل الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي

وأبـدي رأي مفـاده أن مـبادئ الـيادك التوجيهية هي تدابري تقنية متينة موجهة إىل كل                   -٤٧
 .لوطنيةبلد لكي يعتمدها وينفذها يف أنشطته الفضائية ا

والحظـت اللجـنة أن الواليـات املـتحدة قـد أقـرت مـبادئ الـيادك التوجيهـية لتخفيف                     -٤٨
احلطـام الفضـائي وأن وكاالـا الداخلـية تـنفذ ممارسـات بشـأن التخفيف من احلطام تتسق مع                    

والحظـت اللجـنة أيضـا أن الصـني ومالـيزيا تسـتعمالن مبادئ اليادك التوجيهية                . تلـك املـبادئ   
 . صوغ إطار الئحي وترخيصي وطينمرجعا يف

ورأى بعـض الوفـود أن مسـتقبل اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يتوقف على إبقاء احلطام                  -٤٩
املـداري يف مسـتويات ميكـن تدبـرها وأن احلطـام املـداري املوجـود يف الفضاء اخلارجي يشكل            

ــه يشــك       ــن مث فإن ــرقلة، وم ــتهديد الرئيســي لتشــغيل املوجــودات الفضــائية دون ع ــتهديد ال ل ال
 .الرئيسي لسبل استفادة اتمع العاملي من املنافع اليت يتيحها الفضاء استفادة متواصلة

وأبــدي رأي مفــاده أن حــل مشــكلة احلطــام الفضــائي تقتضــي التشــديد بوجــه خــاص   -٥٠
عـلى تـرويج الـتعاون الـدويل، مبـا يف ذلك نقل التكنولوجيا ذات الصلة إىل البلدان غري املرتادة                    

اء، بغــية نشـر اســتراتيجيات مناسـبة ومنهجــية تـرمي إىل التخفــيف إىل أدىن حـد مــن أثــر     للفضـ 
 .ذلك احلطام يف البعثات الفضائية املقبلة

وأبـدى أحـد الوفود رأيا مفاده أن الوعي باحتمال تسبب احلطام يف جعل الفضاء غري              -٥١
ندة إىل الفضاء، دون أن قـابل لالسـتخدام قد خفف من إحلاحية النظر يف مسألة األسلحة املست        

وكــرر ذلــك الوفــد نــداءه إىل الــتفاوض عــلى اتفــاق مــتعدد  . يصــرف الــنظر عــن تلــك املســألة
 .األطراف حيظر كل األسلحة املستندة إىل الفضاء
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يونـيه، أَبلـغ رئـيس    /حزيـران [...] و[...] املعقودتـني يف  [...] و[...] ويف اجللسـتني   -٥٢
، عن أعمال اجتماع ما بني )إيطاليا(لفضائي، كالوديو بورتيلي  الفـريق العـامل املعين باحلطام ا      

الـدورات الـذي عقـده الفـريق العامل أثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة، وفقا لالتفاق الذي                 
 .توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعني

ه، يف مقترحات مقدمة من     والحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل قد نظر، أثناء اجتماع             -٥٣
أملانـيا وفرنسـا واهلـند واململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية والواليات املتحدة                 
األمريكـية والـيابان واإليسا بشأن وثيقة عن التخفيف من احلطام الفضائي يعتزم الفريق العامل               

 A/AC.105/2005/CRP.8لوثـيقة  انظـر ا (صـوغها وفقـا خلطـة عملـه اجلديـدة املـتعددة السـنوات        
 ).Add.1 وCorr.1و

والحظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل قــد شــرع، أثــناء اجــتماعه مــا بــني الــدورات، يف  -٥٤
. العمـل عـلى صـوغ وثيقة بشأن التخفيف من احلطام الفضائي، استنادا إىل املقترحات املقدمة               

ــية     ــيقة والحظــت أيضــا أن الفــريق العــامل سيســتعرض الصــيغة األول ــيقة (لــتلك الوث انظــر الوث
(A/AC.105/2005/CRP.18    ــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية وفقــا خلطــة العمــل ــناء الــدورة الثال  أث

 .املتعددة السنوات
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٤ 
عــية الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية واصــلت، عمــال بقــرار اجلم    -٥٥

ــة  ــاء     ٥٩/١١٦العامـ ــنووية يف الفضـ ــدرة الـ ــادر القـ ــتخدام مصـ ــتعلق باسـ ــند املـ ــنظر يف البـ ، الـ
وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــات الــيت دارت يف اللجــنة الفرعــية حــول اســتخدام  . اخلــارجي

ــية          ــر اللجــنة الفرع ــي جمســدة يف تقري ــيت ه ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، وال ــدرة ال مصــادر الق
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٢٥-١٠٨الفقرات (

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن اللجــنة الفرعــية قــد جــددت الدعــوة إىل فــريقها العــامل  -٥٦
املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي لكـي يـنعقد أثـناء دورـا الثانية                        

ــييت     ــيس كابون ــة أل ــتحدة (واألربعــني برئاســة الرئيســة باإلناب ــات امل والحظــت اللجــنة  . )الوالي
بارتــياح أيضــا أن الفــريق العــامل قــد أحــرز تقدمــا كــبريا وقــام بعمــل نــاجح ومفصــل يف تبــين   
وصـوغ خـيارات تنفـيذية حمـتملة من أجل وضع إطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة         

 .يابأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حال
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والحظـت اللجـنة بارتـياح أن خطـة العمـل املتعددة السنوات اليت اعتمدت يف الدورة                  -٥٧
 ٢٠٠٧ قـد عدلـت ومددت إىل عام         ٢٠٠٣األربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف عـام              

أثـناء الـدورة الثانـية واألربعـني للجـنة الفرعـية مـن أجـل إتاحـة تنظـيم وعقـد حلقـة عمل تقنية                          
كة مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة حـول اهلـدف مـن معـيار أمـان تقـين حمتمل بشأن                         مشـتر 

مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي ونطاق ذلك املعيار ومساته العامة، وهي حلقة من                
 .٢٠٠٦فرباير /املزمع عقدها أثناء الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية، يف شباط

اده أن حلقـة العمـل ستساعد على حتديد سبل املضي قدما يف اجلهود              وأبـدي رأي مفـ     -٥٨
الـيت سـبق بذهلـا من أجل صوغ إطار دويل يكفل استخدام مصادر القدرة النووية املوجودة يف                  
الفضـاء اخلـارجي اسـتخداما آمـنا، وأن اجـتماع مـا بـني الـدورات الـذي عقـده الفـريق العامل             

 .جنة سيضع األساس الالزم لتنظيم حلقة العمل اآلنفة الذكرأثناء الدورة الثامنة واألربعني لل

وأبـدي رأي مفـاده أن جتريـب أسلحة فضائية ونشرها واستعماهلا سيوجد بيئة تشكل                -٥٩
ــة        ــدول الــيت متلــك أســلحة نووي ــدا يســتهدف األمــن العــاملي، وأن ال ــيها تلــك األســلحة دي ف

يف الفضاء ميكن أن يلحق بالسواتل      وكذلـك صـواريخ بالستية قادرة على تفجري سالح نووي           
 .ضررا ال ميكن التحكم فيه

ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي أو يف     -٦٠ وأبــدي رأي مفــاده أن اســتخدام مصــادر القــدرة ال
 .املدار هو غري مناسب وبالتايل ينبغي حصره يف حاالت استثنائية فقط

لى أجنع حنو ممكن مع     وأبـدى أحـد الوفـود رأيـا مفـاده أن اللجـنة ينـبغي أن تـتعاون عـ                    -٦١
الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة فـيما يـتعلق باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية، من أجل جتنب                      

ورأى ذلك الوفد أنه، من     . متديـد عمـلهما املشـترك دون مربر نتيجة الختالف طرائق عملهما           
وكالة الدولية للطاقة   أجـل تيسـري انـتقاء اخلـيار التنفـيذي فيما يتعلق بالتعاون يف املستقبل بني ال                

الذريـة واللجـنة، فـإن اخلـيار األول، الـذي يتضـمن الـتعاون والعمـل بشـكل وثيق بني اهليئتني،                      
 .سيكون اخليار األنسب، إذا ما وضعت يف االعتبار اختصاصات وإجراءات كل منهما

وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن املســألة املــتعلقة باســتخدام مصــادر القــدرة     -٦٢
لـنووية يف الفضـاء اخلـارجي هـي مسـألة آنـية وموضـوع السـاعة بالـنظر إىل املشاكل اجلسيمة                      ا

الــيت ميكــن أن تــلحق بالبيــئة، وأن مــن املهــم أن تــناقش اللجــنة وجلنــتها الفرعــية القانونــية هــذه  
ــتوازي مــع       . املســألة ــه مــن عقــد اجــتماعات الفــريق العــامل بال وأعــرب ذلــك الوفــد عــن قلق

للجـنة، حيـث إن الـبلدان النامـية ال تستطيع توفري أكثر من مندوب واحد أو        اجللسـات العامـة     
 .مندوبني اثنني للمشاركة يف اجتماعات متزامنة
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وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي التقلـيل مـن اسـتخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                    -٦٣
 يساهم يف حتقيق اخلـارجي والتركـيز عـلى استخدام الفضاء يف تطبيقات مدنية، حيث إن ذلك             

أمــن البشــرية ورخائهــا وتنميــتها، خصوصــا يف جمــاالت الصــحة ومحايــة البيــئة والتخفــيف مــن  
 .الكوارث على األرض

يونـيه، أبلـغ رئـيس الفـريق العـامل املعين           / حزيـران  ١٤، املعقـودة يف     ٥٤٣ويف اجللسـة     -٦٤
، عن  )اململكة املتحدة (باسـتخدام مصـادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، سام هاربيسون            

، املعقودة  [...]ويف اجللسة   . الـتقدم الـذي أحرزه الفريق العامل أثناء جلساته ما بني الدورات           
يونـيه، أبلغـت الرئيسـة باإلنابـة، ألـيس كابونـييت، عن نتائج جلسات الفريق             /حزيـران [...] يف  

 .العامل اليت عقدها أثناء الدورة احلالية للجنة

ة بارتــياح أنــه، نتــيجة للعمــل الــذي قــام بــه الفــريق العــامل، وضــعت  والحظــت اللجــن -٦٥
الصـيغة النهائـية لقائمـة أولـية باألهداف واملواضيع احملتملة وجلدول أعمال مؤقت حللقة العمل                

وأقــرت اللجــنة القائمــة األولــية بــاألهداف واملواضــيع احملــتملة وجــدول أعمــال  . اآلنفــة الذكــر
 ).A/AC.105/L.260(مؤقت حللقة العمل 

واتفقــت اللجــنة عــلى أن يواصــل الفــريق العــامل أعمالــه مــا بــني الــدورات، بالوســائل  -٦٦
اإللكترونـية، وذلـك بالـتعاون الوثـيق مـع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب شؤون الفضاء          

، اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامـة، ـدف وضـع الصيغة النهائية للجوانب التنظيمية واللوجستية                
والقـيام، عـند االقتضـاء، بـتعديل اجلـدول الـزمين االرشادي ألعمال حلقة العمل املزمع عقدها                  

 .أثناء الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
  

  التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية -٥ 
ظـرت، عمـال بقرار اجلمعية      الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية قـد ن                -٦٧

، يف البـند املـتعلق بالتطبيـب عـن بعـد باالعـتماد على النظم الفضائية مبوجب                  ٥٩/١١٦العامـة   
وأحاطــت . خطــة العمــل الثالثــية الســنوات الــيت اعــتمدا اللجــنة الفرعــية يف دورــا األربعــني  

ند من جدول األعمال،    اللجـنة عـلما باملناقشات اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار ذلك الب             
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٣٨-١٢٦الفقرات (واليت هي جمسدة يف تقرير اللجنة الفرعية 

ونوهــت اللجــنة مبســامهة التطبيــب عــن بعــد يف حتســني الصــحة العمومــية، وخاصــة يف  -٦٨
حــة  مــن األهــداف اإلمنائــية لأللفــية وهــو مكاف ٦املــناطق الريفــية، وكذلــك يف الوفــاء بــاهلدف  

والحظت اللجنة كذلك أن بعض الدول  . األيـدز وفريوسـه واملالريـا وغـري ذلـك من األمراض           
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تسـتخدم القـدرات الفضـائية عـلى أكمـل وجـه مـن أجـل حتسـني خدماـا الصـحية العمومــية،            
والحظت . بيـنما تعكـف دول أخـرى عـلى اسـتهالل مشاريع رائدة يف جمال التطبيب عن بعد                 

ــبد   ــتقدير مــا ي ــدويل مــن اهــتمام كــبري بتقاســم العمــل الــذي جيــري     اللجــنة مــع ال يه اــتمع ال
والحظت اللجنة أيضا القلق    . االضـطالع به يف جمال التطبيب عن بعد والتعلم من ذلك العمل           

القـائم بشـأن احلواجـز القانونـية والرقابـية فيما يتعلق بتطبيق التطبيب عن بعد، والتكلفة العالية                  
ــية   ــرباجميات الطب ــلمعدات وال ــزيد مــن الفــرص     ل ــنداء إىل إتاحــة م البيولوجــية ذات الصــلة، وال

للـبلدان النامـية لتمكيـنها مـن جـين أقصـى قـدر من املنافع من التطبيب عن بعد باالعتماد على                      
 .الفضاء

  
  األجسام القريبة من األرض -٦ 

ة الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية قـد نظـرت، عمـال بقرار اجلمعي                     -٦٩
، يف بــند يــتعلق باألجســام القريــبة مــن األرض يف إطــار خطــة العمــل الثالثــية  ٥٩/١١٦العامــة 

وأحاطـت اللجـنة علما     . السـنوات الـيت اعـتمدا اللجـنة الفرعـية يف دورـا احلاديـة واألربعـني                
باملناقشــة الــيت دارت يف اللجــنة الفرعــية يف إطــار ذلــك البــند مــن جــدول األعمــال، والــيت هــي 

 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٥٣-١٣٩الفقرات (يف تقرير اللجنة الفرعية جمسدة 
  

  دعم تدبر الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية -٧ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، قـد نظرت، عمال بقرار اجلمعية                 -٧٠

الكوارث باالعتماد على النظم    ، يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق بدعم تدبر             ٥٩/١١٦العامـة   
 ١٨الفقرة  (الفضـائية، وفقـا للخطة الثالثية السنوات اليت اعتمدا يف دورا احلادية واألربعني              

وأحاطـت اللجـنة علما باملناقشات اليت دارت يف         ). A/AC.105/823مـن املـرفق الـثاين بالوثـيقة         
يت هـي جمسـدة يف تقريـر اللجنة    اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمـال، والـ                

 ).A/AC.105/840 من الوثيقة ١٧٣-١٥٤الفقرات (الفرعية 

وقدمـت اللجـنة تعازيهـا إىل الدول اليت عانت من كارثة التسونامي اليت حلّت باحمليط           -٧١
 . ومن خملفاا٢٠٠٤ديسمرب /اهلندي يف كانون األول

 وشعبا، بسبب الزلزال اهلائل الذي      وقدمـت اللجـنة تعازيهـا أيضـا إىل شـيلي، حكومة            -٧٢
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران١٤هز مشال ذلك البلد يف 
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والحظـت اللجنة أن الكارثة األليمة املتمثلة يف الزلزال وتسونامي واليت أصابت بلدانا              -٧٣
  وأودت حبـــياة مـــا يقـــارب٢٠٠٤ديســـمرب / كـــانون األول٢٦يف مـــنطقة احملـــيط اهلـــندي يف 

ــبؤ    شـــخص أبـــرزت أمهـــ ٢٣٠ ٠٠٠ ــاء يف التنـ ــيا الفضـ ية إجيـــاد دور أكـــرب وأجنـــع لتكنولوجـ
 .بالكوارث الطبيعية ورصدها والتخفيف من آثارها، وإىل احلاجة إىل ذلك الدور

ــيها         -٧٤ ــا ف ــد واالتصــاالت الســاتلية، مب والحظــت اللجــنة أن الصــور املستشــعرة عــن بع
ارثــة تســونامي يف خدمــات التطبيــب عــن بعــد مســتخدمة يف عملــيات اإلغاثــة بعــد حــدوث ك

 .منطقة احمليط اهلندي

والحظـت اللجـنة أن اجـتماع قـادة رابطـة أمم جنوب شرقي آسيا غداة وقوع كارثة             -٧٥
، قـد اعتمد إعالنا بشأن  ٢٠٠٥يـناير  / كـانون الـثاين   ٦تسـونامي، الـذي عقـد يف جاكارتـا يف           

وقايـة يف أعقــاب  العمـل مـن أجــل تعزيـز اإلغاثــة يف حـاالت الطــوارئ واإلصـالح والــتعمري وال     
ــزال وتســونامي الــيت وقعــت يف    ــة الزل وممــا تضــمنه  . ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول٢٦كارث

 .اإلعالن التزام القادة واملشاركني بإنشاء نظام إنذار مبكر إقليمي

والحظـت اللجـنة بارتياح أن خمفرا أماميا لكشف تسونامي قد أنشئ يف سياق املركز                -٧٦
وأفــيد بــأن املخفــر األمــامي موصــول بأجهــزة اســتقبال  .  بــالكوارثالوطــين التايلــندي لإلنــذار

 .للبث الساتلي

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن عــدة دول ومــنظمات اســتخدمت بــنجاعة تكنولوجــيا    -٧٧
 .الفضاء يف تقدمي مساعدة نشطة من أجل التنبؤ بالكوارث ورصدها وتقديرها

الفضـاء فعـال مسامهتها يف التخفيف   وأبـدي رأي مفـاده أنـه، بيـنما أثبتـت تكنولوجـيا               -٧٨
مـن آثار الكوارث الطبيعية بوجه عام، فإنه ينبغي حتسني آليات اإلنذار والرصد والتنبؤ وزيادة               

 .وأفيد بأن ذلك سيكفل التهيؤ على حنو أفضل للتصدي للكوارث الطبيعية الكربى. جناعتها

ء هيـئة دولـية تعىن بتنسيق   وأبـدي رأي مفـاده أن بإمكـان اللجـنة، عـند الـنظر يف إنشـا         -٧٩
اخلدمـات الفضـائية من أجل استخدامها يف تدبر الكوارث، أن تنظر يف توسيع نطاق مسؤولية          

ــئة التنســيقية     ورأى ذلــك الوفــد أن . مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لكــي يشــمل تلــك اهلي
ع بتلك املكتـب، بصـفته هيـئة مـن هيـئات األمـم املـتحدة، له املؤهالت اليت تكفل له االضطال         

املهمـة، وأن هـذا الـنهج، الـذي يـنطوي عـلى زيـادة طفيفة يف املوارد، سيكون أجنع تكلفة من                      
 .إنشاء هيئة جديدة
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وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن االقــتراح الداعــي إىل إنشــاء تلــك اهليــئة           -٨٠
ــناء عــل     ى توصــية التنســيقية هــو أول إجــراء مــلموس اختذتــه اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية ب

ورأى ذلـك الوفـد أن تلـك اهليـئة ينـبغي أن تـناط ـا رمسيا املسؤولية عن         . اليونيسـبيس الثالـث   
تنسـيق وتنفـيذ مـنظومة فضـائية عملياتـية مـتكاملة مـن أجل تدبر الكوارث الطبيعية والتخفيف           

 .من آثارها على نطاق عاملي

الفضــائية الدولــية املقــترحة وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن اهليــئة التنســيقية    -٨١
لـتدبر الكـوارث ستسـد فجـوات يف تنسـيق اخلدمـات الفضـائية املعنية بتدبر الكوارث الطبيعية                   

فيما يتعلق مبرحليت الوقاية وإعادة " الفضاء والكوارث الكربى  "وسـتكمل امليـثاق الدويل بشأن       
ظمة جديدة يف قطاع يشهد ورأى ذلـك الوفـد أنـه قـد يكـون من غري املثمر إنشاء من            . التأهـيل 

العديـد مـن املـتعهدين الدولـيني وأن مـن األفضل إنشاء تلك اهليئة ضمن منظومة األمم املتحدة             
 .أو كجزء من منظمة دولية موجودة

  
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -٨ 

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

  البلدان النامية ومصاحلها
الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية واصــلت، عمــال بقــرار اجلمعــية     -٨٢

 املــتعلق بــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض     ، الــنظر يف بــند جــدول األعمــال   ٥٩/١١٦العامــة 
وأحاطت اللجنة علما باملناقشات    . بند مناقشة منفردا  /واالتصـاالت الفضـائية بصـفته موضـوعا       

الـيت دارت يف اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمـال، واليت هي جمسدة يف                         
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٨٠-١٧٤الفقرات (عنها تقرير اللجنة الفرعية 

وأعـرب بعـض الوفـود جمـددا عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض مورد                 -٨٣
ورأت تلـك الوفود أن استغالل املدار الثابت بالنسبة      . طبـيعي نـادر ومهـدد بـأن يصـبح مشـبعا           

لــألرض ينــبغي ترشــيده وإتاحــته لكــل الــبلدان، وخاصــة الــبلدان النامــية، ممــا يتــيح هلــا فرصــة     
ورأت أنه ينبغي أن تراعى أيضا      . صـول إىل املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض يف ظروف عادلة            الو

احتـياجات الـبلدان النامـية ومصـاحلها واملوقـع اجلغـرايف لـبعض الـبلدان واالجراءات اليت يتبعها                   
 .االحتاد الدويل لالتصاالت
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فرعــية يف دورــا وأشــار بعــض الوفــود إىل توافــق اآلراء الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة ال  -٨٤
الثانـية واألربعـني، وأفـادت بأنـه، نظـرا ملـا يتسـم بـه املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض مـن مسات                           

لذلك، رأت تلك الوفود أن املدار     . خاصـة، فينـبغي اعتـباره جزءا أساسيا من الفضاء اخلارجي          
 .الثابت بالنسبة لألرض ينبغي أن خيضع لنظام خاص

أن اللجنة الفرعية استمعت، يف دورا الثانية واألربعني، يف         والحظـت اللجنة باهتمام      -٨٥
، إىل عـرض إيضـاحي قدمـه ممـثل كولومبـيا، نـيابة عـن األمانـة املؤقتة ملؤمتر القارة                     ٢٠٠٥عـام   

أداة حتلـــيل الســـتغالل املـــدار الثابـــت بالنســـبة " األمريكـــية الـــرابع املعـــين بالفضـــاء، وعـــنوانه 
غـري املتجانس ملوارد طيف الترددات يف املدار، مما يزيد يف         ، موضـحا فـيه االسـتخدام        "لـألرض 

 .احتمال تعرض بعض املناطق إىل إشباع
  

   سنة دولية للفيزياء األرضية والفيزياء الشمسية٢٠٠٧دعم إعالن سنة  -٩ 
ــرار         -٨٦ ــد نظــرت، عمــال بق ــية ق ــيــة والتقن ــيــة العلم ــت اللجــنــة أن اللجــنــة الفرع الحظــ

 سنة  ٢٠٠٧، يف بـند مـن جـدول األعمـال يـتعلق بدعـم إعـالن سنة                  ٥٩/١١٦امـة   اجلمعـية الع  
وأحاطــت . بــند مناقشــة مــنفردا/دولــية للفــيزياء األرضــية والفــيزياء الشمســية، بصــفته موضــوعا

اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت دارت يف اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند من جدول األعمال،                    
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٩٢-١٨١الفقرات (للجنة الفرعية واليت هي جمسدة يف تقرير ا

 سـتكون مسـعى دوليا      ٢٠٠٧والحظـت اللجـنة أن السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية               -٨٧
ختطـط الـدول يف كـل مـنطقة يف إطـاره الستضـافة صـفائف مـن األدوات أو توفـري باحثني من                        

كذلــك أن الســنة الدولــية للفــيزياء والحظــت اللجــنة . العــلماء أو عــرض دعــم لبعــثات فضــائية
 ستصـلح لتركـيز االهـتمام يف كامل أحناء العامل على أمهية التعاون الدويل يف                ٢٠٠٧الشمسـية   

 .األرضية-أنشطة البحث يف جمال الفيزياء الشمسية
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية -١٠ 
حظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية قـد نظـرت، عمـال بقرار اجلمعية                     ال -٨٨

، يف اقـتراحات ملشـروع جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثالـثة واألربعني،                 ٥٩/١١٦العامـة   
وقــد أقــرت اللجــنة الفرعــية توصــيات فــريقها العــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعمــال  

ــثة و  ــدورة الثال  واملــرفق األول مــن  ١٩٥-١٩٣الفقــرات (األربعــني للجــنة الفرعــية  املؤقــت لل
 ).A/AC.105/848الوثيقة 
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واسـتذكرت اللجـنة توصيتها يف دورا السابعة واألربعني مبواصلة املمارسة املتمثلة يف        -٨٩
واالحتاد الدويل  ) كوسبار(التنظـيم التـناويب السـنوي للـندوة املشـتركة بـني جلـنة أحباث الفضاء                 

وأقرت اللجنة اتفاق   . والـندوة املعنـية بـتعزيز الشـراكة مع الصناعة         ) إيـاف (حة الفضـائية    لـلمال 
اللجـنة الفرعية على عقد الندوة املعنية بتعزيز الشراكة مع الصناعة وتعليق الندوة املشتركة بني               

 ٢٤الفقرة  (٢٠٠٦واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية يف سنة   ) كوسـبار (جلـنة أحبـاث الفضـاء       
 ).A/AC.105/848من املرفق األول بالوثيقة 

وأقــرت اللجــنة التوصــية الداعــية إىل أن تتــناول الــندوة البعــثات الــرادارية ذات الفــتحة  -٩٠
وأقــرت اللجــنة أيضــا اتفــاق اللجــنة الفرعــية عــلى أن تعقــد الــندوة يف . االصــطناعية وتطبــيقاا

 وأن يكـرس للـندوة كـل الوقت املتاح للجنة           ظهـرية الـيوم األول مـن الـدورة الثالـثة واألربعـني            
 ).A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٥الفقرة . (الفرعية يف تلك الظهرية

وأقــرت اللجــنة التوصــية بــأن تواصــل اللجــنة الفرعــية الــنظر يف البــند املــتعلق باحلطــام     -٩١
الفقرة (ت عليها اللجنة الفرعية     الفضـائي وفقـا خلطة العمل اجلديدة املتعددة السنوات اليت اتفق          

 ).A/AC.105/848 من املرفق الثاين بالوثيقة ٦ من املرفق األول؛ والفقرة ١٨؛ والفقرة ١٩٤

وأقـرت اللجـنة التوصـية بـأن تواصـل اللجـنة الفرعـية الـنظر يف البـند املتعلق باستخدام                      -٩٢
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وفقــا خلطــة العمــل املــ    تعددة الســنوات بصــيغتها مصــادر القــدرة ال

 من املرفق األول؛ والفقرة     ١٩؛ والفقرة   ١٩٤الفقرة  (املعدلـة اليت اتفقت عليها اللجنة الفرعية        
 ).A/AC.105/848 من املرفق الثالث بالوثيقة ٨

وأقـرت اللجـنة توصـية اللجنة الفرعية بشأن تعديل خطة العمل فيما خيص بند جدول                 -٩٣
ــتعلق باألجســـ  ــال املـ ــامني  األعمـ ــن األرض للعـ ــبة مـ ــرة  (٢٠٠٧ و٢٠٠٦ام القريـ ؛ ١٩٤الفقـ

 ).A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٠والفقرة 

وأقـرت اللجـنة توصـية اللجـنة الفرعـية اخلاصـة بـتعديل خطـة العمل بشأن بند جدول                     -٩٤
الفقــرة  (٢٠٠٦األعمـال املـتعلق بدعـم تدبـر الكـوارث باالعــتماد عـلى الـنظم الفضـائية للعـام          

 ).A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢١؛ والفقرة ١٩٤

 النظر يف بند    ٢٠٠٦وأقـرت اللجـنة التوصـية اخلاصـة بـأن تـبدأ اللجنة الفرعية يف عام                  -٩٥
، وفقا خلطة العمل    ٢٠٠٧جديـد مـن جـدول األعمـال بشـأن السـنة الدولية للفيزياء الشمسية                

 مــن املــرفق األول بالوثــيقة ٢٢الفقــرة (ا اللجــنة الفرعــية املــتعددة الســنوات الــيت اتفقــت علــيه 
A/AC.105/848.( 
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واسـتنادا إىل مـداوالت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية أثناء دورا الثانية واألربعني،                  -٩٦
اتفقــت اللجــنة عــلى مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت الــتايل للــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة 

 :الفرعية

 . آراء عام وتقدمي للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنيةتبادل -١ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢  

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

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

 :البنود اليت سينظر فيها يف إطار خطط العمل -٥ 

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

 عــلى الــنحو املــبني يف خطــة العمــل املــتعددة      ٢٠٠٦العمــل لعــام  (   
ــيقة  مـــــن املـــــرفق٦الســـــنوات الـــــواردة يف الفقـــــرة   الـــــثاين بالوثـــ

A/AC.105/848( 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

 من املرفق الثالث    ٨ على النحو املبين يف الفقرة       ٢٠٠٦العمـل لعـام     (   
 )A/AC.105/848بالوثيقة 

 التطبيب عن بعد باالعتماد على النظم الفضائية؛ )ج(  

املبــين يف خطــة العمــل املــتعددة     عــلى الــنحو  ٢٠٠٦العمــل لعــام  (   
 )A/58/20 من الوثيقة ١٣٨السنوات الواردة يف الفقرة 

 األجسام القريبة من األرض؛ )د(  

ــام  (    ــرة   ٢٠٠٦العمــل لع ــين يف الفق ــنحو املب ــرفق  ٢٠ عــلى ال  مــن امل
 )A/AC.105/848األول بالوثيقة 

 دعم تدبر الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية؛ )ه(  
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ــام  (    ــرة   ٢٠٠٦العمــل لع ــين يف الفق ــنحو املب ــرفق  ٢١ عــلى ال  مــن امل
 )A/AC.105/848األول بالوثيقة 

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  )و(  

ــام  (    ــرة   ٢٠٠٦العمــل لع ــبني يف الفق ــنحو امل ــرفق  ٢٢ عــلى ال ــن امل  م
 )A/AC.105/848األول بالوثيقة 

ــند مــنفرد للمناقشــة /موضــوع -٦  ــية   دراســ. ب ــية واخلــواص التقن ــيعة الفيزيائ ة الطب
لـلمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبـيقاته يف مـيدان االتصاالت                
الفضــائية وغــريه مــن املــيادين، وكذلــك املســائل األخــرى املتصــلة بــتطورات    
ــية      ــبلدان النام ــياجات ال ــبار خــاص الحت ــالء اعت االتصــاالت الفضــائية، مــع اي

 ومصاحلها؛

دول األعمــال املؤقــت للــدورة الــرابعة واألربعــني للجــنة الفرعــية   مشــروع جــ -٧ 
بنود /العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلـك حتديـد املواضـيع الـيت سـتبحث كمواضـيع                

 .منفردة للمناقشة أو ستبحث يف إطار خطط عمل متعددة السنوات

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

  رير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا الرابعة واألربعني                       تق -دال  
أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـتقرير اللجـنة الفرعـية القانونـية عـن أعمال دورا               -٩٧

، الذي تضمن نتائج مداوالا حول البنود اليت عهدت ا          )A/AC.105/850(الـرابعة واألربعني    
على ) إيطاليا(، وشـكرت السـيد سـريجيو ماركيزيو     ٥٩/١١٦لقـرار   اجلمعـية العامـة إلـيها يف ا       

 .قيادته املقتدرة كرئيس للجنة الفرعية القانونية

يونـــيه، ألقـــى رئـــيس اللجـــنة الفرعـــية  / حزيـــران١٣، املعقـــودة يف ٥٤٠ويف اجللســـة  -٩٨
 .القانونية كلمة عن أعمال اللجنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعني

لمة يف إطـار هذا البند ممثلو إيطاليا والربازيل وبلجيكا واجلمهورية التشيكية            وألقـى كـ    -٩٩
 .وشيلي والصني وفرنسا وكولومبيا وماليزيا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليونان
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  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -١ 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية ٥٩/١١٦قــا لقــرار اجلمعــية العامــة الحظــت اللجــنة أنــه، وف -١٠٠

القانونـية يف حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، كبند              
وأحاطـت اللجـنة الفرعـية عـلما باملناقشـة الـيت دارت يف اللجـنة الفرعية يف إطار ذلك                    . منـتظم 

 من  ٣٨-٢٤الفقرات  (سدة يف تقرير اللجنة الفرعية      البـند مـن جـدول األعمـال، والـيت هي جم           
 ).A/AC.105/850الوثيقة 

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية دعت فريقها العامل املعين حبالة معاهدات األمم                 -١٠١
املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها، الـذي سينتخب رئيسه يف تاريخ الحق                   

حظـت اللجـنة أيضـا أن اللجـنة الفرعـية اتفقـت الحقا على تعليق           وال. إىل االنعقـاد مـن جديـد      
انعقـاد الفـريق العـامل وعـلى دعوته إىل االنعقاد من جديد يف الدورة اخلامسة واألربعني للجنة          

، وعــلى أن تســتعرض يف تلــك الــدورة احلاجــة إىل متديــد واليــته بعــد ٢٠٠٦الفرعــية، يف عــام 
 .تلك الدورة

ــة معــاهدات األمــم    ورحبــت اللجــنة با -١٠٢ ملعلومــات الــيت قدمــتها بعــض الوفــود عــن حال
املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي يف الوقت الراهن يف دول كل من تلك الوفود وعن                 
االجــراءات اإلضــافية الــيت تعــتزم تلــك الــدول اختاذهــا بغــية االنضــمام إىل تلــك املعــاهدات أو    

يضا، مع االرتياح، بالتقارير عن التقدم الذي أحرزته        وأحاطت اللجنة علما أ   . التصـديق علـيها   
 .الدول األعضاء يف صوغ قوانني الفضاء الوطنية فيها

وأعربـت اللجنة عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي للمواد اإلعالمية املمتازة             -١٠٣
بكي املفيد الـيت قدمهـا عـن تشريعات الفضاء الوطنية واملعاهدات الدولية، وكذلك للموقع الش       

 .املتعلق بأعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

ــب شــؤون الفضــاء          -١٠٤ ــزود مكت ــبغي أن ت ــدول األعضــاء ين ــلى أن ال واتفقــت اللجــنة ع
اخلـارجي بانـتظام مبعلومـات عـن تشـريعات وسياسـة الفضـاء الوطنية فيها لكي حيتفظ املكتب                   

 .بقاعدة بيانات حديثة عن ذلك املوضوع

الوفــود عــن رأي مفــاده أن معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء    وأعربــت بعــض  -١٠٥
ــيا شــامال يشــجع عــلى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي ويدعــم        اخلــارجي أنشــأت إطــارا قانون
االضـطالع بأنشـطة مـتزايدة التعقـيد يف الفضـاء اخلـارجي مـن جانـب احلكومـات ومن جانب                

. فضــاء والــدول غــري املــرتادة للفضــاء اهليــئات اخلاصــة عــلى الســواء، ويفــيد الــدول املــرتادة لل  
 .ودعت تلك الوفود إىل زيادة االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجي
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وأعربـت وفـود أخـرى عـن رأي مفـاده أنـه بالـنظر إىل الـتطورات يف أنشـطة الفضـاء،            -١٠٦
مـثل االسـتغالل الـتجاري للفضـاء ومشاركة القطاع اخلاص، توجد حاجة إىل النظر يف صوغ                 

ة شـاملة جديـدة بشـأن قانون الفضاء اخلارجي بغية مواصلة تعزيز النظام القانوين الدويل                اتفاقـي 
ورأت تلـك الوفـود أن اتفاقية شاملة وحيدة ميكن أن   . الـذي يتـناول أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      

 .تنظم مجيع جوانب أنشطة الفضاء اخلارجي

 صك شامل جديد بشأن وأُعـرب عـن رأي مؤداه أن النظر يف إمكانية التفاوض حول          -١٠٧
 .قانون الفضاء ال ميكن أن يؤدي إالّ إىل تقويض مبادئ نظام قانون الفضاء احلايل

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه بالــنظر إىل أن معــاهدات األمــم املــتحدة بشــأن الفضــاء     -١٠٨
اخلـارجي تطـورت مـن خـالل توافـق اآلراء وتتمـتع بالقـبول من عدد كبري من الدول فإن نظر             

ة يف حالـة وتطبيق تلك االتفاقيات أمر هام وسيشجع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف                 اللجـن 
 .االتفاقيات على االنضمام إليها

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه عـلى الـرغم مـن أن اإلطار القانوين الدويل الراهن يستند            -١٠٩
ح شامل ملعاهدات الفضاء    إىل اتفاقـات مت التوصـل إلـيها بتوافق اآلراء فإن هناك حاجة إىل تنقي              

 .اخلارجي لكي تظل مفيدة ومواكبة للتطورات اجلارية يف جدول األعمال الدويل

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ال يلـزم تنقـيح شـامل ملعـاهدات الفضاء اخلارجي ولكن                      -١١٠
ورأى الوفــد الــذي . يلــزم إجــراء اســتعراض يشــتمل عــلى إدخــال تعديــالت عــلى املعــاهدات   

 الـرأي أن املعـاهدات ينـبغي أن يتجـلى فـيها تـوازن بـني القانون الدويل العام                أعـرب عـن ذلـك     
 .وواقع القانون اخلاص يف أنشطة الفضاء الراهنة

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن ورقـة العمـل الـيت قدمهـا عـدد مـن الدول                          -١١١
ــنوان  ــدويل      "بع ــانون الفضــاء ال ــتطوير ق ــيت "مســتقبالاســتبيان بشــأن اخلــيارات املمكــنة ل ، وال

سيناقشـها الفـريق العـامل املعـين ببـند جدول األعمال يف الدورة التالية للجنة الفرعية القانونية،                  
ذات أمهـية خاصة وميكن أن تساعد اللجنة الفرعية القانونية على التوصل إىل استنتاجات بناءة               

 .بشأن اجتاه أعماهلا يف املستقبل

لفـريق العامل املعين ببند جدول األعمال ينبغي أن متدد          وأُعـرب عـن رأي بـأن واليـة ا          -١١٢
إىل مـا بعـد الـدورة القادمـة للجـنة الفرعـية القانونـية، ألن ذلك اإلجراء سيساعد على تشجيع                     

 .املزيد من االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجي
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ية لقانون الـرابطة الـربازيل  وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـأن مجهوريـة الـربازيل و            -١١٣
 استضافتا حلقة عمل حول قانون الفضاء عقدت يف ريو دي جانريو،     املالحـة اجلويـة والفضـاء     
ورحبـت اللجنة باإلعالن    . ٢٠٠٤نوفمـرب   / تشـرين الـثاين    ٢٥ إىل   ٢٢الـربازيل، يف الفـترة مـن        

 تشرين  ٢٥عـن أن حكومـة نـيجرييا ستستضـيف حلقـة العمـل التالـية حـول قـانون الفضاء يف                      
 .٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

  
  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٢ 

، نظــرت اللجــنة الفرعــية ٥٩/١١٦الحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  -١١٤
. القانونـية يف معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء، كبند منتظم                  

لما باملناقشـة الـيت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار ذلك البند والواردة يف               وأحاطـت اللجـنة عـ     
 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ٥٣ -٣٩الفقرات (تقرير اللجنة الفرعية 

والحظــت اللجــنة بعــني االرتــياح أن اللجــنة الفرعــية القانونــية زودت بــتقارير مــن          -١١٥
انون الفضـاء، ووافقـت عـلى أن تدعو األمانة      مـنظمات دولـية خمـتلفة عـن أنشـطتها املـتعلقة بقـ             

املـــنظمات الدولـــية مـــرة أخـــرى إىل تقـــدمي الـــتقارير إىل اللجـــنة الفرعـــية يف دورـــا اخلامســـة  
 .٢٠٠٦واألربعني، يف عام 

والحظـت اللجـنة أنـه، مـن أجـل تعزيـز مشـاركة مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف                  -١١٦
كن أن تقدم تلك املؤسسات تقارير، عند الطلب، بشأن         أعمـال اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني، مي        

مسـائل تـتعلق ببـنود معيـنة من جدول األعمال، وكذلك معلومات عن أنشطتها، عندما حتول                 
 .قيود املوارد دون مشاركتها يف االجتماعات

وأحاطـت اللجـنة عـلما بقرار اللجنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية والتكنولوجيا              -١١٧
ــية بــل أن تشــدد عــلى     ) ميســتكو( ــا للمــبادئ األخالق ــتابعة لليونســكو بــأن ال تضــع إعالن ال

القضـايا األخالقـية واألدبـية اليت تثريها األنشطة الفضائية، وأن تذكي الوعي بتلك القضايا، يف                
وقـد اعـتمدت كوميسـت ذلـك القـرار يف دورا العادية الرابعة،      . إطـار تعزيـز الـتعاون الـدويل       

، وسـيقدم إىل اجلمعـية العامـة لليونسكو يف أواخر    ٢٠٠٥مـارس   / بـانكوك يف آذار    املعقـودة يف  
 . للنظر فيه٢٠٠٥عام 

والحظـت اللجـنة أيضـا أن مؤمتـرا بشـأن اإلطار القانوين واألخالقي ألنشطة املالحني                 -١١٨
 وأنه يعتزم عقد    ٢٠٠٤الفضـائيني عـلى مـنت احملطـة الفضـائية الدولـية عقـد يف بـاريس يف عـام                     



 

25  
 

A/AC.105/L.259/Add.1  

 بشـأن اإلطـار القـانوين واألخالقي الستكشاف املنظومة الشمسية ينظم            ٢٠٠٦مؤمتـر يف عـام      
 .املركز األورويب لقانون الفضاءبالتشارك بني اليونسكو و

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينــبغي احلفــاظ عــلى الــتفاعل الوثــيق بــني قــانون الفضــاء   -١١٩
وثيق بني اليونسكو واللجنة، وال سيما جلنتها       وأخالقـيات الفضـاء وأنـه ينـبغي تعزيـز التعاون ال           

 .الفرعية القانونية
  

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 

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

، واصـلت اللجنة الفرعية     ٥٩/١١٦الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -١٢٠
تعريف الفضاء اخلارجي   ) أ: (القانونـية الـنظر، يف إطـار بـند منـتظم، يف األمـور املـتعلقة مبا يلي                 

 طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك         )ب(وتعـيني حـدوده؛ و      
ــلمدار الثابــت بالنســبة        ــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل ل ال

وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشة اليت    . لـألرض دون مسـاس بـدور االحتـاد الـدويل لالتصـاالت          
 الفقــرات(لــك البــند، والــواردة يف تقريــر اللجــنة الفرعــية   دارت يف اللجــنة الفرعــية يف إطــار ذ 

 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ٧٠-٥٤

والحظــت اللجــنة أن الفــريق العــامل املعــين ــذا البــند أعــيد إنشــاؤه برئاســة خوســيه      -١٢١
لكـي يـنظر يف األمـور املـتعلقة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعيني                ) الـربازيل (مونسـريات فيـلهو     

 وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية القانونــية يف دورــا التاســعة حــدوده فقــط،
 .والثالثني وأقرته اللجنة يف دورا الثالثة واألربعني

من ) هـ(و  ) ج (-) أ (٥وأقـرت اللجـنة توصـيات الفـريق العامل الواردة يف الفقرات              -١٢٢
 ٦٨الفقرة  (وافقت عليها اللجنة الفرعية     واليت  ) A/AC.105/850املـرفق األول للوثـيقة      (تقريـره   

 ).A/AC.105/850من الوثيقة 

واتفقـت اللجـنة عـلى دعوة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل النظر يف إمكانية إعداد                  -١٢٣
تقريــر عــن اخلصــائص التقنــية لألجســام الفضــائية اجلويــة عــلى ضــوء املســتوى الــراهن للــتقدم    

 . قد حتدث يف املستقبل املنظورالتكنولوجي والتطورات اليت
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وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد    -١٢٤
طبـيعي ذو خصـائص فـريدة ومهدد باإلشباع، وأنه ينبغي لذلك ضمان الوصول إليه على قدم                 

لبعض البلدان،  املسـاواة جلمـيع الـدول، مـع مـراعاة احتـياجات الـبلدان النامية واملوقع اجلغرايف                  
 .على وجه اخلصوص

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن اســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض،     -١٢٥
ضــافة إىل اســتغالله اســتغالال رشــيدا،  إل با،الــذي هــو مــورد طبــيعي حمــدود، ينــبغي أن يكــون  

هلا إمكانية النفاذ   مـتاحا جلمـيع الـبلدان، بصرف النظر عن قدراا التقنية الراهنة، وبذلك تتاح               
 الحتياجات البلدان النامية على وجه اخلصوص، ،عتباراالإىل املـدار بشـروط عادلـة، مـع إيالء        

 . االحتاد الدويل لالتصاالتبدعم منومصاحلها وكذلك للموقع اجلغرايف لبلدان معينة، 

 وأعــرب بعــض الوفــود عــن ارتــياحه لالتفــاق الــذي توصــلت إلــيه اللجــنة الفرعــية يف    -١٢٦
ــثالثني   ــيقة   (دورــا التاســعة وال ــرفق الثالــث للوث ــاده أن  )A/AC.105/738انظــر امل ــذي مف ، وال

التنســيق بــني الــبلدان ــدف اســتغالل املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض ينــبغي أن جيــري بطــريقة  
 .عادلة ومبا يتوافق مع اللوائح الراديوية الصادرة من االحتاد الدويل لالتصاالت

ن رأي مفـاده أنـه، بغـية تنفـيذ االتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية                    وأُعـرب عـ    -١٢٧
القانونـية يف دورـا التاسـعة والـثالثني، سـيلزم أن يشـارك فـيه االحتـاد الـدويل لالتصاالت وأن                      

ــاال   ــيذا فع ــنفذه تنف ــدويل       . ي ــني االحتــاد ال ــة ب ــبغي أن تصــبح العالق ــرض، ين ــك الغ ــيقا لذل وحتق
ثـق وأن تـنظّم بطـريقة جتعـل مـن املمكـن تنفـيذ االتفاقـات اليت تتوصل                   لالتصـاالت واللجـنة أو    
 .إليها اللجنة تنفيذا فعاال

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه رغــم الصــعوبات الــيت تكتــنف التوصــل إىل توافــق آراء     -١٢٨
بشـأن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، ينـبغي أن تواصل الدول األعضاء مشاوراا                   

 ــدف احلفــاظ عــلى الســالم واألمــن يف الفضــاء اخلــارجي وتعزيــز اســتخدامه يف  بشــأن البــند،
 .األغراض السلمية

  
 استعراض املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٤ 

  وإمكان تنقيحها
 ، واصـلت اللجنة الفرعية    ٥٩/١١٦الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -١٢٩

ــنووية يف الفضــاء        ــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة ال ــنظر يف اســتعراض امل ــية ال القانون
 .بند منفرد للمناقشة/اخلارجي وإمكان تنقيحها كموضوع
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والحظــت اللجــنة أنــه مت تــبادل لــآلراء يف اللجــنة الفرعــية القانونــية بشــأن اســتعراض    -١٣٠
وية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها، كما       املـبادئ املتصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنو           

، أشري فيه   )A/AC.105/850 من الوثيقة    ٨١-٧١الفقرات  (هـو وارد يف تقريـر اللجـنة الفرعـية           
استخدام "إىل العمـل الـذي تقـوم بـه حاليا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إطار البند املعنون                   

 ".مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  

النظر يف مشروع الربوتوكول األويل املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية امللحق  -٥ 
باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية على املعدات املنقولة، اليت فُتح باب التوقيع عليها 

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٥٩/١١٦أنــه وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة  الحظــت اللجــنة  -١٣١

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق      "بند واحد للمناقشة عنوانه     /القانونـية يف موضوع   
باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، املــلحق باالتفاقــية املــتعلقة بالضــمانات الدولــية عــلى   

 تشرين ١٦تح بـاب التوقـيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف       املعـدات املـنقولة، الـيت فُـ       
وأحاطـت اللجـنة علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار     ". ٢٠٠١نوفمـرب   /الـثاين 

 مـــن الوثـــيقة  ١١٧-٨٢الفقـــرات  (ذلـــك البـــند، كمـــا وردت يف تقريـــر اللجـــنة الفرعـــية      
A/AC.105/850.( 

، نظرت اللجنة الفرعية القانونية يف بندين       ٥٩/١١٦وفقا للقرار   والحظـت اللجنة أنه      -١٣٢
 :فرعيني حتت هذا البند من جدول األعمال

االعتــبارات املتصــلة بإمكانــية قــيام األمــم املــتحدة بوظــيفة الســلطة اإلشــرافية    )أ( 
 ؛ املقبلمبوجب الربوتوكول

 وحقـوق الدول    بلاملقـ االعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بـني أحكـام الـربوتوكول              )ب( 
 .والتزاماا مبوجب النظام القانوين املطبق على الفضاء اخلارجي

، أعـادت اللجنة الفرعية القانونية انعقاد      ٥٩/١١٦والحظـت اللجـنة أنـه وفقـا للقـرار            -١٣٣
 ).اجلمهورية التشيكية(فريقها العامل املعين بالبند، برئاسة فالدميري كوبال 

تقدير اجلهـود االستثنائية اليت بذهلا يف التصدي هلذه القضايا          والحظـت اللجـنة بعـني الـ        -١٣٤
، الذي  )هولندا(املعقـدة كـل مـن فالدميـري كوبـال، بصـفته رئـيس الفريق العامل، ورينيه ليفيرب                   

إمكانـية قـيام األمـم املـتحدة بوظـيفة الســلطة      عمـل منسـقا ملشـاورات مـا بـني الـدورات بشـأن        
 .ل وأعد مشروع التقرير املقباإلشرافية مبوجب الربوتوكول



 

 28 
 

 A/AC.105/L.259/Add.1

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونية نظرت يف مسألة مدى سالمة اضطالع       -١٣٥
 املقـبل وأنـه مل يتسن التوصل إىل      مبوجـب الـربوتوكول   األمـم املـتحدة بـدور السـلطة االشـرافية           
 .توافق آراء حول تلك املسألة احلرجة

للجــنة اخلــرباء احلكومــيني الــتابعة لــلمعهد الــدويل والحظــت اللجــنة أن الــدورة الثالــثة  -١٣٦
الـيت سـتنظر يف مشروع الربوتوكول األويل سوف تعقد          ) اليونـيدروا (لتوحـيد القـانون اخلـاص       

 . ، وأن الدول األعضاء يف اللجنة سوف تدعى حلضور الدورة٢٠٠٥يف روما يف أواخر عام 

املــتحدة أو أي مــن مكاتــبها وأعربــت بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن قــبول األمــم   -١٣٧
لالضـطالع بـدور السـلطة اإلشرافية مبوجب الربوتوكول املقبل هو أمر غري سليم ويتناقض مع        

 .الوالية األساسية لألمم املتحدة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن الــربوتوكول القــادم نفســه ال ميكــن الدفــاع عــنه مــن           -١٣٨
 .داف واألغراض املقترحةالناحيتني التقنية واملنطقية فيما يتعلق باأله

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ال توجـد عقـبات قانونـية حتول دون قيام                        -١٣٩
 .األمم املتحدة بوظيفة السلطة اإلشرافية مبوجب الربوتوكول املقبل

وأعربـت بعـض الوفود عن رأي مفاده أنه، فيما يتصل بالعالقة بني الربوتوكول املقبل                -١٤٠
نوين اخلــاص بالفضــاء اخلــارجي، ينــبغي أن تســود مــبادئ القــانون الــدويل العــام    واإلطــار القــا

 .الواردة يف معاهدات الفضاء اخلارجي

ــنطوي علــيها            -١٤١ ــيت ي ــار ال ــيل دقــيق لآلث ــراء حتل ــزم إج ــاده أنــه يل ــن رأي مف ــرب ع وأُع
إيالء عناية  الـربوتوكول املقبل من حيث التوافق بني القانون اخلاص والقانون الدويل العام، مع              

وأبدى الوفد الذى  . دقـيقة ألوجـه التـناقض والتـنازع املمكـنة اليت قد تنشأ يف املمارسة العملية               
أعـرب عـن ذلك الرأي رأيا مفاده أن من الضروري أن حتدد املسؤولية الدولية للدول يف حالة                  

 العالقة  اخنـراط هيـئات غـري حكومـية تابعـة لـتلك الدول يف أنشطة جتارية يف الفضاء، وكذلك                  
بـني حقـوق والتزامات الدول اليت تشارك هيئاا الوطنية يف تلك األنشطة بصفة جهات دائنة،                

 .حتديدا واضحا

ــتمام مبشـــروع بـــروتوكول املوجـــودات     -١٤٢ ــتوى االهـ ــاده أن مسـ وأُعـــرب عـــن رأي مفـ
اص الفضـائية يـدل عـلى األمهية املعلقة على صوغ صك قانوين قادر على أن ييسري التمويل اخل       
 .لألنشطة الفضائية لصاحل التطبيقات الفضائية التجارية وكذلك التطبيقات الفضائية العمومية
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وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن إضـاعة هـذه الفرصـة املـتاحة للمسامهة يف                       -١٤٣
صــوغ صــك قــانوين جديــد، وبالــتايل الــربهان العمــلي عــلى فــائدة اللجــنة الفرعــية يف الــتطوير   

ورأت تلك الوفود أن تلك الفرصة هامة       . قـانون الفضـاء، ستشـكل خسـارة كـبرية         الـتدرجيي ل  
لتيسـري توسـيع القطـاع الفضـائي الـتجاري، وكذلـك السـتفادة جمموعـة واسـعة من الدول من                   

وأيـدت تلـك الوفـود مواصـلة إدراج البـند، بعـنوانه الـذي أعيدت صياغته، يف                  . ذلـك التوسـيع   
٢٠٠٦ا اخلامسة واألربعني، يف عام جدول أعمال اللجنة الفرعية لدور. 

ــتملة عــلى          -١٤٤ ــن عشــر دول واملش ــة م ــل املقدم ــة العم ــاده أن ورق ــن رأي مف ــرب ع وأُع
تولّــي األمــم املــتحدة وظــيفة الســلطة اإلشــرافية مشــروع قــرار يقــدم إىل اجلمعــية العامــة بشــأن 

واعتماده جاهز ملواصلة   للنظر فيه   ) A/AC.105/C.2/L.258الوثيقة  ( املقبل   مبقتضـى الربوتوكول  
 .النظر فيه من جانب اللجنة الفرعية مث اللجنة مث يف اية املطاف اجلمعية العامة

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن من السابق ألوانه مناقشة تقدمي مشروع قرار إىل اجلمعية                  -١٤٥
ــا          ــند يف دور ــنظر يف هــذا الب ــلى ال ــت ع ــية القانونــية اتفق ــنة الفرع ــة وأن اللج اخلامســة العام

ورأي الوفـد الـذي أبـدى ذلك الرأي أنه ينبغي إبقاء اللجنة الفرعية              . واألربعـني بعـنوان معـدل     
 .على علم جبميع التطورات املتعلقة بالربوتوكول املقبل

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن الشروط املسبقة لتويل األمم املتحدة وظائف السلطة                  -١٤٦
ة عــن أي تكالــيف مرتــبطة مبمارســة تلــك الوظــائف وأن  اإلشــرافية أال تكــون املــنظمة مســؤول

 .تتمتع باحلصانة من املسؤولية عن األضرار

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الوفـود الـيت اعترضـت على اضطالع األمم املتحدة بدور          -١٤٧
ــناجعة      ــيال تفصــيليا للخــيارات ال ــربوتوكول املقــبل مل تقــدم حتل . الســلطة اإلشــرافية مبوجــب ال

د الـذي أبـدى ذلـك الـرأي عـن رأي مفـاده أنه سيتوقع من تلك الوفود أن تقدم                     وأعـرب الوفـ   
خـيارات أخـرى تفصـيلية يف الـدورة الثالثة للجنة اخلرباء احلكوميني التابعة لليونيدروا للنظر يف                 

 .٢٠٠٥مشروع الربوتوكول يف روما يف أواخر عام 

بغي أن يعهد ا إىل منظمة وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن وظـائف السـلطة اإلشـرافية ينـ             -١٤٨
دولـية قائمـة، مـثل االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، أو إىل هيـئة دولية خمصصة هلذا الغرض تنشئها                     

 .الدول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول املقبل
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  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٦ 
، نظــرت اللجــنة الفرعــية ٥٩/١١٦ اجلمعــية العامــة الحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــرار -١٤٩

القانونــية يف ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية طــبقا خلطــة   
وأحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت . العمـل الـيت اعتمدا اللجنة يف دورا السادسة واألربعني    

مـن جـدول األعمـال، والواردة يف تقرير اللجنة          دارت يف اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند              
 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ١٣١-١١٨الفقرات (الفرعية 

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية أنشـأت، وفقـا خلطة العمل، فريقا عامال جديدا                   -١٥٠
 ).السويد(معنيا جبدول األعمال، برئاسة نيكالس هيدمان 

ممارســات الــدول "لفــية الــيت أعدــا األمانــة، بعــنوان  والحظــت اللجــنة أن الورقــة اخل  -١٥١
 Corr.1 وA/AC.105/C.2/L.255الوثــيقة " (واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية 

مارسات ، قدمـت مسـامهة قـيمة يف األعمـال الـيت يضـطلع ـا الفـريق العامل املعين مب                    )Corr.2و
 .ند يف إطار البالدول يف تسجيل األجسام الفضائية

واتفقـت اللجـنة عـلى أن النظر يف بند جدول األعمال أتاح فرصة هامة للجنة الفرعية       -١٥٢
تسجيل القانونـية لتـبادل معلومـات مفـيدة عن ممارسات الدول وقوانينها ولتعزيز تطبيق اتفاقية               

ــة يف الفضــاء اخلــارجي   ــة    (األجســام املطلق ــية العام ــرار اجلمع ــرفق ق ، مــن ))٢٩-د (٣٢٣٥م
 .اء ممارسات مشتركة مواءمة يف تسجيل األجسام الفضائيةخالل إرس

، يف حــني أــا ليســت أطــرافا يف اتفاقــية  الــدول األعضــاءوالحظــت اللجــنة أن بعــض  -١٥٣
التسـجيل، قامـت طوعـيا بإنشـاء سـجل وطـين أو قدمـت معلومـات وفقـا لقرار اجلمعية العامة                     

 .١٩٦١ديسمرب / كانون األول٢٠املؤرخ ) ١٦-د( باء ١٧٢١

واتفقـت اللجـنة عـلى أن الفـريق العامل ميكن أن يركز، استنادا إىل الورقة اخللفية اليت                -١٥٤
 :أعدا األمانة واملناقشات اليت جرت يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية، على ما يلي

 ؛)اإلدارية والعملية(تنسيق املمارسات  )أ( 

 عدم تسجيل األجسام الفضائية؛ )ب( 

 املمارسات فيما يتعلق بنقل ملكية األجسام الفضائية يف املدار؛ )ج( 

 .عدم تسجيل األجسام الفضائية األجنبية/املمارسات فيما يتعلق بتسجيل )د( 
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ــواردة يف الفقــرات      -١٥٥ ــريق العــامل ال ــرت اللجــنة توصــيات الف ــره  ١٥-١٢وأق  مــن تقري
ــيقة  ( ــرفق الثالــث للوث ــيت اعــتمدA/AC.105/850 ( امل ــرة (ا اللجــنة الفرعــية  وال  مــن ١٣٠الفق

 ).A/AC.105/850الوثيقة 

ــدورة األخــرية للجــنة         -١٥٦ ــه، يف ال ــتح لـ ــامل مل ي ــريق الع ــاده أن الف وأُعــرب عــن رأي مف
ورأى الوفد الذي أبدى ذلك الرأي أن       . الفرعـية، الوقـت الكـايف للنظر يف البند بطريقة سليمة          

ــيما للكيفــية    ــة ينــبغي أن جتــري تقي املثــلى الســتفادة اللجــنة الفرعــية مــن وقــتها اســتفادة    األمان
قصــوى، مبــا يف ذلــك الــنظر يف إمكانــية أن يعقــد الفــريق العــامل اجــتماعاته بالــتوازي مــع           

 .اجتماعات اللجنة الفرعية بكامل هيئتها
  

 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية -٧ 
 

 ـــت اللجــنة أن اللجــنــة الفرعــية القانونــية نظـــرت، وفقــا لقــــرار اجلمعــية العامــة الحظـ -١٥٧
اقتراحات لبنود جديدة مقدمة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي         "، يف بـند معـنون       ٥٩/١١٦

 ".يف األغراض السلمية لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا اخلامسة واألربعني

 اللجـنة أنـه جـرى تـبادل لـآلراء يف اللجنة الفرعية القانونية بشأن اقتراحات                 والحظـت  -١٥٨
عديـدة مقدمـة مـن الدول األعضاء إلدراج بنود جديدة يف جدول األعمال وأنه مت التوصل إىل                  
اتفــاق عــلى تقــدمي اقــتراح إىل اللجــنة بشــأن جــدول أعمــال الــدورة اخلامســة واألربعــني للجــنة    

 من ١٤٩-١٣٢الفقرات (، على النحو الوارد يف تقريرها ٢٠٠٦ عـام    الفرعـية، الـيت سـتعقد يف      
 ).A/AC.105/850الوثيقة 

وأقــرت اللجــنة اتفــاق اللجــنة الفرعــية عــلى أن تســتعرض يف دورــا اخلامســة والــربعني   -١٥٩
اء الة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاحلاجة إىل متديد والية الفريق العامل املعين حب

 . إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعيةاخلارجي وتطبيقها

وشـددت بعـض الوفـود عـلى أمهية إدراج بنود جديدة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية                  -١٦٠
 .بغية دعم التطوير املتواصل للقانون الدويل للفضاء

ية أكرب  وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اللجـنة الفرعية واللجنة ينبغي أن يظهرا إرادة سياس                 -١٦١
 .من أجل إدراج بنود جديدة ضرورية للتطوير التدرجيي لقانون الفضاء

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن الضـروري أن تتبع اللجنة الفرعية جا                      -١٦٢
مـرنا لـدى الـنظر يف إدراج بـنود جديـدة يف جـدول أعماهلـا، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات          

 .البلدان النامية
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اء عـــلى املـــداوالت الـــيت دارت يف اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية يف دورـــا الـــرابعة  وبـــن -١٦٣
واألربعـني، اتفقـت اللجنة على جدول األعمال املؤقت التايل للدورة اخلامسة واألربعني للجنة         

 :٢٠٠٦الفرعية القانونية، يف عام 
 

  البنود الثابتة     
 .تبادل عام لآلراء -١  

مـــم املـــتحدة اخلمـــس بشـــأن الفضـــاء اخلـــارجي حالـــة معـــاهدات األ -٢  
 .وتطبيقها

 .معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٣  

 :األمور املتعلقة مبا يلي -٤  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(   

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفية استخدامه، مبا              )ب(    
نظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام  يف ذلــك الــ

الرشـيد والعـادل لـلمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس         
 .بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 
  البنود املنفردة للمناقشة  /املواضيع   

اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النووية يف                -٥  
 .هاالفضاء اخلارجي وإمكان تنقيح

اســتعراض الــتطورات املــتعلقة مبشــروع الــربوتوكول املــتعلق باملســائل  -٦  
الــيت ختــص املوجــودات الفضــائية املــلحق باتفاقــية الضــمانات الدولــية 

 .على املعدات املنقولة
 

  البنود اليت ينظر فيها يف إطار خطط العمل         
 .ضائيةممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الف -٧  

مارســات الــدول يف تســجيل  قــيام الفــريق العــامل املعــين مب : ٢٠٠٦(   
 باســتبانة املمارســات املشــتركة ووضــع توصــيات  األجســام الفضــائية



 

33  
 

A/AC.105/L.259/Add.1  

ــتعزيز االنضــمام إىل   ــة يف الفضــاء     ل ــام املطلق ــية تســجيل األجس اتفاق
 .)اخلارجي

 
  بند جديد     

ارجي يف األغــراض اقــتراحات مقدمــة إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــ -٨  
السـلمية بشـأن بـنود جديـدة لكـي تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية               

 .يف دورا السادسة واألربعني
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