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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة التاسعة واألربعون

   ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧فيينا، 
   مشروع التقرير    
   الفصل الثاين     
   إضافة  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -باء 
  يةواستخدامه يف األغراض السلم

، نظـرت اللجـنة يف البـند املـتعلق بتنفـيذ توصيات             ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١
مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     

 ).اليونيسبيس الثالث(السلمية 

أملانيا وإيطاليا  وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند مـن جـدول األعمال ممثلو األرجنتني و                   -٢
ــات املــتحدة          ــند والوالي ــيجرييا واهل ــتحدة ون ــة امل ــا واململك ــيلي والصــني وفرنس ــربازيل وش وال

وأثــناء التــبادل العــام لــآلراء، أُلقيــت أيضــا كــلمات بشــأن هــذا البــند مــن قــبل ممثــلي  . والــيابان
الفضــائية كمــا تكــلم املراقــبان عــن االحتــاد الــدويل لــلمالحة   ]. …: [الــدول األعضــاء التالــية

وألقـى كـلمة كذلـك املمـثل املدعو ألمانة الفريق           . والـرابطة الدولـية ألسـبوع الفضـاء       ) إيـاف (
 .املختص برصد األرض

 :وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتني على اللجنة لكي تنظر فيهما -٣
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يف أعمال جلنة    إسـهام جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية              )أ( 
الفضــاء مـن أجــل  : ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفـترة   املسـتدامة فــيما يـتعلق باموعــة املواضـيعية   التنمـية  

 ؛)A/AC.105/872 (التنمية املستدامة

 ).A/AC.105/2006/CRP.11(تعزيز الصلة بني اللجنة وجلنة التنمية املستدامة  )ب( 

ــية، عمــال بقــرار اجلمعــية      -٤  العامــة والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
، عـاودت يف دورـا الثالـثة واألربعـني عقـد الفـريق العامل اجلامع لكي ينظر يف تنفيذ                 ٦٠/٩٩

هـو رئـيس الفـريق العامل       ) باكسـتان (وكـان حممـد نسـيم شـاه         . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث     
 .اجلامع

ما اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية وفـريقها العامل اجلامع في           وأقـرت اللجـنة توصـيات        -٥
 .يتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

أســبوع الفضــاء العــاملي يف "واســتمعت اللجــنة يف إطــار هــذا البــند إىل عــرض بعــنوان   -٦
 . ساركر التابع للرابطة الدولية ألسبوع الفضاء. ر. ، قدمه ف"بنغالديش

 العامة عن   وأكّـدت اللجـنة أمهـية تنفيذ خطة العمل الواردة ضمن تقريرها إىل اجلمعية              -٧
والـيت أيدـا اجلمعـية العامة يف        )  بـاء  -، رابعـا    A/59/174(اليونيسـبيس الثالـث     توصـيات   تنفـيذ   
 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢قرارها 

، ينــبغي للجــنة أن تواصــل ٥٩/٢والحظــت اللجــنة أنــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة    -٨
يات اليونيسبيس الثالث إىل أن ترى اللجنة أنه مت حتقيق الـنظر يف دوراـا املقـبلة يف تنفـيذ توصـ       

 .نتائج ملموسة

اليونيسبيس الثالث جيري تنفيذها بفعالية من خالل       واتفقـت اللجـنة على أن توصيات         -٩
اسـتعمال خطـط العمـل املـتعددة السـنوات وإنشـاء أفـرقة عمل، فضال عن التقارير الواردة عن           

واتفقت اللجنة على أن هذا النهج املرن ميكّنها      . ن األفرقة أنشـطة األفـرقة املخصصـة وغريهـا م        
 .من تناول طائفة عريضة من القضايا املهمة واملترابطة

ــيذ توصــيات اليونيســبيس        -١٠ ــوم بتنف ــدول األعضــاء تق ــياح أن ال والحظــت اللجــنة بارت
ة التنفيذية  الثالـث عـن طريق أمور من مجلتها الدعم واملشاركة الفعالني يف العمل املتصل باخلط              

العشرسـنوية للفريق املختص برصد األرض واجلهود املبذولة يف إطار استراتيجية الرصد العاملي             
ــية بســواتل رصــد األرض    ــتكاملة واللجــنة املعن ــدول    . امل والحظــت اللجــنة أيضــا أن بعــض ال
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األعضـاء تسـاهم يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث مـن خـالل مواصلة اإلسهام يف عمل                     
 .قة العمل اليت أنشأا اللجنة من أجل تنفيذ تلك التوصياتأفر

واتفقـت اللجـنة على أن إنشاء أفرقة العمل، يف إطار القيادة الطوعية للحكومات، قد                -١١
أوجـد آلـية فـريدة وفعالـة تسـمح للهيـئات احلكومية وغري احلكومية باملشاركة يف متابعة تنفيذ                   

 .على الدور احملوري للدول األعضاءنتائج اليونيسبيس الثالث مع احلفاظ 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن فـريق العمـل املعـين باسـتراتيجية رصـد البيـئة قد اجتمع                      -١٢
أثـناء دورـا التاسـعة واألربعـني، ورحبـت بالـتقدم الـذي أحـرزه فـريق العمـل املعين باألجسام                      

 .القريبة من األرض

ــتقدير أن الــدول األع   -١٣ ضــاء تســاهم أيضــا يف تنفــيذ توصــيات   والحظــت اللجــنة مــع ال
 .اليونيسبيس الثالث بواسطة عدد من األنشطة واجلهود الوطنية واإلقليمية

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير أن اللجـنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل                   -١٤
، حسبما املالحـة قـد أنشـئت عـلى أسـاس طوعـي لتكون هيئة غري رمسية هدفها ترويج التعاون         

هـو مناسـب، يف املسـائل ذات االهتمام املشترك اليت هلا صلة باخلدمات الساتلية املدنية املتعلقة                  
بـتحديد املواقـع واملالحـة والتوقيـت واخلدمات املضافة القيمة، فضال عن التواؤم فيما بني هذه                

ســتدامة، وخاصــة يف الــنظُم وقابلــية تشــغيلها املتــبادل، مــع زيــادة اســتعماهلا يف دعــم التنمــية امل  
والحظــت اللجــنة أيضــا أنــه مــنذ إنشــاء اللجــنة الدولــية املعنــية بالــنظم العاملــية  . الــبلدان النامــية

 مـن الـدول واملـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية              ١٩لسـواتل املالحـة أكّـد       
ها املعقود يف   كما الحظت اللجنة يف اجتماع    . مشـاركتها كأعضـاء أو مراقـبني يف تلـك اللجنة          

، أن اختصاصـات اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة   ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٦
 .قد استكملت من قبل الفريق العامل املخصص الذي أنشئ لذلك الغرض

والحظـــت اللجـــنة مـــع الـــتقدير أن مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي يقـــوم، وفقـــا   -١٥
اليونيســبيس الثالــث، بــدور جهــة التنســيق يف املســائل   ذ توصــيات الســتراتيجيته ملواصــلة تنفــي 

املتصــلة بإنشــاء الفــريق العــامل املخصــص وســيقدم الدعــم لتنظــيم أول اجــتماع للجــنة الدولــية 
أكتوبر إىل  / تشرين األول  ٣٠املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل املالحـة، املـزمع عقده يف فيينا من                 

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين٣

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير الـتقدم احملـرز يف إجنـاز الدراسـة املـتعلقة بإمكانية إنشاء                      -١٦
هيـئة دولـية تـتوىل تنسـيق اخلدمـات الفضائية والزيادة بصورة واقعية من فعاليتها يف جمال إدارة                   
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من هذا التقرير على آراء الدول األعضاء وقرارات اللجنة         [...] وتشتمل الفقرات   . الكـوارث 
 .ما يتعلق بإمكانية إنشاء مثل تلك اهليئة الدوليةفي

ورحبـت اللجـنة بارتـياح بالصـلة الـيت أقيمـت بـني عمـلها فـيما يتصل بتنفيذ توصيات             -١٧
 .اليونيسبيس الثالث والعمل الذي تضطلع به جلنة التنمية املستدامة

 ملسامهة اللجنة   والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير استكمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             -١٨
ــتعلق باموعــة املواضــيعية للفــترة         ــتدامة فــيما ي ــنة التنمــية املس ــل جل ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف عم

اســـتنادا إىل املعلومـــات الـــواردة مـــن الـــدول األعضـــاء، وإتاحـــة املســـامهة الـــواردة يف الوثـــيقة 
A/AC.105/872              ـا الـرابعة عشـرة اليت عقدت يف نيويورك من  للجـنة التنمـية املسـتدامة يف دور

 .٢٠٠٦مايو / أيار١٢ إىل ١

ــإدارة الشــؤون االقتصــادية       -١٩ ــرها لشــعبة التنمــية املســتدامة ب وأعربــت اللجــنة عــن تقدي
. واالجتماعــية يف األمانــة العامــة عــلى تيســري تقــدمي مســامهة اللجــنة إىل جلــنة التنمــية املســتدامة 

العمل عن كثب مع    واتفقـت اللجـنة عـلى ضـرورة أن يواصل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي               
 .أمانة جلنة التنمية املستدامة دف مواصلة تعزيز التواصل والتفاعل بني اهليئتني

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي دعـوة مديـر شـعبة التنمـية املسـتدامة إىل املشاركة يف                        -٢٠
مية دورات اللجـنة مـن أجـل إفادا عن أفضل طريقة تساهم ا هذه اللجنة يف أعمال جلنة التن           

ــتدامة، وكــذا حضــور مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف دورات جلــنة التنمــية          املس
املسـتدامة مـن أجـل إذكـاء الوعـي بالفوائد اليت تعود ا علوم وتكنولوجيا الفضاء على التنمية                   

 .املستدامة وترويج تلك الفوائد، وال سيما يف امليادين اليت تتناوهلا جلنة التنمية املستدامة

واتفقـت اللجـنة عـلى مواصلة اإلسهام يف سنة السياسات من كل دورة من الدورات                 -٢١
والحظت اللجنة أن املسائل . اإلثناسـنوية لـربنامج عمـل جلنة التنمية املستدامة املتعدد السنوات     

: ٢٠٠٩-٢٠٠٨التالـية سـتكون موضـع تركـيز يف إطـار عمل جلنة التنمية املستدامة يف الفترة                 
 .نمية الريفية واألراضي واجلفاف والتصحر وأفريقياالزراعة والت

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينبغي أن يطلب من الدول األعضاء توفري مدخالت إلعداد                  -٢٢
وثــيقة موجــزة تؤكــد فوائــد اســتخدام علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاما واألدوات الــيت   

امــية خاصــة، فــيما يــتعلق بالقضــايا الــيت  تتــيحاا ملواجهــة الــتحديات املنتصــبة أمــام الــبلدان الن 
واتفقـت اللجـنة على ضرورة أن       . ٢٠٠٩-٢٠٠٨سـتتناوهلا جلـنة التنمـية املسـتدامة يف الفـترة            

جيــري الفــريق العــامل اجلــامع للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورة اللجــنة الفرعــية الــرابعة 
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لـيت ستتوىل األمانة إعدادها استنادا إىل       واألربعـني، استعراضـه األول ملشـروع الوثـيقة املوجـزة ا           
 .املدخالت الواردة من الدول األعضاء

واتفقـت اللجـنة عـلى أن تقـوم يف دورـا اخلمسـني باسـتكمال مسـامهتها يف اموعة                     -٢٣
 . من برنامج عمل جلنة التنمية املستدامة٢٠٠٩-٢٠٠٨املواضيعية للدورة 

ليونيسبيس الثالث ينبغي أن تأخذ يف االعتبار   وأبـدي رأي مفـاده أن مـتابعة توصيات ا          -٢٤
القـدرات واالحتـياجات احمللية واإلقليمية وأن العمل املنتج الذي تقوم به أفرقة العمل ينبغي أن            

 .يكون متبوعا بتحديد وتنفيذ خطط عمل تتضمن أهدافا ووسائل ومهام حمددة

ث مــن شــأنه أن ميكّــن وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــ  -٢٥
الــبلدان النامــية مــن التصــدي لــتحديات التنمــية، وال ســيما الــتحديات املقــترنة بــتعزيز الــزراعة   

 .وإدارة موارد املياه والقضاء على األمية وتوفري تعليم أفضل وحتسني خدمات الصحة العامة

 من أجل تنفيذ وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه بإمكـان الـبلدان النامـية أن جتمع مواردها                -٢٦
 .برامج بشأن التطبيقات الفضائية اليت أثبتت جدواها يف البلدان النامية األخرى

وأُعـرب عـن رأي يقـول بضـرورة مـتابعة اجلهـود مـن أجـل إشـراك دوائـر الصناعة يف                        -٢٧
القطـاع اخلـاص للمسـامهة يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث فور إعداد مقترحات واضحة               

 .ا أن تغري تلك الدوائر باملشاركة الفعالة يف مبادرات اللجنةملشاريع بإمكا

والحظـت اللجـنة أن املـنظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض قـد أنشئت من قبل الفريق                     -٢٨
برصـد األرض ـدف استخدام تطبيقات رصد األرض يف معاجلة املسائل ذات الصلة              املخـتص   

 والطاقـة وإدارة املياه، وتوقعات الطقس،       مبواجهـة الكـوارث والتخفـيف مـن حدـا، والصـحة           
والحظت اللجنة أيضا أن    . وتغـري املـناخ، والـزراعة، والتـنوع األحـيائي، والـنظم اإليكولوجـية             

الفـريق املخـتص برصـد األرض سيتوىل، من خالل املنظومة العاملية لنظم رصد األرض، تنسيق                
ــتفادة مجــيع املســتعملني      ــة اس ــيانات رصــد األرض لكفال ــيانات    مجــع ب ــك الب ــن تل  احملــتملني م

والحظت اللجنة كذلك أن خطة العمل لتنفيذ       . وتوزيعهـا علـيهم، مبـا يف ذلـك الـبلدان النامية           
 . توجد يف طور االستكمال٢٠٠٨-٢٠٠٧هذه املبادرة خالل الفترة 

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـتقارير الـدول األعضاء والرابطة الدولية ألسبوع            -٢٩
شــأن تعزيــز أنشــطة توعــية اجلمهــور وتنظــيم تلــك األنشــطة احــتفاال بأســبوع الفضــاء الفضـاء ب 
 . العاملي
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ــرابطة       -٣٠ ــه ال ــرا أعدت ــتقدير إتاحــة منشــور خــاص يتضــمن تقري والحظــت اللجــنة مــع ال
الدولـية ألسـبوع الفضـاء بالـتعاون مـع مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي عن االحتفال بأسبوع                   

 ).ST/SPACE/29 (٢٠٠٥الفضاء العاملي يف عام 
  

   تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني -جيم 
 ].(A/AC.105/L.266/Add.3)سيقدم هذا النص حتت رمز لوثيقة منفصلة [

  
  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني                           -دال  

ا مـع الـتقدير بـتقرير اللجـنة الفرعـية القانونـية عـن أعمال دورا         أحاطـت اللجـنة عـلم      -٣١
، الـذي تضـمن نتائج مداوالا حول البنود اليت أسندا           )A/AC.105/871(اخلامسـة واألربعـني     

 .٦٠/٩٩إليها اجلمعية العامة يف قرارها 

جيو وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لرئــيس اللجــنة الفرعــية القانونــية املغــادر، ســري          -٣٢
وأعربت اللجنة  . ، عـلى مـا أبـداه مـن قـيادة قديـرة ومـا قدمـه مـن مسامهة                   )إيطالـيا (ماركـيزيو   

ملـا أبـداه مـن قيادة قديرة أثناء    ) شـيلي (أيضـا عـن تقديـرها للسـيد راميونـدو غونزالـيس أنيـنات          
 .الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية

يونـيه، ألقـى رئـيس اللجـنة الفرعية         /ن حزيـرا  ٩ للجـنة، املعقـودة يف       ٥٥٤ويف اجللسـة     -٣٣
 .القانونية كلمة عن أعمال اللجنة الفرعية يف دورا اخلامسة واألربعني

وإيطالـيا وتايلــند  ) اإلسـالمية -مجهوريــة(وألقـى كـلمة يف إطـار هــذا البـند ممـثلو إيـران        -٣٤
. حدة واليابان واجلمهوريـة التشـيكية ومجهوريـة كوريـا والصـني ونيجرييا واهلند والواليات املت             

وأثــناء التــبادل العــام لــآلراء، ألقــى بكــلمات تــتعلق ــذا البــند ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف 
 [...].اللجنة 

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -١ 

ــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   اللجــنة الحظــت -٣٥ ة الفرعــية ، نظــرت اللجــن ٦٠/٩٩ أن
 معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها، كبند          حالـة القانونـية يف    

 اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت دارت يف اللجـنة الفرعــية يف      وأحاطـت .  يف جـدول أعماهلـا  منـتظم 
، A/AC.105/871( مـن جـدول األعمـال، والـيت تـرد يف تقريـر اللجنة الفرعية                 البـند إطـار ذلـك     

 ).٥٤-٣٢الفقرات 
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ــة   قــد عــاودت عقــد  أن اللجــنة الفرعــية  اللجــنة والحظــت -٣٦ ــريقها العــامل املعــين حبال  ف
ــتحدة   ــم امل ــاهدات األم ــيقها  اخلمــسمع ــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي وتطب ، برئاســة فاســيليوس   امل

علقة  األمم املتحدة املت   حالة معاهدات ، وأن واليـة الفـريق العـامل تشمل          )الـيونان (كاسـابوغلو   
 ، والعقــبات الــيت حتــول دون قــبوهلا عــلى نطــاق عــاملي تنفــيذهاواســتعراض بالفضــاء اخلــارجي 

  من خالل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية       خصوصاوكذلـك تـرويج قـانون الفضاء،        
وأي مسـائل جديـدة مشـاة قـد تثار يف           ) Corr.1 و A/AC.105/763 مـن الوثـيقة      ١١٨الفقـرة   (

 تدور يف الفريق العامل، شريطة أن تقع تلك املسائل ضمن نطاق واليته احلالية            املناقشـات الـيت   
)A/AC.105/787 ١٤٠ و١٣٨، الفقرتان.( 

بأن تقدم الدول   والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية قـد أقرت توصية الفريق العامل                 -٣٧
جة لتلقــيها األعضـاء معلومــات عمــا قــد تكــون اختذتــه مـن إجــراءات عــلى الصــعيد الوطــين نتــي  

 .الرسـالة املوجهـة مـن األمــني العـام لتشـجيعها عـلى املشــاركة يف معـاهدات الفضـاء اخلــارجي        
 .وأقرت اللجنة أيضا التوصية

مــزايا شــأن وثــيقة ببارتــياح أن الفــريق العــامل قــد اتفــق عــلى نــص   اللجــنة الحظــتو -٣٨
وأقرت  . األجسـام الفضـائية   اتفاقـية املسـؤولية الدولـية عـن األضـرار الـيت حتدثهـا             االنضـمام إىل    

 تلك   بإرسال الداعـية إىل قـيام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي            اللجـنة توصـية الفـريق العـامل         
، املرفق  A/AC.105/871 (الوثـيقة إىل مجـيع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف اتفاقية املسؤولية             

 .) والتذييل٨األول، الفقرة 

الفـريق العـامل قـد اتفق على برنامج عمل لدورة           والحظـت اللجـنة أيضـا بارتـياح أن           -٣٩
املــــرفق األول بالوثــــيقة  (٢٠٠٧اللجــــنة الفرعــــية القانونــــية السادســــة واألربعــــني، يف عــــام  

A/AC.105/871.( 

، A/AC.105/871(ووافقــت اللجــنة عــلى إقــرار اللجــنة الفرعــية لــتقرير الفــريق العــامل   -٤٠
تمديد واليــة الفــريق العــامل ســنة ريق العــامل بــوعــلى توصــية الفــ) واملــرفق األول، ٥١الفقــرة 

 قد وافقت على أن تقوم يف  للجنة الفرعية والحظت اللجنة أن ا   . ٢٠٠٧، عـام    واحـدة إضـافية   
احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل إىل ما بعد       مـدى    باسـتعراض    دورـا السادسـة واألربعـني     

 .تلك الفترة

عــاهدات الراهــنة ملالــة احلمــتها بعــض الوفــود عــن  باملعلومــات الــيت قداللجــنة ورحبــت -٤١
 راءات بالفضاء اخلارجي يف دول كل من تلك الوفود وعن اإلج          املتعلقةاألمـم املـتحدة اخلمس      

.  عليهاالتصديق الـيت تعـتزم تلـك الدول اختاذها بغية االنضمام إىل تلك املعاهدات أو     اإلضـافية 
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 الدول األعضاء يف صوغ قوانني أحرزته الـذي    الـتقارير عـن الـتقدم      الحظـت اللجـنة بارتـياح     و
 .الفضاء الوطنية اخلاصة ا

 عـن تقديـرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي للمواد اإلعالمية اليت                اللجـنة  وأعربـت  -٤٢
 املتعلق املفيد الويب عـن تشـريعات الفضـاء الوطنـية واملعاهدات الدولية، وكذلك ملوقع        قدمهـا 

 .فرعيتنيبأعمال اللجنة وجلنتيها ال

 مكتب شؤون الفضاء   بانـتظام بتزويد   األعضـاء    الـدول تقـوم    اللجـنة عـلى أن       واتفقـت  -٤٣
 لكي حيتفظ املكتب    اخلاصة ا  الفضاء الوطنية    ات وسياسـ  تشـريعات اخلـارجي مبعلومـات عـن       

 . ذلك املوضوععنبقاعدة بيانات حديثة العهد 

م املــتحدة بشــأن الفضــاء   الوفــود عــن رأي مفــاده أن معــاهدات األمــ بعــض وأعربــت -٤٤
ــيا شــامال يشــجع عــلى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي ويدعــم     إطــارااخلــارجي أنشــأت    قانون

د يف الفضـاء اخلـارجي مـن جانـب احلكومـات ومـن جانب                الـتعقُّ  مـتزايدة االضـطالع بأنشـطة     
.  ويفــيد الــدول املــرتادة للفضــاء والــدول غــري املــرتادة للفضــاء  الســواء،اهليــئات اخلاصــة عــلى  

 . زيادة االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجيإىلدعت تلك الوفود و

 أخـرى عـن رأي مفـاده أنـه بالـنظر إىل الـتطورات يف أنشـطة الفضـاء،         وفـود  وأعربـت  -٤٥
 للفضـاء ومشاركة القطاع اخلاص، توجد حاجة إىل النظر يف صوغ            الـتجاري مـثل االسـتغالل     
ارجي بغية مواصلة تعزيز النظام القانوين الدويل        بشـأن قانون الفضاء اخل     جديـدة اتفاقـية شـاملة     

ورأت تلـك الوفـود أن اتفاقية شاملة وحيدة ميكن أن   .  أنشـطة الفضـاء اخلـارجي   يتـناول الـذي   
 . مجيع جوانب أنشطة الفضاء اخلارجيتنظم

ه مثـة حاجـة إىل أن تتـناول اللجـنة الفرعية القانونية مسألة               رأي مفـاده أنـ     عـن  وأُعـرب  -٤٦
 بــالفوائد الــيت تجــىن مــن االنضــمام إىل معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء عـدم الوعــي 

 .اخلارجي، من أجل توسيع نطاق مشاركة الدول األعضاء

 مفــاده أن ورقــة العمــل الــيت قدمهــا عــدد مــن الــدول رأي بعــض الوفــود عــن وأعــرب -٤٧
من  والـيت  ،"الـدويل مسـتقبال   املمكـنة لـتطوير قـانون الفضـاء     اخلـيارات  بشـأن    اسـتبيان "بعـنوان   

 القانونية،  الفرعية واألربعـني للجـنة      السادسـة الـدورة   خـالل    العـامل    الفـريق يناقشـها   املقـرر أن    
 بناءة بشأن استنتاجاتذات أمهـية خاصـة وميكـن أن تسـاعد اللجـنة الفرعـية عـلى التوصل إىل         

 .اجتاه أعماهلا يف املستقبل
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ق اتفاقــية عاملــية وشــاملة بشــأن قــانون الفضــاء،  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه يف ســيا  -٤٨
يكـون الـنظام القـانوين الـدويل احلـايل موجهـا هلـا، ينـبغي إيالء النظر إىل ممارسات الدول ذات                   

 )1(اتفاقـية األمـم املـتحدة لقانون البحار       الصـلة يف جمـال األنشـطة الفضـائية وإىل نظـام ومـبادئ               
ــيقها،     ــد يكــون مــن املفــيد تطب ــا يقتضــيه اخــتالف احلــال،   مــراعمــعالــيت ق  عــلى الفضــاء  اة م

 .اخلارجي، وكذلك إىل الدروس املستفادة من صوغ تلك االتفاقية

اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مـزايا االنضـمام إىل              -٤٩
املرفق تذييل (، املُدرجـة يف التذييل امللحق بتقرير الفريق العامل        الـيت حتدثهـا األجسـام الفضـائية       

، ليســت ســوى مــزايا توضــيحية غــري استقصــائية، وأن األمــر   )A/AC.105/871 بالوثــيقةاألول 
 .متروك لكل دولة لكي حتدد مزايا أن تصبح طرفا يف معاهدة ما

 استضافت حلقة عمل حول قانون      حكومـة نـيجرييا قد    أن  بارتـياح    اللجـنة  الحظـت و -٥٠
 عقدت يف بحـث والـتطوير يف جمـال الفضـاء التابعة هلا،       ، مـن خـالل الوكالـة الوطنـية لل         الفضـاء 

ــن أبوجــا،  ــثاين ٢٤ إىل ٢١م ــاإلعالن عــن أن   . ٢٠٠٥نوفمــرب / تشــرين ال ــت اللجــنة ب ورحب
، املقرر عقدها يف كييف      ستستضيف حلقة العمل التالية حول قانون الفضاء       أوكرانـيا  حكومـة 

 .٢٠٠٦نوفمرب /الثاين تشرين ٩ إىل ٦من 
  

   الفضاءبقانونعن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق  معلومات -٢ 
 أن اللجـنة الفرعـية القانونـية قـد نظـرت، عمـال بقـرار اجلمعـية العامة          اللجـنة  الحظـت  -٥١
  معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء، كبند منتظم               يف،  ٦٠/٩٩

شة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار ذلك          اللجنة علما باملناق   وأحاطت. يف جـدول أعماهلا   
 ).٧٦-٥٥، الفقرات A/AC.105/871( يف تقرير اللجنة الفرعية والواردةالبند 

توفري " مـع التقدير النتائج اإلجيابية ملؤمتر قانون الفضاء عن موضوع            اللجـنة  والحظـت  -٥٢
عهــد الــدويل لقــانون  امل، الــذي اشــترك يف تنظــيمه  "مــنافع الفضــاء ملــنطقة جــنوب شــرق آســيا  

، واجلمعـية اهلندية للمالحة الفضائية،      املؤسسـة اهلـندية ألحبـاث الفضـاء        الـتابع إليـاف و     الفضـاء 
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٢٩ إىل ٢٦وعقد يف بانغلور، اهلند، من 

  

_____________ 
 .٣١٣٦٣، الرقم ١٨٣٣ الد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  (1) 
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طبيعة املدار ) ب(تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ و) أ: ( مبا يلياملتعلقة األمور -٣ 
بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت  الثابت
 االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور تكفل

   لالتصاالتالدويلاالحتاد 
 قــرار اجلمعــية العامــة  عمــالً ب الفرعــية القانونــية واصــلت،  اللجــنة اللجــنة أن الحظــت -٥٣
تعريف ) أ: (، النظر يف األمور املتعلقة مبا يلي       يف جدول أعماهلا    منـتظم  بـند يف إطـار     و ٦٠/٩٩

طبــيعة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وكيفــية      ) ب( و حــدوده؛الفضــاء اخلــارجي وتعــيني   
 يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل   الــنظراســتخدامه، مبــا يف ذلــك  

وأحاطت اللجنة .  لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت    بالنسبةلـلمدار الثابـت     
 اللجــنة الــيت دارت يف اللجــنة الفرعــية يف إطــار ذلــك البــند، والــواردة يف تقريــر باملناقشــةعــلما 

 ).٩٦-٧٧ الفقرات، A/AC.105/871(الفرعية 

ء اخلارجي  املعين بتعريف الفضا   الفـريق العامل      الـتقدم الـذي أحـرزه      اللجـنة  والحظـت  -٥٤
 عقــده يف الــدورة اخلامســة واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية،عــيد  أُوتعــيني حــدوده، والــذي

وفقا لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية و .)الربازيل (فيلهوبرئاسـة خوسـيه مونسـريات     
، وأقرته فيما   نيواألربعـ الثالـثة    وأقـرته اللجـنة يف دورـا         والـثالثني القانونـية يف دورـا التاسـعة        

يــنظر يف األمــور املــتعلقة ، أوصــي الفــريق العــامل بــأن ٦٠/٩٩بعــد اجلمعــية العامــة يف قــرارها 
 .فقطبتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده 

ــند        -٥٥ ــنظر يف هــذا الب ــه مــن املهــم مواصــلة ال ــاده أن ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
 ة، عــلى الــنحو الــوارد يف تقريــر الفــريق العــامل  والــربنامج احملــدد ألعمــال الفــريق العــامل املقــبل 

)A/AC.105/871املرفق الثاين ،.( 

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن شـأن عدم تعريف الفضاء اخلارجي أو                -٥٦
 .تعيني حدوده أن يحدث عدم يقني فيما يتعلق بقابلية قانون الفضاء واجلو للتطبيق

راء  يف اآل  الصعوبات اليت تكتنف التوصل إىل توافق      رغم عـن رأي مفـاده أنـه         وأُعـرب  -٥٧
 ينـبغي أن تواصل الدول األعضاء مشاوراا        حـدوده، بشـأن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني           

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

عــريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده تتصــل وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مســألة ت -٥٨
وأعــرب ذلــك الوفــد أيضــا عــن رأي مــؤداه أن املــدار  . مبســألة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض 
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الثابــت بالنســبة لــألرض يشــكل جــزءا ال يــتجزأ مــن الفضــاء اخلــارجي وينــبغي أن خيضــع            
 .استخدامه ألحكام معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجي

 أن الفــريق العــامل قــد أعــرب عــن تقديــره للجــنة الفرعــية العلمــية    اللجــنةوالحظــت  -٥٩
 عن اخلصائص التقنية لألجسام الفضائية      تقريرإمكانـية إعداد    والتقنـية عـلى ردهـا فـيما يـتعلق ب          

والحظــت اللجــنة أيضــا أن الفــريق  .التكــنولوجياجلويــة عــلى ضــوء املســتوى الــراهن للــتقدم  
ى إيضـاح دعوتـه يف املسـتقبل، مـع مراعاة نتائج العمل بشأن وضع معايري             العـامل قـد اتفـق عـل       

، املرفق الثاين،   A/AC.105/871(لتحلـيل الـردود على االستبيان بشأن األجسام الفضائية اجلوية           
 ).١١الفقرة 

 الوفــود عــن رأي مفــاده أن املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض هــو مــورد   بعــض وأعــرب -٦٠
 باإلشباع، وأنه ينبغي لذلك ضمان الوصول إليه على قدم          ومهددة  طبـيعي ذو خصـائص فـريد      

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

لمدار الثابــت ه نظــرا إىل الطــابع اخلــاص لــ  الوفــود عــن رأي مفــاده أنــ بعــض وأعــرب -٦١
ئصـه، فينبغي أن حيكمه نظام قانوين خاص يتيح الوصول إليه على قدم              وخصا بالنسـبة لـألرض   

البلدان اليت لديها  والنامـية لـبلدان  ل  احملـددة صـاحل املحتـياجات و  لال ، مـع إيـالء االعتـبار      املسـاواة 
 .مواقع جغرافية معينة

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه، مبــا أن مســألة تعــريف الفضــاء اخلــارجي    -٦٢
دوده وطبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتغالله هـي أمور ذات أمهية بالغة،                   وتعـيني حـ   

 .فينبغي أن يحتفظ ذا البند يف جدول أعمال اللجنة الفرعية
  

   املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياملبادئ استعراض -٤ 
   تنقيحهاوإمكان

لفرعـية القانونـية قـد واصـلت، وفقـا لقرار اجلمعية العامة              أن اللجـنة ا    اللجـنة  الحظـت  -٦٣
 يف اســتعراض املــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء    الــنظر، ٦٠/٩٩

ــيحها  اخلــارجي ــة   ( وإمكــان تنق ــية العام ــرار اجلمع ــندا مــ /بصــفته موضــوعا ) ٤٧/٦٨ق فردا نب
 .للمناقشة

 يف اللجــنة الفرعــية القانونــية بشــأن اســتعراض   أنــه مت تــبادل لــآلراءاللجــنة والحظــت -٦٤
 باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها، كما               املتصـلة املـبادئ   
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، أشـــري فـــيه إىل )١٠٤-٩٧الفقـــرات ، A/AC.105/871( يف تقريـــر اللجـــنة الفرعـــية واردهــو  
 استخدام" يف إطـار البـند املعـنون    نـية والتقالعمـل الـذي تقـوم بـه حالـيا اللجـنة الفرعـية العلمـية            

 ".اخلارجيمصادر القدرة النووية يف الفضاء 
  

دراسة واستعراض التطورات خبصوص مشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل اخلاصة  -٥ 
  باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة

ــه، وفقــا    -٦٥ ، نظــرت اللجــنة الفرعــية  ٦٠/٩٩لقــرار اجلمعــية العامــة  الحظــت اللجــنة أن
دراســة واســتعراض الــتطورات  "بــند وحــيد معــروض للمناقشــة بعــنوان   /القانونــية يف موضــوع

خبصـوص مشـروع الـربوتوكول املـتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية، امللحق باتفاقية              
 اللجـنة علما مبناقشة اللجنة الفرعية       وقـد أحاطـت   ". الضـمانات الدولـية عـلى املعـدات املـنقولة         

 ).١٢٧-١٠٥، الفقرات A/AC.105/871(لذلك البند حسبما ترد يف تقرير اللجنة الفرعية 

والحظــت اللجــنة أن الــدورة الثالــثة للجــنة اخلــرباء احلكومــيني الــتابعة لــلمعهد الــدويل  -٦٦
 األويل للربوتوكول من املقرر     واملعنية بالنظر يف املشروع   ) اليونـيدروا (لتوحـيد القـانون اخلـاص       

 وأن الدعوة ستوجه ٢٠٠٦ديسـمرب   / كـانون األول   ١٥ إىل   ١١مبدئـيا أن تعقـد يف رومـا مـن           
 .إىل الدول األعضاء يف اللجنة حلضورها

وقــد أُعــرب عــن رأي مــؤداه أنــه ملــا كــان مشــروع بــروتوكول املوجــودات الفضــائية    -٦٧
ــتمويل إىل تلــك املوجــودات عــ    ــيها    ســيعزز تقــدمي ال ــية ف ن طــريق إنشــاء مصــاحل ضــمانية دول

 .وسيكون له أثر إجيايب يف األنشطة التجارية، فسيكون موضوعا هاما يستحق املناقشة

وأعربـت بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن اتفاق اللجنة الفرعية القانونية على مواصلة                 -٦٨
، حيظــى ٢٠٠٧ام دراســة هــذا البــند مــن جــدول األعمــال يف دورــا السادســة واألربعــني، عــ  

أن اتفاقية الضمانات الدولية على   : وعلّقـت تلـك الوفـود أمهـية كـبرية على ما يلي            . بالترحيـب 
املعـدات املـنقولة والربوتوكول امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة واملتعلق             

لنفاذ؛ وأن السجل   قد دخال حيز ا   ) بروتوكول الطائرات (باملسـائل اخلاصـة مبعـدات الطائـرات         
الــدويل اخلــاص مبعــدات الطائــرات قــد بــدأ العمــل؛ وأن جملــس مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل   

قـد تولّـى دور السـلطة املشـرفة يف إطـار بـروتوكول الطائـرات ونشر لوائح السجل                   ) اإليكـاو (
نظمة ورئـي أن تلـك الـتطورات متـثل دلـيال مقـنعا على أنه ميكن مل              . الـدويل وقواعـده اإلجرائـية     

مناسـبة يف مـنظومة األمـم املتحدة أن تتولّى الدور اهلام للسلطة املشرفة على السجالت الدولية        
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ورئي أيضا أن تلك التطورات توضح األداء   . املـتوخاة يف االتفاقـية وبـروتوكوالا ذات الصـلة         
 .العملي للنظام الذي تنشئه الربوتوكوالت امللحقة باالتفاقية

ا البند من جدول األعمال واسعة مبا يكفي إلتاحة الفرصة إلجراء           ورئـي أن صيغة هذ     -٦٩
 .مناقشة ذات مغزى حول مجيع اجلوانب املتعلقة مبشروع بروتوكول املوجودات الفضائية

الصـناعة الذي عقد    /ورئـي أن املـداوالت والتوصـيات املنبـثقة عـن منـتدى احلكومـات               -٧٠
اقشـات الـيت ستدور يف االجتماع املقبل للخرباء   مؤخـرا بـرعاية اليونـيدروا يف لـندن ستيسـر املن           

 .احلكوميني

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه يلـزم إجـراء حتلـيل دقيق لآلثار اليت ينطوي                        -٧١
علـيها الـربوتوكول املقـبل مـن حيث التوافق بني القانون الدويل اخلاص والقانون الدويل العام،                  

. التــنازع املمكــنة الــيت قــد تنشــأ يف املمارســة العملــيةمــع إيــالء عــناية دقــيقة ألوجــه التــناقض و
ورأى ذلـك الوفـد أن مـن الضروري أن حتدد املسؤولية الدولية للدول حتديدا واضحا يف حالة                  

ورأى ذلك الوفد   . اخنـراط هيـئات غـري حكومـية تابعـة لـتلك الـدول بأنشطة جتارية يف الفضاء                 
ــتعلق بالعالقــة بــني الــربوتوكو    ــه، فــيما ي ــنظام القــانوين املــتعلق بالفضــاء   كذلــك أن ل املقــبل وال

اخلــارجي، ينــبغي أن تكــون الغلــبة ملــبادئ القــانون الــدويل العــام الــواردة يف معــاهدات الفضــاء 
 .اخلارجي

  
  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٦ 

ــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -٧٢ ظــرت اللجــنة الفرعــية  ، ن٦٠/٩٩الحظــت اللجــنة أن
القانونــية يف ممارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية وفقــا خلطــة    

وأحاطـت اللجنة علما مبناقشات     . العمـل الـيت اعـتمدا اللجـنة يف دورـا السادسـة واألربعـني              
 نة الفرعية اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمـال حسـبما ترد يف تقرير اللج          

)A/AC.105/871 ١٤٥ - ١٢٨، الفقرات.( 

والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية كانــت قــد عــاودت عقــد فــريقها العــامل املعــين    -٧٣
أويف -مبمارســات الــدول واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية برئاســة كــاي        

 ).أملانيا(شروغل 
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ر املقدمـة يف املذكرة املقدمة من األمانة       والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير جمموعـة العناصـ            -٧٤
(A/AC.105/C.2/L.262)                عـن مـنافع االنضـمام إىل اتفاقـية تسجيل األجسام املطلقة يف  الفضاء 

 )).١٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (اخلارجي 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن مـن األمهية مبكان احلث على امتثال أكرب التفاقية التسجيل،                  -٧٥
 يـؤدي إىل زيـادة عـدد الـدول الـيت تسـجل األجسـام الفضـائية، وكذلك تشجيع املنظمات                     ممـا 

 .الدولية على اإلعالن عن قبوهلا للحقوق وااللتزامات اليت تنص عليها االتفاقية

 من تقرير الفريق العامل   ٨واتفقـت اللجـنة على أن جمموعة العناصر الواردة يف الفقرة             -٧٦
)A/AC.105/871ــرفق ا ــث، املـ ــوص    ) لثالـ ــتوافق يف اآلراء خبصـ ــاس للـ ــكل األسـ ــن أن تشـ ميكـ

التوصـيات واالسـتنتاجات احملـددة الـيت سـترد يف التقرير الذي ستعده اللجنة الفرعية يف دورا                  
 .٢٠٠٧السادسة واألربعني يف عام 

  مــن تقريــره   ١٠-١وأقــرت اللجــنة توصــيات الفــريق العــامل الــواردة يف الفقــرات        -٧٧
)A/AC.105/871املـــرفق الثالـــث ، ( ـــا اللجـــنة الفرعـــية القانونـــيةدوالـــيت أي)A/AC.105/871 ،

وبعملها ذلك، اتفقت اللجنة على أنه ينبغي للجنة الفرعية أن تقوم، يف دورا             ). ١٤٤الفقـرة   
، مبعـاودة عقـد الفريق العامل بغية مساعدة اللجنة الفرعية           ٢٠٠٧السادسـة واألربعـني يف عـام        

ممارسات "ر الـذي سـيقدم إىل اللجـنة وفقـا خلطـة العمـل يف إطار البند املعنون                   يف إعـداد الـتقري    
واتفقت اللجنة أيضا على أنه، بغية ". الـدول واملـنظمات الدولـية يف تسجيل األجسام الفضائية      

تيسـري العمـل اخلاص بذلك التقرير، ميكن لرئيس الفريق العامل أن جيري مشاورات غري رمسية                
الـدول املهـتمة األعضـاء يف اللجـنة قـبل الـدورة السادسـة واألربعني للجنة                 مفـتوحة أمـام مجـيع       

 .الفرعية، إما بالوسائل اإللكترونية أو بأي طريقة مناسبة أخرى
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية -٧ 
، ٦٠/٩٩مــال بقــرار اجلمعــية العامــة الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية القانونــية، ع -٧٨

اقـتراحات موجهـة إىل جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض              "نظـرت يف البـند املعـنون        
 ".السلمية بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا السادسة واألربعني

تبادل لآلراء حول اقتراحات    والحظـت اللجـنة أنـه جـرى يف اللجـنة الفرعية القانونية               -٧٩
قدمـتها الـدول األعضـاء بشـأن بـنود جديـدة تـدرج يف جـدول أعمـال اللجنة الفرعية، وأنه مت                       
ــتراح يعــتزم تقدميــه إىل اللجــنة بشــأن مشــروع جــدول األعمــال       التوصــل إىل اتفــاق بشــأن اق
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 تقرير اللجنة   ، حسبما يرد يف   ٢٠٠٧املؤقـت للـدورة السادسـة واألربعـني للجـنة الفرعية، عام             
 ).١٥٥-١٤٦، الفقرات A/AC.105/871(الفرعية 

ورأى بعـض الوفـود أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية القانونـية أن تسـعى بنشاط للتوصل إىل                  -٨٠
توافـق يف اآلراء بشـأن إدراج بـنود جديدة يف جدول أعماهلا، وال سيما يف إطار خطط العمل                   

 األطـر الزمنـية املعيـنة، بغـية دعـم الـتطور املستمر       الـيت توفـر آلـية عملـية لتحقـيق النـتائج خـالل         
 .لقانون الفضاء الدويل

واسـتنادا إىل مـداوالت اللجـنة الفرعـية القانونية يف دورا اخلامسة واألربعني، اتفقت                -٨١
اللجـنة على مشروع جدول العمال املؤقت التايل للدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية يف               

 :٢٠٠٧عام 
  نود املنتظمةالب   

 .تبادل عام لآلراء -١ 

 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٢ 

معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات احلكومـية الدولـية واملنظمات غري احلكومية                -٣  
 .فيما يتعلق بقانون الفضاء

 :املسائل املتصلة مبا يلي -٤ 

 ارجي وتعيني حدوده؛تعريف الفضاء اخل )أ(  

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبا يف ذلك النظر                 )ب(   
ــادل       ــيق االســتخدام الرشــيد والع ــيلة بتحق يف الســبل والوســائل الكف
ــدويل     ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض دون مســاس بــدور االحتــاد ال ل

 .لالتصاالت
 

  البنود املنفردة للمناقشة /املواضيع   
اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٥  

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها

ــتعلق    -٦   ــلة مبشـــروع الـــربوتوكول املـ ــتطورات ذات الصـ ــتعراض الـ ــة واسـ دراسـ
باملســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضــائية، املــلحق باتفاقــية الضــمانات الدولــية  

 .على املعدات املنقولة
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  ود اليت ينظر فيها ضمن إطار خطط العمل        البن   
 .ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٧ 

 .تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية: ٢٠٠٧  
  البنود اجلديدة   

 اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بشــأن  -٨  
بـــنود جديـــدة تـــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية أثـــناء دورـــا الســـابعة   

 .واألربعني

وأيـدت اللجـنة قـرار اللجـنة الفرعـية بـأن تعـاود، يف دورـا السادسة واألربعني، عقد                    -٨٢
األفــرقة العاملــة املعنــية حبالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي           

املسـائل املـتعلقة بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، ومبمارسـات الدول                 وتطبـيقها، وب  
 ).١٥٢، الفقرة A/AC.105/871(واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية 

ــا السادســة واألربعــني،        -٨٣ ــناء دور ــوم اللجــنة الفرعــية، أث واتفقــت اللجــنة عــلى أن تق
ريق العــامل املعــين حبالــة معــاهدات األمــم املــتحدة   بدراســة مــدى احلاجــة إىل متديــد واليــة الفــ  

 اخلمـــس املـــتعلقة بالفضـــاء اخلـــارجي وتطبـــيقها إىل مـــا بعـــد دورة اللجـــنة الفرعـــية تلـــك          
)A/AC.105/871 ١٥٣، الفقرة.( 
  

  استعراض احلالة الراهنة        : الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء               -هاء   
، اســتأنفت اللجـنة الـنظر يف البــند   ٦٠/٩٩مـة   مـن قــرار اجلمعـية العا  ٤٨وفقـا للفقـرة    -٨٤

 ".استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء"املعنون 

 .وتكلّم ضمن إطار هذا البند ممثلو كندا واليابان والواليات املتحدة -٨٥

أنشــطة الوكالــة اليابانــية الستكشــاف الفضــاء  "واســتمعت اللجــنة إىل عــرض بعــنوان   -٨٦
 ).اليابان(قدمه هيتوشي يوشينو " وي فيما يتعلق بالفوائد العرضيةاجل

ــة    Spinoff 2005وأُتيحــت للجــنة نشــرة   -٨٧ ــلمالحة اجلوي ــية ل ــتها اإلدارة الوطن ــيت قدم  ال
 .التابعة للواليات املتحدة) ناسا(والفضاء 

 ألــا واتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ينــبغي الــترويج للفوائــد العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء   -٨٨
تــنهض باالقتصــادات مــن خــالل إنــتاج تكنولوجــيات ابــتكارية جديــدة، ممــا يســهم يف حتســني  

 .نوعية حياة البشر
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ويف جمـال الطاقـة، الحظـت اللجـنة أن نفس التكنولوجيا الشمسية اليت استخدمت يف                 -٨٩
 أحنــاء  املســيرتني بالطاقــة الشمســية تســتخدم يف املــنازل يف مجــيع  Pathfinder وHeliosطائــريت 

وال توجـد يف تكنولوجـيا الفوائد العرضية للوحة الشمسية أية أجزاء متحركة، مما ينتج               . العـامل 
 .كهرباء خالية من التلوث دون صوت ودون صيانة تقريبا

ويف جمـال احلفـاظ عـلى البيـئة، الحظت اللجنة أن املركّبات الكيميائية الضارة القادرة          -٩٠
ــتربة واملــياه اجل  وفــية جتــري إزالــتها مــن خمــتلف البيــئات باســتخدام تكنولوجــيا    عــلى تلويــث ال

 .طُورت من أجل إزالة التلوث يف املناطق احمليطة مبنصات اإلطالق

ويف جمـال إدارة املـوارد، الحظـت اللجنة أنه جيري استخدام املعلومات املستشعرة عن                -٩١
بة للمزارعني؛ وأداة   بعـد السـتحداث منـتجات ابـتكارية تشـمل خدمـة لوصـف احملاصيل املناس               

لـتدبر الكـوارث قائمـة على شبكة اإلنترنت وميكن للمسؤولني أن يصلوا إليها عندما حيتاجون        
إىل اختـاذ القـرارات يف حاالت الطوارئ والكوارث؛ وخدمة تقدم جمانا، إىل املزارعني الشباب         

 . الفضائيةأو عدميي اخلربة، تطبيقات زراعية تعليمية دقيقة مستمدة من املعلومات

ــزل احلــراري املســتخدمة يف         -٩٢ ــواد الع ــة، الحظــت اللجــنة أن م ــواد العازل ــال امل ويف جم
 . ستستخدم كمواد رش عازلة للحرارة يف املباينH-IIAعربات اإلطالق 

ويف جمـال الـنقل، الحظـت اللجـنة أن تكنولوجـيا برناجمـية حماكاة موجة االنفجار اليت                   -٩٣
كـبات املطلقـة سـتطبق عـلى تصـميم العربات األمامية يف القطارات      تسـتخدم أثـناء انطـالق املر     

 .العالية السرعة

والحظـت اللجـنة أن االتصـاالت بواسـطة خدمـات املالحة الساتلية والعاملية تستخدم                -٩٤
يف مجلـة أمـور، مـنها عملـيات تدبـر الكـوارث والتخفـيف مـنها وتقدمي اإلغاثة فيها أثناء وبعد                     

نقــاذ، والــتلفاز العــايل االســتبانة، واألنشــطة الترفيهــية كصــيد الســمك   وقوعهــا، والبحــث واإل
 .ورياضة املشي من خالل استخدام خدمات املالحة الساتلية

 .٢٠٠٧وأوصت اللجنة بأن تواصل النظر يف هذا البند يف دورا اخلمسني، عام  -٩٥
 


