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  الفصل األول  
  مقدمة     

رهتــا السادســة  عقــدت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية دو    -١
ــنا مــن   ــران٢٠ إىل ١١واألربعــني يف فيي ــيه / حزي ــألف مكتــب اللجــنة عــلى   . ٢٠٠٣يون وت

 :النحو التايل
 
 )شيلي( ساليسراميوندو غون :الرئيس  

 )املغرب(دريس احلداين  إ:النائب األول للرئيس  

 )اندونيسيا( سوسيتيو موليودرونو :املقرر/النائب الثاين للرئيس  

إىل  COPUOS/T.503حة جللســـات اللجـــنة يف الوثـــائق احلرفـــية غـــري املـــنقّوتـــرد النصـــوص 
COPUOS/T.517. 

  
  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني               -ألف  

اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة للجـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف        كانـت    -٢
 ٢٠٠٣فرباير /شباط ٢٨ إىل ١٧ يف فيينا من   األربعنيعقدت دورهتا   قد  األغـراض السـلمية     

معروضا ) A/AC.105/804(ة  ـة الفرعي ـر اللجـن  ــ ان تقري ــ وك). كـنـدا (كـارل دوتــش     برئاسـة   
 .على اللجنة

 اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف كمــا كانــت -٣
 ٤رس إىل ما/ آذار٢٤ يف فييـنا مـن   ألربعـني االثانـية و دورهتـا  قـد عقـدت   األغـراض السـلمية     

وكـان تقريـر اللجنة     . )اجلمهوريـة التشـيكية   (برئاسـة فالدميـري كوبـال        ٢٠٠٣أبـريل   /نيسـان 
وتـــرد النصـــوص احلرفـــية غـــري املـــنقحة .  معروضـــا عـــلى اللجـــنة(A/AC.105/805)الفرعـــية 

 .692  إىلCOPUOS/legal/T.674جللسات اللجنة الفرعية يف الوثائق 
 

   جدول األعمال        إقرار -باء  
 : اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايلتأقّر -٤

 .افتتاح الدورة -١  
 .إقرار جدول األعمال -٢  
 .انتخاب أعضاء املكتب -٣  
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 .كلمة الرئيس -٤  
 .تبادل آراء عام -٥  
 .سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية -٦  
دة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء  تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتح   -٧  

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا األربعني -٨  
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني -٩  
 .استعراض احلالة الراهنة: تكنولوجيا الفضاءالفوائد العرضية من  -١٠  
 .الفضاء واجملتمع -١١  
 .مسائل أخرى -١٢  
 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٣  

  
  العضوية   -جيم   

 / كــانون األول١٢ املــؤرخ )١٤-د( ألــف ١٤٧٢وفقــا لقــرارات اجلمعــية العامــة   -٥
ــاء ١٧٢١، و ١٩٥٩ر بـديســم ــ)١٦-د( ه ، ١٩٦١ر بـديســم/ون األولـ كــان٢٠ؤرخ ـ امل

 بــاء املــؤرخ  ٣٢/١٩٦، و١٩٧٣ديســمرب / كــانون األول١٨ املــؤرخ )٢٨-د( ٣١٨٢ و
ــانون األول ٢٠ ــمب/كـ ـــمــ ال٣٥/١٦، و ١٩٧٧ر ـديسـ ــري٣ؤرخ ــ ــثانـ تشـ ــرب /يــن الـ نوفمـ

 ١٠ املــــؤرخ ٥٦/٥١، و ١٩٩٤ديســـمرب  / كـــانون األول ٩ املـــؤرخ  ٤٩/٣٣ ، و١٩٨٠
، ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١١ املــؤرخ ٥٧/١١٦و، ٢٠٠١ديســمرب / كــانون األول

 تألفــت جلــنة اســتخدام   ،١٩٩٠ديســمرب / كــانون األول١١ املــؤرخ ٤٥/٣١٥رها ومقــرَّ
االحتاد الروسي، : التالية ٦٥الـ  الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن الدول األعضاء              

دونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، كــوادور، ألبانــيا، أملانــيا، انإ، أســتراليااألرجنــتني، اســبانيا، 
، ايطالـيا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن،         )االسـالمية -مجهوريـة (ايـران   

 اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية      اجلزائر، تركيا، تشاد، بريو،  و، بولندا،   سبوركيـنا فا  
الســـنغال، الســـودان، كيا، ســـلوفافريقـــيا، رومانـــيا، أجـــنوب مجهوريـــة كوريـــا، الســـورية، 

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

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

 .األمريكية، اليابان، اليونان
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  احلضور    -دال  

ـــ حضــر الــدورة ممــثلو الــدول  -٦ ــية األعضــاء يف اللجــنة ٥٣ ال االحتــاد الروســي، :  التال
ــران   األرجنــتني، اســبانيا، أســتراليا، اكــوادور، أمل  ــيا، اي ــيا، اندونيســيا، أوروغــواي، أوكران ان

بلغاريــا، بوركيــنا بلجــيكا، ، ايطالــيا، باكســتان، الــربازيل، الــربتغال، )االســالمية-مجهوريــة(
 اجلمهوريــة العربــية الســورية، اجلمهوريــة التشــيكية،  اجلزائــر،تركــيا،بــريو، و، بولــندا، ســفا

السـويد، شيلي، الصني،    ا، السـودان،    سـلوفاكي فريقـيا، رومانـيا،     أجـنوب   مجهوريـة كوريـا،     
مصر، املغرب،  ماليزيا،  كولومبيا، كينيا، لبنان،    كوبا،  زويال، فييـت نـام، كـندا،        ـفرنسـا، فـن   

 النمســا، نــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا،  اململكــة املــتحدة،،عربــية الســعوديةاملكســيك، اململكــة ال
 .هولندا، الواليات املتحدة، اليابان، اليونان

ــررت  -٧ ــنة، وق ــتها اللج ــلي  ٥٠٣يف جلس ــو ممث ــند واجلماهرييــة   أن تدع ــوال وتايل  أنغ
 طلــب تلــك ى، بــناء عــلوكوســتاريكا والــيمنوسويســرا والكرســي الرســويل العربــية الليبــية 

ة واألربعـني والقـاء كـلمات أمامهـا، حسـب االقتضاء،            سادسـ الـدول، إىل حضـور دورهتـا ال       
الـنوع وأال يـنطوي عـلى أي قرار من           ذلـك بطلـبات أخـرى مـن هـذا            عـلى أسـاس أال ميـسّ      

 .اللجنة بشأن وضعية تلك الدول

) اليونسكو(كمـا حضـر الـدورة ممـثال مـنظمة األمـم املـتحدة للتربية والعلم والثقافة                 -٨
 .والوكالة الدولية للطاقة الذرية

ــية للفضــاء، واجلماعــة   حضــر الــدورة أيضــا ممــثلو  -٩ ن للــرابطة األوروبــية للســنة الدول
واملعهــد الــدويل الفضــاء األوروبــية واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية، ، ووكالــة األوروبــية

ــية لالتصــاالت الســاتلية  ورابطــة القــانون الــدويل،  لتحلــيل الــنظم التطبــيقي،   واملــنظمة الدول
ــنقلة،  ــد     املت ــن بع ــية للمســح التصــويري واالستشــعار ع ــية الدول ــية  واجلمع ــية الوطن ، واجلمع

يمي لالستشـعار عـن ُبعـد لـدول مشـال افريقـيا، واجمللـس االستشاري        للفضـاء، واملركـز االقلـ    
 .جليل الفضاء، والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء

 قائمـة مبن حضر الدورة من ممثلي الدول         A/AC.105/XLVI/INF/1تـرد يف الوثـيقة      و -١٠
وغريهــا مــن  وهيــئات األمــم املــتحدة األعضــاء يف اللجــنة والــدول غــري األعضــاء يف اللجــنة   

 .املنظمات
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  مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                -هاء   
الحظـت اللجـنة بارتـياح أن حكومـة النمسـا حسبما اتفقت عليه اللجنة يف دورهتا                  -١١

 عقـدت وسـّهلت مشـاورات غـري رمسـية فـيما بـني الـدورات، ضمت                 )١(اخلامسـة واألربعـني   
لجنة وهيئتيها الفرعيتني، بغية التوصل   رؤسـاء اجملموعـات اإلقليمـية، بشأن تكوين مكاتب ال         

 .إىل توافق يف اآلراء قبل الدورة السادسة واألربعني للجنة

 للجـنة، أبلغـت حكومة النمسا اللجنة عن توافق يف اآلراء جرى             ٥٠٣ويف اجللسـة     -١٢
ويرد عرض لذلك االتفاق يف مذكرة من األمانة      . التوصـل إلـيه أثـناء املشـاورات غري الرمسية         

وقـد أقـرت اللجـنة ذلـك االتفـاق بشـأن تكوين             . (A/AC.105/L.245)هـذا املوضـوع     بشـأن   
 . مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، وهو يرد يف املرفق الثاين هبذا التقرير

ــدورة اخلامســة           -١٣ ــن رئــيس ال ــترة منصــب كــل م ــددت ف ــك االتفــاق، م ــا لذل ووفق
 .حدةواألربعني للجنة والنائب األول لرئيسها ملدة سنة وا

لــن يكــون ) اندونيســيا(وقــد أُبلغــت اللجــنة بــأن الســيد هــارجيونو جوجوديهــارجو   -١٤
واسـتذكرت اللجنة  . قـادرا عـلى مــد فـترة منصـبه كنائـب ثـان لرئـيس اللجـنة وكمقـرر هلـا                    

 )٢( بشـأن طرائق عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني،      ١٩٩٧االتفـاق الذي توصلت اليه يف عام        
دما يـتعذر عـلى أحـد أعضاء املكتب أن يكمل مدة منصبه ينبغي              والـذي يـنص عـلى أنـه عـن         

لــلمجموعة االقليمــية الــيت حتــوز املنصــب املعــين أن تســمي مرشــحا لكــي ُينَتَخــب يف بدايــة    
 .الدورة اليت تعقب مباشرة انتهاء مدة منصب ذلك العضو

موعــة يونــيه، أُبلغـت اللجــنة بــأن جم / حزيــران١٦، املعقــودة يف ٥٠٩مث يف جلسـتها   -١٥
مرشـحاً عنها ملنصب النائب     ) اندونيسـيا (الـدول اآلسـيوية قـد مسَّـت سوسـيتيو مولـيودرونو             

) اندونيسيا(وانتخبـت اللجـنة السـيد سوسـيتيو موليودرونو      . الـثاين لرئـيس اللجـنة ومقـررها       
 .نائبا ثانيا لرئيس اللجنة ومقررا هلا يف دورهتا السادسة واألربعني

  
  الكلمات العامة     -واو  

أعربــت اللجــنة عــن تعاطفهــا وتضــامنها مــع أســر وأصــدقاء الطــاقم الــدويل ملكــوك    -١٦
الفضـاء كولومبـيا، وكذلـك مـع أوسـاط الفضـاء الدولـية، إزاء فقدان املكوك وطاقمه أثنــاء                   

وأبــدت اللجــنة الفرعــية . ، الــذي مــّس البشــرية بأســرها٢٠٠٣فــرباير / شــباط١عودتـــــه يف 
 .دث املأساوي سلبا على الربامج الفضائية الدوليةأملها يف أال يؤثر ذلك احلا
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كمـا أعربـت اللجـنة عن تعاطفها مع شعوب كل من تركيا واجلزائر وسائر البلدان      -١٧
ويف ضـوء تلـك األحـداث، أشـارت اللجنة إىل احلاجة            . الـيت شـهدت مؤخـرا زالزل كـربى        

 .الكوارثاملاسة لضمان استعمال اخلدمات الفضائية على نطاق أوسع يف إدارة 

وأعربـت اللجـنة عـن امتـناهنا لبيـتر الال ومـازالن عـثمان عـلى خدمتهما املمتازة يف                     -١٨
وأعربت اللجنة أيضا عن ارتياحها     . مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، الـتابع لألمانـة العامة            

 .لتعيني سريجيو كاماتشو مديرا للمكتب

ــام ألقــى بكــلمات    -١٩ ــبادل اآلراء الع ــناء ت ــدولممــثلو أث ــية ال :  األعضــاء يف اللجــنة التال
ــتني،   ــيا، اندونيســيا،  اكــوادور،االحتــاد الروســي، األرجن ــيا، أملان ــران  أوكران ــة( اي -مجهوري

الربتغال، بريو، تركيا، اجلزائر، اجلمهورية العربية       الـربازيل،     باكسـتان،  ، ايطالـيا،  )االسـالمية 
ويال، كــندا، كولومبــيا، الســورية، مجهوريــة كوريــا، رومانــيا، شــيلي، الصــني، فرنســا، فــنـز 

مالــيزيا، املغــرب، املكســيك، النمســا، نــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، الواليــات املــتحدة، الــيابان، 
كما تكلم ممثلو وكالة الفضاء     . وألقـى كـلمة أيضـا ممـثل اجلماهرييـة العربـية الليبـية             . الـيونان 

ــية  ــية للفضــاء واجل  ) اإليســا(األوروب ــية للســنة الدول ــرابطة األوروب ــية للفضــاء  وال معــية الوطن
 .واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعد

ــران١١، املعقــودة يف ٥٠٣ويف اجللســة  -٢٠ ــيه / حزي ــيس كــلمة  ٢٠٠٣يون ، ألقــى الرئ
عـرض فيها باجياز عمل اللجنة يف دورهتا احلالية، وشدد فيها على ضرورة أن تستبني اللجنة                

الفعـال للقـدرات الفضـائية يف تعزيـز الصحة والتعليم           مـبادرات ملموسـة تضـمن االسـتخدام         
عــلى صــعيد العــامل، ويف دعــم اختــاذ القــرارات يف إدارة املــوارد الطبيعــية، خصوصــا املــوارد    

ــاره والعــناية بالتنمــية االقتصــادية واالجتماعــية     ــية، وبصــفة عامــة يف ختفــيف الفقــر وآث . املائ
جنة ممثلني رفيعي املستوى من وكاالت      وذكـر أن مـن بـني السـبل لتحقيق ذلك أن تدعو الل             

. الفضـاء لتنظـيم فـريق عـامل لكـي يعـد تقريـرا تـنظر فـيه اللجـنة، بغـية تعزيز التعاون الدويل                
وميكـن للفـريق العـامل أن يـدرس، عـلى ســبيل املـثال، اإلجـراءات الـيت ُدعـي إىل اختاذهــا يف          

 )٣(.خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 أيضـا، ألقـى كـلمة ممـثل كوبـا بالنـيابة عـن جمموعة دول أمريكا                  ٥٠٣ويف اجللسـة     -٢١
 .الالتينية والكاريبـي

 ألقـى مديـر مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بكلمة استعرض        ،نفسـها ويف اجللسـة     -٢٢
 .فيها عمل املكتب الواسع النطاق أثناء السنة املاضية
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يونـيه، ألقـى املدير العام ملكتب األمم        /يـران  حز ١٦، املعقـودة يف     ٥٠٩ويف اجللسـة     -٢٣
املـتحدة بفييـنا واملديـر التنفـيذي ملكتـب األمـم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية كلمة أمام                  

 .اللجنة

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن مؤمتـر القـارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء قد ُعقد                  -٢٤
ــي    ــاس، كولومب ــنا دي إندي ــنجاح يف كرتاخي ــن ب ــار١٧ إىل ١٤ا، م ــايو / أي ــا . ٢٠٠٢م كم

رحبـت اللجـنة مبذكـرة الـتفاهم الـيت أبرمـت بـني مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي واألمانة                       
املؤقـتة لـلمؤمتر، واليت أبدى فيها الطرفان عزمهما على التعاون يف العمل على ترويج وتنفيذ         

ت الفضائية، وعلى   أنشـطة مشـتركة، وخصوصـا مـن خـالل بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقا                
ونّوهت اللجنة برغبة الدول األعضاء فيها      . تعزيـز التعاون يف مشاريع على الصعيد اإلقليمي       

والواقعـة يف مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي يف إضـفاء طـابع مؤسسي على مؤمتر القارة                     
الــرابع املعــين ونّوهــت اللجــنة أيضــا بــأن مؤمتــر القــارة األمريكــية . األمريكــية املعــين بالفضــاء

 .بالفضاء قد اتفق على أمهية استحداث آليات فعالة للتعاون والتنسيق يف املنطقة

ورحبـت اللجـنة باجلزائـر عضوا جديدا فيها، ونوهت مبشاركتها النشطة يف أعمال               -٢٥
وحثت للجنة مجيع أعضائها،    . اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني خـالل السنة األوىل من عضويتها           

ــاركة بنشــاط يف       وخاصــة األعضــ  ــلى املش ــرتادة للفضــاء، ع ــية امل ــبلدان الرئيس اء اجلــدد وال
 .دوراهتا

وضـمانا ملشـاركة مجيع الوفود بنشاط يف دوراهتا، اتفقت اللجنة على توجيه رسالة               -٢٦
إىل املديــر العــام ملكتــب األمــم املــتحدة بفييــنا املديــر التنفــيذي ملكتــب األمــم املــتحدة املعــين    

ة، تلـتمس فـيه عـدم عقـد اجـتماعات هليـئات دولـية حكومـية أخرى يف                   بـاملخدرات واجلـرمي   
 .فيينا بالتزامن مع دورات اللجنة

، رئيس  )اجلمهورية التشيكية (ومـراعاة للعمـل القّيم الذي ساهم به فالدميري كوبال            -٢٧
 واحلادية  اللجـنة الفرعـية القانونـية أثناء دوراهتا الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني واألربعني            

ــناء دورهتــا الســابعة      واألربعــني والثانــية واألربعــني، اتفقــت اللجــنة عــلى أن يلقــي أمامهــا أث
واألربعـني حماضـرة خاصـة يقـّدم فـيها عرضـا تارخيـيا لتطور اللجنة وآرائه الشخصية يف هذا                    

 .الشأن

ــرها لكــارل دوتــش     -٢٨ ــياحها وتقدي ، رئــيس اللجــنة )كــندا(وأعربــت اللجــنة عــن ارت
ية العلمـية والتقنـية أثـناء دوراهتـا الثامـنة والثالثني والتاسعة والثالثني واألربعني، لتفانيه       الفرعـ 

 .ومسامهته الثمينة يف أعمال اللجنة الفرعية
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  اعتماد تقرير اللجنة       -زاي   
بعـد أن نظـرت اللجـنة يف خمـتلف بـنود جـدول األعمـال املعروضة عليها، اعتمدت                    -٢٩

ــود٥١٧يف جلســتها  ــران٢٠ة يف ، املعق ــيه / حزي ــة،   ٢٠٠٣يون ــية العام ــرها إىل اجلمع ، تقري
 .الذي حيتوي على التوصيات واملقررات الواردة أدناه
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  الفصل الثاين  
  التوصيات واملقررات  

  سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية                         -ألف  
اصلت جلنة استخدام الفضاء ، و٥٧/١١٦ من قرار اجلمعية العامة     ٤٢وفقـا للفقرة     -٣٠

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية نظـرها، عـلى وجـه األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على                  
 .الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

 أن تواصل اللجنة    ٥٧/١١٦ورأت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة، إذ طلبت يف قرارها              -٣١
عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض نظــرها، عــلى وجــه األولويــة، يف ســبل ووســائل احلفــاظ  

السـلمية وأن تقـّدم إىل اجلمعـية يف دورهتـا الثامـنة واخلمسـني تقريـرا هبذا الشأن، قد أعربت                     
عـن قلـق اجملـتمع الدويل إزاء احلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل يف االستخدام السلمي للفضاء        

ا ان للجـنة، من خالل  كمـ . اخلـارجي، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات الـبلدان النامـية            
عمـلها يف املـيدان العـلمي والـتقين والقـانوين، دورا جوهـريا يف ضـمان احلفـاظ على الفضاء                     

وميكـن تدعيم هذا الدور مببادرات جديدة، وكذلك مبواصلة         . اخلـارجي لألغـراض السـلمية     
جي الـتقدم يف تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلار                   

 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــدويل          -٣٢ ــيم األســاس ال ــتعلق بتدع ــا مســؤوليات ت ــلى أن لديه ــد اتفقــت اللجــنة ع وق
الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه ســلميا، وهــذا ميكــن أن يشــمل، ضــمن أمــور     

 االقتضاء، بإعداد   أخـرى، مواصلة تطوير القانون الدويل للفضاء، مبا يف ذلك القيام، حسب           
 .اتفاقات دولية حتكم خمتلف التطبيقات السلمية العملية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء

ــتعاون      -٣٣ ــتعلقة بال اتفقــت اللجــنة أيضــا عــلى ضــرورة املضــي يف تشــجيع األنشــطة امل
ــدمي         ــيانات الســاتلية وتق ــية وتقاســم الب ــية الدول ــثل املشــاركة يف احلمــالت العلم ــدويل، م ال

التعليمــية والتدريبــية إىل الــبلدان األخــرى وبــناء القــدرات املؤسســية، لكــي يتســىن  املســاعدة 
 .استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

اتفقـت اللجـنة كذلك على أن الستخدامات الفضاء النافعة أمهية شديدة يف التنمية               -٣٤
تماد هـذه التطبيقات النافعة يدّعم  البشـرية، خصوصـا يف الـبلدان النامـية، وأن التوسـع يف اعـ         
 .هدف احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

كمــا اتفقــت اللجــنة عــلى أنــه ميكــنها أن تــنظر، ضــمن إطــار بــند جــدول األعمــال   -٣٥
، يف مسائل مثل    "سـبل ووسـائل احلفـاظ عـلى الفضـاء اخلـارجي لألغراض السلمية             "املعـنون   
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األقالـيمي اسـتنادا إىل اخلـربات املكتسـبة من مؤمترات القارة     سـبل تعزيـز الـتعاون اإلقلـيمي و     
ــاء ومـــا ميكـــن لتكنولوجـــيا الفضـــاء أن تؤديـــه مـــن دور يف تنفـــيذ     األمريكـــية بشـــأن الفضـ

 .التوصيات املنبثقة من مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

قض مع تناقص   لكـن أُبـدي رأي مفـاده أن ازديـاد استخدام التطبيقات الفضائية يتنا              -٣٦
وهــذا االجتـــاه ميكـــن أن يوفــر فرصـــا اذا أمكـــن   . نصــيب األنشـــطة الفضــائية مـــن الســـوق  

اســتحداث مــزيد مــن التطبــيقات املبــتكرة الــيت تســتخدم الــنظم الفضــائية، يف جمــاالت مــثل    
التعلـيم عـن بعـد والتطبيـب عـن بعـد وإدارة الكوارث، واذا أمكن تنظيم املزيد من األنشطة          

الدول، لكي يتسىن للدول استخدام املوارد املتاحة هلا استخداما أمثل، بتفادي           التعاونـية بني    
 .التنافس وجبعل مزيد من البلدان النامية أصحاب مصلحة يف امليدان الفضائي

كمـا أبـدي رأي مـؤداه أن ازديـاد أمهـية عمـل اللجـنة لـدى اجملتمع الدويل إمنا يدل                       -٣٧
ويتجلى هذا على وجه اخلصوص يف ما       . العملعـلى جنـاح جهودهـا يف إعـادة تنشيط ذلك            

 احلكومية  -شـهدته السـنوات القلـيلة املاضـية مـن ازديـاد مطـرد يف عـدد املـنظمات الدولـية                      
ــيت تســعى إىل        ــية وكــيانات القطــاع اخلــاص، ال ــنظمات غــري احلكوم األخــرى، وكذلــك امل

دياد مشاركة  وأعـرب ذلـك الوفـد أيضـا عن رأي مفاده أن از            . املشـاركة يف أنشـطة اللجـنة      
اخلــرباء غــري احلكومــيني يف عمــل اللجــنة ميــثل تطــورا إجيابــيا جــدا يــثري ذلــك العمــل، وأن    
التنفـيذ الـناجح لتوصـيات اليونيسـبيس الثالـث يـتوقف يف هنايـة املطـاف عـلى ازدياد حضور            

 .أولئك اخلرباء

 من  وأبـدي رأي مـؤداه أنـه ينـبغي للجـنة، ضـمن إطـار هـذا البـند املـتعدد اجلوانـب                       -٣٨
ــتائج      جــدول األعمــال، أن تصــوغ منهجــية واضــحة وحمــددة املعــامل، موّجهــة حنــو حتقــيق ن

ولـبلوغ هـذه الغايـة، ينـبغي للجـنة أن تعـد اسـتبيانا تسـتوفيه الدول األعضاء وتستند                    . معيـنة 
واسـتنادا إىل ذلك التقرير، ميكن للجنة أن        . اللجـنة إلـيه يف إعـداد تقريـر خـاص هبـذا الشـأن              

ع الــيت يلــزم إيالؤهــا اهــتماما خاصــا، وكذلــك أهــداف املناقشــات واملواعــيد    حتــدد املواضــي
وميكــن هلــذه العملــية أن تفضــي، ضــمن مجلــة أمــور، إىل . القصــوى ملــا يــتخذ مــن إجــراءات

 .حتديد املبادئ اليت يتعني إدراجها يف اتفاقية شاملة عاملية بشأن قانون الفضاء اخلارجي

للجـنة أنشئت كهيئة تابعة للجمعية العامة ُتعىن        كذلـك أعـرب عـن رأي مفـاده أن ا           -٣٩
ورأى . حصـرا بــتعزيز الـتعاون الــدويل يف اسـتخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغــراض الســلمية    

ذلــك الوفــد أنــه كــان واضــحا عــند تكويــن اللجــنة أنــه ســتكون هــناك جهــود مســتقلة متامــا 
وىل للجمعية العامة   تتـناول مسـائل نـزع السـالح، مبـا يف ذلـك ضـمن حمـافل مـثل اللجـنة األ                     

ــتعاون الــدويل غــري املســبوق وحضــور    . ومؤمتــر نــزع الســالح  كمــا رأى ذلــك الوفــد أن ال
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القطـاع اخلـاص بشـكل مـلحوظ يف أنشطة الفضاء اخلارجي ال يدعمان النداءات اليت تدعو                 
ورأى ذلك الوفد أيضا أن . اللجـنة إىل الـنظر يف املسـائل املـتعلقة بعسـكرة الفضـاء اخلارجي            

جـنة متـثّل حمفـال فـريدا لتـبادل املعلومـات بـني الـبلدان املـتقدمة والبلدان النامية بشأن آخر                   الل
ــناك فرصــا ملموســة        ــتطورات يف جمــال اســتخدام الفضــاء اخلــارجي واستكشــافه، وأن ه ال

 .لتعزيز التعاون الدويل مبا يتوافق مع الوالية املسندة إىل اللجنة

 مبهـام الواليـة الـيت أسندهتا إليها اجلمعية العامة           أبـدي رأي مـؤداه أن اللجـنة مل تـف           -٤٠
ورأى ذلك  . يف أن توصـي بسبل ووسائل للحفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية           

الوفـد أنـه ينـبغي للجـنة أن تكـّرس نفسـها هلـذه املسـألة، ألن األنشـطة العسكرية يف الفضاء                        
تكشــاف الفضــاء اخلــارجي   اخلــارجي تــلحق ضــررا خطــريا بالــتعاون الــدويل يف جمــال اس      

 .واستخدامه يف األغراض السلمية

ــية للتنســيق بــني عمــلها       -٤١ ــية عمل ــبغي للجــنة أن تنشــئ آل ــه ين ورأى بعــض الوفــود أن
 .وأعمال اهليئات األخرى ذات الصلة، مثل مؤمتر نزع السالح

وأبــدي رأي مفــاده أن مــن الطبــيعي أن تقــّدم اللجــنة وجلنــتاها الفرعيــتان، بصــفتها   -٤٢
أعـلى هيـئات األمـم املـتحدة املعنـية بالفضـاء اخلـارجي، خـربهتا الفنية بشأن اجلوانب العلمية          
ــم          ــئات األم ــن هي ــريه م ــزع الســالح وغ ــر ن ــية للفضــاء اخلــارجي إىل مؤمت ــية والقانون والتقن

 .املتحدة

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن تعـاظم خطـر إدخـال أسلحة إىل الفضاء                      -٤٣
 فكـرة تـنطوي عـلى اسـتعمال القـوة يف الفضـاء اخلـارجي مـن شأهنما أن                    اخلـارجي واعـتماد   

يقّوضـا األسـاس واملنطق الذي يرتكز عليهما إنشاء آليات منع االنتشار ونظام األمن الدويل               
 .بأمجعه

وأبـدي رأي مـؤداه أنـه مل تنشـأ بعـد آلـية قانونـية قـادرة عـلى مـنع عسكرة الفضاء                         -٤٤
 أن تــبذل جهــودا أكــرب ملــنع عســكرته، وخصوصــا بصــوغ  اخلــارجي، ومــن مث ينــبغي للجــنة

 .اتفاق دويل ملنع نشوء سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنه ينبغي إبرام اتفاق دويل حلظر نشر األسلحة يف الفضاء                  -٤٥
 .وأشار ذلك الوفد إىل مبادرات اختذت هلذه الغاية يف إطار مؤمتر نزع السالح. اخلارجي

أُبلغــت اللجــنة بــأن موقــع وزارة الشــؤون اخلارجــية الروســية عــلى الشــبكة العاملــية    -٤٦
 يتضــمن معلومــات مســبقة عــن األجســام الفضــائية الــيت ســيطلقها  (www.mid.ru)) الويــب(

االحتــاد الروســي وعــن غرضــها وبارامــتراهتا، وبأنــه جيــري التخطــيط جلعــل تلــك املعلومــات   
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وأبدي رأي مؤداه أن    . الفضاء اخلارجي على الويب   مـتاحة أيضـاً على موقع مكتب شؤون         
قـيام الـدول املِطلقـة األخـرى بـتوفري معلومات مماثلة من شأنه أن يساعد على تعزيز الثقة يف                    

 .جمال األنشطة الفضائية

ــناول        -٤٧ ــات تت ــدول اتفاق ــرام ال ــاده أن املمارســة املســتجدة يف إب ــدي رأي مف ــا أب كم
وجـية فـيما يـتعلق بتكنولوجـيات الصواريخ وغريها من           خصيصـاً مسـائل الضـمانات التكنول      

ــة بشــأن      ــية احلكومــية االطاري التكنولوجــيات الفضــائية، وكذلــك تضــمني االتفاقــات الدول
ــة والقانونــية للممــتلكات املتصــلة بالفضــاء      ــتعلق باحلمايــة املادي ــتعاون الفضــائي أحكامــا ت ال

ــة املســتوردة، مبــا يف ذلــك حصــانة تلــك      ــيم الدول األشــياء مــن اجــراءات احلجــز   داخــل اقل
واملصـادرة، ميـثل تطورا إجيابيا يف ضمان استخدام تلك التكنولوجيات يف األغراض السلمية              

 .فحسب

، نظرها  ٢٠٠٤وقـد أوصـت اللجـنة بأن تواصل يف دورهتا السابعة واألربعني، عام               -٤٨
ية، على وجه   يف البـند املـتعلق بسـبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلم             

 .األولوية
  

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

، نظرت اللجنة يف بند يتعلق بتنفيذ توصيات        ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٤٩
ء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغراض   مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـا          

 ).اليونيسبيس الثالث(السلمية 

ــرة  -٥٠ ــا للفقـ ــرار ٢٨ووفقـ ــتها  ٥٧/١١٦ مـــن القـ ــنة يف جلسـ ، ٥٠٣، عـــاودت اللجـ
ــران١١املعقــودة يف  ــيه / حزي ــرا ُيقــدم إىل    ٢٠٠٣يون ، عقــد الفــريق العــامل لكــي يعــد تقري

، أن تستعرض   ٢٠٠٤مسني، عام   اجلمعـية العامـة، ليتسـىن للجمعـية، يف دورهتا التاسعة واخل           
وترأس . وتقـّيم تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث وأن تنظر يف اجراءات ومبادرات أخرى             

 ).السويد(الفريق العامل نيكالس هيدمان 

 .وقد أعربت اللجنة عن تأييدها التام للعمل الذي يقوم به الفريق العامل -٥١

، أقـــرت اللجـــنة   ٢٠٠٣يونـــيه  /ران حزيـــ ٢٠، املعقـــودة يف  ٥١٧مث يف جلســـتها   -٥٢
 ).انظر املرفق األول من هذا التقرير(توصيات الفريق العامل، بصيغتها الواردة يف تقريره 
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، دعــت اللجـنة الفرعــية  ٥٧/١١٦الحظـت اللجــنة أنـه وفقــا لقـرار اجلمعــية العامـة      -٥٣
د لكي ينظر يف تنفيذ     العلمـية والتقنـية، يف دورهتـا األربعـني، الفريق العامل اجلامع إىل االنعقا             

والحظت ). باكستان(وترأس الفريق العامل حممد نسيم شاه       . توصـيات اليونيسبيس الثالث   
الـتقدم الذي أحرزته    ) أ: (اللجـنة أن الفـريق العـامل اجلـامع أصـدر توصـيات بشـأن مـا يـلي                  
 معين  انشاء فريق عمل  ) ب(أفـرقة العمـل الـيت أنشـأهتا اللجـنة يف دورهتـا الـرابعة واألربعني؛                 

حتسـني تـبادل املعـارف عـن طـريق تشـجيع الوصـول عـلى النطاق العاملي إىل                    ("٩بالتوصـية   
ــر اللجــنة إىل اجلمعــية العامــة يف   ) ج(؛ ")خدمــات االتصــاالت الفضــائية  مدخــالت يف تقري

، مـن أجـل استعراضها تنفيذ توصيات اليونيسبيس         ٢٠٠٤واخلمسـني، عـام      التاسـعة  دورهتـا 
 ).، املرفق الثاينA/AC.105/804(الثالث 

وأشارت اللجنة  . وقـد شّددت اللجنة على أمهية تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث          -٥٤
إىل أن مسـؤولية تنفـيذ التوصـيات تقـع عـلى عـاتق الدول األعضاء، ومكتب شؤون الفضاء                   

احلكومــية -اخلــارجي، وفقــا لتوجــيهات اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني، واملــنظمات الدولــية       
 .املتعدد األطراف، وسائر اهليئات اليت هلا أنشطة ذات صلة بالفضاءللتعاون 

ــرابعة       -٥٥ ــرقة العمــل األحــد عشــر الــيت أنشــئت يف دورهتــا ال كمــا الحظــت اللجــنة أن أف
واألربعـني قدمـت مجيعا تقارير عن التقدم احملرز يف عملها إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف                 

ــا األربعـــــيـن  ــنة يف دورهتـــــا السادســـــة واألربعـــــني    وإلــــــى ال دورهتـــ  A/AC.105/L.247(لجـــ
 ).A/AC.105/2003/CRP.17 و A/AC.105/2003/CRP.10 و A/AC.105/2003/CRP.9 و

وأعربـت اللجـنة عن ارتياحها للتقدم الذي أحرزته أفرقة العمل يف أعماهلا، وأبدت               -٥٦
ة حجم مشاركة األعضاء يف   ونظرا ملا الحظته من حمدودي    . تأيـيدها الـتام لعمـل تلك األفرقة       

ــلها         ــرقة عــلى املشــاركة واالســهام يف عم ــرقة، حثــت اللجــنة مجــيع أعضــاء األف بعــض األف
 .بنشاط

قدم ) ١١التوصية  (الحظـت اللجـنة أيضـا أن فـريق العمـل املعـين بالتنمية املستدامة                 -٥٧
ملعين مبصادر  إىل اللجـنة الفرعـية، وأن فريق العمل ا    (A/AC.105/C.1/L.264)تقريـره الـنهائي     

 إىل (A/AC.105/L.246)قـــدم تقريـــره النهائـــية ) ٣٢التوصـــية (الـــتمويل اجلديـــدة واملبـــتكرة 
 .اللجنة، وفقا خلطيت العمل اللتني قدمامها إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثني

ىل والحظــت اللجــنة أن رئــيس فــريق العمــل املعــين بالتنمــية املســتدامة دعــا اللجــنة إ  -٥٨
تقيـيم مـدى واقعـية توصيات ذلك الفريق وقابليتها للتحقيق، واىل استبانة اهليئات اليت ميكن                

 .أن تنفذ تلك التوصيات
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وقـد سـلّمت اللجـنة باحلاجـة إىل االعـداد لتنفـيذ املشـاريع التجريبـية، الـيت وضعت                     -٥٩
 .أفرقة العمل تفاصيلها، خطوة فخطوة، حسب االقتضاء

ــن     والحظــت اللجــنة أن  -٦٠ ــرجتعة واملشــاركة م ــات امل ــادة باملعلوم ــدين مســتوى االف  ت
جانـــب أعضـــاء بعـــض أفـــرقة العمـــل ميكـــن أن يعـــزى إىل عـــدم وجـــود القـــدرة واآللـــيات 
ــني          ــيانات ب ــبادل الب ــات وت ــال مجــع املعلوم ــوارد واخلــربات يف جم ــية، وإىل نقــص امل املؤسس

 .املؤسسات الوطنية

ــرقة العمــ     -٦١ ــا الحظــت اللجــنة أن بعــض أف ــني    كم ــام واملســؤوليات ب ل قســمت امله
ــه       أعضــائها حســب طاقــات هــؤالء وقدراهتــم، وأن ذلــك األســلوب يف العمــل أثبــت فائدت

 .وميكن أن يتبعه بعض أفرقة العمل

ــيونان ستتشــاركان يف رئاســة فــريق العمــل املعــين     -٦٢ ــيزيا وال والحظــت اللجــنة أن مال
 ٩نة الفرعية من أجل تنفيذ التوصية       بتـبادل املعـارف، الـذي أنشـئ يف الـدورة األربعـني للج             

ونّوهـت اللجنة بارتياح بأن فريق العمل قدم اليها وثيقة          . الصـادرة عـن اليونيسـبيس الثالـث       
 .(A/AC.105/2003/CRP.8)حتتوي على أهداف وخطة عمل ونتائج متوقعة 

 :وقد استمعت اللجنة يف اطار هذا البند إىل العروض التالية -٦٣

، قدمه  " والفضاء ٢٠٠٤ لعام   (FIDAE)يل للفضاء والطريان    املعـرض الـدو   " )أ( 
 ليفنو من شيلي؛ .أ

 موفلياف من االحتاد الروسي؛. ، قدمه أ"استراتيجية الرصد البيئي العاملية" )ب( 

دور اجلمعـيات املهنـية وفوائدهـا يف تكوين ودعم القدرات احمللية يف جمال           " )ج( 
 لواليات املتحدة؛إياسييلو من ا. ، قدمه أ"الفضاء اجلوي

نيالن من  . ، قدمه ر  "أنشـطة اخلدمـة الدولـية لنظام حتديد املواقع اجلغرافية         " )د( 
 الواليات املتحدة؛

حلقـة عمـل خـرباء االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضـائية واألكادميـية الدولية                 " )ه( 
. دمه ب ، ق "لـلمالحة الفضـائية وجامعـة الفضـاء الدولـية واليونسـكو حـول الفضاء والتعليم               

 ؛)االيسا(ويليكنـز من وكالة الفضاء األوروبية 

هيلز من  . ، قدمه م  "بـرنامج مـتابعة مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة             " )و( 
 ؛)سيوس(اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض 
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بيشــوف مــن . ه، قدمــه "ورقــة خضــراء عــن السياســة الفضــائية األوروبــية" )ز( 
 .املفوضية األوروبية

والحظـت اللجـنة أن الـتقرير السـنوي عـن االحتفال الدويل بأسبوع الفضاء العاملي              -٦٤
، الـذي أعدتـه الـرابطة الدولـية للفضـاء بالـتعاون مـع مكتـب شـؤون الفضاء                   ٢٠٠٢يف عـام    

 .(ST/SPACE/19)اخلارجي، قد أتيح يف منشور خاص 

له صـلة بتنفـيذ   كمـا الحظـت اللجـنة أن كـثريا مـن أنشـطة اهليـئات غـري احلكومـية            -٦٥
 .توصيات اليونيسبيس الثالث

ــنظم        -٦٦ ــرابعة حــول اســتخدام ال ــة العمــل ال ــه عقــب حلق كذلــك الحظــت اللجــنة أن
السـاتلية املالحـية العاملـية، املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والواليات املتحدة األمريكية، واليت                  

، قـام رؤساء أو  ٢٠٠٢يولـيه  /نظمهـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف لوسـاكا يف متـوز               
اعــالن "، بــاعداد ٢٠٠٢ديســمرب /ممــثلو اهليــئات الوطنــية لرســم اخلــرائط، يف كــانون األول 

ونّوهت .  بلدا أفريقيا  ٥٠، بغـية انشـاء اطـار مرجعي افريقي يشمل ما يزيد على              "وندهـوك 
اللجــنة بارتــياح بــأن هــذا الــتطور هــو مــثال مــلموس عــلى الكيفــية الــيت ميكــن هبــا أن يكــون 

شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وخصوصــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية،  ملكتــب 
تــأثري مــلحوظ عــلى تشــجيع اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء فــيما يعــود بالــنفع عــلى الــبلدان    

 .النامية
  

  تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا األربعني                         -جيم   
ــتق   -٦٧ ــية عــن   أحاطــت اللجــنة عــلما، مــع ال دير، بــتقرير اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

 الــذي يتــناول نــتائج مداوالهتــا بشــأن البــنود الــيت (A/AC.105/804)أعمــال دورهتــا األربعــني 
 .٥٧/١١٦أسندهتا اليها اجلمعية العامة يف قرارها 

 للجـنة، ألقـى رئـيس اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية كلمة عرض           ٥٠٧ويف اجللسـة     -٦٨
 .ا عمل اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعنيفيه
  

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

يف بـدء املـداوالت حـول هـذا البـند، قـدم ممثل ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي، إىل           -٦٩
وقال . ذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    اللجـنة نـبذة عـن االستراتيجية العامة لتنفي        
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ان االسـتراتيجية سـتركّز عـلى عـدد قلـيل مـن اجملـاالت ذات األولوية بالنسبة للبلدان النامية                    
والحظت اللجنة أن اهلدفني    . وسـتحدد أهدافـا ميكـن بلوغهـا يف األمديـن القصـري واملتوسط             

اذكاء ) ب(بناء القدرات و    ) أ: (يكونانالرئيسـيني ضـمن كل جمال من اجملاالت الرئيسية س         
الوعـي لدى متخذي القرارات من أجل تعزيز التأييد احمللي الستخدام تكنولوجيات الفضاء             

 .يف تنفيذ العمليات

تدّبر الكوارث؛ ) أ(والحظـت اللجـنة أن اجملـاالت ذات األولوية لدى الربنامج هي          -٧٠
رصد ) ج( والتطبـيقات الطبـية االلكترونـية؛    االتصـاالت السـاتلية والتعلـيم االلكـتروين       ) ب(

) ه(ادارة املــوارد الطبيعــية؛ ) د(البيــئة ومحايــتها مبــا يف ذلــك الوقايــة مــن األمــراض املعديــة؛   
وأفيد بأن  . التعلـيم وبـناء القـدرات، مبـا يف ذلـك جمـاالت البحـث يف علوم الفضاء األساسية                  

ء القدرات يف التكنولوجيات التمكينية،     اجملـاالت األخـرى اليت سريوجها الربنامج تشمل امنا        
ومـن ذلـك مـثال اسـتعمال الـنظم الساتلية العاملية للمالحة وحتديد املواقع، والفوائد العرضية                 
لتكنولوجــيا الفضــاء، وتشــجيع مشــاركة الشــباب يف أنشــطة الفضــاء، وتطبــيقات الســواتل    

.  أنشــطة الــربنامجالصــغرية املتناهــية الصــغر، وتشــجيع مشــاركة قطــاع الصــناعة اخلــاص يف  
والحظـت اللجـنة كذلـك أن أنشـطة الـربنامج ستدعم، حيثما أمكن ذلك، فرق العمل اليت                  

 .تنشئها اللجنة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

 على النحو   ٢٠٠٢وقـد أحاطـت اللجـنة عـلما بأنشطة الربنامج اليت ُنفّذت يف عام                -٧١
). ٤١-٣٧، الفقــرات  A/AC.105/804(والتقنــية  املبــّين يف تقريــر اللجــنة الفرعــية العلمــية     

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي للطريقة اليت نفذ هبا أنشطة                   
كمــا أعربــت عــن تقديــرها لــلحكومات . الــربنامج مســتخدما األمــوال احملــدودة املــتوفرة لـــه

ــية   ــنظمات الدول ــيت رعــت    –وامل ــية ال ــري احلكوم ــنظمات غ ــية وامل ــك األنشــطة  احلكوم .  تل
، ٢٠٠٣ونّوهــت اللجــنة بارتــياح باحــراز مــزيد مــن الــتقدم يف تنفــيذ أنشــطة الــربنامج لعــام 

 ).٤٢، الفقرة A/AC.105/804(على النحو املبّين يف تقرير اللجنة الفرعية 

أعربـت اللجـنة جمـددا عـن قلقهـا لـبقاء املـوارد املالـية املـتاحة لـربنامج األمم املتحدة                       -٧٢
. الفضـائية حمـدودة، وناشـدت أوسـاط املـاحنني أن تدعم الربنامج بتقدمي تربعات              للتطبـيقات   

ورأت اللجـنة أن املـوارد احملـدودة املـتوفرة لـدى األمم املتحدة ينبغي تركيزها على األنشطة                  
ذات األولويـة العلـيا؛ ولوحـظ أن بـرنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية ميثّل النشاط ذا                  

 .كتب شؤون الفضاء اخلارجياألولوية لدى م
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  مؤمترات األمم املتحدة ودوراهتا التدريبية وحلقات عملها   ‘١‘ 
، ٢٠٠٣فـيما يـتعلق باألنشطة اليت نظمتها األمم املتحدة يف النصف األول من عام                -٧٣

 :أعربت اللجنة عن تقديرها لألنشطة التالية

دة ورومانيا ووكالة الفضاء    حلقـة العمل االقليمية املشتركة بني األمم املتح        )أ( 
األوروبــية حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لــتدّبر الكــوارث، الــيت عقــدت يف بويانــا          

 ؛٢٠٠٣مايو / أيار٢٣ إىل ١٩براسوف، رومانيا، من 

الـدورة التدريبـية الدولية الثالثة عشرة املشتركة بني األمم املتحدة والسويد             )ب( 
ار عن بعد، اليت عقدت يف ستوكهومل وكريونا، السويد،         لتثقـيف املعـلمني يف جمال االستشع      

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣مايو إىل / أيار٥من 

وأقــّرت اللجــنة حلقــات العمــل والــدورات التدريبــية والــندوات واملؤمتــرات التالــية     -٧٤
، استنادا إىل برنامج األنشطة الوارد يف       ٢٠٠٣املخطـط لتنظـيمها أثناء اجلزء املتبقي من عام          

 ):، املرفق الثاينCorr.1 وA/AC.105/790(رير خبري التطبيقات الفضائية تق

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املـتحدة ووكالة الفضاء األوروبية حول                 )أ( 
 ٣يونيه إىل   / حزيران ٢٩تطبـيقات وتعلـيم االستشعار عن بعد، املزمع عقدها يف دمشق من             

 ؛٢٠٠٣يوليه /متوز

كة بـني األمـم املـتحدة وتايلند حول اسهام تكنولوجيا           حلقـة العمـل املشـتر      )ب( 
/  أيلول ٥ إىل   ١االتصـاالت الفضـائية يف سـد الفجـوة الرقمـية، املـزمع عقدهـا يف تايلند من                   

 ؛٢٠٠٣سبتمرب 

ــية      )ج(  ــة الفضــاء األوروب ــندوة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والنمســا ووكال ال
نفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، حـول اسـتخدام التطبـيقات الفضـائية لدعم خطة ت        

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول١١ إىل ٨املزمع عقدها يف غراتس، النمسا، من 

حلقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية             )د( 
ع التشديد  حـول التعلـيم وبـناء القـدرات يف جمـال تكنولوجـيا الفضاء لصاحل البلدان النامية م                 
ــن         ــيا، م ــرميني، أملان ــا يف ب ــزمع عقده ــد، امل ــيقات االستشــعار عــن بع ــلى تطب  ٢٧ إىل ٢٥ع

 ؛٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
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حلقــة العمــل الــرابعة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واألكادميــية الدولــية          )ه( 
ــية       ــبلدان النام ــة ال ــلمالحة الفضــائية حــول الســواتل الصــغرية يف خدم ــية  : ل ــهام يف التنم اس

 ؛٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٣٠ملستدامة، املزمع عقدها يف برميني، أملانيا، يف ا

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمــم املـتحدة ومجهوريـة كوريـا حـول قــانون          )و( 
االجراءات املتخذة على   : معـاهدات األمم املتحدة بشأن الفضاء اخلارجي      "الفضـاء، عـنواهنا     
/  تشرين الثاين  ٦ إىل   ٣، مجهوريـة كوريـا، مـن        ، املـزمع عقدهـا يف داجيـون       "الصـعيد الوطـين   

 ؛٢٠٠٣نوفمرب 

الـدورة التدريبـية املشـتركة بـني األمم املتحدة والواليات املتحدة األمريكية           )ز( 
ــات        ــدا، الوالي ــيامي، فلوري ــا يف م ــزمع عقده ــاذ بواســطة الســواتل، امل حــول البحــث واالنق

 ؛٢٠٠٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١٠املتحدة، من 

حلقـــة العمـــل االقليمـــية املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة واململكـــة العربـــية   )ح( 
السـعودية حــول اسـتخدام تكنولوجــيا الفضــاء مـن أجــل تدّبــر الكـوارث، املــزمع عقدهــا يف     

 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٧ إىل ١٣اململكة العربية السعودية من 

حدة والواليــات املــتحدة  حلقــة العمــل الدولــية املشــتركة بــني األمــم املــت       )ط( 
األمريكـية حـول اسـتخدام وتطبـيقات الـنظم العاملـية لسـواتل املالحة، املزمع عقدها يف فيينا                   

 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ٨من 

اجـتماع فـريق اخلـرباء املعـين بتسـخري تكنولوجـيا االتصاالت الساتلية لسد                )ي( 
 ؛٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١٢ إىل ١٠الفجوة الرقمية، املزمع عقده يف جنيف من 

حلقـات العمـل والـدورات التدريبـية التالـية الـيت جيـري تنظـيمها يف املراكز                   )ك( 
 :االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

 :يف اهلند ‘١‘ 

الساتلية دورة الدراسـات العلـيا الثالـثة ملـدة تسـعة أشهر يف األرصاد اجلوية              -أ 
 واملناخ العاملي؛

 دورة الدراسات العليا الرابعة ملدة تسعة أشهر يف االتصاالت الساتلية؛ -ب 

دورة الدراســات العلــيا الســابعة ملــدة تســعة أشــهر يف االستشــعار عــن بعــد   -ج 
 ونظم املعلومات اجلغرافية؛
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لومات الـدورة الدراسـية القصـرية الدولـية يف االستشـعار عن بعد ونظم املع        -د 
 التكنولوجيا والتطبيقات يف جمال املوارد الطبيعية وادارة البيئة؛: اجلغرافية

دورة الدراسـات العلـيا الثالـثة ملـدة تسـعة أشـهر يف علـوم الفضاء والغالف                   -ه 
 اجلوي؛

الـدورة التدريبـية الدولـية القصـرية يف اسـتعمال املعلومـات اجلغرافـية لتقييم                 -و 
 التنوع االحيائي؛

 : املغربيف ‘٢‘ 

الـدورة التدريبـية األوىل ملـدة تسـعة أشهر يف األرصاد اجلوية الساتلية، وقد                -أ 
 ؛٢٠٠٢أُكملت يف عام 

ــد      -ب  ــية ملــدة تســعة أشــهر يف االتصــاالت الســاتلية، وق ــية الثان ــدورة التدريب ال
 ؛٢٠٠٢نوفمرب /بدأت يف تشرين الثاين

لفضاء يف التطبيقات عن  حلقـة العمـل الدولـية حـول اسـتخدام تكنولوجيا ا            -ج 
 ؛٢٠٠٣يونيه /بعد، املزمع عقدها يف حزيران

الدورة التدريبية ملدة تسعة أشهر يف االتصاالت الساتلية ونظم     : يف نـيجرييا   ‘٣‘ 
 ؛٢٠٠٢ديسمرب /املعلومات اجلغرافية، وقد بدأت يف كانون األول

ن بعــد ونظــم دورة الدراســات العلــيا األوىل يف االستشــعار عــ: يف الــربازيل ‘٤‘ 
 .٢٠٠٣ديسمرب /أبريل إىل كانون األول/املعلومات اجلغرافية، من نيسان

كمـا أقــّرت اللجــنة الـربنامج الــتايل حللقــات العمـل والــدورات التدريبــية والــندوات     -٧٥
 : لصاحل البلدان النامية٢٠٠٤واملؤمترات املعتزم تنظيمها يف عام 

رة املشتركة بني األمم املتحدة والسويد      الـدورة التدريبية الدولية الرابعة عش      )أ( 
بشـأن تثقـيف املعـلمني يف جمـال االستشـعار عن بعد، املزمع عقدها يف ستوكهومل وكريونا،                  

 ؛٢٠٠٤يونيه / حزيران–مايو /السويد، يف أيار

حلقــة العمــل الثانــية عشــرة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة ووكالــة الفضــاء    )ب( 
مايو / أيار ٢٨ إىل   ٢٤األساسية، املزمع عقدها يف الصني من       األوروبـية حـول علـوم الفضاء        

 ؛٢٠٠٤
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ــية      )ج(  ــة الفضــاء األوروب ــندوة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والنمســا ووكال ال
ــا يف         ــزمع عقده ــية املســتدامة، امل ــيا الفضــاء يف التنم ــتخدام التشــغيلي لتكنولوج حــول االس

 ؛٢٠٠٤سبتمرب /غراتس، النمسا، يف أيلول

ة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية           حلقـ  )د( 
 حول استخدام تكنولوجيا الفضاء لصاحل البلدان النامية، املزمع عقدها يف كندا؛

ــية لألمــم املــتحدة حــول اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء     )ه(  حلقــة العمــل الدول
 لتدّبر الكوارث، املزمع عقدها يف أملانيا؛

حللقـة الدراسـية املشتركة بني األمم املتحدة وجلنة حبوث الفضاء والغالف            ا )و( 
رصـد البيـئة الطبيعـية ومحايـتها، املزمع      : اجلـوي العلـوي حـول تطبـيقات تكنولوجـيا الفضـاء           

 ؛٢٠٠٤سبتمرب / أيلول–أغسطس /عقدها يف اسالم آباد، باكستان، يف آب

 حلقة عمل األمم املتحدة حول قانون الفضاء؛ )ز( 

حلقـة عمـل األمـم املـتحدة حـول االسـتعانة بالسـواتل يف عملـيات البحث                   )ح( 
 واالنقاذ؛

حلقـة عمـل األمـم املتحدة حول اسهامات تكنولوجيا االتصاالت الساتلية             )ط( 
 يف سد الفجوة الرقمية؛

حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة ومجهورية ايران االسالمية حول               )ي( 
يا الفضـاء ألغـراض األمـن البيئي واصالح الوضع بعد الكوارث والتنمية             اسـتعمال تكنولوجـ   

 ؛٢٠٠٤مايو /املستدامة، املزمع عقدها يف أيار

حلقـــة العمـــل املشـــتركة بـــني األمـــم املـــتحدة ووكالـــة الفضـــاء األوروبـــية  )ك( 
 وسويسـرا والنمسـا حـول االستشـعار عن بعد يف خدمة التنمية املستدامة يف املناطق اجلبلية،                 

 ؛٢٠٠٤املزمع عقدها يف كامتاندو يف عام 

عـّدة حلقـات عمـل مـن املـزمع تنظـيمها يف املراكز االقليمية لتدريس علوم                  )ل( 
 .وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

 دوالر املقّدمة من  ١٣٠ ٠٠٠ونّوهـت اللجـنة مـع التقدير باملسامهات املالية البالغة            -٧٦
إىل بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية يف عــام  ) اإليســا(روبــية وكالــة الفضــاء األو

 دوالر مــن حكومــة الواليــات املــتحدة ألجــل أنشــطة الــربنامج مــن  ٥٠٠ ٠٠٠ ؛ و٢٠٠٢
 دوالر مــن االدارة الوطنــية لدراســة احملــيطات    ٦٠ ٠٠٠ ؛ و٢٠٠٣ إىل عــام ٢٠٠١عــام 
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، )سيوس (ن جلـنة سـواتل رصد األرض      والغـالف اجلـوي الـتابعة للواليـات املـتحدة نـيابة عـ             
كمــا . الكــوارث تدّبــر يــورو مــن حكومــة فرنســا دعمــا حللقــات العمــل حــول ٥٥ ٠٠٠ و

 يورو ٦ ٨٠٠اجلماهريية العربية الليبية سامهت مببلغ  نّوهـت اللجـنة مع التقدير بأن حكومة       
 العاملي   يورو لألنشطة املتعلقة بأسبوع الفضاء     ٢ ٨٨٠وبـأن حكومـة النمسـا سـامهت مببلغ          

ونّوهـت اللجـنة مـع التقدير أن دوال أعضاء ومنظمات خمتلفة قدمت، منذ              . ٢٠٠٢يف عـام    
 وأن هـناك اقرارا بذلك يف تقرير        ٢٠٠٢انعقـاد دورهتـا السـابقة، مـوارد اضـافية بشـأن عـام               

 ).٤٢ و٤١، الفقرتني Corr.1 وA/AC.105/790(اخلبري 

لدان واهليئات املضيفة خرباء لكي يقوموا      كمـا نّوهـت اللجـنة مـع الـتقدير بتوفري الب            -٧٧
مبهمــة املعــلمني واحملاضــرين يف أنشــطة بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية يف عــام    

والحظـت أيضـا مـع الـتقدير أن حكومـة فرنسـا وفّـرت خبريا مساعدا لكي يدعم                   . ٢٠٠٣
هت أيضا مع التقدير   ونّو. ٢٠٠٢تنفـيذ بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية يف عام              

باملسـاعدة املالية وغريها من ضروب املساعدة اليت وفّرهتا للربنامج حكومة النمسا وحكومة             
ســترييا ومديــنة غــراتس، النمســا، وقســم اجلغرافــيا الفيزيائــية جبامعــة ســتوكهومل، ومؤسســة   

ــتعاون ا       ــة الســويدية لل ــية الســويدية ملســح األراضــي، والوكال ــئة الوطن ــتريا، واهلي ــائي مي المن
 .الدويل

كذلـك نّوهـت اللجـنة مـع الـتقدير بـأن الـبلدان املضـيفة للمراكز االقليمية لتدريس                    -٧٨
كما نّوهت اللجنة مع    . علـوم وتكنولوجـيا الفضاء توفّر للمراكز دعما ماليا وغري مايل هاما           

ة، وفقا  الـتقدير بـاجلهود املتواصـلة الـيت يقـوم هبـا بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائي                     
، يف قيادة اجلهود   ١٩٩٠ديسمرب  / كـانون األول   ١١ املـؤرخ    ٤٥/٧٢لقـرار اجلمعـية العامـة       

الدولـية الرامـية إىل انشـاء مراكـز اقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف مؤسسات                     
نة التعلـيم الوطنـية واالقليمـية املوجـودة يف الـبلدان النامـية، وفقـا ملا هو وارد يف الوثيقة املعنو               

ــاء   " ــيا الفضـ ــوم وتكنولوجـ ــتدريس علـ ــية لـ ــز االقليمـ ــتحدة (املراكـ ــم املـ ــبة إىل األمـ )" املنتسـ
(A/AC.105/782) .            والحظـت اللجنة أيضا أن كل مركز، بعد انشائه، ميكن توسيعه ليصبح

جـزءا مـن شـبكة تسـتطيع تغطـية عناصـر برناجمـية حمـددة يف املؤسسـات القائمـة ذات الصلة                       
 .ضاء يف كل منطقةبعلوم وتكنولوجيا الف

  
  الزماالت الدراسية الطويلة األمد للتدريب املتعمق ‘٢‘ 

لعرضــها زمالــتني ) اإليســا(أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لوكالــة الفضــاء األوروبــية   -٧٩
 لغــرض البحــث يف جمــال تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف مــرافق ٢٠٠٢دراســيتني لعــام 
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ــت    ــد األورويب ألحبــاث الفضــاء ال ــاالت     املعه ــالث زم ــيا، وث ابع لإليســا يف فراســكايت، ايطال
دراســية لغــرض البحــث يف جمــال االتصــاالت الســاتلية وتكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف  

ولوحظ فيما  . مـرافق املركـز األورويب ألحبـاث وتكنولوجـيا الفضـاء التابع لإليسا يف هولندا              
جمال تكنولوجيا االستشعار عن     أن فرصـتني بشـأن زمالتني دراسيتني يف          ٢٠٠٣يـتعلق بعـام     

بعـد سـتتاحان يف مـرافق املعهـد األورويب ألحبـاث الفضاء التابع لإليسا، وأن ثالث زماالت                  
 .دراسية ستتاح يف الوقت املناسب يف املركز األورويب ألحباث وتكنولوجيا الفضاء

م الفضاء  وأشـارت اللجـنة إىل أمهـية زيادة فرص التعليم املتعمق يف كافة جماالت عل               -٨٠
وتكنولوجـياته وتطبـيقاته عـن طـريق الـزماالت الطويلـة األجـل وحثت الدول األعضاء على               

 .اتاحة هذه الفرص يف معاهدها املختصة
  

  اخلدمات االستشارية التقنية   ‘٣‘ 
الحظـت اللجـنة أن الـربنامج قـدم خدمـات استشـاريــة تقنـية دعمـا للمشـاريع اليت                     -٨١

ضــائيـــــة اقليمــية، حســبمــا هــــو مبــّين يف تقريـــر خبــيــر التطبــيقــات تطبــيقـــــات ف تشــمـــــل
 :، منها ما يلي)٣٥-٢٦، الفقرات Corr.1 و A/AC.105/790(الفضائيـة 

الـتعاون مـع اإليسـا عـلى تنفـيذ املشـاريع الـرائدة للمـتابعة يف افريقيا وآسيا                    )أ( 
 آسيا فيما يتعلق بسلسلة حلقات العمل       واحملـيط اهلـادئ وأمـريكا الالتينية والكاريبـي وغريب        

حـول علـوم الفضـاء األساسـية، والتعاون مع اإليسا وادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية              
الـتابعة لألمانـة العامــة عـلى توفــري املسـاعدة التقنـية واخلــربة الفنـية الالزمــتني لـربنامج املــتابعة        

 تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد يف  املشــترك بــني األمــم املــتحدة واإليســا بشــأن اســتخدام  
 التنمية املستدامة؛

توفـري املسـاعدة لدعـم منـو وتسيري أعمال جملس االتصاالت الساتلية ملنطقة               )ب( 
ــلمؤمتر واملعــرض      ــية يف األعمــال التحضــريية ل آســيا واحملــيط اهلــادئ، وتوفــري املســاعدة التقن

 يف جمال توسيع عضوية اجمللس؛ وتقدمي املساعدة ٢٠٠٣اللذين سينظمهما اجمللس يف عام 

توفـري املسـاعدة لفـريق الدعـم املعـين بـتدّبر الكـوارث، الـتابع للجنة سواتل                   )ج( 
 رصد األرض؛

عــرض قــدم إىل اجــتماع اهليــئة العامــة الســادس عشــر للجــنة ســواتل رصــد   )د( 
ــي     ــود يف فراســكايت، ايطالــيا، يوم ، ٢٠٠٢نوفمــرب / تشــرين الــثاين ٢١ و٢٠األرض، املعق

ن الـتقدم الـذي أحـرزته جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية وجلنتها            بشـأ 
الفرعـية العلمـية والتقنية يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس، وخاصة من خالل أفرقة العمل اليت               
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وأطلـع ممثل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي جلنة سواتل رصد األرض على            . أنشـأهتا اللجـنة   
ول اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف تدّبر الكوارث اليت ُنظمت يف     نـتائج حلقـات العمـل حـ       

وقد شاركت  . ٢٠٠٢اطـار الـربنامج لصـاحل مـنطقيت افريقـيا وآسـيا واحملـيط اهلادئ يف عام                  
 جلنة سواتل رصد األرض يف رعاية حلقات العمل املذكورة؛

 خطة عمل تقـدمي الدعـم إىل كولومبـيا يف أدائهـا دور األمانـة املؤقـتة لتنفيذ               )ه( 
 مؤمتر الفضاء الرابع للقارة األمريكية؛

املشـاركة يف رعايـة اجـتماع اهليـئة العامة احلادي والعشرين جلمعية أمريكا               )و( 
الالتينـية لالستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية والـندوة العاشرة ألمريكا الالتينية                   

 تشــرين ١٥ إىل ١١ليفــيا، مــن  حــول االستشــعار عــن بعــد، املعقوديــن يف كوتشــابامبا، بو   
 .٢٠٠٢نوفمرب /الثاين

  
  تشجيع التعاون بقدر أكرب يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء   ‘٤‘ 

الحظــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن بــرنامج األمــم  -٨٢
بلدان النامية،  املـتحدة للتطبـيقات الفضائية شارك يف رعاية الفريق املعين بأحباث الفضاء يف ال             

الـذي عقـد يف الـدورة الـرابعة والـثالثني للجمعـية العلمـية للجـنة أحبـاث الفضـاء أثناء انعقاد                     
 تشــرين ١٩ إىل ١٠املؤمتــر العــاملي للفضــاء يف هيوســنت، تكســاس، الواليــات املــتحدة، مــن  

 .٢٠٠٢أكتوبر /األول

 ٢٠٠٣عم يف عام    والحظـت اللجـنة أيضـا أن الـربنامج، بالـتعاون مـع اإليسا، سيد               -٨٣
مشـروعا رائـدا يف افريقـيا بشـأن انشـاء نظـام معلومات لتحديد مناطق الفيضانات االفريقية                   
ورصـدها وتقيـيمها اضـافة إىل انشاء قائمة مفصلة باملياه السطحية يف حوض هنر ناكاميب يف      

 .بوركينا فاسو

متــر كمــا الحظــت اللجــنة أيضــا أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســاهم يف مؤ   -٨٤
القمـة األول للسياسـة الفضـائية، الـذي عقـد خـالل املؤمتر العاملي للفضاء، والذي مجع مشل                   
الــرائدين يف جمــال الفضــاء يف العــامل ملناقشــة مســائل استكشــاف الفضــاء والــتجارة الفضــائية  

وواصـل مؤمتـر القمـة تعـاون املكتـب مـع املعهـد األمـريكي للمالحة                 . والتطبـيقات الفضـائية   
 .فضائيةاجلوية وال
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  خدمة املعلومات الفضائية الدولية )ب( 
ــرابعة عشــرة مــن سلســلة الوثــائق الــيت      -٨٥ الحظــت اللجــنة بارتــياح صــدور الوثــيقة ال

 Seminars of the United Nationsتتضـمن ورقـات خمـتارة مـن أنشـطة الـربنامج، وعـنواهنا        

Programme on Space Applications)  ــرن امج األمــم املــتحدة احللقــات الدراســية ضــمن ب
 )٤().للتطبيقات الفضائية

كمـا الحظـت اللجـنة بارتـياح أن األمانـة واصلت تعزيز خدمة املعلومات الفضائية                 -٨٦
 الذي  (www.oosa.unvienna.org)الدولـية واملوقـع الشـبكي ملكتـب شؤون الفضاء اخلارجي            

يف الفضاء اخلارجي،   حيـتوي عـلى مواضـيع، مـنها فهـرس ُيحـدَّث بانـتظام لألجسـام املطلقة                  
ومعلومـات عن حالة معاهدات األمم املتحدة الناظمة لألنشطة يف الفضاء اخلارجي، وتقومي             
ــائق اللجــنة          ــيقات الفضــائية ووث ــتحدة للتطب ــرنامج األمــم امل ــتماعات وأنشــطة ب ــين الج زم

ك والحظت اللجنة بارتياح كذل   . وجلنتـيها الفرعيـتني باللغـات الرمسية الست لألمم املتحدة         
أن لــدى األمانــة موقــع شــبكي عــن تنســيق أنشــطة الفضــاء اخلــارجي ضــمن مــنظومة األمــم   

 .(www.uncosa.unvienna.org)املتحدة 
  

  التعاون االقليمي واألقاليمي )ج( 
شــددت اللجــنة عــلى أمهــية الــتعاون االقلــيمي والــدويل يف جعــل مــنافع تكنولوجــيا    -٨٧

نشـطة تعاونـية مـثل تقاسـم احلمـوالت، وتعميم      الفضـاء مـتاحة جلمـيع الـبلدان، مـن خـالل أ           
املعلومـات عـن الفوائـد العرضـية، وضـمان توافـق النظم الفضائية، واتاحة سبل الوصول إىل                  

 .قدرات االطالق بتكاليف معقولة

ونّوهـت اللجـنة بارتـياح بـنجاح مؤمتـر القـارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء الذي                  -٨٨
وقد ناقش . ٢٠٠٢مـايو  / أيـار ١٧ إىل ١٤اس، كولومبـيا، مـن   ُعقـد يف كرتاخيـنا دي إنديـ      

املؤمتــر موضــوع آلــيات الــتعاون والتنســيق بــني الــبلدان يف املــنطقة يف خمــتلف جمــاالت علــوم  
وتكنولوجـيا الفضـاء، بالنسـبة إىل تطبـيقاهتا يف جماالت مثل تدّبر الكوارث والتعليم عن بعد                 

ــة ا    ــة ومحايـ ــحة العامـ ــد والصـ ــن بعـ ــاء   والتطبيـــب عـ ــانون الفضـ ــثل قـ ــيادين مـ ــئة، ويف مـ لبيـ
، قدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      ٢٠٠٣والحظـت اللجـنة أنـه، يف عـام          . واالتصـاالت 

وفـريق الدعـم الـدويل اخلـاص مبؤمتـر القـارة األمريكـية الرابع املعين بالفضاء مشورة تقنية إىل           
ــية ا       ــارة األمريك ــر الق ــتة ملؤمت ــة املؤق ــت األمان ــيت تول ــيا، ال ــين بالفضــاء، يف   كولومب ــرابع املع ل

ورحبـت اللجـنة مبذكـرة الـتفاهم املـربمة بـني مكتـب         .اضـطالعها بتنفـيذ خطـة عمـل املؤمتـر     
شـؤون الفضـاء اخلارجي واألمانة املؤقتة للمؤمتر، واليت أبدى الطرفان مبوجبها عزمهما على              
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حدة الــتعاون عــلى تعزيــز وتنفــيذ أنشــطة مشــتركة، وخاصــة بواســطة بــرنامج األمــم املــت         
وأحاطت اللجنة علما   . للتطبـيقات الفضـائية، وعـلى تعزيـز املشـاريع عـلى الصـعيد اإلقليمي              

إضـفاء الطـابع املؤسسي على      أيضـا برغـبة الـدول يف مـنطقة أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي يف                 
 .مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء

 كـــانون ٦ املـــؤرخ ٥٠/٢٧واســـتذكرت اللجـــنة أن اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها   -٨٩
، قـد أقـرت توصـية اللجـنة بأن ُتنشأ املراكز االقليمية لتدريس علوم               ١٩٩٥ديسـمرب   / األول

وتكنولوجـيا الفضـاء على أساس االنتساب اىل األمم املتحدة يف أبكر وقت ممكن، وبأن من            
ــيات اجــتذاب       ــالزم وأن يعــزز امكان ــلمراكز االعــتراف ال ــر ل شــأن ذلــك االنتســاب أن يوف

ويف هذا  .حنني واقامـة عالقـات أكادميية باملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء  مـا 
الصـدد، الحظـت اللجـنة بارتـياح أن املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف                
أمــريكا الالتينــية والكاريــبـي قــد وقّــع مذكــرة تفــاهم مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   

 .ا ينتسب إىل األمم املتحدةأصبح املركز مبوجبه

ونّوهــت اللجــنة بارتــياح بــأن مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا      -٩٠
 دورة لـلخرجيني مـدة كل منها        ١٦،  ١٩٩٥واحملـيط اهلـادئ قـد عقـد، مـنذ إنشـائه يف عـام                

ســبع دورات عــن االستشــعار عــن بعــد ونظــام املعلومــات اجلغرافــية، وثــالث : تســعة شــهور
 دورات عن األرصاد اجلوية الساتلية واملناخ العاملـــي،        ٣ن االتصاالت الساتلية، و   دورات عـ  

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣وقــدم املركــز يف الفــترة  .  دورات عــن علــوم الفضــاء والغــالف اجلــوي  ٣و
دورة اخلـرجيني الثالثة املمتدة تسعة شهور عن األرصاد اجلوية الساتلية            )أ: (الـدورات التالـية   

 دورة اخلــرجيني الثالــثة املمــتدة تســعة شــهور عــن علــوم الفضــاء         )ب(واملــناخ العــاملي؛ و 
دورة اخلـرجيني السـابعة املمـتدة تسـعة شـهور عـن االستشـعار عن                 )ج(والغـالف اجلـوي؛ و    

 ٤٨٠واسـتفاد مـن األنشـطة التعليمية للمركز ما جمموعه           . بعـد ونظـام املعلومـات اجلغرافـية       
جمللـس ادارة املركـز واالجـتماع اخلامس        وعقـد االجـتماع الـثامن       .  بلـدا  ٢٨متخصصـا مـن     

وقــد .  عــلى الــتوايل٢٠٠٣مــايو / أيــار٢٨ و٢٦للجنــته االستشــارية يف بانغــالور باهلــند، يف 
 ٢٠٠٢أبــريل /املديــر اجلديــد لــلمركز يف نيســان ) هولــندا(أصــبح األســتاذ كــارل هارمســن 

. ه يف منصبه  ديكشـاتولو، الـذي انتهـت فترة واليت       . ل .خلفـا لـلمدير املؤسـس لـلمركز، ب        
والحظـــت اللجـــنة بارتـــياح أن كازاخســـتان صـــّدقت عـــلى اتفـــاق مركـــز تدريـــس علـــوم  
ــبلدان املوقّعــة األصــلية      وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، ممــا يعــين أن مجــيع ال

ومبوجــب أحكــام االتفــاق، أعلــن الــبلد املضــيف قريــبا بــدء  . العشــرة صــّدقت عــلى االتفــاق
 .سريان االتفاق
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ــتعددة        -٩١ ــة م ــأن حكومــة الصــني قــد أنشــأت أمان ــتقدير ب كمــا نّوهــت اللجــنة مــع ال
ومـن شـأن انشاء تلك األمانة أن        . األطـراف للـتعاون الفضـائي ملـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ             

 .يؤدي دورا اجيابيا يف تعزيز التعاون التكنولوجي الفضائي يف املنطقة

ة مدهتـا تسـعة أشـهر بشأن االتصاالت       والحظـت اللجـنة بارتـياح بـدء دورة تدريبـي           -٩٢
، وذلك يف املركز االقليمي األفريقي لتدريس علوم ٢٠٠٢نوفمرب /السـاتلية يف تشـرين الثاين    

كما أحاطت اللجنة علما بأن املركز يعتزم الشروع        . وتكنولوجـيا الفضـاء باللغـة االنكليزية      
اء األساسية، واألرصاد يف بـرامج تـدوم تسـعة أشهر بشأن االستشعار عن بعد، وعلوم الفض             

 .٢٠٠٣سبتمرب /اجلوية الساتلية اعتبارا من أيلول

ــوم      -٩٣ ــتدريس علـ ــريقي لـ ــيمي األفـ ــز االقلـ ــياح أن املركـ ــنة بارتـ ــا الحظـــت اللجـ كمـ
ــام      ــد أكمــل، يف ع ــة الفرنســية ق ، دورة اســتمرت تســعة  ٢٠٠٢وتكنولوجــيا الفضــاء باللغ

ي، واســتهل بــرناجما تدريبــيا مدتــه تســعة شــهور عــن األرصــاد اجلويــة الســاتلية واملــناخ العــامل
 .شهور بشأن االتصاالت الساتلية

وأحاطـــت اللجـــنة عـــلما بارتـــياح بـــأن الـــدورة األوىل املمـــتدة تســـعة أشـــهر عـــن   -٩٤
 يف املركز االقليمي    ٢٠٠٣االستشـعار عـن بعد ونظام املعلومات اجلعرافية قد بدأت يف عام             

ا الالتينـــية والكاريـــبـي يف احلـــرم اجلـــامعي لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء يف أمـــريك
ــه  ــتابع لـ ــربازيلي ال ــنـة     . ال ــيمي يف مدي ــثاين جمللــس ادارة املركــز االقل ــد عقــد االجــتماع ال وق

 ٦ و٥، وعقــد اجــتماعه الثالــث يف برازيلــيا يومــي  ٢٠٠٢أبــريل / نيســان٢٩مكســيكو يف 
 .٢٠٠٢أغسطس /آب

 لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء    والحظـت اللجـنة بارتـياح أن املركـز االقلـيمي       -٩٥
يف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي، يف احلـرم اجلـامعي املكسيكي، كان يعد للشروع يف دورته                  

وكان . ٢٠٠٣ يف أواخر عام  نظـام املعلومات اجلغرافية   األوىل بشـأن االستشـعار عـن بعـد و         
 الوطين للفيزياء    يف املعهد  ٢٠٠٣يولـيه   / متـوز  ١٨ إىل   ١٦مـن املقـرر أن يعقـد اجـتماع مـن            

الفلكــية البصــرية واإللكترونــية يف تونانتزيــتال، بويــبال، املكســيك، الســتعراض مــناهج األمــم 
 وتكيــيفها حبيــث تلــيب نظــام املعلومــات اجلغرافــيةاملــتحدة النموذجــية لالستشــعار عــن بعــد و

 . وتوقعات املنطقةاحتياجات 

الــتقين إىل حكومــة األردن يف والحظــت اللجــنة بارتــياح أن الــربنامج يقــدم الدعــم   -٩٦
 .أعماهلا التحضريية النشاء املركز االقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغريب آسيا
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  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 
اسـتذكرت اللجـنة أهنـا كانـت قد اتفقت يف دورهتا الرابعة واألربعني على أن تنظر                  -٩٧

، )سارسات–كوسباس( النظام الساتلي الدويل للبحث واالنقاذ  سـنويا يف تقريـر عـن أنشطة       
وذلــك كجــزء مــن نظــرها يف بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية، وعــلى أن تقــدم  

 )٥(.سارسات–الدول األعضاء تقارير عن أنشطتها بشأن كوسباس

 .سارسات-عرضا عن حالة نظام كوسباس) الواليات املتحدة(فنسنت . وقدم ك -٩٨

سارسات الذي هو مشروع    –وأحاطـت اللجـنة عـلما بارتـياح بـأن نظـام كوسباس             -٩٩
ــندا     تعـــاوين اســـتهل يف أواخـــر الســـبعينات باالشـــتراك بـــني االحتـــاد الروســـي وفرنســـا وكـ
ــبّحارة الذيـــن     ــّيارين والـ ــيا الفضـــاء ملســـاعدة الطـ والواليـــات املـــتحدة، يســـتخدم تكنولوجـ

سارسات –، حدد نظام كوسباس   ١٩٨٢نذ عام   وم. يواجهـون خطـرا يف مجـيع أحنـاء العـامل          
اخلصـائص التقنـية ملنارات الطوارئ للمساعدة على ضمان استخدام معيار مشترك واحد يف           

سارســات شــرحيته الفضــائية حبيــث تشــمل –وقــد وســع نظــام كوســباس. مجــيع أحنــاء العــامل
 .ةأجهزة يف املدارات الثابتة بالنسبة لألرض تقوم حاليا باعطاء انذارات فوري

 
ــباس     -١٠٠ ــام كوس ــياح أن نظ ــيا   -وذكــرت اللجــنة بارت ــة ٣٤سارســات يضــم حال  دول

وقد ساعدت تلك الدول على إنشاء وتنفيذ    . أعضـاءه هـم مـن كل قارة تقريبا         وأن   عضـواً، 
-وسـاعد نظـام كوسباس  . شـبكة أرضـية متيـنة ونظـام لـتوزيع البـيانات املـتعلقة بـاإلنذارات           

ونّوهت اللجنة بأن . ١٩٨٢ شخص منذ عام ١٥ ٠٠٠سارسـات عـلى إنقاذ ما يزيد على     
 .سارسات هو مشروع تعاوين بالغ األمهية من املنظورين السياسي والعلمي-كوسباس

  
املسائل املتعلقة باستشعار األرض عن بعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك  -٢ 

  تطبيقاته ملصلحة البلدان النامية ورصد بيئة األرض
اللجنة الفرعيــة العلمية والتقنيـــة، وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامــة        الحظـت اللجنة أن      -١٠١
، قــد واصــلت الــنظر يف املســائل املــتعلقة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة         ٥٧/١١٦

وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــات الــيت دارت يف اللجــنة الفرعــية يف اطــار ذلــك  . الســواتل
، A/AC.105/804(نحــو املبّين يف تقرير اللجنة الفرعية       البـند مـن جـــدول األعمـــال، عـلى ال          

 ).٧٧-٦٨الفقــرات 

نيلســون مــن املعهــد الــدويل لتحلــيل الــنظم التطبــيقي عرضــا عــن أنشــطة  . وقــّدم س -١٠٢
 .االستشعار عن بعد اليت يضطلع هبا املعهد املذكور
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. مية املستدامة وقـد أكّـدت اللجـنة عـلى أمهـية تكنولوجـيا االستشـعار عـن بعـد للتن                   -١٠٣
ويف هــذا الصــدد، شــّددت أيضــا عــلى أمهــية توفــري إمكانــية الوصــول دون متيــيز إىل أحــدث  
بـيانات االستشـعار عـن بعد واملعلومات املستخلصة منها، وذلك بتكلفة معقولة ويف الوقت               

 .املناسب

كذلـك أكـدت اللجـنة عـلى أمهية بناء القدرات العتماد تكنولوجيا االستشعار عن        -١٠٤
 .بعد واستخدامها، وخصوصا لتلبية احتياجات البلدان النامية

  
  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٣ 

الحظــت اللجنة أن اللجنـة الفرعيـة العلميــة والتقنيــة، وفقــا لقــرار اجلمعيــة العامة             -١٠٥
ــند املــتعلق ب ٥٧/١١٦ ــنظر يف الب ــنووية يف الفضــاء  اســتخدام مصــادر ا، واصــلت ال لقــدرة ال

 .اخلارجي

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية ، وفقـا خلطـة عمـل السـنوات األربع                      -١٠٦
ــا اخلامســـة والـــثالثني   ، املـــرفق الثالـــث، Corr.1 وA/AC.105/697(الـــيت اعـــتمدهتا يف دورهتـ

ــيل ــيما إذا كانــت ســتتخذ، أم ال، أي خطــوات إضــافية بشــأن امل   )التذي علومــات ، نظــرت ف
استعراض للوثائق الدولية والعمليات الوطنية ذات الصلة احملتملة        "الـواردة يف الـتقرير املعنون       

 .(A/AC.105/781)" باالسـتخدامات الســلمية ملصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 

قد وضع  اسـتخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي         بوكـان الفـريق العـامل املعـين         
 . ٢٠٠٢دورة اللجنة الفرعية التاسعة والثالثني يف عام لصيغة النهائية هلذا التقرير أثناء ا

كمـا الحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية كانـت قـد أعادت عقد اجتماع                     -١٠٧
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي  بفــريقها العــامل املعــين   والحظــت . اســتخدام مصــادر القــدرة ال
فـريق العـامل قـد أحرز تقدما أيضا أثناء املناقشات غري الرمسية املعقودة              اللجـنة بارتـياح أن ال     

 .٢٠٠٣يونيه / حزيران١٠بني الدورات يف فيينا يف 

والحظــت اللجــنة بارتــياح أيضــا أن اللجــنة الفرعــية اعــتمدت خطــة عمــل أخــرى     -١٠٨
الفترة مـتعددة السـنوات بشـأن اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي تغطي         

والغـرض مـن اخلطـة اجلديدة وضع اطار دويل على أساس تقين لألهداف              . ٢٠٠٦-٢٠٠٣
والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، وهي ترد                  

ــني       ــا األربعـ ــال دورهتـ ــن أعمـ ــية عـ ــنة الفرعـ ــر اللجـ ــيقة    (يف تقريـ ــن الوثـ ــث مـ ــرفق الثالـ املـ
A/AC.105/804.( 
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د اتفقـت اللجـنة على أنه حىت وان مل يكن من الضروري يف الوقت الراهن فتح                 وقـ  -١٠٩
ــنووية يف      ــنظر يف املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة ال مناقشــة هبــدف اعــادة ال

مصادر  ، فان من املهم للدول املستفيدة من      )٤٧/٦٨قرار اجلمعية العامة    (الفضـاء اخلارجي    
 .طتها وفقا للمبادئ املشار إليها بصورة تامةالقدرة النووية أن تقوم بأنش

واتفقـت اللجـنة أيضـا على ضرورة استمرار اللجنة الفرعية والفريق العامل يف تلقي       -١١٠
أكـرب قـدر ممكـن مـن املعلومـات عن األمور اليت هلا مساس باستخدام مصادر القدرة النووية              

 .بادئ وتطبيقهايف الفضاء اخلارجي، وأي مسامهة متعلقة بتحسني نطاق امل

وأبـــدي رأي مفـــاده أنـــه ال ينـــبغي اســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء   -١١١
 عن  ء أو يف حـاالت أخـرى ال ميكـن فـيها االستغنا             الفضـاء السـحيق    اخلـارجي إال يف بعـثات     

 .استخدامها
  

 وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام التطبيقات واخلدمات -٤ 
  الفضائية داخل هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

، واصلت اللجنة الفرعية ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أنـه، وفقا لقرار اجلمعية العامة            -١١٢
العلمـية والتقنـية نظـرها يف البند اخلاص بوسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة      

. اخـل هيـئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها   اسـتخدام التطبـيقات واخلدمـات الفضـائية د        
كمـا الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية وفقـا خلطـــة عمـل السـنوات الثالث اليت اعتمدهتا                      

ــثالثني    ــا الســابعة وال ــرة   A/AC.105/736(يف دورهت ــثاين، الفق ــرفق ال ــد وضــعت  )٤٠، امل ، ق
كــاالت عــلى اســتخدام اقــتراحات وخطــط عمــل حمــددة وملموســة لــتعزيز الــتعاون بــني الو  

الفضــاء اخلــارجي داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة، ولــزيادة اســتخدام التطبــيقات واخلدمــات  
وأحاطت . الفضـائية داخـل املـنظومة بوجـه عـام وفـيما بني هيئات معّينة تابعة لألمم املتحدة          

الفقرات  (اللجـنة علما مبناقشة اللجنة الفرعية هلذا البند كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية             
 ). A/AC.105/804 من الوثيقة ٩٦ إىل ٨٨من 

ــد أقــرت        -١١٣ ــية كانــت ق ــأن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ــياح ب ونّوهــت اللجــنة بارت
االقـتراحات الرامـية إىل تعزيـز الـتعاون بني الوكاالت على استخدام الفضاء اخلارجي داخل                

ثقة عن االجتماع املشترك بني الوكاالت      مـنظومة األمـم املـتحدة، اسـتنادا إىل التوصيات املنب          
عقـد جلسة مفتوحة  : وتتضـمن تلـك االقـتراحات مـا يـلي      . بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي       

وغـري رمسـية ملدة نصف يوم تدعى الدول األعضاء يف اللجنة إىل املشاركة فيها هبدف تعزيز                 
ترك بني الوكاالت؛   تـبادل املعلومـات بـني الـدول األعضاء يف اللجنة وأعضاء االجتماع املش             



A/58/20
  

29 

ودعــوة هيــئات األمــم املــتحدة إىل تقــدمي تقاريــر ســنوية إىل اللجــنة الفرعــية بشــأن مواضــيع   
معيــنة؛ دعــوة الــدول األعضــاء يف اللجــنة إىل وضــع قائمــة باملــبادرات والــربامج ذات الصــلة  
 بالفضـاء والـيت سـتنفذها اسـتجابة الجـراء حمـدد أوصـت بـه خطة التنفيذ الصادرة عن مؤمتر                 

وأقـرت اللجنة تلك االقتراحات اليت ُبّينت يف تقرير اللجنة          . للتنمـية املسـتدامة   القمـة العـاملي     
 ).A/AC.105/804 من الوثيقة ٩٥ إىل ٩٣الفقرات من (الفرعية 

اللجـنة بارتـياح أيضـا بـأن االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بشأن أنشطة                  نوّهـت    -١١٤
 كــانون ٢٤ إىل ٢٢ثالــثة والعشــرين يف فييــنا مــن الفضــاء اخلــارجي كــان قــد عقــد دورتــه ال

ــثاين ــنايـــر /ال ــال     ٢٠٠٣ي ــاالت عــن أعمــ ـــني الوكــ ــر االجــتمـــاع املشــتـــرك بـ ، وأن تقريـــ
وتقريــر األمـني العــام عــن تنسـيق أنشــطة الفضــاء   ) Corr.1 و A/AC.105/791(دورتـــه تلـــك  

 واألعــوام ٢٠٠٤ و٢٠٠٣لعــامي بــرنامج العمــل : داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة اخلــارجي
 .، كانا معروضني على اللجنة)A/AC.105/ 792(الالحقة 

والحظـت اللجـنة أن الـدورة الـرابعة والعشـرين لالجـتماع املشـترك بـني الوكاالت               -١١٥
، قــبل انعقــاد ٢٠٠٤ستستضــيفه املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة يف جنــيف يف أوائــل عــام  

 .للجنة الفرعيةالدورة احلادية واألربعني 

عــلى أن يســتمر االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت يف تقــدمي   ت اللجــنة قــوقــد اتف -١١٦
 . عن أعمال دورته السنويةالعلمية والتقنية  اللجنة الفرعية ليها وإىلالتقارير إ

  
  تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث الطبيعية -٥ 

، واصلت اللجنة الفرعية ٥٧/١١٦قرار اجلمعية العامة    الحظـت اللجـنة أنـه، وفقا ل        -١١٧
نظـام فضائي عاملي متكامل لتدّبر الكوارث        العلمـية والتقنـية نظـرها يف البـند اخلـاص بتنفـيذ            

اللجــنة الفرعــية، وفقــا خلطــــة عمــل الســنوات الــثالث الــيت   والحظــت اللجــنة أن . الطبيعــية
 مــــن املــــرفق الــــثاين مــــن الوثــــيقة  ٤١ الفقــــرة(اعــــتمدهتا يف دورهتــــا الســــابعة والــــثالثني 

A/AC.105/736 (  استعرضـــت الـــبىن العملياتـــية العاملـــية املمكـــنة للقـــيام بـــإدارة مهـــام تدّبـــر
الكـوارث الطبيعـية، باالسـتفادة إىل أقصـى حـد مـن الـنظم الفضـائية املوجـودة حاليا والنظم                  

هلذا البند كما وردت وأحاطـت اللجـنة عـلما مبناقشة اللجنة الفرعية          . املخطـط هلـا مسـتقبال     
 ).A/AC.105/804 من الوثيقة ١١٥ إىل ٩٧الفقرات من (يف تقرير اللجنة الفرعية 

وأكــدت اللجــنة عــلى أمهــية الوصــول أثــناء العملــيات إىل قواعــد البــيانات الســاتلية   -١١٨
ــتحديد        ــية، واحلاجــة ل ــبلدان النام ــية، وخصوصــا يف ال ــة مــن الكــوارث الطبيع ــية للوقاي العامل
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ات املوجـودة يف تغطـية سـواتل االستشـعار عـن بعـد وسـد تلـك الـثغرات، لكي يتسىن           الـثغر 
 .توفري معلومات موثوقة لكافة املناطق املتأثرة بالكوارث

والحظـت اللجـنة أن ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية             -١١٩
، كانت ٢٠٠٢مرة يف عام  ١٥يف حـال وقـوع كـوارث طبيعية أو تكنولوجية قد استخدم             

 .٢٠٠٣مايو / أيار٢١آخرها تتعلق باهلزات األرضية اليت ضربت اجلزائر يف 

ــل          -١٢٠ ــة عم ــد حلق ــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يعق ــب ش ــت اللجــنة إىل مكت ــد طلب وق
، يدعـــى ٢٠٠٤للصـــناعة مدهتـــا يـــوم واحـــد خـــالل دورهتـــا الســـابعة واألربعـــني يف عـــام   

افـة سـواتل االتصـاالت الرئيسـية، لكـي يعرضوا قدرات            للمشـاركة فـيها مـتعهدو تشـغيل ك        
نظمهـم وآراءهـم بشـأن الكيفـية الـيت ميكـن هبا استخدام االتصاالت الساتلية أثناء الكوارث            

 .الطبيعية
  

  احلطام الفضائي -٦ 
ــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة     -١٢١ ، واصــلت اللجــنة  ٥٧/١١٦أشــارت اللجــنة إىل أن

نــية الــنظر يف البــند املــتعلق باحلطــام الفضــائي وفقــا خلطــة العمــل الــيت     الفرعــية العلمــية والتق
ــثالثني    ــنة والـ ــا الثامـ ــناء دورهتـ ــُتمدت أثـ ــرة (اعـ ــيقة  ١٣٠الفقـ ــن الوثـ ). A/AC.105/761 مـ

وأحاطـت اللجـنة عـلما مبناقشـة اللجـنة الفرعـية بشأن احلطام الفضائي، على النحو املبني يف         
 ).A/AC.105/804 من الوثيقة ١٣٥-١١٦الفقرات (تقرير اللجنة الفرعية 

احلطام "بورتيللي من ايطاليا بعنوان     . اسـتمعت اللجـنة إىل عـرض قدمـه السـيد سي            -١٢٢
 ".(Beppo SAX)جتربة الساتل العلمي بيبو ساكس : الفضائي

وقـد اتفقـت اللجـنة مـع اللجنة الفرعية والعلمية والتقنية على أمهية دراسة موضوع                 -١٢٣
، وعلى احلاجة إىل قيام تعاون دويل لتوسيع االستراتيجيات املناسبة احملتملة           احلطـام الفضـائي   

الــتكلفة مــن أجــل التقلــيل إىل أدىن حــد مــن الــتأثري احملــتمل لــلحطام الفضــائي عــلى البعــثات 
وعـلى أنـه ينـبغي للدول األعضاء أن توّجه املزيد من االنتباه إىل مشكلة               . الفضـائية مسـتقبال   

فضـائية، مبـا فـيها تلـك الـيت حتمـل عـلى متـنها مصـادر للقدرة النووية،                    اصـطدام األجسـام ال    
 من  ١٢٥الفقرة  (باحلطـام الفضـائي، وإىل اجلوانـب األخـرى مـن موضـوع احلطام الفضائي                

 .٥٧/١١٦، وذلك وفقا لقرار اجلمعية العامة )A/AC.105/804الوثيقة 

ــا خلطــة عمــل اللجــنة ا      -١٢٤ ــه، وفق ــياح بأن ــام   ونّوهــت اللجــنة بارت ــية بشــأن احلط لفرع
) إيادك(الفضـائي، قدمـت جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت املعنـية باحلطـام الفضـائي                     
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، اســتنادا إىل توافــق يف )A/AC.105/L.260الوثــيقة (مقــترحاهتا بشــأن التخفــيف مــن احلطــام 
ووفقا . رعية، إىل الدورة األربعني للجنة الف     )إيادك(اآلراء فـيما بـني أعضاء اللجنة املذكورة         

وناقشــت ) إيــادك(خلطــة عمــلها، فقــد بــدأت اللجــنة الفرعــية أيضــا باستعراضــها ملقــترحات 
 .وسائل اقرار االستفادة منها

وطلبـت اللجنة إىل سائر دوهلا األعضاء دراسة املقترحات املذكورة وموافاة مكتب             -١٢٥
ة واألربعني للجنة الفرعية    شـؤون الفضـاء اخلـارجي بتعليقاهتا عليها قبل انعقاد الدورة احلادي           

 .٢٠٠٤يف عام 

كمـا اتفقـت اللجـنة على أنه بناء على نطاق التعليقات املتلقاة، ميكن للجنة الفرعية             -١٢٦
أن تنشـئ فـريقا عـامال أثـناء دورهتـا احلاديـة واألربعـني لدراسة التعليقات الواردة من الدول                    

رز يف هـذا املوضـوع، مبا يف ذلك         والـنظر يف الـتقدم احملـ      ) إيـادك (األعضـاء بشـأن مقـترحات       
مواصــلة املناقشــات بشــأن وســائل االســتفادة مــن املــبادئ التوجيهــية الصــادرة عــن اللجــنة      

 ).، املرفقA/AC.105/C.1/L.260(بشأن التخفيف من احلطام الفضائي ) إيادك(

وأبـدي رأي بـأن ختفـيف احلطـام الفضائي يعقّده أيضا عدم وجود معلومات رمسية                 -١٢٧
وقال . ة تبـّين السـواتل الـيت مـا زالـت فّعالـة والسـواتل الـيت بلغـت هنايـة عمرها الفّعال                      مـتاح 

الوفـد صـاحب هـذا الـرأي ان الـدول الـيت تطلـق السواتل هي وحدها اليت تستطيع أن حتدد                     
وينـبغي تشـجيع هـذه الدول على اعالن تغيري وضعية           . رمسـيا أن جسـما معيـنا مل يعـد فّعـاال           

ا مبوجـب أحكـام اتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلارجي                 األجسـام الـتابعة هلـ     
 ).، املرفق)٢٩-د (٣٢٣٥قرار اجلمعية العامة (

ــية لألجســام الفضــائية        -١٢٨ ــيريات يف الوضــعية الوظيف ــود أن التغ والحظــت بعــض الوف
 والساتل Mirكانـت تعلـن فـيما مضـى، فيما يتعلق، مثال، بالتهاوي الذي تعرضت له حمطة      

 .، وأنه ينبغي للدول املطلقة األخرى أن تتبع هذا النهج"بيبو ساكس"العلمي 

ــبو ســاكس "وجــرى التعــبري عــن رأي مفــاده أن عــودة الســاتل     -١٢٩ ــد " بي إىل األرض ق
برهنـت عـلى احلاجـة إىل زيـادة توعـية اجملـتمع الـدويل بأخطار احلطام الفضائي، وأن اللجنة                    

 ميكـنهما أن تقدمـا، مـن خالل أعماهلما، مسامهة مهمة يف    وجلنـتها الفرعـية العلمـية والتقنـية     
 .هذا اجملال

وطـرح رأي آخـر بـأن هناك حاجة إىل انشاء قاعدة بيانات دولية للجهات احملورية                 -١٣٠
الوطنـية املسـؤولة عـن تـبادل املعلومـات مـع أصـحاب السـواتل الـيت توشك على العودة إىل                      

اطــر احلقيقــية الــيت تــنطوي علــيها، وبغــية غــالف األرض اجلــوي وذلــك مــن أجــل فهــم املخ
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وينبغي حتديث عهد قاعدة البيانات     . التهـيؤ الختـاذ كافـة التدابري املضادة املمكنة يف أقاليمها          
باسـتمرار، كمــا ينــبغي اتاحــتها عــلى املوقــع اخلـاص مبكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى   

 .شبكة االنترنت
  

لتقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص ا -٧ 
وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت الفضائية وغريه من امليادين، وكذلك املسائل األخرى 

املتصلة بتطورات االتصاالت الفضائية، مع ايالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان 
  النامية ومصاحلها

صلت النظر يف البند اخلاص باملدار الثابت الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية قد وا       -١٣١
بـند مفـرد للمناقشـة، وذلك وفقا لقرار         /بالنسـبة لـألرض واالتصـاالت الفضـائية كموضـوع         

وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــة الــيت أجــرهتا اللجــنة الفرعــية     . ٥٧/١١٦اجلمعــية العامــة  
، A/AC.105/804(ذلـــك البــند مــن جــدول األعمــال عــلى الــنحو املبــّين يف تقريــرها     بشــأن

 ).١٤٤-١٣٦الفقرات 
  

حشد املوارد املالية من أجل تنمية القدرات يف ميدان تطبيقات العلوم والتكنولوجيا  -٨ 
  الفضائية
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية قد نظرت يف بند بشأن حشد املوارد املالية من                   -١٣٢

بند مفرد /وجيا الفضائية كموضوعأجـل تنمـية القـدرات يف ميدان تطبيقات العلوم والتكنول          
وأحاطت اللجنة علما باملناقشة اليت     . ٥٧/١١٦للمناقشـة، وذلك وفقا لقرار اجلمعية العامة        

أجــرهتا اللجــنة الفرعــية يف اطــار هــــذا البــنـد مــن جـــدول األعمــــال عــلى الــنحــو املبــّين يف    
 ).١٥١-١٤٥، الفقرات A/AC.105/804(تقريــرها 

  
  لتكنولوجيا الفضائية ألغراض العلوم الطبية والصحة العموميةاستخدام ا -٩ 

الحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية نظــرت، وفقــا لقــرار اجلمعــية    -١٣٣
، يف بــند يــتعلق باســتخدام التكنولوجــيا الفضــائية ألغــراض العلــوم الطبــية   ٥٧/١١٦العامــة 

 وأحاطـت اللجـنة عـلما مبناقشة اللجنة         .بـند مفـرد للمناقشـة     /والصـحة العمومـية كموضـوع     
ــرها         ــبني يف تقريـ ــنحو املـ ــلى الـ ــال عـ ــدول األعمـ ــن جـ ــند مـ ــك البـ ــار ذلـ ــية يف اطـ (الفرعـ

A/AC.105/804 ١٦١-١٥٢، الفقرات.( 
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كوديلكـا مـن النمسـا عرضـا ايضـاحيا حـّيا عـن التطبيب عن بعد                 . وقـدم السـيد أو     -١٣٤
ومقره غراتس،   ((Joanneum)بحوث  وشـكرت اللجـنة مركـز جواننومي لل       . بواسـطة السـاتل   

ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى جهودمهــا يف تنظــيم العــرض االيضــاحي     ) النمســا
 .الناجح

  
مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية  -١٠ 

  والتقنية
رت اللجنة الفرعية ، نظـ  ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أنـه وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة                -١٣٥

العلمـــية والتقنـــية يف مقـــترحات بشـــأن مشـــروع جـــدول أعمـــال مؤقـــت لدورهتـــا احلاديـــة  
ــني ــتعلقة        . واألربع ــامل اجلــامع امل ــريقها الع ــّرت توصــيات ف ــد أق ــية ق ــت اللجــنة الفرع وكان

، الفقــرتان A/AC.105/804(مبشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورهتــا احلاديــة واألربعــني    
 ).رفق الثاين وامل١٦٣ و١٦٢

، A/AC.105/804(كمــا الحظــت اللجــنة أنــه أثــناء الــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية  -١٣٦
، اسـتذكر الفريق العامل اجلامع أهنا أثناء دورهتا التاسعة والثالثني  )٢٤املـرفق الـثاين، الفقـرة       

 واألربعني قـد اتفقـت عـلى أنه من جراء ضيق الوقت املتاح أثناء الدورتني األربعني واحلادية      
، بالـنظر إىل قـيام اللجـنة الفرعية         ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣للجـنة الفرعـية، املـزمع عقدمهـا يف عـامي            

باسـتعراض تقاريـر أفـرقة العمـل بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، ينبغي أن يتعاقب                
) كوسبار(يف كـل سـنة تنظـيم الـندوة الـيت يشـترك يف تنظـيمها كـل من جلنة أحباث الفضاء                       

ونـدوة الصـناعة، الرامية إىل تعزيز الشراكة مع         ) إيـاف (اد الـدويل لـلمالحة الفضـائية        واالحتـ 
، وســيعلق يف تلــك الســنة انعقــاد  ٢٠٠٤لذلــك، ســتعقد نــدوة الصــناعة يف عــام   . الصــناعة

ــلمالحة        ــدويل ل ــندوة الــيت يشــترك يف تنظــيمها كــل مــن جلــنة أحبــاث الفضــاء واالحتــاد ال ال
 .الفضائية

جــنة التوصــية بــأن تعقــد نــدوة تعزيــز الشــراكة مــع الصــناعة خــالل    وقــد أقــرت الل -١٣٧
، وأن تعــاجل ٢٠٠٤األســبوع األول مــن الــدورة احلاديــة واألربعــني للجــنة الفرعــية يف عــام   

، املــرفق A/AC.105/804(تطبـيقات الســواتل الصـغرية يف الــزراعة والصــحة واألمـن البشــري    
 ).٢٥الثاين، الفقرة 

توصـية بــأن تــنظر اللجـنة الفرعــية العلمــية والتقنـية يف بــند مــن    كمـا أقــرت اللجــنة ال  -١٣٨
جـدول األعمـال يـتعلق بالنظم الفضائية للتطبيب عن بعد، وفقا خلطة العمل التالية اليت تبدأ                 

 )٦(:٢٠٠٤يف عام 
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عـروض مـن الـدول األعضـاء بشـأن حالـة تطبـيقات التطبيـب عــن           ٢٠٠٤ 
تماد على الفضاء   بعـد عمومـا، وتطبـيقات التطبيـب عـن بعد باالع           

 .خصوصا، اليت هي مستعملة يف بلداهنا

عـروض مـن صناعات خمتلفة من القطاع اخلاص ومنظمات أحباث              
خمـتلفة بشـأن نظـم التطبيـب عـن بعـد املـتاحة جتاريـا وقدرهتـا على                   

 .استعمال النظم الفضائية
  

عـروض عـن تطويـر معـدات طبـية حـيوية الكترونية ومواءمتها مع                 ٢٠٠٥ 
 . الفضائية للتطبيب عن بعدالنظم

ــية          ــنظمة الصــحة العامل ــنظمات متخصصــة كم ــا م ــروض تقدمه ع
 .بشأن النظم الفضائية للتطبيب عن بعد

مناقشــة بشــأن حمدوديــات الــنظم الفضــائية للتطبيــب عــن بعــد مــن    
التقنية ومقبوليتها من جانب    ) البارامـترات (حيـث املعـامل القياسـية       

 .املستعملني

أن الطرق والوسائل الكفيلة بتعزيز القدرات يف البلدان        مناقشـة بش     
النامــية عــلى اســتعمال الــنظم الفضــائية للتطبيــب عــن بعــد، مبــا يف   
ذلـــك مســـائل مـــثل ســـبل الوصـــول إىل اجلـــزء اخلـــاص بالفضـــاء   

 .والتدريب
  

عـروض بشـأن املشـاريع الثنائـية واملتعددة األطراف املمكنة اهلادفة              ٢٠٠٦ 
قات الفضائية للتطبيب عن بعد من خالل التعاون        إىل تعزيـز التطبي   

 .الدويل

وقــد أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي بــأن العــروض البيانــية اخلاصــة املقدمــة للجــنة      -١٣٩
الفرعـية العلمـية والتقنـية حـول طائفة واسعة من املواضيع، مبا فيها العروض اليت قدمها ممثلو               

ــئات غــري حكومــية، هــي عــروض مهمــة ألهنــا تعــزز مضــ     ــر  هي ــتقين وتوف مون املــداوالت ال
 .معلومات عن التطورات اجلديدة يف األنشطة الفضائية يف حينها

وبـناء عـلى مداوالت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية خالل دورهتا األربعني، اتفقت              -١٤٠
اللجـنة عـلى مشـروع جدول األعمال املؤقت التايل للدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية               

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

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢  

تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء      -٣  
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

املسـائل املـتعلقة باستشـعار األرض عـن بعـد بواسـطة السواتل، مبا يف ذلك                  -٤  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 :البنود اليت سُينظر فيها يف اطار خطط العمل -٥  

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

تقـدم جلـنة التنسيق املشتركة بني       : العـام الثالـث مـن خطـة العمـل         (   
إىل اللجــنة الفرعــية ) إيــادك(ت واملعنــية باحلطــام الفضــائي الوكــاال

) حسب االقتضاء (العلمـية والتقنية مقترحاهتا بشأن ختفيف احلطام        
اسـتنادا إىل توافق يف اآلراء بني أعضاء جلنة التنسيق؛ وتقوم الدول            
ــيف      ــأن ختفـ ــيق بشـ ــنة التنسـ ــترحات جلـ ــتعراض مقـ ــاء باسـ األعضـ

  )٧(احلطام؛

 در القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛استخدام مصا )ب(  

 على النحو املبّين يف اخلطة املتعددة السنوات        ٢٠٠٤العمـل لعـام     (   
 .)، املرفق الثالثA/AC.105/804الواردة يف الوثيقة 

 .النظم الفضائية للتطبيب عن بعد )ج(  

عـروض مـن ممثـلي الـدول األعضـاء عـن حالـة تطبيقات التطبيب                (   
ام والتطبـيقات الفضـائية للتطبيـب عن بعد على          عـن بعـد بوجـه عـ       

وجـــه اخلصـــوص الـــيت هـــي مســـتعملة يف بلداهنـــا؛ وعـــروض مـــن 
ــنظمات أحبــاث خمــتلفة       ــن القطــاع اخلــاص وم صــناعات خمــتلفة م
بشـأن نظـم التطبيـب عن بعد املتاحة جتاريا وقدرهتا على استعمال             

 .)النظم الفضائية

 :البنود املفردة للمناقشة/املواضيع -٦ 

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

 النامية ومصاحلها؛

 تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل الدارة الكوارث الطبيعية؛ )ب(  

 . األرضية–الفيزياء الشمسية  )ج(  

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

 . اطار خطط عمل متعددة السنواتمفردة للمناقشة أو ستبحث يف

 .تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -٨ 
  

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني                                           -دال   
أحاطــت اللجــنة عــلما، مــع الــتقدير، بــتقرير اللجــنة الفرعــية القانونــية عــن أعمــال     -١٤١

، الـذي تضـّمن نـتائج مداوالهتا بشأن البنود اليت           (A/AC.105/805)األربعـني   دورهتـا الثانـية و    
 .٥٧/١١٦أسندهتا اليها اجلمعية العامة يف قرارها 

وألقـى رئـيس اللجـنة الفرعـية القانونـية كـلمة بشـأن عمل اللجنة الفرعية يف دورهتا                    -١٤٢
 .الثانية واألربعني

  
  تعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقهاحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس امل -١ 

، ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة               -١٤٣
قـد نظـرت يف حالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي وتطبــيقها           

ــة          ــند حتــت رئاس ــذا الب ــين هب ــامل املع ــريقها الع ــد ف ــاودت عق ــتظم، وع ــند من ــيليوس كب  فاس
 ).اليونان(كاسابوغلو 

والحظـت اللجنة أن اختصاصات الفريق العامل تشمل حالة املعاهدات واستعراض            -١٤٤
تنفــيذها والعوائــق الــيت حتــول دون قــبوهلا عاملــيا، والــترويج لقــانون الفضــاء، خصوصــا عــن    

الدولة "م  طـريق بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية، واستعراض تطبيق وتنفيذ مفهو             
، عـلى الـنحو الـوارد يف نـتائج نظـر اللجـنة يف خطـة العمـل الثالثـية السنوات بشأن                 "املُِطلقـة 

، وكذلــك أي مســائل مماثلــة جديــدة ميكــن أن تــثار يف   "‘الدولــة املطلقــة‘مــراجعة مفهــوم "
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مناقشــات الفــريق العــامل، شــريطة أن تــندرج تلــك املســائل ضــمـن واليــة الفــريــق العــامل     
 ).٣٧، الفقرة A/AC.105/805(ة احلالــي

والحظـت اللجـنة أنـه جرى تزويد اللجنة الفرعية القانونية بتقرير عن احلالة الراهنة                -١٤٥
للتوقــيعات والتصــديقات عــلى املعــاهدات الدولــية الــيت حتكــم اســتخدام الفضــاء اخلــارجي،   

 .يستند إىل املعلومات اليت قدمها إىل األمانة ُوَدعاء تلك املعاهدات

ورحبـت اللجنة باملعلومات اليت قدمتها بعض الوفود عن احلالة الراهنة واالجراءات             -١٤٦
االضــافية املعــتزمة بشــأن انضــمامها إىل معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء    

ورحبـت اللجـنة أيضـا بالتقارير الواردة من دول أعضاء تبني            . اخلـارجي أو تصـديقها علـيها      
 .من تقدم يف صوغ قوانني وطنية بشأن الفضاءفيها ما أحرزته 

كمـا رحبـت اللجـنة بانضـمام الـيونان مؤخـرا إىل اتفاقـية تسـجيل األجسـام املطلقة             -١٤٧
 )).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (يف الفضاء اخلارجي 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن املعـاهدات املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي أرست اطارا شجع                  -١٤٨
استكشـاف الفضـاء اخلـارجي وأفـاد الـدول املرتادة للفضاء وغري املرتادة له، وعلى أنه       عـلى  

ــية أن تضــطلع بأنشــطة تدعــم اســتمرار حــيوية ذلــك االطــار         ــية القانون ــبغي للجــنة الفرع ين
 .القانوين

وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينـبغي للـدول اليت قبلت تلك الصكوك أن تفحص قوانينها                   -١٤٩
 . اذا كانت كافية لتنفيذ تلك الصكوكالوطنية ملعرفة ما

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه ينـبغي تشـجيع الـدول األعضـاء على التصديق، بصفة                     -١٥٠
خاصـة، عـلى االتفـاق املـنظم ألنشـطة الدول فوق سطح القمر واالجرام السماوية األخرى                 

 .، نظرا لقلة عدد التصديقات على ذلك الصك)٣٤/٦٨مرفق قرار اجلمعية العامة (

ــيذ         -١٥١ ــترويج لتنف ــة لل ــن اخلطــوات اهلام ــاده أن م ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
الصـكوك الرئيسـية املـتعلقة بقانون الفضاء أن تزيد اللجنة من عدد الدول األطراف يف تلك                 

 .املعاهدات برفع درجة مقبوليتها دوليا

ة واألربعني، تلقت   واسـتذكرت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية، يف دورهتا الثاني            -١٥٢
الدولة "اقـتراحا بشـأن مشـروع قـرار، لكـي تـنظر فـيه اجلمعـية العامـة، بشـأن تطبيق مفهوم                       

والحظت اللجنة أن أملانيا واليونان قد      . Add.1) و   (A/AC.105/C.2/L.242القانوين  " املطلقة
 .اشتركتا يف تنظيم مشاورات غري رمسية هبذا الشأن
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ينبغي للجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا الثالثة واألربعني،        واتفقـت اللجـنة على أنه        -١٥٣
ــية        ــيه اجلمعـ ــنظر فـ ــي تـ ــرار، لكـ ــروع قـ ــتعلق مبشـ ــتراح املـ ــنقح لالقـ ــنص املـ ــنظر يف الـ أن تـ

ــة، ــوم   العامـ ــيق مفهـ ــأن تطبـ ــة "بشـ ــة املطلقـ ــيقة   " الدولـ ــواردة يف الوثـ ــيغته الـ ــانوين، بصـ القـ
A/AC.105/L.249. 

 العــتماد اجلمعــية العامــة قــرارا بشــأن تطبــيق مفهــوم    وأبــدى بعــض الوفــود تأيــيده  -١٥٤
يستند إىل االستنتاجات اليت خلصت اليها اللجنة الفرعية القانونية إثر اجناز           " الدولـة املطلقة  "

، A/AC.105/787" (الدولــة املطلقــة"خطــة العمــل الثالثــية الســنوات بشــأن مــراجعة مفهــوم   
 ).املرفق الرابع، التذييل

اده أنـه ينـبغي التركـيز عـلى معـاهدات الفضاء اخلارجي املوجودة،              وأبـدي رأي مفـ     -١٥٥
آخذة بعني " الدولة املطلقة"وأنـه جيـدر باللجـنة الفرعـية القانونـية أن تـنظر يف تطبـيق مفهوم               

ورأى ذلك الوفد   . االعتـبار ازديـاد مشـاركة املـنظمات غـري احلكومـية يف األنشطة الفضائية              
ية القانونـية أن توفرا مزيدا من االرشاد بشأن اجملاالت اليت  أنـه ينـبغي للجـنة وللجنـتها الفرعـ      

 .تتطلب تشريعات وطنية

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن من املهم اضفاء مزيد من الوضوح واليقني على تطبيق                  -١٥٦
، وأن االقتراح املتعلق مبشروع قرار بشأن هذا املوضوع، لكي تنظر           "الدولة املطلقة "مفهـوم   

غري أن ذلك الوفد رأى أن      . ، ميكن أن يسهم يف تبديد بعض التشككات       فـيه اجلمعية العامة   
مشـروع القـرار املقـترح ال يضـفي بالضـرورة وضوحا ويقينا يف احلاالت اليت ال يسهل فيها                   
تقريـر امللكـية بسـبب ترتيبات التمويل املعقدة، عندما تكون هناك عدة دول معنية أو عندما                

ــة طــر   ــيم دول ــية    ُيطلَــق مــن مــرفق أو اقل ــة غــري طــرف يف اتفاق ف جســم فضــائي متلكــه دول
 .املسؤولية أو خيضع لسيطرهتا

ــتني املختصــتني بتفســري      -١٥٧ وأبــدي رأي مفــاده أن اللجــنة واجلمعــية العامــة ليســتا اهليئ
فتفسـري أحكام هاتني االتفاقيتني ال ميكن أن        . أحكـام اتفاقـية املسـؤولية أو اتفاقـية التسـجيل          

 .طراف فيهمايقوم به إال مؤمترا األ

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بأن حلقة عمل األمم املتحدة األوىل حول بناء                   -١٥٨
القـدرات يف جمـال قانون الفضاء، اليت نظمتها األمانة بالتعاون مع املعهد الدويل لقانون اجلو              

 تشــرين ٢١ إىل ١٨والفضــاء جبامعــة اليــدن وحكومــة هولــندا، قــد عقــدت يف الهــاي مــن  
ورحبـت اللجنة باالعالن عن اعتزام مجهورية كوريا استضافة حلقة          . ٢٠٠٢نوفمـرب   /الـثاين 

 ٦ إىل ٣العمـل القادمـة حـول قـانون الفضـاء، اليت ستعقد يف دجييون، مجهورية كوريا، من            
 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين
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دمة ونّوهـت اللجـنة بالعرض الصادر عن اليونان لعقد حلقة عمل األمم املتحدة القا      -١٥٩
 .٢٠٠٤نوفمرب /أكتوبر وتشرين الثاين/حول قانون الفضاء يف أثينا، يف تشرين األول

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية اتفقـت على أن يقوم مكتب شؤون                   -١٦٠
الفضـــاء اخلـــارجي بتجمـــيع دلـــيل للمؤسســـات الـــيت تـــدّرس قـــانون الفضـــاء، اســـتنادا إىل   

ت مـثل املركـز الوطـين لالستشـعار عـن بعد وقانون الفضاء              املعلومـات الـيت توفّـرها مؤسسـا       
ــانون        ــتحدة واملركــز األورويب لق ــات امل ــة ميسيســيبـي يف الوالي ــوق جبامع ــية احلق ــتابع لكل ال

 .الفضاء واملركز الدويل لقانون الفضاء يف كييف

ــأن تشــارك املؤسســات         -١٦١ ــية أوصــت ب ــية القانون والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرع
يف الدلــيل يف شــبكة الكترونــية مــن املؤسســات الــيت تــدّرس قــانون الفضــاء الــدويل  املدرجــة 

ــية         ــلمراكز االقليم ــن االطــار املؤسســي ل ــبغي أن تســتفيد م ــك الشــبكة ين والوطــين، وأن تل
لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، وينــبغي أن يــتوىل تنســيقها  

 وأفـيد بأنـه ميكن تنظيم الشبكة بواسطة نقاط اتصال وطنية            ).الـيونان (فاسـيلي كاسـابوغلو     
كمـا ميكـن للمؤسسات اليت هي جزء من الشبكة تبادل املعلومات            . واقليمـية ودون اقليمـية    

ــدويل،       ــانون الفضــاء الوطــين وال ــناء القــدرات يف جمــال ق ــرويج ب عــن األنشــطة الرامــية إىل ت
لـك األنشـطة املشاركة يف حبوث مشتركة        وميكـن أن تشـمل ت     . سـيما يف الـبلدان النامـية       وال

مـع مؤسسـات مـن الـبلدان النامـية، ووضـع برامج تبادل مع تلك املؤسسات أو تزويد تلك                    
 .املؤسسات مبعلومات ومواد تتعلق بقانون الفضاء الوطين والدويل

واتفقــت اللجــنة مــع توصــية اللجــنة الفرعــية القانونــية بــأن ُتــدرج املراكــز االقليمــية   -١٦٢
يس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة دورة دراسية أساسية بشأن                   لـتدر 

 .قانون الفضاء يف مناهجها الدراسية
  

  املعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتصل بقانون الفضاء -٢ 
، ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة               -١٦٣

نظــرت يف املعلومــات املــتعلقة بأنشــطة املــنظمات الدولــية فــيما يتصــل بقــانون الفضــاء كبــند 
 .منتظم

والحظــت اللجــنة بارتــياح أنــه جــرى تــزويد اللجــنة الفرعــية القانونــية بــتقارير مــن    -١٦٤
خمـتلف املـنظمات الدولـية عن أنشطتها املتصلة بقانون الفضاء، وأيدت اتفاق اللجنة الفرعية       

ونـية على أنه ينبغي لألمانة أن تدعو املنظمات الدولية جمددا إىل تقدمي تقارير إىل اللجنة                القان
 .٢٠٠٤الفرعية يف دورهتا الثالثة واألربعني، عام 
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والحظــت اللجــنة أن فــريق اخلــرباء املعــين بأخالقــيات قــانون الفضــاء، الــذي دعــته    -١٦٥
وانـب الـيت يلـزم أن تدرسـها اللجـنة من            اللجـنة يف دورهتـا الـرابعة واألربعـني لكـي حيـدد اجل             

الـتابعة  ) الكوميسـت (تقريـر اللجـنة العاملـية املعنـية بأخالقـيات املعـرفة العلمـية والتكنولوجـيا         
، ولكـي يعد تقريرا بالتشاور مع       )اليونسـكو (ملـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعـلم والـثقافة             

ــيق مــع الكومي    ــية وبالتواصــل الوث ــنظمات الدول ــره إىل اللجــنة   ســائر امل ــدم تقري ســت، قــد ق
 .(A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1)الفرعية القانونية 

واتفقـت اللجـنة عـلى احالـة الـتقرير، مبـا يف ذلـك مرفقه، إىل املدير العام لليونسكو                  -١٦٦
مشـفوعا بطلـب بـأن حتـرص اليونسـكو عـلى اطـالع اللجـنة وجلنتيها الفرعيتني على أنشطة                    

ــبار الواجــب     اليونســكو املتصــلة بالفضــا  ــالء االعت ء اخلــارجي، ضــمن اطــار تعاوهنــا، مــع اي
 .الختصاصات كل منها

 من  ٦٨واتفقـت اللجـنة مـع الـرأي الـذي أبدتـه اللجـنة الفرعـية القانونية يف الفقرة                     -١٦٧
ــرها  ــدويل     (A/AC.105/805)تقري ــية هــي احملفــل ال ــاده أن اللجــنة الفرعــية القانون ــذي مف  وال

فضـاء الـدويل وأن كـامل مـنت قـانون الفضـاء الذي وضعته اللجنة        الرئيسـي لـتطوير قـانون ال      
 .الفرعية يقوم على تلك املبادئ األخالقية

والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية قــد اتفقــت عــلى أنــه ميكــن مواصــلة الــنظر يف  -١٦٨
مسـألة أخالقـيات األنشـطة املضـطلع هبـا يف الفضـاء اخلـارجي ضـمن هـذا البـند مـن جدول                        

 .األعمال
  

طبيعة املدار ) ب(تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ ) أ: (األمور املتعلقة مبا يلي -٣
الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك النظر يف السبل والوسائل اليت 
تكفل االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور 

  التاالحتاد الدويل لالتصا
، ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة               -١٦٩

 .واصلت النظر يف هذا البند كبند منتظم

والحظـت اللجنة أن الفريق العامل املعين هبذا البند قد أعيد انشاؤه برئاسة طاووس               -١٧٠
صــلة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي  لكــي يقتصــر عــلى الــنظر يف املســائل املت ) اجلزائــر(فــروخي 

وتعـيني حـدوده، وفقـا لالتفاق الذي توصلت اليه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة     
 .والثالثني وأقرته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني
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وأبــدي رأي مــؤداه أن الــتقدم يف علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء واســتغالل الفضــاء         -١٧١
ف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني حــدوده أمــرا ضــروريا، وأن مــن املناســب  جتاريــا جيعــالن تعــري

ورأى ذلــك .  كــم فــوق ســطح الــبحر١١٠-١٠٠تعــيني حــدود الفضــاء اخلــارجي مبســافة 
الوفـد أيضـا أنـه ميكـن اجـراء مناقشـة جـادة حـول تعـريف الفضـاء اخلارجي وتعيني حدوده                      

 .عندما تظهر حاجة حمددة اليها ويتوفر أساس عملي هلا

وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الردود على االستبيان املتعلق باملسائل القانونية احملتملة                -١٧٢
فــيما يــتعلق باألجســام الفضــائية اجلويــة ينــبغي أن تــدرس بعــناية مــن جانــب اللجــنة الفرعــية  
القانونـية، ألهنـا ميكـن أن متـثل أساسـا جـيدا للمناقشـات، بغـية اجيـاد حلـول شاملة ملشكليت                       

 .خلارجي وتعيني حدودهتعريف الفضاء ا

وأكـد بعـض الوفـود عـلى الـرأي القائل بأن املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مورد                   -١٧٣
طبـيعي حمـدود ذو خصـائص فـريدة ومعـرض خلطـر التشّبع، وأن استخدامه ينبغي أن يرتكز                   
عــلى مــبدأ تيســري الوصــول الرشــيد والعــادل أمــام مجــيع الــبلدان، مــع مــراعاة االحتــياجات     

 .ة للبلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلداناخلاص

وأبـدي رأي مفـاده أن املدار الثابت بالنسبة لألرض ميثل جزءا ال يتجزأ من الفضاء                 -١٧٤
ورأى ذلك الوفد أن ذلك املدار مورد دويل فريد وينبغي أن تكفل جلميع الدول           . اخلـارجي 

 . البلدان الناميةامكانية الوصول العادل اليه، مع مراعاة احتياجات

وأعــرب عن رأي مؤداه أن االتفــاق الذي توصلت اليـه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة              -١٧٥
يف دورهتـــا التاســـعة والـــثالثني بشـــــأن طبـــيعــة املـــدار الثابـــت بالنســـبــة لـــألرض وكيفـــيــة   

ــتعاو  ) ، املــرفق الثالــث A/AC.105/738(اســتخدامــه  ــتعزيز ال ــدويل، ميــثل أساســا مهمــا ل ن ال
 .ضمانا لتطبيق مبدأ املساواة ولتمتع مجيع الدول بامكانية الوصول إىل ذلك املدار

ورأى بعــض الوفــود أن مــن املهــم أن تواصــل اللجــنة وجلنــتاها الفرعيــتان نظــرها يف  -١٧٦
طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفـية اسـتخدامه، بغـية التوصـل إىل توافق يف اآلراء                      

 .نهبذا الشأ
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استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -٤
  وامكان تنقيحها

، ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة               -١٧٧
قــد واصــلت الــنظر يف اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف 

 .بند منفرد للمناقشة/الفضاء اخلارجي وامكان تنقيحها كموضوع

والحظـت اللجنة أنه جرى يف اطار اللجنة الفرعية القانونية تبادل لآلراء حول هذا               -١٧٨
، أشري أثناءه  )١٠٤-٩٧، الفقـرات    A/AC.105/805(البـند، عـلى الـنحو الـوارد يف تقريـرها            

ــيا اللجــنة الف     ــه حال ــوم ب ــذي تق ــنون     إىل العمــل ال ــند املع ــار الب ــية يف اط ــية والتقن ــية العلم رع
 ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"
  

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات  -٥
اليت فتح باب (الفضائية، امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة 

  )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦عليها يف كيب تاون يف التوقيع 
، ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة               -١٧٩

النظر يف املشروع األويل للربوتوكول     "بـند مـنفرد للمناقشـة عنوانه        /قـد نظـرت يف موضـوع      
 املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية على          املـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجـودات الفضـائية،           

نوفمرب / تشرين الثاين  ١٦الـيت فـتح بـاب التوقـيع علـيها يف كيـب تاون يف                (املعـدات املـنقولة     
٢٠٠١."( 

، قد نظرت،   ٥٧/١١٦والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونية، وفقا للقرار              -١٨٠
 :، مهاضمن اطار هذا البند من جدول األعمال، يف بندين فرعيني

االعتــبارات املــتعلقة بامكانــية قــيام األمــم املــتحدة بــدور الســلطة االشــرافية   )أ( 
 مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛

ــربوتوكول    )ب(  ــام املشـــروع األوىل للـ ــلة بـــني أحكـ ــتعلقة بالصـ ــبارات املـ االعتـ
 .يوحقوق وواجبات الدول مبقتضى القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اخلارج

، قد أنشأت   ٥٧/١١٦والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية، وفقا للقرار               -١٨١
 ).ايطاليا(وترأس الفريق العامل سريجيو ماركيزيو . فريقا عامال معنيا هبذا البند

والحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية القانونية قد نظرت يف التقرير املقدم من األمانة               -١٨٢
قانونــية بشــأن االعتــبارات املــتعلقة بامكانــية قــيام األمــم املــتحدة بــدور   ومكتــب الشــؤون ال
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، الـــذي كـــان قـــد أُِعـــّد (A/AC.105/C.2/L.238)الســـلطة االشـــرافية مبقتضـــى الـــربوتوكول 
 .بالتشاور مع املستشار القانوين لألمم املتحدة

ديســمرب / كــانون األول١٩ إىل ١٥والحظــت اللجــنة أنــه ســتعقد يف رومــا مــن       -١٨٣
 الـدورة األوىل للجـنة مـن اخلـرباء احلكومـيني تابعـة لـلمعهد الـدويل لتوحـيد القانون                     ٢٠٠٣
، للــنظر يف املشــروع األوىل للــربوتوكول، وأنــه ســيدعى حلضــور تلــك  )اليونــيدروا(اخلــاص 

الـدورة، إىل جانـب الـدول األعضاء يف اليونيدروا، مجيع الدول األعضاء يف اللجنة وكذلك          
 .اخلارجيمكتب شؤون الفضاء 

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن مـن شأن اتفاقية الضمانات الدولية على                    -١٨٤
املعـدات املـنقولة، وبروتوكول يتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية، أن يسهما يف              
توسـيع األنشـطة الفضـائية للـبلدان النامـية وكذلـك أنشـطة الـبلدان املتقدمة النمو، بازالتهما                   

 .اطر واألعباء املالية الناشئة عن مثل هذه الزيادة يف األنشطة الفضائيةاملخ

ــية عــلى املعــدات املــنقولة،     -١٨٥ وأبــدي رأي مفــاده أن اعــتماد اتفاقــية الضــمانات الدول
ــه خيــدم مصــلحة          ــبدو أن ــيت ختــص املوجــودات الفضــائية، ي ــتعلق باملســائل ال ــروتوكول ي وب

 .ان النامية على متويل أنشطتها الفضائيةوكاالت التمويل أكثر مما يساعد البلد

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن املهم مواصلة انعام النظر يف امكانية                     -١٨٦
الوالية احلالية لألمم   : قـيام األمـم املـتحدة بـدور السـلطة االشـرافية، مـع ايـالء اعتـبار ملا يلي                   

ن تتحمل األمم املتحدة مسؤولية املـتحدة وأنشـطتها اجلارية؛ وضرورة تفادي أي احتمال بأ   
دفـع تعويضـات؛ وأنـه ينـبغي عـدم القـاء أي عـبء مـايل اضـايف عـلى كـاهل األمم املتحدة؛                 

 .وافتقار األمم املتحدة للخربة يف أداء مهام من هذا القبيل

وأبــدى بعــض الوفــود رأيــا مــؤداه أن مــن املفــيد مواصــلة دراســة الــتجارب العملــية   -١٨٧
يف أداء دورها كسلطة اشرافية يف اطار الربوتوكول        ) االيكاو(دين الدويل   ملـنظمة الطـريان امل    

ــية عــلى         ــية الضــمانات الدول ــلحق باتفاق ــرات امل ــدات الطائ ــيت ختــص مع ــتعلق باملســائل ال امل
املعـدات املـنقولة، قـبل اختـاذ قـرار هنـائي بشـأن دور األمم املتحدة يف اطار بروتوكول مقبل                     

 .بشأن املوجودات الفضائية

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن األمــم املــتحدة هــي، مــن حيــث املــبدأ،     -١٨٨
املـنظمة األنسـب ملمارسـة مهام السلطة االشرافية، وأن اضطالع األمم املتحدة بتلك يتوافق               

ورأت تلك الوفود أن األمم املتحدة،      . متامـا مـع مصاحل البلدان املتقدمة والنامية على السواء         
 .لطة االشرافية، ميكنها أن تكفل اطارا مؤسسيا دوليا لنظام التسجيلبأدائها مهام الس
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وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه لـيس مـن املالئم أن تقوم األمم املتحدة                       -١٨٩
مبهــام الســلطة االشــرافية، ألن تلــك املهــام تــتجاوز نطــاق واليــة األمــم املــتحدة، وخصوصــا  

 .اجلمعية العامة

أن قـيام األمـم املـتحدة بـدور السلطة االشرافية لن يتعارض مع              وأبـدي رأي مـؤداه       -١٩٠
 .ميثاق األمم املتحدة

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ميكـن للـدول األعضـاء أن ختدم مصاحل هيئاهتا الوطنية             -١٩١
. ومؤسسـات التمويل بسّن تشريعات وطنية ومن خالل املمارسات التجارية الدولية الراهنة           

األنسـب أن تقـوم مبهام السلطة االشرافية احدى املنظمات املعنية         ورأى ذلـك الوفـد أن مـن         
 .بالتجارة الدولية أو أي مؤسسة مصرفية دولية

وأبـدي رأي مـؤداه أنـه ينبغي التقصي جديا عن خيارات أخرى، مبا يف ذلك انشاء               -١٩٢
 .سلطة اشرافية تتألف من الدول األطراف يف االتفاقية

رأي القــائل بأنــه ال ينــبغي لالتفاقــية والــربوتوكول أن  وأكــد بعــض الوفــود عــلى الــ  -١٩٣
يقوضـا أو يضـعفا مبادئ قانون الفضاء الدويل املوجودة، وبأن تكون الغلبة لتلك املبادئ يف      

 .حال حدوث تضارب

وأعـرب يف ذلـك الصـدد عـن رأي مفاده أن تدرج يف الديباجة ويف مواضع أخرى                   -١٩٤
 معــاهدات األمــم املــتحدة املــتعلقة بالفضــاء     مــن الــربوتوكول أحكــام تكفــل اتســاقه مــع     

 .اخلارجي

وأبـدي رأي مـؤداه أن الـربوتوكول املتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات الفضائية               -١٩٥
ميكـن أن يكـون متسـقا مـع معـاهدات األمم املتحدة املوجودة بشأن الفضاء اخلارجي اذا ما       

 .ة أثناء صياغة الربوتوكولدرست جماالت التضارب احملتملة دراسة وافية ومتأني
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية -٦
، ٥٧/١١٦الحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية القانونية، وفقــا لقرار اجلمعية العامة             -١٩٦

غراض السلمية اقـتراحات إىل جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األ   "نظـرت يف بـند عـنوانه     
 ".بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الثالثة واألربعني

الحظـت اللجـنة أن تـبادل آراء جـرى يف اللجنة الفرعية القانونية بشأن اقتراحات           و -١٩٧
عديــدة مــن الــدول األعضــاء خبصــوص بــنود جديــدة جلــدول األعمــال، وأنــه مت التوصــل إىل 

 عـلى اقتراح مقدم إىل اللجنة خبصوص جــدول أعمال الدورة الثالثة واألربعني للجنة              اتفـاق 
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-١٣٥، الفقرات   A/AC.105/805(، عـلى النحو املبني يف تقريرها        ٢٠٠٤الفرعـيــة يف عـام      
١٥٤.( 

والحظـت اللجـنة أن مشـاورات غـري رمسـية عقـدت خالل الدورة الثانية واألربعني          -١٩٨
، بغية التوصل إىل اتفاق     )السويد(ونـية، وتوىل تنسيقها نيكالس هيدمان       للجـنة الفرعـية القان    

بشـأن االقـتراحات املخـتلفة املعروضة على اللجنة الفرعية لكي تنظر فيها يف إطار هذا البند                  
 .من جدول األعمال

وقـد رحبـت اللجـنة باالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية القانونية بأن تبدأ                    -١٩٩
سـتنادا إىل ورقـة العمـل املقدمـة من أستراليا وأملانيا وأوكرانيا واجلمهورية التشيكية               الـنظر، ا  

ــتحدة       ــات امل ــندا والوالي ــتحدة والنمســا واهلــند وهول والســويد وكــندا وفرنســا واململكــة امل
ــيونان   ــيابان وال ــال    Add.1) و(A/AC.105/C.2/L.241وال ــن جــدول األعم ــد م ــند جدي ، يف ب

يف إطار خطة   "  واملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسام الفضائية         ممارسـات الـدول   "عـنوانه   
 :العمل الرباعية السنوات التالية

تقــدمي الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية تقاريــر عــن املمارســة الــيت   ٢٠٠٤ 
تّتـبعها يف تسـجيل األجسـام الفضـائية، وتقـدمي املعلومـات املطلوبة إىل               

  يف السجلمكتب شؤون الفضاء اخلارجي إلدراجها

ــاء      ٢٠٠٥  ــدول األعضـ ــة مـــن الـ ــتقارير املقّدمـ ــة الـ ــامل بدراسـ ــريق عـ ــيام فـ قـ
 ٢٠٠٤واملنظمات الدولية يف عام 

قــيام الفــريق العــامل بــتحديد املمارســات الشــائعة، وصــياغة توصــيات   ٢٠٠٦ 
 بشأن تعزيز االنضمام إىل اتفاقية التسجيل

 ي يف األغراض السلميةتقدمي تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارج ٢٠٠٧ 

وأحاطـت اللجـنة عـلما بـأن اللجـنة الفرعـية القانونـية اتفقـت أيضـا عـلى إنشـاء فريق عامل                        
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥يتولّى النظر يف هذا البند يف عامي 

 للدول األعضاء أن تقدم يف الدورة الثالثة واألربعني       ميكنواتفقـت اللجـنة عـلى أنه         -٢٠٠
فة إىل التقارير، عروضا عن املمارسات اليت تتبعها يف تسجيل          للجـنة الفرعـية القانونـية، إضـا       

واتفقــت اللجــنة أيضــا عــلى أن يقــدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي . األجســام الفضــائية
 .عرضا عن سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
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ــاق    -٢٠١ ــت اللجــنة باتف ــلى  اللجــنةورحب ــية ع ــن جــدول     الفرع ــد م ــند جدي ــنظر يف ب ال
املسـامهات املقدمـة مـن اللجنة الفرعية القانونية إىل جلنة استخدام الفضاء          " عـنوانه    األعمـال، 

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ألجل إعداد تقريرها إىل اجلمعية العامة، لكي تقوم اجلمعية                 
باسـتعراض الـتقّدم احملـرز يف تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف                 

بند /، كموضوع )"اليونيسبيس الثالث (رجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية         الفضـاء اخلـا   
 .منفرد للمناقشة

أعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أن املناقشـة حول صوغ اتفاقية دولية بشأن                   و -٢٠٢
االستشـعار عـن بعـد، حسـبما اقترحـته األرجنـتني واكوادور والربازيل وبريو وشيلي وكوبا                 

لــيونان، أثــناء الــدورة الثانــية واألربعــني للجــنة الفرعــية القانونــية،   وكولومبــيا واملكســيك وا
ضـرورية مــن أجــل حتديـث املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي                 

ولكــي تؤخـذ يف االعتــبار املسـائل املســتجدة يف هــذا   ) ٤١/٦٥مـرفق قــرار اجلمعـية العامــة   (
يادة مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة االستشعار عن        املـيدان، وال سيما تلك الناشئة عن ز       

 .بعد، وعن توصيات اليونيسبيس الثالث

أنـه لـيس مـن الضروري حتديث تلك املبادئ، ألهنا تؤّدي            وأعـرب عـن رأي مفـاده         -٢٠٣
عمــلها جــيدا، وأنــه نظــرا للمشــاكل احلالــية الــيت تواجــه صــناعة الســواتل العاملــية فلــيس مــن  

 .ناقشة بشأن إطار تنظيمي دويل مل تثبت احلاجة اليهاملستصوب الشروع يف م

أعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تنظر يف        و -٢٠٤
 .مـدى مالءمـة واستصـواب صـوغ اتفاقـية شـاملة عاملية النطاق بشأن قانون الفضاء الدويل      

ن شــأهنا أن تتــيح اجملــال للمجــتمع ورأت تلــك الوفــود أن مناقشــة اتفاقــية مــن هــذا القبــيل مــ
الـدويل للنظر بطريقة موّحدة يف عدد من املسائل النامجة عن التطّورات اجلديدة يف األنشطة               

والحظــت تلــك . الفضــائية، وكذلــك يف أي ثغــرات حمــتملة يف نظــام قــانون الفضــاء الــدويل
املقـترح، ســوى  الوفـود أيضـا أن اللجـنة الفرعـية لـن تـناقش، يف إطـار بـند جـدول األعمـال           

مـدى مالءمـة واستصـواب صـوغ اتفاقـية شـاملة عاملـية، وأن صـوغ تلـك االتفاقية لن يفتح                      
بـاب الـنقاش جمـددا حـول مـبادئ قـانون الفضـاء الـدويل املوجودة حاليا يف معاهدات األمم                     

ورئـي أن وضـع اتفاقية شاملة عاملية سيساعد على سد           . املـتحدة اخلاصـة بالفضـاء اخلـارجي       
 .ملوجودة يف نظام قانون الفضاء الدويل احلايل دون تقويض املعاهدات القائمةالثغرات ا

أعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أن الصكوك الرئيسية املتعلقة بقانون الفضاء               و -٢٠٥
أرسـت إطـارا شـجع عـلى استكشـاف الفضـاء اخلـارجي وعـاد بالـنفع عـلى الـبلدان املرتادة                       

ضــاء عــلى حــد ســواء، وأن حبــث إمكانــية الــتفاوض عــلى للفضــاء والــبلدان غــري املــرتادة للف
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صـك شامل جديد بشأن قانون الفضاء لن يؤدي إال إىل تقويض مبادئ نظام قانون الفضاء                
 .القائم

 قّدمته  واسـتذكرت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية كانت قد نظرت يف اقتراح                -٢٠٦
دول املــتعاونة معهــا، يدعــو إىل أن تــنظر فرنســا، وأّيدهتــا فــيه الــدول األعضــاء يف اإليســا والــ

ــبعات        ــا خطــة عمــل رباعــية الســنوات بشــأن الت اللجــنة الفرعــية يف تضــمني جــدول أعماهل
ــن         ــادرة عـ ــائي، الصـ ــام الفضـ ــيف احلطـ ــية لتخفـ ــبادئ التوجيهـ ــلى املـ ــبة عـ ــية املترتـ القانونـ

شــمل الفــترة ، ت)الــيادك(التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنــية باحلطــام الفضــائي   جلــنة
٢٠٠٨ - ٢٠٠٥. 

املـبادئ التوجيهـية الصـادرة عـن اليادك ينبغي أن تقدم            وأعـرب عـن رأي مفـاده أن          -٢٠٧
 .٢٠٠٥إىل اللجنة الفرعية القانونية لكي تنظر فيها يف عام 

أعـرب عـن رأي مـؤداه أنـه مـن السابق ألوانه أن تنظر اللجنة الفرعية القانونية يف                   و -٢٠٨
لـلحطام الفضـائي، ألن املبادئ التوجيهية الصادرة عن اليادك هي مبادئ            اجلوانـب القانونـية     

 .أولية وال تزال حباجة إىل دراسة متأنية من جانب الدول

بـناء عـلى مـداوالت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف دورهتـا الثانية واألربعٍني، اتفقت                  و -٢٠٩
الثة واألربعني للجنة الفرعية اللجـنة عـلى مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت التايل للدورة الث            

 :٢٠٠٤القانونية، يف عام 

  البنود املنتظمة  
 .افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس واعتماد جدول األعمال -١  
 .كلمة الرئيس -٢  
 .تبادل آراء عام -٣  
 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤  
 .أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلومات عن  -٥  
 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦  
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(   
ــيعة املــدار الثابــت بالنســبة لــألرض وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف     )ب(    طب

ــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد     ذلــك ال
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الثابـت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد        والعـادل لـلمدار     
 .الدويل لالتصاالت

  البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع  
اسـتعراض املـبادئ ذات الصـلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء              -٧  

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
ـــ  -٨   ص الــــنظر يف املشــــروع األويل للــــربوتوكول املــــتعلق باملســــائل الــــيت ختـ

ــية عــلى املعــدات     ــية الضــمانات الدول املوجــودات الفضــائية، املــلحق باتفاق
 تشـــرين ١٦الـــيت فـــتح بـــاب التوقـــيع علـــيها يف كيـــب تـــاون يف (املـــنقولة 

 ):٢٠٠١نوفمرب /الثاين
ــدور الســلطة      )أ(   ــتحدة ب ــيام األمــم امل ــية ق ــتعلقة بإمكان ــبارات امل االعت

 ول؛اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوك
االعتـــــبارات املـــــتعلقة بالصـــــلة بـــــني أحكـــــام املشـــــروع األويل   )ب(  

للــربوتوكول وحقــوق وواجــبات الــدول مبقتضــى الــنظام القــانوين  
 .املنطبق على الفضاء اخلارجي

املسـامهات املقّدمـة مـن اللجـنة الفرعـية القانونـية إىل جلـنة استخدام الفضاء                  -٩  
ريـرها إىل اجلمعـية العامـة، لكي        اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إلعـداد تق         

ــم       ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت ــتقّدم احملــرز يف تنف ــية باســتعراض ال ــوم اجلمع تق
ــتخدامه يف      ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــين باستكشـ ــث املعـ ــتحدة الثالـ املـ

 ).اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 
 

  البنود اليت ُينظر فيها يف إطار خطط عمل  
 .ملنظمات الدولية يف جمال تسجيل األجسام الفضائيةممارسات الدول وا -١٠  

تقـدمي الـدول األعضاء واملنظمات الدولية تقارير عن ممارساهتا يف تسجيل            (  
األجســام الفضــائية وتقــدمي املعلومــات املطلوبــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء 

 )اخلارجي إلدراجها يف السجل

  البند اجلديد  
 الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن       اقـتراحات إىل جلـنة اسـتخدام       -١١  

بـنود جديـدة لكـي تـنظر فـيها اللجـنة الفرعـية القانونـية أثناء دورهتا الرابعة                   
 .واألربعني
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  استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية عن تكنولوجيا الفضاء -هاء 
نظــرها يف ، اســتأنفت اللجــنة ٥٧/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة ٤٣وفقــا للفقــرة  -٢١٠

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

، الـذي قدمـته االدارة الوطنية للمالحة   Spinoff 2002وأتـيح للجـنة املنشـور املعـنون      -٢١١
 ).ناسا(اجلوية والفضاء بالواليات املتحدة 

. جــيا الفضــاء كــثرية وجوهــرية واتفقــت اللجــنة عــلى أن الفوائــد العرضــية لتكنولو   -٢١٢
ونوهـت بـاجلهود الـيت يـبذهلا العديـد مـن البلدان لترويج الفوائد العرضية ولتعميم معلومات                  

كمـا نوهـت اللجنة بأمهية الترويج ألحدث   . عـن هـذا املوضـوع عـلى سـائر الـبلدان املهـتمة        
طة الفضائية يف   الفوائـد العرضية ألنشطة البحث والتطوير من أجل زيادة الوعي بأمهية األنش           

ــربامج        ــتطوير ال ــالزم ل ــرارات، واحلصــول عــلى الدعــم ال ــتخذي الق أوســاط املســتعملني وم
والحظـت اللجـنة أيضا أن استغالل تكنولوجيا الفضاء قد أصبح           . الفضـائية واحلفـاظ علـيها     

 .طريقة فعالة لدفع عجلة التنمية االقتصادية، وخباصة يف البلدان النامية

 أن حبـوث اجلاذبية الصغرية هلا أمهية كبرية يف          اللجـنة عة، الحظـت    ففـي جمـال الـزرا      -٢١٣
إنــتاج أنــواع جديــدة مــن احملاصــيل، مــثل األرز واحملاصــيل الزيتــية، ذات غلــة أكــرب وحمــتوى  

وعــلى ســبيل املــثال، اســتخدم العــلماء حبــوث الفضــاء إلســتحداث   . أعــلى مــن الفيتاميــنات
ة جديــدة مــن األغذيــة الصــحية، مــنها ســاللة جديــدة مــن الفطــريات شــكلت أساســا لطائفــ

وجيري استخدام  . منـتجات لتنظـيم مسـتوى الكوليسـترول، والسـكر يف الـدم، وضغط الدم              
حبــوث الفضــاء أيضــا الســتحداث حماصــيل جديــدة ميكــن زراعــتها يف ظــروف قاســية مــثل     

 .اجلفاف وامللوحة والقلوية

قييم مبكر لترقق العظام،     اللجـنة عـلما بـنظام ت       أحاطـت ويف جمـال الـبحوث الطبـية،         -٢١٤
ويتـيح الـنظام لألطـباء تقييم    ". كـامريا رقائقـية  "باسـتخدام تكنولوجـيا استشـعار قائمـة عـلى          

كـثافة العظـام وخطـر االنكسـار مسـتقبال يف جـزء يسـري من الوقت الالزم الختبارات ترقق                    
ل االختبارات  العظـام التقليدية، وميكن إجراء االختبار يف أعضاء طرفية، كاألصابع، يف مقاب           

وأحاطـت اللجنة علما أيضا بالعمل على       . التقلـيدية الـيت جتـرى يف الـورك والعمـود الفقـري            
تصـغري حجـم أجهـزة التعقـب بالعني، اليت متكن األشخاص ذوي القدرة احملدودة جدا على                 
احلــركة والكــالم مــن التخاطــب والــتحكم يف حمــيطهم باســتخدام حــركات عينــيهم فقــط؛    

جهــزة ووزهنــا ال ييســر إمكانــية محــلها فحســب، بــل حيســن أيضــا   وخفــض حجــم تلــك األ
 .كفاءة استخدام الطاقة
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 اللجـنة عـلما بـنظام كشف حراري يعمل          أحاطـت ويف جمـال أمـان وسـائط الـنقل،           -٢١٥
 ملـنع حـوادث القطارات اليت تنجم عن فرط سخونة           (infra-hot-box)باألشـعة دون احلمـراء      

ىل تكنولوجــيات طــورت لالستشــعار الســاتلي عــن بعــد  ويســتند الــنظام إ. حمــاور العجــالت
وأحاطـت اللجـنة علما     . باألشـعة دون احلمـراء، وللذكـاء االصـطناعي، وملعاجلـة املعلومـات            

أيضــا بــنظام جديــد ومــنخفض الــتكلفة ملظــالت باليســتية متكّــن أي طائــرة مرتــبطة هبــا مــن    
 ١٤٨نظام بالفعل حياة    اهلـبوط الوئـيد إىل األرض يف حـال حدوث طارئ؛ وقد أنقذ هذا ال              

 .شخصا

ويف مــيدان البيــئة وإدارة املــوارد، نوهــت اللجــنة بعملــية لتيســري إزالــة الشــوائب          -٢١٦
وقد استحدثت هذا   .  من املياه  -) األمونيوم( مـثل بريكلـورات ونيـترات النشادر         – اخلطـرة 

ولية وجهازا  الـنظام شـركة كانت قد استحدثت من قبل جهازا لتنقية املياه حملطة الفضاء الد              
والحظت اللجنة  . لتنقـية اهلـواء للقـاعدة اليت ستنشأ فوق سطح القمر ولبعثات املريخ املقبلة             

أيضـا أن جهـازا آخـر لتنقـية املـياه باسـتخدام عوامـل ُمَنـترتة قد استحدث للبيئات املغلقة يف                
 .الفضاء، جيري استخدامه حاليا لتنقية املياه يف مرايب األحياء املائية

ــة مــن الدخــان       و -٢١٧ ــام، نوهــت اللجــنة باســتحداث قلنســوة للوقاي يف جمــال األمــن الع
ويستخدم هذا  . وجهـاز ترشـيح حلمايـة الـناس مـن األذى واملـوت بفعـل استنشـاق الدخـان                  

املنـتج وسـيطا حيـّول أحادي أكسيد الكربون إىل ثنائي أكسيد الكربون غري السام يف درجة                 
وكــان االبــتكار قــد .  دقــيقة٢٠صــاحلا للتــنفس ملــدة حــرارة الغــرفة، وميكــنه أن ينــتج هــواء 

 .استحدث يف البداية للبحوث املتعلقة بأجهزة الليزر اليت تعمل بثنائي أكسيد الكربون

والحظـــت اللجـــنة أن تكنولوجـــيات العـــزل احلـــراري الـــيت اســـتحدثت ملركـــبات   -٢١٨
رات املداريــة اإلطــالق، وكذلــك التكنولوجــيات املقاومــة احلــرارة الــيت اســتحدثت للطائــ       

 . يف مرافق على سطح األرضتطبيقهاالفضائية، جيري 

 املقاِومــات الســاتلية يف كوابــل اهلــاتف الدولــية  تكنولوجــياونوّهــت اللجــنة بتطبــيق  -٢١٩
 .املوجودة يف أعماق البحار

 لألرض أخذ يصبح تكنولوجيا متزايدة األمهية       الساتليوالحظـت اللجنة أن الرصد       -٢٢٠
 الرصــد البيــئي وتقيــيم العقــارات الريفــية واحلضــرية وإدارة املــوارد الطبيعــية   يف مــيادين مــثل

ــزراعة ــوم وتكنولوجــيا       . وال ــتدريس عل ــه املراكــز اإلقليمــية ل ــا تضــطلع ب ونوهــت اللجــنة مب
الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحدة، من عمل هام لزيادة قدرة البلدان النامية على استخدام                 

 .هذه التكنولوجيا
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 اخلــريطة الرقمــية، وهــو نظــام حاســويب لعــرض    بأرشــيفوأحاطــت اللجــنة عــلما   -٢٢١
املعلومـات اجلغرافـية من قواعد بيانات عن طريق اإلنترنت ويتيح تقدمي العون على حنو أجنع              

كمـا أحاطـت اللجـنة عـلما باألنشـطة الـيت استخدمت فيها معلومات مستقاة                . يف األزمـات  
، وكذلك املبادرات   ٢٠٠٢يضانات يف أوروبا يف عام      مـن االستشـعار عـن بعـد ملكافحة الف         

 .الرامية إىل حتسني التنبؤ بالفيضانات واإلنذار املبكر بوقوعها باستخدام الصور الفضائية

ــنفعة        -٢٢٢ ــبذولة الســتخدام االتصــاالت الســاتلية مل ــاجلهود امل ــلما ب وأحاطــت اللجــنة ع
ق النائية بشبكة الويب العاملية عن      سـكان األريـاف، مثل التعليم عن بعد وربط سكان املناط          

 .طريق وصالت ساتلية

أوصـت اللجـنة بـأن تواصـل الـنظر يف هـذا البـند يف دورهتـا السابعة واألربعني، يف                  و -٢٢٣
 .٢٠٠٤عام 

  
  الفضاء واجملتمع  -واو

، واصلت اللجنة النظر يف بند جدول األعمال        ٥٧/١١٦وفقـا لقرار اجلمعية العامة       -٢٢٤
 ". ضاء واجملتمعالف"املعنون 

 :واستمعت اللجنة إىل العروض التالية -٢٢٥

أويدا من  . تانايب و ت  . قدمه ك " األنشطة الفضائية اليابانية  "عـرض عنوانه     )أ( 
 اليابان؛

بوهلام من الواليات . قدمه إي" حتسـني حـياة البشرية قاطبة  "عـرض عـنوانه     )ب( 
 املتحدة ؛

بريينغر من  . قدمه ي " ليم الفضائي مشـروع اليونسـكو للتع    "عـرض عـنوانه      )ج( 
 .اليونسكو

فاخلدمــات . والحظــت اللجــنة أن الفضــاء اخلــارجي يؤثــر يف اجملــتمع بطــرائق شــىت   -٢٢٦
املسـتمدة مـن الفضاء اخلارجي، ومنها مثال نظم االستشعار عن بعد واالتصاالت واملالحة،              

والحظت اللجنة  . ع عاملي حتّسـن حياة الناس يف كامل أرجاء العامل وتساعد على إجياد جمتم           
التطبـيقات اهلامـة لتكنولوجـيا الفضـاء يف جمـاالت عديـدة كالتعلـيم عن بعد والتنبؤ بالطقس                   
والتنـبؤ باحملاصـيل الزراعـية وتدّبـر الكـوارث والـنقل واألمـن العمومـي والعديـد من اجملاالت                 

حياء وغريه  وأفـيد بـأن جتارب اجلاذبية الصغرى متكن من استكشاف كُنه علم اال            . األخـرى 
 .من العلوم بطرائق غري ممكنة على األرض
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والحظـــت اللجـــنة أن تطبـــيقات وتكنولوجـــيات الفضـــاء الـــيت ُتســـتحدث اقـــترانا    -٢٢٧
باستكشــاف الفضــاء ميكــن أن تســاعد عــلى ســد فجــوات يف اجملــتمع مــنها الفجــوات بــني     

بني كل من البلدان    املتعـلمني واألمـيني وسـكان املدن والريف والفجوات يف قابلية التواصل             
ــة يف مــراحل التنمــية     . املــتقدمة والنامــية ــبلدان النامــية أن تقفــز قفــزات هائل فمــن املمكــن لل

كمـا تساعد اجلهود الفضائية على ترويج ثقافة من         . باسـتعمال منـتجات وخدمـات فضـائية       
 .التعاون الدويل

اول مسائل  والحظـت اللجـنة أن الـبحوث واالستكشـافات يف الفضـاء اخلارجي تتن              -٢٢٨
وأفادت بأن الصور األوىل امللتقطة     . علمـية أساسـية وأهنا مصدر إهلام للناس يف مجيع البلدان          

لـألرض من الفضاء اخلارجي غّيرت أيضا نظرة الناس إىل هذا الكوكب تغيريا عميقا، ماحنة               
 .إياهم منظورا أفضل وتقديرا أكرب للبيئة العاملية

ام إيصال منافع الفضاء إىل اجملتمع واملساعدة على        كمـا الحظـت اللجـنة أن مـن اهلـ           -٢٢٩
 .إذكاء وعي الناس باملنافع اليت ميكن أن تعود هبا برامج الفضاء على حياهتم اليومية

كذلـــك الحظـــت اللجـــنة أن الفضـــاء اخلـــارجي موضـــوع هـــام يف كـــل الـــثقافات  -٢٣٠
 .ومصدر إهلام يف الفن واملوسيقى واألفالم واألدب

 اللجـنة أن الفضـاء اخلـارجي موضـوع ميكن أن جيتذب األطفال إىل               الحظـت أيضـا    -٢٣١
كما إن  . العلـوم والرياضـيات وميكـن أن يـزيد عـدد احملـترفني الذيـن يقـتحمون تلك امليادين                  

للتطبـيقات الفضـائية دورا هامـا يف زيـادة فـرص التعلـيم، وذلـك مـثال من خالل التعليم عن                      
وشّددت اللجنة على ما لتدريس علوم الفضاء       . لسواتلبعـد والتعلّم االلكتروين استنادا إىل ا      

 .واهلندسة الفضائية من أمهية يف تعزيز قدرات البلدان يف جمايل العلوم والصناعة

ــا      -٢٣٢ ــبغي أن يعتــرب هدف ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء ين وأبــدي رأي مفــاده أن تدريــس عل
وأشري إضافة إىل   . ملهندسنيرئيسـيا لـربامج الفضـاء العاملية لتجنب النقص يف عدد العلماء وا            

ذلـك إىل أن هجــرة احملـترفني يف جمــال الفضـاء إىل عــدد قلـيل مــن الـبلدان املــتقدمة ميكــن أن      
وأعرب ذلك الوفد عن رأي مفاده أن       . يتمـثل أثـره اجلـانيب يف تقلـيص سوق الفضاء العاملية           

. شأن تلك املسألة  اللجـنة ينـبغي هلـا أن تنظر يف تقدمي توصيات مناسبة إىل الدول األعضاء ب               
ــات ضــعيفة يف جمــال         ــا إمكان ــيت هل ــبلدان ال ــثال، ميكــن االيصــاء مبشــاركة ال ــلى ســبيل امل فع
ــناء       ــية، بصــفة ذلــك ســبيال إىل ب تكنولوجــيا الفضــاء يف البعــثات واملشــاريع الفضــائية الدول

 .قدرات عاملية
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علوم وتكنولوجيا والحظـت اللجـنة املسامهة اليت تقوم هبا املراكز االقليمية لتدريس      -٢٣٣
الفضـاء الـيت أنشـئت عـلى أسـاس االنتسـاب إىل األمـم املـتحدة يف أفريقـيا ويف آسيا واحمليط                       

ــبـي  ــية والكاري وأحاطــت اللجــنة عــلما أيضــا باملــبادرات اهلامــة   . اهلــادئ ويف أمــريكا الالتين
ــلى الصــعيدين الوطــين         ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء ع ــس عل ــرويج تدري ــية إىل ت األخــرى الرام

 .القليميوا

ــية إىل        -٢٣٤ ــياح أنشــطة اجمللــس االستشــاري جلــيل الفضــاء الرام والحظــت اللجــنة بارت
 .ترويج مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية

 إىل  ٤والحظـت اللجـنة أن أسـبوع الفضـاء العـاملي، الـذي ُيحـتفل به كل سنة من                     -٢٣٥
 كــــانون ٦ؤرخ  املــــ٥٤/٦٨أكــــتوبر عمــــال بقــــرار اجلمعــــية العامــــة  / تشــــرين األول١٠

ــباب، بالفضــاء       ١٩٩٩ديســمرب /األول ــيما الش ــية الــناس، وال س ــيدة لتوع ــثل فرصــة ج ، مي
 .اخلارجي

وأحاطـت اللجـنة عـلما بعـدة مـبادرات تعليمية وطنية، منها القناة التلفزية التعليمية                 -٢٣٦
حة اجلوية  التابع لالدارة الوطنية للمال   " املعلّـم رائد الفضاء   "؛ وبـرنامج    "غياندارشـان "اهلـندية   

والفضــاء يف الواليــات املــتحدة، والــذي ميكــن أن يصــبح فــيه املدرســون أعضــاء دائمــني يف    
طاقم "جمموعـة رواد الفضـاء ويسـتطيع أي شـخص يف العـامل أن يشـارك فـيه باالنضمام إىل                     

ــال استكشــاف        " األرض ــثقفوا يف جم ــك أن يت ــن خــالل ذل ــت، ويســتطيعون م ــلى االنترن ع
طلعوا مبهــام ذات صــلة بالبعــثات؛ وبــرنامج التعــلم والرصــد عــلى   الفضــاء ومــنافعه وأن يضــ

، وهـو بـرنامج عـلمي وتعلـيمي بشـأن البيـئة تشارك فيه            )غلـوب (نطـاق العـامل لصـاحل البيـئة         
 يف أملانيا، الذي يدرس فيه (”School Lab“)" املختـرب املدرسي " مـن الـبلدان؛ وبـرنامج    ١٠٢

ل معــدات تقنــية غالــية جــدا ومــن الصــعب العــلماء الشــباب كــيف يــؤدون جتــارب باســتعما
االحــتفاظ هبــا يف املــدارس؛ ومســابقة إنشــائية ســنوية وخمــيم صــيفي بشــأن الفضــاء لصــاحل      
الشـباب تـنظمه اجلمعـية اهلنغارية للمالحة الفضائية؛ وخميمات بشأن الفضاء وبرامج للتعليم              

ة حبـوث الفضاء  عـن بعـد يف شـيلي؛ وأحـداث يف إطـار أسـبوع الفضـاء العـاملي تـنظمها جلـن                    
والغـالف اجلـوي العلـوي يف باكسـتان؛ وأنشـطة خميمات الفضاء واملدارس الصيفية ومعاهد       

 .تدريب مدرسي الفضاء يف اليابان

والحظـت اللجـنة أن الوكالـة اليابانـية الستكشـاف الفضـاء اجلـوي سـوف تتشكل                  -٢٣٧
فضـاء اجلوي الوطين   قريـبا بدمـج كـل مـن معهـد علـوم الفضـاء واملالحـة الفضـائية وخمتـرب ال                    

ومن شأن الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء      . والوكالـة الوطنية للتنمية الفضائية يف اليابان      
 .اجلوي أن تزيد مسامهة البلد يف اجلهود املبذولة الستخدام الفضاء لصاحل اجملتمع
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تينية والحظـت اللجـنة أن حلقـة دراسية حول الفضاء واجملتمع يف سياق أمريكا الال               -٢٣٨
سـتنظمها وكالـة الفضـاء الشـيلية وستشـترك يف رعايتها مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                 

 الـذي سيعقد يف سانتياغو من  (FIDAE 2004)وذلـك أثـناء املعـرض الـدويل لـلجو والفضـاء       
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٤مارس إىل / آذار٢٩

، اتفقت اللجنة   (A/AC.105/2003/CRP.14)واسـتنادا إىل اقتراح مقّدم من كولومبيا         -٢٣٩
واختري موضوع  . يف األعوام القادمة  " الفضاء واجملتمع "عـلى مواصـلة الـنظر يف البـند املعنون           

موضـوعا خاصـا لكـي ينصـب عليه التركيز يف املناقشات اليت ستدور يف            " الفضـاء والتعلـيم   "
 :، وفقا خلطة العمل التالية٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة 

 " لتعليم يف الفضاءالفضاء يف التعليم وا"  ٢٠٠٤  

ــري          ــية وغـ ــية احلكومـ ــئات الدولـ ــاء واهليـ ــدول األعضـ ــن الـ ــروض مـ عـ
إدراج موضــوع الفضــاء يف ) أ(احلكومــية حــول جهودهــا الرامــية إىل  

ــيم، و ــال علــوم وتكنولوجــيا       )ب( التعل ــوارد البشــرية يف جم تنمــية امل
 الفضــاء وضــمان توافــر احملــترفني يف اجملــاالت ذات الصــلة بالفضــاء يف  

 .املستقبل

 تبّين عناصر النجاح    

تبـّين املعّوقـات الـيت تعترض اجلهود الرامية إىل إدراج موضوع الفضاء                 
اخلــارجي يف التعلــيم وتنمــية املــوارد البشــرية يف اجملــاالت ذات الصــلة   

 بالفضاء

 مناقشة احللول املمكنة للقضاء على تلك املعّوقات    

 تمال تنفيذ مشاريع صغريةصوغ خطة عمل، مبا يف ذلك اح    

 "أدوات الفضاء ألجل التعليم"  ٢٠٠٥  

ــري          ــية وغـ ــية احلكومـ ــئات الدولـ ــاء واهليـ ــدول األعضـ ــن الـ ــروض مـ عـ
احلكومـية حول آخر التطورات املستجدة يف جمال التطبيقات الفضائية          

 لزيادة فرص التعليم، وال سيما لصاحل النساء والفتيات

والــنظم الفضــائية ومــدى تيســر الوصــول حبــث مــدى توافــر اخلدمــات     
 إليها لتوفري فرص تعليمية يف البلدان النامية

 تبّين السبل اليت ميكن أن يفيد هبا الفضاء الطب يف املناطق الريفية    
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ــّين املعّوقــات الــيت ميكــن أن تعــترض توســيع نطــاق اســتعمال تلــك          تب
 اخلدمات والنظم الفضائية يف البلدان النامية

ناقشـة احللـول املمكـنة للقضاء على تلك املعّوقات، مع إيالء الربامج             م    
 يف البلدان النامية اهتماما خاصا

 وضع خطة عمل، مبا يف ذلك إمكانية تنفيذ مشاريع صغرية    

 إمتام خطة العمل  ٢٠٠٦  

وضـع خطط عمل ملموسة وحمددة الدراج موضوع الفضاء اخلارجي             
ليم يف جمال الفضاء، وتوسيع األدوات الفضائية  يف التعلـيم، وزيادة التع    

املســتخدمة يف التعلــيم وضــمان مســامهة اخلدمــات الفضــائية يف بلــوغ   
 اهلدف االمنائي لأللفية املتعلق بفرص احلصول على التعليم

إعــداد جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وثــيقة       
لـك عـن الصـلة بني الفضاء        وجـيزة عـن دور الفضـاء يف التعلـيم، وكذ          

والتعلــيم، بغــية إحالــتها إىل املؤمتــر العــام ملــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية 
 .والعلم والثقافة

وطلبــت اللجــنة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يدعــو املــنظمات الــيت هلــا    -٢٤٠
ــية بالتوصــيات       ١٨ و١٧ و٩صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجــنة، وكذلــك فــرق العمــل املعن

صــادرة عــن اليونيســبيس الثالــث، إىل أن تســاهم يف خطــة العمــل بــتقدمي عــروض عــن          ال
أنشـطتها وتوزيـع مـواد وتقـدمي اقـتراحات حـول الكيفـية اليت ينبغي هبا للجنة تناول املسائل                    

 .اليت سينظر فيها
  

   مسائل أخرى -زاي 
  ٢٠٠٤تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة اليت تبدأ يف عام   -١

وفقـا لالتفـاق الـذي مت التوصـل إلـيه أثـناء املشـاورات غـري الرمسـية املعقـودة مـا بني                         -٢٤١
الــدورات بشــأن تكويــن مكاتــب اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني، والــوارد يف املــرفق الــثاين هبــذا  
الـتقرير، اتفقـت اللجـنة عـلى أن يكـون أعـضـاء مـكاتب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                   

 : على النحو التايل٢٠٠٥ و٢٠٠٤ السلمية وجلنتيها الفرعيتني لعامي األغراض

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
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 )نيجرييا(أديغون أدي أبيودون : الرئيس  

 )كولومبيا(سريو أريفالو ييبيس : النائب األول للرئيس 

 )ران اإلسالميةمجهورية إي(برفيز تارخيي : املقرر/النائب الثاين للرئيس 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 )رومانيا(دوميترو دورين بروناريو : الرئيس 

 اللجنة الفرعية القانونية 

 )إيطاليا(سريجيو ماركيزيو : الرئيس 
  
  عضوية اللجنة -٢

، نظـرت اللجـنة يف الطلـب الذي تقدمت به           ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٢٤٢
 .لعربية الليبية لالنضمام إىل عضوية اللجنةاجلماهريية ا

 اجلماهرييـة العربـية الليبـية بعضـوية اللجـنة والحظـت أنه،              باهـتمام ورحبـت اللجـنة      -٢٤٣
وفقـا لإلجـراءات املتـبعة، يلـزم أن تـراعي الـدول األعضـاء الـتوزع اجلغـرايف لعضـوية اللجنة                      

اذ قرار بشأن طلب اجلماهريية     كمـا يلـزم إجـراء مشـاورات بني اجملموعات اإلقليمية قبل اخت            
 .العربية الليبية

 املهتمة ميكنها أن تواصل املشاركة يف أعمال اللجنة         الدولوأشـارت اللجـنة إىل أن        -٢٤٤
 .بصفة مراقب

  
  صفة املراقب -٣ 

نوّهـت اللجـنة بـأن املركـز اإلقلـيمي لالستشـعار عـن بعد لدول مشال أفريقيا، وهو                    -٢٤٥
واملعهـد الـدويل لتحلـيل النظم التطبيقي، وهو منظمة غري حكومية            مـنظمة دولـية حكومـية،       

ذات مركـز استشـاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي، قد قدما طلبني للحصول على              
صـفة مراقـب لـدى اللجنة، وبأن املراسالت ذات الصلة والنظامني األساسيني لتينك اهليئتني               

 .(A/AC.105/2003/CRP.4)قد أتيحت أثناء الدورة احلالية للجنة 

ــيا       -٢٤٦ ــدول مشــال أفريق ــيمي لالستشــعار عــن بعــد ل وقــررت اللجــنة مــنح املركــز اإلقل
(CRTEAN) واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقي (IIASA)صفة املراقب الدائم . 
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  بند جديد يف جدول أعمال اللجنة -٤
الفضاء " جديـد عـنوانه   كـان معروضـا عـلى اللجـنة اقـتراح مـن النمسـا إلدراج بـند          -٢٤٧
 .(A/AC.105/2003/CRP.18)يف جدول أعمال اللجنة " واملياه

واتفقــت اللجــنة عــلى إدارج هــذا البــند يف جــدول أعمــال اللجــنة لدورهتــا الســابعة   -٢٤٨
، ستقرر اللجنة يف تلك     ٢٠٠٤وعلى أساس العمل املنَجز والتقّدم احملرز يف عام         . واألربعـني 

 .واصل إدراج ذلك البند يف جدول أعماهلاالدورة ما إذا كانت ست
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  -٥
-٢٠٠٤ الــربناجمية املقــترحـة لفــترة الســنتني امليزانــيــةكــان معروضــا عــلى اللجــنة  -٢٤٩
٢٠٠٥) A/58/6)  ٦الباب.(( 

تب شؤون الفضاء اخلارجي     أن برنامج العمل املقترح ملك     بارتياحوالحظـت اللجنة     -٢٥٠
 .يتضمن األنشطة اليت أوصت هبا اللجنة وهيئتاها الفرعيتان

  
  اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني -حاء 

اتـفقـت اللجـنة عـلى اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورهتا ودوريت جلنتيها الفرعيتني               -٢٥١
 :٢٠٠٤يف عام 

  املوعد املكان

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦ فيينا

 اللجنة الفرعية القانونية ٢٠٠٤أبريل /  نيسان٨ –مارس / آذار٢٩ فيينا

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف  ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢ فيينا
 األغراض السلمية

  
 احلواشي 

 
 .٢٠٩، الفقرة )(A/57/20 ٢٠ابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الس  (1) 

 .٢، املرفق األول، الفقرة (A/52/20) ٢٠املرجع نفسه، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم  (2) 

 ٤ –أغسطس / آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    (3) 
 .٢، الفصل األول، القرار  )A.03.II.A.1نشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   م (٢٠٠٢ سبتمرب/أيلول

 .A.03.I.9منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (4) 
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 والتصويب   ٢٠الوثائــق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة السادســـــة واخلمســــون، امللحــق رقــم  (5) 
A/56/20)و (Corr.1٢٢٠ ، الفقرة. 

 .٢٣، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/804انظر الوثيقة  (6) 

 (7) A/AC.105/761 ١٣٠، الفقرة. 

، A/56/20(والتصويب   ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم    (8) 
 .٢٢٥، الفقرة )Corr.1 و
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  املرفق األول
 ف بإعداد تقرير لكي ُيرفع إىل اجلمعية العامة تقرير الفريق العامل املكلّ

يف دورهتا التاسعة واخلمسني بغية استعراض التقدم احملرز يف تنفيذ 
توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 

     )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
 ٥٠٣ارجي يف األغــراض الســلمية، يف جلســتها  دعــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــ  -١

، إىل االجــتماع مــن جديــد الفــريق العــامل املكلّــف  ٢٠٠٣يونــيه / حزيــران١١املعقــودة يف 
بــإعداد تقريــر لكــي يــرفع إىل اجلمعــية العامــة يف دورهتــا التاســعة واخلمســني بغــية اســتعراض  

عــين باستكشــاف الفضــاء  الــتقدم احملــرز يف تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث امل   
/٥٧ مـن قرار اجلمعية العامة  ٢٨اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية وفقـا للفقـرة             

ويف اجللســـة ذاهتـــا، انُتخـــب نـــيكالس . ٢٠٠٢ديســـمرب / كـــانون األول١١ املـــؤرخ ١١٦
 .رئيسا للفريق العامل) السويد(هيدمان 

ويف . ٢٠٠٣يونــيه /ان حزيـر ٢٠ إىل ١٢ جلسـات، مـن   ١٠وعقـد الفـريق العـامل     -٢
، استعرض الرئيس ٢٠٠٣يونيه / حزيران ١٢جلسـة الفـريق العـامل األوىل، الـيت عقـدت يف             

واعتمد الفريق العامل التقرير التايل يف جلسته  . يف مالحظاتـه االفتتاحـية والية الفريق العامل       
 .٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠العاشرة املعقودة يف 

  
  يف التقرير الذي سُيرفع إىل اجلمعية العامةاستعراض مسامهات أفرقة العمل 

كـان معروضـا عـلى الفـريق العـامل جمموعـة مسـامهات من أفرقة العمل اليت أنشأهتا             -٣
ــيذ توصــيات         ــتقدم احملــرز يف تنف ــتقرير عــن ال ــرابعة واألربعــني بشــأن ال ــا ال اللجــنة يف دورهت

 والحظ الفريق العامل ).A/AC.105/2003/CRP.9 و A/AC.105/L.247(اليونيسـبيس الثالث   
أن أفـرقة العمـل وفـرت مسـامهات وفقا لألمنوذج الذي استحدثه الفريق العامل اجلامع أثناء                 

، ١٥، املرفق الثاين، الفقرة     A/AC.105/804(الـدورة األربعـني للجنة الفرعية العلمية والتقنية         
ة املستدامة الذي أنشئ    والحظ الفريق العامل أن فريق العمل املعين بالتنمي       ). والتذيـيل األول  
 الصــادرة عــن اليونيســبيس الثالــث، وفــريق العمــل املعــين مبصــادر ١١التوصــية  هبــدف تنفــيذ
، قــد قدمــا تقريــريهمـــــا   ٣٢الـــذي أنشـــئ بـــهدف تنفــيذ التوصــية      املبــتكـــرة الــتمويــــل
 العمــل ، وفقــا خلطــيت) عــلى الــتوايلA/AC.105/L.246  وA/AC.105/C.1/L.264(النهائيــيــن 

 .اللتني كانا قد قدمامها إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا التاسعة والثالثني
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واتفق الفريق العامل على    . والحـظ الفـريق العامل التقدم الذي أحرزته أفرقة العمل          -٤
دعــوة أفــرقة العمــل إىل تقــدمي مســامهات حمّدثــة أو مــنقّحة عــند إحــراز مــزيد مــن الــتقدم يف  

 .لهاعم

وبعـد اسـتعراض التوصيات الصادرة عن أفرقة العمل والواردة يف جمموعة مسامهاهتا     -٥
ــيار           ــايري الخت ــن املع ــة م ــناك جمموع ــلى أن تكــون ه ــامل ع ــريق الع ــق الف ــة الذكــر، اتف اآلنف

واتفـق الفـريق العامل   . التوصـيات الـيت سـتدرج يف الـتقرير الـذي سـُيرفع إىل اجلمعـية العامـة                
 :لتاليةعلى املعايري ا

ينــبغي أن تكــون األهــداف املــراد بلوغهــا بواســطة تنفــيذ التوصــيات حمــددة  )أ(  
 وممكنة عمليا وقابلة للقياس؛

 ينبغي أن تكون التوصيات قابلة الختاذ اجراءات بشأهنا؛ )ب(  

ينـبغي أن حتظـى التوصـيات بدعم إجيايب من أعضاء فريق العمل بغية تعزيز                )ج(  
 تنفيذها املبكر؛

 ينبغي أن تكون املعّوقات اليت تعترض تنفيذ التوصيات قابلة لالزالة؛ )د(  

ينــبغي أن يتــيح تنفــيذ التوصــيات إمكانــية بلــوغ أهــداف هامــة يف غضــون    )ه(  
 .مخسة أعوام من بدء تنفيذها

أعـاله، الحـظ الفريق   ) ج (٥وفـيما يـتعلق باملعـيار الثالـث الـوارد ذكـره يف الفقـرة                -٦
مشـاركة أعضاء بعض أفرقة العمل، مما ميكن أن يعرقل اجلهود اليت            العـامل ضـعف مسـتوى       

تـبذهلا بعـض أفـرقة العمـل مـن أجل اقتراح توصيات لكي تدرج يف التقرير الذي سريفع إىل                    
لذلـك، حـث الفـريق العامل كل أعضاء أفرقة العمل على املشاركة بنشاط              . اجلمعـية العامـة   

 .يف األعمال واملسامهة فيها
  

ملسامهات اليت وفرهتا هيئات يف منظومة األمم املتحدة ومنظمات دولية استعراض ا
حكومية ومنظمات غري حكومية هلا صفة مراقب دائم لدى جلنة استخدام الفضاء 

  اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئات اقليمية ذات صلة بالفضاء
كـــــــان معروضـــــــا عـــــــلى الفـــــــريق العـــــــامل جمموعـــــــة مـــــــن املســـــــامهات         -٧

(A/AC.105/2003/CRP.6)              مـن هيـئات يف مـنظومة األمـم املتحدة ومنظمات دولية حكومية 
ومــنظمات غــري حكومــية هلــا صــفة مراقــب دائــم لــدى جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  

، A/AC.105/804(األغـراض السـلمية كانـت قـد دعيـت إىل تقـدمي مسـامهات بشأن التقرير                   
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يئات مسامهاهتا وفقا للمبادئ التوجيهية اليت  وقد قدمت تلك اهل   ). ١٨املـرفق الـثاين، الفقـرة       
(صــاغها الفــريق العــامل اجلــامع أثــناء الــدورة األربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية          

A/AC.105/804        والحظ الفريق العامل بأسف    ). ، والتذييل الثاين  ٢٠، املـرفق الـثاين، الفقـرة
 تسـتجب كـلها للدعـوة إىل تقدمي         أن املـنظمات الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجـنة مل                 

 )أ(.مسامهات بشأن التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية

وفـيما يـتعلق باملـبادرات أو الـربامج أو املشـاريع الـيت اضـطلعت هبـا تلـك املنظمات                      -٨
والـيت ميكن أن تكّمل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث اليت أنشئت من أجلها أفرقة عمل،               

أن بعـض أفـرقة العمـل كانت قد أخذت يف االعتبار املسامهات ذات              الحـظ الفـريق العـامل       
وشـجع الفـريق العـامل عـلى الـتفاعل بني           . الصـلة مـن تلـك املـنظمات يف صـوغ التوصـيات            

أفـرقة العمـل واملـنظمات الـيت هلـا مـبادرات أو بـرامج أو مشـاريع ميكـن أن تفيد عمل أفرقة                        
 .العمل يف إحراز مزيد من التقدم

  
  صيات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا األربعنياستعراض تو

الحـظ الفـريق العـامل أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورهتـا األربعـني كان                  -٩
معروضـا علـيها مـلخص لتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث تضمن تبيانا لصلة بنود حمددة                  

تني بتوصيات حمددة من توصيات اليونيسبيس      مـن جـــدول أعمــال اللجـنـة وهيئتـيهـا الفرعيـ           
ــث  ــرفق األولA/AC.105/C.1/L.262(الثالـ ــات   ). ، املـ ــامل أن املعلومـ ــريق العـ ــظ الفـ والحـ

(الــواردة يف املــلخص واملســامهات االضــافية الــيت قدمــتها اللجــنة الفرعــية يف تلــك الــدورة     
A/AC.105/804        لتقرير الذي سريفع   كافـية للشـروع يف صـوغ ا       ) ١٦، املـرفق الـثاين، الفقـرة

إىل اجلمعـية العامـة عـن اجنـازات اللجـنة وهيئتيها الفرعيتني من خالل النظر يف بنود جداول                   
 .أعماهلا

والحـظ الفـريق العـامل اتفـاق اللجـنة الفرعـية عـلى أن التوصـيات الناجتة عن مؤمتر                     -١٠
، ٢٠٠٠مرب ســبت/ أيلــول٨ إىل ٦قمــة األمــم املــتحدة لأللفــية، الــذي عقــد يف نــيويورك مــن  

 ٢٦ومؤمتـر القمـة العاملي للتنمية املستدامة، الذي عقد يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من     
، ومؤمتـر القمة العاملي جملتمع املعلومات، الذي        ٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤أغسـطس إىل    / آب

، ينـبغي حتقــيق  ٢٠٠٣ديســمرب / كـانون األول ١٢ إىل ١٠مـن املـزمع عقــده يف جنـيف مــن    
، املــرفــق A/AC.105/804(توصــيـات حمــددة مــن توصــيات اليونيســبيس الثالــث تــرابطها مــع 

واتفـق الفـريق العامل على دعوة أعضاء اللجنة إىل تقدمي تعليقاهتم، إن             ). ١٧الـثاين، الفقـرة     
كـان لديهـم تعلـيقات، على وثيقة سيعدها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي حيقق فيها ترابط              
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 التوصيات الواردة يف خطة تنفيذ مؤمتر قمة األمم املتحدة          توصـيات اليونيسـبيس الثالـث مـع       
 ).٥٥/٢قرار اجلمعية العامة ( وأهداف اعالن األمم املتحدة بشأن األلفية )ب(لأللفية

  
  توصيات اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا الثانية واألربعني

اتفقت على أن تنظر   الحـظ الفـريق العـامل أن اللجـنة الفرعـية القانونـية كانـت قـد                   -١١
، يف املسامهات اليت ستقدمها إىل اللجنة لكي        ٢٠٠٤أثـناء دورهتـا الثالـثة واألربعني، يف عام          

والحظ الفريق العامل أيضا أن     . تعـد هـذه األخـرية تقريرها الذي سترفعه إىل اجلمعية العامة           
 اللجنة من الذين    أعضـاء اللجـنة الفرعـية القانونية واملنظمات اليت هلا صفة مراقب دائم لدى             

شـاركوا يف اللجـنة الفرعـية سـيدعون أثـناء فـترة ما بني الدورات إىل تقدمي مسامهات تتعلق                    
ــية القانونــية وأي صــعوبات واجهــتها يف املضــي قدمــا يف عمــلها،         ــازات اللجــنة الفرع باجن

 .وكذلك إىل تقدمي اقتراحات بشأن احللول املمكنة
  

  مشروع املخطط االمجايل للتقرير
ــتقرير      -١٢ اســتعرض الفــريق العــامل مشــروع املخطــط االمجــايل األويل االسترشــادي لل

 ووضع الفريق العامل   )ج(.الـذي كـان قـد اُتفـق علـيه أثـناء الـدورة اخلامسـة واألربعني للجنة                 
 :الصيغة النهائية للمخطط االمجايل على النحو التايل

 ملخص   

 خلفية ونتائج اليونيسبيس الثالث -أوال  

 آليات تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث -نياثا  

 التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات -ثالثا  

الـتقدم الـذي أحـرزته اللجنة وهيئتاها الفرعيتان، مبا يف ذلك أفرقة              -ألف 
 العمل

 التقدم الذي أحرزته اجلهود الوطنية واالقليمية -باء 

مت يف تنفــيذ أنشــطة هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة الــيت أســه       -جيم 
 توصيات اليونيسبيس الثالث 

أنشـطة املـنظمات الدولـية احلكومـية واملنظمات غري احلكومية اليت             -دال 
 أسهمت يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
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الــروابط بــني تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث ونــتائج املؤمتــرات العاملــية   -رابعا  
 حدة واملبادرات العاملية األخرىاملعقودة يف إطار منظومة األمم املت

 تقييم عملية تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث -خامسا  

 توصيات اليونيسبيس الثالث اليت أحرز بشأهنا تقدم -ألف  

 تبّين التحديات اليت تواجه تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث -باء  

 توصيات اليونيسبيس الثالث اليت مل جير تناوهلا بعد -جيم  

 املسائل املنبثقة بعد اليونيسبيس الثالث -دال  

 التمويل -هاء  

 االجتاهات املستقبلية -سادسا  

 االجراءات اليت ستتخذها اللجنة وهيئتاها الفرعيتان -ألف   

االجـراءات الـيت سـيتخذها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وعند            -باء 
 االقتضاء وحدات أخرى يف األمانة

 ملوجهة إىل هيئات أخرى يف منظومة األمم املتحدةالتوصيات ا -جيم 

االقــتراحات املوجهــة إىل املــنظمات الدولــية احلكومــية واملــنظمات   -دال 
 غري احلكومية

االقـتراحات املـتعلقة بسـبل ووسـائل تعزيـز الـتعاون الـدويل، مبا يف                 -هاء 
ــيذ     ــيمي، يف جمــال تنف ــيمي ودون االقل ذلــك عــلى الصــعيدين االقل

ونيسـبيس الثالـث، مبا يف ذلك النظر يف آليات جديدة           توصـيات الي  
 حمتملة للتعاون

  
  املرفقات 
 ملخص تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  -األول 

االجنـــازات الـــيت حققـــتها جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض   -الثاين  
يت السـلمية وهيئـتاها الفرعيـتان مـن خـالل الـنظر يف بنود جدول األعمال ال                

 أُدرجت عن طريق هيكل جدول األعمال املنقح

 جمموعة املسامهات اليت وفرهتا أفرقة العمل باستخدام األمنوذج -الثالث
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 قائمة الوثائق املرجعية -الرابع

والحظ . وتلقـى الفـريق العـامل مشـروع قائمـة بالعناصـر املـراد إدراجهـا يف التقرير                  -١٣
. ّد لغـرض توفـري مـبادئ توجيهـية لصـوغ التقرير           الفـريق العـامل أن مشـروع القائمـة قـد أُعـ            

قائمـة العناصــر  ملشروع وفقـــا واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن جيري إعداد مشروع تقريـــــر     
 Corr.1  وA/AC.105/2003/CRP.15(الــــيت استعرضــــهــــا الفــــريـــــق العــــامـــل وعّدلـهــــــا     

 ).Corr.2 و

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يــبني  . الــتقريرســلّم الفــريق العــامل بأمهــية مــلخص   -١٤
ــيذ توصــيات          ــة يف تنف ــيها اجنــازات هام ــيت حتققــت ف ــن اجملــاالت ال ــيال م ــددا قل ــلخص ع امل
اليونيسـبيس الثالـث، وأن يتضـمن ملخصـا للتوصـيات مـن أجـل اختـاذ مـزيد من االجراءات              

 .لكي يعّد امللخصواتفق الفريق العامل على إنشاء فريق صياغة صغري . والعلّة من ورائها

فـيما يـتعلق بالـباب الثاين، اتفق الفريق العامل على أن يكون اهلدف من هذا الباب                  -١٥
. اطـالع اجلمعـية العامـة عـلى آلـيات التنفيذ املوجودة داخل وكذلك خارج اللجنة وأمانتها                
 .واتفق الفريق العامل أيضا على أن ينصّب التركيز على اآلليات وليس على أنشطة حمددة

وفـيما يتعلق بالباب الفرعي باء من الباب الثالث، استذكر الفريق العامل أن الدول               -١٦
األعضـاء هلـا الدور الرئيسي وعليها املسؤولية األوىل فيما يتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس              
الثالـث، وسلّم يف الوقت ذاته بأن الباب الفرعي باء ال ميكن أن يتضمن بيانا شامال وكامال                 

لذلــك، اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن . جهود الوطنــية دون إضــعاف جمــال تركــيز الــتقريرلــل
يتضـمن الـباب الفـرعي بـاء إشـارة إىل التقارير الوطنية السنوية  اليت تقدمها الدول األعضاء                   

ــية   ــتقارير    . إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن واتفــق الفــريق العــامل أيضــا عــلى أن تركــز ال
سـيجري إعدادهــا لـرفعها إىل اللجــنة الفرعـية يف دورهتــا القادمـة عــلى اآللــيات     الوطنـية الــيت  

 .واملبادرات اجلديدة اليت تنفذها الدول األعضاء استجابة لتوصيات اليونيسبيس الثالث

وقــد اتفــق الفــريق العــامل عــلى أال يتضــمن الــباب الفــرعي دال مــن الــباب الثالــث    -١٧
طلعت هبا املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري       كذلـك بـيانا شـامال لألنشـطة الـيت اض          

لذلك، اتفق الفريق العامل على أن ُيصاغ       . احلكومـية استجابة لتوصيات اليونيسبيس الثالث     
نــص قصــري تــراعى فــيه املســامهات الــيت توفــرها املــنظمات الــيت هلــا صــفة مراقــب دائــم لــدى 

ــارة إىل تقار     ــرعي دال إش ــباب الف ــيت     اللجــنة وأن يتضــمن ال ــن األنشــطة ال ــنظمات ع ــر امل ي
واتفــق الفــريق العــامل عــلى دعــوة  . اضــطلعت هبــا اســتجابة لتوصــيات اليونيســبيس الثالــث  

 .املنظمات اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل تقدمي تلك التقارير
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وفـيما يـتعلق بالـباب الفـرعي جـيم مـن الباب اخلامس، اتفق الفريق العامل على أن                    -١٨
ة إىل زيـادة الـنظر يف التوصيات اليت قد تقتضي مزيدا من االجراءات أو اليت قد                 هـناك حاجـ   

واتفـق الفريق العامل على ضرورة إجراء دراسة استقصائية بشأن          . تعتـرب أهنـا مل تعـد صـاحلة        
. الـدول األعضـاء إلبانـة مسـتوى األولوية الذي حظيت به التوصيات اليت مل جير تناوهلا بعد                 

جــراء الدراســة االستقصــائية عــلى حنــو شــبيه بــتلك الــيت أجريـــت يف         وأفــيد بأنــه ميكــن إ   
 والــيت أفضــت نــتائجها إىل إنشــاء أفــرقة عمــل أثــناء الــدورة الــرابعة         ٢٠٠١مــارس /آذار

 .واألربعني للجنة

وقـد اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يتضـمن الـتقرير الـذي سـُيرفع إىل اجلمعية العامة                -١٩
 ). أعاله١٧ و١٦انظر الفقرتني (جع مرفقا يشتمل على قائمة باملرا

 
 اجلدول الزمين إلعداد التقرير

 :اتفق الفريق العامل على اجلدول الزمين التايل إلعداد التقرير -٢٠

 التاريخ اإلجراء
ُيدعـى أعضاء اللجنة إىل تقدمي تعليقاهتم، إن كانت لديهم تعليقات،           

قق فيها  عـلى وثـيقة سـُيعدها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكي حي           
ترابط توصيات إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية وخطة تنفيذ مؤمتر          

 القمة العاملي للتنمية املستدامة مع توصيات اليونيسبيس الثالث
 )٢٠٠٣أكتوبر /هناية تشرين األول: األجل األقصى لتقدمي الردود(

 ٢٠٠٣يوليه /متوز

ــتقارير الســـ     ــوا يف الـ ــنة إىل أن يدرجـ ــاء اللجـ ــى أعضـ ــن ُيدعـ نوية عـ
أنشطتهم اليت تساهم يف  /أنشـطتهم الفضـائية معلومـات عن مبادراهتم       

 تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
 )٢٠٠٣أكتوبر /هناية تشرين األول: األجل األقصى لتقدمي الردود(

 

ُتدعـى املـنظمات الـيت هلـا صــفة مراقـب دائـم لـدى اللجـنة إىل تقــدمي         
ــبادراهتا  ــر عـــن مـ ــطتها الـــيت تســـ /تقاريـ ــيات أنشـ ــيذ توصـ اهم يف تنفـ

 اليونيسبيس الثالث
 )٢٠٠٣أكتوبر /هناية تشرين األول: األجل األقصى لتقدمي الردود(

 

يـوّزع مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي استبيانا على الدول األعضاء            
الجـراء الدراسـة االستقصـائية حـول األولوية املسندة إىل كل توصية             

 تناول بعد من توصيات اليونيسبيس الثالث اليت مل ُت
 )٢٠٠٣نوفمرب /هناية تشرين الثاين: األجل األقصى لتقدمي الردود(

 ٢٠٠٣أغسطس /مطلع آب

يـوّزع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي مشـروع األبواب األول إىل             
 الثالث على أعضاء اللجنة

 ٢٠٠٣سبتمرب /مطلع أيلول
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 التاريخ اإلجراء
 )٢٠٠٣أكتوبر /هناية تشرين األول: األجل األقصى لتقدمي الردود(

يقــّدم أعضــاء اللجــنة تقاريــر ســنوية عــن أنشــطتهم الفضــائية، مبــا يف   
أنشـــطتهم الـــيت تســـاهم يف تنفـــيذ  /ذلـــك معلومـــات عـــن مـــبادراهتم 

 توصيات اليونيسبيس الثالث

 ٢٠٠٣أكتوبر /هناية تشرين األول

تقـّدم املـنظمات الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم لـدى اللجـنة تقارير عن                    
 م يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالثأنشطتها اليت تساه/مبادراهتا

 

تـزّود أفـرقة العمـل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مبسامهات منقحة          
 )مع استعمال األمنوذج املنقح(بشأن التقرير 

 

  يقّدم أعضاء اللجنة تعليقات على مشروع األبواب األول إىل الثالث
ــيقات،     ــيقاهتم، إن كانــت لديهــم تعل ــّدم أعضــاء اللجــنة تعل  عــلى يق
يوليه /الوثـيقة الـيت سـيعّدها مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف متوز         

 لكـي حيقـق فـيها تـرابط توصيات اعالن األمم املتحدة بشأن              ٢٠٠٣
األلفـية وخطـة تنفـيذ مؤمتـر قمـة األمـم املـتحدة لأللفـية مع توصيات                  

 اليونيسبيس الثالث

 

دة إىل كل   تكّمـل الـدول األعضاء وتعيد االستبيان عن األولوية املسن         
 توصية من توصيات اليونيسبيس الثالث اليت مل ُتتناول بعد

 ٢٠٠٣نوفمرب /هناية تشرين الثاين

يـوّزع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي على أعضاء اللجنة املشروع             
املـنقح لألبواب األول إىل الثالث الذي يتضمن التعليقات الواردة من      

 أعضاء اللجنة

٢٠٠٤يناير /منتصف كانون الثاين

يـوّزع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي على أعضاء اللجنة مشروع              
 األبواب الرابع إىل السادس

 

اسـتعراض اللجنة الفرعية العلمية والتقنية مشروع األبواب األول إىل          
الســادس باســتثناء األجــزاء الــيت تتــناول قــانون الفضــاء مــن األبــواب   

 الثالث واخلامس والسادس

 ٢٠٠٤فرباير /شباط

اض اللجـنة الفرعـية القانونية األجزاء اليت تتناول قانون الفضاء          اسـتعر 
 من األبواب الثالث واخلامس والسادس

أبريل / نيسان-مارس /آذار
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٤مايو /منتصف أيار يوّزع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مشروع تقرير اللجنة
 ٢٠٠٤يونيه /حزيران وضع الصيغة النهائية ملشروع تقرير اللجنة
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  االجتماعات املقبلة: تنظيم العمل
ــة         -٢١ ــدورة احلادي ــناء ال ــد مشــاورات غــري رمســية أث ــامل عــلى أن يعق ــريق الع ــق الف اتف

واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، وكذلــك أثــناء الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة   
 .الفرعية القانونية، بغية التقدم يف عملية إعداد مشروع التقرير

وأوصـى الفـريق العـامل اللجـنة بأن تدعو يف دورهتا السابعة واألربعني، اليت ستعقد                 -٢٢
كمـا أوصـى الفريق العامل اللجنة   . ، الفـريق العـامل إىل االنعقـاد مـن جديـد           ٢٠٠٤يف عـام    

بتخصـيص وقـت كـاف للفـريق العـامل حـىت يضـع الصـيغة النهائـية للتقرير الذي سريفع إىل            
 .ّره اللجنةاجلمعية العامة، لكي تق

  
 احلواشي

 
من بني املنظمات اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة، قدمت املنظمات التالية مسامهات وفقا للمبادئ      )أ( 

، الرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء، االحتاد الفلكي  )اإليسا(وكالة الفضاء األوروبية : التوجيهية
 .معية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن بعدالدويل، رابطة القانون الدويل، اجل

 مايو / أيار٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   )ب( 
 .٢، الفصل األول، القرار  )A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع    (٢٠٠٢

، املرفق األول،  (A/57/20) ٢٠العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسيـة للجمعية  )ج( 
 .١٢ الفقرة
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  املرفق الثاين
نتائج املشاورات غري الرمسية ملا بني الدورات بشأن تكوين مكاتب جلنة 

   استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني
 مل ُتحسم بعد بشأن تكوين مكاتب جلنة استخدام الفضاء        فـيما يـتعلق باملسألة اليت      -١

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وهيئتـيها الفرعيـتني خـالل مـدة الواليـة الثالـثة الـيت تـبدأ مــن            
، واتفقــت اللجــنة يف دورهتــا اخلامســة    ٢٠٠٣الــدورة السادســة واألربعــني للجــنة يف عــام     

 يف فترة ما بني الدورات مشاورات غري ، عـلى أن تعقـد النمسا  ٢٠٠٢ يف عـام     )أ(واألربعـني، 
رمســية، مبــا فــيها مشــاورات مــع رؤســاء اجملموعــات االقليمــية، بقصــد التوصــل إىل توافــق يف  

 .٢٠٠٣اآلراء قبل انعقاد دورهتا السادسة واألربعني، يف عام 

وعمـال بذلك االتفاق، عقدت النمسا سلسلة مشاورات يف اجتماعات غري رمسية             -٢
 اللجـنة ومـع رؤسـاء اجملموعـات اإلقليمية ومع أعضاء كل من اجملموعات               مـع مجـيع أعضـاء     

 .االقليمية

ــتدابري املتصــلة بأســاليب عمــل اللجــنة        -٣ ــداوالت، واســتنادا إىل ال ــتلك امل ــيجة ل ونت
ــني،       ــا األربع ــال دورهت ــر اللجــنــة عــن أعم ــواردة يف تقري ــتني، ال ــيها الفرعي ــام )ب(وهيئت  يف ع

ديسمرب / كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٢/٥٦عـية العامـة يف قـرارها        ، والـيت أقـّرهتا اجلم     ١٩٩٧
ــتخاب     ١٩٩٧ ــالزم الن ــتايل، بغــية توفــري األســاس ال ، توصــل أعضــاء اللجــنة إىل االتفــاق ال

 .أعضاء مكتب اللجنة يف بداية دورهتا السادسة واألربعني
  

  راض السلميةمتديد مدة والية املكتب احلايل للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغ  
الرئـيس احلـايل للجـنة، راميونـدو غونسـاليس آنينات        سـيجري متديـد فـترة منصـب        -٤
، وحــىت ٢٠٠٣، ســنة واحــدة تــبدأ مــن الــدورة السادســة واألربعــني للجــنة يف عــام )شــيلي(

وباملثل، سيجري أيضا متديد فترة منصب      . ٢٠٠٤بدايـة الـدورة السـابعة واألربعـني يف عام           
، والنائــب الــثاين احلــايل  )املغــرب(ل احلــايل للرئــيس، إدريــس احلــداين  كــل مــن النائــب األو 

وسوف تشمل  . ، سنة واحدة أخرى   )اندونيسيا(املقـرر، هارجيونو جوجوديهارجو     /للرئـيس 
، )كندا(فـترة منصـب كـل مـن الرئـيس احلايل للجنة الفرعية العلمية والتقنية، كارل دويتش                

، كامل فترة   )اجلمهورية التشيكية (ة، فالدميري كوبال    والرئـيس احلـايل للجـنة الفرعية القانوني       
منصـبهما احلالـية حـىت بدايـة الـدورة احلاديـة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية وبداية                  

 .٢٠٠٤الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية، يف عام 
  



A/58/20
  

69 

  تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املستقبل  
، ستكون مدة شغل    ٢٠٠٤اعتـبارا مـن دورات اللجـنة وجلنتيها الفرعيتني يف عام             -٥

كـل مـن املناصـب اخلمسـة للجـنة وجلنتـيها الفرعيتني سنتني، مع اقرار منط ُيتَّبع فيه التناوب                    
جمموعــة الــدول  ) ب(جمموعــة الــدول األفريقــية، و  ) أ: (اجلغــرايف العــادل بالترتيــب الــتايل   

جمموعـــة دول أمـــريكا الالتينـــية    ) د(موعـــة دول أوروبـــا الشـــرقية؛ و   جم) ج(اآلســـيوية؛ و 
 .جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى) ه(والكاريبـي؛ و

ووفقـــا هلــذا التعاقــب واعتــبارا مــن دورات اللجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني يف عــام          -٦
ــبغي أن ترشــح اجملموعــات اإلقليمــية أعضــاء املكاتــب الذيــن ســُينتخبون    ٢٠٠٤ لشــغل ، ين

رئــيس اللجــنة، والنائــب ): انظــر التذيــيلني األول والــثاين(املناصــب اخلمســة بالترتيــب الــتايل 
ــية؛ والنائــب األول      ــثاين لرئــيس اللجــنة ومقــّررها؛ ورئــيس اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ال

 .لرئيس اللجنة؛ ورئيس اللجنة الفرعية القانونية

على مجيع أعضاء املكاتب قبل سنتني من       ، ينبغي االتفاق    ٢٠٠٤اعتـبارا مـن عـام        -٧
ومبا . وينـبغي أن يتجـلى ذلك االتفاق يف تقرير اللجنة وفقا لذلك           . اضـطالعهم مبسـؤولياهتم   

أنـه ينـبغي االتفـاق بـتوافق اآلراء عـلى كـل جانـب من جوانب تكوين املكاتب، يتعني على                     
تفاق داخل اجملموعة   ، التوصل إىل ا   ٢٠٠٤كـل جمموعـة اقليمـية أن تضـمن، اعتبارا من عام             

وال بد  . عـلى عضـو املكتـب الـذي سترشـحه، قبل سنتني من بدء مدة والية املكاتب التالية                 
مــن أن يضــمن ذلــك اختــاذ قــرار بــتوافق اآلراء بشــأن مرشــحي مجــيع اجملموعــات االقليمــية    

ويف حالــة حــدوث تغــيريات الحقــة، كاحلالــة الــيت يــتعذر فــيها عــلى عضــو عينــته   . اخلمــس
قليمـية االضـطالع مبسـؤولياته ألسـباب قاهـرة، يقـوم الـبلد األصـلي لذلـك العضو                   جمموعـة إ  

وينــبغي أن حتــدد كــل جمموعــة إقليمــية . وجمموعــته االقليمــية بتعــيني عضــو آخــر لــيحل حملــه
طـريقة اختـاذ القـرارات للتوصـل إىل اتفـاق عـلى املرشح الذي سيقدم إىل اللجنة الختاذ قرار                    

 لكي يكون يف االمكان االتفاق على مجيع أعضاء املكاتب من           بـتوافق اآلراء بشـأنه، وذلـك      
خــالل الــتوافق يف اآلراء، وفقــا لألســلوب التقلــيدي املتَّــبع لــدى جلــنة اســتخدام الفضــاء          

وجلميع الدول األعضاء يف اللجنة احلق      . اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وهيئتـيها الفرعيتني         
ري انتقايل، ستتفق اللجنة يف دورهتا السادسة       وكتدب. يف أن ُتنتخـب ألي منصـب يف املكاتب        

 .٢٠٠٤ على أعضاء املكاتب ملدة الوالية اليت تبدأ يف عام ٢٠٠٣واألربعني يف عام 

بغـية مسـاعدة أعضـاء مكاتـب اللجـنة وجلنتـيها الفرعيتني يف التسيري العام ألعمال                  -٨
ــز وضــمان التنســيق واســتمرارية اخلــرب      ــية  اللجــنة والعمــل بنشــاط عــلى تعزي ــية والعمل ة الفن

واملشـاركة بانصـاف وعـلى حنـو أكـرب يف أعمـال اللجـنة وجلنتـيها الفرعيتني، سوف يتشاور                    
األعضـاء اخلمسـة للمكاتـب، حسب االقتضاء، مع أعضاء املكاتب املنتخبني حديثا واملنتهية          
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ــتني       ــيها الفرعي ــية داخــل اللجــنة وجلنت ــيام مبســؤولياهتم الوظيف ــتهم، يف ســياق الق ــدة والي . م
، سـتعقد تلك اجملموعة، مبشاركة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي،          ٢٠٠٤وابـتداء مـن عـام       

مشـــاورات تـــناقش فـــيها بصـــفة غـــري رمســـية، مـــن مـــنظور تكويـــنها املـــتعدد التخصصـــات  
والقطاعــات واملؤسســات، أي مســائل مالئمــة ذات صــلة باســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف     

ــيها الف    ــنة وجلنت ــلمية، وباللج ــراض الس ــائف اللجــنة     األغ ــدور ووظ رعيــتني، دون املســاس ب
وينـبغي أن يقـوم أعضـاء املكاتـب، مبـن فـيهم املنتخـبون حديثا واملنتهية               . وجلنتـيها الفرعيـتني   

 .مدة واليتهم، بابالغ أعضاء اللجنة ورؤساء اجملموعات االقليمية عن نتائج مشاوراهتم

ــبات الراهــنة املــ     -٩ ــل الترتي تعلقة مبــدد شــغل هــذه  ومــن شــأن هــذا االتفــاق أن يكّم
، يف اطــار الــباب ألــف،  "تكويــن املكاتــب"املناصــب، واملدرجــة يف الــباب الفــرعي املعــنون  

من جمموعة اقتراحات الرئيس الواردة يف      " أسـاليب عمـل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني      "املعـنون   
املدرجة أما التدابري األخرى    . ١٩٩٧ يف عام    )ج(تقريـر اللجـنة عـن أعمـال دورهتـا األربعني،          

ــرفق،        ــيل الثالــث هلــذا امل ــواردة يف التذي ــيس وال ــتراحات الرئ ــباب ألــف مــن جمموعــة اق يف ال
 .فستبقى دون تغيري

  
 احلواشي

 .٢٠٩، الفقرة  )A/57/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم               )أ(
 .، املرفق األول(A/52/20) ٢٠امللحق رقم الدورة الثانية واخلمسون، املرجع نفسه،  )ب(
 .٢املرفق األول، الفقرة  ، املرجع نفسه )ج(
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 التذييل األول
 :خمطط التناوب االقليمي والوظيفي يف املستقبل للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني  
 كاتب، حسب امل٢٠٠٤ أعوام تبدأ يف عام ١٠دورة مدهتا   

 
:العام الثاين
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)أ(٢٠١٤

اتفاق يف عام (
)ب()٢٠١٢
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 واملقرر

جمموعة دول 
 أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
أوروبا الشرقية

جمموعة دول 
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 : اض السلمية وهيئتيها الفرعيتنيخمطط التناوب االقليمي والوظيفي يف املستقبل للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغر  
 ، حسب اجملموعات االقليمية٢٠٠٤ أعوام تبدأ يف عام ١٠دورة مدهتا   

 
:العام الثاين
٢٠١٥

اتفاق يف عام 
)ب()٢٠١٢

:العام األول
)أ(٢٠١٤

اتفاق يف عام (
)ب()٢٠١٢

:العام العاشر
٢٠١٣

اتفاق يف عام (
)ب()٢٠١٠

:العام التاسع
٢٠١٢

 عام اتفاق يف(
)ب()٢٠١٠

:العام الثامن
٢٠١١
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٢٠١٠
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٢٠٠٩
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  التذييل الثالث
ت الرئيس، حسبما التدابري الواردة يف الباب ألف من جمموعة اقتراحا

وردت يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 *١٩٩٧عن أعمال دورهتا األربعني، يف عام 

  

  تكوين املكاتب
 .ينبغي أن تتفق اللجنة بتوافق اآلراء على كل جانب من جوانب تكوين املكاتب -١
ئيس اللجنة ونائب رئيسها    ر: سـوف تـتألف املكاتـب مـن املناصـب الراهنة اخلمسة            -٢

 .ومقررها ورئيس اللجنة الفرعية القانونية ورئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
ينـبغي أن يكـون هـناك تناوب على شغل املناصب اخلمسة بني اجملموعات االقليمية                -٣

ــية وهــي       ــن اجملموعــات االقليم : اخلمــس، حبيــث خيصــص منصــب لكــل واحــدة م
واجملموعـة اآلسـيوية وجمموعـة أوروبـا الشـرقية وجمموعـة أمريكا             اجملموعـة األفريقـية     

 .الالتينية والكاريبـي وجمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى
ينـبغي اجـراء مشـاورات فـيما بـني اجملموعـات االقليمـية قـبل دورتني من بداية مدة                      -٤

أعضــاء  (الواليــة التالــية لالتفــاق عــلى عضــو املكتــب احلــايل الــذي ســيعاد انــتخابه   
، إن وجد، وحتديد أي جمموعة ستشغل أي )املكتـب احلالـيني الذين سيعاد انتخاهبم     

ويتماشـى ذلـك بصـفة عامـة مع املمارسة اليت           . منصـب، مـع مـراعاة مـبدأ التـناوب         
 .تتبعها اجلمعية العامة يف انتخاب أعضاء مكاتب جلاهنا الرئيسية

ابداء ) أ: (ب يف املكاتب ما يلي    ينـبغي أن تتضـمن مؤهالت املرشحني لشغل املناص         -٥
توافــر خــربة وخلفــية معــترف ) ب(االهــتمام بأعمــال اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني؛ و

االلتزام بالوفاء باملهام املسندة خالل ) ج(هبمـا فـيما يـتعلق بأعمـال هـذه اهليـئات؛ و       
 .مدة شغل املنصب

غل أي جمموعة وال ينبغي أن تش   . تكـون مـدة الواليـة يف كل منصب ثالث سنوات           -٦
 .اقليمية نفس املنصب ملدة تزيد على واليتني متتابعتني

إذا مل يكـن مبقدور أي عضو من أعضاء املكتب امتام مدة واليته، ينبغي للمجموعة                -٧
االقليمـية الـيت تشـغل املنصـب أن تسـمي مرشحا لكي ينتخب يف بداية الدورة اليت                  

ملنصــبه؛ وإذا مت انــتخاب املرشــح يف تــلي مباشـــرة انــتهـاء مـــدة واليـــة ذلــك العضــو 
مكتـب أي مـن اللجنـتني الفرعيـتني، فينـبغي أن تقـره اللجـنة بأثـر رجعي يف دورهتا                     

  .املنعقدة خالل نفس السنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــتان      -٨ ــة الــيت تنشــئها اللجــنة واللجن ــبغي أن يســتثىن انــتخاب رؤســاء األفــرقة العامل ين
   .الفرعيتان من الترتيبات الواردة أعاله، وأن تتبع املمارسة الراهنة يف هذا الشأن

  هياكل جداول األعمال
استعراض "ونـية بـندا بعـنوان       ينـبغي أن يتضـمن جـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية القان              -٩

وينــبغي أن ". حالــة الصــكوك الدولــية القانونــية اخلمســة الــناظمة للفضــاء اخلــارجي 
املقارنة بني  "تـنظر اللجـنة الفرعـية القانونـية يف امكانـية ادراج بـندين جديديـن عـن                   

اسـتعراض قواعد القانون    "و  " قواعـد قـانون الفضـاء وقواعـد القـانون الـدويل للبيـئة             
وبنود أخرى من قبيل تلك املذكورة      " احلالـية املنطـبقة على احلطام الفضائي      الـدويل   

 .A/AC.105/639 من الوثيقة ٥٤يف الفقرة 

ينـبغي أن يكـون أي اقتراح بادراج بنود اضافية يف جداول أعمال اللجنة أو جلنتيها      -١٠
ــنود        ــنظر يف الب ــتوخاة واطــار زمــين لل ــتني مصــحوبا خبطــة عمــل وأهــداف م الفرعي

 .قترحةامل

ميكـن، مبوافقـة اجلمعـية العامـة، ادراج أي بند اضايف يف أحد جداول األعمال كما                  -١١
   .ميكن أن حيذف منها أي بند قيد النظر فعال

  مدة انعقاد الدورات
ينـبغي التوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشأن االتفاق على هياكل جداول األعمال قبل           -١٢

 .حتديد النمط البديل لالجتماعات

ينـبغي أن يتمـثل الـنمط اجلديـد لالجـتماعات يف أسـبوعني لكـل من اللجنة الفرعية                    -١٣
مــارس، /فــرباير وآذار/العلمــية والتقنــية واللجــنة الفرعــية القانونــية، وذلــك يف شــباط

يونــيه، حبيــث /عــلى الــتوايل، وأســبوع واحــد ونصــف األســبوع للجــنة يف حزيــران  
 .يع ونصف األسبوعيكون امجايل مدة االجتماعات مخسة أساب

جيــوز أن تقــرر اللجــنة، عــلى أســاس خمصــص، متديــد أو ختفــيض مــدة دورة معيــنة     -١٤
 .حيثما كانت هناك حاجة إىل ذلك
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