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   الفصل األول  

  مقدمة  
نة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية دورـــا الثامـــنة عقـــدت جلـــ -١

وكان أعضاء مكتب اللجنة على     . ٢٠٠٥يونيه  / حزيـران  ١٧ إىل   ٨واألربعـني يف فييـنا مـن        
 :النحو التايل

 
 )نيجرييا(أديفون آدي أبيودون     :الرئيس  

 )كولومبيا(سريو أريبالو ييبيس    :النائب األول للرئيس  

 )مجهورية إيران اإلسالمية(بارفيز تارخيي  :املقرر/ب الثاين للرئيسالنائ  

 .549 إىل COPUOS/T.534وترد النصوص احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة يف الوثائق 
  

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

 ٤فرباير إىل / شباط٢١ يف فيينا من الثانـية واألربعـني  عقـدت دورـا   قـد  األغـراض السـلمية     
ــيا(دوريــن بــروناريو -دوميــتروبرئاســة  ٢٠٠٥ مــارس/آذار ــان تقريـــوك). رومان ة ـر اللجــنـ
 .معروضا على اللجنة) A/AC.105/848(ة ـالفرعي

تخدام الفضــاء اخلــارجي يف    اللجــنة الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســ     كانــتو -٣
أبريل / نيسان١٥ إىل ٤ يف فيينا من ألربعنياالرابعة ودورـا   قـد عقـدت     األغـراض السـلمية     

 (A/AC.105/850)وكان تقرير اللجنة الفرعية   . )إيطاليا(سـريجيو ماركـيزيو     برئاسـة    ٢٠٠٥
ية يف الوثائق   وترد النصوص احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة الفرع       . معروضـا على اللجنة   

COPUOS/Legal/T.711إىل  T.730. 
  

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

 .افتتاح الدورة -١  
 .اعتماد جدول األعمال -٢  
 .كلمة الرئيس -٣  
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 .تبادل عام لآلراء -٤  
 .ارجي لألغراض السلميةسبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخل -٥  
تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء      -٦  

 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثانية واألربعني -٧  
 .نونية عن أعمال دورا الرابعة واألربعنيتقرير اللجنة الفرعية القا -٨  
 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -٩  
 .الفضاء واتمع -١٠  
 .الفضاء واملياه -١١  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة  -١٢  
 .مسائل أخرى -١٣  
   .معية العامةتقرير اللجنة إىل اجل -١٤  

  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
 ٢٠ باء املؤرخ    ٣٢/١٩٦، و ١٩٧٣ديسمرب  / كـانون األول   ١٨ املـؤرخ    )٢٨-د( ٣١٨٢و

ـــ ال٣٥/١٦، و ١٩٧٧ر ـســمبدي/كــانون األول ــثان ٣مؤرخ ـ  ، ١٩٨٠نوفمــرب /يــ تشــرين ال
/  كانون األول  ١٠ املؤرخ   ٥٦/٥١، و   ١٩٩٤ديسمرب  / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٤٩/٣٣و

 ٥٩/١١٦، و٢٠٠٢ديســــمرب / كــــانون األول١١ املــــؤرخ ٥٧/١١٦، و٢٠٠١ديســــمرب 
 / كانون األول  ١١ املؤرخ   ٤٥/٣١٥رها  ومقر،  ٢٠٠٤ديسمرب  / كـانون األول   ١٠املـؤرخ   
   تألفـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية من الدول             ،١٩٩٠ديسـمرب   

ـــ ــية ٦٧ال ــتني، اســبانيا،   : التال ــيا،   إ، أســتراليااالحتــاد الروســي، األرجن ــيا، أملان كــوادور، ألبان
لربازيل، ، باكستان، ا  إيطاليا،  )االسالمية-مجهورية( إيران، أوروغواي، أوكرانيا،    إندونيسـيا 

  اجلزائر، تركيا، تشاد، بريو، تايلند،   و، بولندا،   سالـربتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنن، بوركينا فا      
ــية،    ــية الليب ــة العرب ــية الســورية،     اجلماهريي ــة العرب ــة التشــيكية، اجلمهوري ــة اجلمهوري مجهوري

، شيلي، السنغال، السودان، السويد، سرياليونسلوفاكيا،  فريقيا، رومانيا،   أجـنوب   كوريـا،   
، فييت نام، كازاخستان،    )البوليفارية-مجهورية (زويالـالصـني، العـراق، فرنسـا، الفلـبني، فـن         

ــا، الكــامريون، كــندا،   ــنان،  كوب ــيا، لب ــيا، كين ــيزيا، كولومب مصــر، املغــرب، املكســيك،  مال
 اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية، منغولــيا، اململكــة العربــية الســعودية، 
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النمسـا، النـيجر، نـيجرييا، نـيكاراغوا، اهلـند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية،               
 .اليابان، اليونان

  
  احلضور    -دال  

ــدول    -٦ ــثلو ال ــدورة مم ـــحضــر ال ــية األعضــاء يف اللجــنة  ٥٥ال االحتــاد الروســي،  : التال
ــيا، اكــوادور، ســبانيا، أســتراليا، إاألرجنــتني،  ــيا، أوروغــواي،  ندونيســيا،إأملان  إيــرانأوكران

بلغاريــا، بوركيــنا بلجــيكا، يطالــيا، باكســتان، الــربازيل، الــربتغال، إ، )االســالمية-مجهوريــة(
اجلمهورية التشيكية، اجلماهريية العربية الليبية،   اجلزائر،تركيا،بـريو، تايلند،  و، بولـندا،   سـ فا

السويد، سلوفاكيا،  ا، رومانيا،   فريقيأجنوب  مجهورية كوريا،    اجلمهوريـة العربـية السـورية،     
ــيلي، الصــني،  ــراق،ش ــا،  الع ــبني،  فرنس ــنالفل ــة (زويالـف ــيفارية-مجهوري ــام، )البول ــت ن  ، فيي

 اململكة  مصـر، املغـرب، املكسـيك،     مالـيزيا،   كولومبـيا، كينـيا،     كوبـا،    كـندا،    كازاخسـتان، 
 .اليابان، اليوناناهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة، ،  النمسا، نيجرييااملتحدة،

 أذربـــيجان وأنغـــوال أن تدعـــو ممثـــلي ٥٣٦ و٥٣٤يف جلســـتيها وقـــررت اللجـــنة،  -٧
بناء وبوليفـيا وتونـس وزمـبابوي وسويسـرا وفنلـندا والكرسـي الرسـويل واليمن،                 وبـاراغواي 

لقاء كلمات أمامها، حسب    إ واألربعني و  الثامنة طلـب تلـك الدول، إىل حضور دورا          ىعـل 
 وأال ينطوي على أي قرار من       القبيل أال ميـس ذلـك بطلـبات أخرى من هذا            االقتضـاء، عـلى   

 . تلك الدولمركزاللجنة بشأن 

وحضــر الــدورة ممــثلون للجــنة االقتصــادية ألفريقــيا، ومــنظمة األمــم املــتحدة للتربــية     -٨
 .، والوكالة الدولية للطاقة الذرية)اليونسكو(والعلم والثقافة 

الفضاء ن للرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء ووكالة        وحضـر الدورة أيضا ممثلو     -٩
 واملعهـد األورويب لسياسـات الفضـاء واالحتـاد الـدويل لـلمالحة الفضائية واملنظمة                األوروبـية 

الدولــية لالتصــاالت الســاتلية املتــنقلة والــس االستشــاري جلــيل الفضــاء والــرابطة الدولــية    
 .ألسبوع الفضاء

ــيقة و -١٠ ــرد يف الوث ــلي     A/AC.105/XLVIII/INF/1 ت ــن ممث ــدورة م ــن حضــر ال ــة مب  قائم
وغريها وهيـئات األمم املتحدة     الـدول األعضـاء يف اللجـنة والـدول غـري األعضـاء يف اللجـنة                 

 .من املنظمات
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  الكلمات العامة     -هاء   
رحبـت اللجـنة بالعضـوين اجلديدين ومها تايلند واجلماهريية العربية الليبية، ونوهت              -١١
 .شاركتهما النشطة يف اللجنة وجلنتيها الفرعيتني أثناء السنة األوىل من عضويتهمامب

وأعربـت اللجـنة عـن امتـناا لتاكـيمي تشـيكو عـلى مـا قدمته من خدمة متميزة يف                -١٢
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة

كارفر، الرئيس السابق   وأعربـت اللجـنة عن تعازيها حلكومة أستراليا وألسرة جون            -١٣
ية يف      ــ نــ مل ا ته  ــ فــ وا ــذي  لــ ا ية،  ــ قنــ ت ل وا ية  ــ علمــ ل ا ية  ــ فرعــ ل ا نة  ــ لجــ انون ٢٥ل ــ  كــ

كمـا أعربـت اللجـنة عـن تعازيهـا حلكومة فرنسا وألسرة هيبري            . ٢٠٠٤ديسـمرب   /األول
ــرابطة          ــوم الفرنســية ومؤســس ال ــية العل ــيس أكادمي ــبحوث، ورئ ــر الســابق لل ــان، الوزي كريي

 .٢٠٠٥فرباير / شباط٦لفضاء، الذي وافته املنية يف األوروبية للسنة الدولية ل

االحتــاد : وتكلّــم أثــناء التــبادل العــام لــآلراء ممــثلو الــدول التالــية األعضــاء يف اللجــنة  -١٤
وإيطاليا ) االسـالمية -مجهوريـة (الروسـي واألرجنـتني وإكـوادور وأملانـيا وإندونيسـيا وإيـران             

وركيـــنا فاســـو وبولـــندا وتايلـــند واجلزائـــر     وباكســـتان والـــربازيل والـــربتغال وبلغاريـــا وب   
واجلمهوريـة العربـية السـورية ومجهوريـة كوريـا وجـنوب أفريقـيا ورومانـيا وشـيلي والصني                   
وفرنســا وفييــت نــام وكــندا وكوبــا وكولومبــيا ومالــيزيا والنمســا ونــيجرييا واهلــند وهــنغاريا 

ــيابان  ــتحدة وال ــات امل ــثلو  . والوالي ــم أيضــا مم هــد األورويب لسياســات   واملعاليونســكووتكلّ
 .الفضاء والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية

يونيه، ألقى الرئيس كلمة قدم فيها عرضا     / حزيران ٨، املعقـودة يف     ٥٣٤ويف اجللسـة     -١٥
يل حتقــيق ونــوه الرئــيس باللجــنة ملســامهتها يف ســب . موجــزا ألعمــال اللجــنة يف دورــا احلالــية 

، وشجع يف   )٥٥/٢قـرار اجلمعية العامة     (األهـداف اسـدة يف إعـالن األمـم املـتحدة لأللفـية              
هـذا السـياق املـندوبني عـلى مواصـلة تـرويج الـتعاون الدويل على تبين جماالت جديدة لتطبيق                    

يف وذكّــر الرئـيس املــندوبني بــأن عمــلهم  . تكنولوجـيات الفضــاء يف أغــراض التنمـية املســتدامة  
جمـاالت الصـحة عـن بعد والتعليم وتعزيز اختاذ القرارات يف جمايل إدارة املوارد الطبيعية كاملياه             

 .والتخفيف من حدة الكوارث الطبيعية يربهن على التزام اللجنة

 أيضــا، ألقــى رئــيس الــدورة التاســعة واخلمســني للجمعــية العامــة،   ٥٣٤ويف اجللســة  -١٦
 .للجنة، كلمة أمام ا)غابون(جان بينغ 

ويف اجللسـة ذاـا، ألقـى املراقـب عن بوليفيا كلمة نيابة عن الدول األعضاء يف األمم                   -١٧
 .املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريـيب
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يونـيه، ألقـى مديـر مكتب شؤون الفضاء    / حزيـران ٩، املعقـودة يف     ٥٣٦ويف اجللسـة     -١٨
وأعربت اللجنة . لعمل الذي قام به املكتب أثناء السنة املاضية   اخلـارجي كـلمة استعرض فيها ا      

 .عن تقديرها للمدير على ما قدمه من خدمات وما قام به املكتب من عمل يف السنة املاضية

، رئـيس اللجنة الفرعية العلمية  )كـندا ( أيضـا، ألقـى كـارل دوتـش      ٥٣٦ويف اجللسـة     -١٩
ىل دورـا األربعـني، عرضـا إيضـاحيا خاصـا تناول فيه      والتقنـية مـنذ دورـا الثامـنة والـثالثني إ      

ورحبــت اللجــنة . اجلوانــب العلمــية والتقنــية لعمــل اللجــنة وســبل العمــل املــتاحة يف املســتقبل  
مبحاضــرته وأعربــت عــن تقديــرها ملــا قدمــه الســيد دوتــش مــن مســامهة قــيمة يف عمــل اللجــنة 

 .وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية
  

  د تقرير اللجنة    اعتما   -واو  
ــيها، اعــتمدت يف جلســتها       -٢٠ ــنود املعروضــة عل  بعــد أن نظــرت اللجــنة يف خمــتلف الب

، تقريــرها إىل اجلمعــية العامــة الــذي يتضــمن ٢٠٠٥يونــيه / حزيــران١٧، املعقــودة يف ٥٤٩
 .التوصيات والقرارات الواردة أدناه

  
  الفصل الثاين  

  التوصيات والقرارات  
  احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلميةسبل ووسائل  -ألف 

، واصلت اللجنة نظرها، على ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامة     ٣٥وفقـا للفقـرة      -٢١
 .وجه األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية

رها يف هذه   والحظـت اللجـنة بارتـياح اتفاق اجلمعية على أنه ميكن للجنة، أثناء نظ              -٢٢
املسـألة، أن تـنظر يف سـبل تعزيـز الـتعاون اإلقلـيمي واألقاليمي استنادا إىل اخلربات املستمدة                   
مـن مؤمتـر القـارة األمريكـية املعـين بالفضـاء ومـا ميكن لتكنولوجيا الفضاء أن تؤديه من دور         

 )١(.يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

وفـيما يـتعلق بتنفـيذ توصـيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، الحظت اللجنة       -٢٣
أن املعلومـات الـيت قدمـتها الـدول األعضـاء يف اللجنة واهليئات التابعة ملنظومة األمم املتحدة                 
تفــيد بــأن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي قــد واصــل حتديــث قائمــة املــبادرات والــربامج     

 تنفـيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي        الـيت تـتفق مـع التوصـيات الـواردة يف خطـة             املتصـلة بالفضـاء   
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 واتفقـت اللجـنة عـلى أن يواصـل املكتـب حتديـث القائمة املتاحة على                 )٢(.للتنمـية املسـتدامة   
 ).www.uncosa.unvienna.org/wssd/wssd.doc(موقعه اإللكتروين 

وألقى كلمة  . اهلند والواليات املتحدة  ني و وألقـى كلمة يف إطار هذا البند ممثلو الص         -٢٤
ــووام باســتثناء أوزبكســتان           ــيابة عــن جمموعــة دول غ ــند ممــثل أوكرانــيا ن ــار هــذا الب يف إط

 ).أذربيجان وأوكرانيا ومجهورية مولدوفا وجورجيا(

ــاده أن مــن شــأن إدخــال أســلحة إىل الفضــاء       -٢٥ ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
ــوم اســتخدا   ــوض مفه ــك    اخلــارجي أن يق ــراض الســلمية وكذل م الفضــاء اخلــارجي يف األغ

ــه لوضــع تلــك       ــيات ملــنع االنتشــار واملســوغ املــنطقي ذات ــيه يف وضــع آل األســاس املســتند إل
 .اآلليات

وأبـدي رأي مفـاده أن مسـألة احلفـاظ عـلى الفضـاء اخلارجي لألغراض السلمية مل                   -٢٦
 .حيظ حىت اآلن باالهتمام الالزم يف مداوالت اللجنة

أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه، مــن أجــل احلــيلولة بصــورة أجنــع دون   و -٢٧
حـدوث سـباق تسـلّح يف الفضـاء اخلـارجي، ينـبغي للجـنة أن تنشـئ آلية عملية للتنسيق بني             

وأعرب عن رأي مفاده   . عمـلها وعمـل هيـئات أخـرى ذات صـلة، مـثل مؤمتر نزع السالح               
ع الســالح يف مســائل قانونــية مــثل تعــريف  أن اللجــنة تســتطيع املســامهة يف عمــل مؤمتــر نــز 

 .الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده وتعريف األجسام الفضائية

ــال ذات الصــلة         -٢٨ ــني األعم ــة صــالت ب ــم إقام ــن امله ــاده أن م وأُعــرب عــن رأي مف
 .بالفضاء اليت تقوم ا اللجنتان األوىل والرابعة التابعتان للجمعية العامة

أي مفـاده أن النظر يف كل املسائل اليت متس استخدام           وأعـرب بعـض الوفـود عـن ر         -٢٩
الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية، مبـــا يف ذلـــك مســـألة تســـليحه، هـــي يف صـــلب  

وأعــرب بعــض الوفــود كذلــك عــن رأي مفــاده أن نظــر اللجــنة األوىل    . اختصــاص اللجــنة
ل ســباق حنــو الــتابعة للجمعــية العامــة ومؤمتــر نــزع الســالح يف مســألة احلــيلولة دون حصــو  

التسـلح يف الفضـاء اخلـارجي ال ينـبغي أن ميـنع جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                    
 .السلمية من أن تنظر أيضا يف املسائل ذات الصلة

وأبـدي رأي مفـاده أن اللجـنة أنشـئت حصـرا مـن أجل ترويج التعاون الدويل على               -٣٠
 مـن األنسـب تـناول جوانـب الفضاء     اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وأن           

اخلـارجي ذات الصـلة بـنـزع السالح يف حمافل أخرى كاللجنة األوىل التابعة للجمعية العامة                
 .ومؤمتر نزع السالح
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ورأى بعــض الوفــود أن وضــع اتفاقــية شــاملة لألمــم املــتحدة بشــأن قــانون الفضــاء    -٣١
 الفضائية احلديثة ويكفل احلفاظ     ميكـن أن يفـي بالـتحديات القانونـية الـيت تطـرحها األنشطة             

 .على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية حصرا

ــلحفاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض       -٣٢ ــاده أن أفضــل طــريقة ل وأبــدي رأي مف
ــان           ــادة ســالمة وأم ــن أجــل زي ــذا اــال م ــدويل يف ه ــتعاون ال ــز ال ــثل يف تعزي الســلمية تتم

 .املوجودات الفضائية لدى كل البلدان

ــية، يف        -٣٣ ــبلدان النام ــبلدان، وال ســيما ال ــن ال ــزيد م ــاده أن إشــراك م ــدي رأي مف وأب
ــتعاون الــدويل يف جمــال الفضــاء ميكــن أن يعــزز اســتعمال الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض      ال

 .السلمية

وأبــدي رأي مفـــاده أنـــه، مـــن أجـــل املضـــي يف حتقـــيق اهلـــدف املتمـــثل يف تـــرويج   -٣٤
غـراض السـلمية، ينـبغي أن تتقاسـم الـبلدان بالعدل موارد             اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األ       

 .الفضاء اخلارجي احملدودة، ومنها املواقع املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض

وأبـدي رأي مفـاده أن الـتعاون االقليمي واألقاليمي حموري يف احلفاظ على الفضاء                -٣٥
 .اخلارجي لألغراض السلمية

، النظر على   ٢٠٠٦واصل يف دورا التاسعة واألربعني، عام       وأوصـت اللجـنة بأن ت      -٣٦
ــة يف البــند املــتعلق بســبل ووســائل احلفــاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض      وجــه األولوي

 .السلمية
  

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

، ٢٠٠٤أكـــتوبر / تشـــرين األول٢٠ املـــؤرخ ٥٩/٢ لقـــرار اجلمعـــية العامـــة وفقـــا -٣٧
نظـرت اللجنة يف البند املتعلق بتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف              

 )٣().اليونيسبيس الثالث(الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

 لمـية والتقنـية، عمـال بقـرار اجلمعـية العامـة      والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية الع     -٣٨
، دعـت يف دورـا الثانـية واألربعـني الفـريق العـامل اجلـامع إىل االنعقـاد من أجل                     ٥٩/١١٦

رئــيس ) باكســتان(وكــان حممــد نســيم شــاه . الــنظر يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث
 .الفريق العامل اجلامع
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و االحتـــاد الروســـي واألرجنـــتني وإســـبانيا وألقـــى كـــلمة يف إطـــار هـــذا البـــند ممـــثل  -٣٩
وإيطالــيا والــربازيل وبلجــيكا وبلغاريــا وتايلــند  )  اإلســالمية–مجهوريــة (وإكــوادور وإيــران 

واجلمهوريـة التشيكية ورومانيا وشيلي والصني وفرنسا وكندا وكوبا وكولومبيا واملكسيك           
كما ألقى كلمة يف    . ان واليونان واململكـة املـتحدة ونـيجرييا واهلـند والواليات املتحدة والياب          
 .إطار هذا البند املراقب عن الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة لكي تنظر فيها -٤٠

مذكـرة مـن األمـني العام عن استعراض تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة         )أ( 
 ؛)A/59/174(استخدامه يف األغراض السلمية الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي و

 إىل ١٤معلومـات عـن االجـتماع العـام الرفـيع املسـتوى الـذي سـيعقد من                )ب( 
 ؛)A/AC.105/2005/CRP.9( أثناء الدورة الستني للجمعية العامة ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٦

 ؛(A/AC.105/2005/ CRP.11)إرساء صلة أوثق بعمل جلنة التنمية املستدامة  )ج( 

ــيذ        )د(  ــأن تنفـ ــنة بشـ ــل اللجـ ــة عمـ ــيها يف خطـ ــوص علـ ــتدابري املنصـ ــيذ الـ تنفـ
 االســتراتيجية الــيت يقــترحها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي: اليونيســبيس الثالــث توصــيات

)A/AC.105/2005/CRP.12و A/AC.105/2005/CRP.17(؛ 

 اجــتماع فــريق اخلــرباء املخصــص لدراســة إمكانــية إنشــاء هيــئة دولــية تعــىن  )ه( 
بالتنسـيق وتوفري الوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر واقعي من النجاعة للخدمات الفضائية             

 ؛)A/AC.105/2005/CRP.13(من أجل استخدامها يف تدبر الكوارث 

 إىل ١٤االجـتماع العـام الرفـيع املسـتوى للجمعـية العامة، املزمع عقده من            )و( 
ــول١٦ ــبتمرب / أيلــــــ ــي : ٢٠٠٥ســــــ ــر رئــــــ ــامهة يف تقريــــــ ــة  مســــــ ــية العامــــــ س اجلمعــــــ

A/AC.105/2005/CRP.15)و (Rev.1؛ 

إمكانـية إنشـاء هيـئة دولـية تعـىن بالتنسـيق وتوفـري الوسائل الكفيلة بتحقيق                  )ز( 
: أقصـى قـدر واقعـي من النجاعة للخدمات الفضائية من أجل استخدامها يف تدبر الكوارث           

 ).A/AC.105/2005/CRP.20(تقرير مرحلي من فريق اخلرباء املخصص 

، رئــيس الفــريق العــامل )الســويد(وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لنــيكالس هــيدمان  -٤١
 .التابع للجنة والذي أعد التقرير الذي سترفعه اللجنة إىل اجلمعية العامة

-٢٢٨الفقرات  (وشـددت اللجـنة عـلى أمهية تنفيذ خطة العمل الواردة يف التقرير               -٤٢
 .٥٩/٢ا اجلمعية العامة يف قرارها واليت أقر) A/59/174 من الوثيقة ٣١٦
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والحظـت اللجـنة أن الـدول األعضـاء مـا زالـت تـنفذ توصيات اليونيسبيس الثالث                   -٤٣
مـن خـالل مـا تـبذلـه مـن جهـود عـلى كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، وكذلك                   

 على واتفقت اللجنة. مـن خـالل عمـل بعـض أفـرقة العمل اليت أنشأا اللجنة لذلك الغرض              
أن إنشـاء أفـرقة العمـل أوجـد آلـية فريدة وفعالة لضمان تنفيذ عدد كبري من التوصيات، مع         

 .احلفاظ على الدور احملوري للدول األعضاء

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن فـريق العمل املعين باستراتيجية رصد البيئة قد اجتمع                 -٤٤
فريق العمل املعين بالتنمية املستدامة    أثـناء الـدورة الثامـنة واألربعـني للجـنة وأن بعض أعضاء              

 .وأُبلغت اللجنة بالتقدم الذي أحرزه فريق العمل. قد شارك أيضا يف ذلك االجتماع

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن تقدمـا ممـتازا أحـرز أثـناء االجتماعات التحضريية                    -٤٥
 من قرار اجلمعية    ١١رة  إلنشـاء جلـنة دولـية معنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، عمال بالفق            

والحظــت أيضــا أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســينظم اجــتماعا يف    . ٥٩/٢العامــة 
 مــن أجــل إمتــام عملــية إنشــاء اللجــنة الدولــية املعنــية بالــنظم   ٢٠٠٥ديســمرب /كــانون األول

 .العاملية لسواتل املالحة

وتنفيذ خلطط عمل وأبـدي رأي مفـاده أن عمـل أفـرقة العمل ينبغي أن يتبعه حتديد             -٤٦
 .تتضمن أهدافا ووسائل ومهام حمددة

ــناء دورات      -٤٧ ــبغي، إضــافة إىل ترتيــب اجــتماعات أث ــه ين وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن
اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني، استكشـاف إمكانية تنظيم اجتماعات أيضا ألفرقة العمل تكون               

ملـه، من أجل زيادة   مقـترنة بأنشـطة أخـرى ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، كحلقـات ع                
الفـرص املـتاحة لألعضـاء يف أفـرقة العمـل لكـي يتناقشـوا حـول تنفـيذ توصيات اليونيسبيس                     

 .الثالث

ونظـرت اللجـنة يف املسـامهة الـيت ميكـن تقدميهـا إىل االجـتماع العام الرفيع املستوى             -٤٨
، من ٢٠٠٥سبتمرب / أيلـول ١٦ إىل ١٤للـدورة السـتني للجمعـية العامـة، املـزمع عقـده مـن           

أجــل القــيام باســتعراض شــامل للــتقدم احملــرز يف الوفــاء بكــل االلــتزامات الــواردة يف إعــالن   
وبــناء عــلى نصــيحة مــن جمموعــة اخلمســة عشــر، نظــرت اللجــنة يف  . األمــم املــتحدة لأللفــية

، ٢٠٠٥يونيه  / حزيران ٣مشـروع وثـيقة النـتائج الـيت قدمهـا رئـيس اجلمعـية العامـة بـتاريخ                   
ثـيقة تنقصـها إشـارة إىل فوائـد علـوم وتكنولوجـيا الفضاء يف تناول مسائل                 والحظـت أن الو   
وتوصـلت اللجـنة إىل توافـق يف اآلراء حول نص ستحيله الدول األعضاء              . عاملـية ذات صـلة    

انظــر الوثــيقة (يف اللجــنة إىل رئــيس اجلمعــية العامــة لكــي يدجمــه يف مشــروع وثــيقة النــتائج   
A/AC.105/2005/CRP.15/Rev.1.( 
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واتفقـت اللجـنة عـلى ضـرورة دعـوة مديـر شعبة التنمية املستدامة يف إدارة الشؤون               -٤٩
االقتصـادية واالجتماعـية باألمانة العامة إىل املشاركة يف دورات اللجنة من أجل إبالغ هذه               
ــنة التنمــية            ــال جل ــلى أحســن وجــه يف أعم ــاهم ــا ع ــريقة الــيت ميكــن أن تس األخــرية بالط

ــية   ــتعلق بتنفــيذ توصــيات      املســتدامة، وذلــك بغ ــيما ي إقامــة صــلة أوثــق بــني عمــل اللجــنة ف
 .اليونيسبيس الثالث والعمل الذي تضطلع به جلنة التنمية املستدامة

واتفقـت اللجـنة عـلى أن حيضـر مديـر مكتب شؤون الفضاء اخلارجي دورات جلنة                  -٥٠
ها، خصوصــا يف التنمــية املســتدامة بغــية التوعــية بفوائــد علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتــروجي   

 .ااالت اليت تتناوهلا اللجنة

وبغــية متكــني اللجــنة مــن املســامهة يف الســنة املعنــية بالسياســة العامــة مــن اــاالت      -٥١
، اتفقـت اللجـنة عـلى أن يطلب    ٢٠٠٧-٢٠٠٦املواضـيعية للجـنة التنمـية املسـتدامة للفـترة          

واتفقت اللجنة على . وجزةمـن الـدول األعضـاء أن تقـدم إسهامات من أجل إعداد وثيقة م      
أن تسـتعرض جلنـتها الفرعـية العلمـية والتقنية تلك الوثيقة وتضع صيغتها النهائية، يف دورا                  
الثالــثة واألربعــني، وأن حتيــلها إىل جلــنة التنمــية املســتدامة نــيابة عــن جلــنة اســتخدام الفضــاء    

طلب من فريق العمل واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ميكـن أن ي     . اخلـارجي يف األغـراض السـلمية    
 .املعين بالتنمية املستدامة أن يدعم بنشاط اللجنة الفرعية يف ذلك العمل

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه، لكي يتسىن هلا أن تقدم مسامهة منتظمة يف كل سنة من                    -٥٢
عمـل جلـنة التنمـية املسـتدامة، ينـبغي أن يطلَـب مـن الـدول األعضـاء أن تقـدم مـا لديهـا من                    

ملســامهة الــيت ســتقوم ــا اللجــنة قــبل ســنة مــن تــناول جلــنة التنمــية املســتدامة     مشــاركة يف ا
واتفقـت اللجـنة عـلى أن تقـدم الـدول األعضـاء مشاركتها قبل انعقاد                . اـاالت املواضـيعية   

ــيام           ــن الق ــذه األخــرية م ــية متكــني ه ــية بغ ــية والتقن ــية العلم ــدورات الســنوية للجــنة الفرع ال
اللجـنة يف فـترة الحقـة من السنة ذاا من وضع الصيغة النهائية              باالسـتعراض األول ومتكـني      

 .للمسامهة

واتفقـت اللجـنة عـلى أن تقـوم اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية كذلـك، يف دورا                      -٥٣
، إضافة إىل استعراض مسامهة اللجنة يف عمل جلنة التنمية ٢٠٠٦الثالـثة واألربعـني، يف عـام       

عها يف صـيغتها الـنهاية، باسـتعراض املشروع األول ملسامهة            ووضـ  ٢٠٠٦املسـتدامة يف عـام      
 .٢٠٠٨اللجنة يف عمل جلنة التنمية املستدامة يف عام 

، إىل اللجـنة أن تستعرض  ٥٩/٢ مـن قـرارها   ٩وطلبـت اجلمعـية العامـة، يف الفقـرة         -٥٤
ي دراسة  يف دورـا الثامـنة واألربعني التقدم احملرز يف عمل فريق اخلرباء املخصص الذي جير              
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حـول إمكانـية إنشـاء هيـئة دولـية تعـىن بالتنسـيق وتوفري الوسائل الكفيلة بتحقيق أقصى قدر         
 .ممكن واقعيا من النجاعة للخدمات الفضائية من أجل استخدامها يف تدبر الكوارث

وقـدم ممـثل رومانـيا، نيابة عن فريق اخلرباء املخصص، إىل اللجنة تقريرا مرحليا عن                 -٥٥
 . قام به الفريقالعمل الذي

ــرها للعمــل       -٥٦ ــتقرير املرحــلي وأعربــت عــن تقدي ــياح بال وأحاطــت اللجــنة عــلما بارت
 .املمتاز الذي قام به فريق اخلرباء املخصص

وطلبـــت اللجـــنة إىل فـــريق اخلـــرباء املخصـــص أن يضـــع الصـــيغة النهائـــية ملشـــروع  -٥٧
ول األعضاء يف اللجنة واألهداف     الدراسـة، آخـذا يف اعتـباره التعلـيقات اليت أبداها ممثلو الد            

الــيت وضــعتها والعمــل الــذي اضــطلعت بــه مــنظمات حكومــية دولــية وغــري حكومــية لديهــا  
. أنشـطة خمطـط هلـا أو جـار تنفـيذها يف جمال استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث                  

ع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مشــروع الدراســة، حــال واتفقــت اللجــنة عــلى أن يــوز
 .امه، على كل الدول األعضاء يف اللجنة لكي تستعرضهإمت

واتفقـت اللجـنة كذلـك عـلى إمكانية النظر بشكل غري رمسي يف الدراسة يف سياق                  -٥٨
الفـريق العـامل اجلـامع لـدى اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة عندما ينظر يف البند املتعلق                  

وأفيد بأن الدراسة،   . ي يف األغراض السلمية   بالـتعاون الـدويل عـلى استخدام الفضاء اخلارج        
مبـا يف ذلـك التعلـيقات الـيت تـرد علـيها، ستقدم بعد ذلك إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                     

 لكـي تستعرضـها وتقـدم توصيات        ٢٠٠٦يف دورـا الثالـثة واألربعـني الـيت سـتعقد يف عـام               
 .بشأا إىل اللجنة

ده أن آلية التنسيق اليت جيري اقتراحها من أجل         وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مفا         -٥٩
دعـم اسـتخدام تكنولوجيا الفضاء بغية التخفيف من املخاطر وتدبر الكوارث ينبغي تنفيذها       
بصـفتها تفويضـا ضـمن مـنظومة األمم املتحدة وأن هياكل األمم املتحدة ومرافقها املوجودة       

 .ةحاليا ينبغي أن تؤخذ يف احلسبان عند وضع تلك اآللي

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ال حاجة هناك إىل إنشاء كيان جديد إذ أن اإلشراف               -٦٠
دمـة األمـم املـتحدة السـاتلية، اليت يتوىل تنسيقها معهد            خبعـلى آلـية التنسـيق ينـبغي أن يـناط            

 .األمم املتحدة للتدريب والبحث ويتوىل تنفيذها مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع

رأي مفـاده أن بإمكـان اللجـنة، عـند الـنظر يف إنشـاء هيـئة دولية تعىن        وأعـرب عـن      -٦١
بتنســيق اخلدمــات الفضــائية مــن أجــل اســتخدامها يف تدبــر الكــوارث، أن تــنظر يف توســيع    

 .نطاق مسؤولية مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكي يشمل تلك الوظيفة التنسيقية
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، ٥٩/٢ من قرار اجلمعية العامة      ١٥والحظـت اللجـنة مـع التقدير أنه، عمال بالفقرة            -٦٢
قـدم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي اسـتراتيجيته الـيت سـيتبعها لكـي يدمج يف برنامج عمله                      

ــنفذها املكتــب      (/A/AC.105/2005االجــراءات الــيت اســتبينت يف خطــة عمــل اللجــنة لكــي ي

CRP.12 وستصدر هذه الوثيقة الحقا بصفتها الوثيقة ،A/AC.105/L.262.( 

حظـت اللجـنة بارتـياح أيضا أن املكتب قد نظر يف األهداف األعم خلطة العمل           وال -٦٣
بغـية توفـري الدعـم، عندما يكون ذلك ممكنا ومناسبا، لتدابري أخرى يف تلك اخلطة ستنفذها                 

 .اللجنة والدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية وغري احلكومية

ج، يف حدود املوارد املتوفرة لديه، العديد      ورحبـت اللجنة باستطاعة املكتب أن يدم       -٦٤
 .من التدابري الواردة يف خطة عمل اللجنة

ــة        -٦٥ ــته العادي ــادة إمســية يف ميزاني ــب، بواســطة زي والحظــت اللجــنة أن بإمكــان املكت
والحظت اللجنة  . ومـوارده اخلارجـة عـن امليزانـية، أن يدمـج تدابـري أخرى يف برنامج عمله                

ال ميكـن إدماجهـا إال إذا أتيحـت للمكتـب املـوارد اإلضافية الكافية               أيضـا أن بعـض الـتدابري        
 .لتنفيذها

والحظـت اللجـنة أنـه سـيكون مـن الضـروري للمكتـب، مـن أجل استيعاب تدابري                    -٦٦
جديـدة يف بـرنامج عملـه، مـع احلفـاظ عـلى اـاالت املواضـيعية ذات األولويـة الـيت وافقت                     

وأشري إىل أنه سيكون من الضروري للمكتب، . ملياتيةعلـيها اللجـنة، أن يعـدل أولوياتـه الع      
مـن أجـل زيـادة قدرتـه على توفري خدمات استشارية تقنية وقانونية وعلى استهالل مشاريع         

 .رائدة، أن يزيد يف مصادر متويله اخلارجة عن امليزانية

واســـتذكرت اللجـــنة أن املراكـــز االقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء،  -٦٧
ــيا    املن ــتحدة، توجــد يف أفريق ــيجرييا (تســبة إىل األمــم امل وآســيا واحملــيط اهلــادئ  ) املغــرب ون
والحظت أن تلك املراكز هي     ). الـربازيل واملكسيك  (وأمـريكا الالتينـية والكاريـبـي       ) اهلـند (

املكــان املناســب لبــناء القــدرات الضــرورية، لكــنها ســتتطلب دعمــا حــىت تــتمكن مــن القــيام 
 .بذلك

اللجــنة عــلى أن يــتوىل املكتــب تشــجيع الــدول األعضــاء، عــلى الصــعيدين واتفقــت  -٦٨
واتفقـت اللجنة على أن  . اإلقلـيمي والـدويل، عـلى الـتعاون مـع تلـك املراكـز وعـلى دعمهـا              

ــية بالفضــاء          ــدى املؤسســات املعن ــة دعــم لصــاحل املراكــز ل يباشــر املكتــب أيضــا تنظــيم محل
 .والشركات ذات الصلة
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ا عــن أمهــية تنســيق األنشــطة بــني املراكــز اإلقليمــية واجلهــات  وأعربــت اللجــنة أيضــ -٦٩
. استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه يف األغراض السلمية      الفاعلـة املعنية املكرسة لترويج      

وفــيما يــتعلق باملركــز اإلقلــيمي لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف أمــريكا الالتينــية         
تنيســق بــني املركــز واألمانــة املؤقــتة ملؤمتــر القــارة    والكــاريـيب، أكّــدت اللجــنة عــلى أمهــية ال  

 .األمريكية املعين بالفضاء

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تواصــل املراكــز اإلقليمــية تقــدمي تقاريــر عــن أنشــطتها إىل   -٧٠
 .اللجنة سنويا

ــوم       -٧١ ــتدريس عل ــيمي ل وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن عــلى املركــز اإلقل
ــية توســيع عضــوية    وتكنولوجــيا الفضــاء يف أ  ــنظر يف إمكان ــية والكــاريــيب أن ي مــريكا الالتين

 .جملس إدارته

ــت، يف قــرارها        -٧٢ ــد طلب ــت ق ــية العامــة كان ــنة أن اجلمع ، إىل ٥٩/٢والحظــت اللج
اللجـنة أن تـدرج يف جـداول أعمـال دوراـا القادمـة، اعتبارا من دورا التاسعة واألربعني،              

 يف أعمـال اهليـئات املسـؤولة عـن عقـد مؤمتـرات األمم               ، الـنظر يف مسـامهتها     ٢٠٠٦يف عـام    
 .أو عن تنفيذ نتائجها/املتحدة و

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تــدرج يف جــدول أعمــال دورــا التاســعة واألربعــني بــندا  -٧٣
يـتعلق بتوصـيات مؤمتـر القمة العاملي تمع املعلومات دف املسامهة يف تنفيذها، وأن تنظر                

فــيما إذا كانــت ســتحتفظ بذلــك البــند يف جــدول أعماهلــا مــا بعــد عــام   أثــناء تلــك الــدورة 
ــدويل لالتصــاالت إىل أن حيــيط اللجــنة عــلما      . ٢٠٠٦ كمــا اتفقــت عــلى دعــوة االحتــاد ال

 .بتوصيات مؤمتر القمة العاملي وتنفيذها

ــرة   -٧٤ ــة   ١٤وعمــال بالفق ــية العام ــرار اجلمع ــن ق ، نظــرت اللجــنة يف أنشــطة   ٥٩/٢ م
ملـتحدة للتطبـيقات الفضـائية واتفقـت عـلى أن يواصـل الربنامج التركيز على              بـرنامج األمـم ا    

ــرها اإليضــاحي إىل      ــيقات الفضــائية يف تقري اــاالت املواضــيعية الــيت اســتبانتها خــبرية التطب
واتفقـت اللجـنة عـلى أن يعمد        .  مـن هـذا الـتقرير      ٨٨اللجـنة، عـلى الـنحو املـبني يف الفقـرة            

إدراج موضـوع املـياه ضمن جماالته املواضيعية ذات األولوية من           الـربنامج قـدر اإلمكـان إىل        
 .أجل املسامهة يف العمل الذي تقوم به جلنة التنمية املستدامة

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية قد أقرت اتفاق الفريق العامل                 -٧٥
 املنصــوص علــيها يف خطــة اجلــامع عــلى ضــرورة تركــيز مناقشــته عــلى تنفــيذ الــتدابري الــثالثة

زيادة فوائد القدرات الفضائية الراهنة يف جمال تدبر الكوارث إىل أقصى حد            : العمـل، وهـي   
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وزيـادة فوائـد استخدام تطبيقات النظم العاملية لسواتل املالحة إىل أقصى حد من أجل دعم                
لقـدرات يف  وتعزيـز بـناء ا  )  A/59/174 مـن الوثـيقة  ٢٦٩-٢٥٢الفقـرات  (التنمـية املسـتدامة   

 ).A/59/174 من الوثيقة ٣١٠-٢٩٩الفقرات (جمال األنشطة ذات الصلة بالفضاء 

وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي مواصـلة اجلهـود املـبذولة إلشـراك الصـناعة من                       -٧٦
ورأى ذلــك الوفــد أن . القطــاع اخلــاص يف املســامهة يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث

ــترحات واضــحة بشــأن ا    ــاع اخلــاص إىل     صــوغ مق ــن القط ملشــاريع ســيجتذب الصــناعة م
 .املشاركة بنشاط يف مبادرات اللجنة

والحظـت اللجـنة أن ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية             -٧٧
الفضــاء والكــوارث "امليــثاق الــدويل بشــأن (يف حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية 

والحظـت أيضا أن    .  تدعـم أنشـطة تقديـر الكـوارث واإلغاثـة          هـو مـبادرة حمـددة     ") الكـربى 
 . مرة على مدى العام املاضي وأنه جرى تقدمي الدعم١٩امليثاق قد جرى تفعيله 

واتفقـت اللجنة على أن امليثاق يستحق احلصول على دعم كامل من األمم املتحدة               -٧٨
 .ملسامهة يف أهدافهوالدول األعضاء وسائر املنظمات اليت هي يف موضع ميكنها من ا

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بالـتقرير عـن تـرويج وتنظيم أنشطة وصولة إىل            -٧٩
 .الناس احتفاال بأسبوع الفضاء العاملي

والحظـت اللجـنة أن الـتقرير عـن االحـتفال الـدويل بأسـبوع الفضاء العاملي يف عام                    -٨٠
الـتعاون مـع مكتب شؤون الفضاء   ، الـذي أعدتـه الـرابطة الدولـية ألسـبوع الفضـاء ب       ٢٠٠٤

 ).ST/SPACE/27(اخلارجي، قد أصبح متاحا يف منشور خاص 

وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بــتقارير الــدول األعضــاء عــن تــرويج وتنظــيم     -٨١
 .أنشطة وصولة إىل الناس احتفاال بأسبوع الفضاء العاملي

  
  ال دورا الثانية واألربعنيتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعم -جيم 

أحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال                  -٨٢
، الـذي تضـمن نـتائج مداوالا بشأن البنود اليت           (A/AC.105/848)دورـا الثانـية واألربعـني       

ناريو على ما أبداه    ، وشكرت السيد برو   ٥٩/١١٦أسـندا إلـيها اجلمعـية العامـة يف قـرارها            
 .من قيادة قديرة كرئيس للجنة الفرعية العلمية والتقنية

يونــيه، ألقــى رئــيس اللجــنة    / حزيــران١٠ للجــنة، املعقــودة يف  ٥٣٨ويف اجللســة  -٨٣
 .الفرعية العلمية والتقنية كلمة أوجز فيها أعمال اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعني
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 هــذا البــند ممــثلو أســتراليا وتايلــند واجلمهوريــة التشــيكية       وألقــى كــلمة يف إطــار   -٨٤
ــات        ــند والوالي ــيجرييا واهل ــيزيا ون ــا وشــيلي والصــني وفرنســا وكــندا ومال ــة كوري ومجهوري

 .املتحدة

واسـتمعت اللجـنة يف إطـار هـذا البند من جدول األعمال إىل العرضني اإليضاحيني         -٨٥
 :التاليني

 ؛)الصني(، قدمه لو نامينغ "نية وتطبيقااسواتل األرصاد اجلوية الصي" )أ( 

استعمال تكنولوجيا  : كـوارث التسـونامي عـلى طـول حبـر أندامان بتايلند           " )ب( 
 ).تايلند(نغام -، قدمه سومكيايت أريابروشيا وسوبابيس بول"املعلوماتية اجلغرافية

الفرعية حول ورحبـت اللجـنة بالعـروض اإليضاحية اخلاصة اليت قُدمت أمام اللجنة             -٨٦
خمـتلف املواضـيع، وأشارت إىل أن تلك العروض توفر حمتوى تقنيا تكميليا ملداوالت اللجنة               
ــية       ــتطورات املســتجدة يف األوســاط املعن ــربامج وال ــيدة عــن ال ــية ومف الفرعــية ومعلومــات آن

 .بالفضاء وأمثلة إيضاحية على تكنولوجيا الفضاء
  

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

يف مسـتهل املداوالت حول هذا البند، قدمت خبرية التطبيقات الفضائية إىل اللجنة              -٨٧
وقالت . عرضـا موجـزا لالسـتراتيجية العامة لتنفيذ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية            

جمــاالت مواضــيعية ذات أولويــة، وستتضــمن مواضــيع   إن االســتراتيجية ســتركّز عــلى عــدة  
ــبلدان النامــية وسترســي أهدافــا ميكــن بلوغهــا يف      حمــددة تتــناول التنمــية املســتدامة لصــاحل ال

 .األمدين القصري واملتوسط

ــربنامج هـــي    -٨٨ ــة لـــدى الـ ــوعية ذات األولويـ ــاالت املوضـ ــنة أن اـ : والحظـــت اللجـ
اســتخدام االتصــاالت  )ب(  تدبــر الكــوارث؛ واســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل )أ(

رصــد البيــئة ومحايــتها؛ ) ج(و التعلــيم عــن بعــد والتطبيــب عــن بعــد؛ تطبــيقات  يفالســاتلية 
التعلـيم وبـناء القدرات، مبا يف ذلك جماالت البحث يف           ) ه( و   إدارة املـوارد الطبيعـية؛    ) د( و

 .علوم الفضاء األساسية وقانون الفضاء

ــام    وأحاطــت اللجــ  -٨٩ ــا يف ع  ــربنامج املضــطلع ، حســبما ٢٠٠٤نة عــلما بأنشــطة ال
ــية    ــية والتقنــ ــية العلمــ ــنة الفرعــ ــر اللجــ ــرات (وردت يف تقريــ ــيقة  ٤٠-٣٧الفقــ ــن الوثــ  مــ

(A/AC.105/848 . وأعربــت اللجــنة عــن تقديــرها ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي للطــريقة
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كمــا أعربــت . حملــدودة املــتاحةالــيت انــتهجها يف تنفــيذ أنشــطة الــربنامج باســتخدام املــوارد ا  
اللجـنة عـن تقديـرها لـلحكومات وللمـنظمات احلكومـية الدولـية وغري احلكومية اليت رعت                

والحظـت اللجـنة بارتياح أن هناك مزيدا من التقدم جيري إحرازه يف تنفيذ              . تلـك األنشـطة   
 من  ٤٢ و ٤١الفقرتان  (، حسبما ورد يف تقرير اللجنة الفرعية        ٢٠٠٥أنشـطة الربنامج لعام     

 ).A/AC.105/848الوثيقة 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن الـربنامج ميـد يد املساعدة إىل البلدان النامية والبلدان                  -٩٠
ذات االقتصـادات االنتقالـية لكـي تشـارك يف األنشـطة الفضـائية الواردة يف خمتلف توصيات                  

 .اليونيسبيس الثالث وتستفيد من تلك األنشطة

ددا عـن قلقهـا ألن املـوارد املالـية املـتاحة لـربنامج األمم املتحدة                وأعربـت اللجـنة جمـ      -٩١
للتطبــيقات الفضــائية ال تــزال حمــدودة، وناشــدت اجلهــات املاحنــة أن تدعــم الــربنامج بــتقدمي  

ــربعات ــز عــلى      . ت ــبغي أن تركّ ــتحدة ين ــتاحة لألمــم امل ــوارد احملــدودة امل ورأت اللجــنة أن امل
حظـت أن بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية هو        األنشـطة ذات األولويـة العلـيا؛ وال       

 .النشاط ذو األولوية لدى مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
 

  املؤمترات ودورات التدريب وحلقات العمل اليت نظمتها األمم املتحدة    ‘١‘ 
أعربـت اللجـنة عـن تقديـرها ألسـتراليا واجلزائر والسويد واملركز اإلقليمي لتدريس                -٩٢

ــوم و ــة    علـ ــلها يف رعايـ ــاركها كـ ــاريـيب لتشـ ــية والكـ ــريكا الالتينـ ــاء يف أمـ ــيا الفضـ تكنولوجـ
يونيه /يـناير وحزيـران   / واستضـافة أنشـطة األمـم املـتحدة الـيت عقـدت مـا بـني كـانون الـثاين                   

 ).A/AC.105/848من الوثيقة ) ب(و ) أ (٤٢ و٤١الفقرات  (٢٠٠٥

ــب وا     -٩٣ ــل ودورات التدري ــات العم ــرت اللجــنة حلق ــزمع   وأق ــرات امل ــندوات واملؤمت ل
، وأعربــت عــن تقديــرها لألرجنــتني واإلمــارات   ٢٠٠٥عقدهــا يف الفــترة املتبقــية مــن عــام   

ــتحدة     ــيجرييا والواليـــات املـ ــا ونـ ــيا والنمسـ ــرا والصـــني وكولومبـ ــتحدة وسويسـ ــية املـ العربـ
ــادئ       ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــية آلسـ ــادية واالجتماعـ ــنة االقتصـ ــا واللجـ ــيابان واإليسـ ــية والـ األمريكـ
واليونســكو واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية، لتشــاركها كــلها يف رعايــة تلــك األنشــطة  

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

ــندوات واملؤمتــرات      -٩٤ ــرنامج حلقــات العمــل ودورات التدريــب وال وأقــرت اللجــنة ب
 :لنامية، على النحو التايل لصاحل البلدان ا٢٠٠٦املزمع عقدها يف عام 

 حلقتا عمل حول استخدام تكنولوجيا الفضاء يف تدبر الكوارث؛ )أ( 
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حلقـتا عمل حول تطبيق تكنولوجيا الفضاء على رصد البيئة وإدارة املوارد             )ب( 
 الطبيعية؛

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

ــيقات تكنولوجــيا الفضــاء املــتكاملة، حيــث   حلقــة عمــل واحــدة  )د(   حــول تطب
 تستعمل النظم العاملية لسواتل املالحة يف جمايل الصحة عن بعد وإيكولوجيا االنتشار الوبائي؛

ــيز عــلى          )ه(  ــية، مــع الترك ــوم الفضــاء األساس ــة عمــل واحــدة حــول عل حلق
 ؛٢٠٠٧األعمال التحضريية للسنة الدولية للفيزياء الشمسية 

لقـة عمـل واحـدة مشـتركة بـني األمـم املـتحدة واالحتـاد الدويل للمالحة                  ح )و( 
الفضـائية حـول التعلـيم والصحة عن بعد استنادا إىل الفضاء، من املزمع عقدها يف فالينـسيا،                 

 إسبانيا؛

 حلقة عمل واحدة حول قانون الفضاء؛ )ز( 

 اإلقليمية  دورتـان تدريبيـتان مـن املـزمع تنظـيمهما يف مركـزين مـن املراكـز                 )ح( 
 .لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة

وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بأن دوال أعضاء ومنظمات خمتلفة قدمت، منذ               -٩٥
 .٢٠٠٥انعقاد دورا السابعة واألربعني، موارد إضافية ألنشطة عام 

ضيفة للمراكز اإلقليمية لتدريس وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع الـتقدير بـأن الـبلدان امل            -٩٦
 .علوم وتكنولوجيا الفضاء تقدم دعما ماليا وعينيا هاما إىل تلك املراكز

 
  الزماالت الطويلة األمد من أجل التدريب املتعمق  ‘٢‘ 

أعربــت اللجــنة عــن تقديــرها لــلحكومة اإليطالــية الــيت عرضــت، مــن خــالل معهــد   -٩٧
 Istituto Superiore) ومعهد ماريو بويال العايل(Politecnico di Torino)توريـنو للبوليتكنـيك   

Mario Boella)          وبالـتعاون مـع معهـد غاليلـيو فرياريـس الوطـين للتقنـيات الكهربائـية، مخـس 
ــدة   ــاالت مل ــة        ١٢زم ــية لســواتل املالح ــنظم العامل ــال ال ــيا يف جم ــزاولة دراســات عل ــهرا مل  ش

 .ليتكنيك، إيطالياوالتطبيقات ذات الصلة ا يف معهد تورينو للبو

وأشــارت اللجــنة إىل أمهــية زيــادة فــرص الدراســة املــتعمقة يف مجــيع جمــاالت علــوم    -٩٨
وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا مـن خـالل زمـاالت طويلـة األمـد، وحثـت الدول األعضاء                    

 .على توفري فرص من هذا القبيل يف مؤسساا ذات الصلة
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  اخلدمات االستشارية التقنية   ‘٣‘ 
أحاطـت اللجنة علما مع التقدير بأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية قدم              -٩٩

دعمــا وعونــا ومســاعدة وخدمــات استشــارية تقنــية إىل دول أعضــاء خمــتلفة وإىل مــنظمات   
حكومــية دولــية وغــري حكومــية خمــتلفة، دعمــا ألنشــطة ومشــاريع تــروج الــتعاون اإلقلــيمي   

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

  خدمة املعلومات الفضائية الدولية )ب( 
 Seminars of the Unitedالحظـت اللجنة بارتياح أنه مت إصدار املنشورين املعنونني   -١٠٠

Nations Programme on Space Applications
 )٥(.Highlights in Space 2004 و )٤(

ــز خدمــة املعلومــات الفضــائية    والحظــت ا -١٠١ ــة واصــلت تعزي ــياح أن األمان للجــنة بارت
ــب        ــلى الويـ ــارجي عـ ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــب شـ ــع مكتـ ــية وموقـ ). www.unoosa.org(الدولـ

والحظـت اللجـنة بارتـياح أيضـا أن األمانـة حتـتفظ مبوقـع عـلى الويـب يعـىن بتنسـيق أنشطة                        
 ).www.uncosa.unvienna.org(الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة 

  
  التعاون اإلقليمي واألقاليمي )ج( 

 املؤرخ  ٥٠/٢٧اسـتذكرت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة كانـت قد أقرت، يف قرارها                 -١٠٢
، توصـية اللجـنة بـأن تنشـأ املراكز اإلقليمية لتدريس علوم             ١٩٩٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٦

م املتحدة يف أبكر وقت ممكن، وأن من        وتكنولوجـيا الفضـاء عـلى أساس االنتساب إىل األم         
شــأن ذلــك االنتســاب أن يوفــر لــلمراكز االعــتراف الــالزم وأن يعــزز احــتماالت اجــتذاب    

 .جهات ماحنة وإقامة عالقات أكادميية باملؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالفضاء

ية يواصــل والحظــت اللجــنة بارتــياح أن بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائ  -١٠٣
التركــيز عــلى الــتعاون مــع الــدول األعضــاء عــلى الصــعيدين اإلقلــيمي والــدويل ــدف دعــم 

كمــا الحظــت اللجــنة أن مجــيع املراكــز اإلقليمــية قــد أبرمــت اتفــاق انتســاب مــع    . املراكــز
 .مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ثالث بالوثيقة  املرفق ال (والحظـت اللجـنة أيضـا أن تقريـر خبرية التطبيقات الفضائية              -١٠٤
A/AC.105/840 (               يتضـمن عرضـا ألبـرز أنشـطة املراكـز اإلقليمية اليت حظيت بدعم الربنامج

 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥ واألنشطة املزمعة لعامي ٢٠٠٤يف عام 
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والحظــت اللجــنة بارتــياح أن مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف آســيا    -١٠٥
ــند يف     ــد أنشــئ يف اهل ــذي كــان ق ــادئ، ال ــام واحملــيط اهل ــام  ١٩٩٥ ع  ٢٠٠٥، حيــتفل يف ع

ولوحــظ أن هــذا املركــز كــان األول يف مــبادرة األمــم املــتحدة . بالذكــرى العاشــرة إلنشــائه
والحظـت اللجـنة كذلك أن احلكومة       . املتمـثلة يف إنشـاء مراكـز تدريـس يف الـبلدان النامـية             

ن ذلـك أــا  اهلـندية مــا انفكـت تقــدم دعمـا قويــا إىل املركـز عــلى مـدى العقــد املاضـي، ومــ      
أتاحــت له املــرافق املناســبة واخلــرباء املناســبني مــن خــالل املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء     

 دورة دراسـية علـيا طويلة   ٢١والحظـت اللجـنة أن املركـز نظـم حـىت اآلن           . وإدارة الفضـاء  
 بلـدا ومـا يزيد على   ٤٦ بـرناجما قصـري األمـد يف االختصاصـات اجلوهـرية، وأن             ١٦األمـد و  
حـث يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ فمـا وراءهـا قـد اسـتفادوا مـن تلك الدورات                        با ٦٠٠

 . صفة مؤسسة ذات متيز١٩٩٩وأفيد بأن املركز قد حاز منذ عام . والربامج

والحظــت اللجــنة أن جممعــي الــربازيل واملكســيك اللذيــن يــتألف مــنهما املركــز          -١٠٦
ا الالتينية والكاريـيب كانا قد أنشئا يف       اإلقلـيمي لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريك        

واسـتفاد امـع املوجـود يف الـربازيل مـن املـرافق الـيت أتاحها له املعهد الوطين         . ١٩٩٧عـام  
أمـا امـع املوجـود يف املكسـيك، الـذي يدعمه املعهد الوطين لعلم الفلك          . ألحبـاث الفضـاء   

. مماثلـة مـن حيـث اجلـودة العالية    والبصـريات واإللكترونـيات، فقـد أتيحـت له أيضـا مـرافق        
ونظّـم امـع املوجـود يف الربازيل بالفعل دورتني من الدورات الدراسية العليا استفاد منهما                

 بلدان يف املنطقة كما نظّم أربعة برامج قصرية األمد يف جمايل االستشعار             ١٠ باحـثا من     ٢٥
ســيك خيطــط لعــرض بــرناجمه وأشــري إىل أن جممــع املك. عــن بعــد ونظــم املعلومــات اجلغرافــية

 .٢٠٠٥األول للدراسات العليا يف عام 

 –والحظـت اللجـنة أن املركـز اإلقليمي األفريقي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء               -١٠٧
وأفيد بأن هذا املركز الذي يوجد      . ١٩٩٨ كان قد أنشئ يف املغرب يف عام         باللغـة الفرنسـية   

ة هامة كاملركز امللكي لالستشعار البعدي      مقـره يف الـرباط تدعمـه بنشـاط مؤسسـات وطنـي            
الفضـائي واملعهـد العـلمي ومعهـد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة واملعهد الوطين لالتصاالت              

 ٦والحظـت اللجـنة أن املركز كان قد انتهى من تنفيذ   . واملديـرية الوطنـية لألرصـاد اجلويـة       
  بلدا يف املنطقة ١٦باحـثا من   ٨٠دورات دراسـية علـيا طويلـة األمـد أفـادت مـا يـزيد عـلى            

 حلقيت عمل  ٢٠٠٥وأفـيد بأن املركز سيستضيف أيضا يف عام         .  بـرامج قصـرية األمـد      ١٠و
وسـوف تركز كلتا احللقتني على إدارة املوارد الطبيعية         . تـرعامها الواليـات املـتحدة واإليسـا       

 .ورصد البيئة
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 -علوم وتكنولوجيا الفضاء    والحظـت اللجـنة أن املركـز اإلقليمي األفريقي لتدريس            -١٠٨
وأفــيد بأنــه يعمــل حتــت رعايــة . ١٩٩٨باللغــة االنكلــيزية كــان قــد افتــتح يف نــيجرييا يف عــام 

ــة         ــره يوجــد يف جامع ــتطوير يف جمــال الفضــاء وأن مق ــيجريية للبحــث وال ــية الن ــة الوطن الوكال
ام األول أقسام   وأشـري إىل أن مـرافق املركـز توفـرها يف املقـ            . إيفـي –أوبافـيمي أوولـوو يف إيـلي      

اجلامعـة واملركـز اإلقلـيمي للتدريـب عـلى املسـح الفضـائي اجلـوي الـذي يوجد مقره أيضا يف                      
وأفـيد بـأن املركـز كان قد نظم ست دورات دراسية عليا ومثانية برامج     . جممـع مـباين اجلامعـة     

  باحثا من تسعة  ٣٠وقـد حضـر الـدورات الدراسـية الطويلـة األمـد مـا يقارب                . قصـرية األمـد   
 .بلدان يف املنطقة

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن حكومـة اكـوادور، مثـلما أشـارت إىل ذلـك اجلمعية                    -١٠٩
، كانـت قـد أعلنـت نيتها تنظيم مؤمتر القارة األمريكية اخلامس             ٥٩/١١٦العامـة يف قـرارها      

والحظـت اللجنة  . ٢٠٠٦يولـيه  /املعـين بالفضـاء، الـذي مـن املـزمع عقـده يف كيـتو يف متـوز                 
أن احلكومـة الشـيلية سـتنظم اجـتماعا حتضـرييا للمؤمتر أثناء املعرض الدويل للطريان                كذلـك   

ونوهـت اللجنة أيضا بعرض  . ٢٠٠٦مـارس  /والفضـاء، املـزمع تنظـيمه يف سـانتياغو يف آذار      
 .احلكومة الكولومبية تقدمي دعمها إىل تينك املناسبتني

  تقريـــر اجلمعـــية العامـــة  مـــن٢١والحظـــت اللجـــنة أن كولومبـــيا، عمـــال بالفقـــرة  -١١٠
، قـد قدمـت، بصـفتها أمانـة مؤقـتة ملؤمتـر القـارة األمريكـية الرابع املعين بالفضاء،                    ٥٩/١١٦

وسـيكون الـتقرير الـذي كان قد وزع على شكل ورقة       . (تقريـرا عـن األعمـال الـيت أجنـزت         
  بعــدA/AC.105/L.261مــتاحا بصــفته الوثــيقة   ) A/AC.105/2005/CRP.7(غــرفة مؤمتــرات  

ــرها    .) الــدورة الثامــنة واألربعــني للجــنة  ويف ذلــك الصــدد، أعــرب بعــض الوفــود عــن تقدي
لألعمـال الـيت قامـت ـا كولومبيا بكفاءة، بصفتها أمانة مؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع         

، ولألنشطة  ٢٠٠٢املعـين بالفضـاء، الذي عقد يف كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا يف عام              
 .ت ا كولومبيا فيما يتعلق بتنفيذ إعالن قرطاجنة وخطة عملهاليت اضطلع

والحظــت اللجــنة بارتــياح أن بــرنامج التطبــيقات الفضــائية يدعــم اليونســكو يف         -١١١
 .أنشطتها الوصولة املتعلقة بالتدريس يف جمال الفضاء

ن ، مزيدا م  ٢٠٠٦والحظـت اللجـنة أن الـربنامج يعـتزم أن يوفـر، اعتـبارا مـن عام                   -١١٢
ــية      ــبلدان النام ــية أو إقليمــية يف ال ــيت هلــا أمهــية وطن ــرائدة ال ــأن  . الدعــم للمشــاريع ال ــيد ب وأف

 :الربنامج يدعم حاليا األنشطة التالية اليت ستساعد على حتديد مناذج للمشاريع املقبلة

توزيـع بـيانات الندسـات اليت تربعت ا الواليات املتحدة على مؤسسات               )أ( 
  مث على مناطق أخرى يف مرحلة الحقة؛أفريقية يف البداية
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مواصـلة االعـتماد عـلى احـتمال قـيام املكتـب بتطبـيق امليـثاق الدويل بشأن                   )ب( 
 واحتمال مشاركته فيه؛" الفضاء والكوارث الكربى"

ــد والصــحة اإللكترونــية        )ج(  ــن بع ــب ع ــية للتطبي ــية الدول االنضــمام إىل اجلمع
ة ومشــاريع ذات صــلة بالصــحة عــن بعــد  كشــريك ومواصــلة التشــجيع عــلى تنظــيم أنشــط  
 والتعليم عن بعد يف جمال الوقاية الصحية العمومية؛

املشـاركة مـع اهلـند والواليات املتحدة يف رعاية مشروع للتطبيب عن بعد                )د( 
 لصاحل أفغانستان؛

ــلى       )ه(  ــاالت، عـ ــدويل لالتصـ ــاد الـ ــن االحتـ ــم مـ ــيا، بدعـ ــع كولومبـ ــل مـ العمـ
 ل املدار الثابت بالنسبة لألرض؛استحداث أداة حتليل الستغال

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

ــة      )ز(  ــتابع جلمهوري التشــارك مــع املعهــد الكــوري ألحبــاث الفضــاء اجلــوي، ال
 .اريع بشأن تدبر الكوارث يف جنوب شرقي آسياكوريا، يف رعاية مش

والحظـت اللجنة كذلك أن الربنامج يرحب بأي جهات تشارك يف رعاية مشاريع              -١١٣
 .مقبلة لصاحل البلدان النامية

  
  النظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ )د( 

على أن تنظر   اسـتذكرت اللجـنة أـا كانـت قد اتفقت يف دورا الرابعة واألربعني                -١١٤
) سارسات-كوسباس(سـنويا يف تقريـر عـن أنشـطة الـنظام الساتلي الدويل للبحث واإلنقاذ                

ضـمن إطـار نظـرها يف بــرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضــائية، وعـلى أن تقـدم الــدول         
  )٦(.سارسات-األعضاء تقارير عن أنشطتها املتعلقة بنظام كوسباس

سارســات، وهــو مشــروع تعــاوين  -ن نظــام كوســباسوالحظــت اللجــنة بارتــياح أ -١١٥
اســتهل يف أواخــر الســبعينات ويضــم االحتــاد الروســي وفرنســا وكــندا والواليــات املــتحدة،   
يسـتخدم التكنولوجـيا الفضائية يف مساعدة الطيارين والبحارة الذين هم يف خطر يف خمتلف               

زة إرشــاد سارســات أجهــ-، اســتحدث مشــروع كوســباس١٩٨٢ومــنذ عــام . أحنــاء العــامل
وقـــد وســـع مشـــروع . نظرييـــة ورقمـــية لإلغاثـــة يف حـــاالت الطـــوارئ عـــلى نطـــاق العـــامل

سارسـات قطاعـه الفضائي ليشمل معدات خمصصة على منت سواتل موجودة يف       -كوسـباس 
 .املدار الثابت بالنسبة لألرض ومدارات أرضية منخفضة تطلق حاليا إشارات تنبيه
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ــياح أن نظــ   -١١٦ ــيا  -ام كوســباسوالحظــت اللجــنة بارت ــة ٣٧سارســات يضــم حال  دول
وقـد سـاعدت تلـك الـدول على نشر شبكة أرضية متينة ونظام              . عضـوا مـن مجـيع القـارات       

سارسات على إنقاذ حياة    - سـاعد نظـام كوسـباس      ٢٠٠٤ويف عـام    . لـتوزيع بـيانات التنبـيه     
ــا ٤٤١ شخصــا يف ١ ٤٦٥ -، ســاعد نظــام كوســباس ١٩٨٢ومــنذ عــام  .  كــربا أو حادث

 كرب أو ٥ ٠٠٠ شخص يف أكثر من      ١٨ ٠٠٠لى إنقـاذ حـياة ما يزيد على         سارسـات عـ   
 .حادث

والحظـت اللجـنة بارتياح أن الدورة التدريبية املشتركة بني األمم املتحدة وأستراليا           -١١٧
ــمة      ــيم العاصـ ــبريا، إقلـ ــد عقـــدت يف كانـ ــواتل قـ ــتعانة بالسـ ــاذ باالسـ حـــول البحـــث واإلنقـ

 .٢٠٠٥ارس م/ آذار١٨ إىل ١٤األسترالية، من 
  

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

الحظــت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـيـة العلميـة والتقنيـة، عمــال بقـرار اجلمعيـة العامة                -١١٨
 الصــلة باستشــعار األرض عــن بعــد بواســطة    ، واصــلت نظــرها يف املســائل ذات ٥٩/١١٦

وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة اليت أجرا اللجنة الفرعية يف إطار هذا البند من          . السـواتل 
ــر اللجــنة الفرعــية    ــيقة ٨٤-٧٤الفقــرات (جــدول األعمــال، حســبما ورد يف تقري  مــن الوث

A/AC.105/848.( 

عار عن بعد للتنمية املستدامة، كما      وشـددت اللجـنة عـلى أمهـية تكنولوجيا االستش          -١١٩
شــددت يف ذلــك الصــدد عــلى أمهــية توفــري إمكانــية الوصــول دون متيــيز إىل أحــدث بــيانات 

 .االستشعار عن بعد وإىل املعلومات املستمدة منها بتكلفة معقولة ويف توقيت مناسب

ال سواتل  والحظـت اللجـنة أن الـتقدم التكـنولوجي والتطبـيقات التكنولوجية يف جم              -١٢٠
رصـد األرض مـن األمـور اهلامـة للـبلدان النامـية بسـبب ما تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز                

 .التنمية املستدامة

وشـددت اللجـنة عـلى أمهـية بـناء قـدرات يف جمـال استيعاب تكنولوجيا االستشعار                   -١٢١
 .عن بعد واستخدامها، وخصوصا من أجل الوفاء باحتياجات البلدان النامية

ــدول األعضــاء يف جمــال        -١٢٢ ــيما بــني ال ــدويل ف ــتعاون ال ــرزت اللجــنة أيضــا أمهــية ال وأب
 .استخدام سواتل االستشعار عن بعد، خصوصا من خالل تقاسم اخلربات والتكنولوجيات
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  احلطام الفضائي -٣ 
، واصـلت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية         ٥٩/١١٦عمـال بقـــرار اجلمعـيــة العامـة          -١٢٣

 اليت اعتمدت يف    خلطة العمل  بـند جـدول األعمال املتعلق باحلطام الفضائي، وفقا           نظـرها يف  
وأحاطت اللجنة علما   ). A/AC.105/761 من الوثيقة    ١٣٠الفقرة  (دورـا الثامـنة والـثالثني       

باملناقشـة الـيت أجـرـا اللجـنة الفرعـية حـول احلطـام الفضـائي، والـيت تـرد يف تقريــر اللجنــة                    
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٠٧-٨٥الفقرات (الفرعيــة 

ــة         -١٢٤ ــية العامـ ــرار اجلمعـ ــال بقـ ــية، عمـ ــنة الفرعـ ــياح أن اللجـ ــنة بارتـ ــت اللجـ  والحظـ
ــنظر، حســب      ٥٩/١١٦ ــريقا عــامال لل ــية واألربعــني ف ــد يف دورــا الثان ، أنشــأت مــن جدي

ت واملعنية باحلطام   االقتضـاء، يف املقـترحات الـيت قدمـتها جلـنة التنسيق املشتركة بني الوكاال              
بشـأن التخفـيف مـن خماطـر احلطام الفضائي ويف أي تعليقات قد ترد يف                ) الـيادك (الفضـائي   
 .ذلك الشأن

ــام          -١٢٥ ــنظر يف مســألة احلط ــلى أمهــية ال ــية ع ــع اللجــنة الفرع ــا م ــدت اللجــنة اتفاقه وأب
 من الفضـائي وعـلى أن الـتعاون الـدويل ضـروري لوضـع اسـتراتيجيات أنسب وأيسر تكلفة             

أجــل التقلــيل إىل أدىن حــد مــن الــتأثري احملــتمل لــلحطام الفضــائي عــلى البعــثات الفضــائية يف 
املســتقبل، وأنــه ينــبغي للــدول األعضــاء، وخصوصــا الــبلدان املــرتادة للفضــاء، عمــال بقــرار   

، أن تـويل مزيدا من االهتمام ملشكلة اصطدام األجسام الفضائية،           ٥٩/١١٦اجلمعـية العامـة     
لـك الـيت حتمـل عـلى متـنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفضائي ولسائر جوانب                 مبـا فـيها ت    

 مــن الوثــيقة ٩٠الفقــرة (مشــكلة احلطــام الفضــائي، وكذلــك رجوعــه إىل الغــالف اجلــوي   
A/AC.105/848.( 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضائي كان قد اتفق                -١٢٦
تخفيف من احلطام الفضائي يراعي فيها اعتبارات منها االستناد إىل          عـلى صـوغ وثيقة عن ال      

) A/AC.105/C.1/L.260(احملـتوى الـتقين ملـبادئ الـيادك التوجيهـية لتخفيف احلطام الفضائي              
وجعـلها ال تـزيد صـرامة مـن الناحـية التقنـية عـلى مـبادئ الـيادك اآلنفة الذكر، وجعلها غري             

ويل، وجعـلها تـأخذ يف االعتـبار معـاهدات األمم املتحدة            ملـزمة قانونـا مبوجـب القـانون الـد         
والحظــت اللجــنة أيضــا اتفــاق الفــريق العــامل عــلى أن  . ومــبادئها بشــأن الفضــاء اخلــارجي

خلطة تواصـل اللجـنة الفرعـية الـنظر يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق باحلطـام الفضـائي وفقا                
ــترة املمــتدة مــن     عمــل  ــتعددة الســنوات تشــمل الف ــدة م  ٢٠٠٧ إىل عــام ٢٠٠٥عــام جدي

 ).A/AC.105/848 من املرفق الثاين بالوثيقة ٦الفقرة (
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وأبـدي رأي مفـاده أن املـبادئ التوجيهـية الطوعـية الـيت تعكف اللجنة الفرعية على                   -١٢٧
صــوغها، وإن كانــت ســتمثل تقدمــا هامــا، فهــي لــن تشــمل كــل األوضــاع الــيت ينــتج فــيها  

 .ي إبقاؤها قيد النظرحطام، وبالتايل فسيكون من الضرور

وأبـدي رأي مفـاده أن مـبادئ الـيادك التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي ميكن أن                 -١٢٨
تقـرها اللجـنة الفرعـية بصـفتها اخللفـية التقنية للوثيقة املتعلقة بالتخفيف من احلطام الفضائي                 

 .اليت جيري صوغها يف إطار عمل الفريق العامل املعين باحلطام الفضائي

وأبـدي رأي مفـاده أن مـبادئ الـيادك التوجيهـية هـي تدابـري تقنـية متينة موجهة إىل                   -١٢٩
 .كل دولة لكي تعتمدها وتنفذها يف أنشطتها الفضائية الوطنية

والحظـت اللجـنة أن الواليـات املـتحدة قد أقرت مبادئ اليادك التوجيهية لتخفيف              -١٣٠
رسات بشأن التخفيف من احلطام تتسق مع       احلطـام الفضـائي وأن وكاالا الداخلية تنفذ مما        

والحظـت اللجنة أيضا أن الصني وماليزيا تستعمالن مبادئ اليادك التوجيهية           . تلـك املـبادئ   
 .مرجعا يف صوغ إطار الئحي وترخيصي وطين

ــاء       -١٣١ ــتوقف عــلى إبق ــود أن مســتقبل اســتخدام الفضــاء اخلــارجي ي ورأى بعــض الوف
 تدبــرها وأن احلطــام الفضــائي املوجــود يف الفضــاء     احلطــام الفضــائي يف مســتويات ميكــن   

ــه       ــية دون عــرقلة، ومــن مث فإن ــتهديد الرئيســي لتشــغيل الســواتل الوظيف اخلــارجي يشــكل ال
يشـكل الـتهديد الرئيسي لسبل استفادة اتمع العاملي من املنافع اليت يتيحها الفضاء استفادة         

 .متواصلة

ام الفضائي تقتضي التشديد بوجه خاص      وأبـدي رأي مفـاده أن حـل مشـكلة احلطـ            -١٣٢
ــبلدان غــري      ــتعاون الــدويل، مبــا يف ذلــك نقــل التكنولوجــيا ذات الصــلة إىل ال عــلى تــرويج ال
املـرتادة للفضـاء، بغـية نشـر اسـتراتيجيات مناسبة ومنهجية ترمي إىل التخفيف إىل أدىن حد                  

 .من أثر ذلك احلطام يف البعثات الفضائية املقبلة

 مفـاده أن الوعـي باحـتمال تسـبب احلطـام يف جعـل الفضـاء غـري قابل                    وأبـدي رأي   -١٣٣
لالسـتخدام قـد خفـف مـن إحلاحـية الـنظر يف مسـألة األسلحة املستندة إىل الفضاء، دون أن                

وكـرر ذلـك الوفـد نـداءه إىل الـتفاوض على اتفاق متعدد          . يصـرف الـنظر عـن تلـك املسـألة         
 .ءاألطراف حيظر كل األسلحة املستندة إىل الفضا

ــران١٦ و١٥ املعقودتــني يف ٥٤٧ و٥٤٤ويف اجللســتني  -١٣٤ ــيس  / حزي ــغ رئ ــيه، أَبل يون
، عن أعمال اجتماع ما )إيطاليا(الفـريق العـامل املعـين باحلطـام الفضـائي، كالوديو بورتيلي          
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بـني الـدورات الـذي عقده الفريق العامل أثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة، وفقا لالتفاق                
 .ت إليه اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعنيالذي توصل

والحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل قـد نظـر، أثـناء اجـتماعه مـا بني الدورات، يف                       -١٣٥
مقــترحات مقدمــة مــن أملانــيا وفرنســا واهلــند واململكــة املــتحدة والواليــات املــتحدة والــيابان 

ائي يعتزم الفريق العامل صوغها وفقا      واإليسـا بشـأن وثـيقة عـن التخفـيف مـن احلطـام الفض              
ــتعددة الســنوات     ــدة امل ــه اجلدي ــيقة  (خلطــة عمل   Corr.1وA/AC.105/2005/CRP.8 انظــر الوث

 .ونظر الفريق العامل أيضا يف اقتراح قدمته كندا). Add.1و

والحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل قـد شـرع، أثناء اجتماعه ما بني الدورات، يف                    -١٣٦
ــيقة بشــأن التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي، اســتنادا إىل املقــترحات    العمــل عــلى صــ  وغ وث

انظر (والحظـت أيضـا أن الفـريق العـامل سيسـتعرض الصـيغة األولية لتلك الوثيقة                 . املقدمـة 
 أثـناء الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعية وفقا خلطة            A/AC.105/2005/CRP.18)الوثـيقة   

 .العمل املتعددة السنوات
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -٤ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية واصـلت، عمـال بقرار اجلمعية              -١٣٧

، الــنظر يف البــند املــتعلق باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء        ٥٩/١١٦العامــة 
 يف اللجنة الفرعية حول استخدام      وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـات اليت دارت         . اخلـارجي 

الفقرات (مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي، والـيت تـرد يف تقريـر اللجنة الفرعية                     
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٢٥-١٠٨

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعـية قد جددت الدعوة إىل فريقها العامل                  -١٣٨
لـنووية يف الفضـاء اخلارجي لكي ينعقد أثناء دورا الثانية     املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة ا        

والحظــت اللجــنة ). الواليــات املــتحدة(واألربعــني برئاســة الرئيســة باإلنابــة ألــيس كابونــييت 
بارتـياح أيضـا أن الفـريق العـامل قـد أحـرز تقدمـا كـبريا وقـام بعمـل ناجح ومفصل يف تبين              

ضــع إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات  وصــوغ خــيارات تنفــيذية حمــتملة مــن أجــل و 
املـتعلقة بأمـان تطبــيقات مصـادر القــدرة الـنووية يف الفضــاء اخلـارجي املخطــط هلـا واملرتقــبة       

 .حاليا

ــتمدت يف        -١٣٩ ــيت اع ــتعددة الســنوات ال ــياح أن خطــة العمــل امل والحظــت اللجــنة بارت
 قد عدلت ومددت إىل عام ٢٠٠٣الـدورة األربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف عام              

 أثـناء الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية من أجل إتاحة تنظيم وعقد حلقة عمل               ٢٠٠٧
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تقنـية مشـتركة مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة حـول اهلدف من معيار أمان تقين حمتمل                      
ومساته العامة، وهي   بشـأن مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي ونطاق ذلك املعيار                 

ــناء الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية، يف شــباط     فــرباير /حلقــة مــن املــزمع عقدهــا أث
٢٠٠٦. 

وأبــدي رأي مفــاده أن حلقــة العمــل ستســاعد عــلى حتديــد ســبل املضــي قدمــا يف      -١٤٠
اجلهـود الـيت سـبق بذهلـا مـن أجـل صـوغ إطـار دويل يكفل استخدام مصادر القدرة النووية                    

ملوجـودة يف الفضـاء اخلـارجي اسـتخداما آمـنا، وأن اجـتماع مـا بـني الدورات الذي عقده                     ا
الفــريق العــامل أثــناء الــدورة الثامــنة واألربعــني للجــنة سيضــع األســاس الــالزم لتنظــيم حلقــة  

 .العمل اآلنفة الذكر

ــئة      -١٤١ وأبــدي رأي مفــاده أن جتريــب أســلحة فضــائية ونشــرها واســتعماهلا ســيوجد بي
فـيها تلـك األسـلحة ديـدا يسـتهدف األمـن العـاملي، وأن الـدول الـيت متلك أسلحة                     تشـكل   

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

ــنووية يف الفضــاء      -١٤٢ ــه ينــبغي عــدم اســتخدام مصــادر القــدرة ال وأبــدي رأي مفــاده أن
وقــيل إنــه إذا مــا اســتخدمت مصــادر . اخلــارجي، ال ســيما يف املــدارات القريــبة مــن األرض

بعثات الفضاء السحيق   القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي فإن استخدامها ينبغي حصره يف            
 .حيث ال ميكن استخدام مصادر أخرى للقدرة النووية

 أن تتعاون على أجنع حنو ممكن وأبـدى أحـد الوفود عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي    -١٤٣
مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة فـيما يتعلق باستخدام مصادر القدرة النووية، مع مراعاة                   

ورأى ذلك الوفد أنه، من أجل تيسري انتقاء اخليار التنفيذي فيما . أسـاليب عمـلهما املختلفة    
ريـة واللجنة، فإن اخليار األول،  يـتعلق بالـتعاون يف املسـتقبل بـني الوكالـة الدولـية للطاقـة الذ             

الـذي يتضـمن الـتعاون والعمـل بشـكل وثـيق بـني اهليئـتني، سـيكون اخلـيار األنسـب، إذا ما             
 .وضعت يف االعتبار اختصاصات وإجراءات كل منهما

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن املسـألة املـتعلقة باستخدام مصادر القدرة                    -١٤٤
ي هـي مسألة آنية وموضوع الساعة بالنظر إىل املشاكل اجلسيمة           الـنووية يف الفضـاء اخلـارج      

الـيت ميكـن أن تـلحق بالبيـئة، وأن مـن املهـم أن تـناقش اللجـنة وجلنتها الفرعية القانونية هذه                   
وأعــرب ذلــك الوفــد عــن قلقــه مــن عقــد اجــتماعات الفــريق العــامل بالــتوازي مــع  . املســألة

لنامـية ال تستطيع توفري أكثر من مندوب واحد         اجللسـات العامـة للجـنة، حيـث إن الـبلدان ا           
 .أو مندوبني اثنني للمشاركة يف اجتماعات متزامنة
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وأبـدي رأي مفـاده أنه ينبغي التقليل من استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء      -١٤٥
اخلــارجي والتركــيز عــلى اســتخدام الفضــاء يف تطبــيقات مدنــية، حيــث إن ذلــك يســاهم يف  

بشرية ورخائها وتنميتها، خصوصا يف جماالت الصحة ومحاية البيئة والتخفيف          حتقـيق أمـن ال    
 .من الكوارث على األرض

يونيه، أبلغ رئيس الفريق العامل املعين  / حزيـران  ١٤، املعقـودة يف     ٥٤٣ويف اجللسـة     -١٤٦
، )اململكة املتحدة (باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي، سام هاربيسون               

، ٥٤٥ويف اجللسة   . الـتقدم الـذي أحـرزه الفـريق العـامل أثناء جلساته ما بني الدورات              عـن   
يونـيه، أبلغت الرئيسة باإلنابة، أليس كابونييت، عن نتائج جلسات  / حزيـران ١٥املعقـودة يف    

 .ما بني الدورات اليت عقدها الفريق العامل أثناء الدورة احلالية للجنة

أنـه، نتـيجة للعمـل الـذي قام به الفريق العامل، وضعت             والحظـت اللجـنة بارتـياح        -١٤٧
الصــيغة النهائــية لقائمــة أولــية بــاألهداف واملواضــيع احملــتملة ولــلجدول الــزمين اإلسترشــادي 

وأقــرت اللجــنة القائمــة األولــية بــاألهداف واملواضــيع احملــتملة   . حللقــة العمــل اآلنفــة الذكــر 
 ).A/AC.105/L.260(واجلدول الزمين اإلسترشادي حللقة العمل 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن يواصـل الفـريق العـامل أعماله ما بني الدورات، بالوسائل                   -١٤٨
ــية للطاقــة الذريــة ومكتــب شــؤون      ــتعاون الوثــيق مــع الوكالــة الدول اإللكترونــية، وذلــك بال
الفضـاء اخلـارجي، ـدف وضـع الصـيغة النهائـية للجوانـب التنظيمـية واللوجستية، والقيام،                  

 االقتضـاء، بـتعديل اجلدول الزمين اإلسترشادي ألعمال حلقة العمل املزمع عقدها أثناء              عـند 
 .الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

  
  التطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية -٥ 

ار اجلمعية الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية قد نظرت، عمال بقر           -١٤٩
، يف البــند املــتعلق بالتطبيــب عــن بعــد املســتند إىل الــنظم الفضــائية مبوجــب ٥٩/١١٦العامــة 

وأحاطت . خطـة العمـل الثالثـية السـنوات الـيت اعـتمدا اللجـنة الفرعـية يف دورا األربعني                  
ــند مــن جــدول        ــيت دارت يف اللجــنة الفرعــية يف إطــار ذلــك الب اللجــنة عــلما باملناقشــات ال

 مــــن الوثــــيقة ١٣٨-١٢٦الفقــــرات (والــــيت تــــرد يف تقريــــر اللجــــنة الفرعــــية مــــال، األع
A/AC.105/848.( 

ونوهـت اللجـنة مبسـامهة التطبيـب عـن بعد يف حتسني الصحة العمومية، وخاصة يف                  -١٥٠
 مـن األهـداف اإلمنائية لأللفية وهو مكافحة         ٦املـناطق الريفـية، وكذلـك يف الوفـاء بـاهلدف            

والحظــت اللجــنة كذلــك أن بعــض  . املالريــا وغــري ذلــك مــن األمــراض اإليــدز وفريوســه و
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الــدول تســتخدم القــدرات الفضــائية عــلى أكمــل وجــه مــن أجــل حتســني خدماــا الصــحية  
العمومــية، بيــنما تعكــف دول أخــرى عــلى اســتهالل مشــاريع رائــدة يف جمــال التطبيــب عــن 

ن اهتمام كبري بتقاسم العمل والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير مـا يـبديه اـتمع الدويل م           . بعـد 
. الــذي جيــري االضــطالع بــه يف جمــال التطبيــب عــن بعــد واالســتفادة مــن ذلــك العمــل          

والحظـت اللجـنة أيضـا القلـق القـائم بشـأن احلواجـز القانونـية والرقابـية فـيما يـتعلق بتطبيق                       
لصــلة، التطبيــب عــن بعــد، والــتكلفة العالــية لــلمعدات والــرباجميات الطبــية البيولوجــية ذات ا 

والـنداء إىل إتاحـة مـزيد مـن الفـرص للـبلدان النامية لتمكينها من جين أقصى قدر من املنافع            
 .من التطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية

  
  األجسام القريبة من األرض -٦ 

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية قد نظرت، عمال بقرار اجلمعية            -١٥١
، يف بـند يـتعلق باألجسـام القريـبة من األرض يف إطار خطة العمل الثالثية                 ٥٩/١١٦العامـة   

وأحاطت اللجنة علما   . السـنوات الـيت اعـتمدا اللجـنة الفرعـية يف دورا احلادية واألربعني             
باملناقشـة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار ذلك البند من جدول األعمال، واليت ترد يف                 

 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٥٣-١٣٩الفقرات (ة الفرعية تقرير اللجن
  

  دعم تدبر الكوارث املستند إىل النظم الفضائية -٧ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية قد نظرت، عمال بقرار اجلمعية            -١٥٢

إىل النظم  ، يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق بدعـم تدبـر الكـوارث املستند                  ٥٩/١١٦العامـة   
الفقرة (الفضـائية، وفقـا لـلخطة الثالثـية السـنوات الـيت اعتمدا يف دورا احلادية واألربعني                  

وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــات الــيت  ). A/AC.105/823 مــن املــرفق الــثاين بالوثــيقة  ١٨
لجنة دارت يف اللجـنة الفرعـية يف إطار ذلك البند من جدول األعمال، واليت ترد يف تقرير ال         

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

وقدمــت اللجــنة تعازيهــا إىل الــدول الــيت عانــت مــن كارثــة التســونامي الــيت حلّــت   -١٥٣
 . ومن خملفاا٢٠٠٤ديسمرب /باحمليط اهلندي يف كانون األول

اهلــائل وقدمــت اللجــنة تعازيهــا أيضــا إىل شــيلي، حكومــة وشــعبا، بســبب الزلــزال    -١٥٤
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران١٤الذي هز مشال ذلك البلد يف 

والحظـت اللجـنة أن الكارثـة األلـيمة املتمـثلة يف الزلـزال والتسونامي واليت أصابت                  -١٥٥
 وأودت حبــــياة ٢٠٠٤ديســــمرب / كــــانون األول٢٦بلدانــــا يف مــــنطقة احملــــيط اهلــــندي يف 
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 وأجنع لتكنولوجيا الفضاء يف  شـخص أبـرزت أمهـية إجيـاد دور أكرب       ٢٣٠ ٠٠٠يقـارب    مـا 
 .التنبؤ بالكوارث الطبيعية ورصدها والتخفيف من آثارها، وإىل احلاجة إىل ذلك الدور

والحظــت اللجــنة أن الصــور املستشــعرة عــن بعــد واالتصــاالت الســاتلية، مبــا فــيها    -١٥٦
خدمـات التطبيـب عـن بعـد تسـتخدم يف عملـيات اإلغاثـة بعـد حـدوث كارثة تسونامي يف                      

 .طقة احمليط اهلنديمن

والحظـت اللجـنة أن اجتماع قادة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا يف أعقاب وقوع                -١٥٧
، قــد اعــتمد ٢٠٠٥يــناير / كــانون الــثاين٦كارثــة التســونامي، الــذي عقــد يف جاكارتــا يف  

ــتعمري         ــة يف حــاالت الطــوارئ واإلصــالح وال ــز اإلغاث ــن أجــل تعزي ــا بشــأن العمــل م إعالن
ــة يف أع ــونامي  والوقايـ ــزال والتسـ ــة الزلـ ــاب كارثـ ــادة   . قـ ــتزام القـ ــالن الـ ــمنه اإلعـ ــا تضـ وممـ

 .واملشاركني بإنشاء نظام إنذار مبكر إقليمي

والحظـت اللجـنة بارتياح أن املركز الوطين التايلندي لإلنذار بالكوارث قد فُتح يف     -١٥٨
سونامي والحظـت اللجـنة بارتـياح أيضا أن حمطة أمامية لكشف الت          . ٢٠٠٥مـايو   / أيـار  ٣٠

 .وموصولة بأجهزة استقبال للبث الساتلي قد أنشئت يف سياق املركز اجلديد

والحظـــت اللجـــنة بارتـــياح أيضـــا أن عـــدة دول ومـــنظمات اســـتخدمت بـــنجاعة   -١٥٩
 .تكنولوجيا الفضاء يف تقدمي مساعدة نشطة من أجل التنبؤ بالكوارث ورصدها وتقديرها

 تكنولوجيا الفضاء فعال مسامهتها يف التخفيف       وأبـدي رأي مفـاده أنه، بينما أثبتت        -١٦٠
مـن آثـار الكـوارث الطبيعـية بوجـه عـام، فإنـه ينـبغي حتسـني آلـيات اإلنـذار والرصد والتنبؤ                        

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

لنظر يف إنشاء هيئة دولية تعىن بتنسيق       وأبـدي رأي مفـاده أن بإمكـان اللجنة، عند ا           -١٦١
ــنظر يف توســيع نطــاق        ــر الكــوارث، أن ت اخلدمــات الفضــائية مــن أجــل اســتخدامها يف تدب

ورأى ذلك  . مسـؤولية مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي لكـي يشـمل تلـك اهليـئة التنسـيقية                   
ل له    الوفــد أن املكتــب، بصــفته هيــئة مــن هيــئات األمــم املــتحدة، له املؤهــالت الــيت تكفــ      

ــادة طفــيفة يف املــوارد،      ــنهج، الــذي يــنطوي عــلى زي االضــطالع بــتلك املهمــة، وأن هــذا ال
 .سيكون أجنع تكلفة من إنشاء هيئة جديدة

ــئة      -١٦٢ وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن االقــتراح الداعــي إىل إنشــاء تلــك اهلي
تقنـية بـناء عـلى توصية       التنسـيقية هـو أول إجـراء مـلموس اختذتـه اللجـنة الفرعـية العلمـية وال                 

ورأى ذلـك الوفد أن تلك اهليئة ينبغي أن تناط ا رمسيا املسؤولية عن              . اليونيسـبيس الثالـث   
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تنسـيق وتنفيذ منظومة فضائية عملياتية متكاملة من أجل تدبر الكوارث الطبيعية والتخفيف             
 .من آثارها على نطاق عاملي

يـئة التنسـيقية الفضائية الدولية املقترحة       وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن اهل             -١٦٣
لـتدبر الكـوارث ستسد فجوات يف تنسيق اخلدمات الفضائية املعنية بتدبر الكوارث الطبيعية              

فــيما يــتعلق مبــرحليت الوقايــة " الفضــاء والكــوارث الكــربى"وســتكمل امليــثاق الــدويل بشــأن 
ملـثمر إنشـاء مـنظمة جديدة يف    ورأى ذلـك الوفـد أنـه قـد يكـون مـن غـري ا           . وإعـادة التأهـيل   

قطـاع يشهد العديد من املتعهدين الدوليني وأن من األفضل إنشاء تلك اهليئة ضمن منظومة               
 .األمم املتحدة أو كجزء من منظمة دولية موجودة

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

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

  النامية ومصاحلها
، يف  ٥٩/١١٦نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، عمـال بقرار اجلمعية العامة                 -١٦٤

 بــاملدار الثابــت بالنســبة لــألرض واالتصــاالت الفضــائية بصــفته بــند جــدول األعمــال املــتعلق
ــنفردا /موضــوعا ــند مناقشــة م وأحاطــت اللجــنة عــلما باملناقشــات الــيت دارت يف اللجــنة    . ب

ــية          ــر اللجــنة الفرع ــرد يف تقري ــيت ت ــال، وال ــن جــدول األعم ــند م ــك الب ــية يف إطــار ذل الفرع
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٨٠-١٧٤الفقرات (

وأعـرب بعـض الوفـود جمددا عن رأي مفاده أن املدار الثابت بالنسبة لألرض مورد                 -١٦٥
ورأت تلك الوفود أن استغالل املدار الثابت بالنسبة        . طبـيعي نادر ومهدد بأن يصبح مشبعا      

لـألرض ينـبغي ترشـيده وإتاحـته لكـل الـبلدان، وخاصـة الـبلدان النامـية، ممـا يتـيح هلـا فرصة                       
ورأت أنــه ينــبغي أن تــراعى . ثابــت بالنســبة لــألرض يف ظــروف عادلــةالوصــول إىل املــدار ال

أيضـا احتـياجات الـبلدان النامـية ومصـاحلها واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان واإلجراءات اليت         
 .يتبعها االحتاد الدويل لالتصاالت

وأشـار بعـض الوفـود إىل توافـق اآلراء الـذي توصـلت إليه اللجنة الفرعية يف دورا                    -١٦٦
ــرابعة واألربعــني، يف عــام   ــية يف    )٧( ٢٠٠١ال ــيه اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن  وتوصــلت إل

بشأن ) A/AC.105/786 من الوثيقة ١٣٢الفقرة  (٢٠٠٢دورـا التاسـعة والـثالثني، يف عام      
املـدار الثابـت بالنســبة لـألرض، الـذي يتسـم خبصائصــه املتمـيزة، هـو جـزء مــن         "القـول بـأن   
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 ولذلـك، رأت تلـك الوفـود أن املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض ينبغي أن                  ."الفضـاء اخلـارجي   
 .خيضع لنظام خاص

والحظـت اللجـنة باهتمام أن اللجنة الفرعية استمعت، يف دورا الثانية واألربعني،              -١٦٧
، إىل عــرض إيضــاحي قدمــه ممــثل كولومبــيا، نــيابة عــن األمانــة املؤقــتة ملؤمتــر ٢٠٠٥يف عــام 

أداة حتليل الستغالل املدار الثابت بالنسبة      " ية الـرابع املعين بالفضاء، وعنوانه       القـارة األمريكـ   
، موضـحا فـيه االسـتخدام غـري املـتجانس ملوارد طيف الترددات يف املدار، مما يزيد               "لـألرض 

 .من احتمال تعرض بعض املناطق إىل التشبع
  

  يزياء الشمسية سنة دولية للفيزياء األرضية والف٢٠٠٧دعم إعالن سنة  -٩ 
الحظــــت اللجــنــة أن اللجــنــة الفرعــيــة العلمــيــة والتقنــية قــد نظــرت، عمــال بقــرار    -١٦٨

 سنة  ٢٠٠٧، يف بـند مـن جدول األعمال يتعلق بدعم إعالن سنة             ٥٩/١١٦اجلمعـية العامـة     
وأحاطت . بند مناقشة منفردا/دولـية للفـيزياء األرضـية والفـيزياء الشمسـية، بصـفته موضـوعا        

للجـنة عـلما باملناقشـة الـيت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار ذلك البند من جدول األعمال،      ا
 ).A/AC.105/848 من الوثيقة ١٩٢-١٨١الفقرات (واليت ترد يف تقرير اللجنة الفرعية 

 ستكون مسعى دوليا    ٢٠٠٧والحظـت اللجـنة أن السـنة الدولية للفيزياء الشمسية            -١٦٩
قة يف إطاره الستضافة صفائف من األدوات أو توفري باحثني من  ختطـط الـدول يف كـل مـنط        

والحظـت اللجنة كذلك أن السنة الدولية للفيزياء  . العـلماء أو عـرض دعـم لبعـثات فضـائية       
 ستصـلح لتركـيز االهـتمام يف كـامل أحناء العامل على أمهية التعاون الدويل                ٢٠٠٧الشمسـية   

 .األرضية-يف أنشطة البحث يف جمال الفيزياء الشمسية
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية -١٠ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية قد نظرت، عمال بقرار اجلمعية            -١٧٠

. بعني، يف اقـتراحات ملشـروع جدول األعمال املؤقت لدورا الثالثة واألر           ٥٩/١١٦العامـة   
وقـد أقـرت اللجـنة الفرعـية توصـيات فـريقها العـامل اجلامع بشأن مشروع جدول األعمال                   

 واملـرفق األول من     ١٩٥-١٩٣الفقـرات   (املؤقـت للـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعـية             
 ).A/AC.105/848الوثيقة 

رسة املتمثلة واسـتذكرت اللجـنة توصـيتها يف دورا السابعة واألربعني مبواصلة املما      -١٧١
واالحتاد ) كوسـبار (يف التنظـيم التـناويب السـنوي للـندوة املشـتركة بـني جلـنة أحبـاث الفضـاء                    

وأقــرت . والــندوة املعنــية بــتعزيز الشــراكة مــع الصــناعة  ) إيــاف(الــدويل لــلمالحة الفضــائية  
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عليق اللجـنة اتفـاق اللجـنة الفرعـية عـلى عقـد الـندوة املعنـية بـتعزيز الشـراكة مع الصناعة وت                      
واالحتـاد الدويل للمالحة الفضائية يف      ) كوسـبار (الـندوة املشـتركة بـني جلـنة أحبـاث الفضـاء             

 ).A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٤الفقرة  (٢٠٠٦عام 

وأقـرت اللجـنة التوصـية الداعـية إىل أن تتناول الندوة البعثات الرادارية ذات الفتحة         -١٧٢
وأقـرت اللجـنة أيضـا اتفـاق اللجنة الفرعية على أن تعقد الندوة يف               . االصـطناعية وتطبـيقاا   

ظهـرية الـيوم األول مـن الـدورة الثالثة واألربعني وأن يكرس للندوة كل الوقت املتاح للجنة                  
 ).A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٥الفقرة (الفرعية يف تلك الظهرية 

اصـل اللجـنة الفرعـية الـنظر يف البـند املتعلق باحلطام       وأقـرت اللجـنة التوصـية بـأن تو         -١٧٣
الفضــائي وفقــا خلطــة العمــل اجلديــدة املــتعددة الســنوات الــيت اتفقــت علــيها اللجــنة الفرعــية  

ــرة ( ــرة ١٩٤الفقـ ــرة  ١٨، والفقـ ــرفق األول، والفقـ ــيقة  ٦ مـــن املـ ــثاين بالوثـ ــرفق الـ  مـــن املـ
A/AC.105/848.( 

اصل اللجنة الفرعية النظر يف البند املتعلق باستخدام        وأقـرت اللجـنة التوصـية بـأن تو         -١٧٤
مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي وفقـا خلطـة العمـل املـتعددة السـنوات بصيغتها                     

 مــن املــرفق األول، ١٩، والفقــرة ١٩٤الفقــرة (املعدلــة الــيت اتفقــت علــيها اللجــنة الفرعــية  
 ).A/AC.105/848 من املرفق الثالث بالوثيقة ٨والفقرة 

وأقــرت اللجــنة توصــية اللجــنة الفرعــية بشــأن تعديــل خطــة العمــل فــيما خيــص بــند   -١٧٥
ــبة مــن األرض للعــامني     الفقــرة  (٢٠٠٧ و٢٠٠٦جــدول األعمــال املــتعلق باألجســام القري

 ).A/AC.105/848 من املرفق األول بالوثيقة ٢٠، والفقرة ١٩٤

اصة بتعديل خطة العمل بشأن بند جدول  وأقـرت اللجـنة توصـية اللجنة الفرعية اخل         -١٧٦
الفقرة  (٢٠٠٦األعمـال املـتعلق بدعـم تدبـر الكـوارث باالعتماد على النظم الفضائية للعام                

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

  النظر يف بند٢٠٠٦وأقـرت اللجنة التوصية اخلاصة بأن تبدأ اللجنة الفرعية يف عام             -١٧٧
، وفقــا خلطــة ٢٠٠٧جديــد مــن جــدول األعمــال بشــأن الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية   

 مــن املــرفق األول ٢٢الفقــرة (العمــل املــتعددة الســنوات الــيت اتفقــت علــيها اللجــنة الفرعــية 
 ).A/AC.105/848بالوثيقة 

ية واألربعني،  واسـتنادا إىل مداوالت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أثناء دورا الثان           -١٧٨
اتفقـت اللجـنة عـلى مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت التايل للدورة الثالثة واألربعني للجنة               

 :الفرعية
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 .تبادل عام لآلراء وتقدمي عرضا للتقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية -١ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٢  

ة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء  تنفــيذ توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحد   -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 سينظر فيها يف إطار خطط العمل -٥ 

 احلطام الفضائي؛ )أ(  

 عــلى الــنحو املــبني يف خطــة العمــل املــتعددة  ٢٠٠٦العمــل لعــام (   
ــرة   ــواردة يف الفقــ ــنوات الــ ــيقة   ٦الســ ــثاين بالوثــ ــرفق الــ ــن املــ  مــ

A/AC.105/848( 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ )ب(  

ــين يف الفقــرة  ٢٠٠٦العمــل لعــام (    ــنحو املب ن املــرفق  مــ٨ عــلى ال
 )A/AC.105/848الثالث بالوثيقة 

 التطبيب عن بعد املستند إىل النظم الفضائية؛ )ج(  

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

 األجسام القريبة من األرض؛ )د(  

 مـن املـرفق   ٢٠نحو املبـين يف الفقـرة    عـلى الـ  ٢٠٠٦العمـل لعـام   (   
 )A/AC.105/848األول بالوثيقة 

 دعم تدبر الكوارث املستند إىل النظم الفضائية؛ )ه(  

 مـن املـرفق   ٢١ عـلى الـنحو املبـين يف الفقـرة     ٢٠٠٦العمـل لعـام   (   
 )A/AC.105/848األول بالوثيقة 

 .٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية  )و(  
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 مــن املــرفق ٢٢ عـلى الــنحو املــبني يف الفقـرة   ٢٠٠٦مـل لعــام  الع(   
 )A/AC.105/848األول بالوثيقة 

دراســة الطبــيعة الفيزيائــية واخلــواص التقنــية . بــند مفــرد للمناقشــة/موضــوع -٦ 
لـلمدار الثابـت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته يف ميدان االتصاالت           

سـائل األخرى املتصلة بتطورات     الفضـائية وغـريه مـن املـيادين، وكذلـك امل          
االتصـاالت الفضـائية، مـع إيـالء اعتـبار خـاص الحتـياجات الـبلدان النامية                 

 ومصاحلها؛

مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة الـرابعة واألربعني للجنة الفرعية                -٧ 
بنود /العلمـية والتقنـية، مبـا يف ذلك حتديد املواضيع اليت ستبحث كمواضيع            

 . أو ستبحث يف إطار خطط عمل متعددة السنواتمفردة للمناقشة

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

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا الرابعة واألربعني                      -دال  
را أحاطـت اللجـنة عـلما مـع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دو                -١٧٩

، الذي تضمن نتائج مداوالا حول البنود اليت عهدت         )A/AC.105/850(الـرابعة واألربعـني     
عــلى ) إيطالــيا(، وشــكرت الســيد ماركــيزيو ٥٩/١١٦ــا اجلمعــية العامــة إلــيها يف القــرار  

 .قيادته املقتدرة كرئيس للجنة الفرعية القانونية

يونــيه، ألقــى رئــيس اللجــنة    /يــران حز١٣ للجــنة، املعقــودة يف  ٥٤٠ويف اجللســة  -١٨٠
 .الفرعية القانونية كلمة عن أعمال اللجنة الفرعية يف دورا الرابعة واألربعني

ــة         -١٨١ ــربازيل وبلجــيكا واجلمهوري ــيا وال ــثلو إيطال ــند مم ــذا الب ــار ه ــلمة يف إط ــى ك وألق
هلــند التشــيكية ومجهوريــة كوريــا وشــيلي والصــني وفرنســا وكولومبــيا ومالــيزيا ونــيجرييا وا 

 .والواليات املتحدة واليونان
  

  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -١ 
، نظرت اللجنة الفرعية ٥٩/١١٦الحظـت اللجـنة أنـه، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة         -١٨٢

تطبــيقها، القانونــية يف حالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة بالفضــاء اخلــارجي و  
وأحاطـت اللجنة الفرعية علما باملناقشة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار     . كبـند منـتظم   
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 من  ٣٨-٢٤الفقرات  (ذلـك البـند مـن جـدول األعمال، واليت ترد يف تقرير اللجنة الفرعية                
 ).A/AC.105/850الوثيقة 

 حبالــة معــاهدات والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية دعــت فــريقها العــامل املعــين  -١٨٣
األمـم املـتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد، سينتخب              

والحظت اللجنة أيضا أن اللجنة الفرعية اتفقت الحقا على تعليق          . رئيسـه يف تـاريخ الحـق      
عــني انعقــاد الفــريق العــامل وعــلى دعوتــه إىل االنعقــاد مــن جديــد يف الــدورة اخلامســة واألرب

، وعلى أن تستعرض يف تلك الدورة احلاجة إىل متديد واليته           ٢٠٠٦للجـنة الفرعية، يف عام      
 .بعد تلك الدورة

ورحبـت اللجـنة باملعلومـات الـيت قدمـتها بعـض الوفـود عـن حالـة معـاهدات األمم                      -١٨٤
املـتحدة اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي يف الوقـت الـراهن يف دول كـل من تلك الوفود                      
وعـن اإلجـراءات اإلضـافية اليت تعتزم تلك الدول اختاذها بغية االنضمام إىل تلك املعاهدات                

وأحاطـت اللجـنة عـلما أيضـا، مـع االرتياح، بالتقارير عن التقدم الذي               . أو التصـديق علـيها    
 .أحرزته الدول األعضاء يف صوغ قوانني الفضاء الوطنية اخلاصة ا

ا ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لــلمواد اإلعالمــية  وأعربــت اللجــنة عــن تقديــره -١٨٥
املمــتازة الــيت قدمهــا عــن تشــريعات الفضــاء الوطنــية واملعــاهدات الدولــية، وكذلــك لــلموقع 

 .الشبكي املفيد املتعلق بأعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

واتفقــت اللجــنة عــلى أن الــدول األعضــاء ينــبغي أن تــزود مكتــب شــؤون الفضــاء    -١٨٦
رجي بانـتظام مبعلومات عن تشريعات وسياسة الفضاء الوطنية فيها لكي حيتفظ املكتب             اخلـا 

 .بقاعدة بيانات حديثة العهد عن ذلك املوضوع

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن معـاهدات األمـم املـتحدة بشأن الفضاء                     -١٨٧
ي ويدعــم اخلــارجي أنشــأت إطــارا قانونــيا شــامال يشــجع عــلى استكشــاف الفضــاء اخلــارج 

االضـطالع بأنشـطة مـتزايدة التعقيد يف الفضاء اخلارجي من جانب احلكومات ومن جانب               
. اهليـئات اخلاصـة عـلى السـواء، ويفـيد الـدول املـرتادة للفضـاء والـدول غـري املرتادة للفضاء                     

 .ودعت تلك الوفود إىل زيادة االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجي

أي مفاده أنه بالنظر إىل التطورات يف أنشطة الفضاء،         وأعربـت وفـود أخـرى عـن ر         -١٨٨
مــثل االســتغالل الــتجاري للفضــاء ومشــاركة القطــاع اخلــاص، توجــد حاجــة إىل الــنظر يف   
ــنظام       ــز ال ــانون الفضــاء اخلــارجي بغــية مواصــلة تعزي ــدة بشــأن ق ــية شــاملة جدي صــوغ اتفاق
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ك الوفود أن اتفاقية شاملة     ورأت تل . القـانوين الـدويل الـذي يتناول أنشطة الفضاء اخلارجي         
 .وحيدة ميكن أن تنظم مجيع جوانب أنشطة الفضاء اخلارجي

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن الـنظر يف إمكانـية الـتفاوض حـول صـك شـامل جديد                       -١٨٩
 .بشأن قانون الفضاء ال ميكن أن يؤدي إالّ إىل تقويض مبادئ نظام قانون الفضاء احلايل

ه بالـنظر إىل أن معـاهدات األمـم املـتحدة بشأن الفضاء             وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـ         -١٩٠
اخلـارجي تطـورت مـن خـالل توافـق اآلراء وبأـا تتمـتع بالقـبول مـن عـدد كبري من الدول                     
فـإن نظـر اللجـنة الفرعـية يف حالـة وتطبيق تلك االتفاقيات أمر هام وسيشجع الدول اليت مل                    

 .اتصبح بعد أطرافا يف االتفاقيات على االنضمام إليه

وأُعـرب عن رأي مفاده أنه على الرغم من أن اإلطار القانوين الدويل الراهن يستند                -١٩١
إىل اتفاقــات مت التوصــل إلــيها بــتوافق اآلراء فــإن هــناك حاجــة إىل تنقــيح شــامل ملعــاهدات    

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

 الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ال يلــزم إجــراء تنقــيح شــامل ملعــاهدات   وأعــرب أحــد -١٩٢
الفضـــاء اخلـــارجي ولكـــن يلـــزم إجـــراء اســـتعراض يشـــتمل عـــلى إدخـــال تعديـــالت عـــلى  

ورأى ذلك الوفد أن املعاهدات ينبغي أن يتجلى فيها توازن بني القانون الدويل             . املعـاهدات 
 .هنةالعام وواقع القانون اخلاص يف أنشطة الفضاء الرا

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن ورقـة العمـل الـيت قدمها عدد من الدول           -١٩٣
، والــيت "اســتبيان بشــأن اخلــيارات املمكــنة لــتطوير قــانون الفضــاء الــدويل مســتقبال  "بعــنوان 

سيناقشـها الفـريق العـامل املعـين ببـند جـدول األعمـال يف الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجنة                  
نــية، ذات أمهــية خاصــة وميكــن أن تســاعد اللجــنة الفرعــية عــلى التوصــل إىل   الفرعــية القانو

 .استنتاجات بناءة بشأن اجتاه أعماهلا يف املستقبل

وأُعـرب عـن رأي مـؤداه أن واليـة الفـريق العـامل املعين ببند جدول األعمال ينبغي                 -١٩٤
ونية، ألن ذلك اإلجراء   أن متـدد إىل مـا بعـد الـدورة اخلامسـة واألربعـني للجـنة الفرعـية القان                  

 .سيساعد على تشجيع املزيد من حاالت االنضمام إىل معاهدات الفضاء اخلارجي

الرابطة الربازيلية لقانون   وأحاطـت اللجـنة عـلما مـع التقدير بأن مجهورية الربازيل و             -١٩٥
 استضــافتا حلقــة عمــل حــول قــانون الفضــاء عقــدت يف ريــو دي    املالحــة اجلويــة والفضــاء 

ورحبت اللجنة  . ٢٠٠٤نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٥ إىل   ٢٢الـربازيل، يف الفـترة من       جـانريو،   
بـاإلعالن عـن أن حكومـة نـيجرييا ستستضـيف حلقـة العمـل التالـية حـول قانون الفضاء يف                      

 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
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  معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتعلق بقانون الفضاء -٢ 
 أن اللجـنة الفرعـية القانونية قد نظرت، عمال بقرار اجلمعية العامة             الحظـت اللجـنة    -١٩٦
، يف معلومـات عـن أنشـطة املـنظمات الدولـية فـيما يـتعلق بقـانون الفضـاء، كبند                     ٥٩/١١٦

وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشـة الـيت دارت يف اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلك البند          . منـتظم 
 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ٥٣ -٣٩الفقرات (والواردة يف تقرير اللجنة الفرعية 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اللجـنة الفرعية القانونية زودت بتقارير من منظمات                -١٩٧
دولـية خمـتلفة عـن أنشـطتها املتعلقة بقانون الفضاء، واتفقت على أن تدعو األمانة املنظمات                 

عية يف دورا اخلامسة واألربعني، يف      الدولـية مـرة أخـرى إىل تقـدمي الـتقارير إىل اللجـنة الفر              
 .٢٠٠٦عام 

وأحاطـــت اللجـــنة عـــلما بقـــرار اللجـــنة العاملـــية ألخالقـــيات املعـــارف العلمـــية          -١٩٨
والتكنولوجـيا الـتابعة لليونسـكو بـأن ال تضـع إعالنـا للمـبادئ األخالقـية بـل أن تشدد على                      

وأن تذكي الوعي بتلك القضايا،     القضـايا األخالقـية واألدبـية الـيت تثريها األنشطة الفضائية،            
وقـد اعـتمدت تلـك اللجـنة العاملـية ذلـك القـرار يف دورا                . يف إطـار تعزيـز الـتعاون الـدويل        

، وســيقدم إىل اجلمعــية العامــة  ٢٠٠٥مــارس /العاديــة الــرابعة، املعقــودة يف بــانكوك يف آذار 
 . للنظر فيه٢٠٠٥لليونسكو يف أواخر عام 

ن مؤمتـــرا بشـــأن اإلطـــار القـــانوين واألخالقـــي ألنشـــطة والحظـــت اللجـــنة أيضـــا أ -١٩٩
 وأنه  ٢٠٠٤املالحـني الفضـائيني عـلى مـنت احملطـة الفضـائية الدولـية عقـد يف باريس يف عام                     

 بشـأن اإلطـار القـانوين واألخالقـي الستكشـاف املنظومة      ٢٠٠٦يعـتزم عقـد مؤمتـر يف عـام         
 . لقانون الفضاءاملركز األورويبالشمسية ينظم بالتشارك بني اليونسكو و

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي احلفـاظ عـلى الـتفاعل الوثيق بني قانون الفضاء                      -٢٠٠
وأخالقـيات الفضـاء وأنـه ينبغي تعزيز التعاون الوثيق بني اليونسكو واللجنة، ال سيما جلنتها           

 .الفرعية القانونية
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طبيعة املدار ) ب(تعيني حدوده؛ وتعريف الفضاء اخلارجي و) 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 

  االحتاد الدويل لالتصاالت
واصلت، وفقا لقرار اجلمعية العامة     الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية قد            -٢٠١
ــلي     ٥٩/١١٦ ــا ي ــتعلقة مب ــور امل ــنظر يف األم ــتظم، ال ــند من تعــريف الفضــاء  ) أ: ( ويف إطــار ب

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه،    ) ب(اخلـارجي وتعـيني حـدوده؛ و      
ادل للمدار الثابت   مبـا يف ذلـك الـنظر يف السبل والوسائل اليت تكفل االستخدام الرشيد والع              

ــدويل لالتصــاالت    ــدور االحتــاد ال وأحاطــت اللجــنة عــلما  . بالنســبة لــألرض دون مســاس ب
باملناقشـة اليت دارت يف اللجنة الفرعية يف إطار ذلك البند، والواردة يف تقرير اللجنة الفرعية                

 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ٧٠-٥٤الفقرات(

 املعـين ـذا البـند أعـيد إنشـاؤه برئاسة خوسيه             والحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل         -٢٠٢
لكـي يـنظر يف األمور املتعلقة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني          ) الـربازيل (مونسـريات فيـلهو     

حـدوده فقـط، وفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية القانونية يف دورا التاسعة            
 .ربعنيوالثالثني وأقرته اللجنة يف دورا الثالثة واأل

) ه(و ) ج (-) أ (٥وأقــرت اللجــنة توصــيات الفــريق العــامل الــواردة يف الفقــرات  -٢٠٣
ــره   ــيقة  (مــن تقري ــرفق األول بالوث ــيها اللجــنة الفرعــية   ) A/AC.105/850امل ــيت وافقــت عل وال

 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ٦٨الفقرة (

قنــية إىل الــنظر يف إمكانــية واتفقــت اللجــنة عــلى دعــوة اللجــنة الفرعــية العلمــية والت  -٢٠٤
إعـداد تقريـر عـن اخلصـائص التقنـية لألجسـام الفضـائية اجلويـة عـلى ضـوء املسـتوى الراهن                       

 .للتقدم التكنولوجي والتطورات اليت قد حتدث يف املستقبل املنظور

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض هو مورد                      -٢٠٥
فـريدة ومهـدد باإلشـباع، وأنـه ينـبغي لذلك ضمان الوصول إليه على               طبـيعي ذو خصـائص      

قـدم املسـاواة جلمـيع الـدول، مـع مـراعاة احتـياجات الـبلدان النامـية واملوقـع اجلغرايف لبعض                     
 .البلدان، على وجه اخلصوص

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن اسـتغالل املـدار الثابت بالنسبة لألرض،                    -٢٠٦
ضـافة إىل اسـتغالله استغالال رشيدا،      إل با ،طبـيعي حمـدود، ينـبغي أن يكـون        الـذي هـو مـورد       

مـتاحا جلمـيع الـبلدان، بصـرف الـنظر عـن قدراـا التقنـية الراهـنة، وبذلـك تتاح هلا إمكانية                       
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 الحتــياجات عــلى وجــه اخلصــوص،  ،عتــباراالالــنفاذ إىل املــدار بشــروط عادلــة، مــع إيــالء   
 االحتاد الدويل   بدعم من  لـلموقع اجلغـرايف لبلدان معينة،        الـبلدان النامـية ومصـاحلها وكذلـك       

 .لالتصاالت

وأعـرب بعـض الوفـود عـن ارتـياحه لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجنة الفرعية يف                    -٢٠٧
، والذي مفاده أن    )A/AC.105/738انظـر املـرفق الثالـث بالوثـيقة         (دورـا التاسـعة والـثالثني       

 املـدار الثابـت بالنسـبة لألرض ينبغي أن جيري بطريقة            التنسـيق بـني الـبلدان ـدف اسـتغالل         
 .عادلة ومبا يتوافق مع اللوائح الراديوية الصادرة من االحتاد الدويل لالتصاالت

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه، بغـية تنفيذ االتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية                   -٢٠٨
ارك فيه االحتاد الدويل لالتصاالت وأن      القانونـية يف دورـا التاسـعة والـثالثني، سيلزم أن يش           

وحتقــيقا لذلــك الغــرض، ينــبغي أن تصــبح العالقــة بــني االحتــاد الــدويل   . يــنفذه تنفــيذا فعــاال
لالتصـاالت واللجـنة أوثـق وأن تـنظّم بطـريقة جتعل من املمكن تنفيذ االتفاقات اليت تتوصل                  

 .إليها اللجنة تنفيذا فعاال

نـه رغـم الصـعوبات الـيت تكتـنف التوصل إىل توافق آراء              وأُعـرب عـن رأي مفـاده أ        -٢٠٩
بشـأن تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده، ينبغي أن تواصل الدول األعضاء مشاوراا       
بشـأن البـند، ـدف احلفـاظ عـلى السـالم واألمـن يف الفضاء اخلارجي وتعزيز استخدامه يف                

 .األغراض السلمية
  

 ستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستعراض املبادئ املتصلة با -٤ 
  وإمكان تنقيحها

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية القانونية قد واصلت، وفقا لقرار اجلمعية العامة                -٢١٠
، الـنظر يف اسـتعراض املـبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء               ٥٩/١١٦

 .بندا مفردا للمناقشة/ضوعااخلارجي وإمكان تنقيحها بصفته مو

والحظـت اللجـنة أنـه مت تـبادل لـآلراء يف اللجـنة الفرعـية القانونية بشأن استعراض                    -٢١١
املــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي وإمكــان تنقــيحها،  

، )A/AC.105/850 مـن الوثيقة     ٨١-٧١الفقـرات   (كمـا هـو وارد يف تقريـر اللجـنة الفرعـية             
أشـري فـيه إىل العمل الذي تقوم به حاليا اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إطار البند املعنون                  

 ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"
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النظر يف مشروع الربوتوكول األويل املتعلق باملسائل اخلاصة باملوجودات الفضائية  -٥ 
قة بالضمانات الدولية على املعدات املنقولة، اليت فُتح باب امللحق باالتفاقية املتعل

  ٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية قـد نظرت، وفقا لقرار اجلمعية العامة                   -٢١٢
لنظر يف املشروع األويل للربوتوكول     ا"بـند مفـرد للمناقشـة عـنوانه         /، يف موضـوع   ٥٩/١١٦

املـتعلق باملسـائل اخلاصـة باملوجودات الفضائية، امللحق باالتفاقية املتعلقة بالضمانات الدولية             
 ١٦تح باب التوقيع عليها يف كيب تاون، جنوب أفريقيا، يف           عـلى املعـدات املـنقولة، الـيت فُـ         

ناقشــة الــيت دارت يف اللجــنة   وأحاطــت اللجــنة عــلما بامل  ". ٢٠٠١نوفمــرب /تشــرين الــثاين 
 من ١١٧-٨٢الفقرات (الفرعـية يف إطـار ذلـك البند، كما وردت يف تقرير اللجنة الفرعية            

 ).A/AC.105/850الوثيقة 

، نظرت اللجنة الفرعية ٥٩/١١٦والحظـت اللجـنة أنـه، وفقا لقرار اجلمعية العامة            -٢١٣
 :ول األعمالالقانونية يف بندين فرعيني يف إطار هذا البند من جد

االعتـبارات املتصـلة بإمكانـية قـيام األمـم املـتحدة بوظيفة السلطة اإلشرافية                )أ( 
 ؛ املقبلمبوجب الربوتوكول

 وحقوق الدول   املقبلاالعتـبارات املتصـلة بالعالقـة بني أحكام الربوتوكول           )ب( 
 .والتزاماا مبوجب النظام القانوين املطبق على الفضاء اخلارجي

ظـت اللجـنة أن اللجنة الفرعية القانونية قد أعادت، وفقا لقرار اجلمعية العامة              والح -٢١٤
ــال    ٥٩/١١٦ ــة فالدميـــري كوبـ ــند، برئاسـ ــامل املعـــين بالبـ ــريقها العـ ــاد فـ ــة (، انعقـ اجلمهوريـ

 ).التشيكية

والحظـت اللجـنة مـع التقدير اجلهود االستثنائية اليت بذهلا يف التصدي هلذه القضايا                -٢١٥
، الذي  )هولندا( من فالدميري كوبال، بصفته رئيس الفريق العامل، ورينيه ليفيرب           املعقّـدة كـل   

إمكانية قيام األمم املتحدة بوظيفة السلطة      عمـل منسـقا ملشـاورات مـا بـني الـدورات بشـأن               
 . املقبل وأعد مشروع التقريراإلشرافية مبوجب الربوتوكول

نظـــرت يف مســـألة مـــدى ســـالمة والحظــت اللجـــنة أن اللجـــنة الفرعـــية القانونـــية   -٢١٦
 املقبل وأنه مل يتسن     مبوجـب الـربوتوكول   اضـطالع األمـم املـتحدة بـدور السـلطة اإلشـرافية             
 .التوصل إىل توافق آراء حول تلك املسألة احلرجة
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والحظـت اللجـنة أن الـدورة الثالـثة للجـنة اخلرباء احلكوميني التابعة للمعهد الدويل                 -٢١٧
الــيت ســتنظر يف مشــروع الــربوتوكول األويل ســوف  ) ليونــيدرواا(لتوحــيد القــانون اخلــاص  

 . ، وأن الدول األعضاء يف اللجنة ستكون مدعوة٢٠٠٥تعقد يف روما يف أواخر عام 

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن قـبول األمـم املتحدة أو أي من مكاتبها          -٢١٨
 هو أمر غري سليم ويتناقض   لالضـطالع بـدور السـلطة اإلشـرافية مبوجـب الربوتوكول املقبل           

 .مع الوالية األساسية لألمم املتحدة

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن الــربوتوكول القــادم نفســه ال ميكــن الدفــاع عــنه مــن      -٢١٩
 .الناحيتني التقنية واملنطقية فيما يتعلق باألهداف واألغراض املقترحة

نونية حتول دون قيام وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أنه ال توجد عقبات قا               -٢٢٠
 .األمم املتحدة بوظيفة السلطة اإلشرافية مبوجب الربوتوكول املقبل

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه، فـيما يتصـل بالعالقـة بني الربوتوكول                      -٢٢١
املقـبل واإلطـار القـانوين اخلـاص بالفضـاء اخلـارجي، ينـبغي أن تسـود مبادئ القانون الدويل                    

 . معاهدات الفضاء اخلارجيالعام الواردة يف

وأعـرب أحـد الوفـد عـن رأي مفـاده أنـه يلزم إجراء حتليل دقيق لآلثار اليت ينطوي                     -٢٢٢
علـيها الـربوتوكول املقـبل مـن حيـث الـتوافق بني القانون اخلاص والقانون الدويل العام، مع                   

ورأى . رسة العملية إيـالء عـناية دقـيقة ألوجه التناقض والتنازع املمكنة اليت قد تنشأ يف املما              
ذلـك الوفـد أن مـن الضـروري أن حتدد املسؤولية الدولية للدول يف حالة اخنراط هيئات غري       
ــة بــني حقــوق       ــة يف الفضــاء، وكذلــك العالق ــدول يف أنشــطة جتاري ــتلك ال حكومــية تابعــة ل
والـتزامات الـدول الـيت تشـارك هيـئاا الوطنـية يف تلك األنشطة بصفة جهات دائنة، حتديدا           

 .واضحا

ــروتوكول املوجــودات       -٢٢٣ ــتمام مبشــروع ب ــاده أن مســتوى االه وأُعــرب عــن رأي مف
الفضــائية يــدل عــلى األمهــية املعلقــة عــلى صــوغ صــك قــانوين قــادر عــلى أن ييســر الــتمويل  
اخلـاص لألنشـطة الفضـائية لفائدة التطبيقات الفضائية التجارية وكذلك التطبيقات الفضائية             

 .العمومية

ب بعـض الوفود عن رأي مفاده أن إضاعة الفرصة املتاحة للمسامهة يف صوغ              وأعـر  -٢٢٤
ــتدرجيي لقــانون       ــتطوير ال ــائدة اللجــنة الفرعــية يف ال ــبات ف ــتايل إث ــد، وبال ــانوين جدي صــك ق

ورأت تلـك الوفـود أن تلـك الفرصة هامة لتيسري توسيع     . الفضـاء، ستشـكل خسـارة كـبرية       
. دة جمموعة واسعة من الدول من ذلك التوسيعالقطـاع الفضـائي التجاري، وكذلك الستفا    
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وأيـدت تلـك الوفـود مواصـلة إدراج البند، بعنوانه الذي أعيدت صياغته، يف جدول أعمال                 
 .٢٠٠٦اللجنة الفرعية لدورا اخلامسة واألربعني، يف عام 

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن ورقــة العمــل املقدمــة مــن عشــر دول واملشــتملة عــلى     -٢٢٥
تولّـي األمـم املتحدة وظيفة السلطة اإلشرافية        ر يقـدم إىل اجلمعـية العامـة بشـأن           مشـروع قـرا   

ــربوتوكول  ــبل مبقتضــى ال ــيقة ( املق ــيه واعــتماده جاهــز   ) A/AC.105/C.2/L.258الوث ــنظر ف لل
 .ملواصلة النظر فيه من جانب اللجنة الفرعية مث اللجنة مث يف اية املطاف اجلمعية العامة

وفـود عـن رأي مفـاده أن مـن السـابق ألوانه مناقشة تقدمي مشروع                وأعـرب أحـد ال     -٢٢٦
قــرار إىل اجلمعــية العامــة وأن اللجــنة الفرعــية القانونــية اتفقــت عــلى الــنظر يف هــذا البــند يف   

ورأى ذلـك الوفد أنه ينبغي إبقاء اللجنة الفرعية         . دورـا اخلامسـة واألربعـني بعـنوان معـدل         
 .ة بالربوتوكول املقبلعلى علم جبميع التطورات املتعلق

ــتويل األمــم املــتحدة وظــائف       -٢٢٧ ــاده أن مــن الشــروط املســبقة ل وأُعــرب عــن رأي مف
الســلطة اإلشــرافية أال تكــون املــنظمة مســـؤولة عــن أي تكالــيف مرتــبطة مبمارســة تلـــك         

 .الوظائف وأن تتمتع باحلصانة من املسؤولية عن األضرار

يت اعترضــت عــلى اضــطالع األمــم املــتحدة  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن الوفــود الــ  -٢٢٨
ــيال تفصــيليا للخــيارات        ــدم حتل ــبل مل تق ــربوتوكول املق ــدور الســلطة اإلشــرافية مبوجــب ال ب

وأعـرب الوفـد الذي أبدى ذلك الرأي عن رأي مفاده أنه سيتوقع من تلك الوفود     . الـناجعة 
كومـــيني الـــتابعة أن تقـــدم خـــيارات أخـــرى تفصـــيلية يف الـــدورة الثالـــثة للجـــنة اخلـــرباء احل 

 .٢٠٠٥لليونيدروا للنظر يف املشروع األويل للربوتوكول يف روما يف أواخر عام 

وأُعـرب عن رأي مفاده أن وظائف السلطة اإلشرافية ينبغي أن يعهد ا إىل منظمة                -٢٢٩
دولـية قائمـة، مثل االحتاد الدويل لالتصاالت، أو إىل هيئة دولية خمصصة هلذا الغرض تنشئها       

 .ول األطراف يف االتفاقية والربوتوكول املقبلالد
  

  ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف تسجيل األجسام الفضائية -٦ 
الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية قـد نظرت، وفقا لقرار اجلمعية العامة                   -٢٣٠
ــية يف تســجيل األجســام الفضــائ   ٥٩/١١٦ ــنظمات الدول ــدول وامل ية طــبقا ، يف ممارســات ال

وأحاطــت اللجــنة عــلما . خلطــة العمــل الــيت اعــتمدا اللجــنة يف دورــا السادســة واألربعــني
باملناقشـة الـيت دارت يف اللجـنة الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمال، والواردة               

 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ١٣١-١١٨الفقرات (يف تقرير اللجنة الفرعية 
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أن اللجـنة الفرعـية قـد أنشـأت، وفقـا خلطـة العمـل، فريقا عامال                 والحظـت اللجـنة      -٢٣١
 ).السويد(جديدا معنيا بذلك البند من جدول األعمال، برئاسة نيكالس هيدمان 

ممارسات الدول  "والحظـت اللجـنة أن الورقـة اخللفـية الـيت أعدـا األمانـة، بعـنوان                   -٢٣٢
 Corr.1 و A/AC.105/C.2/L.255وثيقة  ال" (واملـنظمات الدولـية يف تسجيل األجسام الفضائية       

مارسات ، قدمـت مسـامهة قـيمة يف األعمال اليت يضطلع ا الفريق العامل املعين مب               )Corr.2و
 . يف إطار ذلك البندالدول يف تسجيل األجسام الفضائية

واتفقـت اللجـنة عـلى أن الـنظر يف البـند أتـاح فرصـة هامـة للجـنة الفرعـية القانونية                        -٢٣٣
ــبادل م ــية     لت ــيق اتفاق ــتعزيز تطب ــنها ول ــدول وقواني تســجيل علومــات مفــيدة عــن ممارســات ال

، مــن ))٢٩-د (٣٢٣٥مــرفق قــرار اجلمعــية العامــة  (األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي
 .خالل إرساء ممارسات مشتركة مواءمة يف تسجيل األجسام الفضائية

ا ليست أطرافا يف اتفاقية ، يف حـني أـ     الـدول األعضـاء   والحظـت اللجـنة أن بعـض         -٢٣٤
التسـجيل، قامـت طوعـيا بإنشـاء سجل وطين أو قدمت معلومات وفقا لقرار اجلمعية العامة       

 ).١٦-د( باء ١٧٢١

، استنادا إىل   ٢٠٠٦واتفقـت اللجـنة عـلى أن الفـريق العامل ميكن أن يركز يف عام                 -٢٣٥
 الدورة الرابعة واألربعني للجنة     الورقـة اخللفـية الـيت أعدـا األمانة واملناقشات اليت جرت يف            

 :الفرعية، على ما يلي

 ؛)اإلدارية والعملية(تنسيق املمارسات  )أ( 

 عدم تسجيل األجسام الفضائية؛ )ب( 

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

 .جنبيةعدم تسجيل األجسام الفضائية األ/املمارسات فيما يتعلق بتسجيل )د( 

 مـن تقريـره   ١٥-١٢وأقـرت اللجـنة توصـيات الفـريق العـامل الـواردة يف الفقـرات         -٢٣٦
 من  ١٣٠الفقرة  (والـيت اعـتمدا اللجـنة الفرعـية         ) A/AC.105/850املـرفق الثالـث بالوثـيقة       (

 ).A/AC.105/850الوثيقة 

ــه، يف ا      -٢٣٧ ــتح لـ ــامل مل ي ــريق الع ــاده أن الف ــود عــن رأي مف ــدورة وأعــرب أحــد الوف ل
ورأى . األخـرية للجـنة الفرعـية القانونـية، الوقـت الكـايف للنظر يف البند على النحو الواجب                 

ذلـك الوفـد أن األمانـة ينـبغي أن جتـري تقيـيما للكيفـية املثـلى السـتفادة اللجـنة الفرعـية من                       
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وقــتها اســتفادة قصــوى، مبــا يف ذلــك الــنظر يف إمكانــية أن يعقــد الفــريق العــامل اجــتماعاته   
 .لتوازي مع اجتماعات اللجنة الفرعية بكامل هيئتهابا

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

 
الحظـــت اللجـنة أن اللجـنــة الفرعـية القانونـية نظــرت، وفقا لقــرار اجلمعية العامة               -٢٣٨
ــنون  ٥٩/١١٦ ــند مع ــدة  "، يف ب ــنود جدي ــتخدام الفضــاء    اقــتراحات لب ــنة اس  مقدمــة إىل جل

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية لكـي تـنظر فـيها اللجنة الفرعية القانونية يف دورا اخلامسة                   
 ".واألربعني

والحظـت اللجنة أنه جرى تبادل لآلراء يف اللجنة الفرعية القانونية بشأن اقتراحات              -٢٣٩
ة يف جدول األعمال وأنه مت التوصل       عديـدة مقدمـة مـن الـدول األعضـاء إلدراج بنود جديد            

اتفــاق عــلى تقــدمي اقــتراح إىل اللجــنة بشــأن جــدول أعمــال الــدورة اخلامســة واألربعــني   إىل 
-١٣٢الفقرات  (، على النحو الوارد يف تقريرها       ٢٠٠٦للجـنة الفرعـية، الـيت سـتعقد يف عام           

 ).A/AC.105/850 من الوثيقة ١٤٩

فرعـية عـلى أن تستعرض يف دورا اخلامسة والربعني          وأقـرت اللجـنة اتفـاق اللجـنة ال         -٢٤٠
الـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمـس املتعلقة           احلاجـة إىل متديـد واليـة الفـريق العـامل املعـين حب             

 . إىل ما بعد دورة اللجنة الفرعيةبالفضاء اخلارجي وتطبيقها

لجنة الفرعية  وشـدد بعـض الوفـود عـلى أمهية إدراج بنود جديدة يف جدول أعمال ال                -٢٤١
 .بغية دعم التطوير املتواصل للقانون الدويل للفضاء

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن اللجــنة الفرعــية واللجــنة ينــبغي أن تظهــرا إرادة سياســية   -٢٤٢
 .أكرب من أجل إدراج بنود جديدة ضرورية للتطوير التدرجيي لقانون الفضاء

ي أن تتبع اللجنة الفرعية جا      وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أن من الضرور             -٢٤٣
مـرنا لدى النظر يف إدراج بنود جديدة يف جدول أعماهلا، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات                 

 .البلدان النامية

ــرابعة       -٢٤٤ ــا ال ــية يف دور ــية القانون ــيت دارت يف اللجــنة الفرع ــداوالت ال ــناء عــلى امل وب
ت الـتايل للـدورة اخلامسة واألربعني       واألربعـني، اتفقـت اللجـنة عـلى جـدول األعمـال املؤقـ             

 :٢٠٠٦للجنة الفرعية، يف عام 
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  البنود الثابتة    
 .تبادل عام لآلراء -١  

حالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس بشــأن الفضــاء اخلــارجي     -٢  
 .وتطبيقها

معلومـــات عـــن أنشـــطة املـــنظمات الدولـــية فـــيما يـــتعلق بقـــانون    -٣  
 .الفضاء

 :لقة مبا يلياألمور املتع -٤  

 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(   

طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفـية استخدامه،              )ب(    
مبـــا يف ذلـــك الـــنظر يف الســـبل والوســـائل الـــيت تكفـــل       
ــت بالنســـبة       ــلمدار الثابـ ــيد والعـــادل لـ ــتخدام الرشـ االسـ

 .لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت
 

  البنود املفردة للمناقشة /املواضيع   
اسـتعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف           -٥  

 .الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها

اسـتعراض الـتطورات املتعلقة مبشروع الربوتوكول املتعلق باملسائل          -٦  
الـيت ختـص املوجـودات الفضائية امللحق باتفاقية الضمانات الدولية           

 .على املعدات املنقولة
 

  البنود اليت ينظر فيها يف إطار خطط العمل      
ــام    -٧   ــجيل األجســ ــية يف تســ ــنظمات الدولــ ــدول واملــ ممارســــات الــ

 .الفضائية

مارسات الدول يف تسجيل    قـيام الفـريق العـامل املعـين مب        : ٢٠٠٦(   
 باسـتبانة املمارسات املشتركة ووضع توصيات       األجسـام الفضـائية   

اتفاقــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء االنضــمام إىل لــتعزيز 
 .)اخلارجي
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  بند جديد    
اقـتراحات مقدمـة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض           -٨  

الســلمية بشـــأن بـــنود جديـــدة لكــي تـــنظر فـــيها اللجـــنة الفرعـــية   
 .القانونية يف دورا السادسة واألربعني

  
  استعراض احلالة الراهنة        :  لتكنولوجيا الفضاء       الفوائد العرضية     -هاء   

، اســتأنفت اللجــنة الــنظر يف ٥٩/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة  ٣٧وفقــا للفقــرة  -٢٤٥
 ".استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء"البند املعنون 

 . واليابان واليونانوألقى كلمة يف إطار هذا البند ممثلو كندا والواليات املتحدة -٢٤٦

الفوائـد العرضـية للملكـيات الفكـرية اخلاصة     "واسـتمعت اللجـنة إىل عـرض عـنوانه           -٢٤٧
 ).اليابان(، قدمه هيتوشي يوشينو "بالوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي

التابعة للواليات املتحدة  ) ناسـا (وقدمـت اإلدارة الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء             -٢٤٨
 .Spinoff 2004 اللجنة املنشور املعنون إىل

واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي الـترويج للفوائـد العرضـية لتكنولوجيا الفضاء ألا               -٢٤٩
 .تنشط الصناعات وتقدم مسامهات كبرية لتحسني نوعية حياة البشر

والحظـت اللجـنة أن الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء تستخدم خلفض العضوية             -٢٥٠
 .وتيسري تقدمي الرعاية إىل املسنني

ويف جمـال الــبحوث الطبـية، أحاطــت اللجــنة عـلما بعدســات الصـقة جديــدة قــادرة      -٢٥١
وقد اكتشف مستعملو هذه    . عـلى تصـحيح بنـية القرنـية بأسـلوب غـري جـراحي أثـناء الـنوم                 

ت العدسـة الالصـقة أـم، عـند إزالتها، يرون بشكل واضح وطبيعي دون حاجة إىل العدسا         
 .الالصقة النهارية أو النظارات

، وهو بديل (tagatose)" تاغاتوز"ويف جمـال صـحة املسـتهلكني، الحظت اللجنة أن      -٢٥٢
ــة ملرضــى         ــية مأمون ــادة حتل ــر م ــية االصــطناعية، يوف ــواد التحل ــام وم ــيعي عــن ســكر الطع طب

هذه من  وجيـري تقيـيم مـادة التحلـية         . السـكّري دون أن يسـبب جتويفـا أو خنـرا يف األسـنان             
أجـل إدخاهلـا يف املـواد غـري الغذائـية مـثل معجـون األسـنان ومـادة غسـل الفـم ومادة تطهري                         

 .احللق ودواء السعال
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ويف جمـال الصـحة والطـب، الحظـت اللجنة أنه ميكن استخدام مرشح مصنوع من                 -٢٥٣
ألرض ألـياف أُكسـيد األلومنـيوم الـنانوية إلزالـة الشـوائب مـن مياه الشرب يف مناطق على ا                   

 .تكون فيها املياه نادرة وحيتمل أن تكون ملوثة

ويف جمـال الصـحة، الحظـت اللجنة أن االتصاالت الساتلية التفاعلية العالية السرعة               -٢٥٤
توفـر للمرضـى الذيـن يعيشـون يف املـناطق الريفـية ويف جمـتمعات بعـيدة عن املراكز احلضرية                     

 .ىلإمكانية الوصول إىل خدمات صحية من الدرجة األو

ــام استشــعار         -٢٥٥ ــه جيــري اســتخدام نظ ــية، الحظــت اللجــنة أن ــة البيئ ويف جمــال احلماي
مصـنوع مـن األلـياف البصـرية لتقيـيم اإلجهـاد الـذي تـتعرض لـــه خطوط األنابيب البحرية                     

وعندما يعمل نظام االستشعار    . ومسـاندها ومعدات احلفر وانتاج النفط يف املناطق املغمورة        
مـع براجمـية تدبـر املخاطر، فإنه يقلل من خطر التلوث البيئي الذي حيتمل               عـن بعـد بالـتزامن       

 .أن ينتج عن تسرب اهليدروكربونات

والحظــت اللجــنة أن تكنولوجــيا االستشــعار عــن بعــد تســتخدم ألمــور مــنها إجيــاد   -٢٥٦
منـــاذج حمســـنة للتنـــبؤ مبســـتويات األوزون يف املســـتقبل وحتســـني فهـــم الـــتلوث يف املراكـــز   

ناعية واملســامهة يف الــزراعة الدقــيقة واســتبانة الســفن الــيت تقــوم بإلقــاء الــنفط يف الــبحر   الصــ
 .بصورة غري مشروعة

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي إنشـاء فـريق خـرباء صغري إلعداد وثيقة تتضمن           -٢٥٧
اقــتراحات بشـــأن ســـبل مســـاعدة بـــرنامج األمـــم املـــتحدة للتطبـــيقات الفضـــائية يف تعمـــيم  

مــات املــتعلقة بــالفوائد العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء، ال ســيما ــدف جعــل تلــك          املعلو
 .املعلومات متاحة للبلدان النامية

وأوصـت اللجـنة مبواصـلة الـنظر يف هـذا البـند يف دورـا التاسـعة واألربعـني يف عام               -٢٥٨
٢٠٠٦. 

  
  الفضاء واتمع       -واو  

، واصلت اللجنة النظر يف بند      ٥٩/١١٦  مـن قـرار اجلمعـية العامة       ٣٨وفقـا للفقـرة      -٢٥٩
واستذكرت اللجنة أنه، وفقا خلطة العمل اليت      ". الفضـاء واـتمع   "جـدول األعمـال املعـنون       

اعـتمدا اللجـنة وأقـرا اجلمعية العامة، ينبغي أن يكون املوضوع اخلاص الذي ينصب عليه          
ووفقــا خلطــة ) ٨(".تعلــيمالفضــاء وال" بعــنوان ٢٠٠٦-٢٠٠٤التركــيز يف املناقشــات للفــترة  

أدوات الفضــاء "العمــل، أجــرت اللجــنة مناقشــات واســتمعت إىل عــروض بشــأن موضــوع  
 ".ألجل التعليم
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 أوكرانـيا وبلجـيكا والصـني وشـيلي وفرنسا          وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند ممـثلو             -٢٦٠
 .وكندا وكوبا وكولومبيا ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان

 :ستمعت اللجنة إىل العروض التاليةوا -٢٦١

، قدمــه ألكســندر كــون   ”GAREF Aérospatial“العلمــية  الشــبيبةرابطــة  )أ(  
 ؛)فرنسا(

ــلمركز األملــاين لشــؤون الفضــاء   (school labs)املختــرب املدرســي " )ب(   ــتابع ل  ال
 ؛)أملانيا(، قدمه ريتشارد برويكر "كيفية تعزيز االهتمام بعلوم الفضاء: اجلوي

مــرور عشــر ســنوات عــلى مركــز تدريــس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء يف   " )ج(  
 ؛)اهلند(سوندارارامايه . ، قدمه ف"آسيا واحمليط اهلادئ

أنشـطة مركـز تدريـس علـوم الفضـاء الـتابع للوكالـة اليابانـية الستكشاف                " )د(  
 ؛)اليابان(، قدمته تاكمي شيكو "الفضاء اجلوي

-٢٠٠٥(مـم املـتحدة للتعلـيم مـن أجل التنمية املستدامة            الفضـاء وعقـد األ    " )ه(  
 ؛)اليونسكو(، قدمته يولندا برينغري )"٢٠١٤

، "مشــروع القــرن احلــادي والعشــرين: ’Keo‘الكبســولة الزمنــية الفضــائية " )و(  
 ).Keoمشروع (مارك فيليب -قدمه جان

ائية دأب مــنذ دورتــه بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــوالحظــت اللجــنة أن  -٢٦٢
اليونسـكو ومـن خـالل بـرنامج اليونيسـكو الوصول، على توزيع مواد      السـابقة، بـتعاون مـع       

تعليمـية يف جمـال تطبـيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء األساسية املكتسبة من ناسا، كما نظّم                
مايو / أيار٢٧ إىل ٢٣سلسـلة مـن حلقـات العمـل التعليمـية يف جمـال الفضـاء يف نيجرييا من             

 .، وشاركت يف تنظيمها الوكالة الوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف جمال الفضاء٢٠٠٥

ــز       -٢٦٣ ــوم الفضــاء يهــدف إىل تعزي ــتدريس عل ــرنامج اليونســكو ل والحظــت اللجــنة أن ب
املواضـيع والتخصصـات الدراسـية ذات الصـلة بالفضـاء يف املـدارس واجلامعات، وال سيما يف                  

إذكـاء الوعـي بـني عامـة الناس بفوائد تكنولوجيا الفضاء فيما يتعلق بالتنمية               الـبلدان النامـية، و    
والحظــت اللجــنة أن اليونســكو هــي الوكالــة الرئيســية يف . االجتماعــية واالقتصــادية والثقافــية

 ).٢٠١٤-٢٠٠٥(األمم املتحدة املعنية بعقد األمم املتحدة للتعليم من أجل التنمية املستدامة 

جــنة أن عــددا مــن املــبادرات الوطنــية للتعلــيم عــن بعــد تــزود املعــلمني والحظــت الل -٢٦٤
والطلـبة عـلى مجـيع املستويات، مبا يف ذلك يف املناطق النائية، بنوعية عالية من التعليم تتألف       
مـن أحـدث مـوارد التدريس والتدريب املهين وتدريب املعلمني وتعليم الراشدين يف جماالت               

 . األسرة واملهارات الالزمة للحرفيني احمللينيمثل متكني املرأة وتنظيم
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وأحاطـت اللجـنة عـلما بـاجلهود الـيت تـبذهلا الصـني وكوبـا واهلند يف جمال استغالل                  -٢٦٥
 .سواتل االتصاالت إليصال الربامج التعليمية إىل املناطق الريفية

من والحظـت اللجـنة بارتـياح أنـه جيـري، عـلى الصـعيد العـاملي، وضـع عـدد كـبري                  -٢٦٦
األنشــطة التعليمــية واإلرشــادية الوصــولة لصــاحل األطفــال والشــباب وعامــة الــناس مــن قــبل    
وكـاالت الفضـاء واملــنظمات الدولـية بغـية تعزيــز الوعـي بفوائـد علــوم وتكنولوجـيا الفضــاء        

 .وتشجيع األطفال على النظر يف العمل يف ميداين الرياضيات والعلوم

 مــن املــبادرات واألنشــطة التعليمــية الوطنــية الــيت  والحظــت اللجــنة أن هــناك عــددا -٢٦٧
ــائية      ــطة الفضـ ــا األنشـ ــنفرد ـ ــيقات الـــيت تـ ــواد والتطبـ ــامني واملـ ــتخدام املضـ  ـــدف إىل اسـ
ــور ذات      ــناس عـــن أمـ ــة الـ ــلمني ومـــن أجـــل تثقـــيف عامـ ــبة واملعـ  مـــن أجـــل تدريـــب الطلـ

ــا يف ذلـــــك بـــــرامج    ــاء اخلـــــارجي، مبـــ  ”Educator Astronaut Programme“صـــــلة بالفضـــ
ــوم  ”Explorer Schools Programme“  و”Explorer Institutes“ و ــنح العلـــــ ــرنامج مـــــ  وبـــــ

والتكنولوجـيا الدراسـية الـتابعة لناسـا؛ ومركـز تدريـس علـوم الفضـاء التابع للوكالة اليابانية                   
 الــتابع لــلمركز األملــاين ”School Lab“" املختــرب املدرســي" الستكشــاف الفضــاء اجلــوي؛ و

 اجلـوي؛ واملركـز الوطـين لـتدريس علوم الفضاء للشباب األوكراين واملركز              لشـؤون الفضـاء   
ــاء؛ واملعهـــد األرجنتـــيين    ــانون الفضـ ــراين لقـ  Instituto de Altos Estudios“الـــدويل األوكـ

Espaciales Mario Gulich”    ؛ وأنشـطة الشـباب الفضـائية اليت ينفّذها املركز الوطين الفرنسي
 .للدراسات الفضائية

الحظـت اللجـنة أن أسـبوع الفضـاء العاملي الذي يحتفل به كل عام يف الفترة من                  و -٢٦٨
ــة    / تشــرين األول١٠ إىل ٤ ــية العام ــرار اجلمع ــؤرخ ٥٤/٦٨أكــتوبر عمــال بق  كــانون ٦ امل

، قـد أسـهم يف تطويـر التعلـيم وإذكـاء الوعـي إزاء الفضاء اخلارجي،            ١٩٩٩ديسـمرب   /األول
 بلـدا شاركت يف     ٤٠الحظـت اللجـنة أن أكـثر مـن          و. وخاصـة بـني الشـباب وعامـة الـناس         

ــام     ــاملي يف ع ــبوع الفضــاء الع ــيال " وأن ٢٠٠٤أس ــذي   " االكتشــاف واخل ــو املوضــوع ال ه
 .٢٠٠٥ينصب عليه تركيز األنشطة لعام 

ورأت اللجـــنة أن تقاســـم املعـــرفة واملـــنجزات العلمـــية والتقنـــية يف جمـــال األنشـــطة  -٢٦٩
 .لنسبة لألجيال املقبلةالفضائية سيكون له أثر إجيايب با

وأحاطـت اللجـنة عـلما بعـدة مـبادرات وطنـية أنشأت وتدير شبكات للتطبيب عن            -٢٧٠
ــية يف حــاالت       ــرعاية الطب ــر خدمــات تتصــل بأمــراض اجللــد وال بعــد يف املــناطق الريفــية توف

ــد   ــتوائية والتشـــخيص عـــن بعـ ــراض االسـ ــوارئ واألمـ ــنة كذلـــك أن  . الطـ والحظـــت اللجـ
 ومحــى (Rift Valley)شــعار عــن بعــد تســتخدم لتعقــب محــى ريفــت فــايل    تكنولوجــيا االست

 .وغريمها من األمراض املعدية) أبو الركب(الضـنـك 
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وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه إذا نـتج عـن املناقشـات الدائـرة يف إطـار هذا البند من                -٢٧١
 الفضاء والتعليم،  جـدول األعمـال توافـق يف اآلراء بشـأن تطويـر املزيد من األنشطة يف جمال                

فانـه ينـبغي أن جيـري االضـطالع ـذه األنشـطة ضـمن السـياق األوسـع ملؤمتـر القمة العاملي                       
ـــتمع املعلومـــات الـــذي أوليـــت فـــيه أمهـــية لشـــبكات وخدمـــات االتصـــاالت، مبـــا فـــيها   

 .االتصاالت الساتلية

زاال ميثالن مشكلتني وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن اُألمــيــة وانعدام التعليم الكايف ما                -٢٧٢
 .رئيسيتني بالنسبة للبلدان النامية

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مسـتويات التنمـية املخـتلفة يف البلدان النامية يف منطقة                    -٢٧٣
 .آسيا واحمليط اهلادئ متثل عامال حيد من استخدام التعليم عن بعد

وزيع املواد التعليمية   وأُعـرب عـن رأي مفاده أنه ينبغي تشجيع الدول على حتسني ت             -٢٧٤
ذات الصــلة بالفضــاء بغــية زيــادة الوعــي العــام بأمهــية اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لتحقــيق  

والحـظ ذلـك الوفـد أن التعلـيم هو واحد من ااالت ذات األولوية اليت     . التنمـية املسـتدامة   
خينا دي إندياس،   حددهـا مؤمتـر القـارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، الذي عقد يف كارتا             

 .٢٠٠٢كولومبيا، يف عام 

والحظــت اللجــنة أن حلقــة العمــل اخلامســة عشــرة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة      -٢٧٥
 ١٥ و١٤واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية، املــزمع عقدهــا يف كيتاكيوشــو، الــيابان، يف   

جمــال الفضــاء ، ســتتناول موضــوع التعلــيم وبــناء القــدرات يف ٢٠٠٥أكــتوبر /تشــرين األول
 .ألغراض التنمية املستدامة

  
  الفضاء واملياه    -زاي   

، واصلت اللجنة النظر يف بند      ٥٩/١١٦ مـن قـرار اجلمعـية العامة         ٣٩وفقـا للفقـرة      -٢٧٦
 ".الفضاء واملياه"جدول األعمال املعنون 

وتكــلم يف إطــار البــند ممــثلو شــيلي وفرنســا وكــندا وكوبــا وكولومبــيا والنمســا           -٢٧٧
يا والواليــات املــتحدة والــيابان والــيونان واملراقــب عــن بوليفــيا واملراقــب عــن اللجــنة ونــيجري

 .االقتصادية ألفريقيا

 :واستمعت اللجنة يف إطار البند إىل العروض التقنية التالية -٢٧٨

 ؛)اليونسكو(، قدمته يوالندا بريينغوير "الفضاء واملياه من أجل احلياة" )أ(

 ؛)اليابان(، قدمه توشيهريو أوغاوا "تصلة بالفضاء واملياهأنشطة اليابان امل" )ب(
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، قدمـه أندريـاس نوميــان   "الـنظر مـن الفضـاء إىل احملـيطات واملـياه الداخلـية      " )ج(  
 ).أملانيا(

ورحبـت اللجـنة بالـنظر يف هـذا البـند، ألن حـاالت نقص املياه والفيضانات تسبب              -٢٧٩
لتطبــيقات الفضــائية أن تســهم يف إدارة مــوارد مشــاكل خطــرية يف الــبلدان النامــية، وميكــن ل

املـياه بصـورة فعالـة مـن حيـث التكلفة وأن تسهم كذلك يف التنبؤ حباالت الطوارئ املتصلة                   
والحظـت اللجـنة أنـه، يف ظـل الـتوزع غـري املتسـاوي ملوارد املياه،                 . باملـياه وختفـيف آثارهـا     

 .حيظى النظر يف البند بأمهية خاصة لدى البلدان النامية

والحظـت اللجـنة مشـكلة الوصـول إىل املـياه الـيت هـي مشـكلة واسـعة النطاق وما                      -٢٨٠
يرتـبط بـتلك املشـكلة مـن خسـائر كـربى يف األرواح البشـرية، والحظـت أن حق احلصول                     

كمـا الحظـت إزديـاد تلوث املياه وتدمري    . عـلى املـياه يرتـبط ارتـباطا وثـيقا بـاحلق يف احلـياة              
ا يف الــبلدان النامــية، وكذلــك الصــلة بــني التصــحر واهلجــرة   الــنظم اإليكولوجــية، خصوصــ 

ويف هذا الصدد، الحظت  . الـناجتة عـن نقـص املياه الالزمة لالستهالك واألنشطة االقتصادية          
 .اللجنة أن حاالت نقص املياه تلك متثل مصدرا النعدام األمن

ــات     -٢٨١ ــرري السياسـ ــرارات ومقـ ــتخذي القـ ــبغي ملـ ــه ينـ ــلى أنـ ــنة عـ  أن واتفقـــت اللجـ
يســتخدموا عــلى نطــاق أوســع البــيانات العلمــية احملولــة إىل معلومــات عملــية، والــيت تكــون   
مـتاحة عـلى الفـور بفضـل التطبـيقات الفضـائية املخـتلفة، يف جمـايل إدارة مـوارد املياه والتنبؤ                    

 .حباالت الطوارئ املتصلة باملياه والتخفيف من آثارها

ئل املتصـلة باملــياه حتظـى مبــزيد مـن الــربوز عــلى    والحظـت اللجــنة بارتـياح أن املســا   -٢٨٢
جـداول أعمـال التنمـية الدولـية ورحبـت مبـا تولـيه األمـم املـتحدة، وال سـيما الفـريق الرفـيع             

والحظت اللجنة . املسـتوى املعـين بالـتهديدات والـتحديات والتغيري، من اهتمام هلذه املسألة      
 .ن األمم املتحدة بشأن األلفيةفضال عن ذلك التوصيات ذات الصلة الواردة يف إعال

والحظـت اللجـنة أنـه، مـن أجـل ضـمان زيـادة تركـيز اـتمع الـدويل على املسائل                      -٢٨٣
ــرارها     ــية العامــة، يف ق ــياه، أعلنــت اجلمع ــؤرخ ٥٨/٢١٧املتصــلة بامل /  كــانون األول٢٣ امل

لى ، ع "املـاء من أجل احلياة    " عقـدا دولـيا للعمـل،        ٢٠١٥-٢٠٠٥، الفـترة    ٢٠٠٣ديسـمرب   
 .٢٠٠٥مارس / آذار٢٢أن يبدأ يف اليوم العاملي للمياه، 

 اليت الدولأن البـيانات الفضائية ميكن أن تسهم يف بناء الثقة بني        والحظـت اللجـنة      -٢٨٤
 وأنه ال ميكن النظر يف التنمية االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية بدون           تتقاسـم مـوارد مائـية     
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 كذلـك أنـه، عند تقاسم موارد مياه حمدودة والتكيف مع    والحظـت . الـنظر يف مسـألة املـياه      
 ."مباراة صفرية الناتج"الطلب املتزايد على املياه، من املهم االبتعاد عن اإلحساس بأا 

والحظـت اللجـنة الفـرص اجلديـدة للحصـول عـلي بيانات ومعلومات من منصات                 -٢٨٥
اسـتخدام التكنولوجيا الساتلية    حممولـة يف الفضـاء والحظـت أن الـتطورات يف علـوم املـياه و               

تتــيح رؤيــة أوســع نطاقــا الســتعمال املــياه وتوافــرها ونوعيــتها عــلى الصــعيد احملــلي، وتتــيح     
 .كذلك قدرا أقل من عدم اليقني بشأن التقديرات والتنبؤات احمللية

والحظـت اللجنة أمهية فهم دورة املاء العاملية وهطول األمطار يف إدارة موارد املياه               -٢٨٦
والحظــت أيضــا أن دورة املــاء العاملــية واســعة  . وإنــتاج األغذيــة وتدبــر الكــوارث الطبيعــية 

ويف هــذا . الــنطاق والميكــن فهمهــا فهمــا كــامال بواســطة شــبكات رصــد موقعــية فحســب  
الصــدد، الحظــت اللجــنة أن عملــيات الرصــد بواســطة الســواتل تتــيح وســيلة بديلــة لــرؤية    

األماكن النائية واليت يتعذر الوصول إليها، خصوصا يف األرض بكامـلها وأـا أساسـية لفهم        
 .حال حدوث تغري مفاجئ يف املناخ

والحظـت اللجـنة أنـه ميكـن للسـواتل أن توفـر معلومـات عـن حالـة احمليطات وعن                      -٢٨٧
احــتماالت حــدوث فيضــانات أو جفــاف أو عــن األعــداد الكــبرية مــن العواصــف الــرعدية   

 مــن ســواتل االستشــعار عــن بعــد قــد أســهمت يف  والحظــت كذلــك أن العديــد. الشــديدة
ــثل      ــياه، م ــتلفة إلدارة امل ــد مؤشــرات خم ــتهطالحتدي ــلجي، ال ــاء الث ــتربة ، والغط ــة ال  ، ورطوب

 ات، وتقديـرات التــبخر،  الفيضـان  الـيت تغمــرها ناطقاملـ  و،والـتغريات يف خمـزون املـياه اجلوفــية   
 ملوجــة والطويــل املوجــة،  القصــري اواإلشــعاعوســرعة الــرياح،  ،ودرجــة احلــرارة الســطحية 

، وتـأثري اسـتعمال األراضـي والتقلبية املناخية على تكون املياه            ونـوع الغطـاء النـبايت وصـحته       
اجلوفــية مــن جديــد، وتركُّــزات الكــتلة احلــيوية املتصــلة باملــياه اجلوفــية، ومنــاذج االرتفاعــات 

. ار الكربى والبحريات  الرقمـية، وكذلـك الـتدفقات النهرية واملستويات العليا للمياه يف األ           
 .كما الحظت اللجنة استخدام سواتل االتصاالت جلمع البيانات عن نوعية املياه

ــنظم رصــد األرض   والحظــت اللجــنة إســهام   -٢٨٨ يف حــل ) جــيوس(املــنظومة العاملــية ل
ــتابع للواليــات       ــنظام الوطــين املــتكامل ملعلومــات اجلفــاف ال املســائل املتصــلة باملــياه، مــثل ال

 .دة، الذي ميكن أن يساعد على التنبؤ حباالت اجلفاف ومراقبتهااملتح

والحظـت اللجـنة أن الـبلدان النامـية قد نفذت أو تنفّـذ عددا من املبادرات الوطنية                  -٢٨٩
كما . الـيت تـنطوي عـلى تطبـيقات فضـائية إلدارة مـوارد املياه، مبا يف ذلك إدارة الفيضانات                  

ة اليت تنطوي على تطبيقات فضائية قد استهلت، مبا         الحظـت أن عـددا مـن املشـاريع الدولـي          
يف ذلـك مشـاريع بشأن مراقبة الفيضانات النامجة عن األمطار املومسية يف ماليزيا، واحلصول               



A/60/20

 

53 

عـلى أحـدث البـيانات املورديـة الدقـيقة، ونشـر املعلومـات وإدارة البيئة يف حوض امليكونغ،                   
ــية ممكــنة للمــياه الصــاحلة ل    ــلجفاف يف   واســتبانة مصــادر جوف ــناطق املعرضــة ل لشــرب يف امل

الـربازيل، وحتسـني إدارة مصـادر املـياه يف بوركيـنا فاسـو، واسـتبانة موائـل الناموس الطبيعية                    
والتنــبؤ مبخاطــر املالريــا يف أفريقــيا، وكذلــك حتلــيل دورة املــاء العاملــية وحتســني دقــة التنــبؤ    

 .بالطقس

اليضــاحي املــتعلق بالــتقدم احملــرز يف  وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير بالعــرض ا  -٢٩٠
إعـداد مشـروع استرشـادي ستسـتخدم فـيه تطبـيقات فضائية الستصالح حبرية تشاد وإدارة                 

والحظــت اللجــنة أنــه قــد متــت، مبســاعدة مــن مكتــب . مــوارد املــياه يف حــوض حبــرية تشــاد
اد، شـؤون الفضاء اخلارجي، إقامة شراكة بني دول احلوض، مبشاركة هيئة حوض حبرية تش             

 .من أجل بدء تنفيذ ذلك املشروع االسترشادي

واتفقـت اللجـنة عـلى دعـوة ممثـلي الدول املشاركة يف املشروع االسترشادي بشأن                 -٢٩١
 .حبرية تشاد إىل إبالغ اللجنة يف دورا التاسعة واألربعني بالتقدم احملرز يف تنفيذ املشروع

االسترشـادي ويف النظر يف موضوع      والحظـت اللجـنة املسـامهة اهلامـة يف املشـروع             -٢٩٢
الفضــاء واملــياه الــيت قدمــتها الــندوة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة والنمســا ووكالــة الفضــاء    

احللول الفضائية إلدارة املياه، اليت عقدت يف غراتس،       : األوروبـية بشـأن تـزويد العـامل باملـياه         
ة أن املشــاركني يف كمــا الحظــت اللجــن. ٢٠٠٤ســبتمرب / أيلــول١٦ إىل ١٣النمســا، مــن 

، لُخصت فيها استنتاجات وتوصيات الندوة "رؤية غراتس"الـندوة قـد وضعوا وثيقة عنواا        
والحظت اللجنة . واسـتعني ـا عمليا يف إعداد املشروع االسترشادي يف حوض حبرية تشاد    

اول كذلـك أن الـندوة املشـتركة بـني األمـم املـتحدة والنمسـا ووكالة الفضاء األوروبية ستتن               
 ".محاية موارد املياه واستصالحها: النظم الفضائية" موضوع ٢٠٠٥يف عام 

والحظـت اللجـنة عـددا مـن املـبادرات الوطنـية والدولـية الـيت جـرى االضطالع ا               -٢٩٣
ــيقات       ــناء القــدرات يف جمــال اســتخدام التطب ــية إىل ب مــنذ دورــا الســابعة واألربعــني والرام

هــذا الصــدد، اتفقــت اللجــنة عــلى أن هــناك حاجــة إىل مــتابعة    ويف . الفضــائية إلدارة املــياه
 .التوصيات اليت قدمت يف خمتلف األنشطة املتعلقة بالفضاء واملياه

والحظــت اللجــنة نقــل التكنولوجــيات والدرايــة الفضــائية، الــيت ميكــن اســتخدامها    -٢٩٤
امـية إىل تقيـيم مـدى    والحظـت أيضـا املـبادرات الر   . إلدارة مـوارد املـياه، إىل الـبلدان النامـية    

تأهـب دول مشـال غـرب أفريقـيا لـتلقي قـدرات علمـية وتكنولوجـية لتعزيز أنشطتها املتعلقة                    
 .بإدارة املياه
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ــية أن تتقاســم معارفهــا وتقــدم      -٢٩٥ ــية والدول وناشــدت اللجــنة وكــاالت الفضــاء الوطن
 النامية على املسـاعدة إىل مؤسسـات إدارة املـياه وتدعـم أنشـطة بـناء القـدرات لـدى البلدان              

 .استخدام التطبيقات الفضائية إلدارة املياه

والحظـت اللجـنة اخلطـط اخلاصـة بالسـواتل البيئـية املقـبلة الـيت سوف جتمع وتنشر                    -٢٩٦
بـيانات بشـأن احملـيطات والغـالف اجلـوي واألراضـي واملـناخ والبيـئة الفضائية على كوكب                   

ة ومستدامة لتستخدم يف مراقبة دورة املاء       األرض، وتوفـر بالـتايل قياسـات بيئـية عالية النوعي          
والحظـت كذلـك املـبادرات املخطط هلا والرامية إىل    . العاملـية وظواهـر الطقـس ذات الصـلة     

مراقـبة التقلـبات يف دورة املـاء والكـوارث الطبيعـية، مبـا يف ذلك األمطار اجلارفة واألعاصري                   
 .االستوائية والفيضانات واجلفاف، وكذلك التنبؤ بالطقس

والحظـت اللجـنة أن إدارة مـوارد املياه ترتبط ارتباطا وثيقا باألحراج وأن البيانات                -٢٩٧
 .الساتلية بشأن األحراج متثل مسامهة هامة لفهم دورة املاء

ــناخ ورصــد          -٢٩٨ ــري امل ــثل تغ ــية م ــة مســائل عامل ــرا إىل أن مث ــه، نظ والحظــت اللجــنة أن
ومــية بصــورة مــتزايدة، يــرجح أن ميــتد دور األمــراض واألمــان البشــري تؤثــر عــلى احلــياة الي

كما الحظت اللجنة   . التكنولوجـيا السـاتلية مسـتقبال خارج نطاق التطبيقات املعروفة حاليا          
أن مـا للتكنولوجـيات املقـبلة مـن قـدرات حمسـنة سيسـاعد عـلى حتسني منتجات املعلومات                     

قــا مــع غريهــا مــن مصــادر شــبه اآلنــية وجعــلها أيســر اســتعماال بصــورة مــتزايدة وأكــثر تواف 
 .البيانات

واتفقـت اللجـنة عـلى مواصـلة الـنظر يف هـذا البند يف دورا التاسعة واألربعني، يف                    -٢٩٩
 .٢٠٠٦عام 

  
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة                      -حاء   

تعلقة بطرائق   وعمال بالتدابري امل   ٥٩/١١٦ من قرار اجلمعية العامة      ٤٣وفقـا للفقـرة      -٣٠٠
 ١٠ املــؤرخ ٥٢/٥٦عمــل اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني، حســبما أقــرا اجلمعــية يف قــرارها    

، نظرت اللجنة يف تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني  ١٩٩٧ديسـمرب   /كـانون األول  
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

 .وألقى كلمة يف إطار هذا البند ممثلو باكستان والربتغال واليونان -٣٠١
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. وبــول ر) هــنغاريا(وإلــود بــوت ) فرنســا(والحظــت اللجــنة ترشــيح جــريار براشــيه   -٣٠٢
، على التوايل، ملناصب رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف   )بوركينا فاسو (تييندريبـيوغو   

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦األغراض السلمية والنائب األول لرئيسها والنائب الثاين لرئيسها، للفترة 

ملنصب رئيس اللجنة   ) شيلي(نة ترشيح راميوندو غونساليس أنينات      والحظـت اللج   -٣٠٣
الفرعــية القانونــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، للفـــترة   

٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

وحثــت اللجــنة جمموعــة الــدول اآلســيوية عــلى التوصــل إىل توافــق يف اآلراء بشــأن    -٣٠٤
 اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية قبل الدورة الستني            الشـخص الـذي ترشـحه ملنصـب رئـيس         

 .للجمعية العامة

والحظـت اللجـنة أن جمموعـة دول أوروبـا الغربـية ودول أخـرى قـد أيدت ترشيح                    -٣٠٥
مقرر جلنة استخدام الفضاء /ملنصب النائب الثاين للرئيس ) الـربتغال (فيلـيـيب دواريت سـانتوس      

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨رة اخلارجي يف األغراض السلمية، للفت
  

  مسائل أخرى      -طاء   
  املشاركة يف أعمال اللجنة -١ 

ألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند ممـثلو بولـندا وتايلند واجلمهورية التشيكية وجنوب                    -٣٠٦
وكـــندا وكوبـــا وكولومبـــيا )  البولـــيفارية–مجهوريـــة (أفريقـــيا والصـــني وفرنســـا وفرتويـــال 
 .لواليات املتحدة واليابان واليونانوالنمسا ونيجرييا واهلند وهنغاريا وا

، نظــرت اللجــنة يف ســبل   ٥٩/١١٦ مــن قــرار اجلمعــية العامــة    ٤٥ووفقــا للفقــرة   -٣٠٧
لتحسـني مشـاركة الـدول األعضـاء واهليئات اليت تتمتع بصفة مراقب يف أعماهلا، بغية االتفاق        

 .يف دورا احلالية على توصيات حمددة يف هذا الصدد

ــين بأنشــطة الفضــاء      نة أن والحظــت اللجــ  -٣٠٨ ــني الوكــاالت املع االجــتماع املشــترك ب
 ٢يناير إىل  / كانون الثاين  ٣١اخلـارجي، يف دورتـه اخلامسـة والعشرين، املعقودة يف فيينا من             

ــرباير /شــباط ــبها،   ، ٢٠٠٥ف ــد نظــر، اســتجابة لطل ــز مشــاركة مؤسســات  يف مســألة ق تعزي
االجتماع على أنه، بينما واتفق .  الفرعيتنيمـنظومة األمـم املـتحدة يف عمـل اللجـنة وجلنتيها        

حتـول القـيود املالـية وقـيود املـوارد مـن املوظفـني أحـيانا دون متثـيل بعض مؤسسات منظومة                
األمـم املـتحدة يف مجـيع اجـتماعات اللجـنة وجلنتـيها الفرعيتني، فيمكن لتلك املؤسسات أن                  

ا ذلك، بشأن مسائل تتعلق ببنود      تعـزز مشـاركتها بـإعداد تقارير مكتوبة، عندما يطلب منه          
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حمـددة يف جـدول األعمـال وميكـنها أن تقـدم معلومـات وتقاريـر عن أنشطتها املتصلة بعمل                    
 .(A/AC.105/842)اللجنة وجلنتيها الفرعيتني 

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن تجـري األمـم املـتحدة دراسة ملختلف هيئاا اليت تؤثر                    -٣٠٩
ي، مـن أجـل ضـمان تقاسـم املعلومـات وحتديد مسؤوليات             عـلى أنشـطة يف الفضـاء اخلـارج        

كــل مــنها بصــورة وافــية، بغــية تفــادي وجــود أي ثغــرات سياســاتية كــربى واالســتفادة مــن 
مجـيع الفـرص املـتاحة لتيسـري سبل وصول اجلميع إىل املنافع اليت يتيحها استخدام الفضاء يف                  

ينـبغي للجنـتني األوىل والرابعة   ورأى ذلـك الوفـد، يف هـذا الصـدد، أنـه         . األغـراض السـلمية   
ــتعاون يف     التابعــتني للجمعــية العامــة أن تكــون لديهمــا آلــيات رمســية لتقاســم املعلومــات وال
واليامـا املتصـلة بالفضـاء وأنـه ينبغي ملؤمتر نزع السالح واالحتاد الدويل لالتصاالت وجلنة                

اورية، خصوصا يف جمال اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية أن تنشئ آلية تش          
 .املوجودات الفضائية املزدوجة االستعمال

  
  الندوة -٢ 

ــدورة الســابعة واألربعــني للجــنة، عقــدت       -٣١٠ ــيه يف ال ــق عل ــدوة حســبما اتف ــنواا ن ع
 إليضاح الفرص اليت تتاح لعلم اآلثار       ٢٠٠٥يونـيه   / حزيـران  ١٣يف  " الفضـاء وعـلم اآلثـار     "

عاون الدويل يف جمال استخدامات الفضاء اخلارجي لألغراض        بفضـل تكنولوجـيا الفضاء والت     
 .السلمية

االسـتخدامات احلالـية واملقـبلة لتكنولوجيا       : "وقدمـت العـروض التالـية أثـناء الـندوة          -٣١١
ــار الفضــاء يف  ــه ل"عــلم اآلث ــبادرة مفــتوحة بشــأن اســتخدام   "؛ و)النمســا(بيكــيل . ، قدم م

؛ )اليونسكو(هرينـانديس   . ، قدمـه م   "تراث العـاملي  التكنولوجـيات الفضـائية لدعـم اتفاقـية الـ         
، "واركا-موقـع أوروك  : وضـع طـرائق أرضـية وفضـائية لبحـث املواقـع األثـرية يف العـراق                "و

اسـتخدام التطبيقات الفضائية يف االستكشاف      "؛ و )أملانـيا (شـراير   . غ فـان إيـس و    . قدمـه م  
فهم " ؛ و )وريـة العربـية السورية    اجلمه(رقـية   . ، قدمـه م   "والتوثـيق يف جمـال اآلثـار يف سـوريا         

غوو . ه، قدمه   "معلومـات الـتراث الـثقايف والطبيعي باستخدام تكنولوجيا الفضاء يف الصني           
، قدمه  "اسـتخدام االستشـعار عـن بعـد وإعادة البناء االفتراضي للمناظر األثرية            "؛ و )الصـني (
 ).إيطاليا(فورتيه . م

عرضـاً إيضاحياً   ) الـيابان (يبومي سـاكاتا    قـدم توشـ   ،  ٢٠٠٥يونـيه   / حزيـران  ١٠ويف   -٣١٢
 ".علم اآلثار انطالقا من الفضاء"حتت عنوان 
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واتفقـت اللجـنة عـلى أن تعقـد ندوة بشأن الفضاء واألحراج خالل دورا التاسعة                 -٣١٣
 .واألربعني

  
  املراقبصفة  -٣ 

ري غــ دولــية هيــئةوهــو ، املعهــد األورويب لسياســات الفضــاء  الحظــت اللجــنة أن   -٣١٤
 لدى اللجنة، وأن املراسالت ذات       دائم  للحصول على صفة مراقب    ام طلب قـد قد   حكومـية، 

أنظــــر ( قــــد أتيحــــت أثــــناء الــــدورة احلالــــية للجــــنة لــــلمعهدالصــــلة والــــنظام األساســــي 
A/AC.105/2005/CRP.6.( 

ــران١٦ املعقــودة يف ٥٤٧وقبلــت اللجــنة، يف جلســتها   -٣١٥ ــيه، طلــب املعهــد  / حزي يون
 مراقـب دائـم لـدى اللجنة على أساس أن يقوم املعهد، وفقا التفاق اللجنة يف          ومنحـته صـفة   

دورـا الثالـثة والـثالثني فـيما يـتعلق بصـفة املراقـب للمـنظمات غـري احلكومية، بتقدمي طلب                  
 .للحصول على مركز استشاري لدى الس االقتصادي واالجتماعي

  
  دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل -٤ 

انظر الفقرة  (تند رئـيس اللجـنة إىل العـرض اإليضـاحي الذي قدمه السيد دوتش               اسـ  -٣١٦
ــيها اللجــنة بشــأن دورهــا وأنشــطتها يف       )  أعــاله١٩ ــنظر ف ــة غــري رمســية لكــي ت ــأعد ورق ف

طــور األنشــطة الفضــائية ويف واتفقــت اللجــنة عــلى أن مــن الضــروري الــنظر يف ت . املســتقبل
ا أن تضـع خطـة طويلـة األمد لتعزيز التعاون الدويل       الكيفـية الـيت تسـتطيع اللجـنة مـن خالهلـ           

 .على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وأجــرت اللجــنة مناقشــة أولــية للورقــة غــري الرمســية وتــرد آراء الوفــود يف النصــوص   -٣١٧
). 549 إىل COPUOS/T.547 و COPUOS/T.538 و COPUOS/T.536(احلرفــــــــية للجــــــــنة 
 مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يعـد ورقـة عمـل تأخذ يف االعتبار                   وطلبـت اللجـنة إىل    

ــنحو الواجــب اآلراء الــيت أبداهــا       ــراعي عــلى ال الورقــة غــري الرمســية الــيت أعدهــا الرئــيس وت
ــيها اللجــنة يف دورــا التاســعة       ــنظر ف املمــثلون يف الــدورة الثامــنة واألربعــني للجــنة، لكــي ت

 .٢٠٠٦واألربعني يف عام 
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦زانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني املي -٥
ــربناجمية املقــترحـة لفــترة الســنتني    عرضــت -٣١٨ ــية ال  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ عــلى اللجــنة امليزان

(A/60/6 (Sect. 6)). 
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والحظـت اللجنة بارتياح أن برنامج العمل املقترح ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي             -٣١٩
، مبا يف ذلك األنشطة الواردة يف       جنة وهيئتاها الفرعيتان  يتضـمن األنشـطة اليت أوصت ا الل       

 ).باء-السادسالباب ،  A/59/174(خطة عمل اللجنة املضمنة يف التقرير 
  

  الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                     -ياء  
تني اتفقـت اللجـنة عـلى اجلـدول الزمين املؤقت التايل لدورا ودوريت جلنتيها الفرعي               -٣٢٠

 :٢٠٠٦يف عام 
 

 املكان التاريخ 
 فيينا ٢٠٠٦مارس / آذار٣-فرباير/ شباط٢٠ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 فيينا ٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣-٣ اللجنة الفرعية القانونية

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 فيينا ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧   يف األغراض السلمية 

 
 
 احلواشي

  –أغســطس / آب٢٦ تقريــر مؤمتــر القمــة العــاملي للتنمــية املســتدامة، جوهانســربغ، جــنوب أفريقــيا،    انظــر  )١(
 ). والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /  أيلول٤

 .، املرفق٢املرجع ذاته، الفصل األول، القرار   )٢(
تقريـر مؤمتر األمم املتحدة املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،            انظـر     )٣(

 .١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3حدة، رقم املبيع منشورات األمم املت (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐١٩
 .E.05.I.6منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٤(
 .E.05.I.7منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   )٥(
  والتصــــويب ٢٠الوثــــائق الرمســــية للجمعــــية العامــــة، الــــدورة السادســــة واخلمســــون، املــــلحق رقــــم          )٦(

)A/56/20و Corr.1(٢٢٠قرة ، الف. 
 .١٢٦املرجع ذاته، الفقرة   )٧(
 .٢٣٩، الفقرة (A/58/20) ٢٠املرجع نفسه، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم   )٨(
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