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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السادسة واألربعون
   ٢٠٠٣يونيه / حزيران٢٠-١١فيينا، 

  مشروع التقرير   
  اضافة

   الفصل الثاين      
   التوصيات والقرارات         

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

، نظـرت اللجـنة يف بـند يـتعلق بتنفـيذ توصــيات      ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة      -١
مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض     

 ).اليونيسبيس الثالث(السلمية 

، املعقودة  ٥٠٣ة يف جلستها    ، عاودت اللجن  ٥٧/١١٦ مـن القـرار      ٢٨ووفقـا للفقـرة      -٢
، عقـد الفـريق العـامل لكـي يعد تقريرا يقدم إىل اجلمعية العامة،              ٢٠٠٣يونـيه   / حزيـران  ١١يف  

ــام      ــعة واخلمســني، ع ــا التاس ــية، يف دورهت ــيذ   ٢٠٠٤ليتســىن للجمع ــّيم تنف ، أن تســتعرض وتق
يق العامل وترأس الفر. توصـيات اليونيسـبيس الثالـث وأن تـنظر يف اجـراءات ومبادرات أخرى            

 ).السويد(نيكالس هيدمان 

 .وأعربت اللجنة عن تأييدها التام للعمل الذي يقوم به الفريق العامل -٣
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ــتها  -٤ ــودة يف ]٥١٧[ويف جلسـ ــران] ٢٠[، املعقـ ــيه /حزيـ ــنة  ٢٠٠٣يونـ ــرت اللجـ ، أقـ
 ).هلذا التقرير[...] انظر املرفق (توصيات الفريق العامل، بصيغتها الواردة يف تقريره 

ــا األربعــني،       -٥ ــية قامــت، يف دورهت والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
ــة    ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــيذ     ٥٧/١١٦ووفق ــنظر يف تنف ــامل اجلــامع لكــي ي ــريق الع ــد الف ، بعق
والحظت ). باكستان(وتـرأس الفـريق العـامل حممد نسيم شاه          . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث     

التقدم الذي أحرزته أفرقة    ) أ: (اجلـامع أصدر توصيات بشأن ما يلي      اللجـنة أن الفـريق العـامل        
انشاء فريق عمل معين بالتوصية     ) ب(العمـل الـيت أنشـأهتا اللجـنة يف دورهتـا الرابعة واألربعني؛              

ــنطاق العــاملي إىل خدمــات      ("٩ حتســني تــبادل املعــارف عــن طــريق تشــجيع الوصــول عــلى ال
يف تقريـر اللجـنة إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة           مدخـالت   ) ج(؛  ")االتصـاالت الفضـائية   
ــام   ــني، عـ ــث     ٢٠٠٤واخلمسـ ــبيس الثالـ ــيات اليونيسـ ــيذ توصـ ــها تنفـ ــل استعراضـ ــن أجـ (، مـ

A/AC.105/804املرفق الثاين ،.( 

وأشارت اللجنة إىل . وشـددت اللجـنة عـلى أمهـية تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث              -٦
ــيذ التوصــيات تقــ    ــب شــؤون الفضــاء      أن مســؤولية تنف ــدول األعضــاء، ومكت ــاتق ال ــلى ع ع ع

احلكومية للتعاون  -اخلـارجي وفقـا لتوجـيهات اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني، واملـنظمات الدولـية               
 .املتعدد األطراف، وسائر اهليئات اليت هلا أنشطة ذات صلة بالفضاء

رابعة واألربعني والحظـت اللجـنة أن أفـرقة العمـل األحـد عشـر الـيت أنشـئت يف دورهتـا ال           -٧
قدمــت مجــيعا تقاريــر عــن الــتقدم احملــرز يف عمــلها إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف دورهتــا   

 A/AC.105/2003/CRP.9 و   A/AC.105/L.247(األربعـني وإىل اللجنة يف دورهتا السادسة واألربعني         
 ).A/AC.105/2003/CRP.17 و A/AC.105/2003/CRP.10و 

ة عـن ارتـياحها للـتقدم الـذي أحـرزته أفرقة العمل يف أعماهلا، وأبدت                وأعربـت اللجـن    -٨
ونظـرا ملـا الحظـته من حمدودية حجم مشاركة األعضاء يف            . تأيـيدها الـتام لعمـل تلـك األفـرقة         

بعـض األفـرقة، حثـت اللجـنة مجـيع أعضـاء األفـرقة عـلى املشاركة واالسهام يف عملها بصورة               
 .نشطة

قدم ) ١١التوصـية   (فـريق العمـل املعـين بالتنمـية املسـتدامة           والحظـت اللجـنة أيضـا أن         -٩
 إىل اللجــنة الفرعــية، وأن فــريق العمــل املعــين مبصــادر  (A/AC.105/C.1/L.264)تقريــره الــنهائي 

 إىل اللجنة،   (A/AC.105/L.246)قدم تقريره النهائية    ) ٣٢التوصية  (الـتمويل اجلديـدة واملبـتكرة       
 .ا إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا التاسعة والثالثنيوفقا خلطيت العمل اللتني قدمامه
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والحظـت اللجـنة أن رئـيس فـريق العمل املعين بالتنمية املستدامة دعا اللجنة إىل تقييم                  -١٠
مـدى واقعـية توصـيات ذلك الفريق وقابليتها للتحقيق، واىل استبانة اهليئات اليت ميكن أن تنفذ                 

 .تلك التوصيات

اجــة إىل االعــداد لتنفــيذ املشــاريع التجريبــية، الــيت وضــعت أفــرقة وســلمت اللجــنة باحل -١١
 .العمل تفاصيلها، خطوة فخطوة، حسب االقتضاء

والحظـت اللجنة أن تدين مستوى االفادة املرجتعة واملشاركة من جانب أعضاء بعض              -١٢
ارد أفـرقة العمـل ميكـن أن يعـزى إىل عـدم وجـود القـدرة واآللـيات املؤسسـية، وإىل نقـص املو                       

 .واخلربات يف جمال مجع املعلومات وتبادل البيانات بني املؤسسات الوطنية

والحظــت اللجــنة أن بعــض أفــرقة العمــل قســمت املهــام واملســؤوليات بــني أعضــائها    -١٣
حسـب طاقـات هـؤالء وقدراهتـم، وأن ذلـك األسـلوب يف العمـل أثبت فائدته وميكن أن يتبعه         

 .بعض أفرقة العمل

نة أن مالـيزيا والـيونان ستتشاركان يف رئاسة فريق العمل املعين بتبادل      والحظـت اللجـ    -١٤
 الصادرة  ٩املعـارف، الـذي أنشـئ يف الـدورة األربعـني للجـنة الفرعـية من أجل تنفيذ التوصية                    

والحظت اللجنة بارتياح أن فريق العمل قدم اليها وثيقة حتتوي على           . عـن اليونيسـبيس الثالث    
 .(A/AC.105/2003/CRP.8)متوقعة أهداف وخطة عمل ونتائج 

 :واستمعت اللجنة يف اطار هذا البند إىل العروض التالية -١٥

ليفنو من . ، قدمه أ  " والفضاء ٢٠٠٤املعـرض الـدويل للفضـاء والطـريان لعام          " )أ( 
 شيلي؛

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

عــيات املهنــية وفوائدهــا يف تكويــن ودعــم القــدرات احمللــية يف جمــال دور اجلم" )ج( 
 إياسييلو من الواليات املتحدة؛. ، قدمه أ"الفضاء اجلوي

نـيالن من   . ، قدمـه ر   "أنشـطة اخلدمـة الدولـية لـنظام حتديـد املواقـع اجلغرافـية             " )د( 
 الواليات املتحدة؛

ــلمالحة الفضــا   " )ه(  ــدويل ل ــية  حلقــة عمــل خــرباء االحتــاد ال ئية واألكادميــية الدول
. ، قدمــه ب"لــلمالحة الفضــائية وجامعــة الفضــاء الدولــية واليونســكو حــول الفضــاء والتعلــيم  

 ويليكنـز من االيسا؛
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هيلز من اللجنة . بـرنامج متابعة مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، قدمه م         " )و( 
 املعنية بسواتل رصد األرض؛

ــة خضــراء عــن السيا " )ز(  ــية ورق ــه "ســة الفضــائية األوروب بيشــوف مــن  . ه، قدم
 .املفوضية األوروبية

والحظـت اللجـنة أن الـتقرير السـنوي عن االحتفال الدويل بأسبوع الفضاء العاملي يف               -١٦
، الــذي أعدتــه الــرابطة الدولــية للفضــاء بالــتعاون مــع مكتــب شــؤون الفضــاء          ٢٠٠٢عــام 

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

والحظـت اللجـنة أن كـثريا مـن أنشـطة اهليئات غري احلكومية له صلة بتنفيذ توصيات        -١٧
 .اليونيسبيس الثالث

والحظـت اللجنة أنه عقب حلقة العمل الرابعة حول استخدام النظم الساتلية املالحية              -١٨
اخلارجي يف  العاملـية، املشـتركة بـني األمم املتحدة واإليسا، واليت نظمها مكتب شؤون الفضاء               

، قـام رؤساء أو ممثلو اهليئات الوطنية لرسم اخلرائط، يف كانون            ٢٠٠٢يولـيه   /لوسـاكا يف متـوز    
، بغية انشاء اطار مرجعي افريقي يشمل ما    "اعـالن وندهـوك   "، بـاعداد    ٢٠٠٢ديسـمرب   /األول

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن هذا التطور هو مثال ملموس على          .  بلـدا أفريقـيا    ٥٠يـزيد عـلى     
لكيفـية الـيت ميكـن هبـا أن يكـون ملكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي تـأثري مـلحوظ على اجلهود                      ا

 .الرامية إىل تعزيز األنشطة اليت تفيد البلدان النامية
 
   ]A/AC.105/L.248/Add.1يرد الباب جيم يف الوثيقة              [

  تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا الثانية واألربعني                                           -دال   
أحاطـت اللجـنة عـلما، مـع الـتقدير، بتقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورهتا                  -١٩

، الـذي تضــّمن نــتائج مداوالهتـا بشــأن البـنود الــيت أســندهتا    (A/AC.105/805)الثانـية واألربعــني  
 .٥٧/١١٦اليها اجلمعية العامة يف قرارها 

عمــل اللجــنة الفرعــية يف دورهتــا وألقــى رئــيس اللجــنة الفرعــية القانونــية كــلمة بشــأن   -٢٠
 .الثانية واألربعني

  
  حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -١ 

، قد  ٥٧/١١٦الحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة             -٢١
الفضــاء اخلــارجي وتطبــيقها كبــند نظــرت يف حالــة معــاهدات األمــم املــتحدة اخلمــس املــتعلقة ب
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منــتظم، وعــاودت عقــد فــريقها العــامل املعــين هبــذا البــند حتــت رئاســة فاســيليوس كاســابوغلو   
 ).اليونان(

والحظـت اللجـنة أن اختصاصـات الفـريق العـامل تشـمل حالة املعاهدات واستعراض                 -٢٢
ــيق وتن     ــيا، واســتعراض تطب ــبوهلا عامل ــق الــيت حتــول دون ق ــة "فــيذ مفهــوم  تنفــيذها والعوائ الدول

، عــلى الــنحو الــوارد يف نــتائج نظــر اللجــنة يف خطــة العمــل الثالثــية الســنوات بشــأن    "املُِطلقــة
، وكذلــك أي مســائل مماثلــة جديــدة ميكــن أن تــثار يف      "‘الدولــة املطلقــة ‘مــراجعة مفهــوم  "

احلالــية مناقشـات الفـريق العـامل، شـريطة أن تندرج تلك املسائل ضمـن والية الفريــق العامل                 
)A/AC.105/805 ٣٧، الفقرة.( 

والحظـت اللجـنة أنـه جـرى تـزويد اللجـنة الفرعـية القانونـية بتقرير عن احلالة الراهنة                     -٢٣
للتوقـيعات والتصـديقات عـلى املعـاهدات الدولية اليت حتكم استخدام الفضاء اخلارجي، يستند       

 .هداتإىل املعلومات اليت قدمها إىل األمانة ُوَدعاء تلك املعا

ورحبـت اللجـنة باملعلومـات الـيت قدمـتها بعـض الـدول عن احلالة الراهنة واالجراءات                -٢٤
ــتعلقة بالفضــاء          ــتحدة اخلمــس امل ــم امل ــاهدات األم ــتزمة بشــأن انضــمامها إىل مع االضــافية املع

ورحبت اللجنة أيضا بالتقارير الواردة من دول أعضاء تبني فيها . اخلـارجي أو تصـديقها عليها     
 .رزته من تقدم يف صوغ قوانني وطنية بشأن الفضاءما أح

ــة يف        -٢٥ ــية تســجيل األجســام املطلق ــيونان مؤخــرا إىل اتفاق ــت اللجــنة بانضــمام ال ورحب
 )).٢٩-د (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة (الفضاء اخلارجي 

واتفقـت اللجنة على أن املعاهدات املتعلقة بالفضاء اخلارجي أرست اطارا شجع على              -٢٦
استكشـاف الفضـاء اخلـارجي وأفـاد الـدول املـرتادة للفضـاء وغـري املـرتادة له، وعلى أنه ينبغي           

 .للجنة الفرعية القانونية أن تضطلع بأنشطة تدعم استمرار حيوية ذلك االطار القانوين

وأبـدي رأي مفــاده أنــه ينـبغي للــدول الــيت قبلــت تلـك الصــكوك أن تفحــص قوانيــنها     -٢٧
 .اذا كانت كافية لتنفيذ تلك الصكوكالوطنية ملعرفة ما 

وأعــرب عــن رأي مــؤداه أنــه ينــبغي تشــجيع الــدول األعضــاء عــلى التصــديق، بصــفة     -٢٨
خاصـة، عـلى االتفـاق املـنظم ألنشـطة الـدول فـوق سـطح القمـر واالجـرام السـماوية األخرى                

 .، نظرا لقلة عدد التصديقات على ذلك الصك)٣٤/٦٨مرفق قرار اجلمعية العامة (
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وأعـرب بعـض الوفود عن رأي مفاده أن من اخلطوات اهلامة للترويج لتنفيذ الصكوك                -٢٩
الرئيسـية املـتعلقة بقـانون الفضـاء أن تـزيد اللجـنة مـن عدد الدول األطراف يف تلك املعاهدات           

 .برفع درجة مقبوليتها دوليا

ألربعـني، تلقت   واسـتذكرت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية، يف دورهتـا الثانـية وا                 -٣٠
" الدولة املطلقة "اقـتراحا بشـأن مشـروع قـرار، تـنظر فـيه اجلمعـية العامـة، بشـأن تطبيق مفهوم                     

والحظـت اللجـنة أن أملانـيا والـيونان قد اشتركتا           . Add.1) و   (A/AC.105/C.2/L.242القـانوين   
 .يف تنظيم مشاورات غري رمسية هبذا الشأن

نة الفرعـية القانونية، يف دورهتا الثالثة واألربعني،        واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي للجـ            -٣١
أن تـنظر يف الـنص املـنقح لالقتراح املتعلق مبشروع قرار، تنظر فيه اجلمعية العامة، بشأن تطبيق                  

 .A/AC.105/L.249القانوين، بصيغته الواردة يف الوثيقة " الدولة املطلقة"مفهوم 

الدولة "ية العامة قرارا بشأن تطبيق مفهوم       وأبـدى بعـض الوفـود تأيـيده العتماد اجلمع          -٣٢
يسـتند إىل االسـتنتاجات الـيت خلصـت الـيها اللجـنة الفرعـية القانونـية إثـر اجنـاز خطة                      " املطلقـة 

ــوم      ــراجعة مفه ــية الســنوات بشــأن م ــة "العمــل الثالث ــة املطلق ــرفق A/AC.105/787" (الدول ، امل
 ).الرابع، التذييل

لتركيز على معاهدات الفضاء اخلارجي املوجودة، وأنه       وأبـدي رأي مفـاده أنـه ينبغي ا         -٣٣
آخذة بعني االعتبار " الدولة املطلقة "جيـدر باللجـنة الفرعـية القانونـية أن تـنظر يف تطبيق مفهوم               

ورأى ذلـك الوفـد أنه ينبغي       . ازديـاد مشـاركة املـنظمات غـري احلكومـية يف األنشـطة الفضـائية              
 توفــرا مــزيد مــن االرشــاد بشــأن اجملــاالت الــيت تتطلــب   للجــنة وللجنــتها الفرعــية القانونــية أن 

 .تشريعات وطنية

وأعـرب عـن رأي مـؤداه أن مـن املهـم اضـفاء مـزيد مـن الوضوح واليقني على تطبيق                       -٣٤
، وأن االقـتراح املـتعلق مبشـروع قـرار بشـأن هـذا املوضـوع، تنظر فيه                  "الدولـة املطلقـة   "مفهـوم   

ــبد   غــري أن ذلــك الوفــد رأى أن  . يد بعــض التشــككاتاجلمعــية العامــة، ميكــن أن يســهم يف ت
مشـروع القـرار املقـترح ال يضـفي وضـوحا ويقينا يف احلاالت اليت ال يسهل فيها تقرير امللكية                    
بسـبب ترتيـبات الـتمويل املعقـدة، عـندما تكـون هـناك عدة دول معنية أو عندما يكون اجلسم                   

ة أو خاضعا لسيطرهتا، وأنه ينبغي النظر    الفضـائي مملوكـا لدولة ليست طرفا يف اتفاقية املسؤولي         
 .يف مثل هذه املسائل
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وأبـدي رأي مفـاده أن اللجـنة واجلمعـية العامة ليستا اهليئتني املختصتني بتفسري أحكام         -٣٥
فتفسري أحكام هاتني االتفاقيتني ال ميكن أن يقوم به اال          . اتفاقـية املسـؤولية أو اتفاقـية التسجيل       

 .مؤمترا األطراف فيهما

وأحاطــت اللجــنة عــلما مــع الــتقدير أن حلقــة عمــل األمــم املــتحدة األوىل حــول بــناء   -٣٦
القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء، الـيت نظمـتها األمانـة بالتعاون مع املعهد الدويل لقانون اجلو                     

ــد عقــدت يف الهــاي مــن       ــندا، ق ــة هول ــدن وحكوم ــة الي  تشــرين ٢١ إىل ١٨والفضــاء جبامع
ورحبـت اللجـنة بـاالعالن عـن اعـتزام مجهوريـة كوريا استضافة حلقة               . ٢٠٠٢نوفمـرب   /الـثاين 

 ٦ إىل   ٣العمـل القادمـة حـول قـانون الفضـاء، الـيت سـتعقد يف دجيـيون، مجهوريـة كوريـا، من                       
 .٢٠٠٣نوفمرب /تشرين الثاين

  
  املعلومات عن أنشطة املنظمات الدولية فيما يتصل بقانون الفضاء -٢ 

، ٥٧/١١٦نة الفرعـية القانونـية، وفقـا لقـرار اجلمعـية العامة             الحظـت اللجـنة أن اللجـ       -٣٧
ــند        ــانون الفضــاء كب ــيما يتصــل بق ــية ف ــنظمات الدول ــتعلقة بأنشــطة امل نظــرت يف املعلومــات امل

 .منتظم

والحظـت اللجـنة بارتـياح أنه جرى تزويد اللجنة الفرعية القانونية بتقارير من خمتلف                -٣٨
تصـلة بقانون الفضاء، وأيدت اتفاق اللجنة الفرعية القانونية  املـنظمات الدولـية عـن أنشـطتها امل      

عـلى أنـه ينبغي لألمانة أن تدعو املنظمات الدولية جمددا إىل تقدمي تقارير إىل اللجنة الفرعية يف                  
 .٢٠٠٤دورهتا الثالثة واألربعني، عام 

كي حيدد ما   والحظـت اللجـنة أن فريق اخلرباء الذي دعته اللجنة يف دورهتا األربعني ل              -٣٩
هـي اجلوانـب الـيت يلـزم أن تدرسـها اللجـنة مـن تقريـر اللجـنة العاملية املعنية بأخالقيات املعرفة                       

الـتابعة لليونسـكو، ولكـي يعـد تقريـرا بالتشاور مع سائر             ) الكوميسـت (العلمـية والتكنولوجـيا     
ــره إىل اللجــنة ا       ــدم تقري ــد ق ــيق مــع الكوميســت، ق ــية وبالتواصــل الوث ــنظمات الدول لفرعــية امل

 .(A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1)القانونية 

واتفقــت اللجــنة عــلى احالــة الــتقرير، مبــا يف ذلــك مــرفقه، إىل املديــر العــام لليونســكو   -٤٠
ــتها الفرعــية عــلى أنشــطة         ــأن حتــرص اليونســكو عــلى اطــالع اللجــنة وجلن مشــفوعا بطلــب ب

ــع ا       ــا، م ــار تعاوهنم ــبار الواجــب   اليونســكو املتصــلة بالفضــاء اخلــارجي، ضــمن اط ــالء االعت ي
 .الختصاصات كل منهما
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والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية قد اتفقت على أنه ميكن مواصلة النظر يف مسألة          -٤١
 .أخالقيات األنشطة املضطلع هبا يف الفضاء اخلارجي ضمن هذا البند من جدول األعمال

  
طبيعة املدار ) ب(عيني حدوده؛ تعريف الفضاء اخلارجي وت) 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
، ٥٧/١١٦لقـرار اجلمعـية العامة      الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية، وفقـا               -٤٢

 .واصلت النظر يف هذا البند كبند منتظم

والحظـت اللجـنة أن الفـريق العـامل املعـين هبـذا البـند قد أعيد انشاؤه برئاسة طاووس          -٤٣
لكــي يــنظر فحســب يف املســائل املتصــلة بــتعريف الفضــاء اخلــارجي وتعــيني  ) اجلزائــر(فــروخي 

اليه اللجنة الفرعية القانونية يف دورهتا التاسعة والثالثني حـدوده، وفقـا لالتفـاق الـذي توصلت      
 .وأقرته اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني

وأبـدي رأي مـؤداه أن الـتقدم يف علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء واسـتغالل الفضاء جتاريا                    -٤٤
دود جيعـالن تعـريف الفضـاء اخلـارجي وتعيني حدوده أمرا ضروريا، وأن من املناسب تعيني ح                

ورأى ذلــك الوفــد أيضــا أنــه .  كــم فــوق ســطح الــبحر١١٠-١٠٠الفضــاء اخلــارجي مبســافة 
ميكـن اجـراء مناقشـة جـادة حـول تعـريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده عندما تظهر حاجة                   

 .حمددة اليها ويتوفر أساس عملي هلا

ونـية احملتملة  وأعـرب عـن رأي مفـاده أن الـردود عـلى االسـتبيان املـتعلق باملسـائل القان             -٤٥
ــدرس بعــناية مــن جانــب اللجــنة الفرعــية        ــبغي أن ت ــة ين ــتعلق باألجســام الفضــائية اجلوي ــيما ي ف
القانونــية، ألهنــا ميكــن أن متــثل أساســا جــيدا للمناقشــات، بغــية اجيــاد حلــول شــاملة ملشــكليت     

 .تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

ار الثابـت بالنسـبة لـألرض هو مورد    وأكـد بعـض الوفـود عـلى الـرأي القـائل بـأن املـد                -٤٦
طبــيعي حمــدود ذو خصــائص فــريدة ومعــرض خلطــر التشــّبع، وأن اســتخدامه ينــبغي أن يرتكــز  
عـلى مـبدأ تيسـري الوصـول الرشـيد والعادل أمام مجيع البلدان، مع مراعاة االحتياجات اخلاصة                  

 .للبلدان النامية واملوقع اجلغرايف لبعض البلدان
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ه أن املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض ميـثل جزءا ال يتجزأ من الفضاء                 وأبـدي رأي مفـاد     -٤٧
ورأى ذلـك الوفـد أن ذلـك املـدار مـورد دويل فريد وينبغي أن تكفل جلميع الدول                   . اخلـارجي 

 .امكانية الوصول العادل اليه، مع مراعاة احتياجات البلدان النامية

يـه اللجنــة الفرعيــة القانونيــة    وأعــرب عـن رأي مـؤداه أن االتفـــاق الـذي توصـلت ال               -٤٨
يف دورهتـا التاسـعة والـثالثني بشـــأن طبيعــة املدار الثابت بالنسبــة لألرض وكيفيــة استخدامــه                

)A/AC.105/738    ميثل أساسا مهما لتعزيز التعاون الدويل، ضمانا لتطبيق مبدأ         ) ، املـرفق الثالـث
 .ل إىل ذلك املداراملساواة ولتمتع مجيع الدول بامكانية الوصو

ورأى بعـض الوفود أن من املهم أن تواصل اللجنة وجلنتاها الفرعيتان نظرها يف طبيعة                -٤٩
 .املدار الثابت بالنسبة لألرض وكيفية استخدامه، بغية التوصل إىل توافق يف اآلراء هبذا الشأن

  
ضاء اخلارجي  استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الف -٤

  وامكان تنقيحها
، قد  ٥٧/١١٦الحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة             -٥٠

 .بند منفرد للمناقشة/واصلت النظر يف هذا البند كموضوع

والحظـت اللجـنة أنـه جـرى يف اطـار اللجـنة الفرعية القانونية تبادل لآلراء حول هذا                    -٥١
، أشري أثناءه إىل    )١٠٤-٩٧، الفقرات   A/AC.105/805(نحو الوارد يف تقريرها     البـند، عـلى الـ     

استخدام "العمـل الـذي تقـوم بـه حالـيا اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف اطـار البـند املعـنون                     
 ".مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  
اليت ختص املوجودات الفضائية، النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق باملسائل  -٥

اليت فتح باب التوقيع عليها يف (امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة 
  )٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦كيب تاون يف 

، قد  ٥٧/١١٦الحظـت اللجنة أن اللجنة الفرعية القانونية، وفقا لقرار اجلمعية العامة             -٥٢
النظر يف املشروع األويل للربوتوكول املتعلق      " مـنفرد للمناقشة عنوانه      بـند /نظـرت يف موضـوع    

باملســائل الــيت ختــص املوجــودات الفضــائية، املــلحق باتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات  
 )".٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦اليت فتح باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف (املنقولة 

، قــد نظــرت، ٥٧/١١٦لجــنة الفرعــية القانونــية، وفقــا للقــرار والحظــت اللجــنة أن ال -٥٣
 :ضمن اطار هذا البند من جدول األعمال، يف بندين فرعيني، مها
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ــدور الســلطة االشــرافية        )أ(  ــتحدة ب ــم امل ــيام األم ــية ق ــتعلقة بامكان ــبارات امل االعت
 مبقتضى املشروع األوىل للربوتوكول؛

أحكام املشروع األوىل للربوتوكول وحقوق   االعتـبارات املـتعلقة بالصـلة بـني          )ب( 
 .وواجبات الدول مبقتضى القواعد القانونية املنطبقة على الفضاء اخلارجي

، قــد أنشــأت ٥٧/١١٦والحظــت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية القانونــية، وفقــا للقــرار   -٥٤
 ).ايطاليا(وترأس الفريق العامل سريجيو ماركيزيو . فريقا عامال معنيا هبذا البند

والحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية قـد نظرت يف التقرير املقدم من األمانة                    -٥٥
ــم املــتحدة بــدور الســلطة االشــرافية مبقتضــى           بشــأن االعتــبارات املــتعلقة بامكانــية قــيام األم

 .(A/AC.105/C.2/L.238)الربوتوكول 

 ٢٠٠٣ديسمرب  /األول كانون   ١٩ إىل   ١٥والحظـت اللجـنة أنـه ستعقد يف روما من            -٥٦
ــلمعهد الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص       الــدورة األوىل للجــنة مــن اخلــرباء احلكومــيني تابعــة ل

، للـنظر يف املشـروع األوىل للـربوتوكول، وأنـه سـيدعى حلضور تلك الدورة، إىل                 )اليونـيدروا (
 شؤون  جانـب الـدول األعضـاء يف اليونيدروا، مجيع الدول األعضاء يف اللجنة وكذلك مكتب              

 .الفضاء اخلارجي

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مــؤداه أن مــن شــأن اتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى  -٥٧
املعـدات املـنقولة، وبـروتوكول يـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجودات الفضائية، أن يسهما يف                   

زالــتهما توســيع األنشــطة الفضــائية للــبلدان النامــية وكذلــك أنشــطة الــبلدان املــتقدمة الــنمو، با  
 .املخاطر واألعباء املالية الناشئة عن مثل هذه الزيادة يف األنشطة الفضائية

وأبــدي رأي مفــاده أن اعــتماد اتفاقــية الضــمانات الدولــية عــلى املعــدات املــنقولة،          -٥٨
وبـروتوكول يـتعلق باملسـائل الـيت ختـص املوجودات الفضائية، يبدو أنه خيدم مصلحة وكاالت                 

 .يساعد البلدان النامية على متويل أنشطتها الفضائيةالتمويل أكثر مما 

وأعـرب بعـض الوفود عن رأي مفاده أن من املهم مواصلة انعام النظر يف امكانية قيام                  -٥٩
الوالية احلالية لألمم املتحدة : األمـم املـتحدة بـدور السـلطة االشـرافية، مـع ايـالء اعتـبار ملا يلي          

 احــتمال بــأن تــتحمل األمــم املــتحدة مســؤولية دفــع  وأنشــطتها اجلاريــة؛ وضــرورة تفــادي أي 
تعويضـات؛ وأنـه ينـبغي عـدم القـاء أي عـبء مـايل اضـايف عـلى كاهل األمم املتحدة؛ وافتقار                       

 .األمم املتحدة للخربة يف أداء مهام من هذا القبيل
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وأبـدى بعـض الوفـود رأيا مؤداه أن من املفيد مواصلة دراسة التجارب العملية ملنظمة                 -٦٠
يف أداء دورهـا كسـلطة اشـرافية يف اطـار الربوتوكول املتعلق         ) االيكـاو (طـريان املـدين الـدويل       ال

باملسـائل الـيت ختـص معدات الطائرات امللحق باتفاقية الضمانات الدولية على املعدات املنقولة،     
قـبل اختـاذ قـرار هنـائي بشـأن دور األمـم املـتحدة يف اطـار بـروتوكول مقـبل بشـأن املوجودات                         

 .فضائيةال

وأعـرب بعـض الوفـود عن رأي مفاده أن األمم املتحدة هي، من حيث املبدأ، املنظمة                  -٦١
األنسـب ملمارسـة مهـام السـلطة االشـرافية، وأن اضـطالع األمم املتحدة بتلك يتوافق متاما مع                   

ورأت تلـك الوفـود أن األمـم املـتحدة، بأدائها           . مصـاحل الـبلدان املـتقدمة والنامـية عـلى السـواء           
 .مهام السلطة االشرافية، ميكنها أن تكفل اطارا مؤسسيا دوليا لنظام التسجيل

وأعـرب بعـض الوفود عن رأي مفاده أنه ليس من املالئم أن تقوم األمم املتحدة مبهام                  -٦٢
الســلطة االشــرافية، ألن تلــك املهــام تــتجاوز نطــاق واليــة األمــم املــتحدة، وخصوصــا اجلمعــية  

 .العامة

مــؤداه أن قــيام األمــم املــتحدة بــدور الســلطة االشــرافية لــن يــتعارض مــع  وأبــدي رأي  -٦٣
 .ميثاق األمم املتحدة

وأعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ميكــن للــدول األعضــاء أن ختــدم مصــاحل هيــئاهتا الوطنــية   -٦٤
. ومؤسسـات الـتمويل بسـّن تشـريعات وطنـية ومـن خالل املمارسات التجارية الدولية الراهنة                

ن مـن األنسـب أن تقـوم مبهـام السـلطة االشـرافية احـدى املـنظمات املعنية                   ورأى ذلـك الوفـد أ     
 .بالتجارة الدولية أو أي مؤسسة مصرفية دولية

وأبـدي رأي مـؤداه أنـه ينـبغي التقصـي جديـا عـن خـيارات أخرى، مبا يف ذلك انشاء                       -٦٥
 .سلطة اشرافية تتألف من الدول األطراف يف االتفاقية

 الرأي القائل بأنه ال ينبغي لالتفاقية والربوتوكول أن يقوضا          وأكـد بعـض الوفـود على       -٦٦
أو يضـعفا مـبادئ قـانون الفضـاء الـدويل املوجـودة، وبـأن تكـون الغلـبة لـتلك املـبادئ يف حال                

 .حدوث تضارب

وأعـرب يف ذلـك الصدد عن رأي مفاده أن تدرج يف الديباجة ويف مواضع أخرى من          -٦٧
 .مع معاهدات األمم املتحدة املتعلقة بالفضاء اخلارجيالربوتوكول أحكام تكفل اتساقه 
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وأبـدي رأي مــؤداه أن الــربوتوكول املـتعلق باملســائل الــيت ختـص املوجــودات الفضــائية     -٦٨
ميكـن أن يكـون متسـقا مـع معـاهدات األمـم املـتحدة املوجـودة بشـأن الفضـاء اخلارجي اذا ما                     

 .ية أثناء صياغة الربوتوكولدرست جماالت التضارب احملتملة دراسة وافية ومتأن
  

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية القانونية -٦
، ٥٧/١١٦الحظـت اللجـنــة أن اللجـنة الفرعـية القانونـية وفقـــا لقرار اجلمعية العامة                  -٦٩

ألغــراض الســلمية اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف ا"نظــرت يف بــند عــنوانه 
 ".بشأن بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الثالثة واألربعني

الحظـت اللجـنة أن تـبادال لـآلراء جـرى يف اللجنة الفرعية القانونية بشأن اقتراحات               و -٧٠
فاق عديـدة مـن الـدول األعضـاء خبصوص بنود جديدة جلدول األعمال، وأنه مت التوصل إىل ات           

عـلى اقـتراح مقدم إىل اللجنة خبصوص جــدول أعمال الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعيــة               
 ).١٥٤-١٣٥، الفقرات A/AC.105/805(، على النحو املبني يف تقريرها ٢٠٠٤يف عام 

والحظـت اللجـنة أنـه عقـدت خـالل الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية القانونية،                 -٧١
، بغية التوصل إىل اتفاق بشأن    )السويد(ري رمسية، توىل تنسيقها نيكالس هيدمان       مشـاورات غـ   

االقــتراحات املخــتلفة املعروضــة عــلى اللجــنة الفرعــية لكــي تــنظر فــيها يف إطــار هــذا البــند مــن  
 .جدول األعمال

ورحبـت اللجـنة باالتفـاق الـذي توصـلت إليه اللجنة الفرعية القانونية بأن تبدأ النظر،                  -٧٢
تنادا إىل ورقـة العمـل املقدمـة مـن أسـتراليا وأملانيا وأوكرانيا واجلمهورية التشيكية والسويد                 اسـ 

وكـندا وفرنسـا واململكـة املـتحدة والنمسـا واهلند وهولندا والواليات املتحدة واليابان واليونان           
A/AC.105/C.2/L.241) و (Add.1          ممارسات الدول  "، يف بـند جديد من جدول األعمال عنوانه

يف إطــار خطــة العمــل الرباعــية الســنوات  " واملــنظمات الدولــية يف تســجيل األجســام الفضــائية 
 :التالية

تقـدمي الـدول األعضاء واملنظمات الدولية تقارير عن املمارسة اليت تّتبعها             ٢٠٠٤ 
ــة إىل مكتــب     يف تســجيل األجســام الفضــائية، وتقــدمي املعلومــات املطلوب

 يف السجلشؤون الفضاء اخلارجي إلدراجها 

قـيام فـريق عـامل بدراسـة التقارير املقّدمة من الدول األعضاء واملنظمات               ٢٠٠٥ 
 ٢٠٠٤الدولية يف عام 
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قـيام الفـريق العامل بتحديد املمارسات الشائعة، وصياغة توصيات بشأن            ٢٠٠٦ 
 تعزيز االنضمام إىل اتفاقية التسجيل

  يف األغراض السلميةتقدمي تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي ٢٠٠٧ 

وأحاطـت اللجـنة عـلما بـأن اللجنة الفرعية القانونية اتفقت أيضا على إنشاء فريق عامل يتولّى            
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥النظر يف هذا البند يف عامي 

 للـدول األعضـاء أن تقـدم يف الدورة الثالثة واألربعني            ميكـن واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه          -٧٣
 إىل الـتقارير، عروضـا عـن املمارسـات الـيت تتـبعها يف تسجيل            للجـنة الفرعـية القانونـية، إضـافة       

واتفقـت اللجنة أيضا على أن يقدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عرضا        . األجسـام الفضـائية   
 .عن سجل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي

النظر يف بند جديد من جدول األعمال،        الفرعية على    اللجـنة ورحبـت اللجـنة باتفـاق        -٧٤
املسـامهات املقدمـة مـن اللجـنة الفرعية القانونية إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف          "وانه  عـن 

األغــراض الســلمية ألجــل إعــداد تقريــرها إىل اجلمعــية العامــة، لكــي تقــوم اجلمعــية باســتعراض  
 الـتقّدم احملرز يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي             

 .بند منفرد للمناقشة/، كموضوع)"اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مــؤداه أن املناقشــة حــول صــوغ اتفاقــية دولــية بشــأن و -٧٥
االستشــعار عــن بعــد، حســبما اقترحــته األرجنــتني واكــوادور والــربازيل وبــريو وشــيلي وكوبــا 

ان، ضـرورية مـن أجـل حتديث املبادئ املتعلقة باستشعار األرض          وكولومبـيا واملكسـيك والـيون     
ولكي تؤخذ يف االعتبار ) ٤١/٦٥مـرفق قـرار اجلمعية العامة   (عـن بعـد مـن الفضـاء اخلـارجي         

املسـائل املسـتجدة يف هـذا املـيدان، وال سـيما تلـك الناشـئة عن زيادة مشاركة القطاع اخلاص                     
 .ات اليونيسبيس الثالثيف أنشطة االستشعار عن بعد، وعن توصي

أنـه لـيس مـن الضـروري حتديـث تلـك املـبادئ، ألهنـا تؤّدي                 وأعـرب عـن رأي مفـاده         -٧٦
ــية فلــيس مــن        ــية الــيت تواجــه صــناعة الســواتل العامل ــه نظــرا للمشــاكل احلال عمــلها جــيدا، وأن

 .املستصوب الشروع يف مناقشة بشأن إطار تنظيمي دويل مل تثبت احلاجة اليه

ض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينـبغي للجـنة الفرعـية القانونية أن تنظر يف                   أعـرب بعـ   و -٧٧
 .مـدى مالءمـة واستصـواب صـوغ اتفاقـية شـاملة عاملـية الـنطاق بشـأن قـانون الفضـاء الدويل           

ورأت تلـك الوفـود أن مناقشـة اتفاقية من هذا القبيل من شأهنا أن تتيح اجملال للمجتمع الدويل      
دد مــن املســائل الــنامجة عــن الــتطّورات اجلديــدة يف األنشــطة       للــنظر بطــريقة موّحــدة يف عــ   

والحظت تلك الوفود   . الفضـائية، وكذلك يف أي ثغرات حمتملة يف نظام قانون الفضاء الدويل           
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أيضـا أن اللجـنة الفرعـية لـن تـناقش يف إطـار بند جدول األعمال املقترح، سوى مدى مالءمة                     
صوغ تلك االتفاقية لن يفتح باب النقاش جمددا واستصـواب صـوغ اتفاقـية شـاملة عاملية، وأن          

حـول مـبادئ قانون الفضاء الدويل املوجودة حاليا يف معاهدات األمم املتحدة اخلاصة بالفضاء               
ورئـي أن وضـع اتفاقـية شـاملة عاملـية سيساعد على سد الثغرات املوجودة يف نظام                  . اخلـارجي 

 .القائمةقانون الفضاء الدويل احلايل دون تقويض املعاهدات 

أعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن الصـكوك الرئيسـية املـتعلقة بقـانون الفضاء                     و -٧٨
ــنفع عــلى الــبلدان املــرتادة      أرســت إطــارا شــجع عــلى استكشــاف الفضــاء اخلــارجي وعــاد بال
للفضـاء والـبلدان غـري املـرتادة للفضـاء عـلى حد سواء، وأن حبث إمكانية التفاوض على صك                    

 .انون الفضاء لن يؤدي إال إىل تقويض مبادئ نظام قانون الفضاء القائمشامل جديد بشأن ق

 قّدمــته واســتذكرت اللجــنة أن اللجــنة الفرعــية القانونــية كانــت قــد نظــرت يف اقــتراح -٧٩
فرنسـا، وأّيدهتـا فيه الدول األعضاء يف اإليسا والدول املتعاونة معها، يدعو إىل أن تنظر اللجنة                 

 أعماهلـا خطة عمل رباعية السنوات بشأن التبعات القانونية املترتبة           الفرعـية يف تضـمني جـدول      
عـلى املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي، الصـادرة عـن جلـنة التنسـيق املشـتركة بني                       

 .٢٠٠٨ - ٢٠٠٥، تشمل الفترة )اليادك(الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي 

ية الصادرة عن اليادك ينبغي أن تقدم إىل املـبادئ التوجيهـ  وأعـرب عـن رأي مفـاده أن          -٨٠
 .٢٠٠٥اللجنة الفرعية القانونية لكي تنظر فيها يف عام 

أعـرب عــن رأي مـؤداه أنــه مـن الســابق ألوانـه أن تــنظر اللجـنة الفرعــية القانونــية يف      و -٨١
اجلوانـب القانونـية لـلحطام الفضـائي، ألن املـبادئ التوجيهـية الصـادرة عـن الـيادك هي مبادئ                     

 .لية وال تزال حباجة إىل دراسة متأنية من جانب الدولأو

بـناء عـلى مـداوالت اللجـنة الفرعـية القانونـية يف دورهتا الثانية واألربعني واملناقشات              و -٨٢
أعـاله، اتفقت اللجنة على مشروع جدول األعمال املؤقت         ...] -[...املعروضـة يف الفقـرات      

 :٢٠٠٤لفرعية القانونية، يف عام التايل للدورة الثالثة واألربعني للجنة ا

  البنود املنتظمة  
 .افتتاح الدورة وانتخاب الرئيس واعتماد جدول األعمال -١  
 .كلمة الرئيس -٢  
 .تبادل عام لآلراء -٣  
 .حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها -٤  
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 .ية فيما يتعلق بقانون الفضاءمعلومات عن أنشطة املنظمات الدول -٥  
 :األمور املتعلقة مبا يلي -٦  
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ )أ(   
طبـيعة املـدار الثابـت بالنسـبة لـألرض وكيفية استخدامه، مبا يف ذلك                )ب(   

الــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد والعــادل   
ــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض  ــدويل  ل  دون مســاس بــدور االحتــاد ال

 .لالتصاالت
  البنود املنفردة للمناقشة/املواضيع  
اســتعراض املــبادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  -٧  

 .اخلارجي وإمكان تنقيحها
الـنظر يف املشـروع األويل للـربوتوكول املـتعلق باملسائل اليت ختص املوجودات               -٨  

اليت فتح  (ة، املـلحق باتفاقـية الضـمانات الدولـية على املعدات املنقولة             الفضـائي 
 ):٢٠٠١نوفمرب / تشرين الثاين١٦باب التوقيع عليها يف كيب تاون يف 

االعتـــبارات املـــتعلقة بإمكانـــية قـــيام األمـــم املـــتحدة بـــدور الســـلطة    )أ(  
 اإلشرافية مبقتضى املشروع األويل للربوتوكول؛

 املـتعلقة بالصـلة بـني أحكام املشروع األويل للربوتوكول           االعتـبارات  )ب(  
وحقــوق وواجــبات الــدول مبقتضــى القواعــد القانونــية املنطــبقة عــلى  

 .الفضاء اخلارجي
املســامهات املقّدمــة مــن اللجــنة الفرعــية القانونــية إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء     -٩  

 العامة، لكي تقوم اخلـارجي يف األغـراض السلمية إلعداد تقريرها إىل اجلمعية   
ــتحدة       ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت ــتقّدم احملــرز يف تنف ــية باســتعراض ال اجلمع
الثالـث املعـين باستكشـاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية            

 ).اليونيسبيس الثالث(
 

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

تقـدمي الـدول األعضـاء واملـنظمات الدولـية تقاريـر عـن ممارساهتا يف تسجيل                 (  
ــب شــؤون الفضــاء        ــة إىل مكت ــات املطلوب ــدمي املعلوم األجســام الفضــائية وتق

 ).اخلارجي إلدراجها يف السجل
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  البنود اجلديدة  
ي يف األغــراض الســلمية بشــأن اقــتراحات إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارج -١١  

 .بنود جديدة تنظر فيها اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا الرابعة واألربعني
  

  استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -هاء 
، استأنفت اللجنة نظرها يف البند      ٥٧/١١٦ مـن قـرار اجلمعية العامة        ٤٣وفقـا للفقـرة      -٨٣
 ".استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء"ون املعن

، الــذي قدمــته االدارة الوطنــية لــلمالحة Spinoff 2002وأتــيح للجــنة املنشــور املعــنون  -٨٤
 ).ناسا(اجلوية والفضاء بالواليات املتحدة 

. يةواتفقــت اللجــنة عــلى أن الفوائــد العرضــية لتكنولوجــيا الفضــاء كــثرية وجوهــر         -٨٥
ونوهـت بـاجلهود الـيت يبذهلا العديد من البلدان لترويج الفوائد العرضية ولتعميم معلومات عن                

كمـا نوهت اللجنة بأمهية الترويج ألحدث الفوائد       . هـذا املوضـوع عـلى سـائر الـبلدان املهـتمة           
العرضـية ألنشـطة البحـث والـتطوير مـن أجـل زيادة الوعي بأمهية األنشطة الفضائية يف أوساط            

ملســتعملني ومــتخذي القــرارات، واحلصــول عــلى الدعــم الــالزم لــتطوير الــربامج الفضــائية          ا
والحظـت اللجنة أيضا أن استغالل تكنولوجيا الفضاء قد أصبح طريقة فعالة            . واحلفـاظ علـيها   

 .لدفع عجلة التنمية االقتصادية، وخباصة يف البلدان النامية

ث اجلاذبــية الصــغرية هلــا أمهــية كــبرية يف  أن حبــواللجــنةففــي جمــال الــزراعة، الحظــت  -٨٦
إنـتاج أنـواع جديـدة مـن احملاصـيل، مثل األرز واحملاصيل الزيتية، ذات غلة أكرب وحمتوى أعلى                   

وعلى سبيل املثال، استخدم العلماء حبوث الفضاء إلستحداث ساللة جديدة     . مـن الفيتاميـنات   
ية، مــنها منــتجات لتنظــيم مــن الفطــريات شــكلت أساســا لطائفــة جديــدة مــن األغذيــة الصــح  

وجيري استخدام حبوث الفضاء أيضا     . مسـتوى الكوليسـترول، والسـكر يف الـدم، وضغط الدم          
 .الستحداث حماصيل جديدة ميكن زراعتها يف ظروف قاسية مثل اجلفاف وامللوحة والقلوية

 اللجــنة عــلما بــنظام تقيــيم مــبكر لــترقق العظــام،  أحاطــتويف جمــال الــبحوث الطبــية،  -٨٧
ويتيح النظام لألطباء تقييم كثافة     ". كامريا رقائقية "باسـتخدام تكنولوجـيا استشعار قائمة على        

العظـام وخطـر االنكسـار مسـتقبال يف جـزء يسـري مـن الوقـت الـالزم الختـبارات تـرقق العظام                        
التقلـيدية، وميكـن إجـراء االختبار يف أعضاء طرفية، كاألصابع، يف مقابل االختبارات التقليدية            

وأحاطت اللجنة علما أيضا بالعمل على تصغري حجم        . لـيت جتـرى يف الـورك والعمود الفقري        ا
أجهـزة التعقـب بـالعني، الـيت متكن األشخاص ذوي القدرة احملدودة جدا على احلركة والكالم                
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مـن التخاطـب والـتحكم يف حمـيطهم باسـتخدام حـركات عينـيهم فقـط؛ وخفـض حجـم تلك                      
 .انية محلها فحسب، بل حيسن أيضا كفاءة استخدام الطاقةاألجهزة ووزهنا ال ييسر إمك

 اللجــنة عــلما بــنظام كشــف حــراري يعمــل  أحاطــتويف جمــال أمــان وســائط الــنقل،   -٨٨
 ملـنع حـوادث القطـارات الـيت تـنجم عـن فـرط سخونة                (infra-hot-box)باألشـعة دون احلمـراء      

ــنظام إىل تكنولوجــيات طــورت لالستشــ   . حمــاور العجــالت  ــد   ويســتند ال عار الســاتلي عــن بع
وأحاطت اللجنة علما أيضا    . باألشـعة دون احلمـراء، وللذكاء االصطناعي، وملعاجلة املعلومات        

بـنظام جديـد ومـنخفض التكلفة ملظالت باليستية متكّن أي طائرة مرتبطة هبا من اهلبوط الوئيد                 
 . شخصا١٤٨إىل األرض يف حال حدوث طارئ؛ وقد أنقذ هذا النظام بالفعل حياة 

 –ويف مـيدان البيئة وإدارة املوارد، نوهت اللجنة بعملية لتيسري إزالة الشوائب اخلطرة               -٨٩
وقد استحدثت هذا النظام شركة     .  من املياه  -) األمونيوم(مـثل بريكلـورات ونيـترات النشادر        

كانـت قـد اسـتحدثت مـن قـبل جهـازا لتنقـية املـياه حملطـة الفضـاء الدولـية وجهازا لتنقية اهلواء               
والحظــت اللجــنة أيضــا أن . للقــاعدة الــيت ستنشــأ فــوق ســطح القمــر ولبعــثات املــريخ املقــبلة  

جهــازا آخــر لتنقــية املــياه باســتخدام عوامــل ُمَنــترتة قــد اســتحدث للبيــئات املغلقــة يف الفضــاء،  
 .جيري استخدامه حاليا لتنقية املياه يف مرايب األحياء املائية

للجـنة باستحداث قلنسوة للوقاية من الدخان وجهاز        ويف جمـال األمـن العـام، نوهـت ا          -٩٠
ويستخدم هذا املنتج وسيطا    . ترشـيح حلمايـة الـناس من األذى واملوت بفعل استنشاق الدخان           

حيـّول أحـادي أكسـيد الكـربون إىل ثـنائي أكسـيد الكربون غري السام يف درجة حرارة الغرفة،             
 وكان االبتكار قد استحدث يف البداية . دقـيقة ٢٠وميكـنه أن ينـتج هـواء صـاحلا للتـنفس ملـدة        

 .للبحوث املتعلقة بأجهزة الليزر اليت تعمل بثنائي أكسيد الكربون

والحظـت اللجـنة أن تكنولوجيات العزل احلراري اليت استحدثت ملركبات اإلطالق،             -٩١
وكذلـك التكنولوجـيات املقاومـة احلـرارة الـيت اسـتحدثت للطائـرات املداريـة الفضـائية، جيري                   

 . يف مرافق على سطح األرضتطبيقها

ــيق    -٩٢ ــية     تكنولوجــياونوهــت اللجــنة بتطب ــاتف الدول ــل اهل ــات الســاتلية يف كواب  املقاِوم
 .املوجودة يف أعماق البحار

 لـألرض أخـذ يصـبح تكنولوجيا متزايدة األمهية    السـاتلي والحظـت اللجـنة أن الرصـد      -٩٣
ــارات ا      ــيم العق ــئي وتقي ــثل الرصــد البي ــيادين م ــية    يف م ــوارد الطبيع ــية واحلضــرية وإدارة امل لريف

ونوهـت اللجـنة مبـا تضـطلع به املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء،               . والـزراعة 
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املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، مــن عمــل هــام لــزيادة قــدرة الــبلدان النامــية عــلى اســتخدام هــذه    
 .التكنولوجيا

طة الرقمـــية، وهـــو نظـــام حاســـويب لعـــرض  اخلـــريبإرشـــيفوأحاطـــت اللجـــنة عـــلما  -٩٤
املعلومـات اجلغرافـية مـن قواعـد بـيانات عـن طـريق اإلنترنت ويتيح تقدمي العون على حنو أجنع                     

كمـا أحاطـت اللجـنة علما باألنشطة اليت استخدمت فيها معلومات مستقاة من              . يف األزمـات  
ذلك املبادرات الرامية   ، وك ٢٠٠٢االستشـعار عـن بعـد ملكافحة الفيضانات يف أوروبا يف عام             

 .لتحسني التنبؤ بالفيضانات واإلنذار املبكر بوقوعها باستخدام الصور الفضائية

وأحاطـت اللجـنة عـلما بـاجلهود املـبذولة الستخدام االتصاالت الساتلية ملنفعة سكان                 -٩٥
يق األريـاف، مـثل التعلـيم عـن بعـد وربـط سـكان املـناطق النائـية بشبكة الويب العاملية عن طر                      

 .وصالت ساتلية

أوصـت اللجـنة بـأن تواصـل النظر يف هذا البند يف دورهتا السابعة واألربعني، يف عام                  و -٩٦
٢٠٠٤. 

  
  الفضاء واجملتمع -واو

، واصـلت اللجـنة النظر يف بند جدول األعمال          ٥٧/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٩٧
 ". الفضاء واجملتمع"املعنون 

 : العروض التاليةواستمعت اللجنة إىل -٩٨

أويدا من  . تانـايب و ت   . قدمـه ك  " األنشـطة الفضـائية اليابانـية     "عـرض عـنوانه      )أ( 
 اليابان؛

بوهلـام مـن الواليات     . قدمـه إي  " حتسـني حـياة البشـرية قاطـبة       "عـرض عـنوانه      )ب( 
 املتحدة ؛

برييــنغر مــن . قدمــه ي" مشــروع اليونســكو للتعلــيم الفضــائي"عــرض عــنوانه  )ج( 
 .واليونسك

فاخلدمــات . والحظــت اللجــنة أن الفضــاء اخلــارجي يؤثــر يف اجملــتمع بطــرائق شــىت        -٩٩
املسـتمدة مـن الفضـاء اخلـارجي، ومـنها مـثال نظـم االستشـعار عن بعد واالتصاالت واملالحة،             

والحظت اللجنة . حتّسـن حـياة الـناس يف كـامل أرجـاء العـامل وتسـاعد على إجياد جمتمع عاملي             
لتكنولوجــيا الفضــاء يف جمــاالت عديــدة كالتعلــيم عــن بعــد والتنــبؤ بــالطقس  التطبــيقات اهلامــة 
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والتنــبؤ باحملاصــيل الزراعــية وتدّبــر الكــوارث والــنقل واألمــن العمومــي والعديــد مــن اجملــاالت    
وأفـيد بـأن جتـارب اجلاذبـية الصـغرى متكـن مـن استكشاف كُنه علم االحياء وغريه                   . األخـرى 

 .لى األرضمن العلوم بطرائق غري ممكنة ع

والحظـــت اللجـــنة أن تطبـــيقات وتكنولوجـــيات الفضـــاء الـــيت ُتســـتحدث اقـــترانا         -١٠٠
باستكشـاف الفضـاء ميكن أن تساعد على سد فجوات يف اجملتمع منها الفجوات بني املتعلمني            
واألمـيني وسـكان املـدن والـريف والفجـوات يف قابلـية التواصـل بـني كـل مـن البلدان املتقدمة                       

ــة يف مــراحل التنمــية باســتعمال      فمــن. والنامــية ــية أن تقفــز قفــزات هائل ــبلدان النام  املمكــن لل
كمــا تســاعد اجلهــود الفضــائية عــلى تــرويج ثقافــة مــن الــتعاون   . منــتجات وخدمــات فضــائية

 .الدويل

والحظــت اللجــنة أن الــبحوث واالستكشــافات يف الفضــاء اخلــارجي تتــناول مســائل    -١٠١
وأفادت بأن الصور األوىل امللتقطة . للـناس يف مجـيع الـبلدان   علمـية أساسـية وأهنـا مصـدر إهلـام          

لـألرض مـن الفضـاء اخلـارجي غـّيرت أيضـا نظرة الناس إىل هذا الكوكب تغيريا عميقا، ماحنة                    
 .إياهم منظورا أفضل وتقديرا أكرب للبيئة العاملية

 على إذكاء   والحظـت اللجـنة أن مـن اهلـام إيصال منافع الفضاء إىل اجملتمع واملساعدة               -١٠٢
 .وعي الناس باملنافع اليت ميكن أن تعود هبا برامج الفضاء على حياهتم اليومية

والحظـت اللجـنة أن الفضاء اخلارجي موضوع هام يف كل الثقافات ومصدر إهلام يف               -١٠٣
 .الفن واملوسيقى واألفالم واألدب

ال إىل العلوم والحظـت اللجـنة أن الفضـاء اخلـارجي موضـوع ميكـن أن جيتذب األطف                -١٠٤
كما إن للتطبيقات   . والرياضـيات وميكـن أن يـزيد عـدد احملـترفني الذين يقتحمون تلك امليادين              

الفضـائية دورا هامـا يف زيـادة فـرص التعلـيم، وذلـك مـثال مـن خـالل التعلـيم عـن بعد والتعلّم                          
ندســة وشــّددت اللجــنة عــلى مــا لــتدريس علــوم الفضــاء واهل. االلكــتروين اســتنادا إىل الســواتل

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

وأبـدي رأي مفـاده أن تدريـس علـوم وتكنولوجيا الفضاء ينبغي أن يعترب هدفا رئيسيا                 -١٠٥
وأشري إضافة إىل ذلك إىل . لـربامج الفضـاء العاملـية لتجنـب الـنقص يف عدد العلماء واملهندسني             

 يف جمــال الفضــاء إىل عــدد قلــيل مــن الــبلدان املــتقدمة ميكــن أن يتمــثل أثــره أن هجــرة احملــترفني
وأعرب ذلك الوفد عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي         . اجلـانيب يف تقلـيص سـوق الفضـاء العاملـية          

فعـلى ســبيل  . هلـا أن تـنظر يف تقـدمي توصـيات مناسـبة إىل الـدول األعضـاء بشـأن تلـك املسـألة          
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اركة البلدان اليت هلا إمكانات ضعيفة يف جمال تكنولوجيا الفضاء يف           املـثال، ميكـن االيصـاء مبشـ       
 .البعثات واملشاريع الفضائية الدولية، بصفة ذلك سبيال إىل بناء قدرات عاملية

والحظـت اللجـنة املسـامهة الـيت تقـوم هبـا املراكـز االقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا                   -١٠٦
 إىل األمــم املــتحدة يف أفريقــيا ويف آســيا واحملــيط  الفضــاء الــيت أنشــئت عــلى أســاس االنتســاب  

وأحاطت اللجنة علما أيضا باملبادرات اهلامة األخرى       . اهلـادئ ويف أمـريكا الالتينية والكاريبـي      
 .الرامية إىل ترويج تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء على الصعيدين الوطين واالقليمي

ستشـاري جليل الفضاء الرامية إىل ترويج       والحظـت اللجـنة بارتـياح أنشـطة اجمللـس اال           -١٠٧
 .مشاركة الشباب يف األنشطة الفضائية

 ١٠ إىل   ٤والحظـت اللجـنة أن أسـبوع الفضاء العاملي، الذي ُيحتفل به كل سنة من                 -١٠٨
ديســمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨أكــتوبر عمــال بقــرار اجلمعــية العامــة /تشــرين األول

 .ة الناس، وال سيما الشباب، بالفضاء اخلارجي، ميثل فرصة جيدة لتوعي١٩٩٩

وأحاطـت اللجـنة عـلما بعـدة مبادرات تعليمية وطنية، منها جتربة التلفزة التعليمية عن                 -١٠٩
املعلّــم رائــد  "، القــناة الــتلفزية التعليمــية يف اهلــند؛ وبــرنامج     "غياندارشــان"طــريق الســواتل و 

املدرســون أعضــاء دائمــني يف جمموعــة رواد  الــتابع لناســا الــذي ميكــن أن يصــبح فــيه  " الفضــاء
عــلى " طــاقم األرض"الفضــاء ويســتطيع أي شــخص يف العــامل أن يشــارك فــيه باالنضــمام إىل   

االنترنـت، ويسـتطيعون مـن خـالل ذلـك أن يتـثقفوا يف جمـال استكشـاف الفضاء ومنافعه وأن                     
عـامل لصاحل البيئة   يضـطلعوا مبهـام ذات صـلة بالبعـثات؛ وبـرنامج التعـلم والرصـد عـلى نطـاق ال                   

 مـن الـبلدان وبرنامج      ١٠٢، وهـو بـرنامج عـلمي وتعلـيمي بشـأن البيـئة تشـارك فـيه                  )غلـوب (
 يف أملانـيا، الـذي يـدرس فيه العلماء الشباب كيف يؤدون    (”School Lab“)" املختـرب املدرسـي  "

قة جتـارب باسـتعمال معـدات تقنـية غالـية جـدا ومـن الصعب االحتفاظ هبا يف املدارس؛ ومساب                
إنشـائية سـنوية وخمـيم صـيفي بشـأن الفضـاء لصـاحل الشـباب تـنظمه اجلمعـية اهلنغارية للمالحة                      
ــيم عــن بعــد يف شــيلي؛ وأحــداث يف إطــار       ــرامج للتعل الفضــائية؛ وخمــيمات بشــأن الفضــاء وب
أســبوع الفضــاء العــاملي تــنظمها جلــنة حبــوث الفضــاء والغــالف اجلــوي العلــوي يف باكســتان؛    

 .ضاء واملدارس الصيفية ومعاهد تدريب مدرسي الفضاء يف اليابانوأنشطة خميمات الف

ــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي ســوف تتشــكل      -١١٠ ــة اليابان والحظــت اللجــنة أن الوكال
قريــبا بدمــج كــل مــن معهــد علــوم الفضــاء واملالحــة الفضــائية وخمتــرب الفضــاء اجلــوي الوطــين    

ومـن شأن الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء       . والوكالـة الوطنـية للتنمـية الفضـائية يف الـيابان          
 .اجلوي أن تزيد مسامهة البلد يف اجلهود املبذولة الستخدام الفضاء لصاحل اجملتمع
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والحظـت اللجـنة أن حلقـة دراسـية حـول الفضـاء واجملـتمع يف سـياق أمريكا الالتينية                     -١١١
ون الفضــاء اخلــارجي سـتنظمها وكالــة الفضـاء الشــيلية وستشـترك يف رعايــتها مـع مكتــب شـؤ     

 ٢٩ الذي سيعقد يف سانتياغو من (FIDAE 2004)وذلـك أثـناء املعـرض الدويل للجو والفضاء    
 .٢٠٠٤أبريل / نيسان٤مارس إىل /آذار

، اتفقـت اللجنة    (A/AC.105/2003/CRP.14)واسـتنادا إىل اقـتراح مقـّدم مـن كولومبـيا             -١١٢
واخـتري موضوع  . يف األعـوام القادمـة  " جملـتمع الفضـاء وا "عـلى مواصـلة الـنظر يف البـند املعـنون         

موضــوعا خاصــا لكــي ينصــب علــيه التركــيز يف املناقشــات الــيت ســتدور يف " الفضــاء والتعلــيم"
 :، وفقا خلطة العمل التالية٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة 

عــروض مــن الــدول األعضــاء  " الفضــاء يف التعلــيم والتعلــيم يف الفضــاء "  ٢٠٠٤  
) أ(ة وغري احلكومية حول جهودها الرامية إىل        واهليـئات الدولـية احلكومي    

تنمية املوارد البشرية يف جمال     ) ب(إدراج موضـوع الفضـاء يف التعلـيم، و        
علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وضــمان توافــر احملــترفني يف اجملــاالت ذات       

 .الصلة بالفضاء يف املستقبل

 تبّين عناصر النجاح    

د الرامــية إىل إدراج موضــوع الفضــاء تبــّين املعّوقــات الــيت تعــترض اجلهــو    
اخلـــارجي يف التعلـــيم وتنمـــية املـــوارد البشـــرية يف اجملـــاالت ذات الصـــلة 

 بالفضاء

 مناقشة احللول املمكنة للقضاء على تلك املعّوقات    

 صوغ خطة عمل، مبا يف ذلك احتمال تنفيذ مشاريع صغرية    

 "أدوات الفضاء ألجل التعليم"  ٢٠٠٥  

ن الـدول األعضـاء واهليـئات الدولية احلكومية وغري احلكومية           عـروض مـ       
ــزيادة       ــيقات الفضــائية ل ــتطورات املســتجدة يف جمــال التطب حــول آخــر ال

 فرص التعليم، وال سيما لصاحل النساء والفتيات

حبـث مـدى توافـر اخلدمـات والنظم الفضائية ومدى تيسر الوصول اليها                  
 لناميةلتوفري فرص تعليمية يف البلدان ا

 تبّين السبل اليت ميكن أن يفيد هبا الفضاء الطب يف املناطق الريفية    
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تبـــّين املعّوقـــات الـــيت ميكـــن أن تعـــترض توســـيع نطـــاق اســـتعمال تلـــك     
 اخلدمات والنظم الفضائية يف البلدان النامية

مناقشـة احللـول املمكنة للقضاء على تلك املعّوقات، مع إيالء الربامج يف                  
 لدان النامية اهتماما خاصاالب

 وضع خطة عمل، مبا يف ذلك إمكانية تنفيذ مشاريع صغرية    

 إمتام خطة العمل  ٢٠٠٦  

وضـع خطـط عمـل ملموسـة وحمـددة الدراج موضـوع الفضاء اخلارجي                   
يف التعلـيم، وزيـادة التعلـيم يف جمـال الفضـاء، وتوسـيع األدوات الفضائية                

 مســـامهة اخلدمـــات الفضـــائية يف بلـــوغ املســـتخدمة يف التعلـــيم وضـــمان
 اهلدف االمنائي لأللفية املتعلق بفرص احلصول على التعليم

إعـداد جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وثيقة وجيزة         
عـن دور الفضـاء يف التعلـيم، وكذلـك عـن الصـلة بـني الفضـاء والتعليم،                   

 .كوبغية إحالتها إىل املؤمتر العام لليونس

وطلبـت اللجـنة إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يدعو املنظمات اليت هلا صفة                  -١١٣
 الصادرة عن   ١٨ و ١٧ و ٩مراقـب دائـم لـدى اللجـنة، وكذلك فرق العمل املعنية بالتوصيات              

اليونيسـبيس الثالـث، إىل أن تسـاهم يف خطـة العمـل بـتقدمي عروض عن أنشطتها وتوزيع مواد          
 .ول الكيفية اليت ينبغي هبا للجنة تناول املسائل اليت سينظر فيهاوتقدمي اقتراحات ح

  
   مسائل أخرى -زاي 

  ٢٠٠٤تكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة اليت تبدأ يف عام   -١
ــناء املشــاورات غــري الرمســية املعقــودة مــا بــني      -١١٤ ــيه أث وفقــا لالتفــاق الــذي مت التوصــل إل

ــن  ــدورات بشــأن تكوي ــرفق    ال ــوارد يف امل ــتني، وال ــيها الفرعي هلــذا [...]  مكاتــب اللجــنة وجلنت
الــتقرير، اتفقــت اللجــنة عــلى أن يكــون أعـضــاء مـكاتــب جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  

 : على النحو التايل٢٠٠٥ و٢٠٠٤األغراض السلمية وجلنتيها الفرعيتني لعامي 

 ميةجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السل 

 )نيجرييا(أديغون أدي أبيودون : الرئيس  
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 )كولومبيا(سريو أريفالو ييبيس : النائب األول للرئيس 

 )مجهورية إيران اإلسالمية(برفيز تارخيي : املقرر/النائب الثاين للرئيس 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 )رومانيا(دوميترو دورين بروناريو : الرئيس 

 لقانونيةاللجنة الفرعية ا 

 )إيطاليا(سريجيو ماركيزيو : الرئيس 
  
  عضوية اللجنة -٢

، نظــرت اللجــنة يف الطلــب الــذي تقدمــت بــه  ٥٧/١١٦ العامــةوفقــا لقــرار اجلمعــية  -١١٥
 .اجلماهريية العربية الليبية لالنضمام إىل عضوية اللجنة

ة والحظت أنه، وفقا  اجلماهرييـة العربية الليبية بعضوية اللجن   باهـتمام ورحبـت اللجـنة      -١١٦
لإلجـراءات املتـبعة، يلـزم أن تـراعي الـدول األعضـاء التوزع اجلغرايف لعضوية اللجنة كما يلزم                   
إجــراء مشــاورات بــني اجملموعــات اإلقليمــية قــبل اختــاذ قــرار بشــأن طلــب اجلماهرييــة العربــية    

 .الليبية

ركة يف أعمال اللجنة     املهـتمة ميكـنها أن تواصـل املشـا         الـدول وأشـارت اللجـنة إىل أن        -١١٧
 .بصفة مراقب

  
  صفة املراقب -٣ 

 اإلقلــيمي لالستشــعار عــن بعــد لــدول مشــال أفريقــيا، وهــو ركــزنوهــت اللجــنة بــأن امل -١١٨
مـنظمة دولــية حكومـية، واملعهــد الـدويل لتحلــيل الـنظم التطبــيقي، وهـو مــنظمة غـري حكومــية       

 قـد قدما طلبني للحصول على       ذات مركـز استشـاري لـدى اجمللـس االقتصـادي واالجـتماعي،            
مركـز مراقـب لـدى اللجـنة، وبـأن املراسـالت ذات الصـلة والنظامني األساسيني لتينك اهليئتني            

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

 اإلقلـيمي لالستشعار عن بعد لدول مشال أفريقيا واملعهد          ركـز وقـررت اللجـنة مـنح امل       -١١٩
 .لتحليل النظم التطبيقي صفة املراقب الدائمالدويل 
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  بند جديد يف جدول أعمال اللجنة -٤
الفضــاء "كــان معروضــا عــلى اللجــنة اقــتراح مــن النمســا إلدراج بــند جديــد عــنوانه     -١٢٠
 .(A/AC.105/2003/CRP.18)يف جدول أعمال اللجنة " واملياه

ــند يف جــدول أع    -١٢١ ــا الســابعة   واتفقــت اللجــنة عــلى إدارج هــذا الب مــال اللجــنة لدورهت
 .واألربعني

  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني  -٥

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الربناجمية املقترحة لفترة السنتني      امليزانيةكـان معروضـا عـلى اللجـنة          -١٢٢
)A/58/6)  ٦الباب.(( 

شؤون الفضاء اخلارجي  أن بـرنامج العمـل املقـترح ملكتـب        بارتـياح والحظـت اللجـنة      -١٢٣
 .يتضمن األنشطة اليت أوصت هبا اللجنة وهيئاهتا الفرعيتان

  
  حماضرة خاصة يلقيها فالدميري كوبال أمام اللجنة -٦

فالدميري كوبال أمام اللجنة يف دورهتا السابعة واألربعني        يلقـي   اتفقـت اللجـنة عـلى أن         -١٢٤
 .جنة وآراءه الشخصية هبذا الشأنحماضرة خاصة يقدم فيها عرضا تارخييا لتطور الل

  
  اجلدول الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني -حاء 

اتـفقـت اللجـنة على اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورهتا ودوريت جلنتيها الفرعيتني يف               -١٢٥
 :٢٠٠٤عام 

املكان   املوعد
فيينا  قنيةاللجنة الفرعية العلمية والت ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦

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

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