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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون
 ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
   باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف

   )ثالثاليونيسبيس ال(  األغراض السلمية 
مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن   

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء 
   **)اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

  مقدمة   -أوال  
كشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف     ُعقـد مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باست             -١

مع بداية ألفية جديدة تعد بفرص هامة لتحقيق التنمية         ) اليونيسبيس الثالث (األغـراض السلمية    
غــري أن اجملــتمع العــاملي . البشــرية بفضــل الــتطورات الــيت تشــهدها علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء  

وقد عقدت الدول   . ية املستدامة يواجـه أيضا حتديات غري مسبوقة يف جمال حتقيق هدفه يف التنم           
ــتعاون للمســاعدة عــلى مواجهــة تلــك        ــز ال املشــاركة يف اليونيســبيس الثالــث العــزم عــلى تعزي

__________ 
 * A/AC.105/L.256. 
أعدت هذه الوثيقة عقب اختتام اجلولة الثانية من املشاورات غري الرمسية اليت عقدها الفريق العامل الذي أنشأته    ** 

ستعراض التقدم احملرز جلنة استخدام الفضاء يف األغراض السلمية العداد تقريرها إىل اجلمعية العامة من أجل ا
 .يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
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ــوم         ــادة فــرص حتقــيق التنمــية البشــرية إىل أقصــى حــد عــرب اســتخدام عل ــتحديات وعــلى زي ال
 .وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما

ــة واســعة      -٢ ــث طائف ــناول اليونيســبيس الثال ــد ت ــنافع    وق ــزيادة م ــن املواضــيع املتصــلة ب م
األنشـطة الفضـائية إىل أقصـى حـد بغـية الوفـاء باحتـياجات البشـر، وخباصـة يف البلدان النامية،                      

وباإلمجاع اعتمدت . وتعزيـز التنمـية املسـتدامة ألجـل حتسـني احلالـة اإلنسـانية يف مجـيع الـدول          
إعالن فيينا بشأن   : أللفية الفضائية ا"الـدول الـيت شـاركت يف اليونيسـبيس الثالـث قـرارا عنوانه               

 الــذي تضــّمن نــواة الســتراتيجية تــرمي إىل مواجهــة الــتحديات   )١(،"الفضــاء والتنمــية البشــرية
 .العاملية يف املستقبل

ــرارها     -٣ ــياح، يف ق ــة بارت ــية العام /  كــانون األول٦ الصــادر يف ٥٤/٦٨ونّوهــت اجلمع
وسلّمت اجلمعية مبسامهات . دت إعالن فيينا، بـتقرير اليونيسـبيس الثالث، وأيّ    ١٩٩٩ديسـمرب   

 .اجملتمع املدين، مبا فيه الكيانات غري احلكومية وجيل الشباب، يف جناح اليونيسبيس الثالث
  

  خلفية اليونيسبيس الثالث            -ألف  
أولـت األمـم املـتحدة أمهـية لتعزيز التعاون الدويل يف جمال األنشطة الفضائية منذ بداية                 -٤

 ١٩٥٩مث يف عام . ١٩٥٧الـذي شـهد جنـاح إطـالق سـبوتنيك األول يف عـام         عصـر الفضـاء،     
 .أنشأت األمم املتحدة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وال تـزال جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـع جلنـتها الفرعية                      -٥
 مبهمــة صــلة الوصــل احملوريــة بشــأن الــتعاون  العلمــية والتقنــية وجلنــتها الفرعــية القانونــية، تقــوم 

كمـا قامـت اللجـنة واللجنة الفرعية        . الـدويل يف جمـال اسـتخدامات الفضـاء اخلـارجي السـلمية            
القانونــية الــتابعة هلــا بــدور حمــوري فــيما قامــت بــه يف األمــم املــتحدة مــن إبــرام واعــتماد مخــس 

القانونية واإلعالنات، منشئة   معـاهدات بشـأن الفضـاء اخلـارجي ومخس جمموعات من املبادئ             
 )٢(.بذلك النظام القانوين الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي

تقـوم اللجـنة أيضـا بـدور رئيسي يف تنظيم مؤمترات األمم املتحدة العاملية بشأن الفضاء              -٦
بشأن وقـد جـاء العديد من املبادرات نتيجة للمؤمترين اللذين عقدهتما األمم املتحدة              . اخلـارجي 

. ١٩٨٢ و١٩٦٨استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية يف عــامي    
 مـن بـني أهم النتائج اليت      )٣(وكـان إنشـاء وتوسـيع بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية               

وقـد اضـطلع الـربنامج، الـذي يـتوىل خـبري األمم املتحدة املعين بالتطبيقات                . ترتبـت عـلى ذلـك     
سـؤولية عـنه، بطائفـة واسـعة مـن األنشـطة مـن أجـل تعزيـز قـدرة البلدان، وخباصة                      الفضـائية امل  

 .البلدان النامية، على استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما وعلى اإلفادة منهما
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مـن اإلجنـازات الرئيسـية الـيت حققهـا الربنامج، عقب انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثاين                  -٧
، )٨٢اليونيســبيس ( لفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  املعــين باستكشــاف ا

وقــد أفضــت اجلهــود الدولــية الــيت . إنشــاء مراكــز إقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء
قادهـا الـربنامج إىل تدشـني املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط                

 مث املركز اإلقليمي للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية يف عام           يف اهلـند،   ١٩٩٥اهلـادئ يف عـام      
، ١٩٩٨، يف املغـرب، واملركـز اإلقلـيمي للـبلدان األفريقـية الـناطقة باإلنكليزية يف عام                  ١٩٩٨

، يف كل   ٢٠٠٣يف نـيجرييا، واملركز اإلقليمي ملنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـي يف عام             
 .كمن الربازيل واملكسي

، أحـرزت تطبـيقات تكنولوجـيا الفضاء        ٨٢وخـالل السـنوات الـيت تلـت اليونيسـبيس            -٨
واسـتخدامها تقدمـا سـريعا، وتسـىن بفضـل التكنولوجـيات والتقنـيات اجلديدة زيادة استخدام                 

وازداد عدد البلدان ذات    . التطبـيقات املوجـودة وزيـادة فعاليتها، واستحداث تطبيقات جديدة         
ــبلدان الــيت تســتخدم تكنولوجــيا الفضــاء   القــدرات الفضــائية و كمــا حتققــت  . كذلــك عــدد ال

تطــورات كــبرية يف الرصــد الفضــائي لغــالف األرض اجلــوي وللمحــيطات وســطح األرض        
وأّدت االتصاالت الساتلية إىل ظهور قدر أكرب من الترابط العاملي، وقّربت           . والغـالف احليوي  

افة إىل اخلدمات يف جمال النقل، ظهرت تطبيقات  وباإلض. جـدا مـا بـني األحناء النائية من العامل         
جديـدة للشـبكة العاملـية لسـواتل املالحة يف ميادين مثل املسح ورسم اخلرائط، وعلوم األرض،        
والـــزراعة، ورصـــد البيـــئة، وإدارة الكـــوارث، واالتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية والتوقيـــت 

 .الدقيق

ن التعاون يف األنشطة الفضائية أفضت      كمـا ان الفـرص املسـتجدة لتحقيق قدر أكرب م           -٩
 اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف        ١٩٩٦إىل اعـتماد اجلمعـية العامة يف عام         

الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه لفـــائدة مجـــيع الـــدول ومصـــلحتها، مـــع إيـــالء اعتـــبار خـــاص 
 تقريـر مجيع جوانب   واإلعـالن يشـّدد عـلى أن الـدول حـرة يف            )٤(.الحتـياجات الـبلدان النامـية     

مشـاركتها يف الـتعاون الدويل يف جمال األنشطة الفضائية، املتوخى تنفيذها على أساس منصف               
ومقــبول لــدى مجــيع األطــراف املعنــية، ويســلّم باألنشــطة الــتجارية يف جمــال الفضــاء بوصــفها    

 .شكال من أشكال التعاون الدويل

فالــنمو . تزايدة الــيت تواجــه البشــرية يف الوقــت نفســه، ســلّمت اللجــنة بالــتحديات املــ   -١٠
السـكاين السـريع ومـا جنـم عـنه مـن توّسع يف األنشطة البشرية، وخصوصا األنشطة الصناعية،                   
واملطالــب املــتزايدة لتلبــية احتــياجات الــناس األساســية مــا فتئــت تؤثّــر بشــكل ضــار عــلى بيــئة   

واء واملياه، وضياع   وتشمل العواقب تدهور األراضي والسواحل، وتلوث اهل      . كوكـب األرض  
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وقد بات كثري من   . وزوال الغابات، وتدهور الظروف املعيشية    ) البـيولوجي (التـنّوع األحـيائي     
الـناس، وخصوصـا من سكان البلدان النامية، حيث يعتمد العيش على املوارد الطبيعية، جيدون    

ستوى العاملي، فإن وأما على امل  . أنفسـهم واقعني يف َشرك دائرة مفرغة من تدهور البيئة والفقر          
أكـثر مـن بلـيون شـخص يصـابون كـل سـنة باألمـراض املعديـة، الـيت يتأثّر بعض منها بتقلبات                        

كمـا إن الكـوارث الطبيعـية اليت تعد باملئات تؤثّر كل سنة على              . الطقـس وتغـّير املـناخ العـاملي       
ه الكوارث  وكـان تـأثري هـذ     . السـكان يف كـثري مـن بلـدان العـامل، ممـا يتسـّبب يف أضـرار بالغـة                   

فالكوارث يف بعض األحوال تدّمر يف دقائق كل        . شـديدا عـلى حنو خمصوص يف البلدان النامية        
ــية عــلى مــدى ســنوات يف جمــال التنمــية االقتصــادية         ــبلدان النام ــذي أحــرزه أحــد ال ــتقدم ال ال

ولـئن أفضـت ثـورة تكنولوجـيات املعلومـات واالتصـاالت إىل كـثري مـن النتائج                  . واالجتماعـية 
ابـية، فـإن اجملـتمع الدويل يشعر بقلق متزايد من أهنا ميكن أن تؤدي إىل اتساع الفجوة بني                   اإلجي

وقد طُرقت هذه التحديات يف سلسلة      . مـن يسـتخدم هـذه التكنولوجـيات ومن ال يستخدمها          
مــن املؤمتــرات العاملــية الــيت عقدهتــا األمــم املــتحدة يف التســعينات ويف بدايــة هــذه العشــرية مــن   

 .أكّدت ِمرارا وتكرارا على أمهية حتقيق التنمية املستدامة لكافة البشراأللفية، و

كمـا سلّمت اللجنة بأن حتسني القدرات يف جمال الفضاء وزيادة فرص التعاون الدويل             -١١
وقـد دفـع هـذا إىل اختـاذ اجلمعية العامة           . قـد يسـاعدان البشـرية عـلى مواجهـة هـذه الـتحديات             

ىل عقـد مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء            بـالدعوة إ   ١٩٩٧قـرارا يف عـام      
، حتــت املوضــوع احملــوري  )اليونيســبيس الثالــث(اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

ــد الفضــاء للبشــرية يف القــرن احلــادي والعشــرين   " ــتحديات الــيت   "فوائ ، مــن أجــل التصــدي لل
ــتعاون الــدويل يف جمــال األنشــطة  تواجههــا البشــرية واســتغالل الفــرص اجلديــدة مــن خــال    ل ال

 .الفضائية

 :وكانت األهداف الرئيسية لليونيسبيس الثالث كما يلي -١٢

تــرويج الوســائل الفعالــة الســتخدام احللــول الفضــائية يف التصــدي للمشــاكل    )أ( 
 ذات األمهية اإلقليمية والعاملية؛

 على استخدام نتائج    تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء، وخباصـة البلدان النامية،            )ب( 
 البحوث الفضائية من أجل التنمية االقتصادية والثقافية؛

 .تعزيز التعاون الدويل يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما )ج( 

ولــدى التحضــري لعقــد اليونيســبيس الثالــث، عملــت كــل مــن جلــنة اســتخدام الفضــاء    -١٣
لتحضــريية، وجلنــتها الفرعــية العلمــية والتقنــية اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بصــفتها اللجــنة ا
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أمــا املؤمتــرات التحضــريية اإلقليمــية، الــيت  . بصــفتها اللجــنة االستشــارية، لــلمؤمتر عــلى الــتوايل 
بالنسبة آلسيا واحمليط اهلادئ؛ ويف الرباط يف       ١٩٩٨مـايو   / أيـار  ٢٢عقـدت يف كـواال ملـبور يف         

ــيا و ١٩٩٨أكــتوبر /تشــرين األول غــريب آســيا؛ ويف كونسبســيون، شــيلي، يف    بالنســبة ألفريق
 بالنسبة ألمريكا الالتينية والكاريبـي؛ ويف بوخارست يف كانون         ١٩٩٨أكـتوبر   /تشـرين األول  

وهذه .  بالنسـبة ألوروبـا الشـرقية، قامـت بـدور هـام أيضـا يف هـذا الصدد                  ١٩٩٩يـناير   /الـثاين 
حدة للتطبيقات الفضائية، أتاحت    املؤمتـرات االقليمـية، الـيت ُنظمـت يف إطـار بـرنامج األمـم املت               

فرصـا للـدول الـيت ليست أعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لكي             
واألهـم مـن ذلك أن      . تـدرك األهـداف املنشـودة واملسـائل الـيت سيناقشـها اليونيسـبيس الثالـث               

ــيت انعك       ــية ال ــيد املســامهات اإلقليم ــلى توح ــت ع ــية عمل ــرات اإلقليم ســت يف توصــيات  املؤمت
ــذي يقــّدم خدماتــه للجــنة        . اليونيســبيس الثالــث  ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ال وقــام مكت

ــة التنفــيذية       ــئاهتا الفرعــية، مبهمــة األمان اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهلي
 .لليونيسبيس الثالث

  
  اجلوانب التنظيمية الفريدة لليونيسبيس الثالث                  -باء  

ــتمّخلجــنة عــلى ضــرورة أن  شــّددت ال -١٤ ــر ض ي ــتائج ملموســة املؤمت أن جيــري و ،عــن ن
ــيذ توصــياته    لالضــطالعالتخطــيط  ــة لتنف ــية وجمدي ــتابعة تكــون واقع ــذا  .  بأنشــطة م ــيقا هل وحتق

زة تركــيزا دقــيقا وحمــدودة عــلى وجــوب أن تكــون تلــك التوصــيات مركّــالغــرض، متّ االتفــاق 
 .ّددة جيداوأن تنص يف الوقت ذاته على أهداف حمالعدد، 

ومشـل جـدول أعمـال اليونيسـبيس الثالـث طائفـة واسعة من اجملاالت املواضيعية حيث                  -١٥
ميكــن لعلــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاهتما أن تســهم يف تعزيــز التنمــية املســتدامة وحتســني   

ية وتـناول اليونيسـبيس الثالـث املعرفة العلمية باألرض وبيئتها والتطبيقات العمل           . أحـوال البشـر   
لعلـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، وشّدد يف الوقت نفسه على أمهية التعليم والتدريب وتعزيز املنافع                
االقتصـادية واالجتماعـية، مبا فيها املنافع التجارية، وعلى النهوض بالتعاون الدويل، مبا يف ذلك         

 .استعراض وضع القانون الدويل يف جمال الفضاء

ديسمرب / كانون األول  ١٠ املـؤرخ    ٥٢/٥٦ قـرارها    وقـد شـّجعت اجلمعـية العامـة، يف         -١٦
، كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة واملــنظمات الدولــية احلكومــية وغــري احلكومــية الــيت   ١٩٩٧

تضـــطلع بأنشـــطة ذات صـــلة بالفضـــاء، والصـــناعات ذات الصـــلة بالفضـــاء أيضـــا، وكذلـــك   
 يف حتقيق أهداف    املمارسـون املهنـيون مـن الشـباب، وطـالب اجلامعـات، على اإلسهام بنشاط              

 .اليونيسبيس الثالث
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وأسـهمت الوكـاالت الفضـائية وكـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة، واملنظمات الدولية                 -١٧
احلكومـــية وغـــري احلكومـــية الـــيت تضـــطلع بأنشـــطة ذات صـــلة بالفضـــاء، يف حتقـــيق أهـــداف   

سات العامة،  اليونيسـبيس الثالـث مـن خـالل تـناول مسائل تقنية متنوعة ومسائل متعلقة بالسيا               
ــزة           ــم أجه ــذي شــكّل أحــد أه ــتقين، ال ــتدى ال ــلجان الرئيســية عــرب املن ــع توصــيات إىل ال ورف

ــث  ــتقين بتنظــيم حنــو     . اليونيســبيس الثال ــتدى ال ــام املن ــد ق ــات العمــل   ٤٠وق ــن حلق  نشــاطا م
. واحللقــات الدراســية واجــتماعات املوائــد املســتديرة واجللســات اخلاصــة وحلقــات الــنقاش       

ا املنـتدى عقـد منـتدى جـيل الفضـاء، وهـو عـبارة عن منتدى عاملي ألجل                   ومشلـت أنشـطة هـذ     
كما . الشـباب نظّمـه ممارسون مهنيون شباب وطالب جامعات هلم اهتمام باألنشطة الفضائية            

إن املنـتدى التقين، الذي كان مفتوحا جلميع املشاركني يف اليونيسبيس الثالث، قد أتاح فرصة               
 الصـناعة والباحـثني وطـالب اجلامعات لكي يتبادلوا اآلراء     فـريدة ملمثـلي احلكومـات ومديـري       

 .ووجهات النظر حبرية

وقـد ُعقـد اليونيسـبيس الثالـث كـدورة اسـتثنائية للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                    -١٨
األغـراض السـلمية كانـت مفـتوحة جلمـيع الـدول األعضـاء، مـع اإلبقـاء عـلى تكاليف التنظيم                      

وخالل السنوات اليت   . ب ختصـيص ميزانـية منفصـلة ألجـل املؤمتر         عـند أدىن مسـتوى، ومل ُيطلـ       
سـبقت اليونيسـبيس الثالـث، أخـذت اللجـنة بـتدابري لالدخـار يف التكاليف، مبا يف ذلك تقصري               
مـدد بعـض الـدورات السـنوية للجـنة وهليـئاهتا الفرعـية، وكذلـك اسـتخدام تسجيالت احملاضر                    

وقّدمت النمسا، البلد  . اضر احلرفية واحملاضر املوجزة   احلرفـية غـري املـنقّحة حتريـريا بـدال مـن احمل            
وزادت قدرة األمانة   . املضـيف، مسـامهة كـبرية لتغطـية تكالـيف مرافق وخدمات االجتماعات            

التنفـيذية بفضـل املـتمرنني املـتطوعني وبفضـل التـربعات الـنقدية والعينـية مـن الـدول األعضاء،                     
وميكــن االطــالع عــلى تفاصــيل .  الصــلة بالفضــاءواملــنظمات الدولــية والدوائــر الصــناعية ذات

اجلوانـب التنظيمـية الفـريدة لليونيسـبيس الثالـث يف تقريـر عـن املسـائل التنظيمـية املـتعلقة بعقد                      
ــث   ــيقة  (اليونيســبيس الثال ــر الوث ــرابعة     ) A/C.4/54/9انظ ــا ال ــة يف دورهت ــية العام ــّدم إىل اجلمع قُ

 .واخلمسني
  

  ث نتائج اليونيسبيس الثال          -جيم   
 دولة  ١٠٠ مشارك مبن فيهم ممثلون عن       ٢ ٥٠٠حضـر اليونيسبيس الثالث، أزيد من        -١٩
 . منظمة دولية وممثلون عن القطاع اخلاص٣٠و

إعـالن فيينا بشأن    وكانـت أهـم نتـيجة متّخـض عـنها اليونيسـبيس الثالـث هـي اعـتماد                    -٢٠
ـــ ويف هــذا اإلعــالن، أوصــى اليونيســبيس الث  . الفضــاء والتنمــية البشــرية   إجــراء مــن  ٣٣الــث ب
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اإلجـراءات احملـّددة اليت ينبغي للمجتمع الدويل أن يتخذها من أجل مواجهة التحديات العاملية               
يف جمــال محايــة بيــئة األرض وإدارة مواردهــا، واســتخدام التطبــيقات الفضــائية مــن أجــل أمــن    

فضاء، وتعزيز فرص   البشـر وتنميـتهم ورفـاههم، وتعزيـز املعرفة العلمية الفضائية، ومحاية بيئة ال             
التعلــيم والتدريــب، وضــمان تنمــية الوعــي لــدى اجلمهــور بأمهــية األنشــطة الفضــائية، وتعزيــز    

 .أنشطة الفضاء يف منظومة األمم املتحدة وإعادة تنظيم وضعيتها، وتعزيز التعاون الدويل

سبوع ويف إعـالن فييـنا، دعـا اليونيسـبيس الثالـث أيضـا اجلمعـية العامة إىل أن تعلن األ                    -٢١
أكتوبر، من أجل االحتفال سنويا على      /العـاملي للفضـاء بـني الـرابع والعاشـر مـن تشـرين األول              

الصـعيد الـدويل باإلسـهامات اليت ميكن أن تقدِّمها علوم وتكنولوجيا الفضاء يف حتسني أحوال                
 .البشر

سبيس ، إعالن فيينا كما اعتمده اليوني   ٥٤/٦٨وقـد أيـدت اجلمعـية العامـة، يف قرارها            -٢٢
وحثّـت اجلمعـية احلكومـات واهليـئات واملـنظمات والربامج يف منظومة األمم املتحدة،        . الثالـث 

وكذلـك املـنظمات الدولـية احلكومـية وغـري احلكومية والدوائر الصناعية املعنية باألنشطة ذات                
ت اجلمعية  واتفق. الصـلة بالفضاء، على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ إعالن فيينا تنفيذا فّعاال           

، ٢٠٠٤أيضـا عـلى اسـتعراض وتقيـيم تنفـيذ نـتائج اليونيسـبيس الثالـث، خالل دورهتا يف عام               
 .وعلى النظر يف اختاذ املزيد من اإلجراءات واملبادرات

  
  آليات لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث      -ثانيا  

سلمية إىل ، بـادرت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض ال          ١٩٩٩مـنذ عـام      -٢٣
التباحـث واالتفـاق بشـأن اختـاذ تدبـري معـّين يكفـل جتسـيد نـتائج اليونيسـبيس الثالـث يف عمل                      

وقـد أوصـت اللجـنة بأن تدعو اللجنة الفرعية العلمية           . اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني يف املسـتقبل        
املستقبل والتقنـية جمـددا إىل عقـد فـريقها العـامل اجلـامع لكـي يسـاعدها يف النظر يف عملها يف                       

وقامت اللجنة أيضا خبطوة هامة لتيسري نظر جلنتيها        . عـلى ضـوء توصـيات اليونيسـبيس الثالث        
الفرعيــتني يف املســائل اجلديــدة الــنامجة عــن توصــيات اليونيســبيس الثالــث، باعــتمادها هــيكال    

 )٥(.الفرعية القانونيةمنقحا جلدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة 

 
 اهليكالن املنقّحان جلدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية -ألف 

  واللجنة الفرعية القانونية
 وقُبيل انعقاد اليونيسبيس الثالث، بتنقيح هيكل       ١٩٩٩قامـت اللجـنة، يف دورهتا لعام         -٢٤

يتني من واهليكل املنقح ميكّن هاتني اللجنتني الفرع  . كـل مـن جـدويل أعمـال جلنتـيها الفرعيـتني           
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إضـافة بـنود جديـدة إىل جـدول األعمـال إّمـا يف إطـار خطـط عمـل مـتعددة السنوات تنطوي                         
بنود منفردة، للمناقشة، يتم    /عـلى أهـداف يـتعني إجنازهـا يف فـترة زمنـية حمـّددة وإمـا كمسـائل                  

 .النظر فيها يف دورة واحدة ال غري

 الــيت ُعقــدت بعــد اليونيســبيس مث اتفقــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، يف دورهتــا  -٢٥
الثالـث، عـلى أن اهلـيكل املـنقح جلـدول أعماهلـا سييّسـر الـنظر يف اإلجـراءات احملـددة وعددها                       

كما اتفقت اللجنة الفرعية    .  إجـراء الـواردة يف إعـالن فييـنا الذي يتناول التحديات العاملية             ٣٣
 .اتعلى النظر يف هذه املسائل يف إطار خطط العمل املتعددة السنو

 
  خطة عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                   -باء  

، إىل األمـني العـام أن يوصـي باختاذ تدابري           ٥٤/٦٨طلبـت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها           -٢٦
تكفـل توفـري ما يكفي من املوارد ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكي يقوم بتنفيذ اإلجراءات                

. س توصــيات اليونيســبيس الثالــث مــن ذلــك القــرار، وذلــك عــلى أســا ١٣الــواردة يف الفقــرة 
واسـتجابة لذلـك الطلـب، أعّد املكتب خطة عمله لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث وقّدمها               

 ).A/AC.105/L.224انظر  (٢٠٠٠للجنة يف عام 

تـتكون خطـة العمـل الـيت قدمها املكتب من تدابري لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث              -٢٧
ــية  ــراض الســلمية      ) أ: (يف اجملــاالت التال ــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــز دور جل تعزي

بــدء ) ب(وجلنتــيها الفرعيــتني يف تعزيــز الــتعاون الــدويل يف جمــال اســتخدام الفضــاء اخلــارجي؛  
تعزيـز أنشـطة بـرنامج األمم       ) ج(بـرنامج لبـناء القـدرات يف اجملـاالت املـتعلقة بقـانون الفضـاء؛                

يادة التآزر بني مكونات الربنامج الرئيسية، مثل تنظيم حلقات         املـتحدة للتطبيقات الفضائية، بز    
العمـل والـدورات التدريبية، وتقدمي اخلدمات االستشارية التقنية، مبا فيها توفري الدعم للمراكز          
اإلقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحدة، وإدارة برنامج طويل      

تعزيـز استخدام التكنولوجيات الفضائية ضمن منظومة األمم        ) د(سـية؛   األجـل للـزماالت الدرا    
تعزيـز الشـراكة مـع املنظمات الدولية        ) و(إنشـاء وتعزيـز الشـراكة مـع الصـناعة؛           ) ه(املـتحدة؛   

اسـتهالل بـرنامج بعـيد املـدى لتوعية اجلمهور وبرنامج لفائدة            ) ز(احلكومـية وغـري احلكومـية؛       
، ٢٠٠٠وقد أقرت اللجنة، يف دورهتا لعام       . نشـر واملعلومات  تعزيـز خدمـات ال    ) ح(الشـباب؛   

 .خطة العمل اليت اقترحها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وأوصت بتنفيذها

ــرارها     -٢٨ ــة، يف ق ــية العام ــت اجلمع ــا طلب ــؤرخ ٥٥/١٢٢كم ديســمرب / كــانون األول٨ امل
. ٢٠٠٢ موارد يف عام     التنفـيذ الكـامل لـلخطة مبـا يلـزم من          يكفـل   أن  ، إىل األمـني العـام       ٢٠٠٠
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وبعـد ذلك، مت إدراج مجيع التدابري الواردة يف خطة العمل يف برنامج عمل املكتب بالنسبة لفترة                 
 ).A/56/6 (Sect.6)انظر  (٢٠٠٣-٢٠٠٢السنتني 

 
  إنشاء أفرقة العمل      -جيم   

س ، على أن توصيات اليونيسبي    ٢٠٠١اتفقـت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام          -٢٩
الثالـث ميكـن تقديـرها وتنفـيذها مـن خالل تولّي فرادى الدول األعضاء ومؤسساهتا احلكومية                 

كما . املعنـية القـيادة الطوعـية فـيما يـتعلق بـبعض اإلجـراءات احملـّددة املذكـورة يف إعـالن فييـنا                      
 اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن يقـوم رؤسـاء األفـرقة، الذين يتولون القيادة، بإجراء مناقشات            
ضــمن أفرقــتهم مــن أجــل الســعي إىل حتقــيق أوســع مشــاركة ممكــنة مــن جانــب الكــيانات غــري 

 إجراء من اإلجراءات اليت     ٣٣وملـا الحظت اللجنة الفرعية أن إعالن فيينا أوصى بــ         . احلكومـية 
تشـكّل عناصـر السـتراتيجية تتـناول الـتحديات العاملـية يف املسـتقبل، اتفقـت على تنفيذ دراسة                    

 أوســاط الــدول األعضــاء الســتبانة مســتوى مــا تولــيه هــذه الــدول مــن االهــتمام  استقصــائية يف
وطُلب يف هذه الدراسة إىل كل دولة من الدول         . واألولويـة لكـل إجـراء مـن هـذه اإلجـراءات           

األعضـاء أن تبـّين مـا إذا كانت ترغب يف تولّي قيادة الفريق أو أن تكون عضوا فيه بغية تنفيذ                     
ا ُدعيـت كل دولة عضو إىل استبانة الكيانات غري احلكومية اليت توّد             كمـ . اإلجـراء املوصـى بـه     

وقــد تولّــى مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مجــع نــتائج    . أن تكــون أعضــاء يف فــريق العمــل 
 .٢٠٠١الدراسة االستقصائية لتنظر فيها اللجنة خالل دورهتا لعام 

، أنشأت  ٢٠٠١ بداية عام    واسـتنادا إىل نـتائج الدراسـة االستقصـائية، اليت أُجريت يف            -٣٠
اللجـنة أحـد عشـر فـريق عمـل لتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، اليت أسندت إليها الدول                      

ويف دورهتا  . األعضـاء أولويـة علـيا أو الـيت تطوعـت الدول األعضاء لقيادة األنشطة اخلاصة هبا                
 أفرقة العمل اليت    وترد يف اجلدول أدناه   .  أنشـأت اللجـنة فـريق العمـل الـثاين عشر           ٢٠٠٣لعـام   

وبـنهاية عام  . أنشـأهتا اللجـنة، ورؤسـاء هـذه األفـرقة وعـدد الـبلدان واملـنظمات األعضـاء فـيها                  
 مـنظمات دولية  ١٠ كـيانا تابعـا ملـنظومـــة األمـم املـتحــدة، و           ١٥ بلـدا، و   ٥١، شـارك    ٢٠٠٣

ــية احلكومــية وغــري   ١٣ذات مركــز مراقــب لــدى اللجــنة، و     كــيانا آخــر مــن الكــيانات الدول
 مــن هــذا الــتقرير *[...]وتــرد يف املــرفق . احلكومــية كأعضــاء يف فــريق عمــل واحــد أو أكــثر 

 .القائمة الكاملة ألعضاء أفرقة العمل كلها
  

__________ 
، املرفق   A/AC.105/L.255/Add.6 يرد مشروع املرفق الذي سُيرفق بالتقرير النهائي من اللجنة يف الوثيقة      * 

 .الرابع
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 اجلدول
   أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  

عدد البلدان واملنظمات 
 األعضاء يف أفرقة العمل

 )٢٠٠٤أبريل / نيسان١يف (

   

  )أ(التوصية الفريق) رؤساء(رئيس  البلدان املنظمات

االحتاد الروسي ومجهورية  ٢٣ ١١
ايران االسالمية واجلمهورية 

 العربية السورية

صوغ استراتيجية عاملية شاملة 
 لرصد البيئة

١ 

حتسني إدارة املوارد الطبيعية  اهلند ٢٧ ٦
 لألرض

٢ 

نظمة العاملية الربتغال وامل ٢٥ ٥
 لألرصاد اجلوية 

 ٤ حتسني التنّبؤ بالطقس واملناخ

حتسني خدمات الصحة العامة كندا ١٩ ٨ ٦ 

تنفيذ نظام عاملي متكامل  الصني وفرنسا وكندا ٤١ ١٥
إلدارة جهود ختفيف 

الكوارث الطبيعية ودرئها 
 واإلغاثة منها

٧ 

حتسني تبادل املعارف من  ماليزيا واليونان ١٠ ١
ل تعزيز الوصول عامليا خال

إىل خدمات االتصاالت 
 الفضائية

٩ 

إيطاليا والواليات املتحدة  ٣٨ ١٤
 األمريكية

حتسني الوصول عامليا إىل 
الشبكات الفضائية للمالحة 

وحتديد املواقع وحتسني توافق 
 تلك الشبكات

١٠

تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق  نيجرييا ٢٧ ٨
 نتائج أحباث الفضاء

١١
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عدد البلدان واملنظمات 
 األعضاء يف أفرقة العمل

 )٢٠٠٤أبريل / نيسان١يف (

   

  )أ(التوصية الفريق) رؤساء(رئيس  البلدان املنظمات

اململكة املتحدة لربيطانيا  ١٧ ٧
 العظمى وايرلندا الشمالية

حتسني التنسيق الدويل 
لألنشطة املتعلقة باألجسام 

 القريبة من األرض

١٤

تعزيز بناء القدرات بتنمية  اليابان ٢٥ ٧
املوارد البشرية وزيادة موارد 

 امليزانية

١٧

النمسا والواليات املتحدة  ٢٢ ١٤
 األمريكية

ي متخذي القرارات إذكاء وع
واجلمهور عامة بأمهية 

 األنشطة الفضائية

١٨

حتديد مصادر متويل جديدة  فرنسا ١٤ ٦
ومبتكرة لدعم تنفيذ توصيات 

 اليونيسبيس الثالث

٣٢

 
إعالن فيينا بشأن   : األلفية الفضائية "ُرقّمت التوصيات وفقا للترتيب الذي وردت به يف القرار املعنون    )أ( 

 .الذي اعتمده اليونيسبيس الثالث" مية البشريةالفضاء والتن
 

وقـد مكّـن تنقيح هيكل جدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية              -٣١
هــاتني اهليئــتني مــن توفــري مــبادئ توجيهــية بشــأن   )  أعــاله٢٥ و٢٤انظــر الفقــرتني (القانونــية 

وقد أكملت  .  توصـيات اليونيسبيس الثالث    السياسـات العامـة لفـائدة أفـرقة العمـل بغـية تنفـيذ             
هـذه األفـرقة العمل الذي قامت به اهليئتان الفرعيتان خبصوص بنود جدول األعمال اليت تتعلق                

 .بالتحديات العاملية املبّينة يف إعالن فيينا
  

  اجلهود الوطنية       -دال  
بيس الثالث،  لـدى متحـيص املقـترحات بشـأن اآللـيات الالزمة لتنفيذ توصيات اليونيس              -٣٢

، وضـعت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف احلسبان دور احلكومات احملوري     ٢٠٠١يف عـام    
والحظــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أن بعــض  . يف هــذا الصــدد

احلكومــات تــتوىل تنفــيذ عــدة مــن توصــيات اليونيســبيس الثالــث املخــتلفة مــن خــالل اعــتماد    
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 أن املسـؤولية عن  ٢٠٠٣ كمـا اسـتذكرت اللجـنة يف عـام         )٦(.ية بشـأن الفضـاء    سياسـات وطنـ   
تنفــيذ تلــك التوصــيات تقــع عــلى عــاتق الــدول األعضــاء، ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي،  
ــية املعنــية بالــتعاون املــتعدد          ــتني، واملــنظمات احلكومــية الدول ــيه اللجــنة وهيئتــيها الفرعي بتوج

 .شاركة يف أنشطة ذات صلة بالفضاءاألطراف وغريها من الكيانات امل

ومـا تزال احلكومات والدول األعضاء تقوم بدور أساسي يف احلرص على جناح تنفيذ               -٣٣
ــتني     . توصــيات اليونيســبيس الثالــث  ــدول األعضــاء يف أعمــال اللجــنة واللجن فقــد أســهمت ال

ربت بعض الدول   وأع. الفرعيـتني التابعـتني هلـا خـالل دوراهتـا السـنوية ويف أعمال أفرقة العمل               
ــيذ توصــيات           ــؤون الفضــاء اخلــارجي يف تنف ــب ش ــن دعمهــا ألنشــطة مكت األعضــاء أيضــا ع

باإلضافة إىل ذلك،  . اليونيسـبيس الثالـث، يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضائية               
اختـــذت الـــدول األعضـــاء إجـــراءات عمـــل عـــلى املســـتوى الوطـــين لتنفـــيذ بعـــض توصـــيات    

 من هذا التقرير قائمة بالوثائق عن إجراءات العمل         *[...]وترد يف املرفق    . اليونيسـبيس الثالث  
 .اليت اختذهتا الدول األعضاء، كما تلقتها األمانة

  
  اآلليات األخرى      -هاء   

، قامـت بعض املنظمات     ٥٤/٦٨اسـتجابة لدعـوة وجهـتها اجلمعـية العامـة يف قـرارها               -٣٤
وعقدت بعض  . ت لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث    الدولـية احلكومية وغري احلكومية مببادرا     

املـنظمات مؤمتـرات دولـية للنظر يف توصيات اليونيسبيس الثالث، والستبانة ما بإمكاهنم اختاذه             
من هذا التقرير   [...] ويرد يف الفقرات    . مـن إجـراءات املتابعة يف إطار الواليات املسندة إليهم         

 قامـت هبا تلك املنظمات يف نطاق متابعة اليونيسبيس          املـزيد مـن املعلومـات عـن األنشـطة الـيت           
 مـن هـذا الـتقرير قائمة بتقارير، كما وردت إىل األمانة،             **[...]كمـا تـرد يف املـرفق        . الثالـث 

عـن هـذه اآللـيات الـيت وضـعتها خمـتلف املـنظمات الدولـية احلكومية واملنظمات غري احلكومية                    
 .وعن األنشطة اليت تضطلع هبا هذه املنظمات

ــيذ توصــيات اليونيســبيس        -٣٥ ــبادرات لتنف ــنظمات األخــرى أيضــا م واســتهلت بعــض امل
، عـلى سـبيل املـثال، اسـتهل االحتـاد الدويل للمالحة الفلكية مبادرة            ٢٠٠٠ففـي عـام     . الثالـث 
__________ 

الثالث،   رفق، املA/AC.105/L.255/Add.6يرد مشروع املرفق الذي سُيرفق بالتقرير النهائي للجنة يف الوثيقة       * 
 .اجلزء ألف

الثالث،   ، املرفقA/AC.105/L.255/Add.6يرد مشروع املرفق الذي سُيرفق بالتقرير النهائي للجنة يف الوثيقة      ** 
 .اجلزء باء
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إلشراك كيانات غري   " أولويـات األنشطة الفضائية يف القرن احلادي والعشرين       "حتـت موضـوع     
وأنشأ اجمللس االستشاري   . ت خمتارة متّخض عنها اليونيسبيس الثالث     حكومـية يف تنفـيذ توصيا     

جلـيل الفضـاء أفرقة لدعم تنفيذ عدة توصيات ترد يف إعالن فيينا، فضال عن عمل أفرقة العمل                  
 .اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء يف األغراض السلمية

  
 احلواشي

 
عين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،                               تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث امل              انظر     )١(

 .١القرار     ، الفصل األول،        )A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع                ( ١٩٩٩يوليه     / متوز   ٣٠-١٩فيينا،    
  معاهدة املبادئ الناظمة ألنشطة الدول                  :  هي   استخدام الفضاء اخلارجي            اخلمس بشأن        األمم املتحدة      معاهدات      )٢(

مرفق قرار        (يف ذلك القمر، واألجرام السماوية األخرى                     يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا                     
 األجسام       حني الفضائيني وردّ        املالّ  إعادة  حني الفضائيني و       املالّ  إنقاذ اتفاق    ؛ ))٢١-د ( ٢٢٢٢اجلمعية العامة       

اتفاقية املسؤولية الدولية عن               ؛ ))٢٢-د ( ٢٣٤٥مرفق قرار اجلمعية العامة            (املطلقة يف الفضاء اخلارجي           
اتفاقية تسجيل األجسام              ؛ ))٢٦-د ( ٢٧٧٧مرفق قرار اجلمعية العامة             (األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية                 

االتفاق الناظم ألنشطة الدول على                   ؛ ))٢٩-د  (٣٢٣٥مرفق قرار اجلمعية العامة             (املطلقة يف الفضاء اخلارجي            
؛ واإلعالنات واملبادئ القانونية                )٣٤/٦٨مرفق قرار اجلمعية العامة              (ماوية األخرى        سطح القمر واألجرام الس           

قرار (واستخدامه       إعالن املبادئ القانونية املنظمة لنشاطات الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي                                  : هي 
يف اإلرسال       املبادئ املنظمة الستخدام الدول للسواتل األرضية االصطناعية                                 و ؛))١٨-د  (١٩٦٢اجلمعية     
 واملبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء                         ؛)٣٧/٩٢مرفق قرار اجلمعية           (  املباشر الدويل      التلفزي    

واملبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                  ؛  )٤١/٦٥مرفق قرار اجلمعية             (اخلارجي   
الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي                    واإلعالن اخلاص بالتعاون          ) ٤٧/٦٨قرار اجلمعية        (اخلارجي  

قرار    مرفق     (مجيع الدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية                                   واستخدامه لفائدة        
 .)٥١/١٢٢ اجلمعية   

التشجيع على زيادة تبادل اخلربات   ) أ: (إن توسيع والية الربنامج ليشمل على وجه اخلصوص العناصر التالية    )٣(
التشجيع على املزيد من التعاون يف علوم وتكنولوجيا الفضاء بني ) ب(؛ قيقية اليت هلا تطبيقات حمددةاحل

دراسية  استحداث برنامج زماالت )ج(؛ البلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية
تنظيم حلقات دراسية بشأن   ) د(؛ مقالتدريب أخصائيي التكنولوجيا والتطبيقات الفضائية تدريبا متع

التطبيقات الفضائية املتقدمة والتطورات اجلديدة يف النظم، لصاحل مديري وقادة أنشطة التطبيقات الفضائية    
حفز منو مراكز  )ه(؛ وتطوير التكنولوجيا، فضال عن تنظيم احللقات الدراسية للمستعملني يف تطبيقات حمددة

أو الدول األعضاء يف األمم /قلة، بالتعاون مع منظمات األمم املتحدة األخرى و حملية وقاعدة تكنولوجية مست
نشر املعلومات عن التكنولوجيا والتطبيقات اجلديدة  ) و(؛ املتحدة أو األعضاء يف الوكاالت املتخصصة

ات الفضائية، توفري خدمات املشورة التقنية أو اختاذ الترتيبات لتوفريها بشأن مشاريع التطبيق   ) ز(؛ واملتقدمة
 .بناء على طلب الدول األعضاء أو أي وكالة من الوكاالت املتخصصة

 .٥١/١٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة   )٤(
  ، )Corr.1 و  A/54/20 ( والتصويــب     ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامـــة، الدورة الرابعــــة واخلمسني، امللحــق رقم                                     انظر      )٥(

 .املرفق األول     
 .٤٧، الفقرة (A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسني، امللحق رقم  انظر   )٦(
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تولّت الكيانات الواحد والعشرون التالية من كيانات منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية وغري    )٧(
مكتب األمم املتحدة  : ات اليونيسبيس الثالثاحلكومية تقدمي تقارير عن أنشطتها اليت تسهم يف تنفيذ توصي   

املعين باملخدرات واجلرمية، واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، وأمانة اتفاقية التنوع  
، ومكتب األمم املتحدة معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثالبيولوجي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، و

 ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة، ومنظمة الطريان املدين الدولية، ومنظمة الصحة   خلدمات املشاريع،
، واللجنة  دول مشال أفريقيا اإلقليمي لالستشعار عن بعد مركز العاملية، واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، و

لدولية للفضاء، ووكالة الفضاء املعنية بسواتل رصد األرض، وجلنة أحباث الفضاء، والرابطة الدولية للسنة ا
األوروبية، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، واالحتاد الفلكي الدويل، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية،  

، واجلمعية الدولية للمسح   )انترسبوتنيك (املنظمة الدولية لالتصاالت الفضائية ورابطة القانون الدويل، و
 .التصويري واالستشعار عن بعد
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