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 واخلمسون التاسعةالدورة 
 من جدول األعمال23البند

 

04 47630 

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 ])Add.1 و A/59/L.4( جلنة رئيسية إىل دون اإلحالة[
 

اســتعراض تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين         - 59/2
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

 ،إن اجلمعية العامة 
ــري  ــا  إىل إذ تشــــ ــؤرخ 54/68قراراهتــــ ــان6 املــــ ــمرب /ون األول كــــ  1999ديســــ

ــؤرخ 55/122 و ــانون األول8 املـ ــمرب / كـ ــؤرخ 56/51  و،2000ديسـ ــانون 10 املـ  كـ
ــمرب /األول ــؤرخ 57/116  و،2001ديســـ ــانون األول11 املـــ ــمرب / كـــ و  ،2002ديســـ
ــؤرخ 58/90 ــانون األول9 املـ ــمرب / كـ ــذين     2003ديسـ ــيم اللـ ــتعراض والتقيـ ــأن االسـ بشـ

 التاسـعة واخلمسـني لتنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة          ستجريهما اجلمعية العامة يف دورهتـا     
)  الثالـث املـؤمتر (الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية         

 ،)1(1999يوليه / متوز30 إىل 19الذي عقد يف فيينا يف الفترة من 
ــادة فوائــد استكشــ     وإذ تؤكــد مــن جديــد    ــاون الــدويل يف زي اف الفضــاء  أمهيــة التع

 اخلارجي واستخدامه لتعزيز التنمية البشرية،
: األلفيـة الفضـائية  ”املعنـون   و الثالـث    اختـذه املـؤمتر   أمهية تنفيذ القـرار الـذي        تؤكدوإذ   

ــاء والتنميـــة البشـــرية  ــا بشـــأن الفضـ ــتراتيجية للتصـــدي  و، )1(“إعـــالن فيينـ الـــذي يتضـــمن اسـ
 ا،موجيا الفضاء وتطبيقاهتللتحديات العاملية عن طريق استخدام علوم وتكنول

_______________ 
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السـلمية،        تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين       : انظر )1(

 .1 الفصل األول، القرار ،)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( 1999يوليه / متوز30-19فيينا، 
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لمنظمـات غـري    ث، اليت أتاحـت ل     الثال للمؤمتراجلوانب التنظيمية الفريدة     إىل وإذ تشري  
 الثالـث مـع تنظـيم       املـؤمتر  يف نتـائج      املسـامهة بنشـاط     والشـباب  واملؤسسات الصـناعية  احلكومية  

 ،)2(املؤمتر يف حدود املوارد القائمة
تقــع علــى عــاتق الــدول    املــؤمتر الثالــث  يات توصــبــأن مســؤولية تنفيــذ   وإذ تســلم  

األمانــة العامــة، حتــت توجيــه جلنــة اســتخدام  تــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف  األعضــاء، ومك
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئاهتا الفرعية، واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة للتعـاون               

 غـري  الكيانـات بالفضـاء، مبـا فيهـا     األخرى ذات األنشـطة املتصـلة   والكياناتاملتعدد األطراف،  
 احلكومية وجيل الشباب،

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن     وقــد نظــرت    ــر جلن يف تقري
 ،)3( الثالثاملؤمتراستعراض تنفيذ توصيات 

 أن هيكـل جـدول أعمـال كـل مـن اللجنـة الفرعيـة العلميـة                  وإذ تالحظ مع االهتمـام     
فضـال  ،  )4( حسبما نقحته اللجنة يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني          ،ة القانونية والتقنية واللجنة الفرعي  

عن أفرقة العمل اليت أنشأهتا اللجنة يف دورتيها اخلامسـة واألربعـني والسـابعة واألربعـني، حتـت                  
القيــادة الطوعيــة للــدول األعضــاء، تعمــل مبثابــة آليــات فريــدة لتنشــيط أعمــال اللجنــة وهيئاهتــا  

 ،)5( الثالثاملؤمتر توصيات الفرعية ولتنفيذ
  للدول األعضـاء واملنظمـات الـيت اشـتركت يف أفرقـة العمـل،              وإذ تعرب عن تقديرها    

 سيما لرؤساء أفرقة العمل، وال
 الثالـث ميكـن أن تعتربهـا    املـؤمتر لتنفيـذ توصـيات     املنشـأة    أن أفرقـة العمـل       وإذ تالحظ  

يف تنفيذ نتـائج املـؤمترات الرئيسـية األخـرى     ة للغايخرى يف األمم املتحدة آلية مفيدة     اهليئات األ 
  يف إطار منظومة األمم املتحدة،تعقداليت 

_______________ 
 .A/C.4/54/9انظر  )2(
 .A/59/174انظر  )3(
جمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة        الوثـائق الرمسيـة لل     :انظر أيضا . 25 و   24املرجع نفسه، الفقرتان     )4(

 .، املرفق األول)A/54/20( 20واخلمسون، امللحق رقم 
 .30 و 29، الفقرتان A/59/174انظر  )5(
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 الثالــث يســهم يف تنفيــذ نتــائج  املــؤمتر أن تنفيــذ توصــيات وإذ تالحــظ مــع االرتيــاح  
 ومـؤمتر  سـيما مـؤمتر قمـة األلفيـة      ال يف إطار منظومة األمم املتحـدة،      تعقداملؤمترات العاملية اليت    

 ،)6(لعاملي للتنمية املستدامة ومؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلوماتالقمة ا
 بتقرير جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض           حتيط علما مع االرتياح    - 1 
مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء              استعراض تنفيذ توصيات     عنالسلمية  

 ؛)3() الثالثاملؤمتر(ض السلمية اخلارحي واستخدامه يف األغرا
 للعمل الذي قامـت بـه اللجنـة وهيئاهتـا الفرعيـة ومكتـب               تعرب عن تقديرها   - 2 

 الثالـث لتنفيـذ     املـؤمتر شؤون الفضـاء اخلـارجي يف السـنوات اخلمـس الـيت انقضـت منـذ انعقـاد                   
 توصيات املؤمتر؛

ذي أنشأته اللجنة   الفريق العامل ال  الذي اضطلع به    عمل  ال تالحظ مع التقدير   - 3 
 عداد التقرير املذكور أعاله ووضعه يف صيغته النهائية؛إل

 ؛)7( اقترحتها اللجنة يف تقريرهاحسبما خطة العمل تؤيد - 4 
 والكيانـات نظومـة األمـم املتحـدة    مل التابعـة  والكيانـات  مجيـع احلكومـات    حتث - 5 

 اإلجـراءات   تنفيـذ بالفضـاء علـى     احلكومية الدولية وغري احلكومية اليت تضطلع بأنشـطة متصـلة           
 مواصـلة مـن أجـل     ولويـة،   علـى سـبيل األ    ،   أعـاله  4 املذكورة يف الفقرة     الواردة يف خطة العمل   

إعـالن فيينـا بشـأن    : ئيةلفيـة الفضـا  األ”سـيما قـراره املعنـون      وال الثالـث،  املؤمترتنفيذ توصيات   
 ؛)1(“الفضاء والتنمية البشرية

 بعض اإلجراءات الـواردة يف خطـة العمـل عـن             أن اللجنة سوف تنفذ    تالحظ - 6 
طريق النظر يف البنود املدرجة يف جـداول أعمـال اللجنـة أو هيئاهتـا الفرعيـة وعـن طريـق أفرقـة                       

 لجنة؛صل عملها على النحو الذي تؤيده الالعمل اليت ستوا
ــب - 7  ــوم      إىل تطلـ ــدمها علـ ــن أن تقـ ــيت ميكـ ــهامات الـ ــدرس اإلسـ ــة أن تـ اللجنـ

 جلنـة التنميـة     من املسائل اليت ختتارها   اء وتطبيقاهتما يف مسألة واحدة أو أكثر        وتكنولوجيا الفض 
جلنــة التنميــة املســتدامة كمجموعــة مواضــيعية وأن تــوفر مــدخالت موضــوعية كــي تنظــر فيهــا  

 ؛املستدامة

_______________ 
 . الرابعالفرعاملرجع نفسه،  )6(
 .باء - السادساملرجع نفسه، الفرع  )7(
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اللجنــة أن تــدرج بنــودا يف جــداول أعمــال دوراهتــا املقبلــة،   إىل تطلــب أيضــا - 8 
، للنظـر يف مسـامهاهتا يف أعمـال الكيانـات           2006ابتداء من دورهتا التاسعة واألربعني يف عـام         
 أو عن تنفيذ نتائجها؛/املسؤولة عن عقد مؤمترات األمم املتحدة و

ــا   توافــق - 9  ن دويل يــوفر  علــى أنــه ينبغــي إجــراء دراســة عــن إمكانيــة إنشــاء كي
أفضـل مسـتوى ممكـن واقعيـا السـتخدامها       إىل التنسيق وسبل البلوغ بفعالية اخلدمات الفضائية   

يف إدارة الكــوارث، وأنــه ينبغــي أن يعــد الدراســة فريــق خــرباء خمصــص، تــوفر خــرباءه الــدول   
رز اللجنة أن تستعرض التقـدم احملـ       إىل   األعضاء املهتمة واملنظمات الدولية ذات الصلة، وتطلب      

 ؛)8(2005يف دورهتا الثامنة واألربعني، يف عام اخلرباء املخصص يف أعمال فريق 
 بالدول األعضـاء أن تقـدم مسـامهات يف الصـندوق االسـتئماين لربنـامج                هتيب - 10 

 لغرض إعداد الدراسـة الـيت سـيجريها         2004األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية قبل هناية عام        
 ؛ أعاله9ذكور يف الفقرة  املاء املخصصفريق اخلرب
 يف  إىل النظـر   مقدمي خدمات النظم العامليـة لسـواتل املالحـة وتعزيزاهتـا             تدعو - 11 

 لزيـادة الفوائـد النامجـة       )9(إنشاء جلنة دولية تعىن هبذه النظم على النحو املقترح يف خطـة العمـل             
 مة؛أقصى حد دعما للتنمية املستدا إىل عن استخدام هذه النظم وتطبيقاهتا

تنفيـذ الربنـامج الفضـائي للمنظمـة        لدعم  تـوفري الـ    الدول األعضاء على     تشجع - 12 
ــة األجــل، حســبما اقترحــت يف خطــة         ــامج الطويل ــة واســتراتيجية الربن ــة لألرصــاد اجلوي العاملي

تحسـني  رصـاد اجلويـة ل    السـواتل يف األ    استخدام بغية توسيع نطاق التعاون الدويل يف        )10(العمل
 املناخ؛التنبؤ بالطقس و

األمني العام أن يتخذ التدابري الضرورية لتعزيز دور مكتـب شـؤون     إىل   تطلب - 13 
 :سيما بغية حتقيق األهداف التالية  وال،)11( الثالثاملؤمترالفضاء اخلارجي يف تنفيذ توصيات 

بنـاء القـدرات يف جمـال قـانون الفضـاء      لاملكتب اليت يضطلع هبا نشطة  تعزيز األ  )أ( 
ة أمور من بينها مواصلة تنظيم سلسلة من حلقات العمل املتعلقة بقـانون الفضـاء            عن طريق عد  

 ووضع منهاج دراسي منوذجي لدورة تدريبية قصرية األجل حول قانون الفضاء؛

_______________ 
 .261 إىل 256املرجع نفسه، الفقرات  )8(
 .267املرجع نفسه، الفقرة  )9(
 .273رجع نفسه، الفقرة امل )10(
 .322 و 321املرجع نفسه، الفقرتان  )11(
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تعزيــز خــدمات املكتــب االستشــارية التقنيــة بغيــة دعــم االســتخدام التشــغيلي    )ب( 
 ات املطلوب اختاذها يف خطة العمل؛سيما استجابة لإلجراء  واللتكنولوجيات الفضاء،

الطلــب إىل اللجنــة مواصــلة تنفيــذ توصــيات املــؤمتر الثالــث بغيــة تعزيــز قــدرة    )ج( 
 البلدان النامية على بدء برامج للتطبيقات الفضائية؛

 علـــى أنـــه ينبغـــي جتميـــع أنشـــطة برنـــامج األمـــم املتحـــدة للتطبيقـــات توافـــق - 14 
ة عــدد قليــل مــن املواضــيع ذات األولويــة ختتــاره اللجنــة كــل الفضــائية، بالقــدر املمكــن، ملعاجلــ

 سنة؛
 علــى أنــه ينبغــي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يســتعرض  أيضــا توافــق - 15 

اللجنـة يف دورهتـا    إىل األنشطة املدرجة يف خطة العمل كي ينفـذها املكتـب وأن يقـدم اقتراحـه      
ــة واألربعــني، يف عــام   ــة الــ 2005الثامن ــا إدراج تلــك األنشــطة يف   ، بشــأن الكيفي يت ميكــن هب

 برنامج عملها؛
 ،األمــني العــام تنفيــذ أنشــطة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي        إىل تطلــب - 16 

 إدراج تلك األنشـطة يف برنـامج العمـل لفتـرة السـنتني              وكفالة ،حسبما وردت يف خطة العمل    
 ؛2006-2007
وليـة وغــري احلكوميــة   مجيــع الــدول األعضـاء والكيانــات احلكوميــة الد تشـجع  - 17 

ذات الصلة بالفضاء على املسامهة يف الصـندوق االسـتئماين لربنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات                  
الفضائية مع السماح ملكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بـالتمتع باملرونـة الكاملـة يف االضـطالع                   

 بأنشطة الربنامج وفقا لألولويات اليت حتددها اللجنة؛
ابتـداء مـن    دوراهتـا املقبلـة،      ينبغي للجنـة أن تواصـل النظـر، يف            على أنه  توافق - 18 

 إىل أن تــرى اللجنــة أنــه مت حتقيــق  الثالــثاملــؤمتر، يف تنفيــذ توصــيات دورهتــا الثامنــة واألربعــني
 .نتائج ملموسة

 37اجللسة العامة 
 2004 أكتوبر/ تشرين األول20

 


