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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة احلادية واألربعون         

 ٢٠٠٤فرباير    / شباط   ٢٧-١٦فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت             ٦البند   

 تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه

    )اليونيسبيس الثالث(غراض السلمية يف األ
مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

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

    )اليونيسبيس الثالث(
  مقدمة -أوال  

املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف           ُعقـد مؤمتـر األمـم        -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  
ــات غــري مســبوقة يف    ــته املســتدامة  يواجــه أيضــا حتدي ــيق تنمي ــدول   .  جمــال حتق ــد عقــدت ال وق

ــتعاون للمســاعدة عــلى مواجهــة تلــك        ــز ال املشــاركة يف اليونيســبيس الثالــث العــزم عــلى تعزي
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ــوم         ــادة فــرص حتقــيق التنمــية البشــرية إىل أقصــى حــد عــرب اســتخدام عل ــتحديات وعــلى زي ال
 .وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما

ثالث طائفة واسعة من املواضيع املتصلة بزيادة مزايا األنشطة         وقـد تناول اليونيسبيس ال     -٢
الفضــائية إىل أقصــى حــد بغــية الوفــاء باحتــياجات البشــر، وخباصــة يف الــبلدان النامــية، وتعزيــز  

وباإلمجاع اعتمدت الدول اليت    . التنمـية املستدامة ألجل حتسني احلالة اإلنسانية يف مجيع الدول         
إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء  : األلفــية الفضــائية"ث قــرارا عــنوانه شــاركت يف اليونيســبيس الثالــ

 الـذي تضـّمن نـواة السـتراتيجية تـرمي إىل مواجهـة التحديات العاملية يف       )١(،"والتنمـية البشـرية   
 .املستقبل

ــرارها    -٣ ــياح، يف قـ ــة بارتـ ــية العامـ ــانون األول٥٤/٦٨ونّوهـــت اجلمعـ ــادر يف كـ /  الصـ
وسلّمت اجلمعية مبسامهات . يس الثالث، وأّيدت إعالن فيينا، بـتقرير اليونيسـب    ١٩٩٩ديسـمرب   

. اجملـتمع املـدين، مبـا فـيه الكـيانات غـري احلكومـية وجـيل الشباب، يف جناح اليونيسبيس الثالث                    
وكـان اليونيسـبيس الثالـث مـنعطفا لألمـم املـتحدة يف بـناء شـراكة مـع اجملـتمع املـدين من أجل                         

 .فضاء اخلارجي يف األغراض السلميةحتقيق أهدافها يف جمال استخدام ال
  

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

 ١٩٥٩مث يف عام . ١٩٥٧عصـر الفضـاء، الـذي شـهد جنـاح إطـالق سـبوتنيك األول يف عـام             
 .م الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةأنشأت األمم املتحدة جلنة استخدا

وال تـزال جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، مـع جلنـتها الفرعية                      -٥
العلمـية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية تقوم مبهمة صلة الوصل احملورية بشأن التعاون الدويل              

قامت اللجنة واللجنة الفرعية القانونية   كما  . يف جمـال االسـتخدامات السلمية للفضاء اخلارجي       
الــتابعة هلــا بــدور رئيســي يف إبــرام األمــم املــتحدة واعــتمادها مخــس معــاهدات بشــأن الفضــاء    
اخلـارجي ومخـس جمموعـات مـن املـبادئ القانونـية واإلعالنـات، منشـئة بذلـك الـنظام القانوين             

 .الدويل الذي حيكم أنشطة الفضاء اخلارجي

ا بدور رئيسي يف تنظيم مؤمترات األمم املتحدة العاملية املعنية بالفضاء        تقـوم اللجـنة أيض     -٦
وقـد جـاء العديـد مـن املـبادرات نتـيجة لـلمؤمترات الـيت عقدهتـا األمم املتحدة بشأن                     . اخلـارجي 

. ١٩٨٢ و١٩٦٨استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية يف عــامي    
 مـن بـني أهم النتائج اليت      )٢(املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية     وكـان إنشـاء وتوسـيع بـرنامج األمـم           
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وقــد اضــطلع الــربنامج، الــذي يــتوىل خــبري التطبــيقات الفضــائية  . ترتبــت عــلى هــذه املؤمتــرات
املســؤولية عــنه، بطائفــة واســعة مــن األنشــطة مــن أجــل تعزيــز قــدرة الــبلدان، وخباصــة الــبلدان  

 .اء وتطبيقاهتما وعلى اإلفادة منهماالنامية، على استخدام علوم وتكنولوجيا الفض

مـن اإلجنـازات الرئيسـية الـيت حققهـا الربنامج، عقب انعقاد مؤمتر األمم املتحدة الثاين                  -٧
، )٨٢اليونيســبيس ( املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  

 خبري التطبيقات الفضائية    وقد قّدم . إنشـاء مراكـز إقليمـية لـتدريس علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء             
 بأنه ينبغي لألمم املتحدة أن تتصدر  ١٩٨٩اقـتراحا إىل اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية يف عام            

اجلهـود الدولـية مـن أجـل إنشـاء مراكـز إقليمـية تسـتند إىل مـا هـو قـائم يف الـبلدان النامـية من                            
تناولــت الكــثري مـن العناصــر الــيت   وتلــك الفكـرة  )٣(.املؤسسـات التعليمــية الوطنـية أو اإلقليمــية  

ــبلدان النامــية يف جمــال        ــية لل ــر القــدرة احملل ــربنامج، مــن أجــل تطوي ــة ال اســتحدثها توســيع والي
 ١١ املؤرخ   ٤٥/٧٢مث يف وقت الحق، أّيدت اجلمعية العامة، يف قرارها          . التطبـيقات الفضائية  

ألمم املتحدة أن تدعم إنشاء      التوصية الداعية إىل أنه ينبغي ل      )٤(،١٩٩٠ديسـمرب   /كـانون األول  
مراكــز إقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء تكــون قائمــة عــلى املؤسســات التعليمــية     

وقد أفضت اجلهود الدولية اليت قادها الربنامج إىل تدشني  . اإلقليمـية يف الـبلدان النامية     /الوطنـية 
 يف  ١٩٩٥يط اهلادئ يف عام     املركـز االقلـيمي لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمل           

ــام       ــناطقة بالفرنســية يف ع ــية ال ــبلدان األفريق ــيمي لل ــند، مث املركــز اإلقل ــرب، ١٩٩٨اهل  يف املغ
 .واملركز اإلقليمي للبلدان األفريقية الناطقة باإلنكليزية يف نيجرييا

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

وازداد عــدد الــبلدان ذات  . التطبــيقات املوجــودة وفعاليــتها، واســتحداث تطبــيقات جديــدة     
ــبلدان الــيت تســتخدم تكنولوجــيا الفضــاء     كمــا حتققــت  . القــدرات الفضــائية وكذلــك عــدد ال

لغــالف اجلــوي لــألرض وللمحــيطات وســطح األرض   تطــورات كــبرية يف الرصــد الفضــائي ل 
وكـان لعلـوم وتكنولوجـيا الفضاء، وكذلك للتطورات يف جمال تكنولوجيا      . والغـالف احلـيوي   

وأّدت االتصاالت الساتلية إىل ظهور قدر أكرب   . املعلومـات، تـأثري عميق يف حياة الناس اليومية        
وباإلضافة إىل اخلدمات يف    . ية من العامل  مـن الـترابط العـاملي وقّربـت جـدا مـا بـني األحنـاء النائـ                 

جمـال الـنقل، ظهـرت تطبـيقات جديـدة للشـبكة العاملـية لسـواتل املالحـة يف ميادين مثل املسح                       
ورســم اخلــرائط، وعلــوم األرض، والــزراعة، ورصــد البيــئة، وإدارة الكــوارث، ودقــة وتوقيــت  

عالقات شراكة مع القطاع    وشـرع القطـاع العـام يف إقامـة          . االتصـاالت السـلكية والالسـلكية     
وازداد التعامل التجاري ببعض التطبيقات   . اخلـاص للعمـل يف خمـتلف مـراحل البحث والتطوير          
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السياسي، حيث ينخرط العامل    -كمـا إن الـتغريات البالغة الداللة يف السياق اجلغرايف         . الفضـائية 
ات بني الدول، مما يزيد    عمومـا يف الـتعاون بدال من املواجهة، أثّرت يف طائفة كاملة من العالق             

 .من امكانية تنفيذ املزيد من مشاريع التعاون والتنسيق يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي

واجلهـود الـيت بذلتها اللجنة الغتنام الفرص املستجدة لتحقيق قدر أكرب من التعاون يف       -٩
خلاص بالتعاون  اإلعالن ا١٩٩٦األنشـطة الفضـائية أفضـت إىل اعـتماد اجلمعـية العامـة يف عام              

الـدويل يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واستخدامه لفائدة مجيع الدول ومصلحتها، مع         
 واإلعــالن يشــدد عــلى أن الــدول حــرة يف )٥(.إيــالء اعتــبار خــاص الحتــياجات الــبلدان النامــية

ذها تقريـر مجـيع جوانب مشاركتها يف التعاون الدويل يف جمال األنشطة الفضائية، املتوخى تنفي              
عـلى أسـاس منصـف ومقـبول لـدى مجـيع األطـراف املعنـية، وعـلى ضرورة إيالء اعتبار خاص                      
ــتعاون بأفضــل األشــكال الفعالــة      ــبلدان النامــية ومصــلحتها، وعــلى ضــرورة إجــراء ال لفــائدة ال

ويسـلّم اإلعالن أيضا باألنشطة التجارية يف جمال الفضاء بوصفها شكال من أشكال   . واملناسـبة 
 .يل على قدم املساواة مع أنشطة احلكوماتالتعاون الدو

فالــنمو . يف الوقــت نفســه، ســلّمت اللجــنة بالــتحديات املــتزايدة الــيت تواجــه البشــرية    -١٠
السـكاين السـريع ومـا جنـم عـنه مـن توسع يف األنشطة البشرية، وخصوصا األنشطة الصناعية،                   

تؤثّــر بشــكل ضــار عــلى بيــئة  واملطالــب املــتزايدة لتلبــية احتــياجات الــناس األساســية مــا فتئــت  
وتشمل العواقب تدهور األراضي والسواحل، وتلوث اهلواء واملياه، وضياع         . كوكـب األرض  

وقــد بــات كــثري مــن الــناس، . التــنّوع البــيولوجي وزوال الغابــات، وتدهــور الظــروف املعيشــية
ــبلدان النامــية، حيــث يعــتمد العــيش عــلى املــوارد الطبيعــية، جيــدو     ن وخصوصــا مــن ســكان ال

وأما على املستوى العاملي، فان   . 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 ان الكـوارث الطبيعـية اليت تعد باملئات تؤثّر كل سنة على              . الطقـس وتغـّير املـناخ العـاملي       
. لسـكان يف كـثري مـن بلـدان العـامل، ممـا يتسـبب يف أضرار تصل قيمتها إىل باليني الدوالرات                  ا

ــية      ــبلدان النام ــأثري هــذه الكــوارث شــديدا عــلى حنــو خمصــوص يف ال فهــي يف بعــض  . وكــان ت
األحـوال تدّمـر يف دقـائق كـل الـتقدم الـذي حتـرزه الـبلدان النامـية عـلى مدى سنوات يف جمال                         

ولــئن أفضــت ثــورة تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــال إىل  . ة واالجتماعــيةالتنمــية االقتصــادي
كـثري مـن النـتائج اإلجيابـية، فـإن اجملـتمع الـدويل يشـعر بقلـق متزايد من أهنا ميكن أن تؤدي إىل                   

وقد طرقت هذه   . اتسـاع الفجـوة بـني مـن يسـتخدم هـذه التكنولوجـيات ومـن ال يسـتخدمها                  
 العاملــية الــيت عقدهتــا األمــم املــتحدة يف التســعينات، والــيت  الــتحديات يف سلســلة مــن املؤمتــرات

 .أكّدت ِمرارا وتكرارا على أمهية حتقيق التنمية املستدامة لكافة البشر
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كمـا سلّمت اللجنة بأن حتسني القدرات يف جمال الفضاء وزيادة فرص التعاون الدويل             -١١
هـذا إىل اختـاذ اجلمعية العامة       وقـد دفـع     . قـد يسـاعدان البشـرية عـلى مواجهـة هـذه الـتحديات             

 بـالدعوة إىل عقـد مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء              ١٩٩٧قـرارا يف عـام      
ــث (اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية    ــد "، حتــت موضــوع  )اليونيســبيس الثال فوائ
 تواجههــا ، مــن أجــل التصــدي للــتحديات الــيت"الفضــاء للبشــرية يف القــرن احلــادي والعشــرين

 .البشرية واستغالل الفرص اجلديدة من خالل التعاون الدويل يف جمال األنشطة الفضائية

وقـد شـكّل عقـد اليونيسـبيس الثالـث، إىل حـّد مـا، مـنعطفا يف حتويـل اهـتمام الدوائر                        -١٢
املعنـية باألنشـطة الفضـائية حنـو تلبـية االحتـياجات األساسـية للبشـر وربـط مـزايا هذه األنشطة                      

ومــن مثّ، كانــت األهــداف الرئيســية . حقــيق التنمــية املســتدامة والتنمــية االجتماعــية والثقافــيةبت
 :لليونيسبيس الثالث كاآليت

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

لدان النامية، على استخدام نتائج     تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء، وخباصـة الب           )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
فتها اللجــنة التحضــريية، وجلنــتها الفرعــية العلمــية والتقنــية اخلــارجي يف األغــراض الســلمية بصــ
أمــا املؤمتــرات التحضــريية اإلقليمــية، الــيت عقــدت يف يف  . بصــفتها اللجــنة االستشــارية لــلمؤمتر 

بالنسبة آلسيا واحمليط اهلادئ؛ ويف   ١٩٩٨مايو  / أيـار  ٢٢ إىل   ١٨كواالملـبور خـالل الفـترة مـن         
 بالنســبة ألفريقــيا وغــريب ١٩٩٨أكــتوبر / تشــرين األول٣٠ إىل ٢٦الــرباط خــالل الفــترة مــن 

 بالنسبة  ١٩٩٨أكتوبر  / تشـرين األول   ١٦ إىل   ١٢آسـيا؛ ويف كونسبسـيون خـالل الفـترة مـن            
 كــــانون ٢٩ إىل ٢٥ألمــــريكا الالتينــــية والكاريــــبـي؛ ويف بوخارســــت خــــالل الفــــترة مــــن 

فان هذه . يضا يف هذا الصدد بالنسـبة ألوروبـا الغربـية، قامـت بـدور هام أ         ١٩٩٩يـناير   /الـثاين 
املؤمتـرات االقليمـية، الـيت عقـدت يف إطـار بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية، أتاحت                   
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               
ــتنعكس يف توصــيات          ــيت س ــية ال ــيد املســامهات اإلقليم ــلى توح ــت ع ــية عمل ــرات اإلقليم املؤمت

ــه للجــنة     . اليونيســبيس الثالــث  وعمــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، الــذي يقــّدم خدمات



 

 6 
 

 A/AC.105/C.1/L.272 

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهليــئاهتا الفرعــية، بصــفته األمانــة التنفــيذية    
 .يونيسبيس الثالثلل
  

  اجلوانب التنظيمية الفريدة لليونيسبيس الثالث                  -باء  
لــدى التحضــري لعقــد اليونيســبيس الثالــث، شــّددت الــدول األعضــاء يف اللجــنة عــلى     -١٤

 بأنشطة متابعة لالضطالعأن جيري التخطيط وعن نتائج ملموسة    املؤمتـر   يـتمخض   ضـرورة أن    
على وجوب أن تكون    وحتقيقًا هلذا الغرض، متّ االتفاق      . تكـون واقعـية وجمديـة لتنفـيذ توصياته        

وأن تنّص يف الوقت ذاته على أهداف       تلـك التوصـيات مركـزة تركـيزا دقـيقا وحمـدودة العدد،              
 .حمّددة جّيدا وقابلة للتحقيق خالل وقت قصري

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

وتـناول اليونيسـبيس الثالـث املعرفة العلمية باألرض وبيئتها والتطبيقات العملية            . أحـوال البشـر   
لعلـوم وتكنولوجـيا الفضـاء، وشـّدد يف الوقت نفسه على أمهية التعليم والتدريب وتعزيز املزايا                 

قتصـادية واالجتماعـية، مبـا فيها املزايا التجارية، وعلى النهوض بالتعاون الدويل، مبا يف ذلك                اال
 .استعراض وضع القانون الدويل يف جمال الفضاء

وشــّجعت اجلمعــية العامــة املــنظمات الدولــية احلكومــية واملــنظمات غــري احلكومــية          -١٦
كما . ق أهداف اليونيسبيس الثالثوكذلـك الصـناعات الفضـائية على اإلسهام بنشاط يف حتقي         

. ُدعــي األخصــائيون الشــباب وطــالب اجلامعــات إىل تنظــيم نشــاط يقــّدم مســامهات يف املؤمتــر 
ونظـرا لألمهـية الـيت تولـيها اللجـنة لضرورة العناية باملزيد من التنسيق يف األنشطة الفضائية اليت                   

 الكـيانات على اإلسهام بنشاط  تـنفّذها كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة، فقـد متّ تشـجيع هـذه           
 .يف اليونيسبيس الثالث

وسـامهت الوكـاالت الفضـائية وكـيانات مــنظومة األمـم املـتحدة، واملـنظمات الدولــية         -١٧
احلكومـية واملـنظمات غـري احلكومـية املعنـية باألنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء، يف حتقيق أهداف                    

نوعة ومسائل متعلقة بالسياسات ورفع     اليونيسـبيس الثالـث مـن خـالل تـناول مسـائل تقنـية متـ               
توصـيات إىل الـلجان الرئيسـية عـرب املنـتدى الـتقين، الـذي شـكّل أحد أهّم أجهزة اليونيسبيس                      

 نشاطا من حلقات العمل واحللقات الدراسية ٤٠وقـد قـام املنـتدى الـتقين بتنظيم حنو          . الثالـث 
ــنق     ــات ال ــد املســتديرة واجللســات اخلاصــة وحلق ــذا   . اشواجــتماعات املوائ ومشلــت أنشــطة ه

ــتدى عــاملي ألجــل الشــباب نظّمــه          ــبارة عــن من ــتدى جــيل الفضــاء، وهــو ع ــتدى عقــد من املن
وأتــاح منــتدى جــيل  . أخّصــائيون شــباب وطــالب جامعــات هلــم اهــتمام باألنشــطة الفضــائية   
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الفضـاء فرصـا للشـباب مـن األخصـائيني عـرب العـامل لكـي يعرضـوا وجهـات نظرهم ومواقفهم                      
ملساعي يف جمال الفضاء، وأثبت جناحه الكبري باعتباره أحد أنشطة اليونيسبيس           بشـأن مستقبل ا   

ــث  ــر (الثالـ   A/CONF/184/C.1/L.11 وA/CONF.184/L.14، وCorr.1 وA/CONF.184/L.8انظـ
ــتدى   Corr.1و ــر املن ــلى تقاري ــيع      ).  لالطــالع ع ــتوحا جلم ــذي كــان مف ــتقين، ال ــتدى ال ــا املن أّم

لـث، فقد أتاح فرصة فريدة ملمثلي احلكومات ومديري الصناعة         املشـاركني يف اليونيسـبيس الثا     
وقـد أحـال رئيس     . والباحـثني وطـالب اجلامعـات لكـي يتـبادلوا اآلراء ووجهـات الـنظر حبـرية                

املنـتدى الـتقين نـتائج ومقـترحات حلقـات العمـل واحللقات الدراسية هذه إىل اللجان الرئيسية                
 .ها احملتمل يف تقرير املؤمترالتابعة لليونيسبيس الثالث من أجل إدراج

وقـد عقـد اليونيسـبيس الثالـث كـدورة اسـتثنائية للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                    -١٨
األغـراض السـلمية كانت مفتوحة جلميع الدول األعضاء، مع اإلبقاء على تكاليف تنظيم أدىن               

يسبيس الثالث،  وخالل السنوات اليت سبقت اليون    . مسـتوى، ومل ُيطلب ختصيص ميزانية مؤمتر      
أخــذت اللجــنة بــتدابري لالدخــار يف التكالــيف، مبــا يف ذلــك تقصــري الــدورات الســنوية للجــنة    
وهليـئاهتا الفرعـية وكذلـك اسـتخدام تسـجيالت احملاضـر احلرفـية غـري احملـررة بـدال مـن احملاضر                       

اليف وقّدمـت النمسـا، الـبلد املضـيف، مسـامهات كـبرية لتغطية تك      . احلرفـية واحملاضـر املوجـزة    
ــرافق وخدمــات االجــتماعات  ــتطوعني    . م ــتمرنني امل ــيذية بفضــل امل ــة التنف ــدرة األمان وزادت ق

والتـربعات الـنقدية والعينـية مـن الـدول األعضـاء، واملـنظمات الدولـية والدوائـر الصناعية ذات                 
 .الصلة بالفضاء

  
  نتائج اليونيسبيس الثالث           -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 أهـّم نتـيجة متخـض عـنها اليونيسـبيس الثالـث هـي اعـتماد                    -٢٠
 من اإلجراءات ٣٣ويف هـذا اإلعـالن، أوصى اليونيسبيس الثالث بـ        . الفضـاء والتنمـية البشـرية     

الدويل أن يتخذها من أجل مواجهة التحديات العاملية يف جمال محاية بيئة     الـيت ينـبغي للمجـتمع       
األرض وإدارة مواردهـــا، واســـتخدام التطبـــيقات الفضـــائية مـــن أجـــل أمـــن البشـــر وتنميـــتهم  
ورفـاههم، وتعزيـز املعرفة العلمية الفضائية ومحاية بيئة الفضاء، وتعزيز فرص التعليم والتدريب              

ــز أنشــطة الفضــاء يف    وضــمان تنمــية الوعــي لــدى ا  جلمهــور بأمهــية األنشــطة الفضــائية، وتعزي
وهذا اإلجناز هو مثرة   . مـنظومة األمـم املـتحدة واعـادة تنظـيم وضـعيتها، وتعزيز التعاون الدويل              



 

 8 
 

 A/AC.105/C.1/L.272 

حلكمـة مجاعـية لـدى أنـاس مـن أحنـاء شـىت من العامل حيدوها حلم مشترك بإتاحة مزايا الفضاء                
 .ما التزمت به بلدان العامل يف حتقيق هذا احللمكما أنه مثرة . لفائدة كافة الناس

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

علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء يف حتسـني أحوال          الصـعيد الـدويل باالسـهامات الـيت ميكـن تقدِّمهـا             
 .البشر

 إعـالن فيينا كما اعتمده اليونيسبيس       ٥٤/٦٨وقـد أيـدت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها             -٢٢
وأعربــت اجلمعــية يف القــرار نفســه عــن ارتــياحها للتحضــريات الــناجحة لليونيســبيس   . الثالــث

 واللجنة االستشارية بصفتها األمانة   الثالـث، وأثنـت عـلى اجلهـود اليت بذلتها اللجنة التحضريية           
وسلمت اجلمعية أيضا باسهامات املنتدى التقين   . التنفـيذية لتنظـيم املؤمتـر ضـمن املـوارد املتاحة          
وحثّت اجلمعية احلكومات واهليئات واملنظمات    . ومنـتدى جـيل الفضـاء يف اليونيسبيس الثالث        

ــية احلكومــية واملــنظمات غــري  والــربامج يف مــنظومة األمــم املــتحدة، وكذلــك املــنظمات ا   لدول
احلكومـية والدوائـر الصـناعية املعنـية باألنشـطة الفضـائية، عـلى اختـاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ          

واتفقت اجلمعية أيضا على استعراض وتقييم تنفيذ نتائج اليونيسبيس         . إعـالن فييـنا تنفيذا فّعاال     
 .ختاذ املزيد من اإلجراءات واملبادرات، وعلى النظر يف ا٢٠٠٤الثالث، خالل دورهتا يف عام 

  
   آليات لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث      -ثانيا  

، بـادرت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية إىل           ١٩٩٩مـنذ عـام      -٢٣
التباحـث واالتفـاق بشـأن تدبـري معـني بكفـل جتسـيد نـتائج اليونيسبيس الثالث يف عمل اللجنة                    

وقـد أوصـت اللجـنة بـأن تعـاود اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية        . رعـية يف املسـتقبل    وهيـئاهتا الف  
عقـد فـريقها العـامل اجلامع لكي يساعدها يف النظر يف عملها يف املستقبل على ضوء توصيات                  

وقامـت اللجنة أيضا خبطوة هامة لتيسري نظر جلنتيها الفرعيتني يف املسائل            . اليونيسـبيس الثالـث   
نامجة عــن توصــيات اليونيســبيس الثالــث، باعــتمادها هــيكال مــنقحا جلــدويل أعمــال اجلديـدة الــ 

 )٦(.الفرعية القانونيةاللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة 
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اهليكالن املنقّحان جلدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة  -ألف 
  الفرعية القانونية

ــام قامــت اللجــنة، يف دورهتــ   -٢٤ ــيكل     ١٩٩٩ا لع ــيح ه ــث، بتنق ــيل اليونيســبيس الثال  وقب
واهلـيكل املـنقح ميكّـن هـاتني اللجنـتني الفرعيتني من إضافة             . جـدويل أعمـال جلنتـيها الفرعيـتني       

بــنود جديــدة إىل جــدول األعمــال إّمــا يف إطــار خطــط عمــل مــتعددة الســنوات تــنطوي عــلى   
بنود منفردة، للمناقشة، يتم النظر     /مسائلأهـداف يـتعني إجنازهـا يف فـترة زمنـية حمـّددة وإمـا ك               

 .فيها يف دورة واحدة ال غري

مث يف دورهتــا الــيت عقــدت بعــد اليونيســبيس الثالــث، اتفقــت اللجــنة الفرعــية العلمــية      -٢٥
والتقنـية عـلى أن اهلـيكل املـنقح جلـدول أعماهلـا سييّسـر الـنظر يف تلـك املسـائل ذات االهــتمام           

بل تلك املسائل من عناصر االستراتيجية املشار إليها يف إعالن فيينا           العـاملي ويسـهل تنفيذ ما يقا      
 وقد  ).٨، املرفق الثاين، الفقرة     A/AC.105/736انظر  (والـيت هلا صلة وثيقة بعمل اللجنة الفرعية         

أيـدت اللجـنة الفرعـية توصـية فريقها العامل اجلامع الداعية إىل ضرورة أن تنظر اللجنة الفرعية         
اردة يف نواة استراتيجية مواجهة التحديات العاملية املشار إليها يف إعالن فيينا، من             يف البـنود الو   

وكان القصد من وراء هذه التوصية هو ضمان اختاذ         . خـالل خطـط العمـل املـتعددة السـنوات         
 .االجراء املتعلق بكل من البنود وتنسيق اجلهود الدولية املبذولة يف اجملاالت ذات الصلة

  
  عمل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                خطة     -باء  

 مــن األمــني العــام أن يوصــي باختــاذ تدابــري  ٥٤/٦٨طلبــت اجلمعــية العامــة يف قــرارها  -٢٦
تكفـل توفـري ما يكفي من املوارد ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي لكي يقوم بتنفيذ اإلجراءات                

رنامج األمم املتحدة    من ذلك القرار، وخباصة األنشطة اليت ستدرج يف ب         ١٣الـواردة يف الفقرة     
ــيقات الفضــائية، وذلــك عــلى أســاس توصــيات اليونيســبيس الثالــث      ــك  . للتطب واســتجابة لذل

الطلـب، أعـّد املكتـب خطـة عملـه لتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث وقّدمها للجنة يف عام                      
 ).A/AC.105/L.224انظر  (٢٠٠٠

يذ توصيات اليونيسبيس الثالث    وتـتكون خطة العمل اليت قدمها املكتب من تدابري لتنف          -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؛  
زيـز أنشـطة بـرنامج األمم       تع) ج(بـرنامج لبـناء القـدرات يف اجملـاالت املـتعلقة بقـانون الفضـاء؛                

املـتحدة للتطبـيقات الفضائية، بزيادة التآزر بني املكونات الرئيسية للربنامج مثل تنظيم حلقات              
العمـل واحللقـات الدراسـية والـدورات التدريبـية، وتقـدمي اخلدمات االستشارية التقنية، وإدارة                
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كنولوجيات الفضائية داخل تعزيز استخدام الت) د(بـرنامج طويـل األجـل للـزماالت الدراسـية؛          
ــز الشــراكة مــع الصــناعة؛   ) ه(مــنظومة األمــم املــتحدة؛   ــز الشــراكة مــع  ) و(إنشــاء وتعزي تعزي

استهالل لتوعية اجلمهور   ) ز(املـنظمات املشـتركة بـني احلكومـات واملـنظمات غـري احلكومية؛              
، ٢٠٠٠ام  ويف دورهتـا لع   . تعزيـز خدمـات النشـر واملعلومـات       ) ح(وبـرنامج لفـائدة الشـباب؛       

 .أقّرت اللجنة خطة العمل اليت اقترحها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأوصت بتنفيذها

عـلما بـأن بعـض من التدابري املقترحة يف خطة العمل مل تدرج يف امليزانية الربناجمية لفترة           -٢٨
 املؤرخني  ٥٤/٢٥٠ و ٥٤/٢٤٩، كما أقّرهتا اجلمعية العامة يف قراريها        ٢٠٠١-٢٠٠٠السـنتني   

ــانون األول٢٣ ــرارها . ١٩٩٩ديســمرب / ك ــؤرخ ٥٥/١٢٢ويف ق ــانون األول٨ امل ديســمرب / ك
أن يبدأ يف تنفيذ تلك التدابري واألنشطة الواردة        ، طلبـت اجلمعـية العامـة إىل األمـني العام            ٢٠٠٠

 بالنسبة  يف خطـة العمـل واملـندرجة حالـيا ضـمن بـرنامج عمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي                     
التنفيذ الكامل للخطة مبا يلزم كما طلبت إليه اجلمعية أن يكفل . ٢٠٠١-٢٠٠٠لفـترة السنتني    

وبعد ذلك، مت إدارج مجيع التدابري الواردة يف خطة العمل يف برنامج          . ٢٠٠٢مـن موارد يف عام      
 ).A/56/6 (Sect.6)انظر  (٢٠٠٣-٢٠٠٢عمل املكتب بالنسبة لفترة السنتني 

  
  إنشاء أفرقة العمل      -جيم   

 على أن توصيات اليونيسبيس     ٢٠٠١فقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف عام             ات -٢٩
الثالـث ميكـن تقديـرها وتنفـيذها مـن خـالل تويل فرادى الدول األعضاء ومؤسساهتا احلكومية                  

كمــا . املعنــية القــيادة الطوعــية فــيما يــتعلق بــبعض اإلجــراءات املعيــنة املذكــورة يف اعــالن فييــنا 
فرعـية عـلى أن يقـوم رؤساء األفرقة بإجراء مناقشات ضمن أفرقتهم من أجل              اتفقـت اللجـنة ال    

وملــا الحظــت . الســعي إىل حتقــيق أوســع مشــاركة ممكــنة مــن جانــب الكــيانات غــري احلكومــية
ـــ      ــنا أوصــى ب ــية أن إعــالن فيي ــيت تشــكل عناصــر     ٣٣اللجــنة الفرع ــن االجــراءات ال  إجــراء م

 املسـتقبل، اّتفقـت عـلى تنفـيذ دراسـة استقصائية يف             السـتراتيجية تتـناول الـتحديات العاملـية يف        
أوسـاط الـدول األعضـاء السـتبانة مسـتوى مـا تولـيه هـذه الـدول مـن االهتمام واألولوية لكل                       

وطُلب يف هذه الدراسة إىل كل دولة من الدول األعضاء أن تبّين            . إجـراء مـن هذه اإلجراءات     
كون عضوا فيه بغية تنفيذ اإلجراء املوصى       مـا إذا كانـت ترغـب يف تـويل قـيادة الفـريق أو أن ت                

كمـا ُدعيـت كـل دولـة عضـو إىل التعّرف على الكيانات غري احلكومية اليت توّد أن تكون                    . بـه 
ــريق العمــل   ــتائج الدراســة       . أعضــاء يف ف ــوىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مجــع ن ــد ت وق

 .٢٠٠١االستقصائية لتنظر فيها اللجنة خالل دورهتا لعام 
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ادا إىل نـتائج الدراسـة االستقصائية، أنشأت اللجنة أحد عشر فريق عمل لتنفيذ               واسـتن  -٣٠
توصـيات اليونيسـبيس الثالـث الـيت أسـندت الـيها الـدول األعضـاء أولوية عليا أو اليت تطوعت                     

وحــّددت اللجــنة تلــك التوصــيات عــلى أســاس . الــدول األعضــاء لقــيادة األنشــطة اخلاصــة هبــا
. لدراســة االستقصــائية الــيت أجريــت يف أوســاط الــدول األعضــاء النــتائج الــيت متخضــت عــنها ا

وضع استراتيجيات لرصد   ) أ: (وتـتعلق املسـائل الـيت تناولـتها أفـرقة العمـل األحد عشر مبا يلي               
) ه(الصــحة العمومــية؛ ) د(التنــبؤ بــالطقس واملــناخ؛ ) ج(إدارة املــوارد الطبيعــية؛ ) ب(البيــئة؛ 

األجسام ) ح(التنمية املستدامة؛ ) ز(املـية لسـواتل املالحة؛   إنشـاء نظـم ع    ) و(ادارة الكـوارث؛    
. مــوارد الــتمويل املبــتكرة) ع(زيــادة الوعــي؛ ) ي(بــناء القــدرات؛ ) ط(القريــبة مــن األرض؛ 

وبطلـب مـن اللجـنة، قـام مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي كذلك بإجراء دراسة استقصائية يف                  
ات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية      أوسـاط كـيانات مـنظومة األمم املتحدة واملنظم        

ذات مركـــز مراقـــب لـــدى اللجـــنة مـــن أجـــل اســـتبانة التوصـــيات الـــيت تـــود هـــذه الكـــيانات 
كما أنشأت اللجنة، يف . واملـنظمات أن تكـون أعضـاء يف أفـرقة العمـل املعنية بتلك التوصيات              

ك يف املعــارف عــن تشــجيع ، فــريق عمــل لتنفــيذ التوصــية املــتعلقة بالتشــار٢٠٠٣دورهتــا لعــام 
مــن [...] ويتضــّمن املــرفق . الوصــول عــلى الــنطاق العــاملي إىل خدمــات االتصــاالت الفضــائية

هـذا الـتقرير قائمـة بأفـرقة العمـل الـيت أنشـأهتا اللجـنة ومعلومات عن مشاركة الدول األعضاء                     
تابعــا   كــيانا  ١٥ بلــدا، و ٥١شــارك  ] ،٢٠٠٣وبــنهاية عــام   . [واملــنظمات يف هــذه األفــرقة  
 كيانا  ١٣ مـنظمات دولـية ذات مركز مراقب لدى اللجنة، و          ١٠ملـنظومـــة األمـم املـتحــدة، و      

 .آخر من الكيانات الدولية احلكومية وغري احلكومية كأعضاء يف فريق عمل واحد أو أكثر

ــرقة العمــل إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية        -٣١ كذلــك بطلــب مــن اللجــنة، قّدمــت مجــيع أف
.  تقاريرها عن األهداف وخطط العمل والنواتج النهائية املزمع حتقيقها         ٢٠٠٢ام  والتقنـية يف ع   

وطُلــب إىل . كمــا قّدمــت األفــرقة إىل اللجــنة تقاريــر عّمــا شــهده عمــلها مــن تطــّورات أخــرى
األفـرقة مجـيعها أن تقـّدم إىل اللجـنة وإىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دوراهتمـا السنوية             

ــر عــن الــ  ــذي حتــرزه يف عمــلها تقاري ــرقة عــلى هــامش الدورتــني    . تقّدم ال والتقــت معظــم األف
. السـنويتني للجـنة وللجـنة الفرعـية، مسـتغلة بذلـك حضـور العديـد مـن األعضـاء يف الدورتني                     

ــتقدم يف       ــترة مــا بــني الــدورات إلحــراز بعــض ال وعقــدت بعــض األفــرقة اجــتماعات خــالل ف
 .ة عن طريق املراسالت اإللكترونيةوجرى تنفيذ الكثري من عمل األفرق. عملها

وقـد مكّـن تنقيح هيكل جدويل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية              -٣٢
هــاتني اهليئــتني مــن توفــري مــبادئ توجيهــية بشــأن  )  أعــاله٢٥ و ٢٤انظــر الفقــرتني (القانونــية 

وقد أكملت  . ونيسبيس الثالث السياسـات العامـة لفـائدة أفـرقة العمـل بغـية تنفـيذ توصـيات الي                
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هـذه األفـرقة العمل الذي قامت به اهليئتان الفرعيتان خبصوص بنود جدول األعمال اليت تتعلق                
 .بالتحديات العاملية املنصوص عليه يف إعالن فيينا

  
  اجلهود الوطنية       -دال  

الث، لـدى متحـيص املقـترحات بشـأن اآللـيات الالزمة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الث               -٣٣
، 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 مــن خــالل اعــتماد سياســات 

 أن املسؤولية عن تنفيذ تلك      ٢٠٠٣ كمـا اسـتذكرت اللجـنة يف عام          )٧(.وطنـية بشـأن الفضـاء     
التوصـيات تقـع عـلى عـاتق الـدول األعضـاء، ومكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي بتوجيه اللجنة                
وهيـئاهتا الفرعـية، واملـنظمات احلكومـية الدولـية املعنـية بالـتعاون املـتعدد األطـراف وغريها من                    

 .صلة بالفضاءالكيانات املشاركة يف أنشطة ذات 

ومـا تزال احلكومات والدول األعضاء تقوم بدور أساسي يف احلرص على جناح تنفيذ               -٣٤
ــتني     . توصــيات اليونيســبيس الثالــث  ــدول األعضــاء يف أعمــال اللجــنة واللجن فقــد أســهمت ال

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

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

من هذا التقرير قائمة بالوثائق عن اجراءات العمل        ..] [.وتـرد يف املـرفق      . اليونيسـبيس الثالـث   
 .اليت اختذهتا الدول األعضاء، كما تلقتها األمانة الفنية املؤقتة

  
   اآلليات األخرى      -هاء  

، قامـت بعض املنظمات     ٥٤/٦٨اسـتجابة لدعـوة وجهـتها اجلمعـية العامـة يف قـرارها               -٣٥
. ادرات لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــثالدولــية احلكومــية واملــنظمات غــري احلكومــية مبــب 

وعقـدت بعـض املـنظمات مؤمتـرات دولـية للـنظر يف توصيات اليونيسبيس الثالث والستبانة ما                  
[...] ويرد يف الفقرات    . بإمكـاهنم اختـاذه من إجراءات املتابعة يف إطار الواليات املسندة اليهم           

ك املنظمات يف نطاق متابعة اليونيسبيس      املـزيد مـن املعلومـات عـن األنشـطة الـيت قامـت هبا تل               
مـن هذا التقرير قائمة بوثائق، كما وردت إىل األمانة، عن         [...] كمـا تـرد يف املـرفق        . الثالـث 
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هـذه اآللـيات الـيت وضـعتها خمـتلف املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية وعن                 
 .اجلهود اليت تبذهلا هذه املنظمات

نظمات األخـرى أيضـا جهـودا السـتهالل مبادرات من خالل إنشاء      وبذلـت بعـض املـ      -٣٦
، أُحيطـت اللجنة علما مببادرة اختذت برعاية        ٢٠٠٠ويف عـام    . آلـية جديـدة لتنفـيذ التوصـيات       

االحتـاد الـدويل لـلمالحة الفلكـية الشـراك كـيانات غـري حكومـية يف تنفيذ توصيات خمتارة من                     
أولويات األنشطة الفضائية   "ضـوع احملـوري املعـنون       توصـيات اليونيسـبيس الثالـث يف إطـار املو         

 ".يف القرن احلادي والعشرين
  
  احلواشي

تقريـر مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالـث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،          انظـر    )١(
 .١القرار ، الفصل األول، )A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع( ١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩فيينا، 

ــية    )٢( التشــجيع عــلى زيــادة تــبادل  ) أ: (إنّ توســيع واليــة الــربنامج ليشــمل عــلى وجــه اخلصــوص العناصــر التال
التشــجيع عــلى املــزيد مــن الــتعاون يف علــوم وتكنولوجــيا  ) ب( ؛اخلــربات احلقيقــية الــيت هلــا تطبــيقات حمــددة 

 استحداث برنامج   )ج(؛  لدان النامية وكذلك فيما بني البلدان النامية      الفضـاء بـني الـبلدان املـتقدمة الـنمو والب          
تنظـيم حلقـات دراسية     ) د(؛  زمـاالت لتدريـب أخصـائيي التكنولوجـيا والتطبـيقات الفضـائية تدريـبا مـتعمقا               

بشـأن التطبـيقات الفضـائية املـتقدمة والـتطورات اجلديـدة يف الـنظم، لصـاحل مديـري وقادة أنشطة التطبيقات                      
حفز  )ه(؛ ئية وتطويـر التكنولوجيا، فضال عن تنظيم احللقات الدراسية للمستعملني يف تطبيقات حمددة  الفضـا 

أو الــدول /منــو مراكــز حملــية وقــاعدة تكنولوجــية مســتقلة، بالــتعاون مــع مــنظمات األمــم املــتحدة األخــرى و 
ــتحدة أو األعضــاء يف الوكــاالت املتخصصــة    مــات عــن التكنولوجــيا  نشــر املعلو) و(؛ األعضــاء يف األمــم امل

توفري خدمات املشورة التقنية أو اختاذ الترتيبات لتوفريها بشأن مشاريع        ) ز(؛  والتطبـيقات اجلديـدة واملـتقدمة     
 .التطبيقات الفضائية، بناء على طلب الدول األعضاء أو أي وكالة من الوكاالت املتخصصة

 .٣٧-٣٣، الفقرات A/AC.105//446انظر الوثيقة  )٣(
الفقرة  ،)A/45/20( ٢٠امللحق رقم ؛  العامة، الدورة اخلامسة واألربعون    للجمعيةالوثائق الرمسية   ظـر أيضـا     وان )٤(

٤٨. 
 .، املرفق٥١/١٢٢قرار اجلمعية العامة  )٥(
 A/54/20(  والتصويــب ٢٠الوثـائق الرمسـية للجمعية العامـــة، الدورة الرابعــــة واخلمسني، امللحــق رقم            انظـر    )٦(

 . املرفق األولCorr.1)و
 .٤٧، الفقرة )A/57/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسني، امللحق رقم انظر  )٧(
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