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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

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

 )اليونيسبيس الثالث(   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 
   اضافة

   رز يف تنفيذ التوصيات   التقدم احمل -ثالثا  
   التقدم احملرز يف اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                   -ألف  

  األعمال اليت أجنزهتا اللجنة وهيئتاها الفرعيتان لدى النظر يف بنود جدول األعمال -١ 
تناولـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية العلمية                -١

لفرعـية القانونـية بعـض العناصـر الـواردة يف اعـالن فييـنا، من خالل النظر يف                 والتقنـية وجلنـتها ا    
واالتفاق الذي توصلت اليه اللجنة، يف      . البـنود املدرجـة يف جـداول أعماهلا يف دوراهتا السنوية          
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 عـلى تنقيح البنية اهليكلية جلدويل أعمال اللجنتني الفرعيتني قد زاد            )١(،١٩٩٩دورهتـا يف عـام      
احة للجــنة وجلنتــيها الفرعيــتني ملعاجلــة عــدد مــن املســائل اجلديــدة الــيت هتــم أعضــاء  الفــرص املــت

ــنهوض        . اللجــنة ــا يف ال ــز دوره ــئات وتعزي ــذه اهلي ــال ه ــاق إىل تنشــيط أعم ــك االتف وأدى ذل
ويتضمن . بالـتعاون الـدويل يف خمـتلف جماالت استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية             

ير قائمـة ببنود جدول األعمال املدخلة من خالل البنية اهليكلية املنقحة   هبـذا الـتقر   [...] املـرفق   
 .جلدول األعمال واالجنازات اليت أحرزهتا حىت اليوم اللجنة وهيئتاها الفرعيتان

ــثالثني يف عــام      -٢ ــية، يف دورهتــا الســابعة وال كمــا اتفقــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
املدرجـة يف اعالن فيينا من خالل النظر يف بنود جدول    العناصـر   ، عـلى امكانـية تـناول        ٢٠٠٠

وقد نظرت اللجنة الفرعية يف املسائل التالية يف        . األعمـال يف اطـار خطط عمل متعددة السنوات        
اطـار خطـط مـتعددة السـنوات، مـع توخـي األهـداف املعيـنة املراد حتقيقها يف فترة زمنية حمددة،               

 أساليب وآليات لتعزيز التعاون فيما      )أ: (ا اعالن فيينا  اسـتجابة الجـراءات العمـل الـيت يقضي هب         
بـني الوكـاالت وزيـادة اسـتخدام التطبـيقات واخلدمـات الفضـائية ضـمن هيئات منظومة األمم          

 )٣(تنفـيذ نظـام فضـائي عاملي متكامل الدارة الكوارث الطبيعية؛          ) ب ()٢(املـتحدة وفـيما بيـنها؛     
 )٥(احلطــام الفضائـــي؛) د ()٤( يف الفضـــاء اخلارجي؛  اسـتخــدام مصـادر القـــدرة الـنوويــة        )ج(
 .نظام فضائي للتطبيب عن بعد )ه(

ــيما بــني       -٣ ــتعاون ف ــتائج احملققــة حتــت البــند املــتعلق بال ويــرد وصــف أكــثر استفاضــة للن
وحتــت البــند املــتعلق بــادارة الكــوارث، حــددت اللجــنة   . أدنــاه[...] الوكــاالت يف الفقــرات 

لفضائية الوطنية واالقليمية اليت ميكن أن تؤخذ يف االعتبار من أجل وضع نظام             الفرعـية الـنظم ا    
وأدركــت اللجــنة الفرعــية أمهــية املــبادرات الوطنــية املخــتلفة  . عــاملي الدارة الكــوارث الطبيعــية

لــتعزيز فعالــية التطبــيقات الفضــائية يف ادارة الكــوارث، مــثل عمــل الفــريق العــامل بشــأن دعــم  
، وجهـــود أمانـــة  )ســـيوس(الـــتابع للجـــنة املعنـــية بســـواتل رصـــد األرض     ادارة الكـــوارث، 

كمـا حددت اللجنة الفرعية مناذج للتعاون الدويل  . االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث      
صـوب نظـام عملـيايت عـاملي الدارة الكـوارث باسـتخدام التكنولوجـيات الفضائية، مثل ميثاق                  

لــلمرافق الفضـائية يف حــال وقـوع كــوارث طبيعــية أو   الـتعاون عــلى حتقـيق االســتخدام املنسـق    
 من الوثيقة ٤٣انظر الفقرة ") (امليـثاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكوارث الكربى    ("تكنولوجـية   

(A/AC.105/C.1/L.272/Add.2   ــاذ ــدويل للبحـــث واالنقـ ــاتلي الـ ــنظام السـ ــباس (، والـ  –كوسـ
 توزيـع البيانات القائمة واليت      كمـا درسـت اللجـنة الفرعـية الـنظم السـاتلية ونظـم             ). سارسـات 

والعمـل الـذي تضـطلع بـه اللجـنة الفرعية حتت هذا البند              . ميكـن اسـتخدامها الدارة الكـوارث      
. مــن جــدول األعمــال يســتكمله العمــل الــذي يقــوم بــه فــريق العمــل املعــين بــادارة الكــوارث   
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ملــتحدة واألنشــطة الــيت نفذهــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، يف اطــار بــرنامج األمــم ا         
للتطبــيقات الفضــائية، أســهمت أيضــا يف تعزيــز القــدرات، خصوصــا لــدى الــبلدان النامــية، يف  

 [...]).انظر الفقرات (جمال استخدام التكنولوجيا الفضائية يف ادارة الكوارث الطبيعية 

أمــا البــند املــتعلق باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية فكــان مدرجــا يف جــدول أعمــال  -٤
ــاد اليونيســبيس الثالــــث  اللجــنــة الف ــبــل انعقـ ومبوجــب خطــة العمــل املعــتمدة للفــترة   . رعــية ق

، انتجـت اللجـنة الفرعـية، من خالل فريقها العامل املعين باستخدام مصادر              ٢٠٠٣ - ١٩٩٨
القــــدرة الــــنووية يف الفضــــاء اخلــــارجي، استعراضــــا للوثــــائق الدولــــية والعملــــيات الوطنــــية  

" ام مصادر القدرة النوويـــة ألغــراض سلميــة يف الفضــاء اخلارجــي        الصـلــة باسـتخــد    احملـتملــة 
)A/AC.105/781 .(                 ،مث قامـت اللجـنة الفرعـية خبطـوة أخـرى قدمـا باعتماد خطة عمل جديدة

، لوضـــع اطـــار تقـــين دويل لألهـــداف والتوصـــيات املـــتعلقة بأمـــان   ٢٠٠٦ - ٢٠٠٣للفـــترة 
 وقد  ).، املرفق الثالث  A/AC.105/804( اخلـارجي    تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء          

اسـتفاد الفـريق العـامل مـن مشـاركة فّعالـة مـن جانـب الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة ووكالة                         
 .الفضاء األوروبية

وأمــا البــند املــتعلق باحلطــام الفضــائي فكــان مدرجــا أيضــا يف جــدول أعمــال اللجــنة      -٥
ــبل انعقــاد اليونيســبيس الثالــث    - ١٩٩٦ومبوجــب خطــة العمــل املعــتمدة للفــترة   . الفرعــية ق

، جّســد )A/AC.105/720(، أعــدت اللجــنة الفرعــية تقريــرا تقنــيا عــن احلطــام الفضــائي ١٩٩٨
جممـوع معـارف وخـربات أعضـاء اللجـنة يف جمـال قـياس احلطـام الفضـائي ومنذجة بيئة احلطام                      

 وبعـد اليونيسبيس الثالث،  .الفضـائي وتقديـر املخاطـر وتدابـري التخفـيف مـن احلطـام الفضـائي             
ــدويل         ــايري االحتــاد ال ــدويل ملع ــيق ال ــية خطــوة أخــرى إذ استعرضــت التطب قامــت اللجــنة الفرع

وتوجـيهات جلـنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت املعنية باحلطام الفضائي           ) آيتـيو (لالتصـاالت   
رض بعد انتهاء عمرها ، فـيما يـتعلق بالتخلص من السواتل يف املدار الثابت بالنسبة لأل      )ايـادك (

كمــا نظــرت اللجــنة الفرعــية يف تدابــري التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي وختمــيل فعالــية . الــنافع
احلطــام الفضــائي فــيما يتصــل بالبعــثات الفضــائية باســتخدام مركــبات االطــالق، مبــا يف ذلــك    

 عمـل جديدة   كمـا اتفقـــت اللجـنة الفرعـية عـلى خطـة           . اجلوانـب املـتعلقــة بالـتكلفة والعـائـــد       
تسـعى اللجـنة الفرعـية مبوجـبها إىل استبانة وسائل القرار استخدام             . ٢٠٠٥ - ٢٠٠٢للفـترة   

 .املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنة التنسيق املشتركة

بعدمـا نظـرت اللجنة الفرعية يف استخدام التكنولوجيا الفضائية ألغراض العلوم الطبية              -٦
 لبحث موضوع للتطبيب عن     ٢٠٠٦ - ٢٠٠٤صـحة العامـة، اعـتمدت خطة عمل للفترة          وال

ومن املتوقع قبل انتهاء مدة خطة العمل أن حتدد اللجنة الفرعية أساليب            . بعـد بواسـطة الفضاء    
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لـتعزيز قـدرات الـبلدان النامية يف استخدام النظم الفضائية للتطبيب عن بعد، وكذلك مشاريع                
ألطـراف هتـدف إىل اسـتحداث تطبـيقات أخـرى للتطبيـب عن بعد بواسطة                ثنائـية أو مـتعددة ا     

 .الفضاء من خالل التعاون الدويل

بنود مناقشة منفردة، ُينظر فيها يف دورة     /وقـد ُبحثـت بعـض القضـايا اجلديـدة كقضايا           -٧
وتناولـت بعـض هذه البنود توصيات       . واحـدة فقـط، مـا مل يكـن هـناك اتفـاق عـلى غـري ذلـك                  

ــية يف عــامي    . ونيســبيس الثالــث صــادرة عــن الي  فمــثال، نظــرت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن
ــية مــن أجــل تنمــية القــدرات يف مــيدان    ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢  يف البــند اخلــاص حبشــد املــوارد املال

تطبــيقات العلــوم والتكنولوجــيا الفضــائية، وهــو بــند يــتعلق بالتوصــية بــتحديد مصــادر جديــدة  
واسـتنتجت اللجـنة الفرعـية أنه ميكن        . اليونيسـبيس الثالـث   ومبـتكرة للـتمويل لتنفـيذ توصـيات         

حتقـيق حشـد األمـوال على هذا النحو بطرق خمتلفة، من بينها شراكات بني الوكاالت التقنية،              
والـبلدان واملـنظمات املاحنـة، والقطاع اخلاص، واملستعملني يف البلدان النامية املعنيني يف التنمية               

ــائر        ورأت اللجــنة الفر. املســتدامة ــية وس ــباه املصــارف االمنائ ــم أن توجــه انت ــن امله ــه م ــية أن ع
ــات          ــية إىل االمكان ــبلدان النام ــية يف ال ــاريع االمنائ ــول املش ــيت مت ــية ال ــتمويل الدول مؤسســات ال

كمـا شـددت اللجـنة الفرعـية عـلى أمهـية الـتعاون فـيما بني                 . الضـخمة يف التطبـيقات الفضـائية      
 خصوصـا مـن أجـل الـترويج للفـرص املـتاحة لـزيادة امكانية             الـبلدان املـتقدمة والـبلدان النامـية،       

وقــد اســتكمل . الوصــول إىل العلــوم والتكنولوجــيا الفضــائية ومــن مث بــناء القــدرات وتعزيــزها 
األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا اللجـنة الفرعـية حتـت هـذا البـند مـن جـدول األعمال فريق العمل                        

ك حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحدة            املعـين مبصـادر الـتمويل اجلديـدة واملبـتكرة وكذلـ           
، والــيت حبثــت اجلوانــب ٢٠٠١املعقــودة يف عــام ) ايــاف(واالحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية  

 .العملياتية من املشاريع الرائدة، مبا يف ذلك استراتيجيات التمويل

ضاء اخلارجي وأمـا البـند املـتعلق حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس ذات الصلة بالف       -٨[
 فكــان مدرجــا أيضــا يف جــدول أعمــال اللجــنة الفرعــية القانونــية قــبل انعقــاد          )٦(وتطبــيقها

ويسـتجيب ذلك البند مباشرة الحدى توصيات اليونيسبيس الثالث، اليت          . اليونيسـبيس الثالـث   
تدعـو إىل العمـل مـن أجـل تعزيـز جهـود اللجـنة يف استحداث قانون الفضاء، من خالل دعوة          

ىل املصـادقة عـلى معـاهدات الفضـاء اخلـارجي الـيت وضعتها اللجنة أو االنضمام اليها،                  الـدول إ  
ــية إىل اعـــالن قـــبوهلا هـــذه املعـــاهدات    وبعـــد انعقـــاد )٧(.ودعـــوة املـــنظمات الدولـــية احلكومـ

اليونيسـبيس الثالـث، اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى انشـاء فـريق عـامل، ُيعقـد يف الفترة من عام                 
وتضــمنت اختصاصــات الفــريق العــامل اســتعراض   . لــنظر يف هــذا البــند ، ل٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢

حالــة املعــاهدات، وتنفــيذها، والعقــبات الــيت تواجــه قــبوهلا عاملــيا، والــترويج لقــانون الفضــاء،    
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وكما اتفقت اللجنة الفرعية    . خصوصـا مـن خـالل بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات الفضائية             
ــام ٢٠٠٢يف عــام  ــريق الع ــيذ مفهــوم   ، سيســتعرض الف ــيق وتنف ــة "ل أيضــا تطب ــة املطِلق ، "الدول

حسـبما يتجسـد يف استنتاجات اللجنة الفرعية بعد نظرها يف خطة العمل الثالثية السنوات عن     
 ".]الدولة املطلقة"اعادة النظر يف مفهوم 

ممارسات الدول واملنظمات الدولية يف "الـنظر يف بـند جديد يف جدول األعمال بشأن            -٩[
 - ٢٠٠٤، مبوجــب خطــة العمــل املــتعددة الســنوات للفــترة       "ألجســام الفضــائية  تســجيــل ا
وحبلول هناية . ، سـوف يسـهم أيضـا يف تنفـيذ توصية اليونيسبيس الثالث السالفة الذكر     ٢٠٠٧

خطـة العمـل، يـتوقع أن حتدد اللجنة الفرعية القانونية املمارسات املشتركة وأن تقدم توصيات                
والواقـع هـو أن هـذا العمـل الذي تضطلع به            .  اتفاقـية التسـجيل    مـن أجـل تعزيـز االنضـمام إىل        

اللجـنة الفرعـية القانونـية يسـهم بأمجعـه يف تنفـيذ هـذه التوصـية، حيـث أنه يدعو إىل اجراءات                       
ــع أخــذ           ــدويل، م ــتمع ال ــياجات اجمل ــي باحت ــانون الفضــاء كــي يف ــر ق ــنظر يف مواصــلة تطوي لل

ــيت ميــ     ــبلدان ال ــية وال ــبلدان النام ــياجات ال ــبار بشــكل    احت ــية يف االعت ــرحلة انتقال ر اقتصــادها مب
 .]خاص

  
 التقدم الذي أحرزته أفرقة العمل اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي -٢ 

  يف األغراض السلمية
هذا القسم سوف حيتاج إىل تنقيح بناء على املعلومات احلديثة العهد اليت : ملحوظة[ 

 .]هتا النهائيةستقدمها أفرقة العمل بشأن توصيا
 

ثبت أن آلية تنفيذ بعض توصيات اليونيسبيس الثالث من خالل انشاء أفرقة عمل،                                                     -١٠
 .بقيادة حكومية طوعية، كانت ناجحة جدا                     

أجرى كل من أفرقة العمل تقديرا لقدرات استخدام التكنولوجيا الفضائية، خصوصا                                       -١١
وهذا التقدير        . وضوع العام املسند اليها         لتلبية احتياجات البلدان النامية، ضمن حدود جمال امل                          

وتشكل      . الذي أجرته أفرقة العمل مل يكن مسبوقا من قبل من حيث نطاقه وعمقه معا                                         
حتليالهتا للوضع الراهن، واستنتاجاهتا بشأن العقبات اليت تواجه أداء التكنولوجيا الفضائية                                        

انية وكذلك توصياهتا بشأن                  عملها بفعالية من أجل حل أكثر املشاكل حدة اليت تواجه االنس                                 
علما بأن تنفيذ أي من توصيات أفرقة                      . كيفية القيام بذلك، أساسا راسخا ملرحلة التنفيذ                      

العمل سوف حيقق فوائد اجتماعية واقتصادية كربى للشعوب مجيعها، خصوصا يف البلدان                                         
 .النامية  
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اذ    :  اللجنة   وقد جتاوزت اجنازات أفرقة العمل تنفيذ خطط عملها اليت اعتمدهتا                          -١٢
مجعت أفرقة العمل البلدان واملنظمات الدولية معا من أجل حتقيق أهدافها املشتركة، كما                                                 
مجعت أفرادا متفانني من ذوي خربات متباينة ومن بلدان ومؤسسات خمتلفة للعمل معا من                                                  

ن  أجل صاحل البشرية مجعاء، بصرف النظر عن تباين السياسات احلالية اليت تتبعها بلداهنم وع                                                       
ويرجع الفضل يف التقدم الذي أحرزته أفرقة العمل إىل                             . حدود خلفياهتم االجتماعية والثقافية                  

حد كبري إىل االلتزام والتفاين اللذين أبدامها أعضاء هذه األفرقة منفردين، وباألخص الذي                                           
قاموا بدور رؤساء األفرقة، يف العمل على حتقيق فوائد عملية تستفيد منها كل الشعوب من                                                

 .الل تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية                   خ 

هذا، وأُنشئت أفرقة العمل على أساس التفاهم على أالّ تترتب أي آثار مالية على                                          -١٣
والدول أو املنظمات أو األفراد الذين أسهموا يف جمهود أفرقة                         . ذلك يف ميزانية األمم املتحدة           

واألفراد     . ت مواردهم املالية كذلك           العمل كّرسوا وقتهم وخربهتم طوعا، ويف بعض احلاال                          
الذين أدوا دور رؤساء األفرقة بذلوا جهودا غري عادية لضمان احراز النجاح يف أفرقتهم،                                                  
وذلك بوسائل خمتلفة، من بينها توليد األفكار والتنسيق بني آراء األعضاء وإعداد عدد من                                                

للجنة باالبالغ يف تقارير عن                  الوثائق الستخدامها يف األفرقة واالستجابة لطلبات عديدة من ا                            
 .عملها وتقدمي مدخالت يف عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني                                  

بالربيد      (وقد ُنفّذ معظم أعمال أفرقة العمل من خالل تبادل الرسائل االلكترونية                                       -١٤
وقد عقدت عدة من أفرقة               . بني األعضاء وعقد املؤمترات واحملاورات عن بعد                      ) االلكتروين   

ا أثناء الدورات السنوية للجنة وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، حيث                                   العمل اجتماعاهت        
وأوفت كل أفرقة العمل            . استفادت من حضور األعضاء املشاركني يف هذه الدورات                         

مبسؤولياهتا يف االبالغ اذ قدمت تقارير مرحلية إىل اللجنة واىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                                            
 .٢٠٠٢ن عام     يف كل دوراهتا اعتبارا م            

وأجرت كل أفرقة العمل تقريبا تقديرات شاملة على الصعيد العاملي لتحديد اجلهود                                            -١٥
املستمرة أو املخطط هلا، ولتحديد االحتياجات وجماالت املواضيع الواقعة يف اطار                                       

كما أجرت أفرقة عمل عديدة دراسات                      . مسؤولياهتا، وخصوصا احتياجات البلدان النامية                      
 الدول األعضاء وهيئات منظومة األمم املتحدة واملنظمات اليت لديها مركز                                      استقصائية بني        

 .مراقب دائم لدى اللجنة           

واجتمع فريق العمل املعين بادارة الكوارث، وفريق العمل املعين بالشبكة العاملية                                      -١٦
  لسواتل املالحة، وفريق العمل املعين ببناء القدرات من خالل عالقتها حبلقات العمل اليت                                         

فقد عقد فريق        . نظمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وتناولت مواضيع ذات صلة بأعماهلا                                 
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العمل املعين بادارة الكوارث وفريق العمل املعين ببناء القدرات اجتماعات على هامش                                    
واجتمع فريق العمل املعين بالشبكة                  . االجتماعات السنوية لالحتاد الدويل للمالحة الفضائية                          

 لالجتماع املشترك بني               ٢٠٠٢ مباشرة بعد دورة عام              (GNSS)ل املالحة       العاملية لسوات     
الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي، فأتاح بذلك فرصة هليئات األمم املتحدة املهتمة                                               

كما عقد فريق           . اليت شاركت يف االجتماع املشترك لتشارك بدورها يف أعمال فريق العمل                                        
 مفتوحا ودعا للمشاركة فيه موظفني كبارا من املنظمات                                 العمل املعين بادارة الكوارث منتدى              

 .الدولية ووكاالت الفضاء وغريهم من اخلرباء املهتمني                           

ويرد ملخص عن االستنتاجات والتوصيات واالجراءات املتخذة حىت اليوم من                                           -١٧
يــر      تنفيذ التوصيات والتغلب على العواقب اليت تعترض سبيل التنفيذ يف املرفق هبذا التقر                                      أجل  

وحبلول دورة اللجنة يكون قد               ]. A/AC.105/L.247ُيدرج يف مرفق تنقيح الوثيقة              : ملحوظة    [
قدم فريقان من أفرقة العمل، مها فريق العمل املعين بالتنمية املستدامة وفريق العمل املعين                                       

 A/AC.105/C.1/L.264(مبصادر التمويل املبتكرة تقريريهما النهائيني وفقا خلطىت عملهما                                  
 ).، على التوايل    A/AC.105/C.1/246 و

أما عمل أفرقة العمل اإلثىن عشر فيشكل يف جمموعه أكمل صورة أُعدت حىت اآلن                                        -١٨
ويف  . لسلسلة اجملاالت املتنوعة للتطبيقات اليت ميكن أن تشملها التكنولوجيات الفضائية                                         

ف التطبيقات          الوقت نفسه يكشف استعراض دقيق للنواتج الفعلية اليت تتمخض عنها خمتل                                     
فمثال، يعزز استخدام تكنولوجيات                 . طبيعتها املتكاملة والتآزر الذي ميكن أن يقام فيما بينها                      

الشبكة العاملية لسواتل املالحة محاية البيئة وادارة املوارد الطبيعية والزراعة والتطبيب عن بعد                                              
 جوانب خمتلفة من            وادارة الكوارث، على سبيل ذكر عدد قليل فقط من التطبيقات اليت تعزز                                      

ويف الوقت نفسه تشكل نواتج من برامج حلماية البيئة أساسا الدارة املوارد                                       . التنمية املستدامة     
ومن خالل        . الطبيعية وادارة الكوارث والصحة العاملية وكثري من جماالت التطبيق األخرى                                  

 ميكن أن تكون         نشر وتبادل املعلومات عن النواتج بني جماالت التطبيق بصورة منظمة ومنسقة                                   
النتائج احملققة يف أحد جماالت التطبيق معربا يؤدي إىل جماالت عديدة أخرى معززة بذلك                                                       

والتحدي يكمن يف تقرير ما اذا كانت نواتج أحد                         . أوجه التداؤب مع جتنب االزدواج             
 .التطبيقات تفي مبتطلبات تطبيقات أخرى                       

لراهن، على مدى فائدة             وقد شددت أفرقة عمل عديدة، يف تقديرها للوضع ا                         -١٩
التكنولوجيات الفضائية الختاذ القرارات يف جماالت تتعلق باستراتيجية رصد البيئة وادارة                                                 

وأشار فريق العمل املعين            . املوارد الطبيعية والصحة العامة وادارة الكوارث والتنمية املستدامة                     
ألرض عملياتيا من أجل              بادارة املوارد الطبيعية إىل أنه جيري استخدام تكنولوجيات رصد ا                             
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صوغ السياسة والتخطيط مع احلرص على ضرورة احلفاظ على النظام البيئي األحيائي                                            
وهناك يف جمال خدمات الصحة العامة حاجة مشروعة للخدمات الفضائية                                        ). اإليكولوجي    (

وقد مت التسليم بأن التكنولوجيات الفضائية مفيدة يف حتسني                                  . من أجل التطبيب عن بعد               
العامة وذلك برصد ظهور أنواع معينة من األمراض ومراقبة انتشار األمراض املعدية                                         الصحة   

ويزيد ادراك أمهية نظم املالحة               . اضافة إىل توفري التعلم املستمر للمشتغلني يف املهن الطبية                     
الساتلية العاملية ونظم تعزيزها كأدوات مفيدة لطائفة واسعة متنوعة من التطبيقات املدنية                                                

 .ية والتجار  

ومع ذلك فقد أدرك العديد من أفرقة العمل أنه يلزم اجناز الكثري قبل أن يتسىن حتقيق                                           -٢٠
فينبغي أن يتحول           . الفوائد العملية من استخدام التكنولوجيات الفضائية عمليا أو زيادهتا                             

 من    التركيز على جين فوائد فضائية من مرحلة التجربة أو البيان العملي إىل املرحلة التنفيذية،                                       
أجل احلصول على فوائد اقتصادية واجتماعية تستجيب الحتياجات البلدان أو اجملتمعات أو                                                       

وظهرت اجملموعة التالية من املتطلبات الرئيسية من عمليات                               . األفراد من الناحية العملية          
بناء القدرات؛ وحتديد احتياجات املستفيدين على وجه                               : التقدير اليت أجرهتا أفرقة العمل             

 واشراك مجيع أصحاب املصلحة يف استحداث نظم وخدمات فضائية؛ وزيادة توعية                                                   الدقة؛ 
 .املسؤولني عن صوغ السياسات؛ ووضع استراتيجيات طويلة األجل؛ وااللتزام السياسي                                                

ومن أجل حتسني فرص التعليم والتدريب على مجيع املستويات وتعزيزها، رأى فريق                                             -٢١
ة أمهية يف حتسني امكانية الوصول إىل معلومات عن التعليم                                    العمل املعين ببناء القدرات أنه مث               

وأشار فريق العمل أيضا إىل                 . والتدريب مثال، عن طريق نشر معلومات عن أفضل املمارسات                                 
أنه ينبغي أن تكون هناك استفادة أكثر فعالية من فرص التدريب احلالية ضمن منظومة األمم                                                    

من فريق العمل توصيات بشأن عدد من املشاريع                        وتضمن التقرير النهائي املقدم            . املتحدة  
ميكن أن يضطلع هبا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض                                                 
واليونسكو وغريها من اهليئات الدولية ذات الصلة، باالستفادة من جهود التنسيق والتعاون                                               

ماع املشترك بني الوكاالت بشأن                 احلالية ومن االطار السياسايت، مثل ما يوجد يف اطار االجت                          
أنشطة الفضاء اخلارجي، والفريق العامل املعين بالتعليم والتدريب يف جمال رصد األرض التابع                                              

، والفريق الفرعي املعين ببناء القدرات التابع                      )سيوس   (للجنة املعنية بسواتل رصد األرض                 
/ د األرض، املعقود يف متوز            للفريق املعين برصد األرض، واليت انبثقت عن مؤمتر القمة لرص                               

 .، يف مدينة واشنطن         ٢٠٠٣يوليه   

وأشارت بعض أفرقة العمل إىل احلاجة إىل التحرك إىل أبعد من اجلهود الرامية إىل                                       -٢٢
فبينما أدرك فريق العمل املعين بالنظم الساتلية املالحية العاملية احلاجة إىل                                   . زيادة الوعي    
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ني عن صوغ السياسات، شدد يف الوقت نفسه على                             تكثيف اجلهود لزيادة توعية املسؤول                
. احلاجة إىل توفري املساعدة إىل البلدان النامية يف دمج هذه النظم يف البنية التحتية األساسية                                           

كما سلّم فريق العمل باحلاجة امللحة إىل توفري املساعدة للسلطات الوطنية واالقليمية من                                                       
 ميكن أن تعطل اشارات هذه النظم ونظم                     أجل انشاء آلية لتحديد مصادر التشويش اليت                 

 .تعزيزها    

وسلّمت بعض أفرقة العمل بأن أفضل طريقة لتنفيذ التوصيات الواقعة يف نطاق                                      -٢٣
فأدرك فريق العمل املعين بالتنبؤ بالطقس                      . مسؤولياهتا هي دعم املبادرات واجلهود احلالية                      

ل على حنو مباشر الكثري من األنشطة                   واملناخ أن خطط املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية تتناو                         
ولذلك أوصى فريق العمل بأن تعزز الدول األعضاء دعمها خلطة العمل الطويلة                                            . الالزمة  

اذ ان من املهم أن تدعم               . األجل للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، وذلك بدعمها مبوارد مالية                                  
ائية واليت تستطيع أن تفي             احلكومات املنظمات الوطنية والدولية اليت توفر النظم الفض                    

 .باملتطلبات العملياتية وكذلك متطلبات البحث والتطوير                                 

من مث فان التوصيات اليت صاغتها أفرقة العمل تستجيب جملموعة من املتطلبات                                                -٢٤
الرئيسية املعّينة لزيادة الفوائد املراد احلصول عليها من استخدام التكنولوجيات الفضائية عمليا                                              

: ومن بني العناصر املشتركة اليت تضمنها توصيات أفرقة العمل ما يلي                                       ). ٢٠ انظر الفقرة    (
حتسني نشر املعلومات وامكانية الوصول اليها؛ وحتسني تنسيق اجلهود القائمة؛ وصوغ                                             
السياسات واخلطط الطويلة األجل واملبادئ التوجيهية؛ وتعزيز اجلهود من أجل توفري فرص                                                       

 . وضع السياسات فيما يتعلق بفوائد األنشطة الفضائية                          التدريب؛ وتوعية املسؤولني عن              

أما عن التدابري الرامية إىل حتسني التنسيق، فقد اقترحت بعض أفرقة العمل انشاء                                      -٢٥
هيئات دولية لالستجابة الحتياجات حالية ال تعاجلها ولن تعاجلها يف املستقبل القريب أي                                                   

 فأوصى فريق العمل املعين بادارة الكوارث                    .جهود أو آليات قائمة خاصة بالتنسيق والتعاون                      
بانشاء كيان دويل، أي منظمة دولية للتنسيق بني النظم الفضائية يف ادارة الكوارث، لتوفري                                                         
الدعم املنسق باالستعانة بنظم فضائية لتغطية مجيع مراحل ادارة الكوارث باستخدام شىت                                                      

عين بالنظم الساتلية املالحية العاملية                  واقترح فريق العمل امل        . أنواع التكنولوجيات الفضائية            
انشاء جملس تنسيق هلذه النظم يتألف من مقدمي اخلدمات واملستعملني والكيانات الدولية                                                     

مثل هذا اجمللس ميكن أن يشمل                   . املعنية بترويج استعمال هذه النظم الساتلية وتطبيقاهتا                           
ام النظم الساتلية املالحية             منظمات دولية مسؤولة عن وضع املعايري تكون ذات صلة باستخد                                   

واملنظمة الدولية للمالحة البحرية                ) آيتيو  (العاملية وتطبيقاهتا، مثل االحتاد الدويل لالتصاالت                        
وحددت أفرقة عمل أخرى منظمات قائمة                         ). إيكاو  (ومنظمة الطريان املدين الدويل            ) آميو (
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قريبة من األرض أنه ميكن               ورأى فريق العمل املعين باألجسام ال                . حاليا لتويل دور التنسيق           
حتقيق تنسيق أفضل بني األنشطة ذات الصلة باألجسام القريبة من األرض من خالل نظر                                                
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف بند خاص باألجسام القريبة من األرض يدرج يف جدول                                             

 .أعماهلا   

يق العمل املعين        فاقترح فر     . وأوصت أفرقة عمل كثرية بتعزيز فرص التعليم والتدريب                         -٢٦
بادارة املوارد الطبيعية وفريق العمل املعين بالنظم الساتلية املالحية العاملية أن يقوم مكتب                                                   
شؤون الفضاء اخلارجي بتنظيم حلقات عمل أو دورات تدريب من أجل توفري أنشطة بناء                                                           

ملكتب موقعا        واقترح الفريق األخري أن ينشر ا              . القدرات أو األنشطة الوصولة اخلاصة بالنوعية                    
 .على الويب لتوفري معلومات تتعلق بأنشطة النظم الساتلية املالحية العاملية                                       

ورأى فريق العمل املعين باستراتيجية الرصد البيئي والفريق العامل املعين بالتنمية                                   -٢٧
. املستدامة كالمها أن مثة ضرورة لوضع استراتيجيات وسياسات طويلة األجل يف هذا الصدد                                                 

يق األخري كل دولة على صوغ السياسة الالزمة، مبا يتفق مع قدراهتا، بشأن برامج                                               وحث الفر    
كما حث الفريق نفسه بلدان أفريقيا                      . التنمية املستدامة باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء                      

وآسيا الغربية على أن تضطلع على الصعيد االقليمي بأنشطة تكون مماثلة ألنشطة مؤمتر القارة                                                    
ملعين بالفضاء واملؤمتر الوزاري املعين بالتطبيقات الفضائية ألغراض التنمية املستدامة                                        األمريكية ا   

 .يف آسيا واحمليط اهلادئ            

وقد مجعت معظم أفرقة العمل خالصات وافية للجهود احلالية أو قصص النجاح يف                                     -٢٨
لنجاح من        فقد مجع فريق العمل املعين بادارة املوارد الطبيعية قصص ا                     . جماالت مسؤولياهتا        

مجيع أحناء العامل عن استخدام علوم وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاهتا يف تعزيز ادارة املوارد                                                    
وباملثل،       . الطبيعية، وستكون جمموعة قصص النجاح هذه املنتج الرئيسي الذي يصدر عنه                                     

أجرى فريق العمل املعين بزيادة الوعي دراسة استقصائية بني مجيع الدول األعضاء وكذلك                                                  
يع املنظمات الدولية اليت لديها مركز مراقب لدى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                              مج 

وسيكون      . األغراض السلمية حول جهودها من أجل التوعية بشأن أمهية األنشطة الفضائية                                    
مجع اجلهود الناجحة يف جمال زيادة التوعية هو املنتج الرئيسي الذي يصدر عن فريق العمل                                                     

الكتروين، وسوف يواَصل حتديث عهده حبيث يصبح مصدرا شامال                                   وسوف يتاح يف شكل            
 .وحيويا للمعلومات عن اجلهود املعنية بزيادة التوعية                             

ويف حني أن مجع املعلومات من مصادر عاملية كان خطوة مرحلية وليس بالضرورة                                            -٢٩
عين بالنظم         املنتج الرئيسي النهائي، فان فريق العمل املعين بادارة الكوارث وفريق العمل امل                             

الساتلية املالحية العاملية وفريق العمل املعين بالتنمية املستدامة وفريق العمل املعين ببناء                                               
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القدرات، مثال، قد مجعت كلها معلومات أيضا على نطاق عاملي عن احتياجات املستعملني                                                     
شطة املتصلة         والقدرات الوطنية يف جمال استخدام التكنولوجيا الفضائية الدارة الكوارث، واألن                          

بالنظم الساتلية املالحية العاملية وفرص التدريب، والتطبيقات الناجحة لنتائج البحوث                                                  
وسوف     . الفضائية يف جهود التنمية املستدامة وجهود بناء القدرات املستمرة، على التوايل                                 

 .تكون املعلومات اليت جتمعها مصدرا مرجعيا مفيدا وشامال                         

على نطاق واسع وتيسري الوصول اليها، أوصى فريق                           وكوسيلة لنشر املعلومات             -٣٠
العمل املعين بادارة الكوارث وفريق العمل املعين بالنظم الساتلية املالحية العاملية وفريق العمل                                                   
املعين ببناء القدرات أيضا بانشاء بوابة وحيدة للمواقع على الويب أو قواعد البيانات ذات                                             

اء اخلارجي رمبا ميكنه القيام باستضافة هذه                         الصلة، واقترحت بأن مكتب شؤون الفض                   
 .البوابات  

أما العوائق اليت حددهتا أفرقة العمل بأهنا تعترض سبيل تنفيذ التوصيات الصادرة عن                                          -٣١
اليونيسبيس الثالث، فتشمل املوارد احملدودة، واخنفاض مستوى األولوية املسندة لألنشطة                                           

ومثة عالقة وثيقة بني               . وجود املوظفني املؤهلني          الفضائية، والدعم السياسي احملدود، وعدم                     
هذه العوائق وجمموعة الشروط املسبقة اليت حددها فريق العمل املعين مبصادر التمويل اجلديدة                                                 

وحدد فريق العمل          . واملبتكرة ألي مشروع امنائي ينطوي على استخدام التطبيقات الفضائية                                    
 والتعليم والتدريب على أهنا العناصر الضرورية                          يف تقريره النهائي التمويل وااللتزام السياسي                    

ورأى فريق العمل أن االفتقار إىل التمويل يرتبط بالوعي احملدود باالحتياجات                                       . األساسية    
واالمكانيات املتعلقة بتدبري موارد مالية وافية لدعم الربامج ذات األولوية، كما يرتبط ذلك                                            

وأشار فريق         .  من حيث التكلفة والفائدة           أيضا بصعوبة حساب مزايا التطبيقات الفضائية                         
العمل أيضا إىل أن الدعم احلكومي ال غىن عنه للمشاريع اليت ُيلتمس احلصول على متويل                                                        

 .دويل هلا   

وتتضمن توصيات فريق العمل املعين مبصادر التمويل اجلديدة واملبتكرة األعمال                                          -٣٢
لعلمية من أجل تعزيز الشراكات مع                  املزمع القيام هبا من خالل اللجنة الفرعية التقنية وا                    

صناعة الفضاء، وزيادة التربعات للصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات                                                    
الفضائية، وتوعية املصارف االمنائية ووكاالت املعونة بشأن االمكانات احملتملة يف التطبيقات                                                 

 .الفضائية يف دعم وتعزيز الربامج واملشاريع اليت تنفذها                             
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األعضاء االضافيون يف اللجنة واملنظمات االضافية اليت ُمنحت مركز مراقب دائم لدى  -٣ 
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

أُنشـــئت جلـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية يف الـــبداية كهيـــئة  -٣٣
مث عــندما أُنشــئت .  عضـوا ١٨، وكانـت تضــم  ١٩٥٨خمصصـة تابعــة للجمعـية العامــة يف عــام   

ــام    ــئة دائمــة يف ع ــة٢٤ زادت العضــوية إىل ١٩٥٩كهي ــامي   .  دول ــني ع ــة ب ــترة الواقع ويف الف
، عــندما انعقــد اليونيســبيس الثالــث، ُوّســعت العضــوية مخــس مــرات إىل أن  ١٩٩٩ و ١٩٥٩

 . دولة٦١بلغت ما جمموعه 

/ حىت تشرين األول  [مرتني  وبعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث ُوّسـعت عضـوية اللجـنة                -٣٤
/  كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٥٦/٥١وأهنـــت اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها ]. ٢٠٠٣أكـــتوبر 
، ممارسـة تقاسـم املقاعد دوريا بني كوبا وبريو وبني مجهورية كوريا وماليزيا،    ٢٠٠١ديسـمرب   

لعضوية وقـررت أن تصـبح اململكـة العربـية السـعودية وسـلوفاكيا عضـوين يف اللجنة، فزادت ا                  
، ١٩٩٠ديسمرب  / كـانون األول   ١١، املـؤرخ    ٤٥/٣١٥وفقـا لقـرارها     . ( دولـة  ٦٤بذلـك إىل    

مث يف السنة التالية أحاطت اللجنة علما بطلب اجلزائر         .) انتهـت عضـوية يوغوسـالفيا يف اللجنة       
 .ألن تصبح عضوا يف اللجنة وقررت قبول عضويتها

 تسمح مبوجبها لدول ليست أعضاء يف       وقـد واصـلت اللجـنة ممارسـتها االعتـيادية اليت           -٣٥
اللجـنة باملشـاركة يف اجـتماعات اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني املفـتوحة وبالقاء بيانات أمام هذه                 

وأدى توسـع عضـوية اللجـنة إىل زيـادة عـدد الـدول الـيت تتاح هلا فرصة للمسامهة يف              . اهليـئات 
 االجتماعات وتقدمي اقتراحات تنظر     عمـل اللجـنة وهيـئاهتا الفرعـية، وذلك باملشاركة يف مجيع           

ولو استغل مجيع أعضاء اللجنة هذه الفرص       . فـيها هـذه اهليئات بقصد اختاذ اجراءات يف شأهنا         
بالكـامل ألدى ذلـك إىل تعزيز دور اللجنة وهيئاهتا الفرعية يف تصدر اجلهود العاملية الرامية إىل                 

مية، اســتجابة الحــدى توصــيات استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســل
 )٨(.اليونيسبيس الثالث

، بــدأت اللجــنة تدعــو إىل اجــتماعاهتا املــنظمات الدولــية الــيت تــرّوج  ١٩٦٢ويف عــام  -٣٦
ودعــت اللجــنة يف اجــتماعها الــثاين جلــنة  . الســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية 

ــبار(أحبــاث الفضــاء   ــتحدة مــ    ) كوس ــم امل ــة لألم ــئات تابع ــدويل   وهي ــاد ال ثل اليونســكو واالحت
كما ان املنظمات اليت . لالتصـاالت واملـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة للحضـور بصـفة مراقب           

لديهـا وضـع مراقـب دائـم لـدى اللجـنة تلقـت دعـوة مفـتوحة حلضور الدورات السنوية للجنة                
الفرعيـــتني يف وهيـــئاهتا الفرعـــية، وأتيحـــت هلـــا فـــرص اللقـــاء بـــيانات أمـــام اللجـــنة وهيئتـــيها  
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 منظمة هلا وضع مراقب دائم لدى اللجنة وقت انعقاد          ١١وكانت هناك   . اجـتماعاهتا املفتوحة  
 .اليونيسبيس الثالث

وسـامهت هيـئات غـري حكومـية يف جنـاح اليونيسـبيس الثالث من خالل مشاركتها يف                 -٣٧
ــتقين  ــتقى ال ــالن في     . املل ــث واع ــن اليونيســبيس الثال ــنهائي م ــتقرير ال ــن   وتضــمن ال ــثريا م ــنا ك ي

 حلقة دراسية وحلقة عمل تقنية يف اطار امللتقى التقين، مبا        ٤٠املدخـالت الـناجتة مـن أكثر من         
ــتمني          ــيون مــن امله ــبة جامع ــه شــباب حمــترفون وطل ــذي نظم ــتقى جــيل الفضــاء ال يف ذلــك مل

وظلـت مشـاركة اهليـئات غري احلكومية أحد         . باألنشـطة الفضـائية، وكـان تنظـيمه مـن أجـلهم           
صـر اهلامـة يف أعمـال مـتابعة اليونيسـبيس الثالث، وهو ما أدركته اجلمعية العامة يف قرارها        العنا
 .١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦، املؤرخ ٥٤/٦٨

ومـنذ انعقاد اليونيسبيس الثالث حصلت زيادة يف عدد اهليئات الدولية احلكومية وغري            -٣٨
انــت بعــض هــذه املــنظمات قــد  وك. احلكومــية الــيت ُمنحــت وضــع مراقــب دائــم لــدى اللجــنة 
 ،٢٠٠٣ديسمرب  /وحىت كانون األول  . اسـتجابت لطلـبات حمـددة من اللجنة باملسامهة يف عملها          

منحــت اجلمعــية العامــة وضــع مراقــب دائــم لــدى اللجــنة لســبع مــنظمات دولــية أخــرى، فــزاد 
 .١٨بذلك عدد املنظمات املتمتعة هبذا الوضع إىل 

  
  يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس ذات الصلةازدياد عدد الدول األطراف -٤ 

  بالفضاء اخلارجي
طلـب اعـالن فييـنا اختـاذ اجـراءات لـتعزيز جهـود جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف                       -٣٩

ــدول إىل أن تصــدق عــلى معــاهدات       ــانون الفضــاء، إذ دعــا ال األغــراض الســلمية يف صــوغ ق
ليها، ودعا املنظمات الدولية احلكومية إىل      الفضـاء اخلـارجي الـيت وضعتها اللجنة أو أن تنضم ا           

وبعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالث، زاد عدد التصديقات على           . أن تعلـن قـبوهلا هـذه املعـاهدات        
 ٢٠٠٣يناير  /فحـىت كـانون الـثاين     . املعـاهدات ذات الصـلة بالفضـاء اخلـارجي اخلمـس مجـيعها            

 ٩٨ إىل ١٩٩٩ دولة يف عام     ٩٥زاد عـدد الـدول املصـدقة عـلى معاهدة الفضاء اخلارجي من              
 دولة؛ وعلى معاهدة املسؤولية  ٨٨ دولـة إىل     ٨٥دولـة؛ وعـلى اتفـاق االنقـاذ ازداد الـرقم مـن              

 دولة؛ وعلى اتفاق    ٤٤ دولة إىل    ٤٠ دولة؛ وعلى معاهدة التسجيل من       ٨٢ دولة إىل    ٨٠مـن   
ة جهودها وعـلى اخلصـوص، تواصـل اللجـنة الفرعـية القانوني     .  دول١٠ دول إىل ٩القمـر مـن     

وتـدرس اختاذ تدابري أخرى لزيادة عدد الدول اليت تصادق على معاهدات الفضاء اخلارجي أو               
 .تنضم اليها، وكذلك عدد املنظمات الدولية اليت تعلن قبوهلا هذه املعاهدات
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  التقدم الذي أحرزته اآلليات االقليمية              -باء  
 الـتعاون الـدويل يف جمـال استخدام         هـناك أشـكال كـثرية مـن اآللـيات االقليمـية لـتعزيز              -٤٠

. الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية الـيت سـامهت يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث                    
فقـد أدت وكالـة الفضاء األوروبية، مثال، دورا هاما يف تعزيز تعاون البلدان األوروبية يف جمال     

 طويل واحدة من كبار رعاة ومـا زالـت هـذه الوكالة منذ وقت     . األنشـطة الفضـائية وتنسـيقها     
عــدد مــن األنشــطة الــيت نظمهــا بــرنامج األمــم املــتحدة للتطبــيقات الفضــائية الــيت تــتوافق مــع     

، حددت  ١٩٩٩نوفمرب  /فُبعـيد انعقـاد املؤمتـر، يف تشرين الثاين        . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث     
ــة يف     ــية جمــاالت ذات أولوي ــة الفضــاء األوروب ــية يف وكال ــات الدول ــتابعة أعمــال  جلــنة العالق  م

اليونيسـبيس الثالــث؛ وتتجســد هـذه اجملــاالت ذات األولويــة يف أنشـطة نظمــت باملشــاركة مــع    
وبعــد ابــرام االتفــاق االطــاري لــتعزيز الــتعاون مــع االحتــاد   . مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي 

األورويب ُيرتقــب مــن أوروبــا أن تــزيد مــن تعزيــز جهودهــا الرامــية إىل االســتجابة الحتــياجات 
جملـتمع مـن خـالل اسـتخدام علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا لتحسـني أوضـاع البشرية،            ا

 .واليت سوف تستجيب أيضا إىل كثري من االجراءات اليت طلبها اعالن فيينا

واسـتهلت بلـدان يف آسيا واحمليط اهلادئ املرحلة الثانية من برنامج التطبيقات الفضائية      -٤١
يف املؤمتـر الوزاري املعين بالتطبيقات الفضائية       ) ريسـاب ( املسـتدامة    االقلـيمي مـن أجـل التنمـية       

ألغـراض التنمـية املسـتدامة يف مـنطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ، الـذي عقـد يف نيودهلي يف تشرين                       
ووضع . ، بـرعاية اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحملـيط اهلادئ             ١٩٩٩نوفمـرب   /الـثاين 

اليونيســبيس الثالــث يف اطــار اقلــيمي يف املــرحلة الثانــية مــن بــرنامج  املؤمتــر الــوزاري توصــيات 
وأولويـات هذا الربنامج هي بناء القدرات، خصوصا لدى أقل          . التطبـيقات الفضـائية االقلـيمي     

الـبلدان منـوا يف املـنطقة، يف جمـال تطبـيق التكنولوجـيا الفضـائية مـن أجـل سـد الفجوة الرقمية،              
 . ادارة الكوارثوحتسني نوعية احلياة وتعزيز

وقـد تطـورت مـبادرات هيـئة آسـيا واحملـيط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان                   -٤٢
ــيقات الفضــائية   ــند    (AP-MCSTA)التكنولوجــيا والتطب ــيت اقترحــتها أصــال باكســتان وتايل  ، ال

د وق. ، فأصبحت آلية دولية حكومية اقليمية للتعاون املتعدد األطراف        ١٩٩٢والصـني يف عـام      
أسـهمت هـذه اهليـئة، مـن خـالل مشـاريع مشـتركة، يف تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف                     

كمــا ســامهت سلســلة مــن   . املــنطقة يف جمــاالت مــثل ادارة املــوارد الطبيعــية وادارة الكــوارث   
دورات التدريـب حـول تطبـيقات التكنولوجـيا الفضـائية واالستشـعار عـن بعـد، نظمـتها أمانة                    

وجتــري حالــيا مناقشــات خبصــوص جعــل اهليــئة مؤسســة، . لقــدرات يف املــنطقةاهليــئة، يف بــناء ا
وذلـك بانشـاء مـنظمة آسيا واحمليط اهلادئ للتعاون الفضائي لالضطالع مبهام خمتلفة، من بينها                
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اجـراء حبـوث أساسـية يف جمـال التكنولوجـيا الفضائية وتطبيقاهتا، وحتديد وتنفيذ مشاريع ذات                 
 .شطة تعليمية وتدريبيةأمهية مشتركة، وتنظيم أن

ــبـي يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس      -٤٣ ــية والكاري ــدان مــنطقة أمــريكا الالتين ونظــرت بل
الثالـث، يف مؤمتـر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، الذي انعقد يف قرطاجنة دي إندياس،            

 الذي حث دول    واعـتمد املؤمتر اعالن قرطاجنة دي اندياس      . ٢٠٠٢مـايو   /كولومبـيا، يف أيـار    
كمـا أوعـزت خطـة عمـل اعتمدها املؤمتر،          . املـنطقة عـلى تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث           

ضـمن أمـور أخرى، إىل أمانة املؤمتر املؤقتة بأن تعزز التعاون والتنسيق يف برامج أو مشاريع يف           
تطوير يف  جمـاالت مـثل محايـة البيـئة، وتدبـر الكـوارث، وقـانون الفضـاء، والتعليم، والبحث وال                  

، أحاطت اجلمعية   [...]املؤرخ  [...]  ويف قرارها   . العلـوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية    
 .العامة علما برغبة الدول األعضاء يف املنطقة يف تأسيس مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء

نشطة الفضائية  كمـا تسـعى بلـدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ إىل حتقيق التعاون يف األ               -٤٤
وقد . مـن خالل آليات أقل رمسية، مثل امللتقى االقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ             

، من ملتقى لتبادل املعلومات العامة فيما       ١٩٩٣تطـور هذا امللتقى منذ اجتماعه األول يف عام          
قة وينفذ التوصيات   بـني بلـدان املـنطقة، إىل كـيان عمـلي الـتوجه يعـاجل قضـايا معيـنة هتـم املـنط                      

 .الصادرة عن اجتماعاته بكامل هيئته
  

  احلواشي 
(A/54/20 ، والتصويب   ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسني، امللحق رقم   انظر  )١( 

 .، املرفقCorr.1) و
 .‘٣‘) ه (١لفقرة ، ا١، الفصل األول، القرار A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٢( 
 .‘٢‘) ب (١املصدر نفسه، الفقرة  )٣( 
 .‘٤‘) ب (١املصدر نفسه، الفقرة  )٤( 
 .‘٢‘) ب (١املصدر نفسه، الفقرة  )٥( 
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام املعاهدات واالتفاقات القائمة حاليا هي  )٦( 

، اليت اعتمدت يف ")معاهدة الفضاء اخلارجي (" القمر واالجرام السماوية األخرى   الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك 
، وأصبحت   ١٩٦٧يناير / كانون الثاين٢٧، وفتح باب التوقيع عليها يف  ١٩٦٦ديسمرب / كانون األول  ١٩

لفضائيني ؛ اتفاق انقاذ املالحني الفضائيني واعادة املالحني ا ١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول ١٠سارية املفعول يف 
ديسمرب  / كانون األول١٩، الذي اعتمد يف ")اتفاق االنقاذ("ورد األجسام املطلقة إىل الفضاء اخلارجي 

/  كانون األول ٣، وأصبح ساري املفعول يف   ١٩٦٨أبريل  / نيسان٢٢، وفُتح باب التوقيع عليه يف   ١٩٦٧
، اليت ")اتفاقية املسؤولية("ألجسام الفضائية ؛ اتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها ا١٩٦٨ديسمرب 

، وأصبحت   ١٩٧٢مارس / آذار٢٩، وفُتح باب التوقيع عليها يف ١٩٧١نوفمرب / تشرين الثاين٢٩اعتمدت يف 
اتفاقية ("؛ اتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي   ١٩٧٢سبتمرب  / أيلول١سارية املفعول يف 
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 كانون  ١٤، وفتح باب التوقيع عليها يف   ١٩٧٤نوفمرب  / تشرين الثاين١٢ ، اليت اعتمدت يف  ")التسجيل
؛ االتفاق املنظم ألنشطة الدول  ١٩٧٦سبتمرب  / أيلول١٥، وأصبحت سارية املفعول يف ١٩٧٥يناير /الثاين

ديسمرب / كانون األول ٥، الذي اعتمد يف  ")اتفاق القمر ("على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى 
 ١١، وأصبح ساري املفعول يف  ١٩٧٩ديسمرب / كانون األول١٨وفُتح باب التوقيع عليه يف ، ١٩٧٩
 .١٩٨٤يوليه /متوز

 .‘٤‘) و (١، الفقرة ١، الفصل األول، القرار A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  )٧( 
   .‘١‘) ه (١املصدر نفسه، الفقرة  )٨( 
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