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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون        
 ٢٠٠٤يونيو    / حزيران     ١١-٢فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت            ٧البند   

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

مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   
بشأن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف 

   )اليونيسبيس الثالث(الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
 **إضافة  

 
   التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات    -ثالثا  

   دم احملرز يف اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                 التق  -ألف 
  إجنازات اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف النظر يف بنود جدول األعمال -١

تناولـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية وجلنتها الفرعية العلمية                -١
يـنا، من خالل النظر يف    والتقنـية وجلنـتها الفرعـية القانونـية بعـض العناصـر الـواردة يف اعـالن في                 

                                                               
* A/AC.105/L.256. 

الذي أنشأته جلنة استخدام الفضاء   ثيقة عقب املشاورات غري الرمسية اليت أجراها الفريق العامل   أعدت هذه الو  **
من أجل استعراض التقّدم احملرز يف     ، لكي يتوىل إعداد تقريرها إىل اجلمعية العامةاخلارجي يف األغراض السلمية 
 .تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 
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و قد أدى االتفاق، الذي توصلت اليه       . البـنود املدرجـة يف جـداول أعماهلـا يف دوراهتا السنوية           
ــا يف عــام    ــنة يف دورهت ــال اللجنــتني       )١(،١٩٩٩اللج ــية جلــدويل أعم ــية اهليكل ــلى تنقــيح البن  ع

بالتعاون الدويل يف   الفرعيـتني، إىل تنشـيط أعمـال هـاتني اهليئـتني، وتعزيـز دورمهـا يف الـنهوض                   
 .خمتلف جماالت استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 هبـذا التقرير معلومات عن واالجنازات اليت أحرزهتا حىت اليوم اللجنة            ***[...]ويتضـمن املـرفق     
وهيئــتاها الفرعيــتان نتــيجة الــنظر يف خمــتلف بــنود جــدول األعمــال املدخلــة مــن خــالل البنــية     

 .نقحة جلدول األعمالاهليكلية امل
  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                      )أ( 
نظــرت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أوال يف البــند املعــنون    -٢
وقـد أتـاح الـنظر يف هـذا البـند اهليئات غري احلكومية فرصا          . ٢٠٠٢يف عـام    " الفضـاء واجملـتمع   "

وابتداء . ها الرامية إىل زيادة وعي عامة اجلمهور بأمهية األنشطة الفضائية         العـالم اللجـنة جبهود    
، سـوف تركـز اللجـنة مناقشـاهتا يف اطـار هذا البند من جدول األعمال حول                  ٢٠٠٤مـن عـام     

، إىل  ٢٠٠٦وفقـا خلطـة عمـلها الثالثية األعوام، هتدف اللجنة، حبلول عام             ". الفضـاء والتعلـيم   "
ددة الدراج املســائل الفضــائية يف التعلــيم، وزيــادة التعلــيم يف وضــع خطــط عمــل ملموســة وحمــ

التعليم، وذلك مبسامهات مقدمة من     جمـال الفضـاء، وتوسـيع األدوات الفضـائية املسـتخدمة يف             
 ١٨  و ١٧ و ٩ات  التوصي(أفـرقة العمـل املعنـية بتـبادل املعـارف وبـناء القدرات وزيادة الوعي                

ن خـالل مناقشـتها حـول هـذه املسـألة، هتـدف اللجنة              ومـ ). عـن اليونيسـبيس الثالـث     الصـادرة   
 ). واليونسك (منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةواصلة تعزيز التعاون مع أيضا إىل م

باعتباره " الفضاء واملاء"، إىل موضوع    ٢٠٠٤وسـتتطرق اللجـنة أيضا يف دورهتا لسنة          -٣
نظر يف هذا البند يف الوقت املناسب، ألنه        سيكون ال و. بـندا جديـدا مـن بـنود جـدول األعمـال           

الســنة  خبصــوص ٢٠٠٣جنــزت عــام أســيكون يف امكــان اللجــنة مــراعاة نــتائج األنشــطة الــيت   
باعتبارها  املياه، اليت اختريت     مسألة، واملسـامهة أيضـا يف املناقشـات حول          الدولـية للمـياه العذبـة     

ضمن أعمال جلنة التنمية    ،  ٢٠٠٥-٢٠٠٤لفترة السنتني   اجملموعـات املواضـيعية الـثالث       إحـدى   
 .٢٠٠٥املستدامة يف دورهتا لسنة 

  

                                                               
 إىل تقريــر اللجنــة النهائي يف شكــل مشروع يف املرفــق الثاين من الوثيقــة يــرد املرفــق الذي سيضــّم ***

A/AC.105/L.255/Add.6. 
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  لجنة الفرعية العلمية والتقنية           ال )ب( 
، ٢٠٠٠اتفقـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورهتـا السابعة والثالثني يف عام            -٤

جدول األعمال   بنودالعناصـر املدرجـة يف اعـالن فيينا من خالل النظر يف             عـلى امكانـية تـناول       
التالية اليت  وقـد نظـرت اللجـنة الفرعـية يف االجـراءات            . يف اطـار خطـط عمـل مـتعددة السـنوات          

 يف اطــار خطــط مــتعددة الســنوات، مــع توخــي األهــداف املعيــنة املــراد نــادى هبــا إعــالن فييــنا،
وزيادة  أسـاليب وآلـيات لـتعزيز التعاون فيما بني الوكاالت            )أ: (حتقـيقها يف فـترة زمنـية حمـددة        

 )٢(اسـتخدام التطبـيقات واخلدمـات الفضـائية ضـمن هيئات منظومة األمم املتحدة وفيما بينها؛               
استخــدام مصادر   )ج ()٣(تنفـيذ نظـام فضـائي عـاملي مـتكامل الدارة الكوارث الطبيعية؛            ) ب(

ي نظـــام فضـــائ )ه ()٥(احلطـــــام الفضـــائـــي؛) د ()٤(القـــــدرة الـــنوويــة يف الفضـــــاء اخلـــارجي؛
 .للتطبيب عن بعد

ــيما بــني       -٥ ــتعاون ف ــتائج احملققــة حتــت البــند املــتعلق بال ويــرد وصــف أكــثر استفاضــة للن
وحتــت البــند املــتعلق بــادارة الكــوارث، حــددت اللجــنة   . أدنــاه[...] الوكــاالت يف الفقــرات 

ع نظام  الفرعـية الـنظم الفضائية الوطنية واالقليمية اليت ميكن أن تؤخذ يف االعتبار من أجل وض               
 الدولية، املبادراتوقـد سـلمت اللجنة الفرعية بأمهية خمتلف       . عـاملي الدارة الكـوارث الطبيعـية      

مـثل عمـل الفريق العامل بشأن دعم ادارة الكوارث، التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض                 
قيق ، وجهـود أمانـة االسـتراتيجية الدولـية للحد من الكوارث، ميثاق التعاون على حت               )سـيوس (

امليثاق ("االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعـية أو تكنولوجية                     
ــاء والكـــوارث الكـــربى  والـــنظام الســـاتلي الـــدويل للبحـــث واالنقـــاذ  ") الـــدويل بشـــأن الفضـ

كمـا درسـت اللجـنة الفرعـية الـنظم السـاتلية ونظم توزيع البيانات       ).  سارسـات –كوسـباس   (
ــيا والــ  ــه اللجــنة   . يت ميكــن اســتخدامها الدارة الكــوارث القائمــة حال والعمــل الــذي تضــطلع ب

الفرعـية حتـت هـذا البـند مـن جدول األعمال يستكمله العمل الذي يقوم به فريق العمل املعين                    
 .بادارة الكوارث، بدعم من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 يف جــدول أعمــال أمــا البــند املــتعلق باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية فكــان مدرجــا -٦
ــاد اليونيســبيس الثالــــث    ومبوجــب خطــة العمــل  . اللجــنــة الفرعــية العلمــية والتقنــية قــبــل انعقـ

ــترة   ــتمدة للف ــامل املعــين      ٢٠٠٣-١٩٩٨املع ــريقها الع ــية، مــن خــالل ف ، قامــت اللجــنة الفرع
مليات باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي، باستعراض للوثائق الدولية والع        

الصــلــة باســتخــدام مصــادر القــدرة الــنوويـــة ألغــــراض ســلميــة يف الفضــــاء   الوطنــية احملــتملــة
مث قامـت اللجنة الفرعية خبطوة أخرى قدما باعتماد خطة عمل           ). A/AC.105/781(اخلـارجــي   



 

 4 
 

 A/AC.105/L.255/Add.1 

، لوضـع اطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان           ٢٠٠٦-٢٠٠٣جديـدة، للفـترة     
 ).، املرفق الثالثA/AC.105/804(تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 

وأمــا البــند املــتعلق باحلطــام الفضــائي فكــان مدرجــا أيضــا يف جــدول أعمــال اللجــنة      -٧
ومبوجـب خطـة العمـل املعتمدة للفترة     .قـبل انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث     الفرعـية العلمـية والتقنـية   

، )A/AC.105/720( اللجـنة الفرعــية تقريـرا تقنـيا عــن احلطـام الفضــائي     ، أعـدت ١٩٩٨-١٩٩٦
جّسـد جممـوع معـارف وخـربات أعضـاء اللجـنة يف جمـال قـياس احلطـام الفضـائي ومنذجـة بيئة                        

كمــا قدمــت جلــنة . احلطــام الفضــائي وتقديــر املخاطــر وتدابــري التخفــيف مــن احلطــام الفضــائي
. دعما قّيما يف إعداد التقرير    ) ايادك( باحلطام الفضائي    التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت املعنية       

وبعـد اليونيسـبيس الثالـث، قامـت اللجـنة الفرعـية خبطـوة أخرى إذ استعرضت التطبيق الدويل                   
وتوجـيهات جلـنة التنسـيق املشـتركة بـني الوكاالت        ) آيتـيو (ملعـايري االحتـاد الـدويل لالتصـاالت         

ا يـتعلق بالـتخلص مـن السواتل يف املدار الثابت بالنسبة          ، فـيم  )ايـادك (املعنـية باحلطـام الفضـائي       
كمـا نظـرت اللجنة الفرعية يف تدابري التخفيف من احلطام           . لـألرض بعـد انـتهاء عمـرها الـنافع         

الفضـائي وختمـيل فعالـية احلطـام الفضـائي فـيما يتصـل بالبعـثات الفضـائية باسـتخدام مركبات                     
ووفق خطة عمل جديدة تشمل     . الـتكلفة والعـائـــد   االطـالق، مبـا يف ذلـك اجلوانـب املـتعلقــة ب           

ــترة  ــية ، عـــام  ٢٠٠٥-٢٠٠٢الفـ ــنة الفرعـ  ، فـــريقا عـــامال للـــنظر يف  ٢٠٠٤، أنشـــأت اللجـ
ــلى          ــراض الســلمية ع ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــدول األعضــاء يف جلــنة اس ــيقات ال تعل

إىل اللجنة الفرعية سنة ) دكإيا(االقـتراحات املـتعلقة بتخفـيف احلطـام اليت قدمتها جلنة التنسيق             
تقــدمي تقاريــر طوعــا عــن أنشــطتها املــتعلقة بتنفــيذ     ، ســتبدأ الــدول٢٠٠٥ويف ســنة . ٢٠٠٣

 . االقتراحات املتعلقة بتخفيف احلطام

بعدمـا نظـرت اللجنة الفرعية يف استخدام التكنولوجيا الفضائية ألغراض العلوم الطبية              -٨
 لبحـث موضوع التطبيب عن      ٢٠٠٦-٢٠٠٤ترة  والصـحة العامـة، اعـتمدت خطـة عمـل للفـ           

ومن املتوقع قبل انتهاء مدة خطة العمل أن حتدد اللجنة الفرعية أساليب            . بعـد بواسـطة الفضاء    
لـتعزيز قـدرات الـبلدان النامية يف استخدام النظم الفضائية للتطبيب عن بعد، وكذلك مشاريع                

أخـرى للتطبيـب عن بعد بواسطة       ثنائـية أو مـتعددة األطـراف هتـدف إىل اسـتحداث تطبـيقات               
 .الفضاء من خالل التعاون الدويل

  
  اللجنة الفرعية القانونية        )ج( 

دأبـت اللجـنة الفرعـية القانونـية، مـنذ قـبــل انعقـاد اليونيسبيس الثالــث، على النظر يف            -٩
لألرض البـند املـتعلق بـتعريف الفضـاء اخلـارجي وتعـيني حـدوده، وطبيعة املدار الثابت بالنسبة                   
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ــنظر يف الســبل والوســائل الــيت تكفــل االســتخدام الرشــيد       وكيفــية اســتخدامه، مبــا يف ذلــك ال
). اآليتو(والعـادل لـلمدار الثابت بالنسبة لألرض دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت              

بشـأن بعض اجلوانب املتعلقة باستخدام      ، إىل اتفـاق،     ٢٠٠٠وقـد توصـلت اللجـنة الفرعـية، عـام           
، مبــا يف ذلـك إىل توصــية، مـن بــني   )، املــرفق الثالـث (A/AC.105/738ار الثابـت بالنســبة لـألرض   املـد 

أمــور أخــرى، حيــثما يلــزم التنســيق بــني الــبلدان بغــية اســتغالل املــوارد الســاتلية، مبــا يف ذلــك املــدار     
نية الوصول إىل   السـاتلي الثابـت بالنسـبة لـألرض بـأن تأخذ البلدان املعنية بعني االعتبار أن توفري امكا                 

أحيل و. ذلـك املـدار جيـب أن حيـدث، ضـمن مجلة أمور، على حنو عادل ووفق لوائح اآليتو الراديوية                   
 ).اآليتو(االتفاق إىل االحتاد الدويل 

ومـن البـنود األخـرى املدرجـة يف جـدول أعمـال اللجـنة الفرعـية القانونـية منذ ما قبل                -١٠
تعلق حبالـة معـاهدات األمـم املـتحدة اخلمس ذات الصلة            انعقــاد اليونيسـبيس الثالـــث، البـند املـ         

ــيقها   ــرة الحــدى توصــيات      . بالفضــاء اخلــارجي وتطب ــند مباش ــك الب ــنظر يف ذل ويســتجيب ال
اليونيسـبيس الثالـث، الـيت تدعـو إىل العمـل مـن أجـل تعزيـز جهود اللجنة يف استحداث قانون                    

الفضاء اخلارجي اليت وضعتها    الفضـاء، مـن خـالل دعـوة الـدول إىل املصـادقة عـلى معـاهدات                  
ــذه       ــبوهلا هـ ــالن قـ ــية إىل اعـ ــية احلكومـ ــنظمات الدولـ ــوة املـ ــيها، ودعـ ــمام الـ ــنة أو االنضـ اللجـ

وبعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث، اتفقـت اللجـنة الفرعـية على انشاء فريق عامل،         . املعـاهدات 
اهدات، ، الســـتعراض حالـــة املعـــ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢يقـــوم مبهـــام عملـــه يف الفـــترة مـــن عـــام  

وتنفـيذها، والعقـبات الـيت تواجـه قـبوهلا عاملـيا، والـترويج لقـانون الفضاء، خصوصا من خالل                    
 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية

البنية اهليكلية  يف  " البـنود اليت ينظر فيها ضمن اطار خطط العمل        "لقـد ثبـت أن ادراج        -١١
 يف اطــار زمــن نــتائج عملــية وأهــداف حمــددةحتقــيق جلــدول األعمــال آلــية هلــا قــيمة خاصــة يف 

يف نطاق خطة العمل املتعددة السنوات ملراجعة   النـتائج احملـرزة       عـلى ذلـك مـن      أدلّ وال. معـني 
 ذلـك  أُنشـئ ألجـل الـنظر يف    الـذي   واسـتعراض أعمـال الفـريق العـامل    " الدولـة املطِلقـة  "مفهـوم  
املــرفق الــرابع، التذيــيل،(االســتنتاجات ، اعــتمد الفــريق العــامل جمموعــة مــن  ٢٠٠٢ويف عــام . البــند

A/AC.105/787 .(              امـا العمـل عـلى جتسيد تلك االستنتاجات يف مشروع قرار تعتمده اجلمعية العامة
البند املتعلق حبالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس فقـد قـام بـه الفـريق العـامل الذي أُنشئ مبوجب          

اتفـق الفـريق العامل على      ،  ٢٠٠٤تـه لعـام     ويف دور . ذات الصـلة بالفضـاء اخلـارجي وتطبـيقها        
نـص مشروع القرار، الذي ستوصي فيه اجلمعية العامة الدول األعضاء، من ضمن مجلة أمور،                
أن تـنظر يف سـّن وتنفـيذ قوانـني وطنـية تـتعلق باصـدار األذون وبـتوفري االشـراف املستمر على                       

ة خاضعة لواليتها القضائية؛    األنشـطة الـيت تضـطلع هبـا يف الفضاء اخلارجي هيئات غري حكومي             
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وبــأن تــنظر الــدول يف ابــرام اتفاقــات تــتوافق مــع اتفاقــية املســؤولية عــن األضــرار الــيت حتدثهــا    
بشــأن عملــيات االطــالق املشــتركة وبــرامج الــتعاون؛   ) اتفاقــية املســؤولية(األجســام الفضــائية 

األجسام الفضائية أثناء   وتقـدمي معلومـات طوعـا عـن ممارسـاهتا احلالـية فـيما يـتعلق بنقل ملكية                   
 .وجودها يف املدار

البــند املــنفرد /املوضــوع"كمــا ثبــت أن ادراج بــند يف البنــية اهليكلــية جلــدول األعمــال   -١٢
ميـــثل اداة قـــّيمة لدراســـة املشـــروع األويل للـــربوتوكول املـــتعلق باملســـائل اخلاصـــة  " للمناقشـــة

اليت فتح باب التوقيع    ( يف املعدات املتنقلة     بـاملوجودات الفضـائية امللحق باتفاقية املصاحل الدولية       
، والذي أدى إىل تكثيف التعاون      )٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦علـيها يف كيـب تـاون يوم         

عقــد ، وإىل )اليونــيدروا (املعهــد الــدويل لتوحــيد القــانون اخلــاص  تفاعل مــعالــتوســيع نطــاق و
ــدورات استضــافتهما فرنســا     ــيما بــني ال ــيااجــتماعني تشــاوريني ف ــترة مــا بــني  . وايطال ــناء ف وأث

جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومكتب شؤون          الـدورات، ُدعـي أعضـاء       
 املكونة من   الفضـاء اخلـارجي للمشـاركة يف الـدورة األوىل الـيت عقدهتا إحدى جلان اليونيدروا               

 أمانة اليونيدروا   وشاركت. املشروع األويل للربوتوكول  ، مـن أجل النظر يف       خـرباء حكومـيني   
 .أيضا يف الدورات السنوية للجنة الفرعية القانونية أثناء النظر يف هذه املسألة

جلـنة اليونـيدروا عـلى االسهام يف حتقيق         يف أعمـال    ومل يقتصـر هـذا االشـتراك املتـبادل           -١٣
نتها تقـدم كـبري يف ضـمان أن تكـون الـنظم القانونية الدولية اليت تضعها هيئات غري اللجنة وجل                   

الفرعــية القانونــية والــيت تؤثــر عــلى األنشــطة الفضــائية، متســقة مــع معــاهدات األمــم املــتحدة     
اهليئات احلكومية  اخلمـس املـتعلقة بالفضـاء اخلـارجي، وامنا ساهم أيضا يف تكثيف التعاون بني                

 .الدولية املوكلة إليها املسؤولية عن تطوير القانون الدويل

نظمات الدولية يف أعمال اللجنة الفرعية القانونية، السيما        وكـان من شأن مشاركة امل      -١٤
يف إطــار بــند جــدول األعمــال اخلــاص باملعلومــات عــن أنشــطة املــنظمات الدولــية ذات الصــلة  
بقـانون الفضـاء، أن اسـترعى اهـتمام اللجـنة الفرعـية إىل أنشـطة هيـئات دولية أخرى ميكن أن                      

اللجنة العاملية ألخالقيات   مـثلة عـلى ذلك، تقرير       ومـن األ  . تكـون ذات أمهـية بالنسـبة ألعماهلـا        
الــتابعة لليونيســكو، الــذي اســترعى انتــباه اللجــنة ) كوميســت (املعــارف العلمــية والتكنولوجــيا

، يـــاء اخلارج ـــراء املعين بأخالقيات الفض   بـــفريق اخل ؛ ممـا أدى اىل انشـاء        ٢٠٠٢الفرعـية عـام     
 راءبـــق اخلـــفريوقـــُدم تقريـــر ). كوميستال(ــة املذكــــورة  اللجـنـ  املكلــــف بدراســــة تقريــــر     

)A/AC.105/C.2/L.240/Rev.1 ( ٢٠٠٣إىل اللجنة الفرعية وأُحيل إىل اليونسكو عام. 

ممارســات الــدول "عــنوانه وسيســاهم الــنظر يف بــند جديــد مــن بــنود جــدول األعمــال  -١٥
يف نطـاق خطـة العمـل املتعددة السنوات         ،  "يةواملـنظمات الدولـية يف تسـجيل األجسـام الفضـائ          
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وبانتهاء . ، يف تنفـيذ توصـية اليونيسـبيس الثالث املتعلقة بقانون الفضاء           ٢٠٠٧-٢٠٠٤للفـترة   
الفـترة احملـددة خلطـة العمـل، مـن املـتوقع أن حتدد اللجنة الفرعية القانونية املمارسات املشتركة                   

ــتزام ب    ــز االل ــية تســجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء   اتفوأن تقــدم توصــيات مــن أجــل تعزي اق
 .)اتفاقية التسجيل  (اخلارجي

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

  يف األغراض السلمية
 الثالـث من خالل انشاء أفرقة عمل،  اليونيسـبيس ثبـت أن آلـية تنفـيذ بعـض توصـيات           -١٦

 .ة، كانت ناجحة جدابقيادة حكومية طوعي

 التكنولوجيا الفضائية، خصوصا    استخدامأجـرى كل من أفرقة العمل تقديرا لقدرات          -١٧
وهــذا . لتلبــية احتــياجات الــبلدان النامــية، ضــمن حــدود جمــال املوضــوع احملــوري املســند الــيه   

وتشــكل . الــتقدير الــذي أجــرته أفــرقة العمــل مل يكــن مســبوقا مــن حيــث نطاقــه وعمقــه معــا   
الهتا للوضــع الــراهن، واســتنتاجاهتا بشــأن العقــبات الــيت تواجــه أداء التكنولوجــيا الفضــائية حتلــي

عمـلها بفعالية من أجل حل أكثر املشاكل حدة اليت تواجه االنسانية، وكذلك توصياهتا بشأن                
 موجز  *[...]ويـرد يف مرفق هذا التقرير       . كيفـية القـيام بذلـك، أساسـا راسـخا ملـرحلة التنفـيذ             

نتاجات والتوصــيات واجــراءات العمــل املــتخذة حــىت الــيوم مــن أجــل تنفــيذ التوصــيات  االســتب
وتـرد قائمـة كاملـة بأمسـاء أعضـاء أفريقية العمل يف املرفق              . وازلـة العقـبات الـيت تواجـه التنفـيذ         

مجعـت أفـرقة العمـل الـدول واملـنظمات الدولـية معـا مـن أجـل حتقـيق األهداف                      وقـد    **[...].
ــدان ومؤسســات خمــتلفة     املشــتركة بواســطة أ  ــنوعة مــن بل ــراد مــتفانني مــن ذوي اخلــربات املت ف

 .يعملون معا من أجل صاحل البشرية مجعاء
  

  ا  وتنظيم أعماهل      اللجنة  أساليب عمل       )أ( 
 على أالّ تترتب أي آثار مالية على ذلك يف          التفاهمأُنشـئت أفـرقة العمـل عـلى أسـاس            -١٨

مات واألفــراد الذيــن أســهموا يف جمهــود أفــرقة العمــل   والــدول واملــنظ. ميزانــية األمــم املــتحدة 
كما ان األفراد   . كّرسـوا وقـتهم وخـربهتم طوعـا، ويف بعـض احلـاالت مواردهـم املالـية كذلك                 

الذيـن أدوا دور رؤسـاء األفـرقة بذلـوا عـلى اخلصـوص جهودا غري عادية لضمان احراز التقدم                    
ألفكــار والتنســيق بــني آراء األعضــاء،  يف أفرقــتهم، وذلــك بوســائل خمــتلفة، مــن بيــنها تولــيد ا  

                                                               
 .A/AC.105/L.255/Add.7يرد املرفق الذي سيلحق بالتقرير النهائي للجنة يف صيغة مشروع يف الوثيقة   *

 .رفق الرابع، املA/AC.105/L.255/Add.6يرد املرفق يف صيغة مشروع يف الوثيقة   **
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ــدة مــن اللجــنة        ــبات عدي ــرقة واالســتجابة لطل ــائق الســتخدامها يف األف وإعــداد عــدد مــن الوث
 .باالبالغ يف تقارير عن عملها واملسامهة أيضا يف عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني

بالربيد (نـية   وقـد ُنفّـذ معظـم أعمـال أفـرقة العمـل مـن خـالل تـبادل الرسـائل االلكترو                     -١٩
فعقدت عدة من أفرقة العمل     . بـني األعضـاء وعقـد املؤمترات واحملاورات عن بعد         ) االلكـتروين 

 للجنة وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، حيث استفادت من         السنويةاجـتماعاهتا أثـناء الـدورات       
ــدورات    ــذه ال ــرقة العمــل مبســؤولياهتا    . حضــور األعضــاء املشــاركني يف ه ــت كــل أف يف وأوف

االبـالغ اذ قدمـت تقاريـر مرحلـية إىل اللجـنة وإىل اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف كل من                      
 .٢٠٠٢دوراهتا اعتبارا من عام 

مكتب شؤون الفضاء   واجتمعـت بعـض أفـرقة العمـل إّبـان حلقات العمل اليت عقدها                -٢٠
 املشـتركة بني    اتجـتماع اخلـارجي والـيت تناولـت مواضـيع هلـا صـلة بأعماهلـا، عـلى هـامش اال                  

 بالفضــاء الــيت ةالوكــاالت بشـــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي أو أثــناء املؤمتــرات الدولــية املــتعلق   
مفتوحة دعت إليها   كمـا عقـدت بعـض أفـرقة العمـل منتديات            . تـنظمها هيـئات دولـية أخـرى       

 .أفرقة العملكل اخلرباء أو األفراد املهتمني للمشاركة، واالسهام مبعرفتهم يف أعمال 
  

  نظرة عامة على النتائج الرئيسية              )ب( 
عمـل أفرقة العمل اإلثىن عشر يشكل يف جمموعه صورة كاملة للغاية لسلسلة اجملاالت               -٢١

ويكشــف اســتعراض . املتـنوعة مــن التطبــيقات الــيت ميكــن أن تشــملها التكنولوجــيات الفضــائية 
بيعتها املتكاملة والتآزر الذي دقـيق للـنواتج الفعلـية الـيت تتمخض عنها خمتلف التطبيقات عن ط            

فمـثال، يعزز استخدام تكنولوجيات الشبكة العاملية لسواتل املالحة         . ميكـن أن يقـام فـيما بيـنها        
محايـة البيـئة وادارة املـوارد الطبيعـية والـزراعة والتطبيـب عن بعد وادارة الكوارث، على سبيل                   

وميكن .  مـن التنمية املستدامة    ذكـر عـدد قلـيل فقـط مـن التطبـيقات الـيت تعـزز جوانـب خمـتلفة                   
تطبـيق نواتج برامج محاية البيئة يف جمال ادارة املوارد الطبيعية وادارة الكوارث والصحة العاملية                

ومـن خـالل نشـر وتـبادل املعلومات عن النواتج بني     . ويف كـثري مـن جمـاالت التطبـيق األخـرى          
ائج احملققة يف أحد جماالت التطبيق   جمـاالت التطبـيق بطـريقة منظّمة ومنّسقة ميكن أن تكون النت           

. معـربا يؤدي إىل جماالت عديدة أخرى، مما يعزز عالقات التآزر مع جتنب االزدواج يف العمل               
 .ويكمن التحدي يف تقرير ما اذا كانت نواتج أحد التطبيقات تفي مبتطلبات تطبيقات أخرى
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  من مرحلة البيان االرشادي إىل االستخدام العمليايت                     )ج( 
ــائدة          -٢٢ ــدى فـ ــلى مـ ــراهن، عـ ــع الـ ــرها للوضـ ــدة، يف تقديـ ــل عديـ ــرقة عمـ ــددت أفـ شـ

التكنولوجـيات الفضـائية الختـاذ القـرارات يف جمـاالت تـتعلق باسـتراتيجيات رصد البيئة وادارة                  
 .املوارد الطبيعية والصحة العامة وادارة الكوارث والتنمية املستدامة

ــه لكــ  أظهــرت  -٢٣ ــتقديرية أيضــا أن ــية،  الدراســات ال ي تصــبح تكنولوجــيات الفضــاء عمل
بناء القدرات؛ وحتديد   : ولكـي حتقق منافع فعلية يف البلدان النامية، ينبغي تلبية املتطلبات التالية           

احتـياجات املسـتفيدين عـلى وجـه الدقـة؛ واشـراك مجـيع أصحاب املصلحة يف استحداث نظم               
ــادة توعــية    ووضــع اســتراتيجيات  عــن صــوغ السياســات؛ املســؤولنيوخدمــات فضــائية؛ وزي
  .طويلة األجل؛ وااللتزام السياسي

 إىل أبعـد مـن اجلهود الرامية إىل        الـتحرك وأشـارت بعـض أفـرقة العمـل إىل احلاجـة إىل              -٢٤
 تكنولوجيا الفضاء يف البنية  زيـادة الوعـي مـن أجـل توفـري املسـاعدة إىل البلدان النامية يف دمج      

 .التحتية األساسية
  

  املعلومات والتنسيق والتدريب والتوعية                : لى التوصيات     نظرة عامة ع      )د( 
ــأن أفضــل طــريقة لتنفــيذ التوصــيات الواقعــة يف نطــاق       -٢٥ ــرقة العمــل ب ســلّمت بعــض أف

 .مسؤولياهتا هي دعم املبادرات واجلهود احلالية

حتسني نشر  : ومـن بـني العناصـر املشـتركة الـيت تضـمنتها توصيات أفرقة العمل ما يلي                 -٢٦
ت وسـبل الوصـول الـيها؛ وحتسـني تنسـيق اجلهود احلالية؛ وصوغ السياسات واخلطط                املعلومـا 

الطويلـة األجـل واملـبادئ التوجيهـية؛ وتعزيـز اجلهـود مـن أجـل توفـري فـرص التدريب؛ وتوعية                      
 .املسؤولني عن وضع السياسات فيما يتعلق بفوائد األنشطة الفضائية

سـيق، فقـد اقترحـت بعـض أفـرقة العمـل انشاء       أمـا عـن الـتدابري الرامـية إىل حتسـني التن           -٢٧
جهــود أو آلــيات قائمــة الحتــياجات احملــددة الــيت مل تعاجلهــا أي هيـئات دولــية لالســتجابة إىل ا 

خاصـة بالتنسـيق والـتعاون، وحـددت أفـرقة عمـل أخرى املنظمات املوجودة اليت من شأهنا أن             
 .تقوم بدور التنسيق

روري وضــع اســتراتيجيات وسياســات طويلــة ورأت بعــض أفــرقة العمــل أنــه مــن الضــ -٢٨
الرصد البيئي ويف تطبيق نتائج البحوث الفضائية لتعزيز جهود التنمية         كمـا يف جماالت     األجـل،   
 .املستدامة
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وقـد عرضت معظم أفرقة العمل خالصات وافية للجهود احلالية أو قصص النجاح يف               -٢٩
 املســؤولني عــن توعــية ومــنها زيــادة جمـاالت مســؤولياهتا، هبــدف االســهام يف مجلــة مــن األمـور  

 مديريصـوغ السياسـات، وعامـة اجلمهور، أو تشجيع التشارك يف املعارف فيما بني اخلرباء و               
 .الربامج

 وتيســري ســبل الوصــول الــيها، أوصــت واســعوكوســيلة لنشــر املعلومــات عــلى نطــاق  -٣٠
يب أو قواعد البيانات    بعـض أفـرقة العمـل أيضـا بانشاء بوابة حاسوبية وحيدة للمواقع على الو              

ــناء القــدرات     . ذات الصــلة، مــن شــأهنا أن تتضــمن معلومــات عــن اجلهــود املــبذولة يف جمــال ب
ورأت أفـرقة العمـل بـأن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي هـو اهليـئة الـيت ميكـنها تصـميم هذه                   
 املواقـع عـلى الويـب واستضـافتها، مـن أجـل نشـر املعلومـات ذات الصلة وتنظيم ما يقترح من              

 .حلقات عمل أو دورات تدريبية
  

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  -٣١
مث عــندما أُنشــئت .  عضـوا ١٨، وكانـت تضــم  ١٩٥٨لعامــة يف عــام خمصصـة تابعــة للجمعـية ا  

 ١٩٥٩ويف الفتـــرة ما بيــن عامي .  دولة٢٤ زادت العضوية إىل ١٩٥٩كهيـئة دائمـة يف عام      
، عـندما انعقـد اليونيسـبيس الثالـث، ُوّسـعت العضـوية يف مخس مناسبات حىت بلغت                   ١٩٩٩و

 . دولة٦١ما جمموعه 

وأهنت اجلمعية العامة،   . بيس الثالث ُوّسعت عضوية اللجنة مرتني     وبعـد انعقـاد اليونيس     -٣٢
، ممارسة تقاسم املقاعد دوريا     ٢٠٠١ديسـمرب   /  كـانون األول   ١٠ املـؤرخ    ٥٦/٥١يف قـرارها    

بـني كوبـا وبـريو وبـني مالـيزيا ومجهوريـة كوريـا، وقـررت أن تصبح اململكة العربية السعودية                     
 كــــانون ١١، املــــؤرخ ٤٥/٣١٥قــــرر اجلمعــــية وفقــــا مل. (وســــلوفاكيا عضــــوين يف اللجــــنة

مث يف الســنة التالــية أحاطــت .) ، انتهــت عضــوية يوغوســالفيا يف اللجــنة١٩٩٠ديســمرب /األول
فبلغ جمموع . اللجـنة عـلما بطلـب اجلزائـر ألن تصـبح عضوا يف اللجنة وقررت قبول عضويتها          

 . دولة٦٥األعضاء 

لــيت تســمح مبوجــبها لــدول غــري أعضــاء يف وقــد واصــلت اللجــنة ممارســتها االعتــيادية ا -٣٣
اللجـنة باملشـاركة يف اجـتماعات اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني املفـتوحة وبالقاء بيانات أمام هذه                 

وأدى توسـع عضـوية اللجـنة إىل زيـادة عدد الدول اليت أتيحت هلا فرصة املسامهة يف                  . اهليـئات 
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مجــيع االجــتماعات وتقــدمي اقــتراحات عمـل اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني، وذلــك باملشــاركة يف  
 .لكي تنظر فيها هذه اهليئات بقصد اختاذ اجراءات يف شأهنا

، بــدأت اللجــنة تدعــو إىل اجــتماعاهتا املــنظمات الدولــية الــيت تــرّوج  ١٩٦٢ويف عــام  -٣٤
وقد ودعت اللجنة يف اجتماعها الثاين جلنة       . السـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية       

، وكذلــك هيــئات تابعــة لألمــم املــتحدة مــثل اليونســكو، واالحتــاد   )كوســبار(لفضــاء أحبــاث ا
كما . ، واملـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية، للحضور بصفة مراقب     )اآليتـيو (الـدويل لالتصـاالت     

ان املـنظمات الـيت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنة تلقت دعوة مفتوحة حلضور الدورات                
يها الفرعيــتني، وأتيحــت هلــا فــرص اللقــاء بــيانات أمــام اللجــنة وهيئتــيها   الســنوية للجــنة وهيئتــ

 مــنظمة هلــا مركــز مراقــب دائــم لــدى  ١١وكانــت هــناك . الفرعيــتني يف اجــتماعاهتا املفــتوحة
 .اللجنة وقت انعقاد اليونيسبيس الثالث

ومية ومـنذ انعقـاد اليونيسـبيس الثالـث زاد عـدد اهليـئات الدولـية احلكومـية وغـري احلك                    -٣٥
 منحــت ،٢٠٠٣ديســمرب /وحــىت كــانون األول. الــيت ُمنحــت وضــع مراقــب دائــم لــدى اللجــنة

اجلمعـية العامـة وضـع مراقـب دائـم لدى اللجنة لسبع منظمات دولية أخرى، فزاد بذلك عدد                   
 .١٨املنظمات املتمتعة هبذا الوضع إىل 

االخنفــاض الــذي قلــق ، الحظــت اللجــنة الفرعــية القانونــية ب ٢٠٠٤ويف دورهتــا لعــام  -٣٦
 واملنظمات ،هيئات منظومة األمم املتحدة   حـدث خـالل األعوام األخرية يف حضور ومشاركة          

ــية          ــية القانون ــل اللجــنة الفرع ــدى اللجــنة، يف عم ــم ل ــب دائ ــز مراق ــتع مبرك ــيت تتم ــية ال . الدول
 كــــانون ٩ واملــــؤرخ ٥٨/٨٩واســــتجابة لطلــــب اجلمعــــية العامــــة، والــــوارد يف قــــرارها      

التدابري اليت من شأهنا أن تشجع هذه اهليئات يف          اآلن يف    اللجـنة تـنظر   ،  ٢٠٠٣ ديسـمرب /األول
 .أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني

  
 ذات الصلة  ازدياد عدد الدول األطراف يف معاهدات األمم املتحدة اخلمس -٤ 

  بالفضاء اخلارجي  
 الفضـاء اخلارجي يف     طلـب اعـالن فييـنا اختـاذ اجـراءات لـتعزيز جهـود جلـنة اسـتخدام                  -٣٧

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

قات على  وبعـد انعقـاد اليونيسـبيس الثالث، زاد عدد التصدي         . أن تعلـن قـبوهلا هبـذه املعـاهدات        
 ٢٠٠٤يناير  /فحـىت كـانون الـثاين     . املعـاهدات ذات الصـلة بالفضـاء اخلـارجي اخلمـس مجـيعها            

معـاهدة املـبادئ املـنظمة ألنشـطة الـدول يف مـيدان استكشاف              زاد عـدد الـدول املصـدقة عـلى          
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 دولة يف   ٩٥ من   واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى،            
اتفـاق إنقـاذ املالحـني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني     دولـة؛ وعـلى      ٩٨ إىل   ١٩٩٩عـام   

 دولــة؛ وعــلى ٨٨ دولــة إىل ٨٥ازداد العــدد مــن ورد األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي، 
 دولة إىل ٤٠ دولـة؛ وعـلى معـاهدة التسـجيل، مـن      ٨٢ دولـة إىل   ٨٠معـاهدة املسـؤولية، مـن       

وعــلى اخلصـوص، تواصـل اللجــنة   .  دول١٠ دول إىل ٩قمـر، مـن    دولـة؛ وعـلى اتفــاق ال  ٤٤
الفرعـية القانونـية جهودهـا وتـدرس اختـاذ تدابـري أخـرى لـزيادة عـدد الـدول الـيت تصادق على                      
معـاهدات الفضـاء اخلـارجي أو تنضـم الـيها، وكذلـك عـدد املـنظمات الدولية اليت تعلن قبوهلا                     

 .هبذه املعاهدات
  

  ه اآلليات الوطنية واالقليمية            التقدم الذي أحرزت      -باء  
ــثاين املعــين    يف تنفــيذ توصــيات  حــرز تقــدم حمــدود كــان قــد أُ  -٣٨ مؤمتــر األمــم املــتحدة ال

وقررت ). ٨٢اليونيسبيس  (باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية              
يع ، أن مجـــ١٩٨٢ديســـمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٣٧/٩٠اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها 

واليـة بـرنامج األمم     فـيه    وّسـعت األنشـطة، اجلديـدة واملوّسـعة، الـواردة يف ذلـك القـرار الـذي                
تقدم وميكـن عزو ال   . ، جيـب أن متـول أساسـا مـن تـربعات الـدول             املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية     

، مـن بـني أمـور أخـرى، إىل االعتماد بقدر            ٨٢اليونيسـبيس    احملـرز يف تنفـيذ توصـيات         دوداحملـ 
 .ى التربعاتكبري عل

، فقـد متّ التركـيز كـثريا على    ٨٢اليونيسـبيس   بعة مؤمتـر اوعـلى العكـس مـن عملـية مـت      -٣٩
اليونيسـبيس الثالـث، والعديد منها قد        األعضـاء يف تنفـيذ توصـيات         للـدول سـؤولية الرئيسـية     امل

وقــد اضــطُلع هبــذه األنشــطة بواســطة . قــام فعــال بأنشــطة ســامهت يف تنفــيذ خمــتلف التوصــيات
وترد املعلومات اليت قدمتها    . ج وطنـية أو مـن خـالل الـتعاون الثـنائي أو املـتعدد األطـراف                بـرام 

يف الوثائق اليونيسبيس الثالث توصيات الـدول األعضـاء بشـأن أنشـطتها الـيت سامهت يف تنفيذ           
 . هبذا التقرير*[...] املرفق املدرجة يف

أدت فقد  . ونيسبيس الثالث اليتوصيات  تنفـيذ   كمـا سـامهت عـدة كـيانات اقليمـية يف             -٤٠
، مـثال، دورا هامـا يف تعزيز التعاون والتنسيق فيما بني البلدان             )إسـا (وكالـة الفضـاء األوروبـية       

ومـا زالـت هـذه الوكالـة مـنذ وقـت طويـل واحدة من                . األوروبـية يف جمـال األنشـطة الفضـائية        
قات الفضـائية، الــيت  كـبار رعـاة عــدد مـن األنشـطة الــيت يـنظمها بــرنامج األمـم املـتحدة للتطبــي       

، ١٩٩٩نوفمرب /فُبعيد انعقاد املؤمتر، يف تشرين الثاين . تـتوافق مـع توصيات اليونيسبيس الثالث      
                                                               

 . ، املرفق الثالث، اجلزء ألفA/AC.105/L.255/Add.6يرد املرفق يف صيغة مشروع يف الوثيقة   *
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حــددت جلــنة العالقــات الدولــية يف وكالــة الفضــاء األوروبــية جمــاالت ذات أولويــة يف مــتابعة    
ظمت باملشاركة أعمـال اليونيسـبيس الثالـث، وتتجسد هذه اجملاالت ذات األولوية يف أنشطة ن        

وبعـد ابـرام االتفـاق االطاري لتعزيز التعاون مع االحتاد           . مـع مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         
، ُيرتقـــب مـــن أوروبـــا أن تـــزيد مـــن تعزيـــز ٢٠٠٣نوفمـــرب / تشـــرين الـــثاين٢٥األورويب، يف 

ــوم        ــتخدام علـ ــالل اسـ ــن خـ ــة مـ ــتمع عامـ ــياجات اجملـ ــتجابة الحتـ ــية إىل االسـ ــا الرامـ جهودهـ
الفضــاء وتطبــيقاهتا، والــيت ســوف تســتجيب أيضــا إىل كــثري مــن االجــراءات الــيت وتكنولوجــيا 

 .طلبها اعالن فيينا

اللجـنة االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحمليط     يف آسـيا ومـنطقة احملـيط اهلـادئ، تقـوم          -٤١
 باملواءمــة بــني خمــتلف املــبادرات يف كــنف األمــم املــتحدة، مبــا يف ذلــك األنشــطة ذات    اهلــادئ

انظر الفصل الثالث، الباب    (ة بالفضـاء، وسـامهت يف تنفـيذ توصـيات اليونيسبيس الثالث             الصـل 
 .*)٣-جيم

وقـد تطـورت مـبادرات هيـئة آسـيا واحملـيط اهلادئ للتعاون املتعدد األطراف يف ميدان                   -٤٢
، الــيت اقترحــتها أصــال باكســتان وتايلــند     (AP-MCSTA)التكنولوجــيا والتطبــيقات الفضــائية   

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

وجتــري حالــيا مناقشــات   . املــنطقة يف جمــاالت مــثل ادارة املــوارد الطبيعــية وادارة الكــوارث     
ذلـك بانشـاء مـنظمة آسـيا واحملـيط اهلـادئ للتعاون الفضائي              خبصـوص جعـل اهليـئة مؤسسـة، و        

ــنها اجــراء حبــوث أساســية يف جمــال التكنولوجــيا الفضــائية          ــن بي ــتلفة، م ــام خم لالضــطالع مبه
 .وتطبيقاهتا، وحتديد وتنفيذ مشاريع ذات أمهية مشتركة، وتنظيم أنشطة تعليمية وتدريبية

دئ إىل حتقيق التعاون يف األنشطة الفضائية       كمـا تسـعى بلـدان منطقة آسيا واحمليط اهلا          -٤٣
مــن خــالل آلــيات أقــل رمســية، مــثل امللــتقى االقلــيمي للوكالــة الفضــائية آلســيا واحملــيط اهلــادئ 

وقد تطور  . ، الـذي تستضـيف الـيابان، مبشـاركة بلـد مضيف آخر، كل اجتماعاته              )إبرسـاف (
ادل املعلومات العامة فيما بني ، مـن ملتقى لتب ١٩٩٣هـذا امللـتقى مـنذ اجـتماعه األول يف عـام          

بلـدان املـنطقة، إىل كيان عملي التوجه يعاجل قضايا معينة هتم املنطقة وينفّذ التوصيات الصادرة       
وقــد مت االتفــاق أثــناء امللــتقى العاشــر، الــذي عقــد يف تايلــند يف . عــن اجــتماعاته بكــامل هيئــته

رصد البيئة،   و  الكوارث ادارةت مثل   جماال، عـلى تعزيز التعاون يف       ٢٠٠٤يـناير   /كـانون الـثاين   
 . واالتصاالت الفضائية والتعليم يف جمال الفضاء

                                                               
 ..A/AC.105/L.255/Add.2لالطالع على نص هذا اجلزء من مشروع تقرير اللجنة، انظر الوثيقة    *
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ــبـي يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس      -٤٤ ــية والكاري ــدان مــنطقة أمــريكا الالتين ونظــرت بل
الثالـث، يف مؤمتـر القارة األمريكية الرابع املعين بالفضاء، الذي انعقد يف قرطاجنة دي إندياس،            

واعـتمد املؤمتر اعالن قرطاجنة دي اندياس الذي حثّ دول          . ٢٠٠٢مـايو   /يف أيـار  كولومبـيا،   
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           
البيـئة، وادراة الكـوارث، وقـانون الفضـاء، والتعليم، والبحث والتطوير يف           جمـاالت مـثل محايـة       

، ٥٨/٥٩و أحاطــت اجلمعــية العامــة، يف قــرارها . العلــوم والتكنولوجــيا والتطبــيقات الفضــائية
 .برغبة الدول األعضاء يف املنطقة يف تأسيس مؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء

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

 .، املرفقCorr.1) و
 الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  باستكشافتقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين   )٢(

، الفقرة  ١، الفصل األول، القرار )A.00.I.3املبيع منشورات األمم املتحدة، رقم  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠-١٩
 .‘٣‘) ه (١

 .‘٢‘) ب (١املصدر نفسه، الفقرة  )٣(
 .‘٤‘) ب (١املصدر نفسه، الفقرة  )٤(
 .‘٢‘) ب (١املصدر نفسه، الفقرة  )٥(
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