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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون        
    ٢٠٠٤يونيه    / حزيران     ١١-٢فيينا،    

   مشروع التقرير   
  إضافة 

  الفصل الثاين    
   التوصيات والقرارات       

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -باء 
  جي واستخدامه يف األغراض السلميةاخلار

، نظــرت اللجــنة يف بــند يــتعلق بتنفــيذ توصــيات   ٥٨/٨٩وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة   -١
ــتخدامه يف          ــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واس ــث املع ــتحدة الثال ــتحدة امل ــم امل ــر األم مؤمت

 ).اليونيسبيس الثالث(األغراض السلمية 

، املعقودة يف ٥١٨، عاودت اللجنة يف جلستها ٥٨/٨٩ من القرار   ٢٩ووفقـا للفقـرة      -٢
، عقـد الفـريق العـامل لكـي يعّد تقريرا يقّدم إىل اجلمعية العامة كيما                ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  ٢

، استعراض وتقييم تنفيذ توصيات     ٢٠٠٤يتسـّنى للجمعية، يف دورهتا التاسعة واخلمسني، عام         
ويف اجللسـة نفسـها انُتخب      . ات أخـرى  اليونيسـبيس الثالـث ولكـي تـنظر يف اجـراءات ومـبادر            

 .رئيسا للفريق العامل) السويد(نيكالس هيدمان 



 

 2 
 

 A/AC.105/L.257/Add.3 

، أقّرت اللجنة توصيات    ٢٠٠٤يونيه  /حزيران[...] ، املعقودة يف    [...]ويف جلسـتها     -٣
، ووافقـت على مشروع تقرير اللجنة بصيغته   )هبـذا الـتقرير   [...] انظـر املـرفق     (الفـريق العـامل     

ــيت وضــ   ــية ال ــة لكــي تســتخدمه يف      النهائ ــية العام ــه إىل اجلمع ــامل، ألجــل تقدمي ــريق الع عها الف
 .استعراضها وتقييمها لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث

والحظـت اللجـنة أن اللجـنــة الفرعـيــة العلمـيــة والتقنـية، عمـال بقـرار اجلمعـية العامة                    -٤
عامل اجلامع لكي ينظر يف تنفيذ      ، عـاودت يف دورهتـا احلاديـة واألربعني عقد الفريق ال           ٥٨/٨٩

 ).باكستان(وترأس الفريق العامل اجلامع حممد نسيم شاه . توصيات اليونيسبيس الثالث

وكـان معروضـا عـلى اللجنة، للنظر فيه، مشروع تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                 -٥
املعين باستكشاف  يف األغـراض السـلمية عـن تنفـيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة املتحدة الثالث                

  A/AC.105/L.255) (اليونيســبيس الثالــث(الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية   
 ).A/AC.105/2004/CRP.17 وA/AC.105/2004/CRP.6 وAdd.8 إىل Add.1و

 :واستمعت اللجنة يف اطار هذا البند إىل العروض التالية -٦

ولــيا للتنــّبؤ بــالكوارث وأحــوال  انشــاء مــنظومة تشــكيالت مــتعاون علــيها د " )أ( 
 ، قّدمه وانغ كريان من الصني؛"البيئة ورصدها على نطاق عاملي

ــد األرض " )ب(  ــيات رصــ ــري  : عملــ ــنس البشــ ــنفعة إىل اجلــ ــه "جلــــب املــ ، قّدمــ
 الوتنباخر اإلبن من الفريق املختص برصد األرض؛ .ك

، قّدمه  "بيعيةاالتصـاالت ورصـد الكوارث الط     : ’Vulcan‘التشـكيلة السـاتلية     " )ج( 
 .بويارتشوك من االحتاد الروسي. ك

وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها لرؤسـاء وأعضـاء أفـرقة العمـل اإلثـين عشر اليت أنشأهتا                      -٧
اللجـنة يف دورهتــا الــرابعة واألربعـني واللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنـية يف دورهتــا األربعــني، ملــا    

ز تقّدم يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث قامـت بـه مـن أعمـال ومـا بذلته من جهود إلحرا            
 .اليت كانت مسؤولة عنها

 قّدمت تقاريرها اخلتامية    ١٢ مـن أفـرقة العمـل الــ        ٩والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن           -٨
إىل اللجـنة يف دورهتـا السادسة واألربعني وإىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا احلادية                

 ).٦٠، الفقرة A/AC.105/823(واألربعني 
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ــن األرض         -٩ ــبة م ــام القري ــين باألجس ــامل املع ــريق الع ــياح أن الف ــنة بارت والحظــت اللج
ــة       ) ١٤التوصــية ( ــا احلادي ــية يف دورهت ــية والتقن ــية العلم ــت إىل اللجــنة الفرع ــره املؤقّ ــّدم تقري ق

 .واألربعني

عن ) ٩التوصية (والحظـت اللجـنة بارتـياح تقريـر فـريق العمل املعين بتقاسم املعارف          -١٠
 .التقّدم احملرز يف عمله

والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن أفرقة العمل حّددت عّدة اجراءات ملموسة وعملية                 -١١
 .لتنفيذ مشاريع استرشادية

واتفقــت اللجــنة عــلى أن انشــاء أفــرقة عمــل لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث           -١٢
ــية ناجحــة ومبــتكرة وأن املدخــالت   بأولويــات حّددهتــا الــدول األعضــاء عقــب املؤمتــر    هــو آل

 .الواردة من أفرقة العمل ميكن أن تفيد يف توجيه عمل اللجنة

واستذكرت اللجنة  . وشـّددت اللجـنة عـلى أمهـية تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث               -١٣
أن مسـؤولية تنفـيذ التوصيات تقع على عاتق الدول األعضاء ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي            

 مــن اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني واملــنظمات احلكومــية الدولــية للــتعاون املــتعّدد         بتوجــيهات
 .األطراف وسائر اهليئات اليت هلا أنشطة ذات صلة بالفضاء

واتفقــت اللجــنة عــلى أمهــية الــنظر يف الصــالت بــني عمــل اللجــنة وجــداول األعمــال    -١٤
نة التنمـية املسـتدامة مـن أجل        العاملـية الكـربى اخلاصـة بالتنمـية، وخصوصـا جـداول أعمـال جلـ               

 .تنفيذ توصيات مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

والحظـت اللجـنة أن هـناك أوجـه تشـابه بـني عمـل اللجـنة واملسائل اليت جيري تناوهلا            -١٥
ــيذ اللجــنة توصــيات         ــتعلق بتنف ــيما ي ــريق املخــتص برصــد األرض، خصوصــا ف مــن خــالل الف

 اللجــنة أيضــا أن الفــريق املخــتص برصــد األرض أُنشــئ عقــب والحظــت. اليونيســبيس الثالــث
 ٢٠٠٣يوليه  / متوز ٣١مؤمتـر القمـة املعـين برصـد األرض، الـذي عقد يف واشنطن العاصمة يف                 

لغـرض صـوغ خطـة تنفـيذ مدهتـا عشـر سـنوات تسـتهدف انشـاء نظام أو نظم شاملة ومنّسقة                   
ض، ولزيادة فهم العمليات األرضية ومسـتدامة لرصـد األرض لتيسـري الرصد املستمر حلالة األر       

الدينامــية، ولــتعزيز التنــّبؤ بــتطّور املــنظومة األرضــية، وللمضــي يف تنفــيذ االلــتزامات الــتعاهدية   
والحظـت اللجـنة أيضا أن الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، رمبا تود اإلسهام             . البيئـية 

التنســيق وتقاســم املعــارف يف جمــال يف جهـود الفــريق املخــتص برصــد األرض مــن أجــل زيــادة  
 .رصد األرض من الفضاء
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والحظـت اللجـنة أنـه ضـمن اطـار األنشطة اليت تضطلع هبا األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة                   -١٦
 تقــوم حكومــة كولومبــيا بتنظــيم )١(األمريكــية الــرابع املعــين بالفضــاء لتنفــيذ خطــة عمــل املؤمتــر

جتربة : نشطة املتعلقة بالفضاء اجلوي لصاحل كولومبيا     جـدول أعمال األ   "حلقـة دراسـية عـنواهنا       
يونيه / حزيـران ٢٧ إىل  ٢٤، سـتعقد يف ريـو نـيغرو، مـيديني، كولومبـيا، مـن               "أمـريكا الالتينـية   

وتسـتهدف احللقـة تـبادل اخلـربات يف أمـريكا الالتينـية والكـاريـيب ويف مـناطق أخرى                   . ٢٠٠٤
االقتصادية - احلصول على املنافع االجتماعية    بشـأن انشـاء هيـئة معنـية بالفضـاء مـن أجل تيسري             

 .املتأّتية من استخدام التكنولوجيات الفضائية

، اتفقت على   ٥٨/٨٩ من قرارها    ٤١والحظـت اللجـنة أن اجلمعية العامة، يف الفقرة           -١٧
ــناء نظــرها يف ســبل ووســائل احلفــاظ عــلى الفضــاء اخلــارجي لألغــراض        ــه ميكــن للجــنة، أث أن

يف سبل تعزيز التعاون االقليمي واألقاليمي استنادا إىل اخلربات املستمّدة من           السـلمية، أن تنظر     
والحظـت اللجـنة أيضـا أن اجلمعـية العامة، يف الفقرة            . مؤمتـر القـارة األمريكـية املعـين بالفضـاء         

 مـن القـرار، أحاطـت عـلما برغـبة الدول األعضاء يف منطقة أمريكا الالتينية والكاريـيب يف                   ٢٤
 . مؤسسي على ذلك املؤمترإضفاء طابع

والحظـت اللجـنة أن الـتقرير السـنوي عن االحتفال الدويل بأسبوع الفضاء العاملي يف               -١٨
، الــذي أعّدتــه الــرابطة الدولــية للفضــاء بالــتعاون مــع مكتــب شــؤون الفضــاء          ٢٠٠٣عــام 

 .(ST/SPACE/23)اخلارجي، قد أُتيح يف منشور خاص 

قّدمته الدول األعضاء من تقارير عن تشجيع وتنظيم والحظـت اللجـنة مـع التقدير ما         -١٩
 .األنشطة الَوُصولة إىل الناس احتفاال بأسبوع الفضاء العاملي

وأُعـرب عـن رأي مـؤّداه أن تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث تسـهم إسهاما كبريا                     -٢٠
ة وتــناقص يف مواجهــة حتّديــات املســتقبل، وال ســيما الفقــر وتدهــور البيــئة والكــوارث الطبيعــي 

 .موارد الطاقة

وأُبـدي رأي مفـاده أن أفـرقة العمـل ينبغي أن تواصل عملها من أجل املضي يف حتديد       -٢١
 .وتنفيذ خطط العمل باستبانة وسائل وأهداف ومهام معّينة إلجناز تلك األعمال

وأُعــرب عــن رأي مــؤّداه أنــه عــلى الــرغم مــن حتديــد عــدد مــن االجــراءات امللموســة    -٢٢
ورأى ذلك  .  لتنفـيذ مشـاريع استرشـادية فـإن نقـص الـتمويل سيعوق تنفيذها الكامل               والعملـية 

الوفـد أنـه ميكـن للـبلدان املـتقّدمة أن تـؤّدي دورا رئيسـيا يف مساعدة البلدان النامية على تنفيذ                      

                                                                 
 .، املرفق الثاين(A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم  (1) 
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توصــيات اليونيســبيس الثالــث، بــأن تتــّربع إىل الصــندوق االســتئماين ملكتــب شــؤون الفضــاء     
ذلــك تشــجيع التــّربعات مــن اهليــئات غــري احلكومــية ومــن صــناعات القطــاع اخلــارجي، مبــا يف 

اخلـاص، مـع توفـري مـرونة كافـية لتمكني املكتب من استخدام تلك األموال يف تنفيذ توصيات               
 .اليونيسبيس الثالث وفقا لألولويات اليت حّددهتا اللجنة

ظر يف إعداد بيان تفصيلي     وأُبـدي رأي مفـاده أن األوسـاط املعنية بالفضاء ينبغي أن تن             -٢٣
يـربز مـا لعلـوم وتكنولوجـيا الفضـاء مـن إسهام أساسي يف تطّور جمتمع املعلومات، لتقدميه إىل                    
املـرحلة الثانــية مــن مؤمتــر القمــة العــاملي جملـتمع املعلومــات، الــيت ســتعقد يف تونــس العاصــمة يف   

 .٢٠٠٥نوفمرب /تشرين الثاين
  

  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ها الفرعيتني للفترة تشكيلة مكاتب اللجنة وهيئتي -حاء 
 وعمــال بالــتدابري املــتعلقة بطــرائق ٥٨/٨٩ مــن قــرار اجلمعــية العامــة ١٣وفقــا للفقــرة  -٢٤

 كانون  ١٠ املؤرخ   ٥٢/٥٦عمـل اللجـنة وهيئتيها الفرعيتني، حسبما أقّرهتا اجلمعية يف قرارها            
ها الفرعيـتني للفترة    ، نظـرت اللجـنة يف تشـكيلة مكاتـب اللجـنة وهيئتـي             ١٩٩٧ديسـمرب   /األول
٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

والحظـت اللجـنة أن جمموعـة دول أوروبـا الغربـية ودول أخـرى أقّرت ترشيح جريار                   -٢٥
ملنصـب رئـيس جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية للفترة                  ) فرنسـا (براشـيه   
٢٠٠٧-٢٠٠٦. 

تييندريبــيوغو .  روالحظــت اللجــنة أن جمموعــة الــدول األفريقــية أقــّرت ترشــيح بــول   -٢٦
ملنصــب النائــب الــثاين لرئــيس جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ) بوركيــنا فاســو(

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السلمية ومقرّرها للفترة 

والحظـت اللجـنة أن جمموعـة دول أمـريكا الالتينية والكاريـيب أقّرت ترشيح راميوندو                -٢٧
فرعــية القانونــية، الــتابعة للجــنة اســتخدام  ملنصــب رئــيس اللجــنة ال) شــيلي(غونزالــيس أنيــنات 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، للفترة 

٢٨- [...] 
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   مسائل أخرى -طاء 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦اإلطار االستراتيجي املقترح للفترة  -١ 

كـان معروضـا أمـام اللجنة اإلطار االستراتيجي للربنامج املتعلق باالستخدامات السلمية              -٢٩
). ٥الربنامج   (A/59/6، حسبما ورد يف الوثيقة      ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفضـاء اخلارجي لفترة السنتني      

 .وقد اتفقت اللجنة على اإلطار االستراتيجي املذكور

والحظـت اللجـنة أن اإلطار االستراتيجي حيّدد جماالت األولوية لدعم تنفيذ توصيات              -٣٠
ة باالجـراءات املوصـى هبا يف خطة التنفيذ         اليونيسـبيس الثالـث، مبـا فـيها التوصـيات ذات الصـل            
 وخطـة العمـل الصادرة عن مؤمتر القمة     )٢(الصـادرة عـن مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة             

 .العاملي جملتمع املعلومات
  

  عضوية اللجنة -٢ 
، نظـرت اللجـنة يف طلـب اجلماهريية العربية الليبية           ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣١
 .نضمام إىل عضوية اللجنةاال

واسـتذكرت اللجـنة طلب اجلمعية العامة اجراء مشاورات بّناءة داخل اللجنة، وكذلك              -٣٢
فـيما بـني اجملموعـات االقليمـية، مـع مراعاة مبدأ التوزيع اجلغرايف العادل، بغية  التوّصل إىل قرار                    

لدورة التاسعة واخلمسني للجمعية    اجيـايب وهنـائي بشـأن عضـوية اجلماهرييـة العربـية الليبـية أثـناء ا                
 .العامة

 .والحظت اللجنة أيضا طلب تايلند االنضمام إىل عضوية اللجنة -٣٣

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تصــبح اجلماهرييــة العربــية الليبــية وتايلــند عضــوين كــاملني يف   -٣٤
 .اللجنة

  
  املشاركة يف أعمال اللجنة -٣ 

ــرار اجلمعــية  ٤٨وفقــا للفقــرة  -٣٥ ، نظــرت اللجــنة يف ســبل حتســني   ٥٨/٨٩العامــة  مــن ق
واستذكرت اللجنة أن   . مشـاركة الـدول األعضـاء واهليـئات الـيت تتمـّتع بصفة مراقب يف أعماهلا               

                                                                 
 ٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،   (2)

 .٢، الفصل األول، القرار  )A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب /أيلول
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 طلبت إىل اللجنة أن تتفق يف دورهتا الثامنة واألربعني على توصيات            ٥٨/٨٩اجلمعـية يف قرارها     
 .حمّددة يف هذا الشأن

٣٦- [...] 
  

  يف جدول أعمال اللجنةبند جديد  -٤ 
كـان معروضـا على اللجنة اقتراح من اجلمهورية العربية السورية بادراج بند جديد يف               [ -٣٧

 .](…A/AC.105/2004/CRP)" الفضاء وعلم اآلثار"جدول األعمال عنوانه 

. واتفقــت اللجــنة عــلى ادراج هــذا البــند يف جــدول أعمــال دورهتــا الثامــنة واألربعــني   [ -٣٨
، سوف تقّرر اللجنة يف تلك الدورة ما        ٢٠٠٥إىل العمـل املـنجز والتقّدم احملرز يف عام          واسـتنادا   

 .]إذا كانت ستواصل ادراج هذا البند يف جدول أعماهلا
  

  عرض خاص -٥ 
، رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أثناء دوراهتا        )كندا(نظـرا ملـا قّدمه كارل دويتش         -٣٩

اسـعة والـثالثني واألربعـني، مـن مسـامهة قـّيمة يف عمـل اللجـنة، وخصوصا                  الثامـنة والـثالثني والت    
دوره يف إنشــاء آلــية لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث، اتفقــت اللجــنة عــلى أن يقــّدم، أثــناء  
ــن           ــية لعمــل اللجــنة وع ــية والتقن ــب العلم ــن اجلوان ــني، عرضــا خاصــا ع ــنة واألربع ــا الثام دورهت

 .اخلطوات املقبلة
  

  ربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيال -ياء 
اتفقـت اللجـنة عـلى اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورهتا ودوريت هيئتيها الفرعيتني يف             -٤٠
 :٢٠٠٥عام 

 
 املكان املوعد 

 فيينا ٢٠٠٥مارس / آذار٤-فرباير/ شباط٢١ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 فيينا ٢٠٠٥أبريل / نيسان١٥-٤ اللجنة الفرعية القانونية

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 فيينا ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧-٨   يف األغراض السلمية 
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