
A/AC.105/L.265  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
24 May 2006 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
060606    V.06-54306 (A) 
*0654306* 

 ستخدام الفضاء اخلارجي جلنة ا

 يف األغراض السلمية
 التاسعة واألربعونالدورة 
 ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧ فيينا،
 ∗ من جدول األعمال املؤقت١٤البند 

 مسائل أخرى
   
 دور جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  

   **وأنشطتها يف املستقبل
 ورقة عمل أعدا األمانة  

 
 

  مقدمة -أوال  
يف الـدورة الثامـنة واألربعـني للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية           -١
، قـدم رئـيس اللجـنة الفرعية العلمية         ٢٠٠٥يونـيه   / حزيـران  ١٧ إىل   ٨، املعقـودة مـن      )اللجـنة (

، عرضا خاصا بعنوان )كـندا (، السـيد كـارل دوتـش       ٢٠٠٣ - ٢٠٠١والتقنـية خـالل الفـترة       
ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء      " ــية ال مالحظــات بشــأن أنشــطة اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

وبـناء عـلى ذلـك العـرض، أعـد رئـيس اللجـنة خـالل الفترة          ". اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      

__________ 
* A/AC.105/L.263. 

املشاورات غري الرمسية اليت    بسبب   ،األسابيع العشرة يف احلدود الزمنية اليت تقتضيها قاعدة        تقـدم هـذه الوثيقة    مل   **
أجريـت أثـناء وعقب الدورة اخلامسة واألربعني للجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي                

 .٢٠٠٦أبريل / نيسان١٣ إىل ٣يف األغراض السلمية، املعقودة من 
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التخطيط "، ورقـة غري رمسية بعنوان       )نـيجرييا (، السـيد أديغـون آديـه أبـيودون          ٢٠٠٥-٢٠٠٤
 .لكي تنظر فيها اللجنة" طتها يف املستقبلألدوار اللجنة وأنش

 وبـناء عـلى املناقشـات الـيت جـرت يف تلك الدورة حول مضمون الورقة غري الرمسية،                 -٢
اتفقـت اللجـنة عـلى أن من املهم النظر يف تطور األنشطة الفضائية ويف الطريقة اليت تتمكن ا                    

على استخدام الفضاء اخلارجي يف     اللجـنة مـن وضـع خطـة طويلـة األمد لتعزيز التعاون الدويل               
 )1(.األغراض السلمية

وطلبـت اللجـنة إىل مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي أن يعد ورقة عمل يراعي فيها ما                  -٣
جـاء يف ورقـة الرئـيس غـري الرمسـية مـع إيـالء االعتـبار الواجـب لـآلراء الـيت أبداهـا املمثلون يف                 

 )2(.٢٠٠٦ورــا التاســعة واألربعــني يف عــام دورة اللجــنة تلــك، لكــي تــنظر فــيها اللجــنة يف د
 .وقد أعدت األمانة هذه الوثيقة استجابة لذلك الطلب

  
  اخللفية  -ثانيا  
 عرض مقدم من رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية خالل الفترة -ألف 

  ٢٠٠٣ إىل ٢٠٠١من 
ــترة        -٤ ــية خــالل الف ــية والتقن ــية العلم ــيس اللجــنة الفرع ، يف ٢٠٠٣-٢٠٠١ أعــرب رئ

عرضــه أمــام اللجــنة، عــن مــنظوره بشــأن الدافــع وراء إنشــاء اللجــنة واللجــنة الفرعــية العلمــية   
ــية التابعــتني هلــا وبشــأن إجنازاــا وضــرورة تفكــري اللجــنة يف      والتقنــية واللجــنة الفرعــية القانون

اللجنة والحـظ بوجه خاص أنه منذ إنشاء        . األهـداف الـيت ينـبغي أن تسـعى إلـيها يف املسـتقبل             
 :، حدث ما يلي١٩٥٩يف عام 

تغـير الدافــع وراء األنشــطة الفضــائية واتســع نطــاق مشــاركة أطــراف جديــدة   )أ( 
 فيها اتساعا كبريا؛

مل يـأخذ اإلدراك بإمكانـات الفضـاء الكاملـة يف املسـاعدة عـلى حل املشاكل                  )ب( 
 العاملية ينتشر داخل جمتمع الفضاء وخارجه إال اآلن فقط؛

__________ 
 مدونة يف آلراء اليت أبدا الدول األعضاء أثناء الدورة الثامنة واألربعني بشأن دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبلا  (1) 

 ).COPUOS/T.547 - COPUOS/T.549 و COPUOS/T.538 و COPUOS/T.536(احملاضر احلرفية لتلك الدورة 
، الفقرتان )Corr.1 و A/60/20( والتصويب ٢٠ق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللح  (2) 

 .٣١٧ و٣١٦
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األنشــطة الفضــائية إىل زيــادة مل يســبق هلــا مثــيل يف املعــارف املــتعلقة        أدت  )ج( 
بـالكون واملنظومة الشمسية واألرض بفضل املعلومات اليت جتمعها السواتل واملراصد واملسابري            

 الفضائية؛

شــهد النصــف األخــري مــن القــرن املاضــي تطــورا متزامــنا ومطــردا يف وجهــي    )د( 
العــيش عــلى كوكــب "ومــن أجــل دعــم " وكــب األرضتــرك ك"اســتخدام الفضــاء، مــن أجــل 

 ؛"األرض

ــثة، العســكرية مــنها      )ه(  ــية احلدي ــنظم األمن ــتجزأ مــن ال أصــبح الفضــاء جــزءا ال ي
واملدنــية، وقــد أرســيت بــنجاح أســس الطائفــة العريضــة مــن التطبــيقات الفضــائية عــلى األرض 

 .ملالحية ورصد األرضاملستخدمة اليوم يف جماالت األرصاد اجلوية واالتصاالت والنظم ا

والحـظ أنّ األمـم املـتحدة أدت دورا هامـا يف هـذا الـتحول حنو اتساع نطاق املشاركة                     -٥
والتطبـيق بإتاحـتها، مـن خـالل اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني وخمـتلف الوكاالت املتخصصة التابعة                   

ن، مبا يف ذلك حتفيز     هلـا، حمفـال فـريدا مـن نوعـه لتـبادل املعلومـات والتشـجيع الفعال على التعاو                  
وإقـرار بعـض املشـاريع احملددة والتشجيع على استخدام التطبيقات الفضائية على األرض ووضع               

 .معاهدات ومبادئ دولية لتوفري إطار يكفل االضطالع باألنشطة الفضائية بشكل منظّم

ة ورأى أنّ ظهــور آلــيات بديلــة يف تــبادل املعلومــات والتنســيق ووضــع الــربامج الدولــي  -٦
أدى تدرجيـيا إىل خفـض يف احلاجـة إىل اسـتخدام اللجـنة إلجـراء مناقشـات حـول إقامة برامج                     
فضـائية دولـية جديـدة أو لـتكون احملفِّـز الرئيسـي عـلى تطبـيق الـربامج الفضائية الدولية وتبادل                      

 وبـدا له، فضـال عـن ذلك، أنّ القيود الشديدة املفروضة على امليزانية حتد من تأثري    . املعلومـات 
 .مداوالت اللجنة على وجهة الربامج الفضائية يف العامل

والحـظ من ناحية أخرى أنه ما زال هناك جمال ضخم لتنفيذ الربامج الفضائية املنسقة                -٧
دولـيا الـيت تضـطلع بـدور فـيها الشراكات العامة أو الشراكات بني القطاعني العام واخلاص أو                   

طبيقات الفضائية ملعاجلة املشاكل اليت يسلّم قادة      الشـراكات اخلاصـة وتركّـز عـلى اسـتخدام الت          
العـامل عـلى وجـه العمـوم بأـا عظـيمة األمهـية للمجـتمع العـاملي، كالبيئة واالستدامة والفجوة                     

 .الرقمية واحلد من آثار الكوارث الطبيعية والكوارث اليت يسببها البشر وتدبر أمرها

ل أن يقتصــر االهــتمام عــلى التطبــيقات والحــظ أيضــا أنــه لــن يكــون كافــيا يف املســتقب -٨
ــذي       . الفضــائية عــلى األرض  ــذا العنصــر هــو ال ــدى املســتقبل أيضــا عنصــر يف الفضــاء، وه فل

سيســتحوذ عــلى اهــتمام األجــيال القادمــة، لــيس رغــبة مــنها يف االستكشــاف فحســب، بــل،    
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ة يف بصــورة أهــم، بســبب أمهــية الــدور الــذي ســتؤديه املــوارد املوجــودة خــارج الكــرة األرضــي
 .احلياة على األرض يف اية املطاف

ورأى أنـه ملّا كان الدور الذي ستؤديه موارد الفضاء والتعاون الدويل يف اية املطاف                -٩
يف دعـم احلـياة عـلى األرض هـو مـن صميم اهلدف وراء إنشاء اللجنة وجلنتيها الفرعيتني، فإن                    

 إطار يتضمن أهدافا حمددة ترتبط      أفضـل وسـيلة لـتحديد وجهـة اللجـنة يف املسـتقبل هي إنشاء              
بـاألهداف االقتصـادية واالجتماعـية الـيت وضـعها قـادة العـامل ملعاجلـة املشـاكل العاملـية الراهنة،                     
واسـتبانة األهـداف الفضـائية املتصـلة بالـتطور املـتوقّع للعامل خالل السنوات اخلمسني القادمة،                 

 .هدافوالدور الذي ميكن أن تؤديه اللجنة يف بلوغ تلك األ

وأوضـح رئـيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، أثناء املناقشة اليت تلت عرضه، أنّ إنشاء                -١٠
فـريق للتخطـيط الطويـل األمـد ليـنظر يف واليـة اللجـنة وأهدافها سيكون بقصد إجياد آلية ملعاجلة               
ــأن األنشــطة الفضــائية تشــكل جــزءا مــن جمموعــة        مســألة عــدم االعــتراف الكــامل حــىت اآلن ب

وقــال إنّ . األدوات املــتاحة لقــادة العــامل للمســاعدة عــلى حــل املســائل العاملــية يف اــال املــدين    
باسـتطاعة اللجـنة أن تسـاعد عـلى تغـيري ذلـك املفهـوم وأن تكـون يف الوقـت نفسـه مبـثابة عامل                          

ورأى أنه لكي يتسىن حتقيق ذلك، ال       . حفـز فعـال لتطبـيق األنشـطة الفضـائية عـلى نطـاق أوسع              
ــد ــية وعــلى ســاحة األنشــطة       ب ــيا يف الوضــع القــائم عــلى الســاحة العامل ــر اللجــنة مل  مــن أن تفكّ

 .الفضائية املستجدة يف القطاعني املدين والتجاري للتمكن من وضع ج مترابط مؤثّر
  

  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الورقة غري الرمسية اليت قدمها رئيس اللجنة خالل الفترة                         -باء  
، ٢٠٠٣-٢٠٠١ي قدمـه رئـيس اللجنة الفرعية خالل الفترة          اسـتنادا إىل العـرض الـذ       -١١

، ورقــة غــري رمســية لكــي تــنظر فــيها اللجــنة ٢٠٠٥-٢٠٠٤أعــد رئــيس اللجــنة خــالل الفــترة 
 :، الحظ فيها ما يلي"التخطيط ألدوار اللجنة وأنشطتها يف املستقبل"بعنوان 

ضــائي  تغــيرات جوهــرية يف منــتجات القطــاع الف   ١٩٩٩طــرأت مــنذ عــام    )أ( 
 العاملي وتنظيمه ويف مستعملي التطبيقات الفضائية واستخداماا؛

ــين       )ب(  ــتحدة الثالـــث املعـ ــم املـ ــر األمـ ــاد مؤمتـ ــنذ انعقـ ــنوات مـ مضـــت ســـت سـ
يف عام  ) اليونيسبيس الثالث (باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية             

ة وأنشــطتها وانصــب تركــيزه  الــذي خــرج بآخــر اســتعراض رئيســي ألولويــات اللجــن ١٩٩٩
 الرئيسي على التطبيقات الفضائية على األرض وليس على والية اللجنة بأكملها؛
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ــتمام        )ج(  ــن اه ــة يف استكشــاف الفضــاء ميكــن أن تســتفيد م توجــد عناصــر هام
 ا؛ اللجنة

ال توجـد خطـة مـتعددة السـنوات ترتـب األولويـات يف نشـاط اللجنة وتوجه                   )د( 
 هذا النشاط؛

إنّ ازديــاد توافــر تكنولوجـــيات املعلومــات اجلديــدة واملتمـــثلة يف كــل شـــئ       )ه( 
لقطـاع الفضـاء وقطـاع احملـافل الـبديلة ذي الصـلة واستخدامها على نطاق واسع أمر يستدعي               

 .إجراء استعراض للطريقة اليت تستطيع اللجنة أن تؤدي ا أعماهلا على أفضل وجه

 ١٥جـنة إنشاء فريق عامل خمصص يتألف من حنو          ولـتلك األسـباب، اقـترح رئـيس الل         -١٢
عضـوا لديهـم اخلـربة الفنـية الالزمـة، مع مراعاة التمثيل املناسب من حيث املناطق واملنظمات،             

 :لكي يضطلع باملهام التالية

اسـتعراض واليـة اللجنة وتقدمي ما قد يلزم من اقتراحات لتعديلها حسبما هو               )أ( 
ح دور اللجــنة املبــتغى يف الــنهوض باألنشــطة الفضــائية  ضــروري لكــي جيســد عــلى حنــو صــحي 

 الدولية احلاضرة واملقبلة؛

وضـع خطـة مخسـية ألنشطة اللجنة، تراعي متاما الفرص املوجودة حاليا واليت              )ب( 
 سيتزايد وجودها مستقبال، يف جمايل التطبيقات الفضائية واستكشاف الفضاء؛

ــنظر يف ســبل ووســائل تعزيــز الشــراكات     )ج(   مــع الكــيانات احلكومــية وغــري    ال
 احلكومية مما يلزم لتنفيذ األنشطة املقترحة تنفيذا فعاال؛

الـنظر يف سـبل ووسـائل القـيام بالتوعـية الالزمـة لـزيادة الطلـب على األنشطة                 )د( 
 .واملوارد الفضائية بني املستعملني احملتملني

  
عية العلمية والتقنية خالل نظر اللجنة يف العرض الذي قدمه رئيس اللجنة الفر -جيم 

 ويف الورقة غري الرمسية اليت قدمها رئيس اللجنة خالل ٢٠٠٣-٢٠٠١الفترة 
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفترة 

نظـرت اللجـنة يف العـرض الذي قدمه السيد رئيس اللجنة الفرعية والعلمية خالل الفترة        -١٣
، ٢٠٠٥-٢٠٠٤ الفترة    ويف الورقـة غري الرمسية اليت قدمها رئيس اللجنة خالل          ٢٠٠٣-٢٠٠١

 .من جدول األعمال" مسائل أخرى"يف إطار البند املعنون 
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وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مـؤداه أنّ وجـود خطـة طويلـة األمـد ورؤية لاللتزام                       -١٤
الطويـل األمـد بشــأن الفضـاء والسياسـة املــتعلقة بـه أمــر هـام ألعمـال اللجــنة وأنّ مـن املعقــول         

وكـان مـن رأي تلـك الوفـود أن مثة     .  يعـىن بـاخلطط املقـبلة للجـنة        بالـتايل أن ينشـأ فـريق عـامل        
حاجـة إىل اسـتعراض أنشطة اللجنة على خلفية األوضاع السائدة يف الصناعة الفضائية وغريها               
ــد للجــنة أن تظــل عــلى صــلة بواقــع القــرن احلــادي        ــه إذا مــا أري مــن األوســاط الفضــائية، وأن

 .غير احلثيثة يف حلبة الفضاءوالعشرين فال بد هلا من مواكبة خطى الت

ورأت بعـض الوفـود أنّ الداعـي إىل إنشـاء فـريق عـامل مـن ذلـك القبيل ليس واضحا                       -١٥
وأنّ األعمــال احلالــية للجنــتني الفرعيــتني تتــيح إمكانــيات مناســبة لكــي تــناقش اموعــات          

ة الطويلة األمد ومل تعـترض تلـك الوفـود عـلى النظر يف الرؤي    . اإلقليمـية األعمـال املقـبلة للجـنة       
ألعمـال اللجـنة، ولكـنها رأت أنّ هـذه الـرؤية، وال سيما طرائق السري العملي فيها، حتتاج إىل         

 .دراسة متعمقة

ورئــي أنّ مفهــوم النشــاط االستشــرايف يف اللجــنة هــام ولكــن ينــبغي أالّ يعطــي ذلــك      -١٦
 بــتعديل أنشــطتها مبــا النشــاط االنطــباع بــأن اللجــنة ال تســاير الواقــع ومل تقــم عــلى مــر الســنني

 .يتماشى مع حقائق اتمع الفضائي الكبري وأنشطته

وأعـرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أن اللجـنة عمـدت مـنذ قـيامها إىل تغيري عملها                    -١٧
والحـظ ذلـك الوفـد أنّ مؤمترات اليونيسبيس الثالثة اليت عقدت            . متاشـيا مـع التغـيرات العاملـية       
ية بعـني االعتـبار وأنّ تركـيز اللجـنة ينـبغي أن ينصـب على كيفية                 أخـذت تلـك الـتغريات العاملـ       

تنفـيذ التوصـيات الصـادرة عـن آخـر تلـك املؤمتـرات، أي اليونيسـبيس الثالـث، مضيفا بأن من                      
وكـان مـن رأيه أنه ينبغي أن    . شـأن هـذا الـنهج أن يعـزز األعمـال الـيت تقـوم ـا اللجـنة حالـيا                    

االعتــبار قــبل أن تــتخذ اللجــنة أي قــرار بشــأن إنشــاء  تؤخــذ مجــيع العوامــل ذات الصــلة بعــني 
 .الفريق العامل املقترح، وأنّ الوقت املناسب مل حين، بالتايل، إلنشاء مثل هذا الفريق

ورأى وفـد آخـر أنه ال بد من إجراء مناقشة متعمقة ومفصلة قبل إنشاء الفريق العامل      -١٨
لسيادة الوطنية يف االضطالع باألنشطة الفضائية املقـترح تـأخذ يف االعتـبار أمهـية اإلبقـاء على ا           

وكان من رأي ذلك الوفد أنّ هناك كيانات وأدوات         . واحملافظـة علـيها يف أي رؤيـة للمستقبل        
 .أخرى وطرائق أخرى لتكوين تلك الرؤية الطويلة األمد

، A/59/174(ودعـا وفـد ثالـث إىل إعطـاء أولويـة لتنفـيذ خطـة عمل اليونيسبيس الثالث                    -١٩
أكتوبر / تشرين األول  ٢٠، املؤرخ   ٥٩/٢، اليت أيدا اجلمعية العامة بقرارها       )الـباب سادسا، باء   

 .ورأى أنّ من املمكن بالتايل أن تشترك أفرقة عمل يف الفريق العامل املقترح إنشاؤه. ٢٠٠٤



 

7  
 

A/AC.105/L.265  

وأشـار وفـد آخـر إىل أنّ كال من اللجنتني الفرعيتني عملت حىت اآلن بصورة مستقلة                  -٢٠
فصــلة متامــا عــن األخــرى ورأى أنّ مــن الضــروري بالــتايل أن يــتحدد مــثال، االجتــاه الــذي   ومن

ينــبغي أن تســري فــيه اللجــنة وجلنــتها الفرعــية العلمــية والتقنــية فــيما يــتعلق بالعــلم والتكنولوجــيا 
واالجتـاه الـذي ينـبغي أن تسـري فـيه اللجـنة الفرعـية القانونـية فـيما يـتعلق بـرد فعـلها إزاء تطور                           

وكــان مــن رأي ذلــك الوفــد أنّ العمــل الــذي ســيقوم بــه الفــريق العــامل  . لعــلم والتكنولوجــياا
 .املقترح إنشاؤه سيكون مفيدا يف ذلك السياق

  
  دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل -ثالثا

أخـذت األمانـة بعـني االعتـبار يف إعـداد هـذه الوثيقة العرض الذي قدمه رئيس اللجنة                   -٢٢
 والورقـة غـري الرمسية اليت قدمها رئيس     ٢٠٠٣-٢٠٠١مـية والتقنـية خـالل الفـترة         الفرعـية العل  

ــناء    ٢٠٠٥-٢٠٠٤اللجــنة خــالل الفــترة    واآلراء الــيت أعــرب عــنها ممــثلو الــدول األعضــاء أث
 . الدورة الثامنة واألربعني للجنة

يف واهلـــدف اإلمجـــايل لـــربنامج األمـــم املـــتحدة املعـــين باســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي    -٢٣
األغــراض الســلمية هــو تعزيــز الــتعاون الــدويل عــلى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    
الســلمية، لتحقــيق التنمــية االقتصــادية واالجتماعــية والعلمــية، وال ســيما ملــا فــيه مــنفعة الــبلدان 

) ١٣-د (١٣٤٨وقــد تطــور هــذا الــربنامج نتــيجة اعــتراف اجلمعــية العامــة يف قــرارها . النامــية
ــؤرخ  بأمهــية اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    ١٩٥٨ديســمرب / كــانون األول١٣ امل

ويستمد . السـلمية حصـرا وبضـرورة تعزيـز الـتعاون الـدويل يف االضـطالع باألنشـطة الفضائية                 
هـذا الـربنامج سـنده التشـريعي ووجهـته من قرارات اجلمعية العامة ذات الصلة ومقررات جلنة                  

 بقــرار اجلمعــية ١٩٥٩ األغــراض الســلمية، الــيت أُنشــئت عــام   اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف 
ــتها الفرعــية العلمــية    )١٤-د( ألــف ١٤٧٢العامــة  ــية وجلن ــتها الفرعــية القانون ، ومقــررات جلن

وتــرد التوصــيات املتصــلة حتديــدا بــالعمل املــزمع االضــطالع بــه يف . والتقنــية وهيــئاما الفرعــية
إعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية  : األلفــية الفضــائية"إطــار هــذا الــربنامج يف القــرار املعــنون 

ــرارها       )3(،"البشــرية ــة يف ق ــية العام ــه اجلمع ــث وأيدت ــتمده اليونيســبيس الثال ــذي اع  ٥٤/٦٨ ال
 .١٩٩٩ديسمرب / كانون األول٦املؤرخ 

__________ 
‐١٩تقرير األمم املتحدة الثالث بشأن استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  (3) 

 .١الفصل األول، القرار ) A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠
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 وقُبيل انعقاد اليونيسبيس    ١٩٩٩وقامـت اللجـنة، يف دورـا الثانـية واألربعـني يف عام               -٢٤
ومكّن اهليكل املنقّح اللجنتني  . لـث مباشـرة، بتنقـيح هيكل جداول أعمال جلنتيها الفرعيتني          الثا

ــتعددة        ــا يف إطــار خطــط العمــل امل ــدة إم ــنودا جدي الفرعيــتني مــن تضــمني جــداول األعمــال ب
الســنوات، بــأهداف يتعــين حتقــيقها يف غضــون فــترة حمــددة، وإمــا كمســائل أو بــنود مــنفردة     

وأدى ذلك االتفاق الذي توصلت إليه      . لـنظر فـيها عـلى دورة واحـدة فقـط          للمناقشـة يقتصـر ا    
اللجـنة إىل تنشيط أعمال هاتني اهليئتني وتدعيم دورمها يف تعزيز التعاون الدويل على استخدام               

 .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــام  -٢٥ ــرارها    ٢٠٠٤ويف ع ــة، يف ق ــية العام ــر ٥٩/٢، استعرضــت اجلمع ــتقدم احمل ز يف ، ال
 خطـة عمـل اللجنة الواردة يف        ٥٩/٢تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث وأيـدت، يف قـرارها              

 ).، الباب سادسا، باءA/59/174(تقريرها 

ونظـرت اللجنة، أثناء استعراضها عملية تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، يف خلفية             -٢٦
اليت مشلت مشاركة الصناعة الفضائية اليونيسـبيس الثالـث وجوانبه التنظيمية الفريدة من نوعها     

ــيها    ــيت توصــل إل ــتائج ال ــيذ توصــيات     . والشــباب، والن ــتلفة لتنف ــيات خم ونظــرت اللجــنة يف آل
اليونيسـبيس الثالـث الـيت مـنها خطـة عمـل مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي واآلليات الوطنية،                    

ك التوصيات، والتقدم واستعرضـت الـتقدم الذي أحرزته اللجنة وهيئتاها الفرعيتان يف تنفيذ تل         
احملـــرز مـــن خـــالل اجلهـــود الوطنـــية واإلقليمـــية، وأنشـــطة كـــيانات مـــنظومة األمـــم املـــتحدة   

وبغـــية تعظـــيم فعالـــية مواردهـــا، . واملـــنظمات احلكومـــية الدولـــية واملـــنظمات غـــري احلكومـــية
ء اعـتمدت اللجـنة، يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، آلـية مـرنة فـريدة مـن نوعها بإنشا            

أفــرقة عمــل تســتغل الشــراكات القائمــة بــني أمانــتها والــدول األعضــاء واملــنظمات احلكومــية    
 .الدولية واملنظمات الدولية غري احلكومية

ــر اعــتماد اهلــياكل       -٢٧ ــيها الفرعيــتني إث ونظــرت اللجــنة أيضــا يف إجنازاــا وإجنــازات جلنت
لى اللجـــنة مهمـــة الـــنظر يف املـــنقحة جلـــداول أعماهلمـــا، والحظـــت أنّ هـــذه اآللـــية تيســـر عـــ

 . احملددة يف إعالن فيينا وتتناول التحديات العاملية٣٣اإلجراءات الـ

 خطــة طــريق ملواصــلة تطويــر القــدرات الفضــائية  (A/59/174)ويتضــمن تقريــر اللجــنة  -٢٨
تعزيــزا للتنمــية البشــرية، جبعــل األدوات الفضــائية أكــثر توافــرا مــن خــالل االنــتقال مــن عــرض 

 .ولوجيا الفضاء إىل التوسع يف االنتفاع العملي من اخلدمات الفضائيةفائدة تكن

ــتعزيز      -٢٩ وتــتألف خطــة العمــل الــواردة يف ذلــك الــتقرير مــن اســتراتيجية طويلــة األمــد ل
ــلم         ــيم اســتخدام ع ــر وتدع ــدويل يف جمــال تطوي ــيمي وال ــلى الصــعيد الوطــين واإلقل ــيات ع اآلل
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ربامج العاملـية الشاملة للتنمية املستدامة؛ واستحداث       وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاما لدعـم الـ         
قـدرات فضـائية عاملـية منسـقة؛ ودعـم جـداول أعمـال حمـددة لتلبـية احتياجات التنمية البشرية                     

 .على املستوى العاملي؛ ودعم التنمية الشاملة للقدرات

وفــر، يف أنّ باســتطاعتها أن ت) ٢٢٧، الفقــرة A/59/174(والحظـت اللجــنة يف الــتقرير   -٣٠
ــزوديها احملــتملني         ــتطوير الفضــائية وم ــات ال ــني مســتعملي خدم ــيذ خطــة العمــل، جســرا ب تنف
باسـتبانتها احتـياجات الـدول األعضـاء وتنسيقها التعاون الدويل على تيسري الوصول إىل النظم              

نية العلمـية والتقنـية الـيت قد تليب تلك االحتياجات، مع مراعاة التفاعل بني خمتلف األطراف املع    
يف تنفــيذ االســتراتيجية مســتقبال واالعــتماد عــلى األدوار واالحتــياجات ذات الصــلة لألطــراف 

 .الفاعلة يف جمتمع الفضاء الكبري

وتسـتهدف خطـة اللجـنة اإلمجالـية يف إطار الربنامج املعين باستخدام الفضاء اخلارجي                -٣١
 الفضاء اخلارجي، ما يؤدي إىل      يف األغـراض السلمية تدعيم النظام القانوين الدويل الذي حيكم         

حتســن األحــوال الالزمــة لتوســيع نطــاق الــتعاون الــدويل عــلى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    
األغـراض السـلمية ودعـم اجلهـود املـبذولة على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية، مبا يف ذلك                  

شؤون الفضاء، بغية تعظيم    جهـود كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة والكـيانات الدولـية املعنية ب               
 .منافع استخدام علم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما

ويتمـثل أحـد العناصـر األساسـية يف عمـل اللجـنة يف مواصـلة تعزيز الترابط والتآزر يف           -٣٢
األعمـال املتصـلة بالفضـاء الـيت تضـطلع ـا كـيانات مـنظومة األمـم املتحدة والكيانات الدولية                     

ــية بشــؤون الف  ــيقاما كــأدوات      املعن ــلم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطب ضــاء يف جمــال اســتخدام ع
للــنهوض بالتنمــية البشــرية وزيــادة التنمــية اإلمجالــية للقــدرات، مبــا يف ذلــك مــن خــالل زيــادة   
التنســيق داخــل االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وزيــادة     

 بشــؤون الفضــاء، وزيــادة الــتآزر بــني عمــل هــذه اللجــنة الــتفاعل مــع الكــيانات الدولــية املعنــية
 .وعمل جلنة التنمية املستدامة

ويتمـثل عنصــر أساســي آخــر يف مواصــلة تدعــيم القــدرة، ال ســيما يف الــبلدان النامــية،   -٣٣
عـلى اسـتخدام تطبـيقات عـلم وتكنولوجـيا الفضـاء ألغـراض التنمـية املسـتدامة وزيـادة الوعـي            

فع علم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما بغية تلبية االحتياجات اتمعية         لـدى صـناع القـرار مبنا      
إىل التنمـية املسـتدامة مـن خـالل الـتعاون فـيما بني الدول األعضاء والكيانات الوطنية والدولية           

 .املعنية بشؤون الفضاء، مبا يف ذلك القطاع اخلاص عند االقتضاء
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 يف مداوالا املتواصلة بشأن التخطيط الطويل       وميكـن أن تـأخذ اللجـنة بعـني االعتبار،          -٣٤
األمـد لدورهـا وأنشـطتها يف املسـتقبل، املعلومـات املقدمة يف هذه الوثيقة، عند النظر يف تعزيز                    

 .دورها املتواصل يف دفع عجلة التعاون والتنسيق الدوليني يف جمال األنشطة الفضائية
 


