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*1146306* 
            �    الرجاء إعادة االستعمال

  
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  االستعمار  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/66/425() اللجنة الرابعة(

  

  التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ٦٦/٧١
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٦ديــــــسمرب / األول كـــــانون ١٣ املــــــؤرخ ٥١/١٢٢ إىل قراراـــــا  إذ تـــــشري   

ــؤرخ ٥٤/٦٨ و ــانون األول٦ املــــ ــؤرخ ٥٩/٢  و١٩٩٩ديــــــسمرب / كــــ ــشرين ٢٠ املــــ  تــــ

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املؤرخني   ٦١/١١١  و ٦١/١١٠  و ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

ــؤرخ ٦٢/١٠١ و ــانون األول١٧ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٢/٢١٧  و٢٠٠٧ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

 ٦٥/٢٧١  و٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٦٥/٩٧  و٢٠٠٧ديـــسمرب /األول

  ،٢٠١١ أبريل/نيسان ٧املؤرخ 

باإلجنازات اهلائلة اليت حتققت خالل السنوات اخلمسني املاضية فيما يتعلـق           وإذ تسلم     

ــل       ــشري إىل احملف ــسلمية، وإذ ت ــشرية إىل الفــضاء واستكــشاف الفــضاء لألغــراض ال ــة الب بالرحل

 الدويل يف جمال األنشطة الفضائية الذي متثله جلنـة اسـتخدام   الفريد على الصعيد العاملي للتعاون 

  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،

مبـا للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة يف تعزيـز وتوسـيع           وإذ هي مقتنعة اقتناعـا راسـخا          

نطاق استكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا                  

 ويف مواصــلة اجلهــود كــي تــشمل الفوائــد املــستمدة مــن ذلــك مجيــع الــدول،   للبــشرية مجعــاء،

وأيضا بأمهية التعاون الدويل يف هذا امليدان الذي ينبغـي أن تظـل األمـم املتحـدة تـضطلع بـدور                

  املنسق فيه،
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يف ذلــك معــايري   أمهيــة التعــاون الــدويل يف إعــالء ســيادة القــانون، مبــا تعيــد تأكيــدوإذ  

 ودورهـا املهـم يف التعـاون الـدويل الستكـشاف الفـضاء اخلـارجي       تـصلة بـذلك     املقانون الفضاء   

  وأمهيـة التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـة                ،واستخدامه يف األغراض السلمية   

اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديـدة الناشـئة،             

  دان النامية،لبلإىل ا بالنسبة وخصوصا

 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،  وإذ يــساورها بــالغ القلــق 

 املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان      تضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهـدة   وإذ

 )١(يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا

  ،)الفضاء اخلارجيدة معاه(

 قـدرات   الـيت هلـا    الـدول    سـيما  ال مجيع الـدول، و    بضرورة أن تسهم بنشاط    وإذ تسلم  

، يف بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء   كــبرية يف ميــدان الفــضاء

اخلـارجي، باعتبــار ذلـك شــرطا أساسـيا لتعزيــز التعـاون الــدويل وتوطيـده يف جمــال استكــشاف      

  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،الفضاء 

  أن احلطام الفضائي مسألة تثري قلق مجيع الدول،ب سلم أيضاوإذ ت 

ــظ  ــه يف     وإذ تالحـ ــضاء وتطبيقاتـ ــشاف الفـ ــوير استكـ ــلة تطـ ــرز يف مواصـ ــدم احملـ  التقـ

الـدويل،   التعاون يف يسهممبا  السلمية ويف خمتلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية،         األغراض

  امليدان، هذا وأمهية مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف

  تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعـالن األمـم    ضرورة ب واقتناعا منها  

  ،)٢(املتحدة لأللفية

  ،)٣(األثر املدمر الذي حتدثه الكوارث إزاء وإذ يساورها بالغ القلق 

 علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال إدارة           نيالـدولي والتعـاون   ز التنـسيق     يف تعزيـ   ورغبة منها  

لطوارئ عن طريق زيادة فـرص حـصول مجيـع البلـدان علـى          يف حاالت ا   واالستجابةالكوارث  

 وتيسري بنـاء القـدرات وتعزيـز املؤسـسات املعنيـة           تلك اخلدمات اخلدمات الفضائية واستعماهلا ل   

  النامية، يف البلدان وخباصةبإدارة الكوارث، 
_______________ 

لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار       . ٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد  جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،    )١(
 .، املرفق)٢١ - د( ٢٢٢٢

  .٥٥/٢انظر القرار  )٢(

  .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“ الكوارث” بـ قصدي )٣(
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  بأن استخدام علوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا يف        وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا     

 بعــد وإدارة الكــوارث ومحايــة البيئــة مــنبعــد والتعلــيم الرعايــة الــصحية مــن جمـاالت مــن قبيــل  

 الــيت عامليــةالؤمترات املــ أهــداف حتقيــقالتطبيقــات األخــرى املتعلقــة برصــد األرض يــساهم يف و

ختلــف جوانــب التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، مل  للتــصدي األمــم املتحــدةهاتعقــد

  الفقر،  القضاء علىوخباصة

 أقـر بالـدور اهلـام    ٢٠٠٥ يف ذلك الصدد بأن مؤمتر القمة العاملي لعـام         وإذ حتيط علما   

  ،)٤(م والتكنولوجيا يف تعزيز التنمية املستدامةوؤديه العلتالذي 

ــد نظــرت   ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي   يفوق ــر جلن ــسلمية عــن    تقري يف األغــراض ال

  ،)٥( الرابعة واخلمسنيأعمال دورا

األغـراض الـسلمية عـن أعمـال       تقرير جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف       تقر - ١ 

  ؛)٥(اخلمسنيالرابعة ودورا 

، اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية      الفـضاء  جلنـة اسـتخدام   على أن تنظـر     توافق   - ٢  

يف دورا اخلامسة واخلمسني، يف البنـود املوضـوعية الـيت أوصـت ـا اللجنـة يف دورـا الرابعـة               

  النامية؛  شواغل البلدانسيما الشواغل مجيع البلدان، وآخذة يف اعتبارها ، )٦(واخلمسني

ة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي     أن اللجنة الفرعية القانونيـة التابعـة للجنـ         تالحظ - ٣ 

حسبما كلفتـها بـه اجلمعيـة العامـة     اخلمسني يف دورا   )٧(يف األغراض السلمية واصلت أعماهلا    

  ؛٦٥/٩٧يف قرارها 

 ،احلاديـة واخلمـسني   يف دورـا  ،لجنـة الفرعيـة القانونيـة   على أن تقوم ال  توافق   - ٤ 

 االنعقـاد مـن جديـد وفقـا ملـا أوصـت       بـالنظر يف البنـود املوضـوعية وبـدعوة األفرقـة العاملـة إىل      

   البلدان النامية؛شواغل سيما ال مجيع البلدان، وشواغلآخذة يف اعتبارها ، )٨(اللجنة به

_______________ 

  .٦٠، الفقرة ٦٠/١انظر القرار  )٤(

  ).(A/66/20 ٢٠، امللحق رقم السادسة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )٥(

  . ٣٠٤املرجع نفسه، الفقرة  )٦(

  .A/AC.105/990  دال؛ و-املرجع نفسه، الفصل الثاين  )٧(

، )A/66/20 (٢٠الرمسيـــة للجمعيــــة العامــــة، الـــدورة الـــسادسة والـــستـون، امللحـــق رقـــم   الوثـــائق :انظـــر )٨(
  .٢١٨ إىل ٢١٥ الفقرات
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 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية املنظمة السـتخدام            حتث - ٥ 

نــضمام إليهــا وفقــا  يف التــصديق علــى تلــك املعاهــدات أو اال النظــر علــى  )٩(الفــضاء اخلــارجي

  إدراجها يف تشريعاا الوطنية؛ولقوانينها احمللية 

التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء  أن اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  تالحــظ  - ٦ 

ما كلفتـها  سب حـ واألربعـني الثامنة يف دورا  )١٠(واصلت أعماهلااخلارجي يف األغراض السلمية    

  ؛٦٥/٩٧ يف قرارها  اجلمعية العامةبه

 يف دورــــا  ، اللجنــــة الفرعيــــة العلميــــة والتقنيــــة    علــــى أن تقــــوم   وافــــق ت - ٧ 

بالنظر يف البنود املوضـوعية ودعـوة األفرقـة العاملـة إىل االنعقـاد مـن جديـد            واألربعني،   التاسعة

 شــواغل سـيما  ال مجيـع البلـدان، و  شـواغل آخــذة يف اعتبارهـا  ، )١١(أوصـت بـه اللجنـة    وفقـا ملـا  

  ؛النامية البلدان

 أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتخفيــف   تالحــظ مــع التقــدير   - ٨  

احلطام الفضائي على أساس طوعي من خالل آليات وطنيـة ومبـا يتـسق مـع املبـادئ التوجيهيـة               

 التنسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام            جلنةاليت وضعتها   لتخفيف احلطام الفضائي    

 اسـتخدام الفـضاء    لتوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة        الفضائي ومع املبادئ ا   

  ؛٦٢/٢١٧  وأقرا اجلمعية العامة يف قرارها)١٢(اخلارجي يف األغراض السلمية

 مـن خـالل اآلليـات الوطنيـة ذات الـصلة            الـدول األخـرى إىل أن تنفـذ،        تدعو  - ٩  

جلنـة اسـتخدام الفـضاء      يت وضـعتها    الـ  املبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي           باملوضوع،

  ؛)١٢(يةاخلارجي يف األغراض السلم
_______________ 

معاهـدة املبـادئ املنظمــة ألنـشطة الـدول يف ميــدان استكـشاف واسـتخدام الفــضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلــك          )٩(
لالطـالع  . ٨٨٤٣، الـرقم    ٦١٠، الـد    جمموعـة املعاهـدات   األمم املتحـدة،    (القمر واألجرام السماوية األخرى     

؛ واتفاق إنقاذ املالحـني الفـضائيني وإعـادة املالحـني           )، املرفق )٢١ - د (٢٢٢٢على النص العريب، انظر القرار      
، الـرقم  ٦٧٢، الـد    جمموعـة املعاهـدات   األمـم املتحـدة،     (الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفـضاء اخلـارجي          

ــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية    )٩٥٧٤ وعــة جمماألمــم املتحــدة، (؛ واتفاقيــة املــسؤولية الدولي
ــد املعاهــدات ــرقم ٩٦١، ال ــضاء اخلــارجي    )١٣٨١٠، ال ــة يف الف ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ــم (؛ واتفاقي األم
؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمـر  )١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، الد   جمموعة املعاهدات املتحدة،  

  ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣لد ، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 

  الفــصل  ،)A/66/20 (٢٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــسادسة والــستون، امللحــق رقــم          )١٠(
 .A/AC.105/987  جيم؛ و-الثاين 

 ، الفقـرات  )A/66/20 (٢٠الوثائـق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، امللحق رقم           :انظـر )١١(
  .١٦٧ إىل ١٦٤

  .، واملرفق١١٨  و١١٧، الفقرتان )A/62/20 (٢٠، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه )١٢(
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أن تـويل الـدول مزيـدا مـن االهتمـام ملـشكلة اصـطدام           ضروري   أن من ال   ترى  - ١٠  

مـصادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام        ستخدم   الـيت تـ    ها األجـسام الفـضائية    في األجسام الفضائية، مبا  

 وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة         ،م الفـضائي  حلطـا املتصلة با الفضائي وللجوانب األخرى    

 اسـتحداث تكنولوجيـا حمـسنة لرصـد احلطـام الفـضائي ومجـع البيانـات          وإىلبشأن هذه املـسألة  

 تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ، قــدر اإلمكــان،، وتــرى أيــضا أنــه ينبغــي ه ونــشرهااملتعلقــة بــ

  وضـع اون الـدويل ضـروري للتوسـع يف   أن التعـ وافـق علـى   هذا الشأن، وت يف  علومات  والتقنية مب 

ــسورة التكلفــة    ــل مــن االســتراتيجيات املناســبة واملي ــر للتقلي ــات علــى احلطــام الفــضائي  أث  البعث

  دىن؛األ  احلدالفضائية يف املستقبل إىل

، اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاء          الدول   سيما ال مجيع الدول، و   حتث  - ١١  

منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء     املتمثــل يف دف هلــا حتقيــق بنــشاط يف املــسامهةعلــى 

اخلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيـز التعـاون الـدويل يف استكـشاف الفـضاء اخلـارجي                

  ؛األغراض السلمية واستخدامه يف

ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية   أنــشطة تقــر  - ١٢    علــى ٢٠١٢ لعــام برن

  ؛)١٣( على اللجنة وأقرته اللجنةات الفضائيةخبري التطبيقالنحو الذي اقترحه 

للمالحــة بواســطة اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة  أحرزتــه   مبــاترحــب  - ١٣  

السواتل مـن تقـدم متواصـل يف حتقيـق التـواؤم وإمكانيـة التـشغيل املتبـادل بـني الـنظم الفـضائية                    

يف تعزيز استخدام النظم العاملية للمالحـة       العاملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت و      

 تالحـظ و،  يف البلـدان الناميـة  وخباصة الوطنية، اهلياكل األساسية  ا يف وإدماجهبواسطة السواتل   

ــة مــع االرتيــاح أن  إىل  ٥ عقــدت اجتماعهــا الــسادس يف طوكيــو يف الفتــرة مــن  اللجنــة الدولي

  ؛٢٠١١سبتمرب /أيلول ٩

سـتخدام  برنـامج األمـم املتحـدة ال   م احملرز، يف إطار  التقد ظ مع االرتياح  تالح  - ١٤  

، يف تنفيـذ  )سـبايدر  (إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ    يف ملعلومات الفـضائية    ا

، وتـشجع الـدول األعـضاء علـى         )١٤(٢٠١١-٢٠١٠لفترة السنتني    سبايدربرنامج  خطة عمل   

إضــافية لكفالــة أن يــوفر برنــامج أن تــزود الربنــامج، علــى أســاس طــوعي، مبــا يلــزم مــن مــوارد 

  سبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له دعما أكرب للدول األعضاء؛

_______________ 

، A/AC.105/980 ؛ و٨٠ ، الفقـرة )A/66/20 (٢٠الدورة السادسة والـستون، امللحـق رقـم      املرجع نفسه،    )١٣(
  .الفرعان الثاين والثالث، واملرفق الثالث

  .A/AC.105/937انظر  )١٤(
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 املركــزين اإلقليمــيني األفــريقيني لتــدريس علــوم مواصــلةالحــظ مــع التقــدير ت  - ١٥  

ــاللغ  ــا الفــضاء، ب ــسية واإلتنيوتكنولوجي ــى    الفرن ــا عل ــة، املوجــودين يف املغــرب ونيجريي نكليزي

 يمركـز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ واملركـز اإلقليمـ                    ويل  التوا

املنتـسبة إىل  لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبــي،              

 املراكـز اإلقليميـة  ، وتوافق على أنـه ينبغـي هلـذه        ٢٠١١ براجمها التعليمية يف عام      األمم املتحدة، 

  عن أنشطتها؛مبعلومات لجنة ال ن تواصل موافاةأ

على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنـشطة            تشدد    - ١٦  

الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية ومـساعدة الـدول      

اف إعـــالن األمـــم املتحـــدة يف النـــهوض بقـــدراا يف جمـــال الفـــضاء واملـــسامهة يف حتقيـــق أهـــد

، وتطلب، حتقيقا هلذه الغايـة، إىل املنظمـات اإلقليميـة املعنيـة تـوفري املـساعدة الالزمـة                   )٢(لأللفية

  لتمكني البلدان من تنفيذ التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية؛

 ه املؤمترات وغريهـا مـن اآلليـات يف       يف هذا الصدد بالدور اهلام الذي تؤدي       تقر  - ١٧  

يــادات األفريقيــة بــشأن تــسخري  مــؤمتر القتعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل بــني الــدول، مثــل   

 ئية الفـضا التوكـا ل اإلقليمـي ل  نتـدى مل وا وتكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة          علوم

ــياآل ــادئ سـ ــيط اهلـ ــة  وواحملـ ــا منظمـ ــادئ للتعـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــؤمتر  ون يفآسـ ــال الفـــضاء ومـ  جمـ

  لألمريكتني؛ الفضاء

 أن حكومة املكسيك استضافت مـؤمتر الفـضاء الـسادس         تالحظ مع االرتياح    - ١٨ 

، ٢٠١٠نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ١٩ إىل ١٥لألمريكتني يف باتـشوكا، املكـسيك يف الفتـرة مـن           

يك تولـت   وترحب باعتماد إعـالن باتـشوكا، وتالحـظ مـع االرتيـاح أيـضا أن حكومـة املكـس                  

 وأن االجتمـاع الرابـع لـس منظمـة آسـيا      ٢٠١٣-٢٠١١مهام األمانة املؤقتة للمـؤمتر للفتـرة      

ــد يف       ــا، تايلنـ ــد يف باتايـ ــضاء انعقـ ــال الفـ ــاون يف جمـ ــادئ للتعـ ــيط اهلـ ــانون ٢٧  و٢٦واحملـ  كـ

 وأن حكومة كينيا استضافت مؤمتر القيادات األفريقية الرابع بشأن تـسخري            ٢٠١١يناير  /الثاين

 إىل ٢٦لوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املـستدامة يف مومباسـا، كينيـا يف الفتـرة مـن         ع

 وأن رابطـــة ســـنغافورة لـــشؤون الفـــضاء والتكنولوجيـــا وجامعـــة  ٢٠١١ســـبتمرب /أيلـــول ٢٨

سنغافورة الوطنية وحكومة اليابان ستشترك يف تنظيم الدورة الثامنـة عـشرة للمنتـدى اإلقليمـي        

 كـانون  ٩ إىل ٦ئية آلسيا واحمليط اهلادئ اليت ستعقد يف سنغافورة يف الفتـرة مـن        للوكالة الفضا 

  ؛٢٠١١ديسمرب /األول

 إىل اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف الـسبل والوسـائل            تطلب  - ١٩  

الكفيلة مبواصلة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك                   
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معية العامـة يف دورـا الـسابعة والـستني، وتوافـق علـى أن تواصـل اللجنـة، أثنـاء تناوهلـا               إىل اجل 

هلذه املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعـاون علـى الـصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي والـدور الـذي                    

 مــن مــؤمتر القمــة العــاملي    ميكــن لتكنولوجيــا الفــضاء أن تؤديــه يف تنفيــذ التوصــيات املنبثقــة      

  املستدامة؛ ةللتنمي

ــسلم تــ  - ٢٠     يفكــبرية مــسامهةهم اتــس أن علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاــا ب

 يف القـرار املعنـون      املـبني  على النحـو     ،الرفاهيف حتقيق   واالجتماعية والثقافية و   التنمية االقتصادية 

ــة الفــضائية ” ــة البــشرية     : األلفي ــا بــشأن الفــضاء والتنمي ، ٥٩/٢ ويف قرارهــا )١٥(“إعــالن فيين

وتالحظ مع االرتياح أنه مت تنفيـذ عـدد مـن التوصـيات الـواردة يف خطـة عمـل جلنـة اسـتخدام              

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحـدة الثالـث املعـين                

 وأنـه جيـري إحـراز تقـدم         )١٦(باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية           

  يذ التوصيات املتبقية من خالل األنشطة الوطنية واإلقليمية؛مرض يف تنف

املــسامهة يف الـصندوق االســتئماين  مواصـلة   مجيـع الــدول األعـضاء علــى   حتـث   - ٢١  

شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع        لتطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة مكتب      للربنامج األمم املتحدة    

 اإلبقـاء عمـل، مـع   ال التقنية والقانونية وفقا خلطة    اخلدمات االستشارية   تقدمي علىلألمانة العامة   

   عليها اللجنة؛وافقتعلى ااالت املواضيعية ذات األولوية اليت 

  على ضرورة زيـادة فوائـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا واملـسامهة يف               تشدد  - ٢٢  

ة علـى حنـو مـنظم يف    زيادة األنشطة الفضائية املؤاتية للنمو االقتصادي املطرد والتنميـة املـستدام         

   يف البلدان النامية؛سيما المجيع البلدان، مبا يف ذلك التخفيف من آثار الكوارث، و

 فوائــد تكنولوجيــا الفــضاء ضــرورة مواصــلة توجيــه االنتبــاه إىل  تكــرر تأكيــد  - ٢٣  

 بـشأن يف املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة         خباصة   و ،وتطبيقاا

ــادين امل   ــة واملي ــة والثقافي ــة االقتــصادية واالجتماعي ــالتنمي  تــشجيع اســتخدام  وضــرورة  ــاصلةت

تنفيـذ  مـؤمترات القمـة ومـن أجـل         حتقيق أهـداف تلـك املـؤمترات و       من أجل   تكنولوجيا الفضاء   

  إعالن األمم املتحدة لأللفية؛

ــشترك   ترحـــب  - ٢٤   ــاع املـ ــز االجتمـ ــلة تعزيـ ــة ملواصـ ــود املبذولـ ــد اجلهـ ــني  بتزايـ  بـ

 سـيما  الالوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، وحتـث كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، و           
_______________ 

مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض           تقرير   :انظر )١٥(
، الفـصل األول،  )A.00.I.3 األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع        اتمنـشور  (١٩٩٩يوليـه   / متوز ٣٠-١٩فيينا،   السلمية،

  .١ القرار

  . باء-، الفرع السادس A/59/174انظر  )١٦(
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 الكيانـات الــيت تـشارك يف االجتمــاع املـشترك بــني الوكـاالت، علــى أن تواصـل، بالتعــاون مــع     

تنفيـذ   اللجنة، دراسة السبل اليت ميكن ـا أن تـساهم علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا يف           

ن األمم املتحدة لأللفية فيما يتعلق خبطـة التنميـة، وخباصـة يف اـاالت املتـصلة بعـدة أمـور            إعال

  منها األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛

 جبامعــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املؤســسات الــيت هلــا طــابع مماثــل أنيــب   - ٢٥  

 يف اـاالت املتـصلة بالقـانون    تعمل، كل يف إطار واليته، على توفري التدريب وإجراء البحوث      

  الدويل للفضاء، وخباصة يف املسائل املتصلة بالكوارث وحاالت الطوارئ؛

، ٢٠١٢ على أن تقوم اللجنة وهيئتاها الفرعيتـان، كـل يف دورتـه لعـام        توافق  - ٢٦  

  ؛)١٧(٢٠١٣-٢٠١٢بانتخاب أعضاء مكاتبها املرشحني للفترة 

  ؛)١٨( اللجنة أن تصبح أذربيجان عضوا يفتقرر  - ٢٧  

 قرار اللجنة منح صفة املراقب الدائم لرابطة مراكز االستـشعار عـن بعـد              تؤيد  - ٢٨  

  ؛)١٩(يف العامل العريب

العمـل بنـشاط    مـسؤولة عـن   كل جمموعة من اموعات اإلقليميـة      أنتالحظ    - ٢٩  

ــدول األعــضاء يف    ــشجيع ال ــى ت ــيت العل ــة ال ــى      لجن ــات عل ــك اموع ــضا أعــضاء يف تل هــي أي

ــ ــرعيتني  امل ــا الف ــة وهيئتيه ــال اللجن ــى  ، شاركة يف أعم ــق عل ــات   وتواف أن ينظــر أعــضاء اموع

  ؛باللجنة  يف هذه املسألة املتصلةاإلقليمية، فيما بينهم،

 تـشرين  ١١ عقد حلقة نقـاش يف مقـر األمـم املتحـدة يف          تالحظ مع االرتياح    - ٣٠  

اء اخلــارجي يف األغــراض  حــول موضــوع مــسامهة جلنــة اســتخدام الفــض٢٠١١أكتــوبر /األول

 املقرر عقده يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل    )٢٠(السلمية يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة   

 مع إيالء االهتمام السـتخدام البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة املـستمدة مـن الفـضاء               ٢٠١٢يف عام   

عقودة بشأن تغـري املنـاخ واألمـن    ألغراض التنمية املستدامة ومع أخذ حلقات النقاش السابقة امل     

  الغذائي والصحة العاملية وحاالت الطوارئ يف االعتبار؛

_______________ 

، (A/66/20) ٢٠ الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــسادسة والـــستون، امللحـــق رقـــم  الوثـــائق :انظـــر )١٧(
 .٢٨٦ الفقرة

 .٢٩٠املرجع نفسه، الفقرة  )١٨(

 .٢٩٢املرجع نفسه، الفقرة  )١٩(

  .A/AC.105/993انظر  )٢٠(
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 الفريــق املعــين برصــد األرض إىل املــسامهة يف العمليــة التحــضريية ملــؤمتر  تــدعو  - ٣١  

ــات        ــة باســتخدام البيان ــق التــصدي للمــسائل املتعلق ــة املــستدامة عــن طري األمــم املتحــدة للتنمي

  نية املستمدة من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة؛اجلغرافية املكا

ــة  الكيانـــات التابعـــة مل إىل تطلـــب  - ٣٢   ــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـ نظومـ

تقـارير  موافاا ب  و تعزيزه، حسب االقتضاء،  و لجنةال مع   واألمني العام مواصلة التعاون   األخرى  

ا ومعاجلـة املـسائل املـشمولة      أعماهلـ  إطـار    يفان  تتناوهلا اللجنة وهيئتاها الفرعيتـ     اليت   املسائلعن  

  حبلقات النقاش املعقودة يف وقت متزامن مع دورات اجلمعية العامة؛

ــشري   - ٣٣  ــة أعلنــت، مبوجــب قرارهــا   ت ــة العام ــوم ٦٥/٢٧١إىل أن اجلمعي  ١٢، ي

  أبريل اليوم الدويل للرحلة البشرية إىل الفضاء؛/نيسان

زء املكـــرس لالحتفـــال بالـــذكرى الـــسنوية  عقـــد اجلـــتالحـــظ مـــع االرتيـــاح  - ٣٤  

اخلمسني للرحلة البشرية إىل الفضاء والذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء جلنة اسـتخدام الفـضاء     

ــة اســتخدام الفــضاء      اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية يف إطــار الــدورة الرابعــة واخلمــسني للجن

  ؛)٢١(٢٠١١يونيه / حزيران١اخلارجي يف األغراض السلمية يف فيينا يف 

 اإلعالن املتعلق بالذكرى السنوية اخلمسني للرحلة البـشرية إىل الفـضاء     تعتمد  - ٣٥  

 ةوالــذكرى الــسنوية اخلمــسني إلنــشاء جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمي   

  .الوارد يف مرفق هذا القرار

  ٨١اجللسة العامة 

  ٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩
  

  املرفق

والـذكرى اخلمـسني إلنــشاء   للرحلـة البـشرية إىل الفــضاء   كرى اخلمــسني إعـالن بـشأن الـذ   

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

للرحلـة   اخلمـسني   الـسنوية احتفـاال بالـذكرى   األعضاء يف األمـم املتحـدة،      حنن، الدول   

 خلــارجي يف اخلمــسني إلنــشاء جلنــة اســتخدام الفــضاء ا الــسنويةوالــذكرىالبــشرية إىل الفــضاء 

  األغراض السلمية،

_______________ 

، (A/66/20) ٢٠الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الـــسادسة والـــستون، امللحـــق رقـــم    :انظـــر )٢١(
 .األول املرفق
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إطالق أول ســـاتل أرضـــي اصـــطناعي، وهـــو ســـبوتنيك األول، إىل بـــ نـــذكر  - ١  

، ممــــــا مهــــــد الــــــسبيل أمــــــام  ١٩٥٧أكتــــــوبر / تــــــشرين األول٤الفــــــضاء اخلــــــارجي يف 

  الفضاء؛ استكشاف

  أول١٩٦١أبريــل / نيــسان١٢أن يــوري غاغــارين أصــبح يف  بــ أيــضا نــذكر  - ٢  

ــو   ــدار حـ ــق يف مـ ــسان حيلـ ــسان يف    إنـ ــشاط اإلنـ ــدا يف نـ ــدا جديـ ــذلك عهـ ــا بـ ل األرض، فاحتـ

  اخلارجي؛ الفضاء

 يف الفـــضاء املبــهر الــذي صــنعه اإلنــسان بوجــوده     التــاريخ  ب كــذلك  نــذكر   - ٣  

ــذ أول      ــت من ــيت حتقق ــة ال ــازات العظيم ــشرية إىل اخلــارجي واإلجن ــة ب ــضاء اخلــارجي،  رحل  الف

 ١٦ ة حتلـق يف مـدار حـول األرض يف         وخصوصا عندما أصبحت فاالنتينا ترييشكوفا أول امـرأ       

 وعندما أصبح نيـل آرمـسترونغ أول إنـسان يطـأ بقدمـه سـطح القمـر يف         ١٩٦٣ يونيه/حزيران

يوليـــه / متــوز ١٧التحـــام مــركبيت أبولـــو وســويوز الفـــضائيتني يف   ب، و١٩٦٩يوليــه  / متــوز ٢٠

ت، علـى   أبقـ أن البـشرية قـد      بـ بعثة بشرية دولية إىل الفـضاء، ونـذكر           أول شكل الذي   ١٩٧٥

 على وجود بشري دائم متعـدد اجلنـسيات يف الفـضاء اخلـارجي              املاضية، مدى السنوات العشر  

  الدولية؛ على منت احملطة الفضائية

ــاحترام نــذكر  - ٤   ــ ب ــدون   ب  أن استكــشاف اإلنــسان للفــضاء اخلــارجي مل يكــن ب

 أرواحهم ســـعيا إىل توســـيعبـــدوا جـــاتـــضحيات، ونتـــذكر بـــإجالل الرجـــال والنـــساء الـــذين 

  البشرية؛ آفاق

 يف تطوير علوم وتكنولوجيا الفـضاء وتطبيقاـا       احملرز  تقدم  ال  أمهية  على نشدد  - ٥  

 يف الــسنوات ت حتققــواإلجنــازات الكــبرية الــيت  مكــن اإلنــسان مــن استكــشاف الكــون  الــذي

اخلمسني املاضـية يف جهـود استكـشاف الفـضاء، مبـا يف ذلـك تعميـق فهـم منظومـة الكواكـب                       

 ذاـا، ويف اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء لـصاحل البـشرية مجعـاء ويف         والشمس واألرض 

  إنشاء النظام القانوين الدويل الذي حيكم األنشطة الفضائية؛

ــدان    إىل  نـــشري  - ٦   ــدول يف ميـ ــة ألنـــشطة الـ ــادئ املنظمـ ــدة املبـ ــاذ معاهـ ــدء نفـ بـ

 )١(وية األخــرىاستكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسما 

 مت مبوجبـــها إرســـاء الــيت  ١٩٦٧أكتـــوبر / تـــشرين األول١٠يف ) معاهــدة الفـــضاء اخلــارجي  (

  املبادئ األساسية للقانون الدويل للفضاء؛

االجتمـــاع األول للجنـــة الدائمـــة الســـتخدام الفـــضاء إىل عقـــد  أيـــضا نـــشري  - ٧  

 اجلمعيــة اختــاذيــسر ممــا  ١٩٦١نــوفمرب / تــشرين الثــاين٢٧األغــراض الــسلمية يف  اخلــارجي يف

 ،١٩٦١ديـسمرب  / كـانون األول ٢٠ املؤرخة) ١٦ - د ( ألف إىل هاء   ١٧٢١العامة القرارات   
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 بـــأن تـــسترشد بـــأول  الـــدول فيـــهت الـــذي أوصـــي)١٦ - د ( ألـــف١٧٢١ القـــرار فيهـــا مبـــا

  بـاء ١٧٢١ األنـشطة الفـضائية والقـرار    الـيت أرسـيت يف هـذا اـال يف توجيـه           قانونية  ال بادئامل

 األمـم املتحـدة مركـز    بـضرورة أن تكـون  الذي أعربـت فيـه اجلمعيـة عـن اعتقادهـا             )١٦ - د(

  تنسيق للتعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛

  بــأن جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية عملــت يف   نقــر  - ٨  

،  العامـة   مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة            السنوات اخلمـسني املاضـية، مبـساعدة      

 وأن اللجنـة وهيئتيهـا       علـى الـصعيد العـاملي      كمنتدى فريد للتعاون الدويل يف األنشطة الفضائية      

  اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف        الراميـة إىل توحيـد العـامل يف        اجلهـود الفرعيتني تتصدر   

  مستقبل احلضارة البشرية؛ضمان و ءاحلفاظ على األرض وبيئة الفضا

ــى   نـــسلم  - ٩   ــرأت علـ ــيت طـ ــة الـ ــالتغيريات اجلذريـ ــضائية  بـ ــل األنـــشطة الفـ  هيكـ

 جتسدت يف ظهور تكنولوجيات جديدة ويف تزايد عدد اجلهات الفاعلـة علـى            واليت   ومضموا

اسـتخدام   يف التعـاون الـدويل      تعزيـز يف  احملـرز   تقدم  الرتياح  مع اال مجيع الصعد، ومن مث نالحظ      

ــدول علــى    ال ــز قــدرة ال ــسلمية مــن خــالل تعزي ــة فــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــق التنمي   حتقي

  ؛الغاية لتحقيق تلك وتدعيم األطر واآلليات التنظيمية ةثقافيال وةجتماعياال وةقتصادياال

 أمهية التعاون الدويل يف إرساء سيادة القـانون، مبـا يف ذلـك وضـع             نعيد تأكيد   - ١٠  

املعاهـدات الدوليـة   ب ممكـن  التقيد على أوسـع نطـاق  ، وأمهية يف هذا الشأن  معايري قانون الفضاء    

  اليت تشجع على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛

 بـأن علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا، مثـل             نعرب عن اقتناعنا الراسخ     - ١١  

 اتل، تـوفر أدوات والس بواسطةاالتصاالت الساتلية ونظم رصد األرض وتكنولوجيات املالحة       

 التنميــة املــستدامة وميكــن أن تــسهم  يف جمــالغــىن عنــها إلجيــاد حلــول جمديــة طويلــة األمــد    ال

حتـسني حيـاة   ومجيـع بلـدان العـامل ومناطقـه     يف تنميـة  البفعالية أكرب يف اجلهود الرامية إىل تعزيـز   

  ؛آثارها لكوارث وختفيفالتأهب لتعزيز والناس واحلفاظ على املوارد الطبيعية 

ــق    - ١٢   ــا العمي ــة الفــضاء  نعــرب عــن قلقن ــتم    إزاء هــشاشة بيئ ــيت ت والتحــديات ال

ــها يف ــر       مواجهتـ ــصوصا أثـ ــل، وخـ ــدى الطويـ ــى املـ ــارجي علـ ــضاء اخلـ ــشطة الفـ ــتدامة أنـ  اسـ

  الفضائي؛ احلطام

 ضرورة إمعان النظر يف السبل الـيت ميكـن ـا لألحبـاث الفـضائية ونظـم                  نؤكد  - ١٣  

ف الفضاء املتقدمة أن تـسهم علـى حنـو أكـرب يف التـصدي للتحـديات،                 وتكنولوجيات استكشا 

مبا فيها تغري املنـاخ العـاملي، ويف األمـن الغـذائي والـصحة العامليـة، وضـرورة الـسعي إىل دراسـة             
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ومـن   الفـضاء  إىل مـا يتعلـق بالرحلـة البـشرية        من نتائج البحـث العلمـي في       زيادة االستفادة سبل  

  احل البلدان النامية؛فوائده العرضية، وخصوصا لص

أمـر   على أن التعاون اإلقليمي واألقـاليمي يف ميـدان األنـشطة الفـضائية         نشدد  - ١٤  

 لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وملـساعدة الـدول علـى تطـوير      يضرور

  ؛)٢(أللفيةلقدراا الفضائية ولإلسهام يف حتقيق أهداف إعالن األمم املتحدة 

  بني جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف      على حنو أوثق    التنسيق ضرورة نؤكد  - ١٥  

 املشاركة يف خطة األمـم املتحـدة العامليـة        األخرى اهليئات احلكومية الدولية  واألغراض السلمية   

 األمـم  يتصل بـاملؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها        مايف مسائل عدة منها  للتنمية  

  التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ل يف جمااملتحدة 

ــب  - ١٦   ــاليمي       ي ــي واألق ــوطين واإلقليم ــصعد ال ــى ال ــدول أن تتخــذ عل ــع ال  جبمي

اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا      مـن أجـل      يف اجلهود املشتركة      التدابري الالزمة ملشاركتها   والعاملي

  .ة لصاحل األجيال القادمةالفضاء وتطبيقاا يف احلفاظ على كوكب األرض وبيئته الفضائي

  


