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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/57/519)(اللجنة الرابعة) اء االستعماربناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإ]

 

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ١١٦/٥٧

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشيـــر إىل قراراــــا ١٢٢/٥١ املـــــؤرخ ١٣ كانــــــون األول/ديســــمــرب ١٩٩٦ و ٦٨/٥٤ املـؤرخ ٦ كـانون األول/ديســمرب 

١٩٩٩ و ٥١/٥٦ املؤرخ ١٠ كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠١، 

وإذ هـي مقتنعــة اقتناعــا راســخا مبــا للبشــرية مــن مصلحــة مشــتركة يف تعزيــز وتوســيع نطــاق استكشــاف الفضــاء اخلــارجي 

واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، بوصفـه جمـاال مفتوحـا للبشـرية مجعـاء، ويف اسـتمرار اجلـهود جلعـل الفوائـد املسـتمدة مـن ذلـك تشـمل مجيــع 

الدول، وأيضا، مبا للتعاون الدويل من أمهية يف هذا امليدان وهو ما ينبغي أن تظل األمم املتحدة مركز تنسيق له، 

وإذ تؤكد من جديد أمهية التعاون الدويل يف تطويــر سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك معايـري قـانون الفضـاء ذات الصلـة ودورهـا املـهم 

يف التعاون الدويل الستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، وأمهيـة التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعـاهدات الدوليـة 

اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديدة الناشئة، 

وإذ يساورها بالغ القلـق إزاء إمكانيـة حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، وإذ تضـع يف اعتبارهـا أمهيـة املـادة الرابعـة مـن 

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)، 

ـــدول ذات القــدرات الفضائيــة الكــربى، أن تســهم بنشــاط يف بلــوغ اهلــدف  وإذ تسـلِّم بأنـه ينبغـي جلميـع الـدول، وال سـيما ال

املتمثل يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، واضعة يف اعتبارهـا أمهيـة املـادة الرابعـة مـن معـاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف 

ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى، باعتبـار ذلـك شـرطا أساسـيا لتعزيـــز وتوطيــد 

التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، 

وإذ ترى أن مسألة احلطام الفضائي تشغل بال مجيع الدول، 

                                                           
القرار ٢٢٢٢ (د - ٢١)، املرفق.  (١)
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وإذ تالحـظ التقـدم احملـرز يف زيـادة تطـــوير االستكشــاف واالســتخدام الســلميني للفضــاء وكذلــك يف خمتلــف مشــاريع الفضــاء 

الوطنية والتعاونية، الذي يسهم يف التعاون الدويل، وأمهية زيادة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان، 

واقتناعا منها بأمهية التوصيات الـواردة يف القـرار املعنـون �األلفيـة الفضائيـة: إعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية�، الـذي 
ـــالث)، املعقــود يف  اعتمـده مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية (اليونيسـبيس الث

فيينا يف الفترة من ١٩ إىل ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩(٢)، 

وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ توصيات ذلك اليونيسبيس الثالث(٣)، 

واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاـا يف جمـاالت مـن قبيـل التطبيـب عـن بعـد والتعليـم عـن بعـد ورصـد 
األرض، يسـهمان يف بلـوغ أهـداف املؤمتـرات العامليـة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة والـيت تتنـاول خمتلـف جوانـب التنميـة االقتصاديـة واالجتماعيـــة 

والثقافية ومنها القضاء على الفقر، 

وقد نظرت يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني(٤)، 

تؤيد تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني(٤)؛  - ١

حتث الدول الـيت مل تصبـح بعـد أطرافـا يف املعـاهدات الدوليـة الـيت تنظـم اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي(٥) علـى النظـر يف  - ٢

التصديق على تلك املعاهدات أو االنضمام إليها وإدراجها يف تشريعاا الوطنية؛ 

تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة التـابعة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية قـامت يف دورــا  - ٣

احلادية واألربعني مبواصلة أعماهلا اليت كلفتها ا اجلمعية العامة يف قرارها ٥١/٥٦(٦)؛ 

تالحـظ مـع االرتيـاح توفُّـق الفريـق العـامل التـابع للجنـة الفرعيـة القانونيـة يف إجنـاز خطـة العمـــل الثالثيــة األعــوام(٧)  - ٤

بشأن استعراض مفهوم �الدولة املطلقة�، وحتيط علما بتوصياا(٨)؛ 

                                                           
ـــه ١٩٩٩  ـــا، ١٩-٣٠ متـــوز/يولي انظــر: تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــــراض الســـلمية، فيين (٢)

)، الفصل األول، القرار ١.  A .00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع)

 .A/57/213 (٣)

 .( A / الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (57/20 (٤)

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (القــرار ٢٢٢٢  (٥)
– ٢١)، املرفــق)؛ واتفــاق إنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني، ورد األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء اخلـــارجي (القـــرار ٢٣٤٥ (د –  (د 
٢٢)، املرفق)؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضـــرار الــيت حتدثــها األجســام الفضائيــة (القــرار ٢٧٧٧ (د – ٢٦)، املرفــق)؛ واتفاقيــة تســــــجيل األجســام 
– ٢٩)، املرفق)؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (القــرار  املطلقة يف الفضاء اخلارجي (القرار ٣٢٣٥ (د 

٦٨/٣٤، املرفق). 

)، الفصل الثاين-دال.  A / انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (57/20 (٦)

A و Corr.1)، املرفق األول، الفقرة ٣ (ب) ��٣.  / 5 املرجع نفسه، الـــدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ والتصويب (4/20 (٧)

)، الفقرة ١٦٩.  A املرجع نفسه، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (57/20/ (٨)
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تؤيد توصية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بـأن تقـوم اللجنـة الفرعيـة القانونيـة يف دورـا الثانيـة  - ٥

واألربعني مبا يلي، آخذة يف اعتبارها اهتمامات مجيع البلدان، وال سيما اهتمامات البلدان النامية: 

النظر يف املسائل التالية بوصفها بنودا دائمة يف جدول األعمال:  (أ)

التبادل العام لآلراء؛  �١�

حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛  �٢�

املعلومات املتصلة بأنشطة املنظمات الدولية يف جمال قانون الفضاء؛  �٣�

املسائل املتصلة مبا يلي:  �٤�

تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  أ -

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق  ب -

ـــه االحتــاد الــدويل لالتصــاالت  االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض، دون املسـاس بـالدور الـذي يضطلـع ب

السلكية والالسلكية؛ 

النظر يف مناقشة كل من املسائل/البنود التالية:  (ب)

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها(٩)؛  �١�

النظـر يف املشـــروع األويل للــربوتوكول بشــأن املســائل اخلاصــة بــاملوجودات الفضائيــة، امللحــق باتفاقيــة الضمانــات  �٢�

ـــا، يف ١٦ تشــرين الثــاين/  الدوليـة علـى املعـدات املنقولـة الـيت فُتـح بـاب التوقيـع عليـها يف كيـب تـاون، جنـوب أفريقي

نوفمرب ٢٠٠١: 

االعتبـارات املتصلـة بإمكانيـــة قيــام األمــم املتحــدة بوظيفــة الســلطة اإلشــرافية مبوجــب املشــروع األويل  أ -

للربوتوكول؛ 

االعتبارات املتصلة بالعالقة بني أحكـام املشـروع األويل للـربوتوكول وحقـوق الـدول والتزاماـا مبوجـب  ب -

النظام القانوين املطبق على الفضاء اخلارجي؛ 

تالحـظ أن اللجنـــة الفرعيــة القانونيــة ســتقدم، يف دورــا الثانيــة واألربعــني، مقترحاــا إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء  - ٦

اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن البنود اجلديدة اليت ستنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورا الثالثة واألربعني املقرر عقدها يف عام ٢٠٠٤؛ 

تالحـظ أيضـا أنـه، يف سـياق الفقـرة ٥ (أ) ��٢ أعـاله، سـتدعو اللجنـة الفرعيـة القانونيـة فريقـــها العــامل إىل معــاودة  - ٧

االنعقاد ملدة ثالث سنوات من ٢٠٠٢ إىل ٢٠٠٤، حسب الصالحيات اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية القانونية(١٠)؛ 

                                                           
انظر القرار ٦٨/٤٧.  (٩)
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تالحظ كذلــك، أنـه يف سـياق الفقـرة ٥ (أ) ��٣ أعـاله، سـيقوم فريـق اخلـرباء الذيـن عينتـهم الـدول األعضـاء املهتمـة  - ٨

لتحديد اجلوانب اليت قد تكون حباجة إىل الدراسة من قبل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـن التقريـر املعـين بأخالقيـات 

ـــا التابعــة ملنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  سياسـات الفضـاء الـذي أعدتـه اللجنـة العامليـة املعنيـة بأخالقيـات املعـارف العلميـة والتكنولوجي

ـــة العامليــة، بتقــدمي تقريــره إىل اللجنــة  والثقافـة (اليونسـكو)، ولصياغـة تقريـر بالتشـاور مـع منظمـات دوليـة أخـرى وباالتصـال الوثيـق مـع اللجن

الفرعية القانونية يف دورا الثانية واألربعني؛ 

تالحظ أن اللجنة الفرعية القانونية ستقوم، يف سياق الفقرة ٥ (أ) ��٤ أعـاله، بدعـوة فريقـها العـامل املعـين ـذا البنـد  - ٩

إىل معاودة االنعقاد للنظر فقط يف املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ 

تالحظ مع التقدير أن حكومـيت فرنسـا وإيطاليـا قامتـا، يف سـياق الفقـرة ٥ (ب) ��٢ أعـاله، باسـتضافة االجتمـاعني  - ١٠

املعقودين بني الدورات يف إطار اآللية االستشارية املخصصة املنشأة وفقا للفقرة ١٠ من قرار اجلمعية العامة ٥١/٥٦؛ 

توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية أن تنشـئ فريقـا عـامال يتـوىل النظـر فـــــي املسـائل الـواردة يف الفقرتـني ٥  - ١١

(ب) ��٢ (أ) و (ب) أعاله، كل على حدة؛ 

ـــارجي يف األغــراض الســلمية وهيئتيــها  تالحـظ أنـه، وفقـا للتدابـري املتعلقـة بأسـاليب عمـل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخل - ١٢

الفرعيتـني(١١)، الـيت أقرـا اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة ١١ مـن قرارهـا ٥٦/٥٢ املـؤرخ ١٠ كـــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، نظــرت اللجنــة، يف 

دورا اخلامسة واألربعني، يف تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني ملـدة الواليـة الثالثـة، اعتبـارا مـن عـام ٢٠٠٣، وعقـدت مشـاورات غـري 

رمسية بشأن هذه املسألة؛ 

١٣ - تالحـظ أيضـا أنـه حسـبما وافقـت عليـه اللجنـة يف دورـا اخلامسـة واألربعـني(١٢)، قـامت حكومـة النمسـا ويســرت 

وسـتواصل القيـام بعقـد مشـاورات غـري رمسيـة فيمـا بـني الـدورات وبتيسـري عقدهـا، مبـا يف ذلـك لرؤسـاء اموعـــات اإلقليميــة، بشــأن تكويــن 

مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني ملدة الوالية الثالثة، دف التوصل إىل توافق يف اآلراء قبل الدورة السادسة واألربعني للجنة؛ 

توافق على أنه، استنادا إىل االتفاقات اليت سيتم التوصـل إليـها فيمـا بـني أعضـاء اللجنـة بشـأن تكويـن مكـاتب اللجنـة  - ١٤

ــات أعضـاء مكتـب اللجنـة ملـدة الواليـة الثالثـة يف بدايـة الـدورة السادسـة واألربعـني  وهيئتيها الفرعيتني ملدة الوالية الثالثة، ينبغي أن تجرى انتخاب

للجنة؛ 

تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واصلـت، يف دورـا التاسـعة والثالثـني، العمـل املسـند إليـها مبوجـب قــرار  - ١٥

اجلمعية العامة ٥١/٥٦(١٣)؛ 

                                                                                                                                                                                                     
انظر A/AC.105/763، الفقرة ١١٨ و A/AC.105/787، الفقرة ١٣٨.  (١٠)

A)، املرفق األول.  / 5 انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (2/20 (١١)

)، الفقرة ٢٠٩.  A املرجع نفسه، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (57/20/ (١٢)

املرجع نفسه، الفصل الثاين - جيم.  (١٣)
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تؤيـد توصيـة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض الســـلمية بــأن تقــوم اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف  - ١٦

دورا األربعني مبا يلي، آخذة يف اعتبارها اهتمامات مجيع البلدان، وال سيما اهتمامات البلدان النامية: 

النظر يف البنود التالية:  (أ)

التبادل العام لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛  �١�

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛  �٢�

تنفيـذ توصيـات مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  �٣�

(اليونيسبيس الثالث)؛ 

املسـائل املتصلـة باستشـعار األرض مـن بعـد بواسـطة السـاتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه لصـاحل البلـدان الناميـة ورصـد بيئــة  �٤�

األرض؛ 

النظر يف البنود التالية وفقا خلطط العمل اليت اعتمدا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية(١٤):  (ب)

استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  �١�

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكــاالت وزيـادة اسـتخدام التطبيقـات واخلدمـات الفضائيـة داخـل هيئـات منظومـة  �٢�

األمم املتحدة وفيما بينها؛ 

تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل ملواجهة الكوارث الطبيعية؛  �٣�

احلطام الفضائي؛  �٤�

النظر يف مناقشة كل من املسائل والبنود التالية:  (ج)

دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه يف خمتلـف امليـــادين،  �١�

مبا يف ذلك ميدان االتصاالت الفضائية، وكذلـك املسـائل األخـرى املتصلـة بتطـورات االتصـاالت الفضائيـة، مـع إيـالء 

اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛ 

حشد املوارد املالية لتطوير القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا؛  �٢�

استخدام تكنولوجيا الفضاء يف العلوم الطبية والصحة العامة؛  �٣�

تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة سـتقدم يف دورـا األربعـني اقتراحـها إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلــارجي  - ١٧

يف األغراض السلمية بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية اليت ستعقد يف عام ٢٠٠٤؛ 

                                                           
ــــق  /A، املرفــ A C ــــد ��١؛ و 105/736. انظـــــر A/AC.105/697، املرفـــــق الثالــــث، التذييــــل، فيمــــا يتصــل خبطــــة العمــــل املتعلقـــــة بالبنــ (١٤)

A، الفقرة ١٣٠، فيما يتعلق بالبند ��٤.  / A C.105/761 الثـــاين، الفقرتــــان ٤٠ و ٤١، فيمـــا يتعلـــــق بالبنديــــن ��٢ و ��٣ على التوايل؛ و
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تقـر توصيـة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تدعـي جلنـة أحبـاث الفضـــاء واالحتــاد الــدويل  - ١٨

للمالحـة الفضائيـة، باالتصـال مـع الـدول األعضـاء، إىل تنظيـم نـدوة حـول تطبيقـات املالحـة السـاتلية وفوائدهـا بالنسـبة للبلـدان الناميـة، تكـــون 

املشاركة فيها على أوسع نطاق ممكن، ستعقد يف أثناء األسبوع األول من الدورة األربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛ 

ـــياق الفقــرات ١٦ (أ) ��٢ و ��٣ و  توافـق عـلى أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا األربعـني، يف س - ١٩

١٧ أعاله، بدعوة فريقها العامل اجلامع إىل معاودة االنعقاد؛ 

توافـق أيضـا علـى أن تقـــوم اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورــا األربعــني، يف ســياق الفقــرة ١٦ (ب) ��١  - ٢٠

أعاله، بدعوة فريقها العامل املعين باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل معاودة االنعقاد؛ 

تدعـو االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي إىل أن يســـاهم يف أعمــال اللجنــة الفرعيــة  - ٢١

العلمية والتقنية، يف سياق الفقرة ١٦ (ب) ��٢ أعاله، وتوافـق علـى أن يسـتمر االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت يف تقـدمي التقـارير إىل اللجنـة 

الفرعية العلمية والتقنية وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن األعمال اليت اضطلع ا يف دورته السنوية؛ 

تؤيــد برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية لعــام ٢٠٠٣، بالصيغــة الــيت اقترحــها للجنــة اســتخدام الفضـــاء  - ٢٢

اخلارجي يف األغراض السلمية اخلبري املعين بالتطبيقات الفضائية(١٥)؛ 

تالحـظ مـع االرتيـاح أنـه، وفقـــا للفقــرة ٣٠ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٧/٥٠ املــؤرخ ٦ كــانون األول/ديســمرب  - ٢٣

ـــا الفضــاء باللغــة الفرنســية واللغــة االنكليزيــة، القائمــان يف املغــرب  ١٩٩٥، واصـل املركـزان اإلقليميـان األفريقيـان لتدريـس علـوم وتكنولوجي

ونيجرييـا، علـى التـوايل، ومركـز تدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ، براجمــها التدريســية يف عــام ٢٠٠٢، وأنــه قــد مت 

إحراز تقدم يف تعزيز أهـداف شـبكة مؤسسـات تدريـس وحبـوث علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء لوسـط وشـرق وجنـوب شـرقي أوروبـا ويف إنشـاء 

املراكـز اإلقليميـة لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، وكذلـك غـرب آسـيا بفضـل التقـــدم الكبــري 

احملرز خالل االجتماعات املعقودة يف املكسيك والربازيل يف عام ٢٠٠٠، وكذلك يف غرب آسيا؛ 

ـــدان أمريكــا الالتينيــة  تسـلم باالتفـاق الـذي مت التوصـل إليـه يف مؤمتـرات الفضـاء الـيت تعقدهـا األمريكتـان بالنسـبة لبل - ٢٤

كآليـة لتعزيـز التعـاون والتنسـيق يف األنشـطة الفضائيـة يف املنطقـة، وتالحـظ مـــع االرتيــاح جنــاح املؤمتــر الرابــع للفضــاء لألمريكتــني املعقــود يف 

ــــد إعـــالن كارتاخينـــا دي إنديـــاس وخطـــة  كارتاخينــا دي إنديــاس، كولومبيــا، يف الفــترة مــن ١٤ إىل ١٧ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، الــذي اعتم

العمل(١٦)، وتشجع املناطق األخرى على أن تقوم بصفة دورية بعقد مؤمتـرات إقليميـة بغيـة حتقيـق التقـارب فـــــي مواقـف الـدول األعضـاء فــي 

األمم املتحدة فيما يتعلق باملسائل موضع االهتمام املشترك يف ميدان االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي؛ 

حتـث مجيـع احلكومـات وكيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، فضـال عـــن الكيانــات احلكوميــة الدوليــة والكيانــات غــري  - ٢٥

احلكومية اليت تضطلع بأنشطة تتصل بالفضاء على اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث تنفيـذا فعـاال، وال سـيما قـراره 

                                                           
انظر A/AC.105/773، الفروع الثاين إىل الرابع.  (١٥)

A)، املرفق الثاين.  الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (57/20/ (١٦)



A/RES/57/116

7

املعنـون �األلفيـة الفضائيـة: إعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية�(٢)، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـــدم تقريــرا إىل اجلمعيــة العامــة يف 

دورا الثامنة واخلمسني عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛ 

ـــة اســتخدام الفضــاء  تالحـظ مـع االرتيـاح العمـل الـذي اضطلعـت بـه أفرقـة العمـل اإلحـدى عشـرة الـيت أنشـأا جلن - ٢٦

اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورـا الرابعـة واألربعـني حتـت القيـــادة الطوعيــة للــدول األعضــاء مــن أجــل تنفيــذ توصيــات اليونيســبيس 

الثالث، وتوافق على أن تقدم الدول األعضاء الدعم الكامل ألفرقة العمل لالضطالع بأعماهلا(١٧)؛ 

توافــق علــى ضــرورة أن تقــوم اللجنــة عمــال بــالفقرة ٣٠ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ١٢٢/٥٥ املــؤرخ ٨ كـــانون  - ٢٧

األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، بـإدراج بنـد يف جـدويل أعمـال دورتيـها السادسـة واألربعـني والســابعة واألربعــني بشــأن تنفيــذ توصيــات اليونيســبيس 

الثالث؛ 

ـــها يف إعــداد تقريــر يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املتعلــق بتنفيــذ  تالحـظ مـع االرتيـاح أن اللجنـة قـد بـدأت عمل - ٢٨

توصيات اليونيسبيس الثالث، لعرضه علـى اجلمعيـة العامـة، حـىت تقـوم اجلمعيـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني يف عـام ٢٠٠٤، وفقـا للفقـرة ١٦ 

مـن قرارهـا ٦٨/٥٤، باسـتعراض وتقييـم تنفيـذ نتـائج اليونيسـبيس الثـالث، والنظـر يف اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات والقيـام مبزيـد مـن املبــادرات، 

وتوافـق يف هـذا السـياق علـى انعقـاد الفريـق العـامل الـذي أنشـأته اللجنـة إلعـداد التقريـر املشـار إليـه أعـاله يف أثنـاء الـدورة السادسـة واألربعــني 

للجنة؛ 

توافـق علـى أن تضطلـع اجلمعيـة العامـة باسـتعراض التقـدم احملـرز يف تنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـــالث يف جلــسات  - ٢٩

عامـة يف إطـار بنـد مسـتقل جبـدول األعمـال بعنـوان �اسـتعراض تنفيـذ توصيـات مؤمتـر األمـم املتحـــدة الثــالث الستكشــاف الفضــاء اخلــارجي 

واسـتخداماته السـلمية� يف الـدورة التاسـعة واخلمسـني للجمعيـة، عـالوة علـى البنـد املعنـون �التعـاون الـدويل يف جمـــال االســتخدامات الســلمية 

للفضاء اخلارجي�؛ 

حتث مجيع الدول األعضـاء علـى املسـامهة يف الصنـدوق االسـتئماين لربنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة دعمـا  - ٣٠

ـــات اخلاصــة باملشــاريع ذات األولويــة، حســبما أوصــت بــه اللجنــة يف  ألنشـطة تنفيـذ توصـــــــيات اليونيســـــــبيس الثـالث، وال سـيما االقتراح

دورا الثالثة واألربعني(١٨)؛ 

ـــري الدعــم السياســي جلميــع املســائل املتصلــة حبمايــة بيئــة الفضــاء اخلــارجي  توصـي بـإيالء مزيـد مـن االهتمـام وتوف - ٣١

وحفظها، وال سيما تلك املسائل اليت قد يكون هلا تأثري يف بيئة األرض؛ 

ترى أنه من األمور األساسية أن تويل الدول األعضاء مزيدا مـن االهتمـام ملشـكلة اصطـدام األجسـام الفضائيـة، مبـا يف  - ٣٢

ــيت تعمـل مبصـادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام الفضـائي، وللجوانـب األخـرى للحطـام الفضـائي، وتدعـو إىل مواصلـة البحـوث الوطنيـة  ذلك تلك ال

                                                           
ــدورة  A و Corr.1)، الفقرتــان ٥٠ و ٥٥، واملرجــع نفســه، ال / 5 املرجــع نفســه، الــدورة السادســة واخلمســون، امللحــق رقــم ٢٠ والتصويــب (6/20 (١٧)

)، الفقرتان ٤٢ و ٤٣.  A السابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (57/20/

)، الفقرة ٨٧.  A املرجع نفسه، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (55/20/ (١٨)
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بشأن هذه املسألة، السـتحداث تكنولوجيـا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضـائي، وجلمـع ونشـر البيانـات املتعلقـة باحلطـام الفضـائي، وتـرى أيضـا أنـه 

ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بـأقصى مـا ميكـن توفـريه مـن معلومـات ـذا الشـأن، وتقـر بـأن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع يف 

االستراتيجيات املناسبة وامليسورة من حيث التكلفة للتخفيف إىل أدىن حد من تأثري احلطام الفضائي يف البعثات الفضائية يف املستقبل؛ 

ــدول ذات القـدرات الفضائيـة الكـربى، علـى اإلسـهام بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل  حتث مجيع الدول، وال سيما ال - ٣٣

ـــارجي، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا لتعزيــز التعــاون الــدويل يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي  يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخل

واستخدامه يف األغراض السلمية؛ 

تؤكد على احلاجة إىل زيــادة الفوائـد املترتبـة علـى تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا وإىل اإلسـهام يف حتقيـق النمـو املنظـم  - ٣٤

لألنشطة الفضائية املواتيـة الطـراد النمـو االقتصـادي والتنميـة املسـتدامة يف مجيـع البلـدان، مبـا يف ذلـك التخفيـف مـن آثـار الكـوارث، وخصوصـا 

يف البلدان النامية؛ 

ــا الفضـاء وتطبيقاـا أمـام املؤمتـرات الـيت جيـري تنظيمـها داخـل  توافق على ضرورة إبراز الفوائد املترتبة على تكنولوجي - ٣٥

منظومـة األمـم املتحـدة ملعاجلـة القضايـا العامليـة املتصلـة بالتنميـــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، وعلــى ضــرورة التشــجيع علــى اســتخدام 

تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق أهداف تلك املؤمترات وتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(١٩)؛ 

تالحـظ أن حكومـة شـيلي عرضـت اسـتضافة مؤمتـــر دويل معــين بالتكنولوجيــا البيولوجيــة يف عــام ٢٠٠٣ للتشــجيع  - ٣٦

على استخدام التكنولوجيا الفضائية يف تعزيـز األمـن الغذائـي، باعتبـار أن ذلـك يعـد جـزءا مـن املسـامهات يف تنفيـذ إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن 

األلفية؛ 

تالحـظ مـع االرتيـاح اجلـهود الـيت بذلتـها اللجنـة وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، فضـالًً عـن إدارة شـؤون الفضــاء  - ٣٧

اخلـارجي التابعـة لألمانـة العامـة واالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي لتوجيـه انتبـاه مؤمتـر القمـة العــاملي للتنميــة 

املستدامة إىل فوائد علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا؛ 

حتث كيانات منظومة األمم املتحدة وال سيما تلـك الـيت تشـارك يف االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة  - ٣٨

الفضـاء اخلـارجي علـى أن تـدرس، بالتعـاون مـع اللجنـة وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، الطريقـة الـيت ميكـن أن تسـاهم ـا علـوم وتكنولوجيــا 

الفضاء وتطبيقاا يف تنفيذ إعالن جوهانسربج املعين بالتنميـة املسـتدامة(٢٠) وخطـة التنفيـذ ملؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة (��خطـة تنفيـذ 

جوهانسربج��)(٢١)؛ 

                                                           
انظر القرار ٢/٥٥.  (١٩)

 A. 0 3 .II.1 ــع ــم املبي ـبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمــم املتحــدة، رق ـا، ٢٦ آب،/أغسـطس-٤ أيلـول/سـ ـة املسـتدامة، جوهانسـربج، جنـوب أفريقي ـر مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمي تقري (٢٠)
والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 

املرجع نفسه، القرار ٢، املرفق.  (٢١)
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حتيط علما باهتمـام اجلزائـر بأعمـال اللجنـة وإسـهاماا فيـها وبطلبـها بـأن تصبـح عضـوا يف اللجنـة، وكذلـك بالتـأييد  - ٣٩

الذي أعربت عنه جمموعة الـ ٧٧ وجمموعات إقليمية ودول أعضــاء أخـرى بشـأن ذلـك الطلـب، وتقـرر، علـى أسـاس اسـتثنائي، قبـول عضويتـها 

وفقا للفقرة ٤١ من قرار اجلمعية العامة ٥١/٥٦؛ 

ترحـب باهتمـام اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة بـأن تكـون عضـوا يف اللجنـة وبتـأييد جمموعـة الـدول األفريقيــة لترشــيحها،  - ٤٠

وتطلب إىل اللجنة أن تواصل النظر يف هذه املسألة بصورة بناءة خالل دورا املقبلة، واضعة يف اعتبارها مبدأ توافق اآلراء؛ 

تؤيد قرار اللجنة منح وضع املراقب الدائم للجنة املعنية بسواتل رصد األرض والرابطة الدولية ألسبوع الفضاء؛  - ٤١

تطلـب إىل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية أن تواصـل النظـر، علـى ســـبيل األولويــة، يف ســبل  - ٤٢

ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـــارجي يف األغــراض الســلمية وأن تقــدم تقريــرا عــن ذلــك إىل اجلمعيــة العامــة يف دورــا الثامنــة 

واخلمسني؛ 

تطلــب أيضــا إىل اللجنــة أن تواصــل النظــر، يف دورــا الســادسة واألربعــني، يف البنــد املعنــون �الفوائــد العرضيـــة  - ٤٣

لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة�؛ 

تطلب كذلك إىل اللجنة أن تواصل النظر يف دورا السادسة واألربعني يف البند املعنون �الفضاء واتمع�؛  - ٤٤

تثين على إجنازات النظام الــدويل للسـواتل للبحـث واإلنقـاذ خـالل فـترة خدمتـه للمجتمـع العـاملي الـيت بلغـت عشـرين  - ٤٥

عاما باستخدام تكنولوجيا الفضاء ملساعدة الطيارين والبحارة الذين يواجهون املخاطر يف مجيع أحناء العامل؛ 

ـــة النظــر يف تقريــر عــن أنشــطة النظــام كجــزء مــن نظرهــا يف برنــامج األمــم املتحــدة  توافـق علـى أن تواصـل اللجن - ٤٦

للتطبيقـات الفضائيـة، يف إطـار البنـد املعنـون �تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة�� وتدعـو الـدول األعضـاء إىل تقـدمي تقـارير عـــن أنشــطتها 

بشأن هذا النظام؛ 

تدعو اللجنة إىل توسيع نطاق التعاون الـدويل املتصـل بـالبعد االجتمـاعي واالقتصـادي واألخالقـي واإلنسـاين يف علـوم  - ٤٧

الفضاء وتطبيقاته التكنولوجية؛ 

تطلب إىل الوكاالت املتخصصة واملنظمات الدولية األخـرى أن تواصـل، وحيثمـا اقتضـى األمـر، أن تعـزز تعاوـا مـع  - ٤٨

اللجنة وأن تقدم إليها تقارير مرحلية عن أعماهلا ذات الصلة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ 

تطلـب إىل اللجـــنة أن تقــوم بدراســة وحتديــد اآلليــات اجلديــدة للتعــاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  - ٤٩

األغراض السلمية، وفقا ملـا جـاء يف ديباجـة هـذا القـرار، وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثامنـة واخلمسـني، مشـفوعا 

بآرائها بشأن املواضيع اليت ينبغي دراستها يف املستقبل. 

اجللسة العامة ٧٣ 

١١ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢ 


