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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار[
 ])A/60/475()اللجنة الرابعة(

 
ــراض - ٦٠/٩٩ ــارجي يف األغــ ــضاء اخلــ ــتخدام الفــ ــدويل يف اســ ــاون الــ التعــ

 السلمية
 ،إن اجلمعية العامة 
ــشري  ــاإذ تـــ ــانون١٣ املـــــؤرخ٥١/١٢٢ إىل قراراـــ ــسمرب/األول كـــ  ،١٩٩٦ديـــ
 تــــــشرين٢٠ املــــــؤرخ٥٩/٢  و،١٩٩٩ديــــــسمرب/ كــــــانون األول٦ املــــــؤرخ٥٤/٦٨ و

 ،٢٠٠٤ديسمرب/ كانون األول١٠ املؤرخ٥٩/١١٦  و،٢٠٠٤أكتوبر/األول
ــز وتوســيعوإذ هــي مقتنعــة اقتناعــا راســخا   مبــا للبــشرية مــن مــصلحة مــشتركة يف تعزي

 امه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـااستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخد نطاق
مبـاو للبشرية مجعاء، ويف استمرار اجلهود جلعـل الفوائـد املـستمدة مـن ذلـك تـشمل مجيـع الـدول،

ينبغـي أن تظـل األمـم املتحـدة مركـز  مـايف هـذا امليـدان وهـوأيـضاللتعاون الـدويل مـن أمهيـة
 له، تنسيق

ــد  ويل يف تطــوير ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك أمهيــة التعــاون الــدوإذ تؤكــد مــن جدي
معــايري قــانون الفــضاء ذات الــصلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكــشاف الفــضاء
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيد على أوسع نطـاق ممكـن باملعاهـدات

ة ملواجهـة التحـديات اجلديـدةالدولية اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمي
 سيما بالنسبة للبلدان النامية،  والالناشئة،

 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،وإذ يـساورها بــالغ القلــق 
يــــدول فــــتــضع يف اعتبارهــا أمهيــة املــادة الرابعــة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة ال وإذ
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 مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الـــسماوية،ء اخلــارجيميــدان استكــشاف واســتخدام الفــضا
 ،)١(األخرى

ســيما الــدول ذات القــدرات الفــضائية  وال بأنــه ينبغــي جلميــع الــدول،وإذ تــسلم 
الكربى، أن تسهم بنـشاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء

ن الـدويل يف استكـشاف الفـضاءاخلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسـيا لتعزيـز وتوطيـد التعـاو
 اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

  مجيع الدول،من دواعي قلق أن مسألة احلطام الفضائيوإذ ترى 
استكـشاف الفـضاء وتطبيقاتـه يف األغـراض التقدم احملرز يف زيادة تطـويروإذ تالحظ 

ــسلمية ــةال ــة والتعاوني ــضاء الوطني ــشاريع الف ــف م ــذي ،وكــذلك يف خمتل ــ ال ــاوني سهم يف التع
 الدويل، وأمهية زيادة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

إعـالن:األلفيـة الفـضائية” بأمهيـة التوصـيات الـواردة يف القـرار املعنـونواقتناعا منها 
ــشرية ــة الب ــضاء والتنمي ــشأن الف ــذي اعتمــده مــؤمتر األمــم املتحــدة الث“فيينــا ب ــث املعــين، ال ال

مـنيف الفتـرةاملعقود يف فيينـا،باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
احلاجة إىل تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل، و)٢(١٩٩٩يوليه/ متوز٣٠ إىل١٩

 ،)٣( إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةتنفيذ
 سيـشرع فيهــااإلجراءات الــيتبـ وكــذلك  بـاإلجراءات املتخــذة فعـالوإذ حتـيط علمــا 

ــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي ــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثال ملواصــلة تنفي
ــى النحــو املــبني يف القــرار ــسلمية، عل ــة،٥٩/٢واســتخدامه يف األغــراض ال  وخطــة عمــل جلن

 ،)٤(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا يف جمـاالت مـن قبيـلبأن ااواقتناعا منه 

، وإدارة الكـوارث، واحلمايـة البيئيـة، فـضال عـن التطبيقـاتالتطبيب عن بعد والتعليم عن بعد
بلـوغ أهـداف املـؤمترات العامليـة الـيت تعقـدها األمـماألخرى املتعلقة برصد األرض، تـسهم يف

_______________

 .، املرفق)٢١ - د( ٢٢٢٢القرار )١(
تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف :انظــر )٢(

ــسلمية، ــا، األغـــراض الـ ــوز٣٠  - ١٩فيينـ ــه/ متـ ــع( ١٩٩٩يوليـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ منـــشورات األمـ
(A.00.I.3١ ، الفصل األول، القرار. 

 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
)٤( A/59/174باء -، الفصل السادس . 
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 ومنـها القـضاء،انب التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـةاملتحدة واليت تتناول خمتلف جو
 على الفقر،

ــسلمية عــنوقــد نظــرت  ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــر جلن  يف تقري
 ،)٥( واألربعنيالثامنةأعمال دورا

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية عـن أعمـالتؤيد - ١ 
 ؛)٥(بعنيامنة واألرالثدورا

 الــدول الــيت مل تــصبح بعــد أطرافــا يف املعاهــدات الدوليــة الــيت تــنظمحتــث - ٢ 
االنـضمام إليهـا  أو على النظر يف التصديق علـى تلـك املعاهـدات)٦(استخدام الفضاء اخلارجي

 وإدراجها يف تشريعاا الوطنية؛
اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي أن اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـةتالحظ - ٣ 

ــسلمية قامــت يف دورــا ــاالرابعــةيف األغــراض ال  ــها  واألربعــني مبواصــلة أعماهلــا الــيت كلفت
 ؛)٧(٥٩/١١٦اجلمعية العامة يف قرارها

ــد - ٤   اخلامــسة توصــية اللجنــة بــأن تقــوم اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورــاتؤي
سـيما اهتمامـات البلـدان  والتمامـات مجيـع البلـدان،واألربعني مبا يلي، آخـذة يف اعتبارهـا اه

 :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’ 
 الدولية يف جمال قانون الفضاء؛املعلومات املتصلة بأنشطة املنظمات ‘٣’ 

_______________

ــدورة )٥( ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــستونالوثـ ــمالـ ــق رقـ ــصويب ٢٠، امللحـ (A/60/20والتـ

 ).Corr.1و
معاهـدة املبـادئ املنظمــة ألنـشطة الــدول يف ميـدان استكــشاف واسـتخدام الفــضاء اخلـارجي، مبــا يف )٦(

؛ واتفــاق إنقــاذ املالحــني)، املرفــق)٢١ - د (٢٢٢٢القــرار(ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى
ـــالق(الفـــضائيني وإعـــادة املالحـــني الفـــضائيني ورد األجـــسام املطلقـــة يف الفـــضاء اخلـــارجي  ٢٣٤٥رارـــ

ــق)٢٢ - د( ــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية)، املرف ــة عــن األضــرار ال ــة املــسؤولية الدولي ــرار(؛ واتفاقي الق
ــق)٢٦ - د (٢٧٧٧ ــس؛ واتفا)، املرف ــة ت ــة يف الفــضاء اخلـــــجيل األجــســــقي ـــام املطلق ـــالق(ارجيـ رارــــ
ــق)٢٩ - د (٣٢٣٥ ــسماوية)، املرف ــى ســطح القمــر واألجــرام ال ــدول عل ــشطة ال ــنظم ألن ــاق امل ؛ واالتف
 ).، املرفق٣٤/٦٨القرار(األخرى

 A/60/20(والتـصويب ٢٠مامللحـق رقـالـستون،الوثائـــق الرمسيـــة للجمعيـة العامـة، الـدورة :انظــر )٧(
 .دال -، الفصل الثاين)Corr.1 و
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 :املسائل املتصلة مبا يلي ‘٤’ 
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ -أ  
طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر -ب  

يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسبة
دون املساس بالـدور الـذي يـضطلع بـه االحتـاد الـدويل لالتـصاالت الـسلكيةلألرض،

 والالسلكية؛
 :البندين التاليني/املسألتنيالنظر يف مناقشة كل من )ب( 
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر الطاقــة النوويــة يف الفــضاء ‘١’ 

 ؛)٨(اخلارجي وإمكانية تنقيحها
ورات خبصوص مشروع الربوتوكـول املتعلـق باملـسائل واستعراض التطدراسة ‘٢’ 

 الدوليــة علـــىباتفاقيــة الـــضماناتاخلاصــة بـــاملوجودات الفــضائية، امللحـــق
 املعدات املنقولة؛

النظــر يف ممارســات الــدول واملنظمــات الدوليــة يف جمــال تــسجيل األجــسام )ج( 
 ؛)٩(الفضائية وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا اللجنة

 واألربعـني،اخلامـسة أن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة سـتقدم، يف دورـاتالحظ - ٥ 
 بــشأن البنــود اجلديــدةاســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلميةمقترحاــا إىل جلنــة

ــا ــة يف دورــ ــة الفرعيــ ــا اللجنــ ــتنظر فيهــ ــسادسةالــــيت ســ ــدها يفالــ ــرر عقــ   واألربعــــني املقــ
 ؛٢٠٠٧عام

أعاله، أن اللجنة الفرعية القانونيـة‘٢’)أ (٤الفقرة يف سياق،أيضا تالحظ - ٦ 
يف دورا اخلامسة واألربعني بدعوة فريقها العامل إىل معاودة االنعقاد والنظر يف مـدىستقوم

 بعد تلك الدورة للجنة الفرعية؛فيمااحلاجة إىل متديد والية الفريق العامل
أن اللجنــة الفرعيــة أعــاله، -أ ‘٤’)أ( ٤يف ســياق الفقــرة ، كــذلكتالحــظ - ٧ 

القانونيــة ســتقوم بــدعوة فريقهــا العامــل املعــين ــذا البنــد إىل معــاودة االنعقــاد للنظــر فقــط يف
 ؛املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده

_______________

 .٤٧/٦٨انظر القرار )٨(
،(A/58/20) ٢٠الوثائـــق الرمسيــــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة واخلمــسون، امللحــق رقــم :انظـر )٩(

 .١٩٩ الفقرة
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للجنة الفرعية القانونيـةا أن تقومعلى أعاله،)ج( ٤  يف سياق الفقرة،توافق - ٨ 
 ؛)٩( اللجنةاعتمداوفقا خلطة العمل اليتإىل معاودة االنعقادعامللا هافريقبدعوة

األربعنيالثانية و أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلت يف دوراتالحظ - ٩ 
 ؛)١٠(٥٩/١١٦ العمل املسند إليها مبوجب قرار اجلمعية العامة

 الثالثـةية والتقنية يف دورـا توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمتؤيد - ١٠ 
سـيما اهتمامـات البلـدان  والواألربعني مبا يلي، آخـذة يف اعتبارهـا اهتمامـات مجيـع البلـدان،

 :النامية
 :النظر يف البنود التالية )أ( 
 التبادل العام لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛ ‘١’ 
 ت الفضائية؛برنامج األمم املتحدة للتطبيقا ‘٢’ 
مــؤمتر األمــم املتحـــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفـــضاءتنفيــذ توصــيات ‘٣’ 

 ؛اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
، مبــا يف ذلــكالــسواتلاملــسائل املتــصلة باستــشعار األرض مــن بعــد بواســطة ‘٤’ 

 تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ورصد بيئة األرض؛
 :)١١( التالية وفقا خلطط العمل اليت اعتمدا اللجنةالنظر يف البنود )ب( 
 احلطام الفضائي؛ ‘١’ 
 استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ ‘٢’ 
 النظم الفضائية للتطبيب عن بعد؛ ‘٣’ 
 األجسام القريبة من األرض؛ ‘٤’ 

_______________

ــع نفـــسه، )١٠( ــماملرجـ ــدورة الـــستون، امللحـــق رقـ الفـــصل،Corr.1)  و(A/60/20 والتـــصويب٢٠الـ
 .جيم - الثاين

ــرة،A/AC.105/848انظــر )١١( ــاين، الفق ــق الث ــد٦املرف ــق بالبن ــق‘١’، فيمــا يتعل ؛ واملرجــع نفــسه، املرف
الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة الثامنـــة؛ و‘٢’، فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد٨ الثالـــث، الفقـــرة

،A/AC.105/848  و؛‘٣’يتعلـــق بالبنـــد، فيمـــا١٣٨، الفقـــرة)A/58/20 (٢٠ واخلمــسون، امللحـــق رقـــم
 ١٥، املرفـــق الثـــاين، الفقــــرةA/AC.105/823  و؛‘٤’، فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد٢٠الفقـــرة،األولاملرفـــق

ــرةA/AC.105/848 و ــق األول، الفقــ ــد٢١ ، املرفــ ــق بالبنــ ــا يتعلــ ــقA/AC.105/848  و؛‘٥’، فيمــ ، املرفــ
 .‘٦ ’البند، فيما يتعلق ب٢٢األول، الفقرة
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 دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية؛ ‘٥’ 
 ؛٢٠٠٧ولية للفيزياء الشمسيةالسنة الد ‘٦’ 
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنيـة : التايلالبند/املسألةالنظر يف مناقشة )ج( 

للمدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه يف خمتلـف امليـادين، مبـا يف ذلـك ميـدان
تـصاالت الفـضائية، مـعاالتصاالت الفضائية، وكـذلك املـسائل األخـرى املتـصلة بتطـورات اال

 إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛
 واألربعـنيالثالثـة أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم يف دورـاتالحظ - ١١ 

 واألربعــني للجنــةالرابعــة إىل اللجنــة بــشأن مــشروع جــدول أعمــال مؤقــت للــدورةمقترحهــا
 ؛٢٠٠٧ الفرعية اليت ستعقد يف عام

 ، اللجنة بأن تنظم الندوة اهلادفة إىل تدعيم الشراكة مـع الـصناعةتوصية تؤيد - ١٢ 
 األسـبوع األول مـنخـالل ،ينبغي أن تعاجل مهام الـرادار ذي الفتحـة التركيبيـة وتطبيقاـااليت

 الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
 علـى أن تقـوم أعـاله،١١  و‘٣’  و‘٢’)أ (١٠ تا، يف سـياق الفقـرتوافق - ١٣ 

بـدعوة فريقهـا العامـل اجلـامع إىل اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا الثالثـة واألربعـني
 معاودة االنعقاد؛

أعـاله، علـى أنـه ينبغـي للجنـة‘١’)ب (١٠ يف سـياق الفقـرة،توافق أيـضا - ١٤ 
ــة ــة والتقني ــة العلمي ــة واألربعــني يف أن تقــومالفرعي ــا الثالث ــدعوة دور ــا  ب ــينفريقه ــل املع  العام

 عملـــهاباحلطـــام الفـــضائي إىل معـــاودة االنعقـــاد لكـــي ينظـــر يف املـــسائل النامجـــة عـــن خطـــة
وخصوصا مشروع الوثيقة اخلاصة بتخفيف آثار احلطام الفضائي، الذي تعده اللجنة الفرعيـة،

ورتني علـى النحـو املطلـوب للتعجيـل بالتوصـلأعماله فيما بـني الـدالفريق العامل وأن يواصل
 ؛)١٢(إىل اتفاق بشأن الوثيقة

 للجنـةأنـه ينبغـي علىأعاله،‘٢’)ب (١٠ سياق الفقرةيف ،توافق كذلك - ١٥ 
ــة ــة والتقني ــة العلمي ــومالفرعي ــينأن تق ــل املع ــدعوة فريقهــا العام ــة واألربعــني ب ــا الثاني يف دور

يف الفضاء اخلارجي إىل معاودة االنعقـاد، وأن يواصـل الفريـقباستخدام مصادر الطاقة النووية
العامــل أعمالــه فيمــا بــني الــدورتني بــشأن املواضــيع املبينــة يف خطــة العمــل املتعــددة الــسنوات

 ؛)١٣(بصيغتها اليت عدلتها اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعني
_______________

 .٦، املرفق الثاين، الفقرةA/AC.105/848انظر )١٢(
 .٨املرجع نفسه، املرفق الثالث، الفقرة )١٣(
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 للطاقــة الذريــة يف تنظــيم علــى ضــرورة املــشاركة مــع الوكالــة الدوليــةتوافــق - ١٦ 
حلقة عمل تقنية مشتركة بـشأن األهـداف والنطـاق واخلـصائص العامـة ملعيـار ممكـن للـسالمة
ــة ــدورة الثالث ــاء ال ــد يف أثن ــى أن تعق ــة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي، عل ــصادر الطاق ــة مل التقني

 واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
، بالـصيغة الـيت٢٠٠٦تحـدة للتطبيقـات الفـضائية لعـام برنامج األمـم املتؤيد - ١٧ 

اقترحها على جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية اخلـبري املعـين بالتطبيقـات
 ؛)١٤(الفضائية وأقرا اللجنة

 ٥٠/٢٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة٣٠ أنه، وفقا للفقـرةتالحظ مع االرتياح - ١٨ 
 املركـزان اإلقليميـان األفريقيـان لتـدريس علـومدخل،١٩٩٥يسمربد/ كانون األول٦املؤرخ

يــة، القائمــان يف املغــرب ونيجرييــا علــىنكليزإلاوتكنولوجيــا الفــضاء، باللغــة الفرنــسية واللغــة
التوايل، فضال عن مركز تدريس علوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملركـز

يف ،يـالكاريبـمنطقـة البحـرجيا الفـضاء يف أمريكـا الالتينيـة واإلقليمي لتدريس علوم وتكنولو
 وواصـلت مجيـع املراكـزاتفاق انتساب مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامـة

 ؛٢٠٠٥عام التعليمية يفابراجمه
ــرة توافــق - ١٩  ــة املــشار إليهــا يف الفق  أعــاله١٨علــى أن تواصــل املراكــز اإلقليمي

 قارير عن أنشطتها إىل اللجنة سنويا؛تقدمي الت
أن مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا تالحــظ مــع االرتيــاح - ٢٠ 

  بالذكرى السنوية العاشرة إلنشائه؛٢٠٠٥واحمليط اهلادئ قد احتفل يف عام
اإلسهام الذي تقدمه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  أيضاتالحظ مع االرتياح - ٢١ 

ود الدول األعضاء ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي لتعزيـز ودعـم األنـشطة الـيت جيـريوجه
 ؛٢٠٠٧تنظيمها يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية

ن حكومــة إكــوادور ســوف تستــضيف مــؤمتركــذلك أ تالحـظ مــع االرتيــاح - ٢٢ 
أن حكومـة شـيلي، و٢٠٠٦يوليـه/الفضاء اخلامس لألمريكتني املقرر عقده يف كويتو يف متـوز

ســوف تــنظم اجتماعــا متهيــديا للمــؤمتر بــدعم مــن حكومــة كولومبيــا ومنظمــة األمــم املتحــدة
للتربية والعلم والثقافة ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع لألمـم املتحـدة، أثنـاء املعـرض

 ؛٢٠٠٦مارس/الدويل للطريان والفضاء املقرر إقامته يف سانتياغو يف آذار

_______________

 A/60/20( والتــصويب٢٠الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــستون، امللحــق رقــم:انظــر )١٤(
 .فق الثالث، الفرعان الثاين والثالث واملرA/AC.105/840؛ انظر أيضا٩٤  و٨٨، الفقرتان)Corr.1 و
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أن األمانة املؤقتة ملؤمتر الفضاء الرابـع لألمـريكتني أبلغـت  مع االرتياحتالحظ - ٢٣ 
ــا ورد يف الفقــرة ــة، وفقــا مل ــن القــرار٢١اللجن ــذ إعــالن٥٩/١١٦ م ــة لتنفي ــشطة األمان ، بأن

 ؛)١٥(كارتاخينا دي إندياس وخطة عمل املؤمتر
بالتعـاون،استـضافت  أن حكومة نيجرييا االحتادية أيضاتالحظ مع االرتياح - ٢٤ 

بـشأن علـوم وتكنولوجيـااألولمع حكوميت اجلزائر وجنوب أفريقيا، مـؤمتر الريـادة األفريقيـة
،٢٠٠٥نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢٥ إىل٢٣ الفتــرة مــنيفألغــراض التنميــة املــستدامةالفــضاء

تبـادل منتدى ل،“غىن عنها لتنمية أفريقيا  ال أداة:الفضاء”، يف إطار موضوعأتاحوأن املؤمتر
 واحتياجـاتاملعلومات بشأن أنشطة الفضاء علـى املـستوى العـاملي مـن أجـل التنميـة اتمعيـة

أفريقيا، مبا يف ذلك بناء القدرات، لالستفادة من تطبيقات علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وللنظـر
 يف كيفية تعزيز مشاركة أفريقيا يف أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني؛

، استـــضافت أن مجهوريــة إيــران اإلســالمية كــذلكالرتيــاحتالحــظ مــع ا - ٢٥ 
بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، الدورة احلادية عشرة للجنـة
االستشارية احلكومية الدولية املعنية بالربنـامج اإلقليمـي للتطبيقـات الفـضائية مـن أجـل التنميـة

 ؛٢٠٠٥سبتمرب/املستدامة يف أيلول
ــع املــسائلتوصــي - ٢٦  ــسياسي جلمي ــوفري الــدعم ال ــد مــن االهتمــام وت ــإيالء مزي  ب

سيما املسائل اليت قد يكون هلا تأثري يف بيئة  والاملتصلة حبماية بيئة الفضاء اخلارجي وحفظها،
 األرض؛

 أن تويل الـدول األعـضاء مزيـدا مـن االهتمـام ملـشكلةالضروري أنه منترى - ٢٧ 
 الــيت تعمــل مبــصادر الطاقــة النوويــة، باحلطــامفيهــا األجــسامسام الفــضائية، مبــااصــطدام األجــ

الفضائي، وللجوانب األخرى للحطام الفـضائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة بـشأن
هذه املسألة، السـتحداث تكنولوجيـا حمـسنة لرصـد احلطـام الفـضائي، وجلمـع ونـشر البيانـات

 أقـصىترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة باملتعلقة باحلطام الفضائي، و
ميكــن تــوفريه مــن معلومــات ــذا الــشأن، وتقــر بــأن التعــاون الــدويل ضــروري للتوســع يف مــا

 حـد مـن تـأثري احلطـامدىناالستراتيجيات املناسبة وامليسورة من حيث التكلفـة للتخفيـف إىل أ
 املستقبل؛الفضائي يف البعثات الفضائية يف

الـدول ذات القـدرات الفـضائية الكـربى، علـىسـيما  وال مجيع الدول،حتث - ٢٨ 
اإلسهام بنشاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي،

_______________

 .A/AC.105/L.261انظر )١٥(
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باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه
 يف األغراض السلمية؛

تكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاـــا وإىل علــى احلاجــة إىل زيــادة فوائــدتــشدد - ٢٩ 
اإلسـهام يف حتقيـق النمــو املـنظم لألنـشطة الفــضائية املواتيـة الطـراد النمــو االقتـصادي والتنميــة

ســيما يف البلــدان  والاملـستدامة يف مجيــع البلـدان، مبــا يف ذلـك التخفيــف مـن آثــار الكـوارث،
 النامية؛

قاما ميكن أن تـساهم مـسامهات أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيتالحظ - ٣٠ 
يف القـرار املعنـونالـواردنحـوالهامة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرفـاه علـى

 ؛“)٢( البشريةإعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية:األلفية الفضائية”
يوجـهبـد أن  العلـى أن فوائـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا التأكيدتكرر - ٣١ 

 ومـؤمترات القمـة الـيتالرئيـسيةإليها االهتمام بشكل بارز وعلى وجه اخلـصوص يف املـؤمترات
تعقدها األمم املتحدة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وامليـادين ذات الـصلة،

ت اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء يف سـبيل حتقيـق أهـداف تلـك املـؤمتراأنه ينبغـي تعزيـزوعلى
 ؛)٣(ومؤمترات القمة ومن أجل تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

ــةتطلـــب - ٣٢  ــا احلاديـ ــة يف دورـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ ــني العـ  إىل األمـ
 إدراجعـنوالستني، عن طريق جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية، تقريـرا

لتقــارير املقدمــة مــن األمــني العــام إىل تلــك املــؤمترات اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف اقــضية
 ومؤمترات القمة، ويف نتائج والتزامات تلك املؤمترات ومؤمترات القمة؛

وجلنتها الفرعيـة العلميـة لجنةالاجلهود اليت بذلتها ةدازي تالحظ مع االرتياح - ٣٣ 
 بـني الوكـاالت املعـينواالجتماع املـشتركعن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي فضال،والتقنية

 يف القيـامامـ علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقا لتشجيع استخدام،بأنشطة الفضاء اخلارجي
 مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامةباإلجراءات اليت أوصـت ـا خطـة التنفيـذ الـيت وضـعها

 ؛)١٦()“ للتنفيذخطة جوهانسربغ”(
ــحتـــث - ٣٤  ســـيما تلـــك الـــيت تـــشارك يف  وال،دة كيانـــات منظومـــة األمـــم املتحـ

 على أن تدرس بالتعاون مـع،االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي
 إعـالن تنفيـذيفام وتطبيقاءعلوم وتكنولوجيا الفضااتساهمالطريقة اليت ميكن أنلجنةال

_______________

 –أغـسطس/ آب٢٦تقرير مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا، )١٦(
ــول٤ ــبتمرب/ أيلـ ــع (٢٠٠٢سـ ـــم املبيـ ـــدة، رقـــ ـــم املتحــــ ــشــورات األمـــ ــصويبA.03.II.A.1منـ ،) والتـ

 .، املرفق٢ الفصل األول، القرار
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 األمـن الغـذائي وزيـادةجبملة أمور منهااملتصلةاالتااألمم املتحدة بشأن األلفية، خاصة يف
 فرص التعليم؛

  االجتماع املشترك بني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي إىلتدعو - ٣٥ 
عـنالعلمية والتقنيـة الفرعيةتهاجلن ولجنةال إىلوتقدمي تقرير  اللجنة يف أعمالمواصلة إسهامه

 ته السنوية؛ااألعمال اليت اضطلع ا يف دور
ــاح - ٣٦  ــع االرتيـ ــودةتالحـــظ مـ ــة، املعقـ ــة املفتوحـ ــري الرمسيـ ــات غـ  أن االجتماعـ

ــسنوية لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت ــدورات ال ــاالقتران مــع ال أنــشطة الفــضاءب املعــينب
 فعـال ممثلو الدول األعضاء ومراقبو اللجنة، توفر آلية بنـاءة حلـوارا يشارك فيهواليتاخلارجي،

  اللجنة؛ يفراقبنياملألمم املتحدة والدول األعضاء ونظومة اعة ملبني الكيانات التاب
 يفالكاملــة الكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى املــشاركةتــشجع - ٣٧ 

 أنشطة الفضاء اخلارجي؛ب املعينأعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت
ــستالحــظ - ٣٨  يا يف احلــد مــن أن تكنولوجيــا الفــضاء ميكــن أن تــؤدي دورا رئي

الكــوارث وأنــه بإمكــان اللجنــة وجلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة أن تــسهما يف تنفيــذ إعــالن
احلـدب املعـين، الـذي اعتمـده املـؤمتر العـاملي٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو وإطار عمل هيوغو للفتـرة

رينـــاي/ كـــانون الثـــاين٢٢ إىل١٨مــن الكـــوارث املعقـــود يف كــويب، اليابـــان، يف الفتـــرة مــن
 ؛)١٧(٢٠٠٥

 يف سـبل ووسـائل، إىل اللجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـةتطلب - ٣٩ 
 وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل،احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

، أثنـاءتواصل النظـرالستني، وتوافق على أنه ميكن للجنة أناحلادية واجلمعية العامة يف دورا
وهلا هلذه املسألة، يف سبل تعزيز التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي اسـتنادا إىل اخلـربات املكتـسبةتنا

 تكنولوجيـا الفـضاء يف، ويف الـدور الـذي ميكـن أن تؤديـهمن مؤمتر األمريكتني بـشأن الفـضاء
 ؛تنفيذ التوصيات املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

 أن اللجنـة سـوف تقـيم صـلة أوثـق بـني أعماهلـا لتنفيـذتيـاحتالحظ مع االر - ٤٠ 
ــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يفتوصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثال

املسامهة يف ااالت املواضيعية الـيت عن طريق وأعمال جلنة التنمية املستدامةاألغراض السلمية
 سوف تعاجلها اللجنة؛

_______________

)١٧( A/CONF.206/6٢  و١، الفصل األول، القراران. 
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 دعـــوة مـــدير شـــعبة التنميـــة املـــستدامة التابعـــة إلدارة الـــشؤون علـــىتوافــق - ٤١ 
ألمانة العامة للمشاركة يف دورات جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجيبااالقتصادية واالجتماعية

يف األغراض السلمية إلعالمها عن أفضل طريقة تساهم ا هذه اللجنة يف أعمال جلنـة التنميـة
 املستدامة؛

ى مشاركة مدير مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف دورات عل أيضاتوافق - ٤٢ 
جلنة التنمية املستدامة إلذكاء الوعي وتعزيز الفوائد املتأتيـة مـن علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء مـن

 أجل التنمية املستدامة؛
مـن قبـل،٥٩/٢، وفقا لقرار اجلمعيـة العامـةبالتقدم احملرز تنوه مع االرتياح - ٤٣ 

الحـة بواسـطة الـسواتل ومقـدمي خـدمات نظـام التعزيـز إلنـشاء جلنـة دوليـةالنظم العامليـة للم
معنية بالنظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل، وفريق اخلرباء املخصص املنشأ لدراسة إمكانيـة

لخــدمات الفــضائيةل األمثــل واقعيــاالفعاليــةإنــشاء هيئــة دوليــة تتــوىل التنــسيق ووســائل حتقيــق
 امها يف إدارة الكوارث؛األساس من أجل استخد

 يدرج مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي يف برنـامج عملـهأن بإمكانيةترحب - ٤٤ 
 يف خطة عمل اللجنة من أجل مواصـلةكي يتوىل املكتب تنفيذهاعددا من اإلجراءات احملددة

  املعين باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف الثالثاألمم املتحدةتنفيذ توصيات مؤمتر
 ؛)١٨(األغراض السلمية

  أن بعض اإلجراءات احملددة كي يتـوىل املكتـب تنفيـذها يف خطـة العمـلتالحظ - ٤٥ 
 ؛)١٩(ميكن إدراجها يف برنامج العمل إال إذا توافرت موارد إضافية من املوظفني واملوارد املالية ال
امج مجيـع الـدول األعـضاء علـى املـسامهة يف الـصندوق االسـتئماين لربنــحتـث - ٤٦ 

األمم املتحدة بشأن التطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة املكتب على تـوفري اخلـدمات االستـشارية
اــاالتاحلفــاظ علــى مــشاريع رائــدة وفقــا خلطــة عمــل اللجنــة، مــعوبــدءالتقنيــة والقانونيــة

 املواضيعية ذات األولوية اليت توافق عليها اللجنة؛
الــساتليظــر يف تقريــر عــن أنــشطة النظــام علــى أن تواصــل اللجنــة النتوافــق - ٤٧ 

الدويل للبحث واإلنقاذ كجزء مـن نظرهـا يف برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية، يف
 وتــدعو الــدول،“تقريــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة” املعنــون جــدول أعماهلــاإطــار بنــد
 ذا النظام؛ املتعلقةإىل تقدمي تقارير عن أنشطتهايف اللجنةاألعضاء

_______________

 .A/AC.105/L.262انظر )١٨(
.٦املرجع نفسه، الفقرة )١٩(
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 إىل اللجنــة أن تواصــل النظــر يف دورــا التاســعة واألربعــني يف بنــدتطلــب - ٤٨ 
 ؛“راض احلالة الراهنةاستع:الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء”جدول أعماهلا املعنون

 يف، إىل اللجنــة أن تواصــل النظــر يف دورــا التاســعة واألربعــنيتطلــب أيــضا - ٤٩ 
 ‘‘الفـضاء والتعلـيم ’’اصاخلوضوعامل، يف“الفضاء واتمع” املعنونأعماهلا جدولبندإطار

 وفقا خلطة العمـل٢٠٠٦-٢٠٠٤ عليه تركيز املناقشات اليت ستدور يف الفترةالذي سينصب
 ؛)٢٠(اليت اعتمدا اللجنة

ــدتوافــق - ٥٠  ــة النظــر يف دورــا التاســعة واألربعــني يف بن  علــى أن تواصــل اللجن
 ؛“الفضاء واملاء”ماهلا املعنونجدول أع

توصيات مـؤمتر القمـة العـاملي” على أن يدرج بند جديد بعنوانأيضا توافق - ٥١ 
ــة يف دورــا التاســعة واألربعــني، ــدف“جتمــع املعلومــاتمب املعــين يف جــدول أعمــال اللجن

 التوصيات؛هذهاملسامهة يف تنفيذ
لفـضاء والغابــات أثنــاء انعقــادعلــى ضـرورة عقــد نــدوة عــن ا كــذلكتوافـق - ٥٢ 

 الدورة التاسعة واألربعني للجنة؛
 أن اللجنـــة وافقــت علـــى النظـــر يف دورـــا التاســـعةتالحــظ مـــع االرتيـــاح - ٥٣ 

تطور األنشطة الفـضائية وكيفيـةيف،“مسائل أخرى”  جدول أعماهلاواألربعني، يف إطار بند
اسـتخدام الفـضاءجمـاللتعاون الدويل يفاستحداث خطة طويلة األجل لتعزيز دور اللجنة يف ا

 ؛)٢١(اخلارجي يف األغراض السلمية
ــسادسةتالحــظ - ٥٤  ــة يف دورــا ال ــه اللجن ــذي توصــلت إلي ــا لالتفــاق ال ــه وفق  أن

،)٢٢(يف املـستقبل وهيئتيهـا الفـرعيتنيواألربعني بشأن التدابري املتصلة بتـشكيل مكاتـب اللجنـة
، فـإن جمموعـة الـدول)٢٣(ساليب عمل اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتنياستنادا إىل التدابري املتصلة بأ

_______________

، الفقـرة)A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـم )٢٠(
٢٣٩. 

ــان)Corr.1  وA/60/20(والتـــصويب ٢٠الـــدورة الـــستون، امللحـــق رقـــماملرجـــع نفـــسه، )٢١( ، الفقرتـ
 .٣١٧  و٣١٦

 ٤، املرفـق الثـاين، الفقـرات)A/58/20 (٢٠الدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـماملرجع نفسه، )٢٢(
 .٩إىل
ــر)A/52/20( ٢٠الـــدورة الثانيـــة واخلمـــسون، امللحـــق رقـــماملرجـــع نفـــسه، )٢٣( ، املرفـــق األول؛ انظـ

، املرفـق)A/58/20 (٢٠ الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـمالرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الوثـائق:أيضا
 .الثالث الثاين، التذييل
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ــ ــاـاألفريقيــة، وجمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريب ي، وجمموعــة دول أوروب
للجنـة، والنائـبامقـرر/الغربية ودول أخرى قد مست مرشحيها ملناصب النائب الثـاين لـرئيس

فرعيـة القانونيـة، ورئـيس اللجنـة، علـى التـوايل، للفتـرة ورئـيس اللجنـة ال،األول لرئيس اللجنة
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦

 جمموعة الدول اآلسيوية على أن تسمي مرشحها ملنصب رئـيس اللجنـةحتث - ٥٥ 
للجنـة الفرعيـةا كـي تبـدأ يف الوقـت املناسـب٢٠٠٧-٢٠٠٦التقنيـة للفتـرةوالفرعية العلمية

 حو املقرر؛أعماهلا يف الدورة الثالثة واألربعني على الن
ــان بانتخــاب أعــضاء مكتبيهتوافــق - ٥٦  ــان الفرعيت ــى أن تقــوم اللجنت ــدمــ عل ا بع

 ؛ لرئاسة اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةتسمية مرشح جمموعة الدول اآلسيوية
 أن اللجنة سوف تقر أثناء دورا التاسعة واألربعـني انتخـاب أعـضاءتالحظ - ٥٧ 

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦وسوف تنتخب أعضاء مكتبها للفترةاملكتبني للجنتيها الفرعيتني
 أن جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى قامــت بتــسميةتالحــظ أيــضا - ٥٨ 

 يف الـدورة الثامنـة٢٠٠٩-٢٠٠٨مقـرر اللجنـة للفتـرة/مرشحها ملنصب النائب الثاين لـرئيس
 واألربعني للجنة، لكي تنظر يف هذا الشأن؛

وعة من اموعات اإلقليميـة مـسؤولة عـن العمـلأن كل جممتالحظ كذلك - ٥٩ 
بنشاط لتشجيع الدول األعضاء يف اللجنة، اليت تكون أيضا أعضاء يف اموعـة اإلقليميـة ذات

 على املشاركة يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، وتوافق على أن تبحث اموعـات،الصلة
 بني أعضائها؛اإلقليمية هذه املسألة املتصلة باللجنة فيما

ــد - ٦٠   قــرار اللجنــة مــنح مركــز املراقــب الــدائم للمعهــد األورويب للــسياساتتؤي
 الفضائية؛

 ة االجتماعيـباألبعـاد اللجنة علـى توسـيع نطـاق التعـاون الـدويل املتـصلحتث - ٦١ 
  يف تطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية؛ة واإلنسانية واألخالقيةواالقتصادي

ىل كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى أن إتطلــب - ٦٢ 
 الـيتاملـسائلتواصل، وعند االقتضاء أن تعزز تعاوا مـع اللجنـة، وأن تقـدم إليهـا تقـارير عـن

 . التطرق إليها يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيجيري
 ٦٢اجللسة العامة
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