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  قرار اختذته اجلمعية العامة

 بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار [
 ])A/61/406() اللجنة الرابعة(

 
ــراض      - ٦١/١١١ ــارجي يف األغـ ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــدويل يف اسـ ــاون الـ التعـ

 السلمية
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تـــــشري  ــؤرخ ٥١/١٢٢ إىل قراراهتـــ ــانو١٣ املـــ ــسمرب /ن األول كـــ  ،١٩٩٦ديـــ

 تـــــشرين  ٢٠ املـــــؤرخ ٥٩/٢  و،١٩٩٩ديـــــسمرب  / كـــــانون األول٦املـــــؤرخ  ٥٤/٦٨ و
 ،٢٠٠٥ديسمرب / كانون األول٨ املؤرخ ٦٠/٩٩  و،٢٠٠٤أكتوبر /األول

 مبـا للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة يف تعزيـز وتوسـيع         وإذ هي مقتنعة اقتناعـا راسـخا       
ه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا            استكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدام       نطاق

اجلهــود جلعـل الفوائــد املــستمدة مــن ذلـك تــشمل مجيــع الــدول،   مواصــلة للبـشرية مجعــاء، ويف  
ينبغـي أن تظـل األمـم         يف هـذا امليـدان، الـذي         لتعـاون الـدويل   وكذلك باألمهية اليت حيظـى هبـا ا       

 ،فيه تضطلع بدور املنسقاملتحدة 
 سيادة القانون، مبا يف ذلك معـايري    إعالءية التعاون الدويل يف      أمه وإذ تؤكد من جديد    

قــانون الفــضاء ذات الــصلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكــشاف الفــضاء اخلــارجي    
واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهيـة التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـة                    

  األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديـدة الناشـئة،        اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف     
 سيما بالنسبة للبلدان النامية، وال

 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،  وإذ يــساورها بــالغ القلــق 
ي ــــدول فــــتــضع يف اعتبارهــا أمهيــة املــادة الرابعــة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة ال  وإذ



A/RES/61/111 

2 

ــدان استكــشاف  ــضاء اخلــارجي مي ــتخدام  الف ــسماوية     ه،واس ــرام ال ــر واألج ــك القم ــا يف ذل  مب
 ،)١(األخرى
ســـيما الـــدول ذات القـــدرات الفـــضائية   وال بأنـــه ينبغـــي جلميـــع الـــدول،وإذ تـــسلم 

الكربى، أن تـسهم بنـشاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء                         
استكــشاف جمــال يف ه يــز التعــاون الــدويل وتوطيــداخلـارجي، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا لتعز 

 الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
  مجيع الدول،تثري قلق أن مسألة احلطام الفضائي وإذ ترى 
ــظ  ــرز يف  وإذ تالحـ ــدم احملـ ــلة التقـ ــوير مواصـ ــه يف   تطـ ــضاء وتطبيقاتـ ــشاف الفـ استكـ

سهم يف التعــاون يــ الــذي ،ة والتعاونيــةيف خمتلــف مــشاريع الفــضاء الوطنيــ األغــراض الــسلمية و
 تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،مواصلة الدويل، وأمهية 

إعـالن  : األلفيـة الفـضائية  ” بأمهيـة التوصـيات الـواردة يف القـرار املعنـون       واقتناعا منـها   
ــشرية    ــة الب ــضاء والتنمي ــشأن الف ــا ب ــؤمتر األ  “فيين ــذي اعتمــده م ــين   ، ال ــث املع ــم املتحــدة الثال م

مـن  يف الفتـرة  املعقـود يف فيينـا   ، باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
احلاجة إىل تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل              ، و )٢(١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠ إىل   ١٩
 ،)٣( إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةتنفيذ

ــاإلجراءوإذ حتــيط علمــا   ــشرع يف اختاذهــا     ب ــاإلجراءات الــيت سي ات املتخــذة فعــال وب
ــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي        ملواصــلة تنفي

ــرار       ــبني يف الق ــى النحــو امل ــسلمية، عل ــراض ال ــة   ٥٩/٢واســتخدامه يف األغ ــة عمــل جلن  وخط
 ،)٤(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا يف جمـاالت مـن قبيـل       ا  ناعا منه واقت 
ــيم مــنالتطبيــب  ــة، فــضال عــن التطبيقــات    بعــدمــن بعــد والتعل ــة البيئ  وإدارة الكــوارث ومحاي

مـؤمترات  تعقده األمم املتحـدة مـن         ما أهدافبلوغ  األخرى املتعلقة برصد األرض، يساهم يف       

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

ــسلمية، ــراض الـ ــا،في األغـ ــوز ٣٠-١٩ ينـ ــه /متـ ــع   ( ١٩٩٩يوليـ ــم املبيـ ــدة، رقـ ــم املتحـ ــشورات األمـ منـ
(A.00.I.3١ ، الفصل األول، القرار. 

 .٥٥/٢انظر القرار  )٣(
)٤( A/59/174 باء-، الفصل السادس . 
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 ومنــها القــضاء علــى ،وانــب التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــةعامليــة تتنــاول خمتلــف ج
 الفقر،

 قـد أقـر بالـدور       ٢٠٠٥يف ذلك الصدد بأن مؤمتر القمـة العـاملي لعـام            وإذ حتيط علما     
 ،)٥(اهلام الذي يؤديه العلم والتكنولوجيا يف تعزيز التنمية املستدامة

ــة اســتخدام الفــضاء اخلــ  وقــد نظــرت   ــر جلن ــسلمية عــن   يف تقري ارجي يف األغــراض ال
 ،)٦( واألربعنيالتاسعةأعمال دورهتا 

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية عـن أعمـال               تؤيد - ١ 
 ؛)٦(التاسعة واألربعنيدورهتا 

سـتخدام  ال املنظمةتصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية          الدول اليت مل   حتث - ٢ 
االنـضمام إليهـا وإدراجهـا        أو  على النظر يف التصديق على تلك املعاهـدات        )٧(الفضاء اخلارجي 

 يف تشريعاهتا الوطنية؛
 أن اللجنة الفرعية القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي                تالحظ - ٣ 

 كلفتها هبـا اجلمعيـة    حسبما واألربعني   اخلامسة يف دورهتا    واصلت أعماهلا يف األغراض السلمية    
 ؛)٨(٦٠/٩٩مة يف قرارها العا

 الــسادسة توصــية اللجنــة بــأن تقــوم اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا    تقــر - ٤ 
 البلــــدان شــــواغلســــيما   والواألربعــــني، آخــــذة يف اعتبارهــــا اهتمامــــات مجيــــع البلــــدان، 

 :يلي مبا النامية
 :بنود دائمة يف جدول األعمالكالنظر يف املسائل التالية  )أ( 

_______________ 
 .٦٠، الفقرة ٦٠/١انظر القرار  )٥(
 ).(A/61/20 ٢٠، امللحق رقم احلادية والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )٦(
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميـدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف          )٧(

؛ واتفـاق إنقـاذ املالحـني       )، املرفـق  )٢١ - د (٢٢٢٢القـرار   (ذلك القمر واألجرام الـسماوية األخـرى        
ــة يف الفــضا    ـــالق(ء اخلــارجي الفــضائيني وإعــادة املالحــني الفــضائيني ورد األجــسام املطلق  ٢٣٤٥رار ــ

القـرار  (؛ واتفاقيـة املـسؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام الفـضائية                 )، املرفق )٢٢ - د(
رار ــــــ الق(ارجي  ـــ ام املطلقـة يف الفـضاء اخل      ـــــجيل األجـس  ــــ؛ واتفاقيـة تـس    )، املرفق )٢٦ - د (٢٧٧٧
 ألنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية ؛ واالتفــاق املــنظم)، املرفـق )٢٩ - د (٣٢٣٥

 ).، املرفق٣٤/٦٨القرار (األخرى 
، A/61/20) (٢٠الوثائــق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم                : انظـــر )٨(

 . دال- الفصل الثاين
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 ادل العام لآلراء؛التب ‘١’ 
 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛ ‘٢’ 
ــصلة ب  ‘٣’  ــةاملنظمــات الــيت تــضطلع هبــا  نــشطةاألاملعلومــات املت ــة  احلكومي  الدولي

 يف جمال قانون الفضاء؛واملنظمات غري احلكومية على الصعيد الدويل 
 :املسائل املتصلة مبا يلي ‘٤’ 
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ -أ   
طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                 -ب   

ــادل للمــدار      ــة باالســتخدام الرشــيد والع ــسبل والوســائل الكفيل يف ال
الثابت بالنسبة لألرض، دون املساس بالدور الذي يضطلع به االحتـاد           

 سلكية؛الدويل لالتصاالت السلكية والال
 :البندين التاليني، كل على حدة/املسألتنيالنظر يف مناقشة  )ب( 
اســتعراض املبــادئ ذات الــصلة باســتخدام مــصادر الطاقــة النوويــة يف الفــضاء   ‘١’ 

 ؛)٩(اخلارجي وإمكانية تنقيحها
استجد من تطورات بشأن مـشروع بروتوكـول اتفاقيـة            ما دراسة واستعراض  ‘٢’ 

املعدات املنقولة املتعلق باملـسائل اخلاصـة بـاملوجودات         الضمانات الدولية على    
 الفضائية؛

ــسجيل األجــسام        )ج(  ــال ت ــة يف جم ــات الدولي ــدول واملنظم ــر يف ممارســات ال النظ
 ؛)١٠(الفضائية وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة

 واألربعـني،  الـسادسة  أن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة سـتقدم، يف دورهتـا       تالحظ - ٥ 
الـيت   بشأن البنـود اجلديـدة    استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية،       قترحاهتا إىل جلنة    م

 ؛٢٠٠٨عام ، يف  واألربعنيالسابعةستنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورهتا 
ــا الـــسادسة   أيـــضا تالحـــظ - ٦   أن اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة ســـتقوم، يف دورهتـ

أعـاله، بـدعوة فريقهـا العامـل إىل االنعقـاد مـن جديـد،        ‘ ٢’) أ (٤واألربعني، يف سياق الفقرة  
 وبالنظر يف مدى احلاجة إىل متديد والية الفريق العامل ملا بعد تلك الدورة للجنة الفرعية؛

_______________ 
 .٤٧/٦٨انظر القرار  )٩(
، (A/58/20) ٢٠الـدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـم           ،  الوثائق الرمسية للجمعية العامة   : انظر )١٠(

 .١٩٩الفقرة 
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) أ( ٤ يف سـياق الفقـرة     ،أن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة سـتقوم          كـذلك  تالحظ - ٧ 
يف فقــط للنظــر مــن جديــد لبنــد إىل االنعقــاد بــدعوة فريقهــا العامــل املعــين هبــذا ا  أعــاله،أ  ‘٤’

 ؛املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
أعـاله،  ) ج( ٤  أن اللجنة الفرعيـة القانونيـة سـتقوم، يف سـياق الفقـرة       تالحظ - ٨ 

 بدعوة فريقها العامل إىل االنعقاد من جديد؛
الثالثـة   يف دورهتـا     ،ة واصـلت   أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـ          أيـضا  تالحظ - ٩ 

 ؛)١١(٦٠/٩٩  قرار اجلمعية العامةحسب التكليف الصادر يف العمل ،األربعنيو
 الرابعـة  يف دورهتا    ، توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية        تقـر - ١٠ 
 :يلي  مبا،ية البلدان النامشواغلسيما   وال مجيع البلدان،شواغل آخذة يف اعتبارها ،واألربعني
 :النظر يف البنود التالية )أ( 
 التبادل العام لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛ ‘١’ 
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛ ‘٢’ 
مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء تنفيـــذ توصـــيات  ‘٣’ 

 ؛سلميةاخلارجي واستخدامه يف األغراض ال
، مبــا يف ذلــك الــسواتل بعــد بواســطة مــناملــسائل املتــصلة باستــشعار األرض   ‘٤’ 

 تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ورصد بيئة األرض؛
 :)١٢(النظر وفقا خلطط العمل اليت اعتمدهتا اللجنة يف البنود التالية )ب( 
 احلطام الفضائي؛ ‘١’ 
 ضاء اخلارجي؛استخدام مصادر الطاقة النووية يف الف ‘٢’ 
 األجسام القريبة من األرض؛ ‘٣’ 
 دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية؛ ‘٤’ 

_______________ 
 . جيم-، الفصل الثاين )(A/61/20 ٢٠، امللحق رقم احلادية والستونالدورة املرجع نفسه،  )١١(
؛ واملرجـع نفـسه، املرفـق       ‘١’، فيمـا يتعلـق بالبنـد        ٦املرفق الثـاين، الفقـرة       ،A/AC.105/848انظر   )١٢(

ــا يتعلـــــق بالبنـــــد  ٨ الثالـــــث، الفقـــــرة ــ‘٢’، فيمـــ  ،٢٠ع نفـــــسه، املرفـــــق األول، الفقـــــرة  ؛ واملرجـــ
ــرة  A/AC.105/869 و ــق األول، الفقـ ــد   ٢٢، املرفـ ــق بالبنـ ــا يتعلـ ــق A/AC.105/823  و؛‘٣’، فيمـ ، املرفـ

 ؛‘٤’، فيمـــــا يتعلـــــق بالبنـــــد ٢١، املرفـــــق األول، الفقـــــرة A/AC.105/848  و؛١٥الثـــــاين، الفقـــــرة 
 .‘٥’يتعلق بالبند  ، فيما٢٢فق األول، الفقرة ، املرA/AC.105/848 و
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 ؛٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية،  ‘٥’ 
دراســة الطبيعــة الفيزيائيـــة    : علــى حــدة   التــايل البنــد /املــسألة التاليــة  مناقــشة   )ج( 

 واســتخدامه وتطبيقاتــه يف خمتلــف امليــادين،  واخلــواص التقنيــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض 
ــا ــضائية،    مب ــصاالت الف ــدان االت ــصلة بــ  إىل جانــب يف ذلــك مي ــسائل األخــرى املت تطورات الامل

االتصاالت الفـضائية، مـع إيـالء اعتبـار خـاص الحتياجـات البلـدان الناميـة                 املستجدة يف ميدان    
 ومصاحلها؛

ــظ - ١١  ــة والتق تالحـ ــة العلميـ ــة الفرعيـ ــتقدم  أن اللجنـ ــة سـ ــا ،نيـ ــة يف دورهتـ  الرابعـ
بـشأن مـشروع   استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية      إىل جلنة    مقترحها ،واألربعني

 ؛٢٠٠٨يف عام ،  واألربعني للجنة الفرعيةاخلامسةجدول أعمال مؤقت للدورة 
توصية اللجنة بـأن تـدعى جلنـة أحبـاث الفـضاء واالحتـاد الـدويل للمالحـة               تقـر   - ١٢ 

اسـتخدام املـدار    ”فلكية، إىل أن يعقدا، بالتعاون مع الدول األعضاء، نـدوة ملعاجلـة موضـوع               ال
خــالل  ، بأوســع مــشاركة ممكنــة، وذلــك“التحــديات والفــرص: االســتوائي لتطبيقــات الفــضاء

 األسبوع األول من الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة يف دورهتـــا الرابعـــة   علـــى أن تقـــوم توافـــق - ١٣ 

 أعاله ، بدعوة فريقها العامـل اجلـامع      ١١  و ‘٣’  و ‘٢’) أ (١٠واألربعني، يف سياق الفقرات     
 إىل االنعقاد من جديد؛

 علــى أنــه ميكــن للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة أن تقــوم يف أي  توافــق أيــضا - ١٤ 
أعـاله ، بـدعوة فريقهـا       ‘ ١’) ب (١٠األربعني، يف سـياق الفقـرة       وقت خالل دورهتا الرابعة و    

العامل املعين باحلطام الفضائي إىل االنعقاد من جديد لكي ينظر يف التعليقـات الـيت نتجـت عـن      
ســيما العالقــة   والإحالــة املبــادئ التوجيهيــة إىل الــصعيد الــوطين، ويف أي تطــورات مــستجدة،

يهية املنقح املتعلق بالتقليل من احلطام الفضائي وبـني مـصادر           القائمة بني مشروع املبادئ التوج    
 ؛)١٣(الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي

 على أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا الرابعـة            توافق كذلك  - ١٥ 
ــرة   ــا العامــل املعــين باســتخدام    ‘ ٢’) ب (١٠واألربعــني، يف ســياق الفق ــدعوة فريقه أعــاله، ب

صادر الطاقة النووية يف الفـضاء اخلـارجي إىل االنعقـاد مـن جديـد، وعلـى أن يواصـل الفريـق                      م
العامــل أعمالــه فيمــا بــني الــدورتني بــشأن املواضــيع املبينــة يف خطــة العمــل املتعــددة الــسنوات    

وافقـت عليـه اللجنـة     مابصيغتها اليت عدلتها اللجنة الفرعية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني وحـسب          
_______________ 

 .٨ واملرفق الثاين، الفقرة ١٠١، الفقرة A/AC.105/869انظر  )١٣(
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رعية يف دورهتا الثالثة واألربعني وجلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف              الف
 ؛)١٤(دورهتا التاسعة واألربعني

ــق - ١٦  ــة       تواف ــا الرابع ــة، يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــشئ اللجن ــى أن تن  عل
معنيـا باألجـسام    أعاله، ولعـام واحـد، فريقـا عـامال          ‘ ٣’) ب (١٠واألربعني، يف سياق الفقرة     

 ؛)١٥(القريبة من األرض، وفقا خلطة العمل الواردة يف إطار هذا البند
، بالــصيغة الــيت ٢٠٠٧ برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــام تقــر - ١٧ 

اقترحها اخلبري املعين بالتطبيقـات الفـضائية علـى جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض                    
 ؛)١٦(ا اللجنةالسلمية واليت أقرهت

 أن كــال مــن املركــزين اإلقليمــيني األفــريقيني لتــدريس  تالحــظ مــع االرتيــاح - ١٨ 
علوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغة الفرنسية وباللغة اإلنكليزيـة، املوجـودين يف املغـرب ونيجرييـا               
علــى التــوايل، ومركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ، واملركــز    

إلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكاريبــي، قـام،               ا
، ١٩٩٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٦ املـؤرخ    ٥٠/٢٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٣٠وفقا للفقرة   

بإبرام اتفاق انتـساب مـع مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي وأن هـذه املراكـز واصـلت براجمهـا                  
 ؛٢٠٠٦عام التعليمية يف 

 أعــاله ١٨ علــى أن تواصــل املراكــز اإلقليميــة املــشار إليهــا يف الفقــرة   توافــق - ١٩ 
 تقدمي تقارير عن أنشطتها إىل اللجنة سنويا؛

اإلسـهام الـذي تقدمـه اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة              تالحظ مـع االرتيـاح       - ٢٠ 
 اخلــارجي لتعزيــز ودعــم  واجلهــود الــيت تــضطلع هبــا الــدول األعــضاء ومكتــب شــؤون الفــضاء  
 ؛٢٠٠٧األنشطة اليت جيري تنظيمها يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

أن مــؤمتر القــادة األفارقــة املعــين بتــسخري علــوم   مــع االرتيــاح أيــضا   تالحــظ - ٢١ 
وتكنولوجيا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة، الـذي قامـت حكومـة نيجرييـا، بالتعـاون مـع                     

_______________ 
الوثــائق ، املرفــق الثالــث، وA/AC.105/869 ، و٨، املرفــق الثالــث، الفقــرة A/AC.105/848: انظــر )١٤(

 إىل ١٣٩، الفقــرات )A/61/20 (٢٠الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة احلاديــة والــستون، امللحــق رقــم  
١٤١. 

، )A/61/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـم                 : انظر )١٥(
 .١٧٨الفقرة 

 الثـاين والثالـث واملرفـق      ، الفرعني A/AC.105/861؛ انظر أيضا    ٨٧  و ٨١املرجع نفسه، الفقرتان     )١٦(
 .الثالث
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 تــشرين ٢٥ إىل ٢٣زائــر وجنــوب أفريقيــا، باستــضافته ألول مــرة يف الفتــرة مــن   حكــوميت اجل
 ، سيعقد مرة كل سنتني؛٢٠٠٥نوفمرب /الثاين

 انعقـاد مـؤمتر الفـضاء اخلـامس لألمـريكتني يف كويتـو يف               تالحظ مـع التقـدير     - ٢٢ 
ــرة مــن   ــه / متــوز٢٨ إىل ٢٤الفت ــة مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي    ٢٠٠٦يولي ، حتــت رعاي

الة الفضاء األوربية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، وأن حكومـة شـيلي                    ووك
، بـدعم  ٢٠٠٦مـارس  / آذار ٢٩  و ٢٨نظمت هبذا اخلصوص اجتماعا حتضرييا للمـؤمتر يـومي          

التعـاون اإلقليمـي يف جمـال    ”من حكومة كولومبيا؛ وتالحظ أن املؤمتر اخلامس تناول موضوع  
، وأن نتائجه انعكـست يف إعـالن سـان       “ل األمن وحتقيق التنمية البشرية    الفضاء من أجل إحال   

كويتــو ويف خطـة عمــل املــؤمتر؛ وتالحـظ أيــضا أن إكـوادور ســتمارس مهــام     فرانسيـسكو دي 
أمانة املؤمتر املؤقتـة ملـدة ثـالث سـنوات، وتتـوىل خـالل هـذه املـدة تنفيـذ اإلجـراءات والـربامج                        

 ستعمل بالتعـاون مـع فريـق اخلـرباء الـدويل؛ وتالحـظ كـذلك                املوصى هبا، وحتقيقا هلذا الغرض    
 ؛٢٠٠٩أن من املقرر عقد مؤمتر الفضاء السادس لألمريكتني يف غواتيماال يف عام 

االتفاقيـة املتعلقـة بإنـشاء منظمـة        علـى   توقيـع   ال أن بـاب     تالحظ مـع االرتيـاح     - ٢٣ 
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٨جني يف   آسيا واحمليط اهلادئ للتعاون يف جمال الفـضاء قـد فـتح يف بـي              

ــها حــىت   ٢٠٠٥ ــدول الــيت وقعت ــران١، وأن عــدد ال ــه / حزي ــسع دول، وأن  ٢٠٠٦يوني ــغ ت  بل
تصدق عليها مخس دول، وبالتـايل تنـشأ املنظمـة ويكـون مقرهـا يف               أن    ما يبدأ نفاذها االتفاقية  
 بيجني؛

ام ملـشكلة   أن تويل الـدول األعـضاء مزيـدا مـن االهتمـ           ضروري   من ال  ه أن ترى - ٢٤ 
ــة، باحلطــام  ستخدم تلــك الــيت تــ هــا اصــطدام األجــسام الفــضائية، مبــا في  مــصادر الطاقــة النووي

الفضائي، وللجوانـب األخـرى للحطـام الفـضائي وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة بـشأن                 
ه هذه املسألة، الستحداث تكنولوجيا حمسنة لرصد احلطام الفضائي، ومجـع البيانـات املتعلقـة بـ               

ميكـن تـوفريه      مـا  ، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة بأقـصى             هاونشر
أن التعاون الدويل ضروري للتوسـع يف االسـتراتيجيات         وافق على   من معلومات هبذا الشأن، وت    

 البعثــات علــىاملناســبة وامليــسورة التكلفــة للتخفيــف إىل أدىن حــد مــن تــأثري احلطــام الفــضائي   
 الفضائية يف املستقبل؛

سـيما الـدول ذات القـدرات الفـضائية الكـربى، علـى         وال  مجيع الـدول،   حتث - ٢٥ 
اإلسهام بنـشاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي،                        

امه باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدويل يف استكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخد              
 يف األغراض السلمية؛
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 احلاجة إىل زيادة فوائد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا وإىل اإلسـهام يف       تؤكد - ٢٦ 
والتنميـة املـستدامة يف     املطـرد   لنمـو االقتـصادي     لحتقيق النمـو املـنظم لألنـشطة الفـضائية املواتيـة            

 بلدان النامية؛سيما يف ال  والمجيع البلدان، مبا يف ذلك التخفيف من آثار الكوارث،
 كـبريا  ماسهاإ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا ميكن أن تسهم          تالحظ - ٢٧ 

ــون         ــرار املعن ــوارد يف الق ــى النحــو ال ــاه عل ــة والرف ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــة االقت يف التنمي
 ؛)٢(“إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية :األلفية الفضائية”

بـد أن يوجـه       ال  علـى أن فوائـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا           أكيـد تكرر الت  - ٢٨ 
يف املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم            خاصة   و ،إليها االهتمام بشكل بارز   

املتحـدة مــن أجـل التنميــة االقتــصادية واالجتماعيـة والثقافيــة وامليــادين ذات الـصلة، وعلــى أنــه     
مـؤمترات  ام تكنولوجيا الفضاء يف حتقيـق أهـداف تلـك املـؤمترات و            ينبغي التشجيع على استخد   

 ؛)٣(تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةالقمة ومن أجل 

إدراج مسألة استخدام تكنولوجيا الفـضاء       عن بتقرير األمني العام     حتيط علما  - ٢٩ 
رات القمـة الـيت تعقـدها األمـم         يف التقارير اليت يقدمها األمني العام إىل املؤمترات الرئيسية ومؤمت         

تتوصـل إليـه هـذه        مـا  املتحدة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وإدراجهـا يف          
 ؛)١٧(املؤمترات ومؤمترات القمة من نتائج وما تعلنه من التزامات

ــة  تالــيت املتزايــدة  اجلهــود تالحــظ مــع االرتيــاح  - ٣٠  ــة وجلنتــها الفرعي بــذهلا اللجن
مية والتقنية، وكذلك  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالجتماع املشترك بـني الوكـاالت              العل

ــضاء           ــا الف ــوم وتكنولوجي ــتخدام عل ــشجيع اس ــن أجــل ت ــضاء اخلــارجي، م ــشطة الف ــين بأن املع
خطـة التنفيـذ الـيت وضـعها مـؤمتر القمـة العـاملي        املوصـى هبـا يف   اإلجـراءات   تنفيـذ   وتطبيقاهتا يف   

 ؛)١٨()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’’(للتنمية املستدامة 

ســـيما تلـــك الـــيت تـــشارك يف    وال كيانـــات منظومـــة األمـــم املتحـــدة، حتـــث - ٣١ 
 علـى أن تـدرس، بالتعـاون        ،االجتماع املشترك بني الوكاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي           

 يف تنفيـذ  مع اللجنـة، الطريقـة الـيت ميكـن أن تـساهم هبـا علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا                    
إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية، وخباصة يف اجملاالت املتصلة، يف مجلة أمور، باألمن الغـذائي               

 وزيادة فرص التعليم؛
_______________ 

)١٧( A/61/495. 
 -أغـسطس   / آب ٢٦ر مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،          تقري )١٨(
ــول ٤ ــع     (٢٠٠٢ســبتمرب /أيل ــم املبي ــشورات األمــم املتحــدة، رق ــصويبA.03.II.A.1من ، الفــصل ) والت

 .، املرفق٢ األول، القرار
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 االجتماع املشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي إىل               تدعو - ٣٢ 
 الفرعية العلميـة والتقنيـة عـن        مواصلة إسهامه يف أعمال اللجنة وتقدمي تقرير إىل اللجنة وجلنتها         

 األعمال اليت يضطلع هبا يف دوراته السنوية؛
 أن االجتماعات غري الرمسية املفتوحة، املعقـودة بـالتزامن          تالحظ مع االرتياح   - ٣٣ 

مع الدورات السنوية لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفـضاء اخلـارجي، والـيت        
 اللجنة، توفر آلية بناءة إلجراء حوار فعـال بـني           ن يف راقبوامل األعضاء و  يشارك فيها ممثلو الدول   

 كيانات منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء واملراقبني يف اللجنة؛
ــة يف أعمــال    تــشجع - ٣٤   كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة علــى املــشاركة الكامل

 ارجي؛االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخل
ــؤدي دورا حم  تالحــظ - ٣٥  ــها أن ت ــا الفــضاء ميكن ــا يف احلــد مــن  و أن تكنولوجي ري
 الكوارث؛
وسـائل  السبل و الـ  إىل اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف           تطلب - ٣٦ 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأن تقدم تقريرا عـن ذلـك             يت تكفل مواصلة    ال
عامة يف دورهتا الثانية والستني، وتوافق على أنه ميكن للجنة أن تواصل النظـر، يف               إىل اجلمعية ال  

أثنــاء تناوهلــا هلــذه املــسألة، يف ســبل تعزيــز التعــاون اإلقليمــي واألقــاليمي اســتنادا إىل اخلــربات    
بتسخري علوم وتكنولوجيـا    املعين  رقة  ااألفقادة  املكتسبة من مؤمتر الفضاء لألمريكتني، ومؤمتر ال      

ميكــن لتكنولوجيــا الفــضاء أن تؤديــه يف يف الــدور الــذي الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة، و
 تنفيذ التوصيات املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛

تــضطلع بــه مــن   مــا أن اللجنــة أقامــت صــلة أوثــق بــنيتالحــظ مــع االرتيــاح - ٣٧ 
ــؤمتر األمــم املتحــدة    ــذ توصــيات م ــضاء اخلــارجي    أعمــال لتنفي  الثالــث املعــين باستكــشاف الف

واستخدامه يف األغراض السلمية وأعمال جلنة التنميـة املـستدامة، وذلـك عـن طريـق مـسامهتها                  
 يف اجملاالت املواضيعية اليت تعاجلها اللجنة؛

 علـــى دعـــوة مـــدير شـــعبة التنميـــة املـــستدامة التابعـــة إلدارة الـــشؤون  توافـــق - ٣٨ 
يـة باألمانـة العامـة للمـشاركة يف دورات اللجنـة، إلطالعهـا علـى أفـضل                  االقتصادية واالجتماع 

طريقة ميكن أن تساهم هبا هذه اللجنة يف أعمال جلنة التنمية املـستدامة، وعلـى مـشاركة مـدير                   
 علـوم  بـه مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف دورات جلنـة التنميـة املـستدامة للتوعيـة مبـا تعـود            

  على التنمية املستدامة ولتعزيزها؛وتكنولوجيا الفضاء من فوائد
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 أن اللجنة الدولية املعنية بـالنظم العامليـة للمالحـة بواسـطة             تالحظ مع التقدير   - ٣٩ 
أنشئت على أسـاس طـوعي كهيئـة غـري رمسيـة لكـي تقـوم، عنـد االقتـضاء، بتعزيـز             قد  السواتل  

م الـسواتل للخـدمات      االهتمـام املـشترك املتـصلة باسـتخدا        موضـع التعاون على معاجلـة املـسائل       
املدنية املتمثلة يف حتديد املواقع واملالحة والتوقيت واخلـدمات ذات القيمـة املـضافة، إىل جانـب                 
مسألة توافق النظم العاملية للمالحـة بواسـطة الـسواتل وقابليـة تـشغيلها علـى حنـو متبـادل، ويف                      

 بلدان النامية؛الوقت نفسه زيادة استخدامها لدعم التنمية املستدامة، وخاصة يف ال
 أنه ميكن ملكتب شؤون الفضاء اخلـارجي أن يـدرج يف برنـامج عملـه                تالحظ - ٤٠ 

 اسـتخدام  الـواردة يف خطـة عمـل جلنـة    و  بواسـطة املكتـب    عددا من اإلجـراءات احملـددة للتنفيـذ       
 املتعلقـة مبواصـلة تنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة               الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية       

، وأن بعـض    )١٩( املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية             الثالث
ــد مــن املــوظفني       الهــذه اإلجــراءات  ــه مزي ــوافر لدي ــه إال إذا ت ــامج عمل ميكــن إدراجهــا يف برن

 ؛)٢٠(واملوارد املالية
 مجيــع الــدول األعــضاء علــى املــسامهة يف الــصندوق االســتئماين لربنــامج حتــث - ٤١ 
علـى  شـؤون الفـضاء اخلـارجي       ملتحدة بـشأن التطبيقـات الفـضائية لتعزيـز قـدرة مكتـب              األمم ا 

توفري اخلدمات االستشارية التقنية والقانونيـة وبـدء مـشاريع جتريبيـة وفقـا خلطـة عمـل اللجنـة،                    
 مع احلفاظ على اجملاالت املواضيعية ذات األولوية اليت توافق عليها اللجنة؛

ــق - ٤٢  ــى أن تواصــل ا تواف ــدويل      عل ــشطة النظــام ال ــر عــن أن ــة النظــر يف تقري للجن
للسواتل للبحث واإلنقاذ كجزء من نظرها يف برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية، يف        

، وتـدعو الـدول     ‘‘تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة         ’’إطار بنـد جـدول األعمـال املعنـون          
 هبذا النظام؛ة املتعلقاألعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها 

 إىل اللجنة أن تواصل النظر يف دورهتا اخلمسني يف بند جـدول أعماهلـا               تطلب - ٤٣ 
 ؛“استعراض احلالة الراهنة :الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء’’املعنون 

مهيــة مــسألة الفــضاء والتعلــيم، أن تواصــل لنظر أل إىل اللجنــة، بــاتطلــب أيــضا - ٤٤ 
، يف ‘‘الفــضاء واجملتمــع ’’ يف إطــار بنــد جــدول أعماهلــا املعنــون     النظــر يف دورهتــا اخلمــسني  

_______________ 
 .A/AC.105/L.262انظر  )١٩(
 .٦الفقرة  املرفق،املرجع نفسه،  )٢٠(
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 يف  جرىينصب عليـــــه تركيز املناقشات اليت سـت      الذي س ‘‘ الفضاء والتعليم  ’’اخلاصاملوضوع  
 ؛)٢١(، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة٢٠٠٦-٢٠٠٤الفترة 

 يف بنــد جــدول ،مــسني يف دورهتــا اخل، أن تواصــل اللجنــة النظــرعلــىتوافــق  - ٤٥ 
 ؛“الفضاء واملاء”أعماهلا املعنون 

 علــى أنــه ينبغــي عقــد نــدوة بــشأن الفــضاء واملــاء خــالل الــدورة توافــق أيــضا - ٤٦ 
 اخلمسني للجنة؛

 أن اللجنة وافقت على النظر، يف دورهتـا اخلمـسني، ويف         تالحظ مع االرتياح   - ٤٧ 
دور اللجنــة وأنــشطتها يف املــستقبل، ، يف مــسألة “مــسائل أخــرى”إطــار بنــد جــدول أعماهلــا 

وأشارت إىل أنه ميكـن لـرئيس اللجنـة أن جيـري مـشاورات غـري رمسيـة مفتوحـة بـني الـدورتني                        
 بغرض تزويد اللجنة بقائمة من العناصر اليت ميكن النظر فيها يف دورهتا املقبلة؛

  علـى إدراج بنـد جديـد يف جـدول أعمـال اللجنـة يف دورهتـا اخلمـسني                   توافق - ٤٨ 
مــن الفــضاء ستــشعرة تعزيــز اســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املجمــال التعــاون الــدويل يف ”بعنــوان 

 ؛)٢٢(وذلك يف إطار خطة عمل متعددة السنوات“ غراض التنمية املستدامةأل
ــق  - ٤٩  ــضاتوافـ ــضاء     أيـ ــشاف الفـ ــشطة استكـ ــتص بأنـ ــق خمـ ــد فريـ ــى أن يعقـ  علـ

 ة اخلمسني للجنة؛ الدورخاللاجتماعات، مبشاركة القطاع اخلاص، 
 أنه وفقا لالتفـاق الـذي توصـلت إليـه اللجنـة يف دورهتـا                تالحظ مع االرتياح   - ٥٠ 

ــرعيتني يف        ــا الف ــة وهيئتيه ــشكيل مكاتــب اللجن ــصلة بت ــدابري املت ــشأن الت ــسادسة واألربعــني ب ال
، قامـت   )٢٤(، استنادا إىل التدابري املتصلة بأساليب عمـل اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني             )٢٣(املستقبل

 وجمموعـة الــدول اآلســيوية وجمموعـة دول أوروبــا الــشرقية وجمموعــة   جمموعـة الــدول األفريقيــة 
ــا الغربيــة ودول أخــرى     دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبـــي وجمموعــة دول أوروب

ــسمية مرشــحيها  ــة الع  بت ــة الفرعي ــيس اللجن ــرئيس   مل ملناصــب رئ ــة، والنائــب األول ل ــة والتقني ي
_______________ 

، الفقـرة  )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحـق رقـم        )٢١(
ــسه  ،٢٣٩ ــع نفـ ــم     ،واملرجـ ــق رقـ ــستون، امللحـ ــة والـ ــدورة احلاديـ ــان  الفقر،(A/61/20) ٢٠الـ  ٢٤٥تـ

 .٢٦٠ و
  .٣٠٣ىل  إ٣٠١الفقرات ) A/61/20 (٢٠الدورة احلادية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢٢(
 .٩ إىل ٤الفقرات ) A/58/20 (٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )٢٣(
ــسه،   )٢٤( ــم    املرجــع نف ــة واخلمــسون، امللحــق رق ــدورة الثاني ــق األول؛ انظــر  )A/52/20 (٢٠ال ، املرف

املرفـق  ،  )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمـسون، امللحـق رقـم             : أيضا
 .الثاين، التذييل الثالث
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مقـرر  / والنائـب الثـاين لـرئيس اللجنـة        ، ورئـيس اللجنـة    ،، ورئيس اللجنة الفرعية القانونية    اللجنة
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨اللجنة، على التوايل، للفترة 

، علـى   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة        تقـر - ٥١ 
ــة وجلاهنــا   ٥٠ورد يف الفقــرة   مــاحنــو  الفرعيــة أعــضاء أعــاله، وتوافــق علــى أن تنتخــب اللجن

  وفقا لذلك التشكيل؛٢٠٠٨مكاتبها يف دورات كل منها يف عام 
ة عــن يكــل جمموعــة مــن اجملموعــات اإلقليميــة مــسؤولعلــى  ه تقــع أنــتالحــظ - ٥٢ 

، يف تلـك اجملموعـات   أيـضا أعـضاء   هـي العمل بنشاط لتشجيع الدول األعضاء يف اللجنة، الـيت          
جملموعـات  عـضاء ا ا الفرعيتني، وتوافق على أنه ينبغي ألعلى املشاركة يف أعمال اللجنة وهيئتيه    

 هذه املسألة املتصلة باللجنة؛يف  وا فيما بينهمنظريأن اإلقليمية 
 إىل كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى أن  تطلــب - ٥٣ 

 عـن القـضايا الـيت        عند االقتضاء، وأن تقدم إليها تقـارير       ه،تواصل تعاوهنا مع اللجنة، وأن تعزز     
 .التطرق إليها يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيري جي

 ٧٩اجللسة العامة 
 ٢٠٠٦ ديسمرب/كانون األول ١٤

 


