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  الدورة السابعة والستون
جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهنـاء االسـتعمار        

  )اللجنة الرابعة(
  * من جدول األعمال املؤقت٥١البند 

التعــاون الــدويل يف اســتخدام الفــضاء اخلــارجي  
        سلميةاألغراض ال يف

  مشروع قرار: **اليابان    
    

  التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    
  

  ،إن اجلمعية العامة  
 ٥٤/٦٨ و ١٩٩٦ديـسمرب  / كانون األول١٣ املؤرخ  ٥١/١٢٢ إىل قراراهتا    إذ تشري   
 ٢٠٠٤ر  أكتـوب / تـشرين األول   ٢٠ املـؤرخ    ٥٩/٢ و   ١٩٩٩ديـسمرب   / كـانون األول   ٦املؤرخ  

 املــؤرخ ٦٢/١٠١ و ٢٠٠٦ديــسمرب / كــانون األول١٤ املــؤرخني ٦١/١١١ و ٦١/١١٠و 
ــسمرب / كــانون األول١٧ ــسمرب / كــانون األول٢٢ املــؤرخ ٦٢/٢١٧ و ٢٠٠٧دي  ٢٠٠٧دي
ــؤرخ ٦٥/٩٧ و ــانون األول١٠ املــ ــسمرب / كــ ــؤرخ ٦٥/٢٧١ و ٢٠١٠ديــ ــسان٧ املــ /  نيــ

  ، ٢٠١١سمرب دي/ كانون األول٩ املؤرخ ٦٦/٧١ و ٢٠١١ أبريل
باإلجنازات اهلائلة اليت حتققت خالل السنوات اخلمسني املاضية فيمـا يتعلـق   وإذ تسلم    

ــشري إىل احملفــل       ــسلمية، وإذ ت ــشرية إىل الفــضاء واستكــشاف الفــضاء لألغــراض ال ــة الب بالرحل
تخدام الفريد على الصعيد العاملي للتعاون الدويل يف جمال األنشطة الفضائية الذي متثله جلنة اسـ              

 
  

  *  A/67/150.  
  .بصفتها رئيسة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  **  
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الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وإذ تشري يف هذا الصدد إىل اإلعـالن املتعلـق بالـذكرى        
ــضاء          ــتخدام الف ــة اس ــشاء جلن ــذكرى اخلمــسني إلن ــضاء وال ــسان يف الف ــق اإلن اخلمــسني لتحلي

  ، )١(ةاخلارجي يف األغراض السلمي
يف تعزيـز وتوسـيع   مبـا للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة      وإذ هي مقتنعة اقتناعـا راسـخا         

نطاق استكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا                   
للبــشرية مجعــاء، ويف مواصــلة اجلهــود كــي تــشمل الفوائــد املــستمدة مــن ذلــك مجيــع الــدول،   
وأيضا بأمهية التعاون الدويل يف هذا امليدان الذي ينبغـي أن تظـل األمـم املتحـدة تـضطلع بـدور                     

  املنسق فيه،
يف ذلك معـايري    أمهية التعاون الدويل يف إعالء سيادة القانون، مبا       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                   

 تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديـدة الناشـئة،              اليت
  لبلدان النامية،إىل ا بالنسبة وخصوصا
 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،  وإذ يــساورها بــالغ القلــق 

 ألنـشطة الـدول يف ميـدان     املبـادئ املنظمـة  تضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهـدة         وإذ
 )٢(يف ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى استكــشاف واســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مبــا

  ،)الفضاء اخلارجيمعاهدة (
 قـدرات   الـيت هلـا   سـيما الـدول       مجيع الـدول، وال    بضرورة أن تسهم بنشاط    وإذ تسلم  

ســباق تــسلح يف الفــضاء ، يف بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث  كــبرية يف ميــدان الفــضاء
اخلـارجي، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا لتعزيــز التعــاون الــدويل وتوطيــده يف جمــال استكــشاف  

  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
  أن مسألة احلطام الفضائي تثري قلق مجيع الدول،ب سلم أيضاوإذ ت 
 فضاء وتطبيقاته يف األغـراض  التقدم احملرز يف مواصلة تطوير استكشاف ال   وإذ تالحظ  

الدويل، وأمهيـة    التعاون يف السلمية ويف خمتلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم        
  امليدان، هذا مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف

__________ 
 .، املرفق٦٦/٧١انظر القرار   )١(  
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٢(  
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ــواقتناعــا منــها   تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء مــن أجــل تنفيــذ إعــالن   ضرورة ب
  ،)٣(املتحدة لأللفية مماأل

  ،)٤(األثر املدمر الذي حتدثه الكوارث إزاء وإذ يساورها بالغ القلق 
 علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال إدارة           نيالـدولي والتعـاون    يف تعزيـز التنـسيق       ورغبة منها  

لطوارئ عن طريق زيادة فـرص حـصول مجيـع البلـدان علـى              يف حاالت ا   واالستجابةالكوارث  
 وتيسري بنـاء القـدرات وتعزيـز املؤسـسات املعنيـة            تلك اخلدمات ائية واستعماهلا ل  اخلدمات الفض 

   يف البلدان النامية،وخباصةبإدارة الكوارث، 
 بـأن اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا            وإذ هي مقتنعـة اقتناعـا راسـخا        

الكـوارث ومحايـة البيئـة      عـد وإدارة    ن بُ عـ عد والتعلـيم    ُبالرعاية الصحية عن    جماالت من قبيل     يف
تعقـده األمـم املتحـدة       التطبيقات األخرى املتعلقة برصد األرض يـساهم يف بلـوغ أهـداف مـا             و

 وخباصـة من مؤمترات عاملية تتناول خمتلـف جوانـب التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،             
  الفقر، القضاء على

املعقـود يف    دة للتنمية املـستدامة،   األمم املتح  يف ذلك الصدد بأن مؤمتر       وإذ حتيط علما   
أقـر بالـدور اهلـام       ،٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٢ إىل   ٢٠ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفترة من        

  ،)٥(يف تعزيز التنمية املستدامةعلوم وتكنولوجيا الفضاء ؤديه تالذي 
 يف األغراض السلمية عن أعمـال   يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي      وقد نظرت  
  ،)٦( اخلامسة واخلمسنيدورهتا

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

، اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية      جلنـة اسـتخدام الفـضاء     على أن تنظـر     توافق   - ٢  
ت هبا اللجنـة يف دورهتـا اخلامـسة         دورهتا السادسة واخلمسني، يف البنود املوضوعية اليت أوص        يف

  النامية؛ شواغل مجيع البلدان، وال سيما شواغل البلدانآخذة يف اعتبارها ، )٧(واخلمسني

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار   )٣(  
 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“ الكوارث” بـتعبري قصدي  )٤(  
 .٢٧٤لفقرة ، املرفق، ا٦٦/٢٨٨ القرار انظر  )٥(  
 ).(A/67/20 ٢٠، امللحق رقم السابعة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٦(  
 .٣٤٥املرجع نفسه، الفقرة   )٧(  
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 أن اللجنة الفرعية القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي                تالحظ - ٣ 
ــسلمية واصــلت أعماهلــا   ــة واخلمــسني  يف دورهتــا  )٨(يف األغــراض ال ــه  حــسبماحلادي ــها ب ا كلفت

  ؛٦٦/٧١اجلمعية العامة يف قرارها 
 ،الثانيـة واخلمـسني    يف دورهتـا     ،لجنـة الفرعيـة القانونيـة     علـى أن تقـوم ال     توافق   - ٤ 

بــالنظر يف البنــود املوضــوعية وبــدعوة األفرقــة العاملــة إىل االنعقــاد جمــددا وفقــا ملــا أوصــت بــه    
   البلدان النامية؛شواغلسيما  ال مجيع البلدان، وشواغلآخذة يف اعتبارها ، )٩(اللجنة

 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية املنظمة السـتخدام             حتث - ٥ 
يف التــصديق علــى تلــك املعاهــدات أو االنــضمام إليهــا وفقــا النظــر علــى  )١٠(الفــضاء اخلــارجي

  لقوانينها احمللية، وكذلك إدراجها يف تشريعاهتا الوطنية؛
التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء   اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  أنتالحــظ  - ٦ 

ــسلمية    ــا اخلــارجي يف األغــراض ال ــا  )١١(واصــلت أعماهل ــنيالتاســعة يف دورهت ما سب حــواألربع
  ؛٦٦/٧١ يف قرارها  اجلمعية العامةكلفتها به
 ،اخلمــسني يف دورهتــا ، اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــةعلــى أن تقــوم وافــقت - ٧ 

ــة إىل االنعقــاد جمــددا وفقــا ملــا     ــالنظر يف البنــود املوضــوعية ودعــوة األفرقــة العامل ــه  ب أوصــت ب
  ؛النامية  البلدانشواغلسيما   مجيع البلدان، والشواغلآخذة يف اعتبارها ، )١٢(اللجنة

__________ 
 .A/AC.105/1003 دال؛ و -الفصل الثاين  املرجع نفسه،  )٨(  
، )A/67/20 (٢٠ق رقــــم الوثــــائق الرمسيــــة للجمعيـــــة العامـــــة، الــــدورة الــــسابعة والــــستـون، امللحــــ انظــــر   )٩(  

 .٢٥٨-٢٥٤ الفقرات
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر                     )١٠(  

؛ واتفـاق إنقـاذ   )٨٨٤٣، الـرقم  ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى    
األمـم املتحـدة،    (ادة املالحـني الفـضائيني ورد األجـسام املطلقـة يف الفـضاء اخلـارجي                املالحني الفضائيني وإعـ   

ــة املعاهــدات  ــد جمموع ــرقم ٦٧٢، اجملل ــيت حتــدثها     )٩٥٧٤، ال ــة عــن األضــرار ال ــسؤولية الدولي ــة امل ؛ واتفاقي
تــسجيل ؛ واتفاقيــة )١٣٨١٠، الــرقم ٩٦١، اجمللــد جمموعــة املعاهــداتاألمــم املتحــدة، (األجــسام الفــضائية 

؛ )١٥٠٢٠، الـرقم    ١٠٢٣، اجمللـد    جمموعـة املعاهـدات   األمم املتحدة،   (األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي      
جمموعــة األمــم املتحــدة، (واالتفــاق املــنظم ألنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى  

 ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣ ، اجمللداملعاهدات
 -، الفـصل الثـاين   )A/67/20 (٢٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والستون، امللحق رقم   الوثائق الرمسية   انظر    )١١(  

 .A/AC.105/1001جيم؛ و 
  ، )A/67/20 (٢٠الوثائـــــق الرمسيــــة للجمعيــــة العامــــة، الــــدورة الــــسابعة والــــستون، امللحــــق رقــــم   انظـــــر   )١٢(  

 .١٩٥ -١٩٠ الفقرات
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 أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتخفيــف   تالحــظ مــع التقــدير   - ٨  
س طوعي من خالل آليات وطنيـة ومبـا يتـسق مـع املبـادئ التوجيهيـة                 احلطام الفضائي على أسا   
 التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام             جلنةاليت وضعتها   لتخفيف احلطام الفضائي    

 اسـتخدام الفـضاء     الفضائي ومع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة           
  ؛٦٢/٢١٧ وأقرهتا اجلمعية العامة يف قرارها )١٣(اخلارجي يف األغراض السلمية

  مـن خـالل اآلليـات الوطنيـة ذات الـصلة،            الدول األخرى إىل أن تنفـذ،      تدعو  - ٩  
جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف         الـيت وضـعتها     املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفـضائي       

  ؛)١٣(يةاألغراض السلم
مزيـدا مـن االهتمـام ملـشكلة اصـطدام        أن تـويل الـدول      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          ،حلطام الفضائي املتصلة با  وللجوانب األخرى    ،الفضائي

م الفـضائي ومجـع البيانـات     اسـتحداث تكنولوجيـا حمـسنة لرصـد احلطـا       وإىل بشأن هذه املـسألة   
، وتــرى أيــضا أنــه ينبغــي تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة بأقــصى    ه ونــشرهااملتعلقــة بــ

أن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع         وافـق علـى     ميكن توفريه من معلومات هبـذا الـشأن، وت         ما
 علــىم الفــضائي  احلطــاأثــر للتقليــل مــن االســتراتيجيات املناســبة وامليــسورة التكلفــة   وضــعيف

  دىن؛األ  احلدالبعثات الفضائية يف املستقبل إىل
، اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاء         سيما الدول     مجيع الدول، وال   حتث  - ١١  

 بنشاط يف بلوغ هدف منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي، باعتبـار          املسامهةعلى  
ــك شــرطا أساســيا لتعزيــز التعــاون الــدويل يف است      كــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه    ذل

  ؛األغراض السلمية يف
 علـى النحـو الـذي    ٢٠١٣ لعام برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية   تقر  - ١٢  
  ؛)١٤( على اللجنة وأيدته اللجنةخبري التطبيقات الفضائيةاقترحه 

املــسامهة يف الـصندوق االســتئماين  مواصـلة   مجيـع الــدول األعـضاء علــى   حتـث   - ١٣  
شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع        لتطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة مكتب      للربنامج األمم املتحدة    

__________ 
 ١١٧، الفقرتـان  )A/62/20 (٢٠الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم      الوثائق الرمسية للجمعية العامـة،  انظر    )١٣(  

 .، واملرفق١١٨ و
، الفرعان  A/AC.105/1011 ؛ و ٨٩، الفقرة   )A/67/20 (٢٠ الدورة السابعة والستون، امللحق رقم       ،املرجع نفسه   )١٤(  

  .الثاين والثالث واملرفق الثالث
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يف إطـار جماالتـه املوضـوعية        اخلـدمات االستـشارية التقنيـة والقانونيـة          تقـدمي  علـى لألمانة العامة   
  ؛ذات األولوية

سـتخدام  البرنامج األمـم املتحـدة      التقدم احملرز، يف إطار      ظ مع االرتياح  تالح  - ١٤  
 األمــم -ســبايدر  (إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ يف ملعلومــات الفــضائية ا

ــاملوارد     )املتحــدة ــامج، علــى أســاس طــوعي، ب ــزود الربن ، وتــشجع الــدول األعــضاء علــى أن ت
اإلضافية الضرورية لكفالة أن يقدم برنامج سبايدر ومكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة لـه دعمـا           

  إىل الدول األعضاء؛أكرب 
للمالحـة  اللجنة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة          أحرزته   ما تالحظ مع التقدير    - ١٥  

بواسطة السواتل من تقدم متواصل صوب حتقيق التواؤم وإمكانية التـشغيل املتبـادل بـني الـنظم                 
اســتخدام الــنظم الفــضائية العامليــة واإلقليميــة لتحديــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت، ويف تعزيــز   

 يف البلـدان    وخباصـة  الوطنيـة،    اهلياكـل األساسـية    ا يف وإدماجهالعاملية للمالحة بواسطة السواتل     
سـتعقد اجتماعهـا الـسابع يف بـيجني، يف          اللجنـة الدوليـة     تالحظ مع التقـدير أيـضا أن        و،  النامية

  ؛ ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩ إىل ٥الفترة من 
ــدير أ  ت  - ١٦   ــع التق ــضا الحــظ م ــامي ــريقيني    قي ــيني األف ــن املركــزين اإلقليم  كــل م

ــاللغ   ــا الفــضاء، ب ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــسية واإلتنيلت ــة، املوجــودين يف املغــرب   الفرن نكليزي
مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط كــذلك و،  علــى التــوايل،ونيجرييــا
ــد،  اهلــادئ ــدريس يواملركــز اإلقليمــ ، ومقــره يف اهلن ــا الفــضاء يف أمريكــا    لت ــوم وتكنولوجي عل

وله حرٌم جامعي يف كـل مـن الربازيـل واملكـسيك، ومجيعهـا            الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي،     
، وتوافـق علـى أنـه       ٢٠١٢ براجمهـا التعليميـة يف عـام         مبواصـلة  مراكز منتسبة إىل األمم املتحدة،    

  عن أنشطتها؛ تقاريربلجنة ال  أن تواصل موافاةاملراكز اإلقليميةينبغي هلذه 
 تدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء لغـريب      يف هذا الصدد بإنشاء مركز      ترحب    - ١٧  

  ، وهو منتسب إىل األمم املتحدة، ومقره األردن؛ ٢٠١٢، يف عام آسيا
على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنـشطة            تشدد    - ١٨  

ستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية ومـساعدة الـدول           الفضائية أمر أساسي لتعزيز ا    
يف النـــهوض بقـــدراهتا يف جمـــال الفـــضاء واملـــسامهة يف حتقيـــق أهـــداف إعـــالن األمـــم املتحـــدة 

، وحتقيقــا هلــذه الغايــة، تطلــب إىل املنظمــات اإلقليميــة ذات الــصلة تــوفري املــساعدة    )٣(لأللفيــة
  صيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية؛الالزمة لتمكني البلدان من تنفيذ التو

 يف هذا الـصدد بالـدور اهلـام الـذي تؤديـه املـؤمترات وغريهـا مـن اآلليـات                     تقر  - ١٩  
مــؤمتر القيــادات األفريقيــة بــشأن  تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والــدويل فيمــا بــني الــدول، مثــل    يف
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 التوكــال اإلقليمـي ل تــدىنمل، واتـسخري علـوم وتكنولوجيــا الفـضاء ألغــراض التنميـة املـستدامة     
آسيا واحمليط اهلادئ للتعـاون يف جمـال الفـضاء، ومـؤمتر     منظمة  ، و سيا واحمليط اهلادئ  آل ئيةالفضا

  الفضاء لألمريكتني؛
 إىل اللجنة أن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف الـسبل والوسـائل              تطلب  - ٢٠  

لـسلمية وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك           الكفيلة مبواصلة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض ا          
إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة والستني، وتوافق على أن تواصل اللجنة، أثنـاء تناوهلـا هلـذه       
املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي والـدور الـذي ميكـن                  

نبثقــــة عــــن مــــؤمتر القمــــة العــــاملي  لتكنولوجيــــا الفــــضاء أن تؤديــــه يف تنفيــــذ التوصــــيات امل 
  املستدامة؛ للتنمية

 مـسامهة هم  اتـس  علوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا      على أن   تكرر التأكيد     - ٢١  
 يف القـرار  املـبني  علـى النحـو   ،الرفـاه حتقيـق   واالجتماعية والثقافيـة و     يف التنمية االقتصادية   كبرية

ــون  ــضائية ”املعن ــة الف ــشأ  : األلفي ــا ب ــالن فيين ــشرية  إع ــة الب ــضاء والتنمي ــا )١٥(“ن الف  ويف قراره
، وتــشري إىل أنــه مت تنفيــذ عــدد مــن التوصــيات الــواردة يف خطــة عمــل جلنــة اســتخدام    ٥٩/٢

الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية بــشأن تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث     
، وأنـه جيـري إحـراز    )١٦(الـسلمية  باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض        املعين

  تقدم مرض يف تنفيذ التوصيات املتبقية من خالل األنشطة الوطنية واإلقليمية؛
 على ضرورة زيـادة فوائـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا واملـسامهة يف                تشدد  - ٢٢  

حتقيق زيادة منظمة لألنـشطة الفـضائية املؤاتيـة للنمـو االقتـصادي املطـرد والتنميـة املـستدامة يف                    
  مجيع البلدان، مبا يف ذلك التخفيف من آثار الكوارث، وال سيما يف البلدان النامية؛

أن الفريــق املعــين برصــد األرض قــدم مــسامهة يف مــؤمتر  تالحــظ مــع التقــدير   - ٢٣  
ــران      ــل، يف حزي ــو دي جــانريو، الربازي ــود يف ري ــستدامة، املعق ــة امل ــم املتحــدة للتنمي ــه /األم يوني

ل تتصل باسـتخدام البيانـات اجلغرافيـة املكانيـة املـستمدة مـن الفـضاء         ، تناول فيها مسائ   ٢٠١٢
  ألغراض التنمية املستدامة؛ 

 فوائــد تكنولوجيــا الفــضاء ضــرورة مواصــلة توجيــه االنتبــاه إىل  تكــرر تأكيــد  - ٢٤  
 بـشأن يف املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة              خباصة   و ،وتطبيقاهتا
__________ 

ملعـــين باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث اتقريـــر انظـــر   )١٥(  
، الفـصل األول،    )A.00.I.3 األمـم املتحـدة، رقـم املبيـع          اتمنـشور  (١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠‐١٩فيينا،   السلمية،
  .١ القرار

  . باء-، الفرع السادس A/59/174انظر   )١٦(  
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ــ االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة وامليــادين امل التنميــة  تــشجيع اســتخدام وضــرورة،  هبــاصلةت
تنفيـذ  مـؤمترات القمـة ومـن أجـل     حتقيـق أهـداف تلـك املـؤمترات و      من أجل   تكنولوجيا الفضاء   

  إعالن األمم املتحدة لأللفية؛
ــشترك بـــني    ترحـــب  - ٢٥   ــاع املـ ــز االجتمـ ــلة تعزيـ ــة ملواصـ ــود املبذولـ ــد اجلهـ  بتزايـ

لوكاالت املعين بأنشطة الفـضاء اخلـارجي وحتـث كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما                    ا
الكيانات اليت تشارك يف االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي،                    
على أن تواصل، بالتعاون مع اللجنة، دراسة السبل اليت ميكن هبا أن تساهم علوم وتكنولوجيـا                

تطبيقاهتا يف تنفيذ إعالن األمم املتحـدة لأللفيـة فيمـا يتعلـق خبطـة التنميـة، وخباصـة يف                    الفضاء و 
  اجملاالت املتصلة بعدة أمور منها األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛

ــات  إىل تطلــب  - ٢٦   ــة األخــرى ، منظومــة األمــم املتحــدة كيان  ،واملنظمــات الدولي
ــاون   ــام مواصــلة التع ــة واألمــني الع ــسلمية   ا مــع جلن  ســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال

تتناوهلــا اللجنــة وهيئتاهــا   الــيت املــسائلتقــارير عــن موافاهتــا ب، وحيثمــا يكــون مناســبا  تعزيــزهو
  ا؛أعماهل يفالفرعيتان 
ــسادسة     تالحــظ  - ٢٧   ــة يف دورهتــا ال ــه اللجن ــه وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلي  أن

 )١٧(ل مكاتـب اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني يف املـستقبل           واألربعني بشأن التـدابري املتـصلة بتـشكي       
، قامــت جمموعــة )١٨(واســتنادا إىل التــدابري املتــصلة بأســاليب عمــل اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني  

الدول اآلسيوية وجمموعة دول أمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب وجمموعـة دول أوروبـا           
ب رئـيس اللجنـة ورئـيس اللجنـة الفرعيـة العلميـة            الغربية ودول أخرى بتسمية مرشحيها ملناصـ      

  ؛)١٩(٢٠١٥-٢٠١٤والتقنية والنائب األول لرئيس اللجنة، على التوايل، للفترة 
ــر    حتـــث  - ٢٨   ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــادئ ودول أمريكـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ  دول آسـ

لنائـب األول    وا )٢٠(املقـرر /النائـب الثـاين لـرئيس اللجنـة       الكارييب على تسمية مرشحيها ملنـصيب       
  ، قبل الدورة املقبلة للجنة؛ ٢٠١٥-٢٠١٤، على التوايل، للفترة )٢١(لرئيس اللجنة

__________ 
، املرفـق الثـاين،   )A/58/20 (٢٠اخلمـسون، امللحـق رقـم    الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة و       انظر    )١٧(  

  .٩ إىل ٤الفقرات 
 الـدورة  ، املرفـق األول؛ واملرجـع نفـسه،   )A/52/20 (٢٠الـدورة الثانيـة واخلمـسون، امللحـق رقـم         املرجع نفسه،     )١٨(  

  .، املرفق الثاين، التذييل الثالث)A/58/20 (٢٠الثامنة واخلمسون، امللحق رقم 
  .٣٠٣ إىل ٣٠١، الفقرات )A/65/20 (٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقم فسه، املرجع ن  )١٩(  
 . ٣٣٢املرجع نفسه، الفقرة   )٢٠(  
  . ٣٢٩املرجع نفسه، الفقرة   )٢١(  
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، ٢٠١٤ على أن تقوم اللجنة وهيئتاها الفرعيتـان، كـل يف دورتـه لعـام        توافق  - ٢٩  
، لـدى تـسمية املرشـحني مـن دول          ٢٠١٥-٢٠١٤بانتخاب أعضاء مكاتبها املرشحني للفتـرة       

  ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛ آسيا واحمليط اهلادئ 
األمريكــي  - لمعهــد اإليــبريي قــرار اللجنــة مــنح صــفة املراقــب الــدائم لتؤيــد  - ٣٠  

ــضاء والطــريان التجــاري      ــانون املالحــة اجلويــة والف ــة )٢٢(لق العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء   ، واللجن
  ؛ )٢٣(األرضية - الشمسية
العمـل بنـشاط    مـسؤولة عـن      جملموعات اإلقليميـة  كل جمموعة من ا    أنتالحظ    - ٣١  

ــضاء اخلــارجي       ــة اســتخدام الف ــضاء يف جلن ــدول األع ــشجيع ال ــى ت ــسلمية، عل ــراض ال   يف األغ
،  على املشاركة يف أعمال اللجنة وهيئتيهـا الفـرعيتني         ،هي أيضا أعضاء يف تلك اجملموعات      اليت

ــى   ــق عل ــة، في   وتواف ــهم، ضــرورة أن ينظــر أعــضاء اجملموعــات اإلقليمي ــا بين ــسألة  م ــذه امل  يف ه
  .باللجنة املتصلة

  

__________ 
  . ٣٣٤ و ٣٣٣املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٢(  
 . ٣٣٦ و ٣٣٥املرجع نفسه، الفقرتان   )٢٣(  
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	22 - تشدد على ضرورة زيادة فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها والمساهمة في تحقيق زيادة منظمة للأنشطة الفضائية المؤاتية للنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة في جميع البلدان، بما في ذلك التخفيف من آثار الكوارث، ولا سيما في البلدان النامية؛
	23 - تلاحظ مع التقدير أن الفريق المعني برصد الأرض قدم مساهمة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، المعقود في ريو دي جانيرو، البرازيل، في حزيران/يونيه 2012، تناول فيها مسائل تتصل باستخدام البيانات الجغرافية المكانية المستمدة من الفضاء لأغراض التنمية المستدامة؛ 
	24 - تكرر تأكيد ضرورة مواصلة توجيه الانتباه إلى فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها، وبخاصة في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والميادين المتصلة بها، وضرورة تشجيع استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تحقيق أهداف تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة ومن أجل تنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
	25 - ترحب بتزايد الجهود المبذولة لمواصلة تعزيز الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي وتحث كيانات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما الكيانات التي تشارك في الاجتماع المشترك بين الوكالات المعني بأنشطة الفضاء الخارجي، على أن تواصل، بالتعاون مع اللجنة، دراسة السبل التي يمكن بها أن تساهم علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتها في تنفيذ إعلان الأمم المتحدة للألفية فيما يتعلق بخطة التنمية، وبخاصة في المجالات المتصلة بعدة أمور منها الأمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛
	26 - تطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والأمين العام مواصلة التعاون مع لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية وتعزيزه حيثما يكون مناسبا، وموافاتها بتقارير عن المسائل التي تتناولها اللجنة وهيئتاها الفرعيتان في أعمالها؛
	27 - تلاحظ أنه وفقا للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة في دورتها السادسة والأربعين بشأن التدابير المتصلة بتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين في المستقبل() واستنادا إلى التدابير المتصلة بأساليب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتين()، قامت مجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى بتسمية مرشحيها لمناصب رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والنائب الأول لرئيس اللجنة، على التوالي، للفترة 2014-2015()؛
	28 - تحث دول آسيا والمحيط الهادئ ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على تسمية مرشحيها لمنصبي النائب الثاني لرئيس اللجنة/المقرر() والنائب الأول لرئيس اللجنة()، على التوالي، للفترة 2014-2015، قبل الدورة المقبلة للجنة؛ 
	29 - توافق على أن تقوم اللجنة وهيئتاها الفرعيتان، كل في دورته لعام 2014، بانتخاب أعضاء مكاتبها المرشحين للفترة 2014-2015، لدى تسمية المرشحين من دول آسيا والمحيط الهادئ ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛ 
	30 - تؤيد قرار اللجنة منح صفة المراقب الدائم للمعهد الإيبيري - الأمريكي لقانون الملاحة الجوية والفضاء والطيران التجاري()، واللجنة العلمية المعنية بالفيزياء الشمسية - الأرضية()؛ 
	31 - تلاحظ أن كل مجموعة من المجموعات الإقليمية مسؤولة عن العمل بنشاط على تشجيع الدول الأعضاء في لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، التي هي أيضا أعضاء في تلك المجموعات، على المشاركة في أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين، وتوافق على ضرورة أن ينظر أعضاء المجموعات الإقليمية، فيما بينهم، في هذه المسألة المتصلة باللجنة.

