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  الدورة التاسعة والستون
جلنـــة املســـائل السياســـية اخلاصـــة  
  )وإهناء االستعمار (اللجنة الرابعة

  من جدول األعمال   ٤٩البند 
التعــاون الــدويل يف اســتخدام الفضــاء 

        اخلارجي يف األغراض السلمية
  مشروع قرار  :*اجلزائر    

    
  التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية    

  
  إن اجلمعية العامة،  
و  ١٩٩٦كــــانون األول/ديســــمرب    ١٣املــــؤرخ   ٥١/١٢٢قراراهتــــا   إىلإذ تشــــري    

تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٠املـؤرخ   ٥٩/٢و  ١٩٩٩كانون األول/ديسمرب  ٦املؤرخ  ٥٤/٦٨
 ٦٢/١٠١و  ٢٠٠٦كــانون األول/ديســمرب  ١٤املــؤرخني  ٦١/١١١و  ٦١/١١٠و  ٢٠٠٤
ــؤرخ  ــؤرخ  ٦٢/٢١٧و  ٢٠٠٧كــانون األول/ديســمرب   ١٧امل ألول/ديســمرب كــانون ا ٢٢امل
 نيسـان/  ٧املـؤرخ   ٦٥/٢٧١و  ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب  ١٠املؤرخ  ٦٥/٩٧ و ٢٠٠٧
املــــؤرخ  ٦٧/١١٣و  ٢٠١١/ديســــمرب كــــانون األول ٩املــــؤرخ  ٦٦/٧١و  ٢٠١١ أبريــــل
، ٢٠١٣كـــانون األول/ديســـمرب  ٥املـــؤرخ  ٦٨/٥٠ و، ٢٠١٢كـــانون األول/ديســـمرب  ١٨
  ،  ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١١املؤرخني  ٦٨/٧٥  و ٦٨/٧٤  و

أحرز مـن تقـدم كـبري يف تطـوير علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا،          ما وإذ تؤكد  
مكَّن اإلنسان من استكشاف الكـون، ومـا حتقّـق يف السـنوات اخلمسـني املاضـية مـن إجنـازات         

 
  

 بصفتها رئيسة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  *  
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ذلــك تعميــق فهــم منظومــة الكواكــب والشــمس  يف مبــابــاهرة يف جهــود استكشــاف الفضــاء، 
ــا الفضــاء لصــاحل البشــرية مجعــاء، ويف إنشــاء      ــوم وتكنولوجي واألرض ذاهتــا، ويف اســتخدام عل
النظــام القــانوين الــدويل الــذي حيكــم األنشــطة الفضــائية، وإذ تعتــرف يف هــذا الصــدد باحملفــل    

جمال األنشطة الفضـائية الـذي متثلـه جلنـة      الفريد املوجود على الصعيد العاملي للتعاون الدويل يف
ــة مبســاعدة مكتــب شــؤون      اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهيئاهتــا الفرعي

  الفضاء اخلارجي يف األمانة العامة،
مبا للبشـرية مـن مصـلحة مشـتركة يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق         اقتناعا راسخا تقتنعوإذ   

يف األغراض السلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا للبشـرية      استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه
مجعاء، ويف مواصلة اجلهود كي تشمل الفوائد املستمدة من ذلك مجيـع الـدول، وأيضـا بأمهيـة     

  التعاون الدويل يف هذا امليدان الذي ينبغي أن تظل األمم املتحدة تضطلع بدور املنسق فيه،
ذلــك معــايري  يف عــالء ســيادة القــانون، مبــاأمهيــة التعــاون الــدويل يف إ وإذ تعيــد تأكيــد  

قانون الفضاء املتصـلة بـذلك ودورهـا املهـم يف التعـاون الـدويل الستكشـاف الفضـاء اخلـارجي          
واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهيـة التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـة         

اجهة التحديات اجلديـدة الناشـئة،   اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملو
  وخصوصا بالنسبة إىل البلدان النامية،

إمكانيـة حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي،       مـن   البـالغ  وإذ يساورها القلـق   
وإذ تضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان       

  ،)١(ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى  يف  جي، مبااستكشاف واستخدام الفضاء اخلار
سيما الدول اليت هلا قـدرات كـبرية يف    بضرورة أن تسهم مجيع الدول، وال وإذ تسلم  

يف حتقيق هدف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي،       إسهاما فعليا ميدان الفضاء، 
ــد     ــدويل وتوطي ــاون ال ــز التع ــار ذلــك شــرطا أساســيا لتعزي ه يف جمــال استكشــاف الفضــاء  باعتب

  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
ــالغ وإذ يســاورها القلــق    ــة الفضــاء والتحــديات الــيت حتــول دون    مــن  الب هشاشــة بيئ

إمكانية استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويـل، وخصوصـا أثـر احلطـام الفضـائي      
  الذي ميثل مسألة تثري قلق مجيع الدول،

__________ 
يب، انظـر القـرار   [لالطـالع علـى الـنص العـر     ٨٨٤٣، الـرقم  ٦١٠، اجمللـد  جمموعة املعاهـدات األمم املتحدة،   )١(  

 )، املرفق].٢١-(د ٢٢٢٢
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التقدم احملرز يف مواصلة تطوير استكشاف الفضاء وتطبيقاته يف األغـراض   تالحظ وإذ  
السلمية ويف خمتلف مشاريع الفضاء الوطنيـة والتعاونيـة، مبـا يسـهم يف التعـاون الـدويل، وأمهيـة        

  مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،
لوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا، مثــل االتصــاالت الســاتلية  بــأن علــوم وتكنو واقتناعــا منــها  

غـىن عنـها إلجيـاد     ونظم رصد األرض وتكنولوجيات املالحة بواسطة السواتل، توفر أدوات ال
حلول جمدية طويلة األمد يف جمال التنميـة املسـتدامة وميكـن أن تسـهم بفعاليـة أكـرب يف اجلهـود        

لعــامل ومناطقــه، وإذ تشــدد، يف هــذا الصــدد، علــى   الراميــة إىل تعزيــز التنميــة يف مجيــع بلــدان ا 
واإلسـهام يف   )٢(ضرورة تسخري فوائد تكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ إعالن األمم املتحـدة لأللفيـة  

  ،  ٢٠١٥  عملية إعداد خطة التنمية ملا بعد عام
ــالغ    ــق الب ــدمرة للكــوارث   وإذ يســاورها القل ــار امل ــز  )٣(مــن اآلث ، وإذ ترغــب يف تعزي
التعــاون الــدوليني علــى الصــعيد العــاملي يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت    التنســيق و

الطوارئ من خالل إتاحة مزيد من اخلدمات الفضائية جلميـع البلـدان وتعظـيم االسـتفادة منـها      
  وتيسري بناء القدرات وتعزيز املؤسسات من أجل إدارة الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية،

ــع اقتن   ــا الفضــاء وتطبيقاهتــا يف     اعــا راســخا وإذ تقتن ــوم وتكنولوجي ــأن اســتخدام عل ب
جمــاالت مــن قبيــل الرعايــة الصــحية مــن بعــد والتعلــيم مــن بعــد وإدارة الكــوارث ومحايــة البيئــة  
وإدارة املوارد الطبيعية ورصـد املنـاخ يسـاهم يف حتقيـق أهـداف املـؤمترات العامليـة الـيت تعقـدها          

جوانــب التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة، وخباصــة  األمــم املتحــدة للتصــدي ملختلــف
  القضاء على الفقر،

يف ذلك الصدد بأن مؤمتر األمم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة الـذي عقـد يف       وإذ ترحب  
، أقـر بالـدور اهلـام    ٢٠١٢حزيران/يونيـه   ٢٢إىل  ٢٠ريو دي جانريو، الربازيل، يف الفترة من 

  ،  )٤(لوجيا الفضاء يف تعزيز التنمية املستدامةالذي تؤديه علوم وتكنو
تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمـال   وقد نظرت يف  

  ،)٥(دورهتا السابعة واخلمسني

__________ 
 .٥٥/٢القرار   )٢(  
 إىل الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.“ الكوارث”حييل مصطلح   )٣(  
 .٢٧٤، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨القرار   )٤(  
 .)A/69/20( ٢٠ سعة والستون، امللحق رقمالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التا  )٥(  
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تقرير جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال         تقر  - ١  
  ؛)٥(دورهتا السابعة واخلمسني

أنه ينبغي للجنة أن تنظر، يف دورهتا الثامنـة واخلمسـني، يف البنـود     ق علىتواف  - ٢  
ــا الســابعة واخلمســني     ــا يف دورهت ــع   )٦(املوضــوعية املوصــى هب ــا شــواغل مجي ، آخــذة يف اعتباره

  سيما شواغل البلدان النامية؛    البلدان، وال
يف دورهتـا   )٧(االلجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة واصلت أعماهل تالحظ أن  - ٣  

  ؛  ٦٨/٧٥الثالثة واخلمسني وفق التكليف الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارها 
أنه ينبغي للجنة الفرعيـة القانونيـة، يف دورهتـا الرابعـة واخلمسـني،       توافق على  - ٤  

رقة العاملة الـيت أوصـت هبـا جلنـة اسـتخدام الفضـاء       أن تنظر يف البنود املوضوعية وأن تدعو األف
، آخــذة يف اعتبارهــا شــواغل مجيــع )٨(اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل االنعقــاد مــن جديــد 

  سيما شواغل البلدان النامية؛    البلدان، وال
الدول اليت ليست بعـد أطرافـا يف املعاهـدات الدوليـة املنظمـة السـتخدام        حتث  - ٥  

االنضــمام إليهــا وفقــا   علــى النظــر يف التصــديق علــى تلــك املعاهــدات أو   )٩(الفضــاء اخلــارجي
  لقوانينها الوطنية وإدراجها يف تشريعاهتا الوطنية؛  

 )١٠(أن اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة واصـلت أعماهلـا       تالحظ  - ٦  
  ؛  ٦٨/٧٥ة يف قرارها اجلمعية العام وفق التكليف الصادر عنيف دورهتا احلادية واخلمسني، 

__________ 
 .٣٩٣املرجع نفسه، الفقرة   )٦(  
 .A/AC.105/1067 جيم؛ و - املرجع نفسه، الفصل الثاين  )٧(  
ـــة العامـــــ    )٨(   ــة للجمعيـــ ــائق الرمسيـــ ــم   الوثـــ ــق رقـــ ـــون، امللحـــ ــعة والستـــ ــدورة التاســـ   )،A/69/20( ٢١ ـة، الـــ

 .٢٨٤  و ٢٨٣الفقرتان 
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر      )٩(  

)؛ واتفـاق إنقـاذ   ٨٨٤٣، الـرقم  ٦١٠حدة، جمموعة املعاهدات، اجمللد واألجرام السماوية األخرى (األمم املت
املالحني الفضائيني وإعـادة املالحـني الفضـائيني ورد األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارجي (األمـم املتحـدة،          

ــد   ــة املعاهــدات، اجملل ــرقم ٦٧٢جمموع ــيت حتــدثها     ٩٥٧٤، ال ــة عــن األضــرار ال ــة املســؤولية الدولي )؛ واتفاقي
)؛ واتفاقيــة تســجيل ١٣٨١٠، الــرقم ٩٦١جســام الفضــائية (األمــم املتحــدة، جمموعــة املعاهــدات، اجمللــد  األ

)؛ ١٥٠٢٠، الـرقم  ١٠٢٣األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي (األمم املتحدة، جمموعـة املعاهـدات، اجمللـد    
مــم املتحــدة، جمموعــة واالتفــاق املــنظم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (األ 

 ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣املعاهدات، اجمللد 
بـاء؛   - )، الفصـل الثـاين  A/69/20( ٢١ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم  )١٠(  

  .A/AC.105/1065  و
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ــى   - ٧   ــق عل ــة        تواف ــا الثاني ــة، يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــي للجن ــه ينبغ أن
ــة       ــة الــيت أوصــت هبــا جلن ــة العامل ــدعو األفرق ــود املوضــوعية وأن ت واخلمســني، أن تنظــر يف البن

إىل االنعقاد من جديد، آخـذة يف اعتبارهـا    )١١(غراض السلميةاستخدام الفضاء اخلارجي يف األ
  سيما شواغل البلدان النامية؛    شواغل مجيع البلدان، وال

يتعلــق باكتشــاف األجســام القريبــة مــن  أمهيــةَ تبــادل املعلومــات فيمــاتالحــظ   - ٨  
ان األرض اليت قد تنطوي على خماطر ورصد تلك األجسام وحتديد خصائصـها الفيزيائيـة لضـم   

ســيما البلــدان الناميــة ذات القــدرة احملــدودة علــى   إدراك مجيــع البلــدان لألخطــار املمكنــة، وال 
التنبؤ بارتطام األجسـام القريبـة مـن األرض وعلـى التخفيـف مـن آثـار هـذا االرتطـام، وتؤكـد           
احلاجة إىل بناء القدرات يف جمال التصدِّي حلاالت الطـوارئ وإدارة الكـوارث علـى حنـو فعـال      

حالة ارتطام جسم قريـب مـن األرض، وتشـري، يف هـذا الصـدد، إىل التوصـيات الداعيـة إىل        يف 
التصدِّي دوليا خلطر ارتطـام األجسـام القريبـة مـن األرض، الـيت أيـدهتا اللجنـة الفرعيـة العلميـة          
والتنقية يف دورهتا اخلمسني وجلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا      

وتالحــظ مــع االرتيــاح التقريــر املزمــع تقدميــه إىل اللجنــة الفرعيــة يف   ؛)١٢(ة واخلمســنيالسادســ
دورهتا الثانية واخلمسني بشأن التقدم احملرز يف إنشاء الشبكة الدولية لإلنذار خبطر الكويكبـات  

  ؛)١٣(والفريق االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية من أجل تنفيذ تلك التوصيات
أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتخفيــف    ظ مــع التقــديرتالحــ  - ٩  

احلطام الفضائي على أساس طوعي من خالل آليـات وطنيـة ومبـا يتسـق مـع املبـادئ التوجيهيـة        
لتخفيف احلطام الفضائي الـيت وضـعتها جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلطـام          

خفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء     الفضائي ومع املبادئ التوجيهية لت
؛ وتـدعو  ٦٢/٢١٧وأقرهتـا اجلمعيـة العامـة مبوجـب قرارهـا       )١٤(اخلارجي يف األغراض السـلمية 

ــيت وضــعته      ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي ال ــادئ التوجيهي ــذ املب ــدول األخــرى إىل تنفي ــة ال ا جلن
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بواسطة اآلليات الوطنية املناسبة؛  

__________ 
ــم         )١١(   ــق رقـــ ـــون، امللحـــ ــعة والستـــ ــدورة التاســـ ـــة، الـــ ـــة العامـــ ــة للجمعيـــ ــائق الرمسيـــ   )،A/69/20( ٢٠الوثـــ

 .٢١٠ و ٢٠٩الفقرتان 
ــة والســتون، امللحــق رقــم   املرجــع نفســه  )١٢(   ــدورة الثامن ، A/AC.105/1038 و ؛١٤٤)، الفقــرة A/68/20( ٢٠، ال

 ، واملرفق الثالث.١٩٨الفقرة 
 .١٦٧، الفقرة A/AC.105/1065انظر   )١٣(  
ــة للج   )١٤(   ــائق الرمسي ــم      الوث ــة والســتون، امللحــق رق ــدورة الثاني ــة، ال ــة العام ــان A/62/20( ٢٠معي  ١١٧)، الفقرت

 واملرفق. ١١٨  و
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أن من الضروري أن تـويل الـدول مزيـدا مـن االهتمـام ملشـكلة اصـطدام        ترى   - ١٠  
األجسام الفضائية، مبا فيهـا األجسـام الفضـائية الـيت تسـتخدم مصـادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام          

األخرى املتصلة باحلطـام الفضـائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة       الفضائي وللجوانب 
بشأن هذه املسـألة وإىل اسـتحداث تكنولوجيـا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضـائي ومجـع البيانـات          
املتعلقــة بــه ونشــرها؛ وتــرى أيضــا أنــه ينبغــي، قــدر اإلمكــان، تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة     

ن، وتوافـق علـى أن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع يف وضـع        والتقنية مبعلومات يف هذا الشأ
االستراتيجيات املناسبة امليسورة التكلفة للتقليل من أثـر احلطـام الفضـائي يف البعثـات الفضـائية      

  يف املستقبل إىل احلد األدىن؛  
سيما الدول اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفضـاء،     مجيع الدول، وال حتث  - ١١  

مهة بنشــاط يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء         علــى املســا 
اخلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيـز التعـاون الـدويل يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي       

  واستخدامه يف األغراض السلمية؛  
اللجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل         إىلتطلب   - ١٢  
ــك إىل       مواصــلة ا ــرا عــن ذل ــدم تقري ــراض الســلمية وأن تق ســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ

اجلمعية العامة يف دورهتا السبعني، وتوافـق علـى أن تواصـل اللجنـة، أثنـاء تناوهلـا هلـذه املسـألة،         
النظـــر يف ســـبل تعزيـــز التعـــاون علـــى الصـــعيدين اإلقليمـــي واألقـــاليمي والـــدور الـــذي ميكـــن 

ــا الفضــاء أن   ــة     لتكنولوجي ــة مــن مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي ــذ التوصــيات املنبثق ــه يف تنفي تؤدي
  املستدامة؛  

مبوافقة اللجنة، يف دورهتا السابعة واخلمسني، على النظر يف إطـار بنـد    ترحب  - ١٣  
سبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض        ”جدول أعماهلا املعنون 

سع نطاقاً لألمن الفضائي وما يرتبط بذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد     ، يف املنظور األو“السلمية
يف ضمان تنفيذ األنشطة الفضائية بأمان وبروح املسـؤولية، وأمهيـة اسـتبانة أدوات فعالـة ميكـن      
أن تــزوِّد اللجنــة بإرشــادات جديــدة، علــى حنــو عملــي ودون مســاس بواليــة هيئــات حكوميــة  

، علـى  ٦٨/٥٠الصـدد، موافقـة اللجنـة، وفقـا للقـرار       دولية أخرى، وتالحظ بارتياح، يف هـذا 
، يف التوصـيات الـواردة يف تقريـر فريـق     ٢٠١٥ أن تنظر يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني، يف عـام    

، )١٥(خلـارجي اخلرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء ا         

__________ 
  )١٥(  A/68/189. 
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كفالــة ســالمة البعثــات  يفلتعــيني التوصــيات الــيت ميكــن تكييفهــا واإلفــادة منــها قــدر اإلمكــان  
  ؛  )١٦(الفضائية واستدامتها يف األجل الطويل بشكل عام

بالدور املركزي الذي يضـطلع بـه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف        تسلم  - ١٤  
يـا الفضـاء وتطبيقاهتـا لصـاحل مجيـع البلـدان،       استخدام علوم وتكنولوج علىتعزيز بناء القدرات 

سيما البلدان النامية، وحتث مجيع الـدول األعضـاء علـى املسـامهة يف الصـندوق االسـتئماين        وال
لربنامج األمم املتحدة الستخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية لتعزيـز قـدرة املكتـب       

  ة يف جماالته املواضيعية ذات األولوية؛  على تقدمي اخلدمات االستشارية التقنية والقانوني
ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية لعــام   تقــر  - ١٥   علــى النحــو  ،٢٠١٥ برن

  ؛  )١٧(الذي اقترحه خبري التطبيقات الفضائية على اللجنة وأقرته اللجنة
اإلجنازات اهلامة اليت حتققت والدعم االستشاري املقـدم   تالحظ مع االرتياح  - ١٦  

يربــو علــى ثالثــني دولــة عضــوا يف إطــار برنــامج األمــم املتحــدة الســتخدام املعلومــات     مــاإىل 
الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ، إضــافة إىل املســامهات القيمــة   
اليت قدمتها شـبكة مكاتـب الـدعم اإلقليميـة التابعـة لـه، وتشـجع الـدول األعضـاء علـى تزويـد            

د اإلضــافية الالزمــة لتمكينــه مــن تلبيــة الطلــب املتزايــد علــى الــدعم يف الوقــت   الربنــامج بــاملوار
  املناسب؛  
التقدم املتواصل الذي حترزه اللجنـةُ الدوليـة املعنيـة     تالحظ مع االرتياح أيضا  - ١٧  

بــالنظم العامليــة للمالحــة بواســطة الســواتل ومكتــُب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بصــفته األمانــة    
الدوليــة صــوب حتقيــق التــواؤم والتوافــق التشــغيلي بــني الــنظم الفضــائية العامليــة التنفيذيــة للجنــة 

واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت ويف جمال تعزيـز اسـتخدام الـنظم العامليـة للمالحـة      
ــة، وخب    ــية الوطنيـ ــل األساسـ ــا يف اهلياكـ ــواتل وإدماجهـ ــطة السـ ــة،  بواسـ ــدان الناميـ ــة يف البلـ اصـ

ــع التقــ  وتالحــظ ــراغ،   م ــا التاســع يف ب ــة ســتعقد اجتماعه ــة الدولي ــرة مــن   دير أن اللجن يف الفت
  ؛  ٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ١٤إىل   ١٠

مواصــلة املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا   تالحــظ مــع التقــدير  - ١٨  
ن وهــي حتديــدا املركــزا  .٢٠١٤ الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املتحــدة براجمهــا التعليميــة يف عــام  

ــة،        ــاللغتني الفرنســية واإلنكليزي ــا الفضــاء، ب ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــان لت ــان األفريقي اإلقليمي
__________ 

  )،A/69/20( ٢٠ن، امللحــــــق رقــــــم الوثــــــائق الرمسيــــــة للجمعيــــــة العامــــــة، الــــــدورة التاســــــعة والســــــتو  )١٦(  
 .٣٧٣  و ٣٧٢الفقرتان 

 .A/AC.105/1062 و ٨١)، الفقرة A/69/20( ٢٠املرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، امللحق رقم   )١٧(  
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املوجودان يف املغرب ونيجرييا على التوايل، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسـيا  
ــا الفضــاء يف     واحملــيط اهلــادئ املوجــود يف اهلنــد، واملركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجي

ريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، وله حرمان جامعيان يف الربازيل واملكسيك، ومركـز  أم
آسـيا املوجـود يف األردن، وتشـجع املراكـز اإلقليميـة       تدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء لغـريب   

على أن تستمر يف تعزيز التوسع يف إشراك املرأة يف براجمها التعليميـة، وتوافـق علـى ضـرورة أن     
واصل املراكز اإلقليمية موافاة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية مبعلومـات   ت

  عن أنشطتها؛  
التقدم احملـرز يف تأسـيس مركـز إقليمـي جديـد لتـدريس        تالحظ مع االرتياح  - ١٩  

ــة آســيا واحملــيط اهلــاد     ــا الفضــاء يف منطق ــوم وتكنولوجي ــانغ   عل ــة بايه ــره يف جامع ئ يكــون مق
  ؛  بيجني  يف

أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنشـطة    علىتشدد   - ٢٠  
الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية ومسـاعدة الـدول     

، )٢(يف تنمية قدراهتا يف جمال الفضاء واملسـامهة يف حتقيـق أهـداف إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة       
إىل املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة، حتقيقــا هلــذه الغايــة، تــوفري املســاعدة الالزمــة لــتمكني   وتطلــب 

البلدان من تنفيذ التوصيات الصـادرة عـن املـؤمترات اإلقليميـة، وتالحـظ يف هـذا الصـدد أمهيـة         
  مشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا؛  

ذلك الصدد بالدور اهلام الذي تؤديه املؤمترات وغريها من اآلليـات يف  يف  تقر  - ٢١  
تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الدول، مثل مؤمتر القيادات األفريقيـة بشـأن تسـخري علـوم     
وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة املسـتدامة واملنتـدى اإلقليمـي للوكـاالت الفضـائية آلسـيا         

مـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ للتعـــاون يف جمـــال الفضـــاء ومـــؤمتر الفضـــاء  واحملـــيط اهلـــادئ ومنظ
  لألمريكتني؛  

ضرورة زيـادة فوائـد تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا واملسـامهة يف        علىتشدد   - ٢٢  
اتية للنمو االقتصادي املطرد والتنميـة املسـتدامة علـى حنـو مـنظم يف      وزيادة األنشطة الفضائية امل

ذلــك تعزيــز الــبىن التحتيــة املســتدامة للبيانــات الفضــائية علــى الصــعيدين    يف مجيــع البلــدان، مبــا
رث، وخباصـة يف البلـدان   اإلقليمي والوطين وبناء القدرة على التكيف من احلـد مـن آثـار الكـوا    

  النامية؛
ــد   - ٢٣   ــا الفضــاء وتطبيقاهتــا يف     تكــرر تأكي ــد تكنولوجي ــرويج لفوائ احلاجــة إىل الت

مترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف ميـادين التنميـة االقتصـادية         املؤمترات الرئيسـية ومـؤ  
واالجتماعية والثقافية وامليادين املتصـلة هبـا، وتسـلم بضـرورة التـرويج لألمهيـة اجلوهريـة لعلـوم         
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وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا علــى كــل مــن الصــعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين واحمللــي يف 
ذلـك مـن خـالل اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق        يف رامج العمـل وتنفيـذها، مبـا   إعداد السياسات وبـ 

أهداف تلك املـؤمترات ومـؤمترات القمـة، مبـا يشـمل تنفيـذ إعـالن األلفيـة واإلسـهام يف عمليـة           
  ؛  ٢٠١٥  إعداد خطة التنمية ملا بعد عام

الــدول األعضــاء أن تعمــل، حتقيقــا هلــذه الغايــة، علــى إدراج جــدوى   تشــجع  - ٢٤  
بيقــات علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء واســتخدام البيانــات اجلغرافيــة املستشــعرة مــن الفضــاء يف تط

  تلك املؤمترات ومؤمترات القمة والعمليات؛  
حســب االقتضــاء ويف العمــل، مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   إىلتطلــب   - ٢٥  

مليـات مشـاركة   يف تلك املـؤمترات ومـؤمترات القمـة والع    ، على املشاركةحدود املوارد املتاحة
ــة، مبــا ــة ملــا بعــد       يف فعال ذلــك املــؤمتر العــاملي للحــد مــن أخطــار الكــوارث وقمــة خطــة التنمي

  ؛  ٢٠١٥  اللذان سيعقدان كالمها يف عام ٢٠١٥  عام
ــني الوكــاالت بشــأن أنشــ     حتــث  - ٢٦   ــاع املشــترك ب طة الفضــاء اخلــارجي  االجتم
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،      ، حتـت قيـادة  علـى أن يواصـل   األمم املتحدة للفضـاء)  (هيئة

مسـامهة علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا يف تنفيـذ إعـالن األلفيـة          تكفـل حبث السبل اليت 
، وتشـجع كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة      ٢٠١٥ ويف عملية إعداد خطة التنميـة ملـا بعـد عـام    

مـم املتحـدة للفضـاء    ا برنـامج األ هلعلى املشاركة، حسب االقتضاء، يف جهود التنسيق الـيت يبـذ  
  يف هذا الصدد؛  

ــة يف دورهتــا السادســة      تالحــظ  - ٢٧   ــه اللجن ــه وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلي أن
 ،)١٨(واألربعني بشأن التدابري املتصـلة بتشـكيل مكاتـب اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني يف املسـتقبل       

قامـت جمموعـة دول    ،)١٩(نيواستنادا إىل التدابري املتصلة بأساليب عمل اللجنة وهيئتيها الفـرعيت 
آســيا واحملــيط اهلــادئي ودول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب وجمموعــة دول أوروبــا   

__________ 
ــة واخلمســون، امللحــق رقــم       )١٨(   ــدورة الثامن ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ــاين،  A/58/20( ٢٠الوث )، املرفــق الث

 .٩-٥الفقرات 
واملرجـع نفسـه، الـدورة    )، املرفق األول؛ A/52/20( ٢٠الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،   )١٩(  

 )، املرفق الثاين، التذييل الثالث.A/58/20( ٢٠امللحق رقم ، الثامنة واخلمسون
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الغربية ودول أخرى بتسمية مرشحيها ملناصـب رئـيس اللجنـة ورئـيس اللجنـة الفرعيـة العلميـة        
  ؛)٢٠(٢٠١٧-٢٠١٦والتقنية ورئيس اللجنة الفرعية القانونية، على التوايل، للفترة 

الــدول األفريقيــة ودول أوروبــا الشــرقية علــى تســمية مرشــحيها ملنصــيب  حتــث  - ٢٨  
مقـرر اللجنـة والنائـب األول لـرئيس اللجنـة، علـى التـوايل، للفتـرة         /النائب الثاين لـرئيس اللجنـة  

  ، قبل الدورة املقبلة للجنة؛  ٢٠١٧-٢٠١٦
، ٢٠١٦ يف دورهتـا لعـام   أن تقوم اللجنة وهيئتاها الفرعيتان، كـل  علىتوافق   - ٢٩  

، لدى تسمية املرشحني مـن الـدول   ٢٠١٧-٢٠١٦بانتخاب أعضاء مكاتبها املرشحني للفترة 
  األفريقية ودول أوروبا الشرقية؛  

  ؛  )٢١(أن تصبح لكسمربغ عضوا يف اللجنةتقرر   - ٣٠  
ة قرار اللجنة منح صفة املراقب الـدائم للرابطـة األفريقيـة الستشـعار البيئـ      تؤيد  - ٣١  
  ؛  )٢٢(من بعد

اجملموعات اإلقليميـة علـى تشـجيع الـدول األعضـاء يف اللجنـة الـيت هـي          حتث  - ٣٢  
  .أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني أيضا أعضاء يف تلك اجملموعات على املشاركة الفعالة يف

  

__________ 
، والرســالة ٣٨٢و  ٣٨١)، الفقرتــان A/69/20( ٢٠ الــدورة التاســعة والســتون، امللحــق رقــماملرجــع نفســه،   )٢٠(  

ــاريخ      ــة بت ــة الــيت وجههــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل الــدول األعضــاء يف اللجن  أيلــول/ ١٥الرمسي
 .٢٠١٤  سبتمرب

 .٣٨٥)، الفقرة A/69/20( ٢٠لحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، امل  )٢١(  
 .٣٨٧املرجع نفسه، الفقرة   )٢٢(  


