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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/58/471) (اللجنة الرابعة) اء االستعماربناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإ]
 

التعـــاون الـــدويل يف اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغــــراض  - ٨٩/٥٨
السلمية 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشـــــري إىل قراراـــــا ١٢٢/٥١ املـــــؤرخ ١٣ كـــــانون األول/ديســــــمرب ١٩٩٦ 
و ٦٨/٥٤ املؤرخ ٦ كانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩ و ١١٦/٥٧ املـؤرخ ١١ كـانون األول/ 

ديسمرب ٢٠٠٢، 
وإذ هي مقتنعة اقتناعـا راسـخا مبـا للبشـرية مـن مصلحـة مشـتركة يف تعزيـز وتوسـيع 
نطاق استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، بوصفـه جمـاال مفتوحـا 
للبشرية مجعاء، ويف اسـتمرار اجلـهود جلعـل الفوائـد املسـتمدة مـن ذلـك تشـمل مجيـع الـدول، 
وأيضا، مبا للتعاون الدويل من أمهية يف هذا امليدان وهو ما ينبغي أن تظل األمم املتحـدة مركـز 

تنسيق له، 
وإذ تؤكـد مـن جديـد أمهيـة التعـاون الـدويل يف تطويـر سـيادة القـــانون، مبــا يف ذلــك 
ـــانون الفضــاء ذات الصلــة ودورهــا املــهم يف التعــاون الــدويل الستكشــاف الفضــاء  معايـري ق
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيد على أوسـع نطـاق ممكـن باملعـاهدات 
الدولية اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهـة التحديـات اجلديـدة 

الناشئة، ال سيما بالنسبة للبلدان النامية، 



A/RES/58/89

2

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح يف الفضـاء اخلـارجي، وإذ 
تضـع يف اعتبارهـا أمهيـة املـادة الرابعـة مـن معـاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـــطة الــدول يف ميــدان 

استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى(١)، 
وإذ تســلِّم بأنــه ينبغــي جلميــع الــدول، وال ســيما الــدول ذات القــدرات الفضائيـــة 
الكربى، أن تسهم بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء 
اخلارجي، باعتبار ذلك شــرطا أساسـيا لتعزيـز وتوطيـد التعـاون الـدويل يف استكشـاف الفضـاء 

اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، 
وإذ ترى أن مسألة احلطام الفضائي تشغل بال مجيع الدول، 

وإذ تالحظ التقدم احملرز يف زيادة تطوير االستكشاف واالستخدام السـلميني للفضـاء 
وكذلك يف خمتلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، الذي يسهم يف التعاون الـدويل، وأمهيـة 

زيادة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان، 
واقتناعا منها بأمهيـة التوصيـات الـواردة يف القـرار املعنـون �األلفيـة الفضائيـة: إعـالن 
ـــرية�، الــذي اعتمــده مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعــين  فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البش
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثـالث)، املعقـود 
يف فيينــا يف الفــترة مــن ١٩ إىل ٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩(٢)، وباحلاجــــة إىل تعزيـــز اســـتخدام 

تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(٣)، 
وإذ حتيط علما بتقرير األمني العام عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث(٤)، 

واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا يف جمـاالت مـن قبيـل 
التطبيب عن بعد والتعليم عن بعد ورصد األرض، يسهمان يف بلوغ أهداف املؤمترات العامليـة 
الـيت تعقدهـا األمـم املتحــدة والــيت تتنــاول خمتلــف جوانــب التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافية ومنها القضاء على الفقر، 

                                                           
(١) القرار ٢٢٢٢ (د - ٢١)، املرفق. 

(٢) انظــر: تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعــين باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف 
ــــع:  األغـــراض الســـلمية، فيينـــا، ١٩-٣٠ متـــوز/يوليـــه ١٩٩٩ (منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبي

A.00.I.3)، الفصل األول، القرار ١. 

(٣) انظر القرار ٢/٥٥. 
 .A/58/174 (٤)
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وقـد نظـرت يف تقريـر جلنـة اســـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن 
أعمال دورا السادسة واألربعني(٥)، 

تؤيد تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال  - ١
دورا السادسة واألربعني(٥)؛ 

حتـث الـــدول الــيت مل تصبــح بعــد أطرافــا يف املعــاهدات الدوليــة الــيت تنظــم  - ٢
استخدام الفضاء اخلارجي(٦) على النظر يف التصديـق علـى تلـك املعـاهدات أو االنضمـام إليـها 

وكذلك إدراجها يف تشريعاا الوطنية؛ 
تالحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي  - ٣
يف األغراض السلمية قامت يف دورا الثانية واألربعني مبواصلة أعماهلا اليت كلفتها ا اجلمعيـة 

العامة يف قرارها ١١٦/٥٧(٧)، 
ـــأن تقــوم اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورــا الثالثــة  تؤيـد توصيـة اللجنـة ب - ٤
ـــدان، وال ســيما اهتمامــات  واألربعـني مبـا يلـــي، آخـذة فــــي اعتبارهـــــا اهتمامـات مجيـع البل

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

التبادل العام لآلراء؛  �١�
حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛  �٢�

املعلومات املتصلة بأنشطة املنظمات الدولية يف جمال قانون الفضاء؛  �٣�
املسائل املتصلة مبا يلي:  �٤�

                                                           
 .(A / (٥) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (58/20

(٦) معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف 
ذلك القمر واألجـــرام الســماوية األخــرى (القــرار ٢٢٢٢ (د – ٢١)، املرفــق)؛ واتفــاق إنقــاذ املالحــني 
الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني، ورد األجسام املطلقة يف الفضــاء اخلــارجي (القــرار ٢٣٤٥ (د – 
٢٢)، املرفق)؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار الــيت حتدثــها األجســام الفضائيــة (القــرار ٢٧٧٧ 
(د – ٢٦)، املرفــق)؛ واتفاقيــة تســــــجيل األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلـــارجي (القـــرار ٣٢٣٥ (د – 
٢٩)، املرفق)؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (القــرار 

٦٨/٣٤، املرفق). 
 ،(A / (٧) انظــر: الوثائــق الرمسيــة للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (58/20

الفصل الثاين - دال. 
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تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  أ -
طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر  ب -
يف السـبل والوسـائل الكفيلـــة بتحقيــق االســتخدام الرشــيد والعــادل 
للمدار الثابت بالنسـبة لـألرض، دون املسـاس بـالدور الـذي يضطلـع 

به االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 
النظر يف مناقشة كل من املسائل/البنود التالية:  (ب)

اسـتعراض املبـادئ ذات الصلـة باسـتخدام مصـادر الطاقـة النوويـــة يف الفضــاء  �١�
اخلارجي وإمكانية تنقيحها(٨)؛ 

النظـر يف املشـروع األويل للـربوتوكول بشـــأن املســائل اخلاصــة بــاملوجودات  �٢�
الفضائية، امللحق باتفاقية املصاحل الدولية بشأن املعدات املتنقلة اليت فُتـح بـاب 
التوقيع عليها يف كيـب تـاون، جنـوب أفريقيـا، يف ١٦ تشـرين الثـاين/نوفمـرب 

 :٢٠٠١
ـــة قيــام األمــم املتحــدة بوظيفــة الســلطة  االعتبـارات املتصلـة بإمكاني أ -

اإلشرافية مبوجب املشروع األويل للربوتوكول؛ 
االعتبارات املتصلة بالعالقة بني أحكام املشـروع األويل للـربوتوكول  ب -
ـــى  وحقــوق الــدول والتزاماــا مبوجــب النظــام القــانوين املطبــق عل

الفضاء اخلارجي؛ 
املسامهات املقدمة إىل اللجنة من اللجنة الفرعية القانونية إلعـداد تقريرهـا إىل  �٣�
اجلمعية العامة، لكي تقوم اجلمعية باستعراض التقدم احملرز يف تنفيذ توصيـات 
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه 

يف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)؛ 
النظـر يف ممارســـات الــدول واملنظمــات الدوليــة يف جمــال تســجيل األجســام  (ج)

الفضائية وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا اللجنة(٩)؛ 

                                                           
(٨) انظر القرار ٦٨/٤٧. 

ــــة، الـــدورة الثامنـــة واخلمســـون، امللحـــق رقـــم ٢٠  (٩) انظــر: الوثائــــــق الرمسيــــة للجمعيـــــــة العامــــ
(A/58/20)، الفقرة ١٩٩. 
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ـــة ســتقدم، يف دورــا الثالثــة واألربعــني،  تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة القانوني - ٥
مقترحاا إىل اللجنة بشأن البنــود اجلديـدة الـيت سـتنظر فيـها اللجنـة الفرعيـة يف دورـا الرابعـة 

واألربعني املقرر عقدها يف عام ٢٠٠٥؛ 
تالحظ أيضا أنه، يف سياق الفقرة ٤ (أ) ��٢ أعاله، ستدعو اللجنة الفرعية   - ٦
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ـــاودة االنعقــاد ملــدة ثــالث ســنوات مــن ٢٠٠٢ إىل ٢٠٠٤،  القانونيـة فريقـها العـامل إىل مع
حسب الصالحيات اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية القانونية(١٠)؛ 

ـــق اخلــرباء  تالحـظ كذلـك، أنـه يف سـياق الفقـرة ٤ (أ) ��٣ أعـاله، قيـام فري - ٧
املعين بأخالقيات الفضاء اخلارجي، الذي دعته اللجنة يف دورا الرابعـة واألربعـني لكـي حيـدد 
اجلوانب اليت قد يلزم أن تدرسها اللجنة مـن تقريـر اللجنـة العامليـة املعنيـة بأخالقيـات املعـارف 
العلميـة والتكنولوجيـا التابعـة ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـــة، ولصياغــة تقريــر 
بالتشاور مع منظمات دوليـة أخـرى وباالتصـال الوثيـق مـع اللجنـة العامليـة، بتقـدمي تقريـره إىل 
اللجنة الفرعية القانونية، وتوافـق علـى إحالـة التقريـر إىل منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم 
والثقافة مشفوعا بطلـب بـأن حتـرص علـى إطـالع اللجنـة وجلنتيـها الفرعيتـني علـى أنشـطتهما 

املتصلة بالفضاء اخلارجي؛ 
تالحــظ أن اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ســتقوم، يف ســياق الفقـــرة ٤ (أ) ��٤  - ٨
أعاله، بدعوة فريقها العامل املعين ذا البند فقـط إىل معـاودة االنعقـاد للنظـر فقـط يف املسـائل 

املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ 
توافق على أنه ينبغي للجنة الفرعيـة القانونيـة أن تدعـو جمـددا فريقـها العـامل  - ٩
إىل االنعقـاد للنظـر يف املسـائل الـواردة يف الفقرتـني ٤ (ب) ��٢ (أ) و (ب) أعـاله، كـل علــى 

حدة؛ 
تالحظ مع االرتياح أنه وفقا للفقرة ١٣ من قرار اجلمعية العامـة ١١٦/٥٧،  - ١٠
واصلت حكومة النمسا إجراء وتسهيل مشاورات غري رمسية فيما بني الدورات بشـأن تكويـن 
مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني لفـترة الواليـة الثالثـة، وأنـه قـد مت التوصـل إىل اتفـاق بتوافـق 
اآلراء، قبل الدورة السادسة واألربعـني للجنـة، بشـأن متديـد مـدة واليـة املكتـب احلـايل للجنـة 

وتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املستقبل؛ 
تؤيد االتفاق الذي توصلت إليه اللجنة بشأن متديد مدة والية املكتب احلـايل  - ١١
للجنة وتشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املستقبل(١١)، اسـتنادا إىل التدابـري املتعلقـة 

                                                           
(١٠) انظر A/AC.105/763 و Corr.1، الفقرة ١١٨، و A/AC.105/787، الفقرة ١٣٨. 

 ،(A/ 5 (١١) الوثائـــق الرمسيــــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة واخلمســون، امللحــــق رقـــم ٢٠ (8/20
املرفق الثاين، الفقرات ٤-٩. 
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بطرائـق عمـل اللجنـة وهيئتيـها الفرعيتـني(١٢) والـيت أيدـا اجلمعيـــة العامــة يف قــرارها ٥٦/٥٢ 
املؤرخ ١٠ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٧، وتالحـظ أن اللجنـة قـامت، وفقـا للفقـرة ١٤ مـن 
قــرار اجلمعيــة العامــة ١١٦/٥٧، بــإجراء انتخابــــات أعضـــاء مكتبـــها يف دورـــا السادســـة 

واألربعني؛ 
توافـق علـى أن جتـري اللجنـة وجلنتاهـا الفرعيتـان، يف بدايـــة دوراــا يف عــام  - ١٢
٢٠٠٤، انتخابـــات أعضـــاء مكاتبـــها الـــيت وافقـــت عليــــها اللجنــــة يف دورــــا السادســــة 

واألربعني(١٣)؛ 
توافق أيضا على أنه ينبغي، وفقا للتدابري ذات الصلة بتشكيل مكاتب اللجنة  - ١٣
وهيئتيـها الفرعيتـني يف املســـتقبل واملشــار إليــها يف الفقــرة ١١ أعــاله، أن تتوصــل اللجنــة يف 
دورـا السـابعة واألربعـني، يف عـام ٢٠٠٤، إىل اتفـاق بشـأن مجيـــع أعضــاء مكــاتب اللجنــة 
وهيئتيهــا الفرعيتني لفترة الوالية التاليــة، ولتحقيــق هــذا الغـــرض، ينبغـي للجنــــة أن تــــدرج 
ـــدا بشــأن تشــكيل مكــاتب اللجنــة وهيئتيــها  يف جـدول أعمـال دورـا السـابعة واألربعـني بن

الفرعيتني للفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٧؛ 
حتث كل جمموعـة مـن اموعـات اإلقليميـة اخلمـس علـى أن تكفـل التوصـل  - ١٤
إىل اتفاق داخل اموعة علـى عضـو املكتـب الـذي يتعـني اختـاذ قـرار بشـأنه للفـترة ٢٠٠٦-

٢٠٠٧ قبل انعقاد الدورة السابعة واخلمسني للجنة؛ 
تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـــة واصلــت، يف دورــا األربعــني،  - ١٥

العمل الذي أسندته إليها اجلمعية العامة مبوجب قرارها ١١٦/٥٧(١٤)؛ 
ـــوم اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورــا  تؤيـد توصيـة اللجنـة بـأن تق - ١٦
احلادية واألربعني مبــا يلـي، آخـذة يف اعتبارهـا اهتمامـات مجيـع البلـدان، وال سـيما اهتمامـات 

البلدان النامية: 
النظر يف البنود التالية:  (أ)

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

A)، املرفـــق األول. انظـــر  / (١٢) املرجــع نفســه، الــدورة الثانيــة واخلمســون، امللحــق رقـــم ٢٠ (52/20
/A)، املرفق  5 أيضا: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون ، امللحق رقم ٢٠ (8/20

الثاين، التذييل الثالث. 
A)، الفقرة ٢٤١.  / (١٣) املرجع نفسه، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (58/20

(١٤) املرجع نفسه، الفصل الثاين - جيم. 
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برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛  �٢�
تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛  �٣�

املسـائل املتصلـة باستشـعار األرض مـــن بعــد بواســطة الســاتل، مبــا يف ذلــك  �٤�
التطبيقات اخلاصة بالبلدان النامية ورصد بيئة األرض؛ 

النظر يف البنود التالية وفقا خلطط العمل اليت اعتمدا اللجنة(١٥):  (ب)
احلطام الفضائي؛  �١�

استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  �٢�
النظم الفضائية للتطبيب عن بعد؛  �٣�

النظر يف مناقشة كل من املسائل/البنود التالية:  (ج)
دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـــدار الثــابت بالنســبة لــألرض  �١�
واسـتخدامه وتطبيقاتـه، مبـا يف ذلـك، يف مجلـة أمـور منـها ميـدان االتصـــاالت 
الفضائية، وكذلك املسائل األخرى املتصلـة بتطـورات االتصـاالت الفضائيـة، 

مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛ 
تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل إلدارة الكوارث الطبيعية؛  �٢�

الفيزياء الشمسية - األرضية؛  �٣�
تالحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم يف دورا احلادية واألربعـني  - ١٧
اقتراحـها إىل اللجنـة بشـأن مشـروع جـدول أعمـال مؤقـت للـــدورة الثانيــة واألربعــني للجنــة 

الفرعية اليت ستعقد يف عام ٢٠٠٥؛ 
تؤيـد توصيـة اللجنـة بـأن تعقـــد نــدوة تعزيــز الشــراكة مــع الصناعــة خــالل  - ١٨
األســبوع األول مــن الــدورة احلاديــة واألربعــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وأن تعـــاجل 

تطبيقات السواتل الصغرية يف الزراعة والصحة واألمن البشري؛ 

                                                           
ــــق  /A، املرف A C.105/804 ـــــد ��١؛ و ــــق بالبنـ (١٥) انظـــر A/AC.105/761، الفقـــرة ١٣٠، فيمـــا يتعل
الثالث، فيما يتعلق بالبنــد ��٢، والوثائــــق الرمسيــــــة للجمعيـــــــة العامــة، الــدورة الثامنــة واخلمســون، 

A)، الفقرة ١٣٨، فيما يتعلق بالبند ��٣.  امللحق رقم ٢٠ (58/20/
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ــــة  توافــق علــى أن تقــوم اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورــا احلادي - ١٩
واألربعني، يف سياق الفقرتني ١٦ (أ) ��٢ و ��٣ و ١٧ أعاله، بدعوة فريقـها العـامل اجلـامع 

إىل معاودة االنعقاد؛ 
توافق أيضا على أنــه ميكـن للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورا احلاديـة  - ٢٠
واألربعـني، يف سـياق الفقـرة ١٦ (ب) ��١ أعـاله، أن تنشـئ فريقـا عـامال للنظـر يف تعليقــات 
الدول األعضاء يف اللجنة علـى املقترحـات املتعلقـة بـالتخفيف مـن آثـار احلطـام الفضـائي الـيت 
عرضتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي علـى اللجنـة الفرعيـة 

يف دورا األربعني(١٦)، 
توافق كذلك على ضرورة أن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورـا  - ٢١
احلاديــة واألربعــني، يف ســياق الفقــرة ١٦ (ب) ��٢ أعــاله، بدعــوة فريقـــها العـــامل املعـــين 

باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل معاودة االنعقاد؛ 
تؤيد برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة لعـام ٢٠٠٤، بالصيغـة الـيت  - ٢٢

اقترحها على اللجنة اخلبري املعين بالتطبيقات الفضائية(١٧)؛ 
تالحظ مع االرتياح أنه، وفقا للفقرة ٣٠ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٧/٥٠  - ٢٣
املؤرخ ٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٥، واصل املركزان اإلقليميان األفريقيان لتدريـس علـوم 
وتكنولوجيـا الفضـاء باللغـة الفرنسـية واللغـة االنكليزيـة، القائمـان يف املغـرب ونيجرييـــا، علــى 
التوايل، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليـط اهلـادئ، براجمـها التدريسـية 
يف عام ٢٠٠٣، وأن املركز اإلقليمـي لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف أمريكـا الالتينيـة 
ومنطقة البحر الكاريبـي قد أصبح عضوا منتسبا يف األمم املتحدة وشرع يف برناجمه الدراسـي، 
وأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية يقدم الدعم التقين إىل حكومة األردن مــن أجـل 

إنشاء املركز اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف غرب آسيا؛ 
تالحظ مع االرتياح أيضا جناح املؤمتر الرابـع للفضـاء لألمريكتـني املعقـود يف  - ٢٤
ــار/مـايو ٢٠٠٢، الـذي اعتمـد  كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، يف الفترة من ١٤ إىل ١٧ أي

                                                           
 ،(A/ 5 8 (١٦) انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (20/

الفقرة ١٢٦. 
(١٧) انظر A/AC.105/790 و Corr.1، الفروع من الثاين إىل الرابع. 
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إعـالن كارتاخينـا دي إنديـاس وخطـة العمـل(١٨)، وتالحـظ رغبـة الـدول األعضـــاء يف منطقــة 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبـي يف إضفاء الطابع املؤسسي على مؤمتر الفضاء لألمريكتني؛  

ترحـب مبذكـرة التفـاهم املربمـة بـني مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـــارجي التــابع  - ٢٥
لألمانة العامة واألمانة املؤقتة للمؤمتر الرابــع للفضـاء لألمريكتـني، الـيت أبـدى الطرفـان مبوجبـها 
عزمـهما علـى التعـاون يف تعزيـز وتنفيـذ أنشـطة مشـتركة، وتدعـو األمانـــة املؤقتــة للمؤمتــر إىل 

إطالع اللجنة على األعمال املُنجزة؛ 
حتث مجيع احلكومات وكيانات منظومة األمم املتحدة، فضــال عـن الكيانـات  - ٢٦
احلكوميـة الدوليـة والكيانـات غـري احلكوميـة الـيت تضطلـع بأنشـطة تتصـل بالفضـاء علـى اختــاذ 
اإلجراءات الالزمة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثـالث تنفيـذا فعـاال، وال سـيما قـراره املعنـون 
��األلفيـة الفضائيـة: إعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية��(٢)، مـع مراعـاة احلاجـــة إىل 

تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(٣)؛ 
ـــرار اجلمعيــة  توافـق علـى ضـرورة أن تقـوم اللجنـة، عمـال بـالفقرة ٣٠ مـن ق - ٢٧
العامـة ١٢٢/٥٥ املـؤرخ ٨ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠، بـــإدراج بنــد يف جــدول أعمــال 

دورا السابعة واألربعني بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛ 
تالحظ مع االرتياح العمل الذي اضطلعت به أفرقة العمـل االثـين عشـر الـيت  - ٢٨
أنشأا اللجنة يف دورتيها الرابعة واألربعني والسادسة واألربعني حتت القيـادة الطوعيـة للـدول 
األعضاء من أجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثـالث(١٩)، وحتـث الـدول األعضـاء علـى تقـدمي 

الدعم الكامل ألفرقة العمل لالضطالع بأعماهلا؛ 
تالحظ مع االرتياح أيضا أن اللجنة قد أحرزت مزيـدا مـن التقـدم يف إعـداد  - ٢٩
تقريرها يف إطار بند جدول األعمال املتعلق بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثــالث، لعرضـه علـى 
اجلمعيــــة العامــــة، حـىت تقـــــوم اجلمعيـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني يف عـام ٢٠٠٤، وفقــا 
للفقرة ١٦ من قرارها ٦٨/٥٤، باسـتعراض وتقييـم تنفيـذ نتـائج اليونيسـبيس الثـالث، والنظـر 
يف اختاذ مزيد من اإلجراءات والقيام مبزيد من املبادرات، وتوافق يف هـذا السـياق علـى انعقـاد 

                                                           
 ،(A/ 5 7 (١٨) الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســابعة واخلمســون، امللحـــق رقـــم ٢٠ (20/

املرفق الثاين. 
 ،(Corr.1 و A/ 5 6 (١٩) املرجـع نفســه، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ والتصويب 20/
 ، (A/ 5 7 ـــم ٢٠ (20/ الفقرتــــان ٥٠ و ٥٥؛ واملرجــع نفســه، الــدورة الســابعة واخلمســون، امللحــق رق
/A) ، الفقرة  5 8 الفقرتان ٤٢ و ٤٣؛ واملرجع نفسه، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (20/

 .٦٢



A/RES/58/89

11

الفريق العامل الذي أنشـأته اللجنـة إلعـداد التقريـر املشـار إليـه أعـاله يف أثنـاء الـدورة السـابعة 
واألربعني للجنة لكي تتم عملها؛ 

تالحظ أنه، بغية التقدم يف عملية إعداد تقريـر اللجنـة، املشـار إليـه يف الفقـرة  - ٣٠
٢٩ أعاله، ميكن للفريق العامل التـابع للجنـة أن جيـري مشـاورات غـري رمسيـة يف أثنـاء الـدورة 
احلاديـة واألربعـني للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، وكذلـك يف أثنـاء الـدورة الثالثـة واألربعـني 

للجنة الفرعية القانونية؛ 
حتـث مجيـع الـدول األعضـاء علـى املسـامهة يف الصنـدوق االسـتئماين لربنــامج  - ٣١
األمم املتحــدة للتطبيقـات الفضائيـة دعمـا ألنشـطة تنفيـذ توصـــــــيات اليونيســـــــبيس الثـالث، 
وال سيما االقتراحات اخلاصة باملشـاريع ذات األولويـة، حسـبما أوصـت بـه اللجنـة يف دورـا 

الثالثة واألربعني(٢٠)؛ 
ـــري الدعــم السياســي جلميــع املســائل  توصـي بـإيالء مزيـد مـن االهتمـام وتوف - ٣٢
املتصلة حبماية بيئة الفضاء اخلارجي وحفظها، وال سيما تلك املسائل الـيت قـد يكـون هلـا تأثـري 

يف بيئة األرض؛ 
ترى أنه مـن األمـور األساسـية أن تـويل الـدول األعضـاء مزيـدا مـن االهتمـام  - ٣٣
ـــيت تعمــل مبصــادر الطاقــة النوويــة،  ملشـكلة اصطـدام األجسـام الفضائيـة، مبـا يف ذلـك تلـك ال
باحلطام الفضائي، وللجوانب األخرى للحطام الفضائي، وتدعو إىل مواصلة البحـوث الوطنيـة 
بشـأن هـذه املسـألة، السـتحداث تكنولوجيـا حمسـنة لرصـد احلطـــام الفضــائي، وجلمــع ونشــر 
البيانات املتعلقة باحلطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة 
بأقصى ما ميكن توفريه من معلومات ذا الشأن، وتقر بـأن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع 
يف االسـتراتيجيات املناسـبة وامليسـورة مـن حيــث التكلفــة للتخفيــف إىل أدىن حــد مــن تأثــري 

احلطام الفضائي يف البعثات الفضائية يف املستقبل؛ 
حتث مجيع الدول، وال سـيما الـدول ذات القـدرات الفضائيـة الكـربى، علـى  - ٣٤
اإلسهام بنشاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي، 
باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه 

يف األغراض السلمية؛ 

                                                           
A) ، الفقرة ٨٧.  / (٢٠) املرجع نفسه، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (55/20
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ــــا وإىل  تؤكــد علــى احلاجــة إىل زيــادة فوائــد تكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقا - ٣٥
ــة  اإلسـهام يف حتقيـق النمـو املنظـم لألنشـطة الفضائيـة املواتيـة الطـراد النمـو االقتصـادي والتنمي
املسـتدامة يف مجيـع البلـدان، مبـا يف ذلـك التخفيـف مـن آثـار الكـوارث، وال سـيما يف البلـــدان 

النامية؛ 
تالحظ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما ميكن أن تسـاهم مسـامهات  - ٣٦
مهمة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرفاه على النحـو الـوارد يف القـرار املعنـون 
’’األلفية الفضائية: إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية��(٢)، وتالحظ أيضـا أن املعـرض 
الدويل للطريان والفضاء الذي سينظم يف سانتياغو دي شـيلي أوائـل عـام ٢٠٠٤ سـيتطرق يف 

مؤمتر دويل ملسألة ��الفضاء واملياه: حنو التنمية املستدامة واألمن البشري��؛ 
توافق على ضرورة إبراز الفوائـد املترتبـة علـى تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا  - ٣٧
أمام املؤمترات اليت جيري تنظيمها داخل منظومة األمم املتحـدة ملعاجلـة القضايـا العامليـة املتصلـة 
بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية، وعلى ضـرورة التشـجيع علـى اسـتخدام تكنولوجيـا 

الفضاء يف حتقيق أهداف تلك املؤمترات وتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية؛ 
تالحظ مع االرتياح زيادة اجلهود اليت بذلتها اللجنة وجلنتها الفرعيـة العلميـة  - ٣٨
والتقنية، فضال عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واالجتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين 
بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي لتشـجيع اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا يف القيـــام 
باإلجراءات اليت أوصـت ـا خطـة التنفيـذ الـيت وضعـها مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة 

(��خطة تنفيذ جوهانسربغ��)(٢١)؛ 
حتث كيانات منظومة األمم املتحدة وال سيما تلك اليت تشارك يف االجتمـاع  - ٣٩
املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلـارجي علـى أن تـدرس، بالتعـاون مـع اللجنـة، 
الطريقة اليت ميكن أن تساهم ـا علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا يف تنفيـذ إعـالن األمـم 
املتحدة بشأن األلفية، خاصة يف ااالت املتصلة، يف مجلة أمور، باألمن الغذائي وزيـادة فـرص 

التعليم؛ 

                                                           
ـــــا، ٢٦  ـــــوب أفريقي ـــــتدامة، جوهانســـــربغ، جن ــــة املســــ ــــر مؤمتــــر القمــــة العــــاملي للتنمي (٢١) تقري
 A. 0 3 .II.A.1 :آب/أغسطس - ٤ أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٢ (منشــورات األمـــم املتحــــدة، رقـــم املبيع

والتصويب)، الفصل األول، القرار ١، املرفق. 
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تدعو االجتماع املشترك بني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي إىل  - ٤٠
مواصلة إسهامه يف أعمال اللجنة وأن يقدم تقريرا إىل اللجنة وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة 

عن األعمال اليت اضطلع ا يف دورته السنوية؛ 
تطلب إىل اللجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل  - ٤١
احلفاظ على استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل 
اجلمعية العامة يف دورا التاسعة واخلمســني، وتوافـق علـى أنـه ميكـن للجنـة أن تنظـر، يف أثنـاء 
تناوهلا هلذه املسألة، يف سبل تعزيز التعاون اإلقليمـي واألقـاليمي اسـتنادا إىل اخلـربات املكتسـبة 
مـن مؤمتـر الفضـاء لألمريكتـني ومـــا ميكــن لتكنولوجيــا الفضــاء أن تؤديــه مــن دور يف تنفيــذ 

التوصيات املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛ 
توافـق علـى أن تواصـل اللجنـة النظـــر يف تقريــر عــن أنشــطة النظــام الــدويل  - ٤٢
للسواتل للبحث واإلنقاذ كجزء من نظرها يف برنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، يف 
إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون ��تقريـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة�� وتدعـــو الــدول 

األعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها بشأن هذا النظام؛ 
تالحـظ أنـه بالنسـبة إىل النظـر يف إقامـة نظـام فضـــائي عــاملي متكــامل إلدارة  - ٤٣
الكـوارث الطبيعيـة، يف إطـار بنـد جـدول األعمـــال املعنــون ��تقريــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة 
والتقنيـة��، سـتنظم خـالل الـدورة السـابعة واألربعـني للجنـة حلقـة عمـــل للصناعــة ملــدة يــوم 
واحد، مبشاركة الدول األعضـاء ومتعـهدي تشـغيل سـواتل االتصـاالت، ملناقشـة الكيفيـة الـيت 

ميكن ا استخدام االتصاالت الساتلية يف أثناء الكوارث الطبيعية؛ 
ـــة أن تواصــل النظــر يف دورــا الســابعة واألربعــني يف بنــد  تطلـب إىل اللجن - ٤٤

جدول أعماهلا املعنون ��الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة�؛ 
تطلب أيضا إىل اللجنة أن تواصل النظر يف دورا السـابعة واألربعـني يف بنـد  - ٤٥
جـدول أعماهلـا املعنـون ��الفضـاء واتمـــع��، وتوافــق علــى أن يكــون ��الفضــاء والتعليــم�� 
موضوعـــــــا خاصــــــا لكــي ينصــب عليـــــــه التركــيز يف املناقشــات الــيت ســــتدور يف الفـــترة 

٢٠٠٤-٢٠٠٦، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا اللجنة(٢٢)؛ 
توافـق علـى ضـرورة إدراج بنـد جديـد بعنـوان ��الفضـاء واملـاء�� يف جـــدول  - ٤٦
أعمال اللجنة خالل دورا السابعة واألربعني، وحتث كيانات منظومـة األمـم املتحـدة وتدعـو 

                                                           
/A)، الفقرة  5 8 (٢٢) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (20/

 .٢٣٩



A/RES/58/89

14

الكيانـات احلكوميـة الدوليـة األخـرى املعنيـة بالقضايـا املتعلقـة باسـتخدام وإدارة املـوارد املائيـــة 
وكذلك وكاالت الفضاء على املسامهة يف عمل اللجنة يف هذا امليدان؛ 

ترحب باالهتمام املتواصل الذي تبديـه اجلماهرييـة العربيـة الليبيـة بـأن تصبـح  - ٤٧
عضوا يف اللجنة، وتطلب، حتقيقا هلذا الغرض، إجـراء مشـاورات بنـاءة يف أقـرب وقـت ممكـن 
داخل اللجنة، وكذلك فيما بني اموعات اإلقليمية، مع مراعاة مبدأ التوزيع اجلغـرايف العـادل 
ـدف التوصـل إىل قـرار إجيـايب وـائي بشـــأن عضويــة اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة يف الــدورة 

التاسعة واخلمسني للجمعية العامة؛ 
تطلــب إىل اللجنــة أن تنظــر يف طــرق حتســــني مشـــاركة الـــدول األعضـــاء  - ٤٨
والكيانات اليت تتمتع مبركز املراقب، يف عملـها ـدف االتفـاق علـى توصيـات حمـددة يف هـذا 

الصدد يف دورا الثامنة واألربعني؛ 
تؤيد مقرر اللجنة مبنح وضع املراقب الدائم للمركز اإلقليمي لالستشعار عـن  - ٤٩

بعد لدول مشال أفريقيا واملعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقية؛ 
ـــدويل املتصــل بــالبعد االجتمــاعي  تدعـو اللجنـة إىل توسـيع نطـاق التعـاون ال - ٥٠

واالقتصادي واألخالقي واإلنساين يف علوم الفضاء وتطبيقاته التكنولوجية؛ 
ـــة األخــرى أن  تطلـب إىل كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات الدولي - ٥١
تواصل، وعند االقتضاء، أن تعزز تعاوا مع اللجنة، وأن تقـدم إليـها تقـارير عـن القضايـا الـيت 

مت التطرق إليها يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني؛ 
تطلب إىل اللجنة أن تقوم بدراسة وحتديد آليـات جديـدة للتعـاون الـدويل يف  - ٥٢
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من أجل تعزيز مبدأ تعـدد األطـراف، وفقـا ملـا 
جاء يف ديباجة هذا القرار، وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة 

واخلمسني، متضمنا آراءها بشأن املواضيع اليت ينبغي دراستها يف املستقبل. 
اجللسة العامة ٧٢ 
٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


