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  قرار اختذته اجلمعية العامة

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

 
التعـــاون الـــدويل يف اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض       - ٦٠/٩٩

 السلمية
 ،إن اجلمعية العامة 
ــا إذ تشـــــري  ــؤرخ ٥١/١٢٢ إىل قراراهتـــ ــانون ١٣ املـــ ــمرب /األول كـــ  ،١٩٩٦ديســـ

 تشـــــرين  ٢٠ املـــــؤرخ ٥٩/٢  و،١٩٩٩ديســـــمرب  / كـــــانون األول٦ املـــــؤرخ ٥٤/٦٨ و
 ، ٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول١٠ املؤرخ ٥٩/١١٦  و،٢٠٠٤أكتوبر /األول

ــز وتوســيع    وإذ هــي مقتنعــة اقتناعــا راســخا    ــا للبشــرية مــن مصــلحة مشــتركة يف تعزي  مب
 امه يف األغـراض السـلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا           استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخد       نطاق

مبـا  و للبشرية مجعاء، ويف استمرار اجلهود جلعـل الفوائـد املسـتمدة مـن ذلـك تشـمل مجيـع الـدول،                    
ينبغـي أن تظـل األمـم املتحـدة مركـز             مـا  يف هـذا امليـدان وهـو      أيضـا   للتعاون الـدويل مـن أمهيـة        

 له، تنسيق
ويل يف تطــوير ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك   أمهيــة التعــاون الــدوإذ تؤكــد مــن جديــد 

معــايري قــانون الفضــاء ذات الصــلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكشــاف الفضــاء          
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيد على أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات                

ة ملواجهـة التحـديات اجلديـدة      الدولية اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمي         
 سيما بالنسبة للبلدان النامية،  والالناشئة،
 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي،  وإذ يســاورها بــالغ القلــق 

ي ــــدول فــــتضــع يف اعتبارهــا أمهيــة املــادة الرابعــة مــن معاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنشــطة ال  وإذ
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 مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الســـماوية ،ء اخلـــارجيميـــدان استكشـــاف واســـتخدام الفضـــا
 ،)١(األخرى
ســـيما الـــدول ذات القـــدرات الفضـــائية   وال بأنـــه ينبغـــي جلميـــع الـــدول،وإذ تســـلم 

الكربى، أن تسـهم بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء                         
ن الـدويل يف استكشـاف الفضـاء        اخلارجي، باعتبار ذلك شـرطا أساسـيا لتعزيـز وتوطيـد التعـاو            

 اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
  مجيع الدول،من دواعي قلق أن مسألة احلطام الفضائي وإذ ترى 
استكشـاف الفضـاء وتطبيقاتـه يف األغـراض          التقدم احملرز يف زيادة تطـوير        وإذ تالحظ  
ــة    الســلمية  ــة والتعاوني ــذي ،وكــذلك يف خمتلــف مشــاريع الفضــاء الوطني ــاون  ي ال ســهم يف التع

 الدويل، وأمهية زيادة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،
إعـالن  : األلفيـة الفضـائية  ” بأمهيـة التوصـيات الـواردة يف القـرار املعنـون       واقتناعا منـها   

ــة البشــرية    ــا بشــأن الفضــاء والتنمي ــم املتحــدة الث   “فيين ــؤمتر األم ــذي اعتمــده م ــين  ، ال ــث املع ال
مـن  يف الفتـرة  املعقـود يف فيينـا   ، باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

احلاجة إىل تعزيـز اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء مـن أجـل              ، و )٢(١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠ إىل   ١٩
 ،)٣( إعالن األمم املتحدة بشأن األلفيةتنفيذ

 سيشــرع فيهــااإلجراءات الــيت بــ وكــذلك  بــاإلجراءات املتخــذة فعــالوإذ حتــيط علمــا 
ــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي        ملواصــلة تنفي

ــة  ،٥٩/٢واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، علــى النحــو املــبني يف القــرار      وخطــة عمــل جلن
 ،)٤(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتـا يف جمـاالت مـن قبيـل      بأن ا ا  واقتناعا منه  
، وإدارة الكـوارث، واحلمايـة البيئيـة، فضـال عـن التطبيقـات       التطبيب عن بعد والتعليم عن بعـد     

بلـوغ أهـداف املـؤمترات العامليـة الـيت تعقـدها األمـم              األخرى املتعلقة برصد األرض، تسـهم يف        

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

ــلمية،  ــا،  األغــراض الس ــوز٣٠  - ١٩فيين ــه / مت ــم املبيــع     ( ١٩٩٩يولي منشــورات األمــم املتحــدة، رق
(A.00.I.3١ ، الفصل األول، القرار. 

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

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن     وقــد نظــرت   ــر جلن  يف تقري
 ،)٥( واألربعنيالثامنةأعمال دورهتا 

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال               تؤيد - ١ 
 ؛)٥(بعنيامنة واألرالثدورهتا 

ــيت تــنظم        حتــث - ٢  ــة ال ــدات الدولي ــد أطرافــا يف املعاه ــيت مل تصــبح بع ــدول ال  ال
االنضـمام إليهـا      أو  على النظر يف التصـديق علـى تلـك املعاهـدات           )٦(استخدام الفضاء اخلارجي  

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

ــها هبــا    الرابعــةيف األغــراض الســلمية قامــت يف دورهتــا     واألربعــني مبواصــلة أعماهلــا الــيت كلفت
 ؛)٧(٥٩/١١٦اجلمعية العامة يف قرارها 

 اخلامســة توصــية اللجنــة بــأن تقــوم اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورهتــا  تؤيــد - ٤ 
سـيما اهتمامـات البلـدان        وال تمامـات مجيـع البلـدان،     واألربعني مبا يلـي، آخـذة يف اعتبارهـا اه         

 :النامية
 :النظر يف املسائل التالية بوصفها بنودا دائمة يف جدول األعمال )أ( 
 التبادل العام لآلراء؛ ‘١’ 
 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛ ‘٢’ 
 الدولية يف جمال قانون الفضاء؛املعلومات املتصلة بأنشطة املنظمات  ‘٣’ 

_______________ 
 (A/60/20والتصـــويب  ٢٠، امللحـــق رقـــم الســـتونالوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـــة، الـــدورة   )٥(

 ).Corr.1 و
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميـدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف          )٦(

؛ واتفـاق إنقـاذ املالحـني       )، املرفـق  )٢١ - د (٢٢٢٢القـرار   (لسـماوية األخـرى     ذلك القمر واألجرام ا   
ــة يف الفضــاء اخلــارجي      ـــالق(الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني ورد األجســام املطلق  ٢٣٤٥رار ــ

القـرار  (؛ واتفاقيـة املسـؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجسـام الفضـائية                 )، املرفق )٢٢ - د(
رار ــــــ الق(ارجي  ـــ ام املطلقـة يف الفضـاء اخل      ــــــ جيل األجس ـــــ ؛ واتفاقيـة تس   )، املرفق )٢٦ - د (٢٧٧٧
؛ واالتفــاق املــنظم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية )، املرفـق )٢٩ - د (٣٢٣٥

 ).، املرفق٣٤/٦٨القرار (األخرى 
 A/60/20(والتصـويب    ٢٠امللحـق رقـم     الستون،  ، الدورة   الوثائــق الرمسيــة للجمعية العامة    :انظــر )٧(
 .دال -، الفصل الثاين )Corr.1 و
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 :املسائل املتصلة مبا يلي ‘٤’ 
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ -أ   
طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                 -ب   

يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشيد والعادل للمدار الثابت بالنسـبة            
دون املسـاس بالـدور الـذي يضـطلع بـه االحتـاد الـدويل لالتصـاالت السـلكية                   لألرض،  

 والالسلكية؛
 :البندين التاليني/املسألتنيالنظر يف مناقشة كل من  )ب( 
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر الطاقــة النوويــة يف الفضــاء   ‘١’ 

 ؛)٨(اخلارجي وإمكانية تنقيحها
ورات خبصوص مشروع الربوتوكـول املتعلـق باملسـائل          واستعراض التط  دراسة ‘٢’ 

 الدوليـــة علـــى باتفاقيـــة الضـــماناتاخلاصـــة بـــاملوجودات الفضـــائية، امللحـــق 
 املعدات املنقولة؛

ــام        )ج(  ــال تســجيل األجس ــة يف جم ــات الدولي ــدول واملنظم ــر يف ممارســات ال النظ
 ؛)٩(الفضائية وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة

 واألربعــني، اخلامســة أن اللجنــة الفرعيـة القانونيــة ســتقدم، يف دورهتـا   تالحـظ  - ٥ 
ــة  ــدة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   مقترحاهتــا إىل جلن  بشــأن البنــود اجلدي

ــا     ــة يف دورهتــ ــة الفرعيــ ــا اللجنــ ــتنظر فيهــ ــةالــــيت ســ ــدها يف السادســ ــرر عقــ   واألربعــــني املقــ
 ؛٢٠٠٧عام 

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

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

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

_______________ 
 .٤٧/٦٨انظر القرار  )٨(
، (A/58/20) ٢٠الوثائـق الرمسيــة للجمعية العامة، الـدورة الثامنـة واخلمسـون، امللحـق رقـم                :انظر )٩(

 .١٩٩ الفقرة
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للجنة الفرعيـة القانونيـة     ا أن تقوم على   أعاله،) ج( ٤  يف سياق الفقرة   ،توافق - ٨ 
 ؛)٩( اللجنةاعتمدهتاوفقا خلطة العمل اليت إىل معاودة االنعقاد عامل لا هافريقبدعوة 

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

 الثالثـة ية والتقنيـة يف دورهتـا        توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلم       تؤيد - ١٠ 
سـيما اهتمامـات البلـدان        وال واألربعني مبا يلـي، آخـذة يف اعتبارهـا اهتمامـات مجيـع البلـدان،              

 :النامية
 :النظر يف البنود التالية )أ( 
 التبادل العام لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛ ‘١’ 
 ت الفضائية؛برنامج األمم املتحدة للتطبيقا ‘٢’ 
مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفيـــذ توصـــيات  ‘٣’ 

 ؛اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
، مبــا يف ذلــك الســواتلاملســائل املتصــلة باستشــعار األرض مــن بعــد بواســطة    ‘٤’ 

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

_______________ 
الفصـــل ، Corr.1)  و(A/60/20والتصـــويب  ٢٠الـــدورة الســـتون، امللحـــق رقـــم املرجـــع نفســـه،  )١٠(

 .جيم - الثاين
؛ واملرجـع نفسـه، املرفـق       ‘١’، فيمـا يتعلـق بالبنـد        ٦املرفق الثـاين، الفقـرة      ،  A/AC.105/848انظر   )١١(

ــرة  ــث، الفقـ ــد  ٨ الثالـ ــق بالبنـ ــا يتعلـ ــة    ؛ و‘٢’، فيمـ ــدورة الثامنـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ الوثـ
، A/AC.105/848  و؛‘٣’، فيمــا يتعلــق بالبنــد ١٣٨، الفقــرة )A/58/20 (٢٠ واخلمســون، امللحــق رقــم

 ١٥، املرفـــق الثـــاين، الفقـــرة  A/AC.105/823  و؛‘٤’، فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد ٢٠الفقـــرة ، األولاملرفـــق 
ــرة A/AC.105/848 و ــق األول، الفقـ ــد   ٢١ ، املرفـ ــق بالبنـ ــا يتعلـ ــق A/AC.105/848  و؛‘٥’، فيمـ ، املرفـ

 . ‘٦ ’البندما يتعلق ب، في٢٢األول، الفقرة 
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 دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية؛ ‘٥’ 
 ؛٢٠٠٧ولية للفيزياء الشمسية السنة الد ‘٦’ 
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنيـة       : التايل البند/املسألةالنظر يف مناقشة     )ج( 

للمدار الثابـت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه يف خمتلـف امليـادين، مبـا يف ذلـك ميـدان                  
تصـاالت الفضـائية، مـع      االتصاالت الفضائية، وكـذلك املسـائل األخـرى املتصـلة بتطـورات اال            

 إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛
 واألربعـني   الثالثـة  أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم يف دورهتـا           تالحظ - ١١ 
 واألربعــني للجنــة الرابعــة إىل اللجنــة بشــأن مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت للــدورة  مقترحهــا

 ؛٢٠٠٧ الفرعية اليت ستعقد يف عام
 ، اللجنة بأن تنظم الندوة اهلادفة إىل تدعيم الشـراكة مـع الصـناعة             توصية تؤيد - ١٢ 

 األسـبوع األول مـن      خـالل  ،ينبغي أن تعاجل مهام الـرادار ذي الفتحـة التركيبيـة وتطبيقاهتـا            اليت  
 الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛

 علــى أن تقــوم  أعــاله،١١  و‘٣’  و‘٢’) أ (١٠ تا، يف ســياق الفقــرتوافــق - ١٣ 
بــدعوة فريقهــا العامــل اجلــامع إىل  اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني

 معاودة االنعقاد؛
أعــاله، علــى أنـه ينبغــي للجنــة  ‘ ١’) ب (١٠ يف ســياق الفقـرة  ،توافـق أيضــا  - ١٤ 

ــة  ــة والتقني ــة العلمي ــومالفرعي ــة واألربعــني  يف أن تق ــا الثالث ــدعوة دورهت ــا  ب  العامــل املعــين  فريقه
 عملـــهاباحلطـــام الفضـــائي إىل معـــاودة االنعقـــاد لكـــي ينظـــر يف املســـائل النامجـــة عـــن خطـــة  

وخصوصا مشروع الوثيقة اخلاصة بتخفيف آثار احلطام الفضائي، الذي تعده اللجنـة الفرعيـة،            
ورتني علـى النحـو املطلـوب للتعجيـل بالتوصـل           أعماله فيما بـني الـد     الفريق العامل    وأن يواصل 

 ؛)١٢(إىل اتفاق بشأن الوثيقة
 للجنـة   أنـه ينبغـي    علـى    أعاله،‘ ٢’) ب (١٠ سياق الفقرة    يف ،توافق كذلك  - ١٥ 

ــة   ــة والتقني ــة العلمي ــوم الفرعي ــا العامــل املعــين     أن تق ــدعوة فريقه ــة واألربعــني ب ــا الثاني يف دورهت
يف الفضاء اخلارجي إىل معاودة االنعقـاد، وأن يواصـل الفريـق            باستخدام مصادر الطاقة النووية     

العامــل أعمالــه فيمــا بــني الــدورتني بشــأن املواضــيع املبينــة يف خطــة العمــل املتعــددة الســنوات    
 ؛)١٣(بصيغتها اليت عدلتها اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واألربعني

_______________ 
 .٦، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/848انظر  )١٢(
 .٨املرجع نفسه، املرفق الثالث، الفقرة  )١٣(
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 للطاقــة الذريــة يف تنظــيم  علــى ضــرورة املشــاركة مــع الوكالــة الدوليــة توافــق - ١٦ 
حلقة عمل تقنية مشـتركة بشـأن األهـداف والنطـاق واخلصـائص العامـة ملعيـار ممكـن للسـالمة                     
ــة          ــدورة الثالث ــاء ال ــد يف أثن ــى أن تعق ــة يف الفضــاء اخلــارجي، عل ــة النووي ــة ملصــادر الطاق التقني

 واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛
، بالصـيغة الـيت     ٢٠٠٦تحـدة للتطبيقـات الفضـائية لعـام          برنامج األمـم امل    تؤيد - ١٧ 

اقترحها على جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية اخلـبري املعـين بالتطبيقـات                     
 ؛)١٤(الفضائية وأقرهتا اللجنة

 ٥٠/٢٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة          ٣٠ أنه، وفقا للفقرة     تالحظ مع االرتياح   - ١٨ 
 املركـزان اإلقليميـان األفريقيـان لتـدريس علـوم           دخل،  ١٩٩٥يسمرب  د/ كانون األول  ٦املؤرخ  

يــة، القائمــان يف املغــرب ونيجرييــا علــى  نكليزإلاوتكنولوجيــا الفضــاء، باللغــة الفرنســية واللغــة  
التوايل، فضال عن مركز تدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، واملركـز                   

يف  ،يـالكاريبـ منطقـة البحـر   جيـا الفضـاء يف أمريكـا الالتينيـة و      اإلقليمي لتدريس علوم وتكنولو   
 وواصـلت مجيـع املراكـز    اتفاق انتساب مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانـة العامـة    

 ؛٢٠٠٥عام  التعليمية يف ابراجمه
ــة املشــار إليهــا يف الفقــرة     توافــق - ١٩   أعــاله ١٨علــى أن تواصــل املراكــز اإلقليمي
 قارير عن أنشطتها إىل اللجنة سنويا؛تقدمي الت
أن مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء يف آســيا   تالحــظ مــع االرتيــاح - ٢٠ 

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

ود الدول األعضاء ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي لتعزيـز ودعـم األنشـطة الـيت جيـري                    وجه
 ؛٢٠٠٧تنظيمها يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية 

ن حكومــة إكــوادور ســوف تستضــيف مــؤمتر كــذلك أ تالحــظ مــع االرتيــاح - ٢٢ 
أن حكومـة شـيلي     ، و ٢٠٠٦يوليـه   /الفضاء اخلامس لألمريكتني املقرر عقده يف كويتو يف متـوز         

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

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

_______________ 
 A/60/20( والتصـويب    ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة السـتون، امللحـق رقـم              : انظر )١٤(
 . فرعان الثاين والثالث واملرفق الثالث، الA/AC.105/840؛ انظر أيضا ٩٤  و٨٨، الفقرتان )Corr.1 و
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أن األمانة املؤقتة ملؤمتر الفضاء الرابـع لألمـريكتني أبلغـت             مع االرتياح  تالحظ - ٢٣ 
ــرة    ــا ورد يف الفق ــا مل ــة، وفق ــرار  ٢١اللجن ــن الق ــذ إعــالن   ٥٩/١١٦ م ــة لتنفي ، بأنشــطة األمان

 ؛)١٥(كارتاخينا دي إندياس وخطة عمل املؤمتر
ف، سـوف تستضـي     أن حكومـة نيجرييـا االحتاديـة        أيضـا  تالحظ مع االرتياح   - ٢٤ 

بشــأن علــوم األول بالتعــاون مــع حكــوميت اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا، مــؤمتر الريــادة األفريقيــة    
، وأن املــؤمتر ســوف يتــيح، يف إطــار    ٢٠٠٥نــوفمرب  /وتكنولوجيــا الفضــاء يف تشــرين الثــاين   

 منتـدى لتبـادل املعلومـات بشـأن أنشـطة           ،“غىن عنها لتنمية أفريقيـا      ال  أداة :الفضاء”موضوع  
املســتوى العــاملي مــن أجــل التنميــة اجملتمعيــة وحاجــات أفريقيــا، مبــا يف ذلــك بنــاء الفضــاء علــى 

القدرات، لالستفادة من تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء وللنظـر يف كيفيـة تعزيـز مشـاركة                
 أفريقيا يف أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني؛

، ستضــافت  ا أن مجهوريــة إيــران اإلســالمية   كــذلكتالحــظ مــع االرتيــاح   - ٢٥ 
بالتعاون مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ، الدورة احلادية عشـرة للجنـة       
االستشارية احلكومية الدولية املعنيـة بالربنـامج اإلقليمـي للتطبيقـات الفضـائية مـن أجـل التنميـة                   

 ؛ ٢٠٠٥سبتمرب /املستدامة يف أيلول
ــإيالء مزيــد مــن االهتمــام و  توصــي - ٢٦  ــع املســائل    ب ــدعم السياســي جلمي ــوفري ال ت

سيما املسائل اليت قد يكون هلا تأثري يف بيئـة            وال املتصلة حبماية بيئة الفضاء اخلارجي وحفظها،     
 األرض؛
 أن تويل الـدول األعضـاء مزيـدا مـن االهتمـام ملشـكلة               الضروري أنه من    ترى - ٢٧ 

مبصــادر الطاقــة النوويــة، باحلطــام   الــيت تعمــل فيهــا األجســاماصــطدام األجســام الفضــائية، مبــا  
الفضائي، وللجوانب األخرى للحطام الفضـائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة بشـأن                  
هذه املسألة، السـتحداث تكنولوجيـا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضـائي، وجلمـع ونشـر البيانـات                     

 أقصـى لعلميـة والتقنيـة ب    املتعلقة باحلطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنـة الفرعيـة ا            
ميكــن تــوفريه مــن معلومــات هبــذا الشــأن، وتقــر بــأن التعــاون الــدويل ضــروري للتوســع يف    مــا

 حـد مـن تـأثري احلطـام     دىناالستراتيجيات املناسبة وامليسورة من حيـث التكلفـة للتخفيـف إىل أ           
 الفضائي يف البعثات الفضائية يف املستقبل؛

الـدول ذات القـدرات الفضـائية الكـربى، علـى      سـيما    وال  مجيع الـدول،   حتث - ٢٨ 
اإلسهام بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي،                        

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

لـــى احلاجـــة إىل زيـــادة فوائـــد تكنولوجيـــا الفضـــاء وتطبيقاهتـــا وإىل  عتشـــدد - ٢٩ 
اإلســهام يف حتقيــق النمــو املــنظم لألنشــطة الفضــائية املواتيــة الطــراد النمــو االقتصــادي والتنميــة 

ســيما يف البلــدان   والاملســتدامة يف مجيــع البلــدان، مبــا يف ذلــك التخفيــف مــن آثــار الكــوارث، 
 النامية؛

وم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتما ميكن أن تسـاهم مسـامهات           أن عل  تالحظ - ٣٠ 
يف القـرار املعنـون     الـوارد   نحـو   الهامة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرفـاه علـى           

 ؛ “)٢( البشريةإعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية: األلفية الفضائية”
بـد أن يوجـه       ال لفضـاء وتطبيقاهتـا   علـى أن فوائـد تكنولوجيـا ا        التأكيـد    تكرر - ٣١ 

 ومـؤمترات القمـة الـيت    الرئيسـية إليها االهتمام بشكل بارز وعلى وجـه اخلصـوص يف املـؤمترات     
تعقدها األمم املتحدة من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وامليـادين ذات الصـلة،            

ل حتقيـق أهـداف تلـك املــؤمترات     اسـتخدام تكنولوجيــا الفضـاء يف سـبي   أنـه ينبغـي تعزيـز   وعلـى  
 ؛)٣(ومؤمترات القمة ومن أجل تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

ــة    تطلـــب - ٣٢  ــا احلاديـ ــة يف دورهتـ ــة العامـ ــدم إىل اجلمعيـ ــام أن يقـ  إىل األمـــني العـ
 إدراج عـن والستني، عن طريق جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، تقريـرا                 

خدام تكنولوجيــا الفضــاء يف التقــارير املقدمــة مــن األمــني العــام إىل تلــك املــؤمترات    اســتقضــية
 ومؤمترات القمة، ويف نتائج والتزامات تلك املؤمترات ومؤمترات القمة؛

وجلنتها الفرعيـة العلميـة      لجنةالاجلهود اليت بذلتها     ةدازي تالحظ مع االرتياح   - ٣٣ 
واالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين           اخلارجي   عن مكتب شؤون الفضاء    فضال   ،والتقنية

 يف القيـام    امـ  علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهت        لتشجيع اسـتخدام   ،بأنشطة الفضاء اخلارجي  
 مـؤمتر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة         باإلجراءات اليت أوصـت هبـا خطـة التنفيـذ الـيت وضـعها               

 ؛ )١٦()“ للتنفيذخطة جوهانسربغ”(
ســـيما تلـــك الـــيت تشـــارك يف    وال، كيانـــات منظومـــة األمـــم املتحـــدة حتـــث - ٣٤ 

 على أن تدرس بالتعـاون مـع   ،االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي       
 إعـالن   تنفيـذ يفا مـ  وتطبيقاهتءعلوم وتكنولوجيا الفضـا هبا تساهم الطريقة اليت ميكن أن    لجنة  ال

_______________ 
 –أغسـطس   / آب ٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنـوب أفريقيـا،             )١٦(
، ) والتصـــويبA.03.II.A.1منشـــــورات األمــــــم املتحـــــــدة، رقــــــم املبيـــع  (٢٠٠٢ســـبتمرب / أيلـــول٤

 . ، املرفق٢ قرارالفصل األول، ال
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 األمـن الغـذائي وزيـادة    املتصلة جبملة أمور منها   االت  اجمل خاصة يف    األمم املتحدة بشأن األلفية،   
 فرص التعليم؛

  االجتماع املشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي إىل              تدعو - ٣٥ 
عـن  العلميـة والتقنيـة      الفرعية   تهاجلن و لجنةال إىل   وتقدمي تقرير   اللجنة  يف أعمال  مواصلة إسهامه 

 ته السنوية؛الع هبا يف دوراألعمال اليت اضط
ــاح  - ٣٦  ــع االرتيـ ــودة   تالحـــظ مـ ــة، املعقـ ــة املفتوحـ  أن االجتماعـــات غـــري الرمسيـ

ــدورات الســنوية لالجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت      ــاالقتران مــع ال أنشــطة الفضــاء  ب املعــينب
 فعـال ار   ممثلو الدول األعضاء ومراقبو اللجنة، توفر آلية بنـاءة حلـو           ا يشارك فيه  واليتاخلارجي،  

  اللجنة؛ يفراقبنياملألمم املتحدة والدول األعضاء ونظومة ابني الكيانات التابعة مل
 يف الكاملــة الكيانــات التابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى املشــاركة   تشــجع - ٣٧ 

 أنشطة الفضاء اخلارجي؛ب املعينأعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت 
ــا الفتالحــظ - ٣٨  ــن       أن تكنولوجي ــيا يف احلــد م ــؤدي دورا رئيس ضــاء ميكــن أن ت

الكــوارث وأنــه بإمكــان اللجنــة وجلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة أن تســهما يف تنفيــذ إعــالن    
احلـد  ب املعـين ، الـذي اعتمـده املـؤمتر العـاملي          ٢٠١٥-٢٠٠٥هيوغو وإطار عمل هيوغو للفتـرة       

ينـــاير / كـــانون الثـــاين٢٢ إىل ١٨مـــن الكـــوارث املعقـــود يف كـــويب، اليابـــان، يف الفتـــرة مـــن 
 ؛)١٧(٢٠٠٥

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

، أثنـاء  تواصـل النظـر   أن الستني، وتوافق على أنه ميكن للجنة     احلادية و اجلمعية العامة يف دورهتا     
تناوهلا هلذه املسألة، يف سبل تعزيز التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي اسـتنادا إىل اخلـربات املكتسـبة                   

 تكنولوجيـا الفضـاء يف     ، ويف الـدور الـذي ميكـن أن تؤديـه          من مؤمتر األمـريكتني بشـأن الفضـاء       
 ؛تدامةتنفيذ التوصيات املنبثقة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املس

 أن اللجنـة سـوف تقـيم صـلة أوثـق بـني أعماهلـا لتنفيـذ                  تالحظ مـع االرتيـاح     - ٤٠ 
األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف     توصــيات مــؤمتر  
املسامهة يف اجملاالت املواضـيعية الـيت    عن طريق   وأعمال جلنة التنمية املستدامة    األغراض السلمية 

 ها اللجنة؛سوف تعاجل

_______________ 
)١٧( A/CONF.206/6 ٢  و١، الفصل األول، القراران. 
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 علـــى دعـــوة مـــدير شـــعبة التنميـــة املســـتدامة التابعـــة إلدارة الشـــؤون  توافـــق - ٤١ 
ألمانة العامة للمشاركة يف دورات جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي             بااالقتصادية واالجتماعية   

يف األغراض السلمية إلعالمها عن أفضل طريقة تساهم هبا هذه اللجنة يف أعمـال جلنـة التنميـة                  
 تدامة؛املس

 على مشاركة مدير مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف دورات               أيضا توافق - ٤٢ 
جلنة التنمية املستدامة إلذكاء الوعي وتعزيز الفوائد املتأتيـة مـن علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء مـن                   

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

الــنظم العامليــة للمالحــة بواســطة الســواتل ومقــدمي خــدمات نظــام التعزيــز إلنشــاء جلنــة دوليــة 
معنية بالنظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل، وفريق اخلرباء املخصص املنشأ لدراسـة إمكانيـة              

فضــائية لخــدمات الل األمثــل واقعيــا الفعاليــةإنشــاء هيئــة دوليــة تتــوىل التنســيق ووســائل حتقيــق  
 األساس من أجل استخدامها يف إدارة الكوارث؛

 يدرج مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف برنـامج عملـه              أن بإمكانية   ترحب - ٤٤ 
 يف خطة عمل اللجنة من أجـل مواصـلة     كي يتوىل املكتب تنفيذها   عددا من اإلجراءات احملددة     

لفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف      املعين باستكشاف ا    الثالث األمم املتحدة تنفيذ توصيات مؤمتر    
 ؛)١٨(األغراض السلمية

  أن بعض اإلجراءات احملددة كي يتـوىل املكتـب تنفيـذها يف خطـة العمـل                تالحظ - ٤٥ 
 ؛)١٩(ميكن إدراجها يف برنامج العمل إال إذا توافرت موارد إضافية من املوظفني واملوارد املالية ال

يف الصــندوق االســتئماين لربنــامج  مجيــع الــدول األعضــاء علــى املســامهة حتــث - ٤٦ 
األمم املتحدة بشأن التطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة املكتب على تـوفري اخلـدمات االستشـارية               

اجملــاالت احلفــاظ علــى  مشــاريع رائــدة وفقــا خلطــة عمــل اللجنــة، مــع  وبــدءالتقنيــة والقانونيــة 
 املواضيعية ذات األولوية اليت توافق عليها اللجنة؛

الســاتلي  علــى أن تواصــل اللجنــة النظــر يف تقريــر عــن أنشــطة النظــام   فــقتوا - ٤٧ 
الدويل للبحث واإلنقاذ كجـزء مـن نظرهـا يف برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية، يف                     

 وتــدعو الــدول ،“تقريــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ” املعنــون  جــدول أعماهلــاإطــار بنــد
 ذا النظام؛هب املتعلقةتقارير عن أنشطتها إىل تقدمي يف اللجنة األعضاء 

_______________ 
 .A/AC.105/L.262انظر  )١٨(
 .٦املرجع نفسه، الفقرة  )١٩(



A/RES/60/99 

12 

 إىل اللجنــة أن تواصــل النظــر يف دورهتــا التاســعة واألربعــني يف بنــد       تطلــب - ٤٨ 
 ؛“راض احلالة الراهنةاستع: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء”جدول أعماهلا املعنون 

 يف ،ألربعــني إىل اللجنــة أن تواصــل النظــر يف دورهتــا التاســعة واتطلــب أيضــا - ٤٩ 
 ‘‘الفضـاء والتعلـيم    ’’اصاخلوضوع  امل، يف   “الفضاء واجملتمع ” املعنون    جدول أعماهلا  بندإطار  

 وفقا خلطة العمـل     ٢٠٠٦-٢٠٠٤ عليه تركيز املناقشات اليت ستدور يف الفترة         الذي سينصب 
 ؛)٢٠(اليت اعتمدهتا اللجنة

ــة النظــر يف دورهتــا التاســع   توافــق - ٥٠  ــد   علــى أن تواصــل اللجن ة واألربعــني يف بن
 ؛“الفضاء واملاء”جدول أعماهلا املعنون 

توصـيات مـؤمتر القمـة العـاملي        ” على أن يدرج بند جديد بعنوان        أيضا توافق - ٥١ 
ــة يف دورهتــا التاســعة واألربعــني، هبــدف    “ جتمــع املعلومــات مب املعــين يف جــدول أعمــال اللجن

 التوصيات؛هذه املسامهة يف تنفيذ 
علــى ضــرورة عقــد نــدوة عــن الفضــاء والغابــات أثنــاء انعقــاد   لككــذتوافــق  - ٥٢ 

 الدورة التاسعة واألربعني للجنة؛
 أن اللجنـــة وافقـــت علـــى النظـــر يف دورهتـــا التاســـعة تالحـــظ مـــع االرتيـــاح - ٥٣ 

تطور األنشـطة الفضـائية وكيفيـة    يف ، “مسائل أخرى”  جدول أعماهلاواألربعني، يف إطار بند  
اسـتخدام الفضـاء   جمـال  جل لتعزيز دور اللجنة يف التعاون الـدويل يف        استحداث خطة طويلة األ   

 ؛)٢١(اخلارجي يف األغراض السلمية
ــة يف دورهتــا السادســة     تالحــظ - ٥٤  ــه اللجن ــه وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلي  أن

، )٢٢(يف املسـتقبل   وهيئتيهـا الفـرعيتني   واألربعني بشأن التدابري املتصـلة بتشـكيل مكاتـب اللجنـة            
، فـإن جمموعـة الـدول       )٢٣(دا إىل التدابري املتصلة بأساليب عمـل اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني            استنا

_______________ 
، الفقـرة   )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحـق رقـم             )٢٠(

٢٣٩. 
ــم  املرجــع نفســه،   )٢١( ــدورة الســتون، امللحــق رق ــان )Corr.1  وA/60/20(والتصــويب  ٢٠ ال ، الفقرت

 .٣١٧  و٣١٦
 ٤، املرفق الثاين، الفقـرات      )A/58/20 (٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم      املرجع نفسه،    )٢٢(

 .٩إىل 
ــم    املرجــع نفســه،   )٢٣( ــة واخلمســون، امللحــق رق ــدورة الثاني ــق األول؛ انظــر  )A/52/20( ٢٠ال ، املرف

، املرفـق   )A/58/20 (٢٠ية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسـون، امللحـق رقـم            الرمس الوثائق: أيضا
 .الثالث الثاين، التذييل
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ــا ـاألفريقيــة، وجمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــ   ي، وجمموعــة دول أوروب
للجنـة، والنائـب    امقـرر   /الغربية ودول أخرى قد مست مرشحيها ملناصب النائـب الثـاين لـرئيس            

 ورئـيس اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، ورئـيس اللجنـة، علـى التـوايل، للفتـرة                   ،يس اللجنة األول لرئ 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦

 جمموعة الدول اآلسيوية على أن تسمي مرشحها ملنصـب رئـيس اللجنـة              حتث - ٥٥ 
للجنـة الفرعيـة   ا كـي تبـدأ   يف الوقـت املناسـب   ٢٠٠٧-٢٠٠٦التقنيـة للفتـرة     والفرعية العلميـة    
  الثالثة واألربعني على النحو املقرر؛أعماهلا يف الدورة

ــق - ٥٦  ــان بانتخــاب أعضــاء مكتبيه   تواف ــان الفرعيت ــوم اللجنت ــى أن تق ــ عل ــد م ا بع
 ؛ لرئاسة اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةتسمية مرشح جمموعة الدول اآلسيوية

 أن اللجنة سوف تقر أثناء دورهتا التاسـعة واألربعـني انتخـاب أعضـاء               تالحظ - ٥٧ 
 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦كتبني للجنتيها الفرعيتني وسوف تنتخب أعضاء مكتبها للفترة امل

 أن جمموعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــرى قامــت بتســمية  تالحــظ أيضــا - ٥٨ 
 يف الـدورة الثامنـة      ٢٠٠٩-٢٠٠٨مقـرر اللجنـة للفتـرة       /مرشحها ملنصب النائب الثاين لـرئيس     

 واألربعني للجنة، لكي تنظر يف هذا الشأن؛
أن كل جمموعة من اجملموعات اإلقليميـة مسـؤولة عـن العمـل             تالحظ كذلك    - ٥٩ 

بنشاط لتشجيع الدول األعضاء يف اللجنة، اليت تكون أيضا أعضاء يف اجملموعـة اإلقليميـة ذات                 
 على املشاركة يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني، وتوافق على أن تبحـث اجملموعـات       ،الصلة

 سألة املتصلة باللجنة فيما بني أعضائها؛اإلقليمية هذه امل
 قــرار اللجنــة مــنح مركــز املراقــب الــدائم للمعهــد األورويب للسياســات   تؤيــد - ٦٠ 
 الفضائية؛
 ة االجتماعيـ  باألبعـاد  اللجنة علـى توسـيع نطـاق التعـاون الـدويل املتصـل               حتث - ٦١ 

 جيا الفضائية؛ يف تطبيقات العلوم والتكنولوة واإلنسانية واألخالقيةواالقتصادي
 إىل كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى أن  تطلــب - ٦٢ 

 الـيت  املسـائل تواصل، وعند االقتضاء أن تعزز تعاوهنـا مـع اللجنـة، وأن تقـدم إليهـا تقـارير عـن                   
 . التطرق إليها يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيجيري

 ٦٢اجللسة العامة 
 ٢٠٠٥ ديسمرب/ كانون األول٨


