
A/RES/64/86األمــم املتحـدة

اجلمعية العامة
Distr.: General
13 January 2010

 الرابعة والستونالدورة
 من جدول األعمال٣٠البند

09-46697
*0946697*

 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/64/404()اللجنة الرابعة(

 
 السلمية الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراضالتعاون - ٦٤/٨٦

 ،إن اجلمعية العامة 
 ١٩٩٦ديــــــسمرب/األول كــــــانون١٣ املــــــؤرخ٥١/١٢٢ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري

ــانون األول٦ املــــــؤرخ٥٤/٦٨ و ــسمرب/ كــــ ــش٢٠ املــــــؤرخ٥٩/٢  و١٩٩٩ديــــ رينـ تــــ
 ٢٠٠٦ديـسمرب/كـانون األول ١٤ املـؤرخني٦١/١١١  و٦١/١١٠  و٢٠٠٤أكتوبر/األول

ــسمرب/ كـــانون األول١٧ املـــؤرخ٦٢/١٠١ و  كـــانون٢٢ املـــؤرخ٦٢/٢١٧  و٢٠٠٧ديـ
 ،٢٠٠٨ديسمرب/ كانون األول٥ املؤرخ٦٣/٩٠  و٢٠٠٧ديسمرب/األول

للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة يف تعزيـز وتوسـيع  مبـاوإذ هي مقتنعة اقتناعا راسـخا
نطاق استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا

 مجيــع الــدول،كــي تــشمل الفوائــد املــستمدة مــن ذلــكللبــشرية مجعــاء، ويف مواصــلة اجلهــود
ينبغــي أن تظــل األمــم املتحــدة تــضطلع  الــذي، بأمهيــة التعــاون الــدويل يف هــذا امليــدانيــضاوأ

 املنسق فيه، بدور
يف ذلك معايري  مبا أمهية التعاون الدويل يف إعالء سيادة القانون،وإذ تؤكد من جديد

 قــانون الفــضاء ذات الــصلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكــشاف الفــضاء اخلــارجي
 واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـة
اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديدة الناشـئة،

 لبلدان النامية،إىل ا بالنسبةوخصوصا
يف الفــضاء اخلــارجي، إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلحوإذ يـساورها بــالغ القلــق

 املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدانتضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهدة وإذ
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 )١(يف ذلـك القمــر واألجـرام الــسماوية األخــرى  مبــااستكـشاف واســتخدام الفـضاء اخلــارجي،
 ،)الفضاء اخلارجيمعاهدة(

 قـدراتالـيت هلـا الـدولسـيما  وال مجيع الدول،بضرورة أن تسهم بنشاط وإذ تسلم
، يف بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاءكــبرية يف ميــدان الفــضاء

اخلارجي، باعتبـار ذلـك شـرطا أساسـيا لتعزيـز التعـاون الـدويل وتوطيـده يف جمـال استكـشاف
 الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

 طام الفضائي تثري قلق مجيع الدول،أن مسألة احلب سلم أيضاوإذ ت
ــظ ــوإذ تالحـ ــوير استكـ ــرز يف مواصـــلة تطـ ــدم احملـ ــه يف التقـ ــضاء وتطبيقاتـ شاف الفـ

ــراض ــضاء ا األغــ لوطنيــــة والتعاونيــــة، الــــذي يــــسهمالــــسلمية ويف خمتلــــف مــــشاريع الفــ
ــذا التعــاون يف ــدويل يف ه ــاون ال ــز التع ــانوين لتعزي ــة مواصــلة تطــوير اإلطــار الق ــدويل، وأمهي  ال

 امليدان،
إعـالن:األلفيـة الفـضائية” بأمهيـة التوصـيات الـواردة يف القـرار املعنـونواقتناعا منها

 مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــيناختـــذهالـــذي “فيينـــا بـــشأن الفـــضاء والتنميـــة البـــشرية
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية املعقـود يف فيينـا يف الفتـرة مـن

وباحلاجة إىل تعزيز استخدام تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل ،)٢(١٩٩٩يوليه/ متوز٣٠ إىل١٩
 ،)٣(تنفيذ إعالن األمم املتحدة لأللفية
 ،)٤(األثر املدمر الذي حتدثه الكوارث إزاءوإذ يساورها بالغ القلق

ل إدارة علـى الـصعيد العـاملي يف جمـانيالـدوليوالتعـاون يف تعزيـز التنـسيقورغبة منها
لطوارئ عن طريق زيادة فرص حـصول مجيـع البلـدان علـىيف حاالت ا واالستجابةالكوارث

 وتيسري بناء القـدرات وتعزيـز املؤسـسات املعنيـةتلك اخلدماتاخلدمات الفضائية واستعماهلا ل
  يف البلدان النامية،وخباصةبإدارة الكوارث،

_______________

لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٨٨٤٣، الرقم٦١٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .، املرفق)٢١ -د (٢٢٢٢

مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض تقريــر :انظـر )٢(
، الفـصل األول،)A.00.I.3 األمـم املتحـدة، رقـم املبيـعاتمنـشور (١٩٩٩يـهيول/ متوز٣٠-١٩فيينا، السلمية،

 .١ القرار
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“الكوارث” بـقصدي )٤(
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م وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا بـأن اسـتخدام علـووإذ هي مقتنعـة اقتناعـا راسـخا
ــة البيئــة يف جمــاالت مــن قبيــل التطبيــب مــن بعــد والتعلــيم مــن بعــد وإدارة الكــوارث ومحاي
تعقـده األمـم املتحـدة  مـاالتطبيقات األخرى املتعلقة برصد األرض يـساهم يف بلـوغ أهـدافو

 وخباصـةة والثقافيـة،من مؤمترات عاملية تتناول خمتلف جوانـب التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـ
 الفقر، القضاء على

 قـد أقـر بالـدور٢٠٠٥ يف ذلك الصدد بأن مؤمتر القمـة العـاملي لعـاموإذ حتيط علما
 ،)٥(م والتكنولوجيا يف تعزيز التنمية املستدامةوؤديه العلتاهلام الذي

ــسلمية عــنوقــد نظــرت ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــر جلن  يف تقري
 ،)٦( الثانية واخلمسني دوراأعمال

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية عـن أعمـالتؤيد- ١
 ؛)٦(اخلمسنيالثانية ودورا

، الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلميةاسـتخدام جلنـة تقومعلى أنتوافق- ٢ 
ــ يف ــت ــ ــيت أوصــ ــود الــ ــسني، بــــالنظر يف البنــ ــة واخلمــ ــا الثالثــ ــادورــ ــة يف دورــ ا اللجنــ

 واخلمسني؛ الثانية
 أن اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجيتالحظ- ٣

حسبما كلفتها به اجلمعيـة واألربعنيثامنةيف دورا ال )٧(يف األغراض السلمية واصلت أعماهلا
 ؛٦٣/٩٠العامة يف قرارها

  واألربعـني،التاسـعة يف دورـا،الفرعيـة القانونيـةلجنةعلى أن تقوم التوافق- ٤
 سـيما  وال مجيـع البلـدان،شواغلآخذة يف اعتبارها،)٨(بالنظر يف البنود اليت أوصت ا اللجنة

  البلدان النامية؛شواغل
التاســعة يف دورــا،للجنــة الفرعيــة القانونيــة تقــوم اأنعلــى أيــضاوافــقت- ٥
لعامل املعين حبالة معاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاءفريقها ابدعوةواألربعني،

املـسائل املتـصلة بتعريـف الفـضاء اخلـارجي وتعـينيبفريقهـا العامـل املعـين واخلارجي وتطبيقها
_______________

 .٦٠، الفقرة٦٠/١انظر القرار )٥(
 ).(A/64/20 ٢٠م، امللحق رقالرابعة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٦(
 .A/AC.105/935  دال؛ و-املرجع نفسه، الفصل الثاين )٧(
،)A/64/20 (٢٠الوثائــــق الرمسيــة للجمعيـــة العامـــــة، الــــــدورة الرابعـــــة والــستــــون، امللحــق رقــم:انظـر )٨(

 .٢٢٧  و٢٢٦  و٢٢٤ الفقرات



A/RES/64/86

4

ــشريعات وفريقهــا العامــل املعــين بحــدوده ــةالت ــ امل الوطني صلة باستكــشاف الفــضاء اخلــارجيت
 إىل االنعقاد من جديد؛ واستخدامه يف األغراض السلمية

 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية املنظمة السـتخدامحتث- ٦
يف التــصديق علــى تلــك املعاهــدات أو االنــضمام إليهــا وفقــانظــرالعلــى )٩(الفــضاء اخلــارجي

 لقوانينها احمللية، وكذلك إدراجها يف تشريعاا الوطنية؛
التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاءالفرعيــة العلميــة والتقنيــةأن اللجنــةتالحــظ- ٧

ماسب حــواألربعــنيالــسادسةيف دورــا )١٠(واصــلت أعماهلــااخلــارجي يف األغــراض الــسلمية
 ؛٦٣/٩٠ يف قرارها اجلمعية العامةكلفتها به
ــقت- ٨ ــوم واف ــى أن تق ــةعل ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــا، اللجن ــسابعة يف دور  ال
ــة،واألربعــني ــالنظر يف البنــود الــيت أوصــت ــا اللجن ــعشــواغلآخــذة يف اعتبارهــا،)١١(ب  مجي

 ؛ البلدان الناميةشواغل سيما  والالبلدان،
 الـسابعة يف دورـا، اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـةأن تقومعلى أيضا توافق - ٩ 

تخدام مصادر الطاقـة النوويـةفريقها العامل املعين باس و العامل اجلامعهافريق، بدعوةواألربعني
ــن ويف الفــضاء اخلــارجي ــاد م ــن األرض إىل االنعق ــة م ــل املعــين باألجــسام القريب ــا العام فريقه

 جديد؛
،ة واألربعـنيبعدورـا الـسايف ، اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة بقيامترحب - ١٠ 

وانــــعنب يـــن جديديندي بنــــف  يف إطـار خطـة عمـل متعـددة الـسنوات،،رـــنظبالبــدء فـــي ال

_______________

كـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلــكمعاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميــدان است )٩(
لالطـالع.٨٨٤٣، الـرقم٦١٠، الـدجمموعـة املعاهـداتاألمم املتحـدة،(القمر واألجرام السماوية األخرى

؛ واتفاق إنقاذ املالحـني الفـضائيني وإعـادة املالحـني)، املرفق)٢١ -د (٢٢٢٢على النص العريب، انظر القرار
، الـرقم٦٧٢، الـدجمموعـة املعاهـداتاألمـم املتحـدة،(جسام املطلقة يف الفـضاء اخلـارجيالفضائيني ورد األ

ــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية)٩٥٧٤ جمموعــةاألمــم املتحــدة،(؛ واتفاقيــة املــسؤولية الدولي
ــداملعاهــدات ــرقم٩٦١، ال ــة يف الفــضا)١٣٨١٠، ال ــة تــسجيل األجــسام املطلق األمــم(ء اخلــارجي؛ واتفاقي

؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمـر)١٥٠٢٠، الرقم١٠٢٣، الدجمموعة املعاهداتاملتحدة،
 ).٢٣٠٠٢، الرقم١٣٦٣، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،(واألجرام السماوية األخرى

، الفــصل)A/64/20( ٢٠ والــستون، امللحـق رقــمالوثــائق الرمسيـة للجمعيــة العامـة، الــدورة الرابعـة:انظـر )١٠(
 .A/AC.105/933  جيم؛ و-الثاين

، الفقرتـان)A/64/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، امللحـق رقـم:انظر )١١(
 .١٦٤  و١٦٣
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استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي علـى املـدى”  و)١٢(“املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء”
  اللجنة؛ا اليت وافقت عليهةصيغالب ،)١٣(“الطويل

 النوويـة يفطاقةاخلاص بتطبيقات مصادر الاألمانإطار بترحب مع االرتياح - ١١ 
 يف دورـا الـسادسة واألربعـنية الفرعية العلميـة والتقنيـةلجنالذي اعتمدته الالفضاء اخلارجي

 ؛)١٤(وأقرته اللجنة يف دورا الثانية واخلمسني
قد وافقتللوكالة الدولية للطاقة الذريةالتابعةجلنة معايري األمان أنتالحظ- ١٢

ــان ــار األمــ ــامس والعــــشرينايف اجتماعهــــعلــــى إطــ ــناملعقــــود يف اخلــ ــرة مــ ــا يف الفتــ  فيينــ
بني اللجنة الفرعيـة العلميـةفعالالبناء واللتعاون، وترحب با٢٠٠٩أبريل/نيسان ٢٤ إىل ٢٢

النـاجح مثاال للتعـاون األمان، الذي يعدطارإعداد إوكالة الدولية للطاقة الذرية يفوالتقنية وال
 ؛املتحدة بني الوكاالت داخل منظومة األمم

ــدابري لتخفيــف أن بعــض الــدول يقــومتالحــظ مــع التقــدير - ١٣   بالفعــل بتنفيــذ ت
احلطام الفضائي على أساس طوعي من خالل آليات وطنية ومبـا يتـسق مـع املبـادئ التوجيهيـة

 التنسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـامجلنةاليت وضعتهالتخفيف احلطام الفضائي
 اسـتخدام الفـضاءها جلنـةالفضائي ومع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعت

 ؛٦٢/٢١٧ أقرا اجلمعية العامة يف قرارهاو)١٥(اخلارجي يف األغراض السلمية
 من خالل اآلليـات الوطنيـة ذات الدول األعضاء األخرى إىل أن تنفذ،تدعو - ١٤ 

ــصلة، ــف احلطــام الفــضائيال ــة لتخفي ــادئ التوجيهي ــيت وضــعتها املب ــة اســتخدام الفــضاءال جلن
 ؛)١٥(يةاألغراض السلماخلارجي يف

أن تويل الـدول األعـضاء مزيـدا مـن االهتمـام ملـشكلةضروري أن من الترى - ١٥ 
مـصادر الطاقـة النوويـة،ستخدم الـيت تـها األجـسام الفـضائيةفي  مبااصطدام األجسام الفضائية،

 وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث،حلطام الفضائياملتصلة با وللجوانب األخرى،باحلطام الفضائي
 اسـتحداث تكنولوجيـا حمـسنة لرصـد احلطـام الفـضائي ومجـع وإىلالوطنية بـشأن هـذه املـسألة

، وتــرى أيــضا أنـه ينبغــي تزويــد اللجنـة الفرعيــة العلميــة والتقنيــةه ونـشرهاالبيانـات املتعلقــة بــ
_______________

 .١٦، املرفق األول، الفقرةA/AC.105/933  و؛١٦٤  و١٥٥تانالفقراملرجع نفسه، )١٢(
، الفقرتـان)A/64/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الرابعـة والـستون، امللحـق رقـم:انظر )١٣(

 .١٦٤  و١٦١
 .A/AC.105/934 ؛ و١٣٨املرجع نفسه، الفقرة )١٤(
تـان، الفقر)A/62/20 (٢٠الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة،:انظر )١٥(

 . واملرفق١١٨  و١١٧
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أن التعـاون الـدويل ضـروريوافـق علـىن، وتميكن توفريه مـن معلومـات ـذا الـشأ  مابأقصى
 احلطـام الفـضائيأثـر للتقليـل مـن االستراتيجيات املناسـبة وامليـسورة التكلفـة وضعللتوسع يف

 دىن؛األ  احلدإىل  البعثات الفضائية يف املستقبلعلى
،اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاء الدولسيما  وال مجيع الدول،حتث - ١٦ 

 بنشاط يف بلوغ هدف منع حدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي، باعتبـارامهةاملسعلى
ــضاء اخلــارجي واســتخدامه ذلــك شــرطا أساســيا لتعزيــز التعــاون الــدويل يف استكــشاف الف

 ؛األغراض السلمية يف
برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات أن األنشطة اليت يعتـزمتالحظ مع التقدير - ١٧ 

إدارة املـوارد املائيـة والفوائـد ستتناول، يف مجلـة أمـور،٢٠١٠ ا يف عام االضطالعالفضائية
مـن أجـل الـسواتل الـصغريةواسـتخدام تكنولوجيـااالقتصادية واالجتماعية لألنشطة الفـضائية

لـسواتل والبحـث واإلنقـاذللمالحـة بواسـطة ا والـنظم العامليـةءوطقس الفضاالتنمية املستدامة
 ؛)١٦(وقانون الفضاء

ــة املعنيــة بــالنظم العامليــةأحرزتــه  مبــاترحــب - ١٨  للمالحــة بواســطةاللجنــة الدولي
السواتل من تقدم صوب حتقيق التواؤم وإمكانية التـشغيل املتبـادل بـني الـنظم الفـضائية العامليـة
ــد املواقــع واملالحــة والتوقيــت، ويف تعزيــز اســتخدام الــنظم العامليــة للمالحــة واإلقليميــة لتحدي

تالحـظو، يف البلـدان الناميـةوخباصة  الوطنية،اهلياكل األساسية ا يفوإدماجه السواتلبواسطة
ــاح أن ــع االرتي ــةم ــة الدولي ــدتاللجن ــااجتماععق   يف باســادينا، الواليــات املتحــدةث الثالــه

ــانون األول١٢ إىل٨مـــنيف الفتـــرة،األمريكيـــة  الرابـــع يفهـــاجتماع وا٢٠٠٨ديـــسمرب/ كـ
 ،٢٠٠٩ســـبتمرب/أيلــول ١٨ إىل١٤مـــنيف الفتــرةحتــاد الروســـي، االغ،رســـبورطســانت ب

 ؛٢٠١٠ عام يفضية األوروبيةواملف ويطاليارك يف تنظيمه إاشتاجتماعها اخلامس ست وأن
واصليأنب جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  توصيةتؤيد - ١٩ 

القيام بدور األمانة التنفيذية للجنة الدوليـة  التابع لألمانة العامةمكتب شؤون الفضاء اخلارجي
 ؛)١٧( مقدمي اخلدمات التابع هلامنتدىولسواتلللمالحة بواسطة ااملعنية بالنظم العاملية

سـتخدامبرنامج األمـم املتحـدة الالتقدم احملرز، يف إطار ظ مع االرتياحتالح - ٢٠ 
، يف تنفيـذ)سـبايدر (الت الطـوارئإدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـايفملعلومات الفضائيةا

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٧خطة عمل الربنامج للفترة
_______________

 .٨٢، الفقرة)A/64/20 (٢٠ الدورة الرابعة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )١٦(
 .١٣٣املرجع نفسه، الفقرة )١٧(
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، وتـشجع)١٨(٢٠١١-٢٠١٠لفتـرة الـسنتني سـبايدربرنامج خطة عملتقر - ٢١ 
 ، لربنـامج سـبايدريلـزم مـن دعـم  مـا، على أسـاس طـوعي، كـلتوفرالدول األعضاء على أن

 عمل؛يف ذلك الدعم املايل، لتمكينه من تنفيذ خطة ال مبا
ــهترحــب - ٢٢  ــة بأن ــة العام ــرار اجلمعي ــا لق ــشئت٦١/١١٠وفق ــم أن ــب دع مكات

، وأنه مت التوصل إىل اتفـاق للتعـاون مـعاإلسالمية ورومانيا ونيجرييا إيران  مجهوريةيفإقليمية
 ؛)١٩(برنامج سبايدر، وذلك لدعم تنفيذ أنشطةاملركز اآلسيوي للحد من الكوارث

 كــل مــن املركــزين اإلقليمــيني األفــريقيني لتــدريسيــامقالحــظ مــع التقــديرت - ٢٣ 
نكليزية، املوجودين يف املغرب ونيجرييـا علـى الفرنسية واإلتنيعلوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغ

مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ واملركــزكــذلكالتــوايل و
 أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبـــي، لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يفياإلقليمــ

 ؛٢٠٠٩ براجمها التعليمية يف عاممبواصلة نتسبة إىل األمم املتحدة،امل
 إعالميــة للجنــة ســتعمل بوصــفها مراكــزاملراكــز اإلقليميــة بــأن هــذهترحــب - ٢٤ 

 ؛)٢٠(لسواتلللمالحة بواسطة االدولية املعنية بالنظم العاملية
 تقـاريربلجنـةال موافـاة املراكـز اإلقليميـةهـذهأن تواصـلوبوج علىتوافق - ٢٥ 

  عن أنشطتها؛سنوية
 التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنـشطةأنعلىتشدد - ٢٦ 

 لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومـساعدة الـدول أمر أساسيالفضائية
ل الفــضاء واملـــسامهة يف حتقيــق أهــداف إعـــالن األمــم املتحـــدةيف النــهوض بقــدراا يف جمـــا

 احلوار األقاليمي بني الدول األعضاء بـشأن مـسائل، الغرضحتقيقا لذلك ،، وتشجع)٣(لأللفية
 الفضاء؛

 يف هـذا الـصدد الـدور اهلـام الــذي تؤديـه املـؤمترات وغريهـا مـن اآلليــاتتقـر - ٢٧ 
الثالــثمــؤمتر القيــادات األفريقيــةتعزيـز التعــاون اإلقليمــي والــدويل فيمــا بــني الــدول، مثــل يف

، الـذي سـيعقد يف اجلزائـربشأن تسخري علوم وتكنولوجيا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة
ــسمرب/ كــانون األول٩ إىل٧العاصــمة يف الفتــرة مــن ة عــشرةسادسالــدورة الــ؛ و٢٠٠٩دي

_______________

)١٨( A/AC.105/937املرفق ،. 
ــر )١٩( ــق رقـــم:انظـ ــة والـــستون، امللحـ ــة، الـــدورة الرابعـ ــة للجمعيـــة العامـ ،)A/64/20 (٢٠الوثـــائق الرمسيـ

 .١٢٢ الفقرة
 .١٣٢املرجع نفسه، الفقرة )٢٠(
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ــذي ســيعقد يفســيا واحملــيط اهلــادئآل ئية الفــضاتالوكــال ل اإلقليمــينتــدىللم ــانكوك، ال ،ب
؛“رصـد آسـيا”، بالتعـاون مـع مـشروع٢٠١٠ينـاير/ثاينكانون ال ٢٩إىل ٢٦الفترة من يف
 والــيت، الـيت يوجـد مقرهـا يف بـيجني،آسـيا واحملـيط اهلـادئ للتعـاون يف جمـال الفـضاءمنظمـةو

ــها رمسيــا يف كــانون األول ملعــرض الــدويل للطــريان والفــضاء،؛ وا٢٠٠٨ديــسمرب/بــدأت عمل
 ؛٢٠١٠مارس/ آذار٢٨ إىل٢٣ الفترة مناملزمع إقامته يف سانتياغو يف

 منــذ أن اعتمــد مــؤمتر الفــضاء اخلــامس لألمــريكتنيه أنــتالحــظ مــع التقــدير - ٢٨ 
 مــن دول منطقــةعــدد أكــرب قــامكيتــو،  إعــالن ســان فرانسيــسكو دي٢٠٠٦يوليــه/متــوز يف
إنـشاء كيانـات وطنيـة ذات طبيعـة مدنيـة لـشؤون الفـضاء،بمريكا الالتينيـة والبحـر الكـارييبأ

مهــد لتعزيــز التعــاون اإلقليمــي يف جمــال استخـــــــدام الفــضـــاء اخلــارجي فـــي األغــراض ممــا
دول منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب، يف السلمية، وتشري إىل أن ذلك اإلعـالن دعـا

إنشاء كيانات وطنية لشؤون الفضاء متهيدا إلنشاء كيان إقليمـي للتعـاون يف’’مور، إىلمجلة أ
 ؛‘‘هذا اال

ــصدد،ترحــب - ٢٩  ــذي، يف هــذا ال ــسادس لألمــريكتني ال ــؤمتر الفــضاء ال  بعقــد م
،٢٠١٠نـــوفمرب/ تـــشرين الثـــاين٢٧ إىل٢٢ستستـــضيفه حكومـــة املكـــسيك يف الفتـــرة مـــن

 ؛٢٠١٠يونيه/سيعقد يف سانتياغو يف حزيرانواجتماعه التحضريي الذي
ــا الفــضاء وتطبيقاــاعلــى ضــرورة تــشدد - ٣٠   واملــسامهة زيــادة فوائــد تكنولوجي

والتنميـة املـستدامةاملطـرد االقتـصاديللنمـواتيـةؤ لألنـشطة الفـضائية املة منظمزيادةحتقيق يف
  يف البلدان النامية؛سيما  وال،يف ذلك التخفيف من آثار الكوارث  مبامجيع البلدان، يف
 مــسامهةهما أن علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاــا ميكــن أن تــستالحــظ - ٣١ 

 يف القـراراملـبني علـى النحـو،الرفـاهحتقيـق يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكبرية
 ٥٩/٢ ويف قرارهـا)٢(“إعالن فيينا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية:األلفية الفضائية”املعنون

ويف خطة عمل جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية بـشأن تنفيـذ توصـيات
ــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض مــؤمتر األمــم املتحــدة الثال

 ؛)٢١(السلمية
فـذ من التوصـيات الـواردة يف خطـة العمـل قـد نا أن عددتالحظ مع التقدير - ٣٢ 

  يف تنفيذ التوصيات املتبقية؛يا حيرز مرضا، وأن تقدمبالفعل

_______________

 . باء-، الفرع السادسA/59/174انظر )٢١(
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املـسامهة يف الـصندوق االسـتئماينمواصـلة مجيـع الـدول األعـضاء علـىحتث - ٣٣ 
ــامج األمــم املتحــدة ــز قــدرة مكتــبللربن ــات الفــضائية لتعزي شــؤون الفــضاء اخلــارجيلتطبيق

عمل، مع احلفاظ على اـاالتال وفقا خلطة اخلدمات االستشارية التقنية والقانونيةتقدمي على
  عليها اللجنة؛وافقتاملواضيعية ذات األولوية اليت

ــد - ٣٤   فوائــد تكنولوجيــا الفــضاء االنتبــاه إىلتوجيــهضــرورة مواصــلة تكــرر تأكي
 بـشأنيف املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدةخباصة و،وتطبيقاا

ــادين املالتنميــة  تــشجيع اســتخداموضــرورة، ــاصلةتــ االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة واملي
تنفيـذمـؤمترات القمـة ومـن أجـلحتقيق أهـداف تلـك املـؤمترات ومن أجلتكنولوجيا الفضاء

 إعالن األمم املتحدة لأللفية؛
جلنــة اســـتخدام الفــضاء اخلـــارجي مبــادرة رئـــيس أنتالحــظ مــع التقـــدير - ٣٥ 

 لتعزيز التنـسيق بـني الـدول األعـضاء ومنظومـةكلياهلادفة إىل وضع جألغراض السلميةا يف
 األمم املتحدة يف تطبيـق علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء ملواجهـة حتـديات التنميـة يف مجيـع البلـدان

،تــشجيع وتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاــا يف منظومــة األمــم املتحــدةوزيــادة
 ؛)٢٢( لكي تنظر فيها اللجنة يف دورا الثالثة واخلمسنيهاويرواصل تطتسي
ــزترحـــب - ٣٦  ــلة تعزيـ ــود املبذولـــة ملواصـ ــد اجلهـ ــني بتزايـ ــشترك بـ ــاع املـ االجتمـ

بوصـــفه اآلليـــة املركزيـــة لألمـــم املتحـــدة لبنـــاءالوكـــاالت املعـــين بأنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي
اإلصـالحات اجلاريـة يف منظومـة األمـمالشراكات وتنسيق األنشطة املتعلقـة بالفـضاء يف إطـار

املتحدة من أجل العمل باتساق وتوحيد األداء، وتشجع كيانات منظومـة األمـم املتحـدة علـى
 ؛االجتماع املشترك بني الوكاالتاملشاركة على حنو تام يف أعمال

 الــيت تــشاركالكيانــات ســيما  وال كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة،حتــث - ٣٧ 
ــضاء اخلــارجياالجتمــاع يف ــشطة الف ــين بأن ــى أن،املــشترك بــني الوكــاالت املع ،تواصــل عل

ــع ــاون م ــة،البالتع ــسبللجن ــضاءدراســة ال ــا الف ــوم وتكنولوجي ــساهم عل ــا أن ت  الــيت ميكــن 
، وخباصـة يف اـاالتيتعلق خبطـة التنميـة  فيماوتطبيقاا يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة لأللفية

 األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛ا منهأموربعدةاملتصلة

_______________

، الفقرتـان)(A/64/20 ٢٠، امللحـق رقـمالرابعـة والـستونالوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة:انظر )٢٢(
 .٢٩٠  و١٥
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ــدعو - ٣٨   االجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بأنــشطة الفــضاء اخلــارجيت
 عـن األعمـال الـيت يـضطلع ـايهـاتقـدمي تقريـر إلإىلو لجنـةال يف أعمـالاملـسامهةمواصلة إىل
 دوراته السنوية؛ يف
 بـالتزامناليت تعقدية املفتوحة أن االجتماعات غري الرمستالحظ مع االرتياح - ٣٩ 

ــسنوية لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت املعــين بأنــشطة الفــضاء اخلــارجي ــدورات ال مــع ال
 تتـيح ،يجلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارج ن يفراقبـوامليشارك فيها ممثلو الـدول األعـضاء و واليت

الـدول األعـضاء واملـراقبنيآلية بناءة إلجراء حوار فعال بني كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة و
 اللجنة؛ يف
أعمــال جلنــة التنميــةبإســهام جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يفرحــبت - ٤٠ 

ــستدامة ــى، وتوافــق)٢٣(امل ــديرواصــلأن تعل ــضاء اخلــارجيةم املــشاركة مكتــب شــؤون الف
ــة املــستدامة يف ــة التنمي ــددورات جلن ــادة الــوعي بفوائ ــا الفــضاءلزي ــوم وتكنولوجي ــسبةبالعل ن
مـدير شـعبة التنميـة املــستدامةإىلدعوةالـ وأن يـستمر توجيـهوالتـرويج هلـا،لتنميـة املـستدامةل

ــة العامــةالتابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة لمــشاركة يف دوراتل  التابعــة لألمان
 يف أعمــال جلنــةمــسامهتهاكيفيــة تعزيــز إلطالعهــا علــى اســتخدام الفــضاء اخلــارجيجلنــة

 املستدامة؛ تنميةال
 إىل جامعة األمم املتحدة واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـةتطلب - ٤١ 

البحــر الكــارييب وغريمهــا مــن املؤســسات العلميــة حبــث إمكانــات تــوفري التــدريب وإجــراء
ــة يف اــاالت الــيت البحــوث ــسياسات العام ــة بال ــشملاملتعلق ــانون الــدويل وتغــري املنــاخت  الق

 ؛الفضاء اخلارجيو
وسـائلالسبل والـأن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف لجنةال إىلتطلب - ٤٢ 

 وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك،استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلميةواصلةمب الكفيلة
وهلـاأثنـاء تناتواصـل اللجنـة،أن  والـستني، وتوافـق علـىاخلامـسةإىل اجلمعية العامة يف دورا

ــسألة، ــصعيدينيف ســبل تعزيــز التعــاونالنظــرهلــذه امل ــى ال ــاليم عل  اســتناداي اإلقليمــي واألق
املعنيــة  األفريقيــةاتالقيـاد ات الفــضاء لألمـريكتني ومــؤمتراتاخلـربات املكتــسبة مـن مــؤمتر إىل

يف الــــدور الــــذيبتــــسخري علــــوم وتكنولوجيــــا الفــــضاء ألغــــراض التنميــــة املــــستدامة و
ن مــؤمتر القمــة العــامليمــيــا الفــضاء أن تؤديــه يف تنفيــذ التوصــيات املنبثقــةلتكنولوج ميكــن
 املستدامة؛ للتنمية

_______________

 .A/AC.105/944  وA/AC.105/892  وA/AC.105/872انظر )٢٣(
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،)٢٤(٢٠١١-٢٠١٠ الفـرعيتني للفتـرةوجلنتيهـاتـشكيل مكاتـب اللجنـة تقر - ٤٣ 
ــىو ــق عل ــها يف دورات كــل منــها تواف ــان أعــضاء مكاتب ــا الفرعيت ــة وجلنتاه أن تنتخــب اللجن
 التشكيل؛ وفقا لذلك٢٠١٠ عام يف
 سـيا واحملـيط اهلـادئآنظمـة قرار اللجنة منح صـفة املراقـب الـدائم ملتقر أيضا - ٤٤ 

 ؛)٢٥(للتعاون يف جمال الفضاء
العمـل بنـشاط مـسؤولة عـنكل جمموعة من اموعات اإلقليمية أنتالحظ - ٤٥ 

ــضاء اخلــارجي ــة اســتخدام الف ــضاء يف جلن ــى تــشجيع الــدول األع ــسلميةعل ــراض ال  ، يف األغ
، على املشاركة يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني،هي أيضا أعضاء يف تلك اموعات اليت

ــى ــق عل ــهم،وتواف ــا بين ــة، فيم ــات اإلقليمي ــضاء اموع ــسألةضــرورة أن ينظــر أع  يف هــذه امل
 باللجنة؛ املتصلة

 إىل كيانـــات منظومـــة األمـــم املتحــدة واملنظمـــات الدوليـــة األخـــرىتطلــب - ٤٦ 
ــةت أن ــضاء اخلــارجيواصــل تعاوــا مــع جلن ــسلمية  اســتخدام الف  ه وأن تعــززيف األغــراض ال

ــد اللجنــة وهيئتاهــا الفرعيتــانتتناوهلــا الــيتاملــسائلتقــارير عــنتوافيهــا باالقتــضاء، وأن عن
التطبيقـات الفـضائية والـصحة العامليـةعـن  حلقة نقـاشعقدرتياحمع االوتالحظا،أعماهل يف
، وتوافق على أن تعقد حلقة نقـاش٢٠٠٩ أكتوبر/ تشرين األول٢٠تحدة يفمقر األمم امل يف

 هـا يف اعتبارآخـذة  حـول موضـوع ختتـاره اللجنـة،يف الدورة اخلامسة والستني للجمعية العامة
 . تغري املناخ واألمن الغذائي والصحة العامليةبشأنحلقات النقاش اليت عقدت

 ٦٢اجللسة العامة
 ٢٠٠٩مربديس/ كانون األول١٠

 

_______________

، الفقــرة)(A/64/20 ٢٠، امللحــق رقــمالرابعــة والــستونيــة للجمعيــة العامــة، الــدورةالوثــائق الرمس:انظــر )٢٤(
٣٠٩. 

 .٣١١املرجع نفسه، الفقرة )٢٥(


