
A/AC.105/L.266  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
12 June 2006 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 
140606    V.06-54715 (A) 
*0654715* 

 ستخدام الفضاء اخلارجي جلنة ا

 يف األغراض السلمية
 التاسعة واألربعونالدورة 
    ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧ فيينا،

  مشروع التقرير    
  الفصل األول       
  مقدمة     

ــعة     -١ ــا التاسـ ــلمية دورـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــنة اسـ عقـــدت جلـ
وكـان أعضـاء مكتـب اللجـنة على         . ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ١٦ إىل   ٧واألربعـني يف فييـنا مـن        

 :النحو التايل

 )فرنسا(جريار براشيه    :الرئيس 

 )هنغاريا(إيلود بوث  :النائب األول للرئيس 

 )بوركينا فاسو(تيندريبيغو . بول ر :املقرر/النائب الثاين للرئيس 

 .[...] COPUOS/T.550 وترد النصوص احلرفية غري املنقحة جللسات اللجنة يف الوثائق
  

  اجتماعات اهليئتني الفرعيتني               -ألف  
كانــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف    -٢

 ٣ فــرباير إىل/ شــباط٢٠األغــراض الســلمية قــد عقــدت دورــا الثالــثة واألربعــني يف فييــنا مــن  
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ــارس /آذار ــة ب٢٠٠٦مـ ــوريش . ن. ، برئاسـ ــند(سـ ــية   و). اهلـ ــنـة الفرعـ ــر اللجـ ــان تقريــ  كــ
(A/AC.105/869) معروضا على اللجنة. 

وكانـت اللجـنة الفرعـية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            -٣
، ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١٣ إىل   ٣السـلمية قـد عقـدت دورـا اخلامسـة واألربعـني يف فييـنا من                 

 (A/AC.105/871) وكـان تقريـر اللجـنة الفرعـية    ). شـيلي (برئاسـة راميونـدو غونزالـيس أنيـنات     

  احلرفـية غـري املـنقحة جللسـات اللجنة الفرعية يف الوثائق    اضـر وتـرد احمل . معروضـا عـلى اللجـنة   

COPUOS/Legal/T.731-747. 
  

  إقرار جدول األعمال          -باء  
 :أقرت اللجنة يف جلستها االفتتاحية جدول األعمال التايل -٤

 .دورةافتتاح ال -١ 
 .إقرار جدول األعمال -٢ 
  .انتخاب أعضاء املكتب -٣ 
 .كلمة الرئيس -٤ 
 .تبادل عام لآلراء -٥ 
 .ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي استخدام سبل ووسائل احلفاظ على  -٦ 
تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٧ 

 ).اليونيسبيس الثالث(راض السلمية اخلارجي واستخدامه يف األغ
 .تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني -٨ 
 .تقرير اللجنة الفرعية القانونية عن أعمال دورا اخلامسة واألربعني -٩ 
 .استعراض احلالة الراهنة: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء -١٠ 
 .واتمعالفضاء  -١١ 
 .الفضاء واملياه -١٢ 
 .توصيات مؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات -١٣ 
 .مسائل أخرى -١٤ 

 .تقرير اللجنة إىل اجلمعية العامة -١٥  
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  انتخاب أعضاء املكتب          -جيم   
يونـــيه، جـــريار براشـــيه / حزيـــران٧، املعقـــودة يف ٥٥٠انتخبـــت اللجـــنة يف جلســـتها  -٥
بوركينا (تيندريبيغو  .  للرئيس، وبول ر   نائـبا أوال  ) هـنغاريا (وإيلـود بـوث     رئيسـا هلـا،     ) فرنسـا (

 .كال منهم لفترة والية مدا سنتانمقررا، /نائبا ثانيا للرئيس) فاسو

رئيسا للدورة  ) اهلند(سوريش  . ن. انتخاب ب أيضا   ٥٥٠ اللجـنة يف اجللسة      وأيـدت  -٦
ــي   ــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقن ــيزيا(ة، ومــازالن عــثمان الثال رئيســا للــدورة ) مال

رئيسا ) شيلي(الـرابعة واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، وراميوندو غونزاليس أنينات                
 .كال منهم لفترة والية مدا سنتانللجنة الفرعية القانونية، 

  
  العضوية   -دال  

/  كـــانون األول١٢رخ املـــؤ) ١٤-د( ألـــف ١٤٧٢وفقـــا لقـــرارات اجلمعـــية العامـــة  -٧
ــ) ١٦-د( هــــاء ١٧٢١، و١٩٥٩ديســــمبـر   ، ١٩٦١ديســــمبـر / كــــانـون األول٢٠ؤرخ املــ

ــاء املــؤرخ  ٣٢/١٩٦، و١٩٧٣ديســمرب / كــانون األول١٨املــؤرخ ) ٢٨-د (٣١٨٢و  ٢٠ ب
 ، ١٩٨٠نوفمــــرب /ينثالــــ تشــــرين ا٣ؤرخ ملــــ ا٣٥/١٦، و١٩٧٧ديســــمبـر /كــــانون األول

/  كــانون األول١٠ املــؤرخ ٥٦/٥١، و١٩٩٤يســمرب د/ كــانون األول٩ املــؤرخ ٤٩/٣٣و
 املؤرخ  ٥٩/١١٦، و ٢٠٠٢ديسمرب  / كانون األول  ١١ املـؤرخ    ٥٧/١١٦، و ٢٠٠١ديسـمرب   

ديســمرب / كــانون األول١١ املــؤرخ ٤٥/٣١٥، ومقــررها ٢٠٠٤ديســمرب / كــانون األول١٠
ألعضــاء ، تألفــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مــن الــدول ا ١٩٩٠

كــوادور، ألبانــيا، إاالحتــاد الروســي، األرجنــتني، اســبانيا، أســتراليا، :  دولــة٦٧التالــية وعددهــا 
، إيطالـيا، باكستان،   )سـالمية إلا - مجهوريـة (ندونيسـيا، أوروغـواي، أوكرانـيا، إيـران         إأملانـيا،   

ند، تركيا، تشاد،   الـربازيل، الـربتغال، بلجـيكا، بلغاريـا، بنن، بوركينا فاسو، بولندا، بريو، تايل             
اجلزائـر، اجلماهرييـة العربـية الليبـية، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، مجهورية              
كوريـا، جـنوب أفريقـيا، رومانـيا، سـلوفاكيا، السـنغال، السـودان، السويد، سرياليون، شيلي،                 

فييت نام، كازاخستان،   ،  ) البوليفارية -مجهوريـة   (الصـني، العـراق، فرنسـا، الفلـبني، فـنـزويال           
الكـامريون، كـندا، كوبـا، كولومبـيا، كينـيا، لبنان، ماليزيا، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة          
ــيا، النمســا،       ــندا الشــمالية، منغول ــربيطانيا العظمــى وإيرل ــتحدة ل ــية الســعودية، اململكــة امل العرب

ملــتحدة األمريكــية، الــيابان، النــيجر، نــيجرييا، نــيكاراغوا، اهلــند، هــنغاريا، هولــندا، الواليــات ا 
 .اليونان
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  احلضور     -هاء   
ــدول    -٨ ــثلو ال ــدورة مم ـــحضــر ال ــية األعضــاء يف اللجــنة   [...] ال االحتــاد الروســي،  : التال

األرجنــتني، اســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانــيا، إندونيســيا، أوروغــواي، أوكرانــيا، إيــران         
ربازيل، الربتغال، بلجيكا، بوركينا فاسو، بولندا،      ، إيطاليا، باكستان، ال   )اإلسـالمية -مجهوريـة (

ــة       ــة التشــيكية، اجلمهوري ــية، اجلمهوري ــية الليب ــة العرب ــر، اجلماهريي ــند، تركــيا، اجلزائ ــريو، تايل ب
العربــية الســورية، مجهوريــة كوريــا، جــنوب أفريقــيا، رومانــيا، ســلوفاكيا، الســودان، الســويد، 

، فييــت نــام،  ) البولــيفارية-مجهوريــة (نـزويال شــيلي، الصــني، العــراق، فرنســا، الفلــبني، فــ     
ــية      ــيزيا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــة العرب ــيا، مال ــا، كولومب كازاخســتان، كــندا، كوب
الســعودية، اململكــة املــتحدة لــربيطانيا العظمــى وايرلــندا الشــمالية، منغولــيا، النمســا، نــيجرييا،   

 [...]. وملتحدة األمريكية، اليابان، اليونان نيكاراغوا، اهلند، هنغاريا، هولندا، الواليات ا

ــاا   -٩ ــنة، يف جلســـ ــلي [...]  و٥٥٢ و٥٥١ و٥٥٠وقـــــررت اللجـــ ، أن تدعـــــو ممثـــ
أذربـيجان وإسـرائيل وأنغـوال وبوليفـيا وبـيالروس وتونـس واجلمهوريـة الدومينيكـية وسويسرا                 

التاسعة واألربعني  دورا  ، إىل حضور    همبناء على طلب  [...]  وسـرياليون والكرسي الرسويل و    
يستلزم اختاذ  االقتضـاء، عـلى أال ميس ذلك بطلبات أخرى من هذا القبيل وأال               وخماطبـتها عـند   

 .اللجنة بشأن وضعية تلك الدولقبل أي قرار من 

وحضـر الـدورة ممـثلون للوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية                   -١٠
 [...]. و) يونسكوال(م املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة األم) فاوال(والزراعة 

ــثلو   -١١ ــدورة أيضــا مم ــة الفضــاء     وحضــر ال ــية بســواتل رصــد األرض؛ ووكال اللجــنة املعن
، واملعهـد األورويب لسياسـات الفضـاء، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية،            )اإليسـا (األوروبـية   

قلة، واجلمعية الدولية للمسح التصويري واالستشعار  ملـنظمة الدولـية لالتصاالت الساتلية املتن      وا
ــية       ــرابطة الدول ــية للفضــاء، والــس االستشــاري جلــيل الفضــاء، وال عــن بعــد، واجلامعــة الدول

 [...].  ألسبوع الفضاء، و

 .ممثل أمانة الفريق املختص برصد األرضأيضا، بدعوة من اللجنة، حضر الدورة و -١٢

ــيقة   -١٣ ــرد يف الوث ــدول األعضــاء يف اللجــنة   مب قائمــة A/AC.105/XLIX/INF/1وت ــلي ال مث
 . الذين حضروا الدورةوالدول غري األعضاء فيها وهيئات األمم املتحدة وغريها من املنظمات
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  الكلمات العامة      -واو  
ــ -١٤ ــية األعضــاء يف اللجــنة     وتكلّ ــدول التال ــثلو ال ــآلراء مم ــام ل ــبادل الع ــناء الت االحتــاد : م أث

ــربازيل،    الروســي، األرجنــ  ــيا، باكســتان، ال ــيا، إيطال ــيا، إندونيســيا، أوكران تني، إكــوادور، أملان
ــة التشــيكية،       ــية، اجلمهوري ــية الليب ــة العرب ــند، اجلماهريي ــندا، تايل ــنا فاســو، بول ــربتغال، بوركي ال

ــا، جــنوب    ــة كوري ــن    أمجهوري ــيلي، الصــني، فرنســا، ف ــيا، ش ــيا، رومان ــة(زويال ـفريق -مجهوري
ــيفارية ــيجرييا، اهلــند، هــنغاريا، الواليــات    ، كــندا، )البول ــيزيا، النمســا، ن ــيا، مال ــا، كولومب كوب

كل من ممثل  ألقى كلمة    كمـا    .وألقـى ممـثل سويسـرا أيضـا كـلمة         . املـتحدة األمريكـية، الـيابان     
اجلمعـية الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن       ممـثل   املعهـد األورويب لسياسـات الفضـاء و       

 .بعد

ــت  -١٥ رئيســا جديــدا هلــا، و إيلــود بــوث   ) فرنســا(خاب جــريار براشــيه رحبــت اللجــنة بان
 .مقررا/نائبا ثانيا للرئيس) بوركينا فاسو(تيندريبيغو .  للرئيس، وبول رنائبا أوال) هنغاريا(

،  املنتهية واليته)نيجرييا(أديغون آدي أبيودون رئيسها وأعربـت اللجـنة عـن تقديـرها ل      -١٦
بارفــيز املقــرر /نائــبه الــثاين، واملنتهــية واليــته، )كولومبــيا(يس ، ســريو أريفــالو ييبــونائــبه األول

الدور القيادي الذي اضطلعوا به أثناء     ، على    املنتهية واليته  )مجهوريـة إيـران اإلسالمية    (تـارخيي   
 .فترة واليتهم

خسائر ما تكبده ذلك البلد من     وأعربـت اللجـنة عـن تعازيهـا حلكومة إندونيسيا على             -١٧
 .الذي اجتاحه مؤخرا الزلزال جراءمتلكات يف األرواح وامل

ألول وهــنأت اللجــنة االحتــاد الروســي مبناســبة الذكــرى الســنوية اخلامســة واألربعــني     -١٨
 / نيسان ١٢ يفرحلـة مأهولـة إىل الفضـاء اخلـارجي الـيت قـام ـا رائـد الفضـاء يوري غاغارين                      

 .١٩٦١أبريل 

يكـية مبناسـبة الذكـرى السـنوية اخلامسة         الواليـات املـتحدة األمر    أيضـا   هـنأت اللجـنة     و -١٩
 .١٩٨١أبريل / نيسان١٢ يفرحلة ملكوك الفضاء ألول والعشرين 

 ٣٠ يفوهـنأت اللجـنة الربازيل على رحلة الفضاء اليت قام ا أول رائد فضاء تابع هلا                  -٢٠
 .٢٠٠٦ مارس/آذار

 قدم فيها عرضا يونـيه، ألقى الرئيس كلمة / حزيـران ٧، املعقـودة يف  ٥٥٠ويف اجللسـة    -٢١
 العديـد من أنشطتها     طوعـت وأشـار إىل أن اللجـنة       . موجـزا ألعمـال اللجـنة يف دورـا احلالـية          

الذي عقد يف مقر األمم أللفية األمم املتحدة للألهـداف اإلمنائـية العاملية اليت حددها مؤمتر قمة       



 

 6 
 

 A/AC.105/L.266

للتنمية املستدامة  ي  العاملمؤمتر القمة   نص عليها   ، و ٢٠٠٠سبتمرب  / أيلـول  ٨ إىل   ٦املـتحدة مـن     
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل   / آب ٢٦الـذي عقـد يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا من          

/  أيلول١٦ إىل ١٤الـذي عقـد يف مقر األمم املتحدة من      وأعـاد تأكـيدها مؤمتـر القمـة العـاملي           
 ٢٠٠٧للجنة يف عام    بالدورة اخلمسني   حتفال  الإىل أن ا  أيضا  أشار الرئيس   و. ٢٠٠٥سـبتمرب   

 فجــر عامــا األوىل مــنذ ٥٠ الـــخــاللزة لإلشــادة بإإلجنــازات الــيت حتققــت تاســيكون فرصــة ممــ
 .القادمة عاما ٥٠ لتفكري يف التطورات احملتملة خالل الـلعصر الفضاء و

الـتابع لألمانة العامة  ، ألقـى مديـر مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي              ٥٥٠ويف اجللسـة     -٢٢
وأعربت اللجنة عن   . اضطلع به املكتب خالل السنة املاضية     كـلمة اسـتعرض فيها العمل الذي        

أعمـال يف السنة  قـام بـه مـن        املكتـب مـن خدمـات و       قدمـه تقديـرها لـلمدير وموظفـيه عـلى مـا           
 .املاضية

شريط فيديو أمام اللجنة ، عـرض ممـثل الواليـات املـتحدة األمريكية       ٥٥٠ويف اجللسـة     -٢٣
 .نامج مكوك الفضاءحول الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين لرب

كابو من اليابان . ويف إطـار التـبادل العـام لـآلراء، اسـتمعت اللجنة إىل عرض قدمه ك               -٢٤
إنشاء نظام لدعم إدارة الكوارث اهلادف إىل  )Sentinel Asia(  الرصد يف آسيامشروع"حـول  

 ".يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
  

  اعتماد تقرير اللجنة         -زاي   
، [...]ت اللجـنة يف خمـتلف البنود املعروضة عليها، اعتمدت يف جلستها     بعـد أن نظـر     -٢٥

، تقريــرها إىل اجلمعــية العامــة الــذي يتضــمن التوصــيات والقــرارات الــواردة  [...]املعقــودة يف 
 .أدناه

  
 الفصل الثاين     
   التوصيات والقرارات        

  ض السلمية     ألغرا  يف ا  الفضاء اخلارجي         استخدام     سبل ووسائل احلفاظ على              -ألف  
ديسمرب / كـانون األول   ٨ املـؤرخ    ٦٠/٩٩ مـن قـرار اجلمعـية العامـة          ٣٩وفقـا للفقـرة      -٢٦

  استخدام  األولوية، يف سبل ووسائل احلفاظ على      سبيل، واصـلت اللجـنة نظرها، على        ٢٠٠٥
 .ألغراض السلميةيف االفضاء اخلارجي 
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وألقــى . اهلـند والواليــات املــتحدة ممــثال ألقـى كــلمة أثــناء املناقشــة املـتعلقة ــذا البــند   و -٢٧
:  كـل من ممثلي الدول األعضاء التالية       أثـناء التـبادل العـام لـآلراء       كـلمة بشـأن هـذا البـند أيضـا           

[...]. 

على أنه ميكن للجنة، أثناء نظرها يف العامـة   والحظـت اللجـنة بارتـياح اتفـاق اجلمعـية            -٢٨
ي واألقاليمي استنادا إىل اخلربات املستمدة      قليمهـذه املسألة، أن تنظر يف سبل تعزيز التعاون اإل         

تكنولوجيا الفضاء  أن تؤديه   ميكن  يف الدور الذي    الفضاء و ب املعـين مـن مؤمتـر القـارة األمريكـية         
 .يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

ملستدامة، الحظت اللجنة أن وفـيما يـتعلق بتنفـيذ توصـيات مؤمتـر القمـة العاملي للتنمية ا          -٢٩
، اسـتنادا إىل املعلومـات املقدمـة مـن الدول األعضاء يف           واصـل  مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي       

اليت  بالفضاء،   املتصلةاللجـنة وهيـئات مـنظومة األمـم املـتحدة، حتديـث قائمة املبادرات والربامج                
ــتفق  ــتائج مؤمتــر القمــة العــا    ت ــواردة يف خطــة تنفــيذ ن  )1(.ملي للتنمــية املســتدامة مــع التوصــيات ال

واتفقـت اللجـنة عـلى أن يواصـل املكتب حتديث تلك القائمة اليت ميكن االطالع عليها يف موقع                   
 ).www.uncosa.unvienna.org/iamos/2006/wssd_2006.doc(املكتب على الشبكة العاملية 

مريكــية والحظـت اللجــنة بارتــياح أن حكومــة إكـوادور ستستضــيف مؤمتــر القــارة األ   -٣٠
، وأن حكومــة شــيلي ٢٠٠٦يولــيه / متــوز٢٨إىل  ٢٥و مــن تالفضــاء يف كويــاملعــين باخلــامس 

اجتماعا ،  يونسكو ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي    الكولومبـيا و  حكومـة   نظمـت، بدعـم مـن       
  ٢٨املعـرض الـدويل للطـريان والفضـاء املعقـود يف سـانتياغو يومي               أثـناء   حتضـرييا لذلـك املؤمتـر       

 .٢٠٠٦ مارس/ آذار٢٩و

ورأت بعـض الوفود أن فوائد تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا ينبغي أن تساهم يف حتقيق                -٣١
ــنمو االقتصــادي املطــرد والتنمــية املســتدامة يف     تظم يفمنــو منــ  ــية لل مجــيع  أنشــطة الفضــاء املوات

 .البلدان، وال سيما النامية منها

يف األغــراض اخلــارجي  الفضــاء أن الــنظر يف مجــيع املســائل الــيت متــس اســتخدامرئــي و -٣٢
النمو والتنمية املستدامني لتحقيق تكنولوجيا الفضاء تطبـيقات  السـلمية، مبـا يف ذلـك اسـتخدام          

لـدول كافـة، يقتضـي أن تـنظر اللجـنة يف إمكانية إنشاء آلية عملية لتنسيق عملها ومواءمته       يف ا 

______________ 
/  أيلول ٤ ‐أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    (1) 

،  ٢القرار /، الفصل األول ) والتصويبA.03.II.A.1: منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق



 

 8 
 

 A/AC.105/L.266

ــي      ــئات ذات الصــلة، مــثل اجلمع ــه ســائر اهلي ــزع  مــع العمــل الــذي تضــطلع ب ة العامــة ومؤمتــر ن
 .السالح

،  اخلارجي  أنـه لـلحفاظ عـلى الطـابع السـلمي واملسـؤول والـدويل ـال الفضاء                 رئـي و -٣٣
 .دول الشفافية يف األنشطة الفضائية اليت تضطلع ا شىت الزيادةينبغي أن تعمل اللجنة على 

للفضاء سلمية  ستخدامات ال الورئـي أن اللجـنة ينـبغي أن تقـوم بدور رئيسي يف نشر ا               -٣٤
والـترويج هلـا مـن خالل اإلسهامات اليت تقدمها وينبغي أن تواصل تقدميها من أجل                اخلـارجي   

يد واسـتكمال املـبادئ األخالقية والصكوك القانونية اليت ميكن أن تضمن حصر استخدام              حـ تو
 .متييزبال  يف األغراض السلمية اخلارجيالفضاء 

ل تعزيز التعاون الدويل على استخدام الفضاء        أن اللجـنة أنشـئت حصـرا من أج         رئـي و -٣٥
اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وأنـه مـن األنسـب أن تعـاجل جوانـب الفضاء اخلارجي املتصلة                      

 .زع السالح يف حمافل أخرى، للجمعية العامة ومؤمتر نزع السالحـبن

ر بني   أن نصـب أسـلحة يف الفضـاء اخلـارجي سـيؤدي ال حمالـة إىل الريـبة والتوت                   ورئـي  -٣٦
أنــه ينــبغي بالــتايل أن تســتمر اللجــنة يف عقــد الــدول وإىل القضــاء عــلى مــناخ الــثقة والــتعاون و

 .احملافظة على استخدام الفضاء يف األغراض السلميةمناقشات حول 

أن إدخـال أسـلحة إىل الفضـاء اخلـارجي مـن شـأنه أن يقـوض مفهوم استخدام                   رئـي   و -٣٧
ة وكذلـك األسـاس الـذي يسـتند إلـيه وضـع آليات ملنع       الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمي     

 .االنتشار واملسوغ املنطقي ذاته لوضع تلك اآلليات

عائقا هاما أن إنشـاء آلـيات فعالـة، مبـا فـيها اآللـيات القانونية، ميكن أن يشكل                  رئـي   و -٣٨
 .تسليح الفضاء اخلارجيحيول دون 

دام الفضاء يف األغراض السلمية      أن استعراض سبل ووسائل احملافظة على استخ       رئـي و -٣٩
 مؤمتر اربستكشـاف سـبل تعزيـز الـتعاون اإلقلـيمي واألقالـيمي اسـتنادا إىل جت             باميكـن أن يـتم      

تكنولوجيا أن تؤديه    ميكـن    الـدور الـذي   الـنظر يف    بالفضـاء، وكذلـك     املعـين ب  القـارة األمريكـية     
 عــن مؤمتــر القمــة العــاملي   الصــادرةاإلجــراءات املوصــى ــا يف خطــة التنفــيذ الفضــاء يف تنفــيذ 
 .للتنمية املستدامة

 لألمن باحلفاظ على اجلانب عامورئـي أن أنشـطة الفضاء ميكن أن تساهم يف املفهوم ال      -٤٠
تكنولوجـــيا الفضـــاء وتدعـــيم اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض  يف تطويـــر الســـلمي 
 .السلمية
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ــيو -٤١ ــز اســتخدام الفضــا    رئ ــه مــن أجــل حتقــيق هــدف تعزي ء اخلــارجي يف األغــراض   أن
، ومن ذلك مثال    احملدودةلفضـاء اخلارجي    امـوارد   تتقاسـم الـبلدان بـالعدل       السـلمية، ينـبغي أن      

 .املواقع املوجودة يف املدار الثابت بالنسبة لألرض

، الـنظر على وجه   ٢٠٠٧عـام   يف  وأوصـت اللجـنة بـأن تواصـل يف دورـا اخلمسـني،               -٤٢
ألغراض يف االفضاء اخلارجي استخدام ل ووسـائل احلفـاظ عـلى    األولويـة يف البـند املـتعلق بسـب       

 .السلمية
 


