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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية 

  الدورة الرابعة واخلمسون
  ٢٠١١يونيه /حزيران ١٠- ١فيينا، 

  
       األولرفقامل    
اجلزء التذكاري من الدورة الرابعة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء     

اخلارجي يف األغراض السلمية مبناسبة الذكرى اخلمسني لتحليق 
لفضاء والذكرى اخلمسني إلنشاء جلنة استخدام الفضاء اإلنسان يف ا

    ٢٠١١يونيه / حزيران١اخلارجي يف األغراض السلمية، املعقودة يف 
 واالتفاق الـذي توصـلت إليـه جلنـة اسـتخدام            ٦٥/٩٧مبقتضى قرار اجلمعية العامة       -١

ة يف عــام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية أثنــاء دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، املعقــود 
يونيـه  / حزيـران  ١، عقدت اللجنة أثناء دورهتا الرابعة واخلمسني جـزءاً تـذكارياً يف             ٢٠١٠
  فُتح باب املشاركة فيه أمام كل الـدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة؛ وذلـك إحيـاءً                   ٢٠١١

ورأس . للذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفـضاء والـذكرى اخلمـسني إلنـشاء اللجنـة              
  .، رئيُس اللجنة)رومانيا(دورين بروناريو -تفايل دوميترواجلزَء االح

االحتـاد الروسـي،    :  التاليـة  ٧٩الــ لـو الـدول األعـضاء       وحضر اجلزَء التذكاري ممثّ     -٢
ــستان،      ــرائيل، أفغانـ ــتراليا، إسـ ــبانيا، أسـ ــا، إسـ ــتني، األردن، أرمينيـ ــان، األرجنـ أذربيجـ

يـسيا، أوروغـواي، أوغنـدا، أوكرانيـا،        كوادور، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندون     إ
، إيطاليا، باكـستان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا،            )اإلسالمية-مجهورية(إيران  

، بريو، بيالروس، تايلند، )دة القومياتاملتعّد-دولة(بنما، بوركينا فاسو، بولندا، بوليفيا 
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دومينيكية، اجلمهورية العربية   تركيا، تونس، اجلزائر، اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية ال      
فريقيا، الدامنرك، رومانيا، سـري  أالسورية، مجهورية كوريا، مجهورية مولدوفا، جنوب  

النكا، سلوفاكيا، السنغال، السودان، سويسرا، شيلي، الـصني، العـراق، ُعمـان، غانـا،               
اخـستان،  ، فييـت نـام، كاز     )البوليفاريـة -مجهوريـة  (زويال  فـن غواتيماال، فرنسا، الفلـبني،     

كرواتيا، كندا، كوبا، كوسـتاريكا، كولومبيـا، كينيـا، لبنـان، ماليزيـا، مـصر، املغـرب،                 
يرلنـــدا إاملكـــسيك، اململكـــة العربيـــة الـــسعودية، اململكـــة املتحـــدة لربيطانيـــا العظمـــى و

ــة،        ــات املتحــدة األمريكي ــا، الوالي ــد، هنغاري ــا، اهلن ــا، النمــسا، نيجريي ــشمالية، منغولي ال
 .ن، اليوناناليابان، اليم

ورويب والكرسـي الرسـويل      التذكاري أيضاً مراقبون عن االحتاد األ      وحضر اجلزءَ   -٣
 .وفلسطني

الوكالـة  : كما حضر اجلزء التذكاري مراقبان عن هيئيت األمـم املتحـدة التـاليتني              -٤
 .رية، واالحتاد الدويل لالتصاالتالدولية للطاقة الذ

منظمـة  : املنظمات الدولية احلكومية التالية    التذكاري مراقبون عن     وحضر اجلزءَ   -٥
، واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث الفلكيـة يف نـصف            اهلادئالتعاون الفضائي آلسيا واحمليط     

الكـــرة األرضـــية اجلنـــويب، ووكالـــة الفـــضاء األوروبيـــة، واملنظمـــة األوروبيـــة لـــسواتل   
واملنظمــة الدوليــة ، )اليونيــدروا(واملعهــد الــدويل لتوحيــد القــانون اخلــاص   االتــصاالت،

لـة، واملنظمـة الدوليـة لـسواتل االتـصاالت، واملركـز اإلقليمـي              لالتصاالت الـساتلية املتنقّ   
 .عد لدول مشال أفريقياُبلالستشعار عن 

:  التــذكاري أيــضاً مراقبــون عــن املنظمــات غــري احلكوميــة التاليــة وحــضر اجلــزَء  -٦
لفــضاء، واألكادمييــة الدوليــة رابطــة مستكــشفي الفــضاء، واملعهــد األورويب لــسياسات ا 

للمالحة الفضائية، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية، واالحتاد الفلكي الدويل، واملعهـد           
ة للمـسح التـصويري     الدويل لقانون الفضاء، واجلامعة الدولية للفـضاء، واجلمعيـة الدوليـ          

يـاه، ومؤسـسة    عد، وجائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـز العامليـة للم              واالستشعار عن بُ  
 .العامل اآلمن، واجمللس االستشاري جليل الفضاء، والرابطة العاملية ألسبوع الفضاء

ــوزاري، ورؤســاء        -٧ ــذكاري مبــشاركة ممــثلني علــى املــستوى ال وحظــي اجلــزُء الت
حني فضائيني ورواد فضاء، وغريهم من كبار الشخصيات الذين وكاالت فضائية، ومالَّ

 على امتـداد مخـسني عامـاً، وعـن اخلمـسني عامـاً الـيت َمـرَّت                  حتدثوا عن إجنازات اللجنة   
 .على وجود اإلنسان يف الفضاء اخلارجي وعن مستقبل اإلنسان يف الفضاء اخلارجي
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ن برنامج اجلزء التذكاري كلمات افتتاحية، واعتماَد إعـالن، ومناقـشات     وتضّم  -٨
اَح معرض دويل عن حتليـق      مائدة مستديرة، وكلمات ألقاها ممثلو الدول األعضاء، وافتت       

 .اإلنسان يف الفضاء
مـون، أمـني عـام األمـم املتحـدة، عـرب            - كـلٌ مـن بـان كـي        وألقى كلمةً افتتاحيةً    -٩

-رسالة فيديوية؛ ويوري فيدوتوف، مدير عام مكتب األمم املتحدة يف فيينا؛ ودوميترو
كمـا  . يةدورين برونـاريو، رئـيس جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلم               

 .فراُد طاقم حمطة الفضاء الدوليةخاطب اجلزَء التذكاري، عرب رسالة فيديوية، أ
وذكَّر األمني العام يف رسالته الفيديوية باخلمسني عاماً الباهرة اليت انقضت على   -١٠

 حـني أصـبح يـوري       ١٩٦١أبريـل   / نيـسان  ١٢حتليق اإلنسان يف الفضاء واليت بدأت يف        
ــسان يُ  ــدار حــول األرض غاغــارين أول إن ــق يف م ــشهد ٢٠١١ عــام والحــظ أنَّ. حلِّ  ي

، اللجنـة   ١٩٦١نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٢٧الذكرى اخلمسني ألول اجتماع عقدته، يف       
 اللجنة سـعت منـذ ذلـك        الدائمة الستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ وأنَّ       

د أيـضاً علـى     وشـدَّ . احلني إىل ضمان اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية             
 .لكيانات التابعة لألمم املتحدةأمهية تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف عمل ا

ل وأشاد مدير عام مكتب األمم املتحدة يف فيينا، ُمـذكِّراً باإلجنـاز املـذهل املتمثّـ                  -١١
تـه اللجنـة طـوال العقـود        يف حتليق اإلنسان ألول مرة يف الفضاء، بالدور الرائـد الـذي أدّ            

مـه مكتـب شـؤون    مسة السابقة يف تعزيز التعاون الدويل لصاحل مجيع البلـدان ومبـا قدّ           اخل
الفضاء اخلارجي إىل البلدان، خاصة البلـدان الناميـة، مـن مـساعدة علـى تطـوير قـدراهتا                   

 .على استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف األغراض السلمية
ته اللجنة يف إرساء النظام القانوين      اسم الذي أدّ  د رئيس اللجنة على الدور احل     وشدَّ  -١٢

ساع جمـال تركيـز اللجنـة، وعلـى         الدويل الـذي حيكـم أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، وعلـى اتّـ              
اد الفـضاء فقـد   ه هـو نفـسه مـن روّ   ومبـا أنَّـ  . مواءمة أنشطتها مـع األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     

مـة ونظـم     لألحبـاث الفـضائية املتقدّ     د على ضرورة إنعام النظـر يف الـسبل الـيت ميكـن هبـا              شدَّ
مـة واألحبـاث العلميـة املتعلقـة بتحليـق اإلنـسان يف             وتكنولوجيات استكشاف الفضاء املتقدّ   
قـوا يف الفـضاء   مـه كـل الـذين حلّ   كما ذكَّر مبا قّد. الفضاء أن تعود بالنفع على كل البلدان   
 .يقاهتام وتكنولوجيا الفضاء وتطباخلارجي من إسهام هائل يف تطوير علو

وأشاد أفراد طاقم حمطة الفضاء الدولية، يف رسالتهم الفيديوية، بيوري غاغارين             -١٣
أول مبعوث أرسلته البشرية إىل الفضاء اخلارجي وجبميع مـن حـذوا حـذوه بعـد ذلـك؛                  
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ــيت حقّ   ــة الـ ــازات العظيمـ ــروا باإلجنـ ــضائية    وذكَّـ ــشطة الفـ ــاريخ األنـ ــة يف تـ ــها اللجنـ قتـ
 . واستخدامه يف األغراض السلميةواستكشاف الفضاء اخلارجي

واعتمدت الدول املشاركة يف اجلزء التذكاري، بدون تصويت، إعالنَ الذكرى   -١٤
اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والذكرى اخلمسني إلنـشاء جلنـة اسـتخدام الفـضاء       

 .اخلارجي يف األغراض السلمية، الذي يرد يف تذييل هذا املرفق
نة إدارة مناقشات املائدة املـستديرة بـشأن استكـشاف الفـضاء     وتوىل رئيس اللج    -١٥

خــوان : ومــستقبل اإلنــسان يف الفــضاء؛ وشــارك يف تلــك املناقــشات املتكلمــون التــالون
شعبوين وزيــر التعلــيم العــايل الــأكونــا أرينــاس، رئــيس وكالــة الفــضاء الــشيلية؛ ورفعــت 

الـة الفـضاء األوروبيـة؛      والبحث العلمي يف تونس؛ وجان جاك دوردين، مـدير عـام وك           
 العلمـاء املـشرف    وكـبري  ويوشيفومي إيناتاين، من وكالـة استكـشاف الفـضاء يف اليابـان           

ليونــوف، رائــد . ؛ وألكــساي أإىل األرض" هايابوســا"الكبــسولة الفــضائية علــى عــودة 
ل إنسان يسري يف الفضاء؛ وليالند ملفـني، املـدير املعـاون            الفضاء يف االحتاد الروسي وأوَّ    

، الواليـات املتحـدة؛ وليفـي        واملـالّح الفـضائي    إلدارة الوطنية للمالحة اجلويـة والفـضاء      ل
 .ح فضاء يف الصني ُيحلِّق يف مدار حول األرضيانغ، أول مالّ

يه علوم وتكنولوجيا الفضاء وأبرزت مناقشات املائدة املستديرة الدوَر الذي تؤدّ    -١٦
ي للمخـاطر  ر املنـاخ، والتـصدّ  ه العـامل مثـل تغيّـ   يات اليت تواجـ  وتطبيقاهتا يف جماهبة التحدّ   

ب الصحية والكوارث؛ وضرورةَ املضي يف تطوير برامج حتليق اإلنسان يف الفضاء والتغلّ
يات الـيت تواجههــا تلـك الــربامج، وآفـاَق استكــشاف الفـضاء يف املــستقبل؛     علـى التحــدّ 

 تطوير علوم وتكنولوجيـا     وأمهيةَ برامج التعليم والتثقيف يف جمال أنشطة الفضاء؛ وآفاقَ        
 .الفضاء يف البلدان النامية؛ واحلاجةَ إىل تعاون إقليمي وأقاليمي يف أنشطة الفضاء

ــذكاري تكلّــ    -١٧ ــة  م ممثّويف اجلــزء الت ــدول األعــضاء التالي ــو ال االحتــاد الروســي،  : ل
، )ميةاإلسـال -مجهوريـة (إسبانيا، أستراليا، أكوادور، أملانيا، إندونيسيا، أوكرانيـا، إيـران      

إيطاليا، باكـستان، بلجيكـا، بولنـدا، تايلنـد، تركيـا، تـونس، جنـوب أفريقيـا، رومانيـا،                   
، سويسرا، الصني، فرنسا، الفلبني، كازاخستان، ماليزيا، املغـرب، املكـسيك،    سلوفاكيا

. نيجرييا، اهلند، الواليات املتحدة األمريكيـة، اليابـان       النمسا،  اململكة العربية السعودية،    
ممثل هنغاريا كلمة نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هـي أعـضاء يف        وألقى  

 .وألقى كلمة أيضاً املراقب عن الكرسي الرسويل. االحتاد األورويب
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هـــت الـــدول املـــشاركة يف اجلـــزء التـــذكاري هبـــاتني املناســـبتني التـــارخييتني ونوَّ  -١٨
مام زيادة الوعي جبـدوى وأمهيـة تطبيقـات       بت بالفرصة اليت تتيحاهنا أ    اخلمسينيتني؛ ورحَّ 

 .الفضاء من أجل حتسني ظروف احلياة البشرية
بـاع هنـج مجـاعي      وأشارت الدول املشاركة يف اجلزء التذكاري إىل استصواب اتّ          -١٩

متواصــل إزاء النــهوض بالتعــاون الــدويل علــى اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض 
ــشطة         ــة لألن ــايري دولي ــة يف وضــع مع ــد دور اللجن ــضي يف توطي ــة امل ــسلمية؛ وإىل أمهي ال
الفضائية املضطلع هبا يف جماالت عديدة مبا خيدم مصاحل كل البلدان، ودورها يف ضـمان      

 .الفضائية يف األجل الطويلاستدامة األنشطة 
وأبـرزت الــدول املــشاركة يف اجلــزء التـذكاري دوَر علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء     -٢٠

ــز التعــاون    وتطبيقاهتــا يف جماهبــة التحــدّ  ــة، وضــرورةَ تعزي ــة العاملي يات الــيت تواجــه التنمي
ىل تعزيـز   اإلقليمي واألقاليمي يف األنشطة الفضائية من أجل التنمية املستدامة؛ واحلاجةَ إ          
 . بناء القدرات يف جمال استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء لصاحل مجيع البلدان

واخُتتم اجلزُء التذكاري باالفتتاح الرمسي للمعرض الدويل الـذي أقـيم يف مركـز                -٢١
وأدىل بكلمة . فيينا الدويل بشأن اخلمسني عاماً اليت مرَّت على حتليق اإلنسان يف الفضاء

ن مدير عام مكتب األمم املتحدة يف فيينا، ورئيس جلنة استخدام الفـضاء         افتتاحية كل م  
. اخلارجي يف األغراض السلمية، ومازالن عثمان مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي     

 دعـم   مـه مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف ظـلّ            وقد اشتمل هـذا املعـرض، الـذي نظّ        
 دولـةً   ٢٠متـها   على مسامهات قدّ  سخي من جانب الدول األعضاء واملراقبني الدائمني،        

نت قائمـــة وتـــضّم. ووكالـــةُ الفـــضاء األوروبيـــة والـــشركاُء يف حمطـــة الفـــضاء الدوليـــة 
املـــشاركني يف هـــذا املعـــرض كـــالً مـــن االحتـــاد الروســـي وأملانيـــا وإندونيـــسيا وإيـــران  

وإيطاليا وبلجيكـا وتركيـا واجلزائـر ورومانيـا وسويـسرا والـصني             ) اإلسالمية-مجهورية(
وماليزيـا واململكـة العربيـة الـسعودية واململكـة          ) البوليفاريـة -مجهورية (زويال  وفننسا  وفر

املتحدة والنمسا واهلند والواليات املتحدة واليابـان ووكالـة الفـضاء األوروبيـة ومكتـب               
 .شؤون الفضاء اخلارجي

وأعربت الدول املشاركة يف اجلزء التذكاري عن تقديرها ملكتب شؤون الفضاء   -٢٢
  ارجي إزاء جناحــه يف التحــضري للجــزء التــذكاري ولعــدد مــن األحــداث اجلانبيــة        اخلــ

 .املتعلقة به
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      تذييلال    
إعالن بشأن الذكرى اخلمسني لتحليق اإلنسان يف الفضاء والذكرى اخلمسني     

       جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةإلنشاء
 الرابعـة واخلمـسني للجنـة   لـدورة  من ا كاريالتذزء  اجل يف    املشاركةَ حنن، الدولَ     

يونيـه  / حزيـران ١ املنعقـد يف فيينـا يف   ،استخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية     
 احتفــاالً بالــذكرى اخلمــسني لتحليــق اإلنــسان يف الفــضاء والــذكرى اخلمــسني ،٢٠١١
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، جلنة استخدام الفإلنشاء

ــستذكر  -١     ــاتل أرضـــي   إنـ ــطناعيطـــالق أول سـ ــبوتنيك اصـ ــو سـ  ١، وهـ
)Sputnik I(الـسبيل  مهَّـد ، ممـا  ١٩٥٧أكتوبر / تشرين األول٤ الفضاء اخلارجي، يف ، إىل 

  أمام استكشاف الفضاء؛

 ١٩٦١أبريـل   / نيـسان  ١٢ يوري غاغارين أصبح يف       أنَّ نستذكر أيضاً   -٢    
 اإلنـسان   يف نـشاط  الً جديـداً     فـص   بذلك فاحتاًاألرض،  حول  ق يف مدار    أول إنسان حيلّ  

  يف الفضاء اخلارجي؛

  التاريخ املدهش لوجود اإلنـسان يف الفـضاء اخلـارجي     نستذكر كذلك   -٣    
ــارجي،   واإلجنـــازات العظيمـــة الـــيت حتقّ  قـــت منـــذ حتليـــق أول إنـــسان يف الفـــضاء اخلـ

األرض حـول  ق يف مـدار  وخصوصاً عندما أصبحت فاالنتينا ترييشكوفا أول امرأة حتلّـ        
، وعندما أصبح نيل آرمـسترونغ أول إنـسان يطـأ بقدمـه       ١٩٦٣يونيه  / حزيران ١٦ يف

 مركبيت أبولو وسويوز الفـضائيتني يف       والتحام،  ١٩٦٩يوليه  / متوز ٢٠سطح القمر يف    
 دوليـة يف الفـضاء، ونـستذكر أنَّ    بـشرية   ل أول بعثـة      مثَّـ  الـذي ،  ١٩٧٥يوليه  / متوز ١٧

د  دائـــم ومتعـــّدبـــشري علـــى وجـــود  قـــد حافظـــت، خـــالل العقـــد املاضـــي،البــشرية 
  اجلنسيات يف الفضاء اخلارجي على منت احملطة الفضائية الدولية؛

مل يكـن    استكـشاف اإلنـسان للفـضاء اخلـارجي           أنَّ نستذكر بـاحترام    -٤    
الرجال والنساء الذين فقدوا أرواحهم سـعياً       أولئك  ر بإجالل    تضحيات، ونتذكّ  بدون
   توسيع آفاق البشرية؛إىل

 تطـوير علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء         ما أُحرز من تقّدم كبري يف      على   دشّدن  -٥    
وما حتقّق يف الـسنوات اخلمـسني املاضـية         ن اإلنسان من استكشاف الكون،       مكَّ ،وتطبيقاهتا

لكواكب ا منظومة فهم تعميق استكشاف الفضاء، مبا يف ذلك جهود يف باهرةإجنازات من  
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 ، مجعـاء  البـشرية لـوم وتكنولوجيـا الفـضاء لـصاحل         والشمس واألرض ذاهتا، ويف اسـتخدام ع      
  ؛ئيةنشطة الفضااأل حيكم  الذيدويلالقانوين النظام الويف إنشاء 

مـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان          بدء نفاذ معاهدة املبـادئ املنظِّ      نستذكر  -٦    
ــرام الــسماوية         ــر واألج ــك القم ــارجي، مبــا يف ذل ــضاء اخل ــتخدام الف استكــشاف واس

ــشرين األول١٠يف ) لفــضاء اخلــارجي معاهــدة ا(األخــرى  ــوبر / ت ــيت  )أ(،١٩٦٧أكت ال
  ؛ترسي املبادئ األساسية للقانون الدويل للفضاء

ــضاً   -٧     ــستذكر أي ــة الدائمــة الســتخدام الفــضاء   ن   االجتمــاع األول للجن
ــسلمية اخلــارجي ــراض ال ــذي ، يف األغ ــد ال ــاين ٢٧ يف عق ــشرين الث ــوفمرب / ت  ١٩٦١ن

 كـانون   ٢٠يف  ) ١٦-د( ألـف إىل هـاء       ١٧٢١قـرارات   المة  ر اعتماد اجلمعية العا   يسَّو
 ألــف الــذي أوِصــي فيــه بــأول مبــادئ   ١٧٢١القــرار   ومنــها،١٩٦١ديــسمرب /األول

 بــاء الــذي ١٧٢١القــرار قانونيــة لكــي تــسترشد هبــا الــدول يف األنــشطة الفــضائية، و  
 تنـسيق   األمـم املتحـدة ينبغـي أن تكـون مركـز           اجلمعيـة عـن اعتقادهـا بـأنَّ       فيـه   أعربت  

   يف األغراض السلمية؛ واستخدامهللتعاون الدويل يف استكشاف الفضاء اخلارجي

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عملـت           بأنَّ نقّر  -٨    
 مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع            مـن  اخلمـسني املاضـية، مبـساعدة     يف السنوات   

ــة،  ــدويل   كلألمان ــاون ال ــد للتع ــاملي فري ــدى ع ــضا األ يف منت ــشطة الف ــة ، وأنَّئيةن  اللجن
 اســتخدام علــوم وتكنولوجيــا علــى العــاملي التالقــير جهــود وهيئتيهــا الفــرعيتني تتــصّد

  ؛البشرية مستقبل احلضارة ويف ضمان ئيةالفضاالبيئة  احلفاظ على األرض ويفالفضاء 

رات هامـة،   مبا شـهده هيكـل األنـشطة الفـضائية وحمتواهـا مـن تغيّـ               منسلّ  -٩    
ــا جتــّسد ــع    تت يف ظهــور تكنولوجي ــة علــى مجي ــد عــدد اجلهــات الفاعل ــدة ويف تزاي  جدي
ــُصُعد ــا أُ ، ومــن مثَّال ــاح م ــدويل     نالحــظ بارتي ــدعيم التعــاون ال ــّدم يف ت ــىحــرز مــن تق  عل

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، مــن خــالل تعزيــز قــدرة الــدول علــى   
  تدعيم األطر واآلليات التنظيمية لذلك الغرض؛ وا وثقافيا واجتماعياقتصاديار التطّو

 سـيادة القـانون، مبـا     إرسـاء على أمهية التعاون الـدويل يف        جمّدداً دنشّد  -١٠    
أكــرب عــدد  حتقيــق انــضمام ، وأمهيــةمعــايري قــانون الفــضاء ذات الــصلةوضــع يف ذلــك 

ارجي يف ع على استخدام الفـضاء اخلـ  ّجملعاهدات الدولية اليت تشممكن من الدول إىل ا  
  األغراض السلمية؛

                                                                    
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )أ(  
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 بـأن علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا،      الراسخ نعرب عن اقتناعنا    -١١     
ر ، تــوفّ ونظــم رصــد األرض وتكنولوجيــات املالحــة الــساتلية مثــل االتــصاالت الــساتلية

 أن وميكن املستدامة، طويلة األمد ملسائل التنميةنها إلجياد حلول جمدية    ع غىنأدوات ال   
وإىل  ومناطقـه  تعزيـز تنميـة مجيـع بلـدان العـامل            الراميـة إىل   بفعالية أكرب يف اجلهود      تسهم

ي إىل سـكانياً يـؤدّ   يـشهد منـواً  حتسني حياة الناس واحلفاظ على املوارد الطبيعية يف عـامل          
ــادة ــضغوطزي ــة ال ــع   الواقع ــى مجي ــات عل ــةاملنظوم ــز االســتعداد  إىل  و، اإليكولوجي تعزي
  ؛خفيف من عواقبهاوالت الكوارث ملواجهة

واجـه اسـتدامة    ومـا ي   إزاء هـشاشة بيئـة الفـضاء         نعرب عـن قلقنـا العميـق        -١٢    
   أثر احلطام الفضائي؛وخصوصاً، يات من حتّدأنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل

ئية ألحباث الفضا ل هبا اليت ميكن    السبل يف    النظر إنعام على ضرورة    دنشّد  -١٣    
 يف علــى حنــو أكــربمــة أن تــسهم ولوجيــات استكــشاف الفــضاء املتقّد ونظــم وتكناملتقّدمــة
والــصحة ئي  الغــذاويف األمــن ،ر املنــاخ العــامليتغّيــي مبــا فيهــا حتــدّ يات، ي للتحــّدالتــصّد

 البحـث العلمـي يف   سبل زيادة املنافع املتأّتية مـن نتـائج  العاملية، وضرورة السعي إىل دراسة   
 البلدان النامية؛، وخصوصاً لصاحل فوائده العرضية منجمال حتليق اإلنسان يف الفضاء و

 التعاون اإلقليمي واألقاليمي يف ميـدان األنـشطة الفـضائية            على أنَّ  دنشّد  -١٤    
ساعدة ملـ  و ، لتعزيـز اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية             رة أساسـية  ضروهو  

إعـالن األمـم املتحـدة       يف حتقيـق أهـداف       ولإلسـهام  ئية، تطـوير قـدراهتا الفـضا      علـى الدول  
  )ب(بشأن األلفية؛

 التنسيق بني جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف           ضرورة تعزيز  نؤكّد  -١٥     
 املـشاركة يف تنفيـذ جـدول أعمـال        اهليئات احلكومية الدوليـة     سائر  األغراض السلمية و  

مــن ة  األمــم املتحــدفيــه التنــسيق بــشأن مــا تنظّمــه، مبــا اإلمنــائي العــاملياألمــم املتحــدة 
  التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛كربى ومؤمترات قمة ُتعىن بمؤمترات 

 الـوطين واإلقليمـي     الـصعيد  تـدابري علـى      خـذ أن تتَّ ميع الدول   جب هنيب  -١٦     
 يف اجلهــود املـــشتركة املبذولــة الســتخدام علـــوم    لكـــي تــشارك واألقــاليمي والعــاملي   

 لـصاحل  يةفضائال تهفاظ على كوكب األرض وبيئ    وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف احل    
  .األجيال القادمة

 

                                                                    
 .٥٥/٢قرار اجلمعية العامة    )ب(


