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    ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء [
  ])A/71/492( (اللجنة الرابعة)

  

ــارجي يف األغـــراض        - ٧١/٩٠ ــاء اخلـ ــدويل يف اســـتخدام الفضـ ــاون الـ التعـ
  السلمية

  
  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٦كــــــانون األول/ديســــــمرب  ١٣املــــــؤرخ  ٥١/١٢٢راراــــــا إىل ق إذ تشـــــري   
ــؤرخ  ٥٤/٦٨ و ــمرب  ٦املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ  ٥٩/٢ و ١٩٩٩كــــ ــرين ت ٢٠املــــ شــــ

 ٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ١٤املؤرخني  ٦١/١١١ و ٦١/١١٠ و ٢٠٠٤األول/أكتوبر 
ــؤرخ  ٦٢/١٠١ و ــانون األ ١٧املـ ــمرب كـ ــؤرخ  ٦٢/٢١٧ و ٢٠٠٧ول/ديسـ ــانون  ٢٢املـ كـ

 ٦٥/٢٧١ و ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب  ١٠املـــؤرخ  ٦٥/٩٧ و ٢٠٠٧األول/ديســـمرب 
ــؤرخ  ــان/أبريل  ٧املـــ ــؤرخ  ٦٦/٧١ و ٢٠١١نيســـ ــمرب   ٩املـــ ــانون األول/ديســـ  ٢٠١١كـــ

كـــــانون  ٥املـــــؤرخ  ٦٨/٥٠ و ٢٠١٢كـــــانون األول/ديســــمرب   ١٨املــــؤرخ   ٦٧/١١٣ و
 ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب   ١١املــؤرخني  ٦٨/٧٥ و ٦٨/٧٤ و ٢٠١٣األول/ديســمرب 

ــ ٦٩/٨٥ و ــمرب   ٥ؤرخ املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ  ٧٠/٨٢ و ٢٠١٤كــــ ــانون  ٩املــــ كــــ
  ،٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣املؤرخ  ٧٠/٢٣٠  و ٢٠١٥األول/ديسمرب 

علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا،     أُحرز مـن تقـدم كـبري يف تطـوير      ما وإذ تؤكد  
مكـن اإلنســان مـن استكشــاف الكـون، ومــا حتقــق مـن إجنــازات بـاهرة يف جهــود استكشــاف      
الفضـاء، مبـا يف ذلـك تعميـق فهــم منظومـة الكواكـب والشـمس واألرض ذاـا، ويف اســتخدام         

دويل الـذي حيكـم   علوم وتكنولوجيا الفضاء لصاحل البشرية مجعاء، ويف إنشاء النظام القانوين الـ 
  األنشطة الفضائية،
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يف هذا الصدد باحملفل الفريد املوجود على الصعيد العاملي للتعـاون الـدويل    وإذ تعترف  
يف جمال األنشـطة الفضـائية الـذي متثلـه جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية           

مبســاعدة مكتــب شــؤون الفضــاء  وجلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وجلنتــها الفرعيــة القانونيــة،
  اخلارجي يف األمانة العامة،

ــدد   ــين      وإذ تشـ ــدة املعـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــنوية اخلمســـني ملـ ــة الـــذكرى السـ ــى أمهيـ علـ
، املقــرر )UNISPACE+50( باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية   

احلـايل ملسـامهة اللجنـة يف     ، والـيت سـتمثل فرصـة للنظـر يف الوضـع     ٢٠١٨االحتفال ا يف عـام  
ــاإل ــث      ة ألدارة العاملي ــد مســار هــذه املســامهة يف املســتقبل، حي نشــطة الفضــاء اخلــارجي وحتدي

أحرزت اللجنـة وهيئتاهـا الفرعيتـان تقـدماً يف األعمـال التحضـريية للـدورات املوضـوعية لكـل          
  ،٢٠١٨منها يف عام 

حة مشتركة يف تعزيز وتوسيع نطاق مبا للبشرية من مصل اقتناعاً راسخاً وإذ هي مقتنعة  
استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـاً للبشـرية         
مجعـاء، ويف مواصــلة اجلهــود كــي تعــم الفوائــد املسـتمدة مــن ذلــك مجيــع الــدول، وأيضــاً بأمهيــة   

  فيه، ة تضطلع بدور املنسقالتعاون الدويل يف هذا امليدان الذي ينبغي أن تظل األمم املتحد

، مبــا يف ذلــك الــدويل أمهيــة التعــاون الــدويل يف إعــالء ســيادة القــانون وإذ تعيـد تأكيــد   
لفضــاء املتصــلة بــذلك ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكشــاف  لــدويل لقــانون االمعــايري 

اق ممكــن الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، وأمهيــة التقيــد علــى أوســع نطــ  
باملعاهــدات الدوليــة الــيت تعــزز اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ملواجهــة          

  التحديات اجلديدة الناشئة، وخصوصاً بالنسبة إىل البلدان النامية،

مـن إمكانيـة حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي،         وإذ يساورها القلـق البـالغ    
رابعة من معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان       وإذ تضع يف اعتبارها أمهية املادة ال

  ،)١(استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

الـدول الـيت هلـا قـدرات كـبرية يف       ال سيمابضرورة أن تسهم مجيع الدول، و وإذ تسلّم  
تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي مـن أجـل تعزيـز       ميدان الفضاء، إسهاماً فعلياً يف منع حـدوث سـباق   

  السلمية، التعاون الدويل وتوطيده يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض

_______________ 

)١( United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843 ص العربــــي، انظــر القـرار    ــــ ى النـــ الع علـــ [لالط
 )، املرفق].٢١ -(د  ٢٢٢٢
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ــالغ    ــق الب ــيت حتــول دون      وإذ يســاورها القل ــة الفضــاء والتحــديات ال مــن هشاشــة بيئ
ــة اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي علــى املــدى الطويــل، وخصوصــاً ار     تطــام احلطــام  إمكاني

  الفضائي الذي ميثل مسألة تثري قلق مجيع الدول،

التقـــدم احملـــرز يف تطـــوير استكشـــاف الفضـــاء وتطبيقاتـــه يف األغـــراض   وإذ تالحـــظ  
السلمية ويف خمتلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، وأمهية مواصـلة تطـوير اإلطـار القـانوين     

  لتعزيز التعاون الدويل يف ميدان الفضاء،

بأن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاـا، مبـا فيهـا االتصـاالت السـاتلية       اقتناعاً منهاو  
غـىن عنـها إلجيـاد     ال ونظم رصد األرض وتكنولوجيات املالحة بواسطة السواتل، توفر أدوات

حلول جمدية طويلة األمد يف جمال التنميـة املسـتدامة وميكـن أن تسـهم بفعاليـة أكـرب يف اجلهـود        
إىل تعزيز التنمية يف مجيع بلدان العامل ومناطقه، وإذ تشدد يف هذا الصـدد علـى ضـرورة    الرامية 

  ،)٢(٢٠٣٠تسخري فوائد تكنولوجيا الفضاء يف سبيل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

ــالغ     ــق الب ــدمرة للكــوارث   وإذ يســاورها القل ــار امل ــن اآلث ــز  )٣(م ، وإذ ترغــب يف تعزي
ني على الصعيد العاملي يف إدارة الكـوارث ومواجهـة حـاالت الطـوارئ     التنسيق والتعاون الدولي

مــن خــالل إتاحــة مزيــد مــن اخلــدمات الفضــائية واملعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة جلميــع البلــدان  
وتعظيم االسـتفادة منـها وتيسـري بنـاء القـدرات وتعزيـز املؤسسـات مـن أجـل إدارة الكـوارث،           

  وخباصة يف البلدان النامية،

بأن استخدام علوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا يف     هي مقتنعة اقتناعاً راسخاًوإذ   
     جماالت مـن بينـها الرعايـة الصـحية عـن ب   عـد وإدارة الكـوارث ومحايـة البيئـة     عـد والتعلـيم عـن ب

وإدارة املوارد الطبيعية ورصد احمليطات واملناخ يساهم يف حتقيق أهداف املـؤمترات العامليـة الـيت    
ا األمــم املتحــدة للتصــدي ملختلــف جوانــب التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،  تعقــده

  وخباصة القضاء على الفقر،

من اآلثار املـدمرة لألمـراض املعديـة، ومنـها مـرض فـريوس        وإذ يساورها القلق البالغ  
زيـز دور احللـول   إيـبوال، على احلياة البشرية واتمع والتنمية، وإذ حتث اتمع الـدويل علـى تع  

املسـتمدة مـن علـوم الفضــاء، وخباصـة دراسـة األوبئـة بواســطة وسـائل االتصـاالت، يف أنشــطة         
  الرصد والتأهب والتصدي،

_______________ 

 .٧٠/١القرار   )٢(

 الطبيعية أو التكنولوجية.على الكوارث “ الكوارث”يدل مصطلح   )٣(
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إىل أن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقـد يف ريـو دي جـانريو     وإذ تشري  
بالدور اهلام الذي تؤديـه علـوم   ، أقر ٢٠١٢حزيران/يونيه  ٢٢إىل  ٢٠بالربازيل، يف الفترة من 

  ،)٤(وتكنولوجيا الفضاء يف تعزيز التنمية املستدامة

يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمـال   وقد نظرت  
  ،)٥(دورا التاسعة واخلمسني

تقرير جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال         تقر  - ١  
الديباجــة  مــن نــب نــصاإىل ج ،لشــكِّيمرفقــه الــذي س ســتثناءا، با التاســعة واخلمســنيدورــ

ها عتمدتسـ جمموعـة كاملـة مـن املبـادئ التوجيهيـة الـيت        ،وجمموعة ثانيـة مـن املبـادئ التوجيهيـة    
  ؛)٦(٢٠١٨ عام يف العامة اللجنة وستحال إىل اجلمعية

ا السـتني، يف البنـود املوضـوعية    على أنه ينبغي للجنة أن تنظر، يف دور توافق  - ٢  
، آخـــذة يف اعتبارهـــا شـــواغل مجيـــع البلـــدان، )٧(املوصـــى ـــا يف دورـــا التاســـعة واخلمســـني

  شواغل البلدان النامية؛ سيما  الو

ــا      تالحــظ  - ٣   ــة واصــلت أعماهل ــة للجن ــة التابع ــة القانوني ــة الفرعي ، يف )٨(أن اللجن
  ؛٧٠/٨٢در عن اجلمعية العامة يف قرارها دورا اخلامسة واخلمسني، وفق التكليف الصا

على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية، يف دورا السادسة واخلمسـني،   توافق  - ٤  
أن تنظر يف البنود املوضوعية وأن تدعو األفرقة العاملة الـيت أوصـت ـا جلنـة اسـتخدام الفضـاء       

، آخــذة يف اعتبارهــا شــواغل مجيــع )٩(رجي يف األغــراض الســلمية إىل االنعقــاد مــن جديــد اخلــا
  شواغل البلدان النامية؛ ال سيماالبلدان، و

_______________ 

 .٢٧٤، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨القرار   )٤(

 ).A/71/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم   )٥(

ــون    )٦( ــة، املعن ــر اللجن ــق تقري ــة الســتدامة أن ”مرف ــادئ التوجيهي ــد:   املب شــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي
، مل يقدم إىل اجلمعية العامة للبت فيه. ومل يسـتكمل بعـد نـص الديباجـة واموعـة الثانيـة مـن        “اموعة األوىل

املبادئ التوجيهية ليشكِّال جمموعـة كاملـة مـن املبـادئ التوجيهيـة، سـتحال إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا الثالثـة           
 من التقرير). ١٣٧إىل  ١٣٣(انظر الفقرات من  ٢٠١٨، يف عام والسبعني

 .٣١٨)، الفقرة A/71/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم   )٧(

 .A/AC.105/1113و  جيم؛ -املرجع نفسه، الفصل الثاين   )٨(

)، الفقــرات مــن A/71/20( ٢٠الوثـائق الرمسيــة للجمعيــة العامـــة، الــدورة احلاديـة والســبعون، امللحــق رقـم      )٩(
 .٢١٤إىل  ٢١٢
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الدول اليت ليست بعـد أطرافـاً يف املعاهـدات الدوليـة املنظمـة السـتخدام        حتث  - ٥  
ضــمام إليهــا وفقــاً علــى النظــر يف التصــديق علــى تلــك املعاهــدات أو االن  )١٠(الفضــاء اخلــارجي

  لقوانينها الوطنية وإدراجها يف تشريعاا الوطنية؛

أن املنهج الدراسي لقانون الفضاء الذي أعده مكتب شـؤون   تالحظ بارتياح  - ٦  
الفضاء اخلارجي ومت نشره جبميع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة ميكـن أن يشـجع علـى إجـراء         

مع الكيانات املعنيـة دعمـاً جلهـود بنـاء القـدرات يف      مزيد من الدراسات داخل الدول بالتعاون 
  جمال قانون وسياسة الفضاء؛

، )١١(أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعـة للجنـة واصـلت أعماهلـا     تالحظ  - ٧  
  ؛٧٠/٨٢يف دورا الثالثة واخلمسني، وفق التكليف الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارها 

ــق  - ٨   ــة        تواف ــا الرابع ــة، يف دور ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــي للجن ــه ينبغ ــى أن عل
ــة       ــيت أوصــت ــا جلن ــة ال ــة العامل ــدعو األفرق ــود املوضــوعية وأن ت واخلمســني، أن تنظــر يف البن

يف اعتبارهـا  إىل االنعقاد من جديد، آخـذة   )١٢(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  شواغل البلدان النامية؛ ال سيماشواغل مجيع البلدان، و

يتعلـق باكتشـاف األجسـام القريبـة      مـا  أمهية تبادل املعلومـات يف  تكرر تأكيد  - ٩  
من األرض الـيت قـد تنطـوي علـى خمـاطر ورصـد تلـك األجسـام وحتديـد خصائصـها الفيزيائيـة            

البلـدان الناميـة ذات القـدرة احملـدودة      ال سـيما ولضمان إدراك مجيع البلدان لألخطـار املمكنـة،   
علــى التنبــؤ بارتطــام األجســام القريبــة مــن األرض وعلــى التخفيــف مــن آثــار هــذا االرتطــام،     
وتؤكد احلاجـة إىل بنـاء القـدرات يف جمـال التصـدي حلـاالت الطـوارئ وإدارة الكـوارث علـى          

تيـاح إنشـاء الشـبكة الدوليـة     حنو فعال يف حالة ارتطام جسـم قريـب مـن األرض، وتالحـظ بار    

_______________ 

استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك       معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الـدول يف ميـدان    )١٠(
)؛ واتفــاق إنقــاذ United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (

   املالحــــــني الفضــــــائيني وإعــــــادة املالحــــــني الفضــــــائيني ورد األجســــــام املطلقــــــة يف الفضــــــاء اخلــــــارجي  
)United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574        ؛ واتفاقيـة املسـؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها(

)؛ واتفاقية تسجيل األجسام املطلقة يف United Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 13810األجسام الفضائية (
املنظم ألنشطة الدول على  )؛ واالتفاقUnited Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020الفضاء اخلارجي (

 ).United Nations, Treaty Series, vol. 1363, No. 23002سطح القمر واألجرام السماوية األخرى (

 -ين )، الفصـل الثـا  A/71/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقـم   )١١(
 .A/AC.105/1109و  باء؛

)، الفقـرات مـن   A/71/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة احلاديـة والسـبعون، امللحـق رقـم       )١٢(
 .١٤٧إىل  ١٤٥
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لإلنذار خبطر الكويكبات والفريق االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية ومـا يضـطلعان   
ــة إىل التصــدي خلطــر ارتطــام       ــة الرامي ــه مــن عمــل لتنفيــذ التوصــيات املتعلقــة بالتــدابري الدولي ب

  ؛)١٣(األجسام القريبة من األرض

مـاً دوليـاً للكويكبـات وذلـك لالحتفـال كــل      حزيران/يونيـه يو  ٣٠يـوم   تعلـن   - ١٠  
عــام علــى املســتوى الــدويل بالــذكرى الســنوية حلــادث انفجــار تنغوســكا يف مســاء ســيبرييا يف     

  ولتوعية عامة الناس خبطر ارتطام الكويكبات؛ ١٩٠٨حزيران/يونيه   ٣٠

أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتخفيــف    تالحــظ مــع التقــدير   - ١١  
الفضائي على أساس طوعي من خالل آليات وطنيـة ومبـا يتسـق مـع املبـادئ التوجيهيـة        احلطام

لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلطـام         
الفضائي ومع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء     

، وتـدعو  ٦٢/٢١٧وأقرـا اجلمعيـة العامـة مبوجـب قرارهـا       )١٤(غراض السـلمية اخلارجي يف األ
ــة        ــيت وضــعتها جلن ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي ال ــادئ التوجيهي ــذ املب ــدول األخــرى إىل تنفي ال

  وطنية املناسبة؛استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بواسطة اآلليات ال

ــه تــرى  - ١٢   ــداً مــن االهتمــام ملشــكلة اصــطدام      ال أن ــدول مزي ــويل ال ــد مــن أن ت ب
األجسام الفضائية اليت تستخدم مصـادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام      ال سيمااألجسام الفضائية، و

الفضائي وللجوانب األخرى املتصلة باحلطـام الفضـائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة       
نة لرصـد احلطـام الفضـائي ومجـع البيانـات      ن هذه املسـألة وإىل اسـتحداث تكنولوجيـا حمسـ    بشأ

املتعلقــة بــه ونشــرها؛ وتــرى أيضــاً أنــه ينبغــي، قــدر اإلمكــان، تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة     
والتقنية مبعلومات يف هذا الشأن، وتوافـق علـى أن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع يف وضـع        

ت املناسبة امليسورة التكلفة للتقليل من أثر احلطام الفضائي على البعثات الفضـائية  االستراتيجيا
  يف املستقبل إىل احلد األدىن؛

الدول اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفضـاء،     ال سيمامجيع الدول، و حتث  - ١٣  
 علــى املســامهة بنشــاط يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء         
اخلارجي، باعتبار ذلك شرطاً أساسياً لتعزيـز التعـاون الـدويل يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي       

  واستخدامه يف األغراض السلمية؛
_______________ 

؛ ١٥٣)، الفقـرة  A/70/20( ٢٠الدورة السبعون، امللحق رقم ؛ املرجع نفسه، ١١٩رة املرجع نفسه، الفق )١٣(
، الفقـرة  A/AC.105/1038و  ؛١٤٤)، الفقـرة  A/68/20( ٢٠الدورة الثامنة والستون، امللحق رقـم  املرجع نفسه، 

 ، واملرفق الثالث.١٩٨

 )، املرفق.A/62/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   )١٤(
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إىل اللجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل         تطلب  - ١٤  
ــن ذلــ        ــراً ع ــدم تقري ــراض الســلمية وأن تق ك إىل مواصــلة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ

اجلمعية العامـة يف دورـا الثانيـة والسـبعني، وتوافـق علـى ضـرورة أن تواصـل اللجنـة النظـر يف           
املنظور األوسـع نطاقـاً لألمـن الفضـائي ومـا يـرتبط بـذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان             

د عبل تعزيـز التعـاون علـى الصـ    تنفيذ األنشطة الفضائية بأمان وبروح املسؤولية، مبا يف ذلك سـ 
  الدويل واإلقليمي واألقاليمي حتقيقاً لذلك اهلدف؛

أن تـدعو إىل عقـد حلقـة نقـاش مشـتركة مـدا نصـف يـوم، يف حـدود           تقرر  - ١٥  
السياسـية   وجلنـة املسـائل  املوارد املتاحة، بني جلنة نزع السالح واألمـن الـدويل (اللجنـة األوىل)    

مســامهة مشــتركة مــن اللجنــتني األوىل   اخلاصــة وإــاء االســتعمار (اللجنــة الرابعــة)، ستشــكِّل  
والرابعـة يف الــذكرى اخلمسـني ملعاهــدة املبــادئ املنظمـة ألنشــطة الـدول يف ميــدان استكشــاف     

لـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى، وأن تـدرج يف       مبـا يف ذ  ،واستخدام الفضـاء اخلـارجي  
التعـاون الـدويل يف   ”جدول األعمال املؤقت لـدورا الثانيـة والسـبعني، يف إطـار البنـد املعنـون       

حلقـة نقـاش مشـتركة    ”، بنـداً فرعيـاً بعنـوان    “استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ات احملتملــــة يف أمــــن الفضــــاء اخلــــارجي    بــــني اللجنــــتني األوىل والرابعــــة بشــــأن التحــــدي    

  ؛)١٥(“واستدامته

أن اللجنـة وافقـت يف دورـا التاسـعة واخلمسـني علـى سـبع         تالحـظ بارتيـاح    - ١٦  
أولويات مواضيعية ملؤمتر األمم املتحدة الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض  

  ؛)١٦(آلياا)، مبا يف ذلك أهدافها وUNISPACE+50( ٢٠١٨السلمية لعام 

الدور املركـزي الـذي يضـطلع بـه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يف          تؤكد  - ١٧  
تعزيز بناء القدرات على استخدام علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا، ويف تقـدمي املسـاعدة       

ــها،    ــى طلب ــاء عل ــة، بن ــدان النامي ــة     يف جمــالللبل ــة املتعلق وضــع السياســات والتشــريعات الوطني
للقانون الدويل للفضـاء وكـذلك يف تعزيـز القـدرات املؤسسـية يف جمـال األنشـطة         قاًوف بالفضاء

الفضائية، وحتث مجيـع الـدول األعضـاء علـى املسـامهة يف الصـندوق االسـتئماين لـدعم برنـامج          
األمــم املتحــدة الســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية لتعزيــز قــدرة املكتــب علــى   

  رية التقنية والقانونية يف جماالته املواضيعية ذات األولوية؛تقدمي اخلدمات االستشا

_______________ 

ــه،   )١٥( ــع نفســـ ــبعون املرجـــ ــة والســـ ــدورة احلاديـــ ــم  الـــ ــق رقـــ ــرة A/71/20( ٢٠، امللحـــ و  ؛٢٧٣)، الفقـــ
A/AC.105/1113 (ج). ١٩، املرفق األول، الفقرة 

 .٢٩٦)، الفقرة A/71/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم   )١٦(
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حلقات العمل والندوات اليت عقـدها مكتـب شـؤون الفضـاء      تالحظ بارتياح  - ١٨  
ــام   ــة     ٢٠١٦اخلــارجي يف ع ــها الفرعي ــة وجلنت ــب أن يواصــل إطــالع اللجن ــب إىل املكت ، وتطل

، علـى  ٢٠١٧رتـه الـيت سـيعقدها يف عـام     العلمية والتقنية وجلنتها الفرعية القانونية، كـل يف دو 
  ؛)١٧(حالة أنشطة بناء القدرات

بأنشطة بناء القدرات املنجـزة يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات        تقر  - ١٩  
البلـدان الناميـة، املشـارِكة يف     ال سيماالفضائية، اليت تعود بفوائد فريدة على الدول األعضاء، و

  تلك األنشطة؛

الذكرى السـنوية العاشـرة لربنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام        ارتياحتالحظ ب  - ٢٠  
)، UN-SPIDERاملعلومـــات الفضـــائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ (

دولـة عضـواً يف إطـار     ٣٨وتقر باإلجنازات اهلامة الـيت حتققـت والـدعم االستشـاري املقـدم إىل      
، إضافة إىل املسامهات القيمة اليت قدمتها شبكة مكاتب )١٨(٢٠٠٦هذا الربنامج منذ إنشائه عام 

الـدعم اإلقليميـة التابعـة لــه، وتشـجع الـدول األعضـاء أن تــزود الربنـامج، علـى أسـاس تطــوعي،          
  املناسب؛ باملوارد اإلضافية الالزمة لتمكينه من تلبية الطلب املتزايد على الدعم يف الوقت

ــد   - ٢١   ــرر تأكيـ ــنداي    تكـ ــار سـ ــة إطـ ــرة   أمهيـ ــوارث للفتـ ــاطر الكـ ــن خمـ ــد مـ    للحـ
ــراض إدارة     )١٩(٢٠٣٠-٢٠١٥ ــا الفضــاء ورصــد األرض ألغ ــة تكنولوجي ــذي يســلّم بقيم ، ال

الكــوارث ومواجهــة حــاالت الطــوارئ، وتالحــظ بارتيــاح اجلهــود الــيت يبــذهلا مكتــب شــؤون  
الت الفضاء اخلارجي وبرناجمه الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكـوارث ومواجهـة حـا   

الطــوارئ مــن أجــل النــهوض بالتعــاون الــدويل كوســيلة لتعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء     
  يتصل ا من خدمات على الصعيدين الوطين واحمللي؛  وما

التقــدم املتواصــل الــذي حتـرزه اللجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم   تالحـظ بارتيــاح   - ٢٢  
ون الفضـاء اخلـارجي بصـفته األمانـة     العاملية للمالحـة بواسـطة السـواتل بـدعم مـن مكتـب شـؤ       

التنفيذيـة للجنـة الدوليــة صـوب حتقيـق التــواؤم والتوافـق التشـغيلي بــني الـنظم الفضـائية العامليــة         
واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت ويف جمال تعزيـز اسـتخدام الـنظم العامليـة للمالحـة      

يـة، وخباصـة يف البلـدان الناميـة، وتالحـظ مـع       بواسطة السواتل وإدماجها يف البىن التحتية الوطن

_______________ 

 .٧٠/٢٣٠، املرفق الثاين، والقرار A/AC.105/1107، انظر أيضاً ٦٠املرجع نفسه، الفقرة   )١٧(

 .٦١/١١٠القرار   )١٨(

 ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣القرار   )١٩(
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التقدير أن اللجنة الدولية ستعقد اجتماعهـا احلـادي عشـر يف مدينـة سوتشـي باالحتـاد الروسـي        
  ؛٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١١إىل  ٦يف الفترة من 

مواصــلة املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا    تالحــظ مــع التقــدير   - ٢٣  
ــة يف عــام   الفضــاء املنتســ  ــا التعليمي ــداً املركــزان   ٢٠١٦بة إىل األمــم املتحــدة براجمه وهــي حتدي

ــة،        ــاللغتني الفرنســية واإلنكليزي ــا الفضــاء، ب ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــان لت ــان األفريقي اإلقليمي
املوجــودان يف املغــرب ونيجرييــا علــى التــوايل، ومركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء يف   

هلادئ املوجود يف الصـني، ومركـز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف       منطقة آسيا واحمليط ا
منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ املوجـود يف اهلنـد، واملركـز اإلقليمـي لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا           
الفضـــاء يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحـــر الكاريبــــي، ولـــه حرمـــان جامعيـــان يف الربازيـــل  

كنولوجيـــا الفضـــاء لغـــريب آســـيا املوجـــود يف األردن، واملكســيك، ومركـــز تـــدريس علـــوم وت 
وتشجع املراكز اإلقليمية على أن تستمر يف تعزيز التوسع يف إشراك املرأة يف براجمها التعليميـة،  
وتوافق علـى ضـرورة أن تواصـل املراكـز اإلقليميـة موافـاة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف           

  األغراض السلمية مبعلومات عن أنشطتها؛

على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقـاليمي يف جمـال األنشـطة     تشدد  - ٢٤  
الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية ومسـاعدة الـدول     

، )٢(٢٠٣٠يف تنمية قـدراا يف جمـال الفضـاء واملسـامهة يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام          
وتطلــب إىل املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة وأفرقــة اخلــرباء التابعــة هلــا، حتقيقــاً هلــذه الغايــة، تــوفري     
ــة،        ــؤمترات اإلقليمي ــذ التوصــيات الصــادرة عــن امل ــن تنفي ــدان م ــتمكني البل ــة ل املســاعدة الالزم

ل يف مجيـع ميـادين   وتالحظ يف هذا الصـدد أمهيـة مشـاركة املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـ         
  العلوم والتكنولوجيا؛

يف ذلك الصدد بالدور اهلام الذي تؤديه منظمات مـن بينـها منظمـة آسـيا      تقر  - ٢٥  
واحمليط اهلادئ للتعـاون يف جمـال الفضـاء والوكالـة الفضـائية األوروبيـة واملـؤمترات وغريهـا مـن          

ولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة   اآلليات مثل مؤمتر القيادات األفريقية بشأن تسخري علوم وتكن
ــؤمتر الفضــاء         ــادئ، وم ــي للوكــاالت الفضــائية آلســيا واحملــيط اهل ــدى اإلقليم املســتدامة، واملنت

  لألمريكتني، يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الدول؛

على ضرورة زيـادة فوائـد تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا واملسـامهة يف        تشدد  - ٢٦  
الفضائية املواتية للنمو االقتصادي املطرد والتنميـة املسـتدامة علـى حنـو مـنظَّم يف       زيادة األنشطة

مجيــع البلــدان، مبــا يف ذلــك تعزيــز الــبىن التحتيــة املســتدامة للبيانــات الفضــائية علــى الصــعيدين   
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ــة يف       ــوارث، وخباصـ ــار الكـ ــن آثـ ــد مـ ــف للحـ ــى التكيـ ــدرة علـ ــاء القـ ــوطين وبنـ ــي والـ اإلقليمـ
  النامية؛  البلدان

ــد   - ٢٧   ــا الفضــاء وتطبيقاــا يف     تكــرر تأكي ــد تكنولوجي ــرويج لفوائ احلاجــة إىل الت
املؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة يف ميـادين التنميـة االقتصـادية           

  ـا، وت م بضـرورة التـرويج لألمهيـة اجلوهريـة لعلـوم      سـلِّ واالجتماعية والثقافية وامليادين املتصـلة
كنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاــا علــى كــل مــن الصــعيد العــاملي واإلقليمــي والــوطين واحمللــي يف  وت

إعداد السياسات وبـرامج العمـل وتنفيـذها، مبـا يف ذلـك مـن خـالل اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق           
  ؛٢٠٣٠أهداف تلك املؤمترات ومؤمترات القمة، ويف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

ــد تشــجع  - ٢٨   ــة، علــى إدراج جــدوى    ال ول األعضــاء أن تعمــل، حتقيقــاً هلــذه الغاي
تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء واستخدام البيانـات اجلغرافيـة املسـتمدة مـن الفضـاء يف تلـك       
ــارجي يف      ــاء اخلـ ــؤون الفضـ ــراك مكتـــب شـ ــع إشـ ــات، مـ ــة والعمليـ ــؤمترات القمـ ــؤمترات ومـ املـ

  الصدد؛  هذا

ارجي علـى أن يشـارك يف تلـك املـؤمترات     مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـ     تشجع  - ٢٩  
ومــؤمترات القمــة والعمليــات واألنشــطة األخــرى مشــاركة فعالــة دعمــاً ألهــداف مــؤمتر األمــم  

ــام       ــلمية لعـ ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــدة الستكشـ  ٢٠١٨املتحـ
)UNISPACE+50حســـب االقتضـــاء، وأن يـــنظم أنشـــطة بنـــاء القـــدرات ويعقـــد احملاضـــرات ( 

ــدويل يف اســتخدام الفضــاء         ــاون ال ــز التع ــة تعزي ــة بغي ــة والبحثي ويشــارك يف األنشــطة األكادميي
  اخلارجي يف األغراض السلمية؛

االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضـاء اخلـارجي (هيئـة     حتث  - ٣٠  
، حبـث  األمم املتحدة للفضـاء) علـى أن يواصـل، حتـت قيـادة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي         

ما يف خطة التنمية املسـتدامة لعـام   السبل اليت تكفل مسامهة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقا
، وتشجع كيانات منظومة األمم املتحدة على املشـاركة، حسـب االقتضـاء، يف جهـود     ٢٠٣٠

  التنسيق اليت تبذهلا هيئة األمم املتحدة للفضاء؛

ى مواصلة االضطالع بأنشـطة بنـاء   مكتب شؤون الفضاء اخلارجي عل تشجع  - ٣١  
القدرات والتواصل املرتبطة بأمن الفضاء وبتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف أنشـطة الفضـاء   
ــارجي يف       ــاء اخلـ ــطة يف الفضـ ــتدامة األنشـ ــياق اسـ ــمن سـ ــاء، وضـ ــب االقتضـ ــارجي، حسـ اخلـ

  البعيد؛  األمد

  أن تصبح نيوزيلندا عضواً يف اللجنة؛ تقرر  - ٣٢  
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قــرار اللجنــة القاضــي مبــنح احتــاد النقــل اجلــوي الــدويل مركــز املراقــب     تؤيــد  - ٣٣  
  ؛)٢٠(الدائم

اموعات اإلقليمية على أن حتث الدول األعضاء يف اللجنـة الـيت هـي     تشجع  - ٣٤  
  أعضاء يف تلك اموعات على املشاركة الفعالة يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني. أيضاً

  
  ٥٣ اجللسة العامة

  ٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٦

 

_______________ 

  .٣١٥)، الفقرة A/71/20( ٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة احلادية والسبعون، امللحق رقم  )٢٠(




