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[بناء على تقريرجلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار 

 [(A/55/569) (اللجنة الرابعة)

 

التعـــاون الـــدويل يف اســـتخدام الفضـــــاء اخلــــارجي يف األغــــراض  -١٢٢/٥٥
السلمية 

 

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشيــــــــر إىل قراراـــــــا ١٢٢/٥١ املؤرخ ١٣ كانون األول/ديسمبـــر ١٩٩٦ و ٦٧/٥٤ و ٦٨/٥٤ املؤرخـني 
٦ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩، 

وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا مبا للبشرية من مصلحة مشتركة يف تعزيـز استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه 
يف األغراض السلمية ويف التوسع يف هذا اال ويف استمرار اجلهود الكفيلة بأن تشمل الفوائد املستمدة من ذلك مجيـع الـدول، 

وأيضا مبا للتعاون الدويل من أمهية يف هذا امليدان وهو ما ينبغي أن تواصل األمم املتحدة توفري مركز تنسيق له، 

وإذ تؤكد من جديد أمهية التعاون الدويل يف تطويــر سـيادة القـانون، مبـا يف ذلـك معايـري قـانون الفضـاء ذات الصلـة 
ودورها اهلام يف التعاون الدويل الستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيد على أوســع نطـاق 

ممكن باملعاهدات الدولية اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، 

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء إمكانية حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، 

وإذ تسلم بأنه ينبغي جلميع الدول، وال سيما الـدول ذات القـدرات الفضائيـة الكـربى، أن تسـهم بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل 

ـــارجي، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا لتعزيــز التعــاون الــدويل يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي  يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخل

واستخدامه يف األغراض السلمية، 

وإذ ترى أن مسألة احلطام الفضائي تشغل بال مجيع الدول، 
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وإذ تالحـظ التقـدم احملـرز يف زيـادة تطويـر االستكشـــاف واالســتخدام الســلميني للفضــاء وكذلــك يف مشــاريع الفضــاء الوطنيــة 

والتعاونية املختلفة اليت تسهم يف التعاون الدويل، وأمهية زيادة التعاون الدويل يف هذا امليدان، 

واقتناعا منها بأمهية التوصيات الـواردة يف القـرار املعنـون �األلفيـة الفضائيـة: إعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية�، الـذي 

ـــالث)، املعقــود يف  اعتمـده مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية (اليونيسـبيس الث

فيينا يف الفترة من ١٩ إىل ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩(١)، 

وإذ تأخذ يف اعتبارها تقرير األمني العام عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث(٢)، 

واقتناعا منها بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاـا يف جمـاالت مـن قبيـل التطبيـب عـن بعـد والتعليـم عـن بعـد ورصـد 

األرض، يسـهم يف بلـوغ أهـداف املؤمتـرات العامليـة الـيت تعقدهـا األمـم املتحـدة والـيت تتنـاول خمتلـــف جوانــب التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 

والثقافية، 

وقد نظرت يف تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني(٣)، 

تؤيد تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني(٣)؛  - ١

 

 

 

 

تشجع الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية اليت تنظم اسـتخدام الفضـاء  - ٢
اخلارجي(٤) إىل النظر يف التصديق على تلك املعاهدات أو االنضمام إليها؛ 

                                                           
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، فيينــا، ١٩-٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩ (  (١)

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.00.I.3)، الفصل األول، القرار ١. 

 .A/55/153 (٢)

 .(A/55/20) الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (٣)

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام  (٤)
الســماوية األخــرى (القــرار ٢٢٢٢ (د-٢١)، املرفــق)؛ واتفــاق إنقــاذ املالحــني الفضــائيني وإعــادة املالحــني الفضــائيني، 
ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي (القرار ٢٣٤٥ (د-(٢٢)، املرفق)؛ واتفاقيــة املســؤولية الدوليــة عــن األضــرار 
الــيت حتدثــها األجســـام الفضائيـــة (القـــرار ٢٧٧٧ (د-٢٦)، املرفـــق)؛ واتفاقيـــة تســـجيل األجســـام املطلقـــة يف الفضـــاء 
اخلــارجي (القــرار ٣٢٣٥ (د-٢٩)، املرفــق)؛ واالتفــاق املنظــم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الســـماوية 

األخرى (القرار ٦٨/٣٤، املرفق). 
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تالحظ أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض  - ٣
السـلمية قـامت يف دورـا التاسـعة والثالثـــني مبواصلــة أعماهلــا الــيت كلفتــها ــا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 

٦٧/٥٤(٥)؛ 

تالحظ مع االرتياح االتفـاق الـذي توصلـت إليـه اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بشـأن مسـألة  - ٤
طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه، وقيام اللجنة الحقا بالتصديق على هذا االتفاق(٦)؛ 

تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية القانونية يف دورا األربعـني، آخـذة يف احلسـبان اهتمامـات  - ٥
مجيع البلدان، وال سيما اهتمامات البلدان النامية، مبا يلي: 

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�

معلومات عن أنشطة املنظمات الدولية املتصلة بقانون الفضاء؛  �٣�

املسائل املتصلــــة بتعريــف الفضــــاء اخلـارجي وتعييــــن حـــدوده وبطبيعـة املـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض  �٤�
واستخدامه، مبا يف ذلـك النظـر يف السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار الثـابت 

بالنسبة لألرض، دون املساس بالدور الذي يضطلع به االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

النظر يف مناقشة كل من املسائل/ البنود التالية:  (ب)
استعراض املبــادئ ذات الصلـة باسـتخدام مصـادر الطاقـة النوويـة  �١�

يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها(٧)؛ 
مشـروع اتفاقيـة املعـهد الـدويل لتوحيـد القـانون اخلـــاص املتعلقــة  �٢�
باملصـاحل الدوليـــة يف املعــدات املتنقلــة، واملشــروع األويل للــربوتوكول 
امللحــق ــا بشــأن مســائل تتعلــق باملمتلكــات الفضائيــة علـــى وجـــه 

التحديد؛ 
مواصلة استعراض مفهوم �الدولـة املُطلقـة� وفقـا خلطـط العمـل  (ج)

اليت اعتمدا اللجنة(٨)؛ 
                                                           

A)، الفصل الثاين – جيم.  انظــــــر: الوثائق الرمسيـــة للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (55/20/ (٥)

املرجع نفسه، الفقرة ١٢٩، و A/AC.105/738، املرفق الثالث.  (٦)

انظر القرار ٦٨/٤٧.  (٧)
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تالحظ أن اللجنة الفرعية القانونية سـتقدم، يف دورـا األربعـني،  - ٦
مقترحاا إىل اللجنة بشأن البنـود اجلديـدة الـيت سـتنظر فيـها اللجنـة الفرعيـة يف 

دورا احلادية واألربعني املقرر عقدها عام ٢٠٠٢؛ 
تالحــظ أيضــا أن اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ســتقوم، يف ســـياق  - ٧
الفقرة ٥ (أ) ��٤ أعاله ووفقا لالتفاق املشـار إليـه يف الفقـرة ٤ أعـاله، بدعـوة 
فريقـها العـامل املعـين ـذا البنـــد إىل معــاودة االنعقــاد للنظــر فقــط يف املســائل 

املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ 
تالحـظ كذلـك أن اللجنـــــة الفرعيــــــة القانونيـة سـوف تقــــوم،  - ٨
ـــاله، بدعــوة فريقــها العــامل إىل معــاودة االنعقــاد  يف سـياق الفقـرة ٥ (ج) أع

للنظر يف هذا البند؛ 
حتيـط علمـا باالتفـاق الـذي توصلـت إليـه اللجنـة يف دورـا األربعـني بشـأن تكويــن  - ٩
مكاتب اللجنة وهيئاا الفرعية للفترة الثانية اليت تبدأ عام ٢٠٠٠، يف سـياق تنفيـذ التدابـري املتصلـة بأسـاليب 
عمـل تلـك اهليئـات(٩)، الـيت أيدـا اجلمعيـة العامـة يف الفقـرة ١١ مـــن قرارهــا ٥٦/٥٢ املــؤرخ ١٠ كــانون 

األول/ديسمرب ١٩٩٧؛ 

تالحظ مع االرتياح أنه قد مت التوصـل بتوافـق اآلراء إىل قـرارات بشـأن تكويـن املكـاتب  - ١٠
للفـترة الثانيـة وتوافـق علـى أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة، وفقـــا لتلــك 
القـرارات الـيت مت التوصـل إليـها بتوافـق اآلراء، بانتخـــاب رئيســيهما للفــترة الثانيــة يف بدايــة الــدورة الثامنــة 

والثالثني والدورة األربعني، على التوايل؛ 

تالحـظ أنـه، وفقـا للتدابـري املتعلقـة بأسـاليب عمـل اللجنـة وهيئاــا الفرعيــة، الــواردة يف  - ١١
الفقرة ٩ أعاله، ستعقد مشاورات فيما بني اموعات اإلقليمية يف الدورة الرابعـة واألربعـني للجنـة لتحديـد 

املسؤوليات اليت ستتوالها كل جمموعة منها يف الفترة الثالثة، اليت تبدأ يف عام ٢٠٠٣؛ 

تالحظ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصلـت، يف دورـا السـابعة والثالثـني، العمـل  - ١٢
املسند إليها مبوجب قرار اجلمعية العامة ٦٧/٥٤(١٠)؛ 

                                                                                                                                                                                                     
الوثائق الرمسية للجمعية العامـــــة، الـــــــدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ والتصويب (A/54/20 و Corr.1)، الفقرة ١١٤.  (٨)

املرجع نفسه، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (A/52/20)، املرفق األول.  (٩)

(١٠) املرجع نفسه، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (A/55/20)، الفصل الثاين – باء. 
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تالحـظ مـع االرتيـاح أن اللجنـــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واصلــت النظــر علــى ســبيل  - ١٣
األولوية، يف دورا السابعة والثالثني، يف بند جدول األعمال املتعلق باحلطام الفضائي؛ 

توافق على ضرورة أن تتناول اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة فعاليـة املمارسـات الراهنـة  - ١٤
للتخفيف من أخطار احلطام الفضائي ومدى تطبيق تلك املمارسات حاليا، وعلى أنه ينبغـي مواصلـة اجلـهود 

الرامية إىل منذجة بيئة احلطام الفضائي وحتديد خصائصها؛ 

تؤيد توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة يف دورـا الثامنـة والثالثـني،  - ١٥
آخذة يف اعتبارها اهتمامات مجيع البلدان، وال سيما البلدان النامية، مبا يلي: 

النظر يف البنود التالية:  (أ)
تبادل عام لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛  �١�  

برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، عقـب مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـــارجي  �٢�  

واستخدامه يف األغراض السلمية (اليونيسبيس الثالث)؛ 

املسائل املتصلة باستشعار األرض مــن بعـد بواسـطة السـواتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه لصـاحل البلـدان الناميـة ورصـد بيئـة  �٣� 

األرض؛ 

النظر يف البنود التالية وفقا خلطط العمل اليت اعتمدا اللجنة يف دورا الثالثة واألربعني(١١):  (ب)

استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  �١�

وسائل وآليات تعزيز التعاون بني الوكــاالت وزيـادة اسـتخدام التطبيقـات واخلدمـات الفضائيـة داخـل هيئـات منظومـة  �٢�

األمم املتحدة وفيما بينها؛ 

تنفيذ نظام فضائي عاملي متكامل ملواجهة الكوارث الطبيعية؛  �٣�

النظر يف مناقشة كل من املسائل والبنود التالية:  (ج)

احلطام الفضائي، وذلك على سبيل األولوية، ومبا يتسق مع الفقرة ٣٧٠ من تقرير اليونيسبيس الثالث(١٢)؛  �١�

                                                           
(١١) انظر: A/AC.105/697 و Corr.1، املرفق الثالث، تذييل خطة العمــل املتعلقــة بالبـنـــد ��١، و A/AC.105/736، املرفــق الثــاين، الفقرتــان 

٤٠ و ٤١، فيما يتعلق بالبندين ��٢ و ��٣ على التوايل. 

تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلـــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، فيينــا، ١٩-٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩ (  (١٢)
 .(A.00.I.3 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع
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دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه يف خمتلـف امليـــادين،  �٢�

مبـا يف ذلـك ميـدان االتصـاالت الفضائيـة، وكذلـك املسـائل املتصلـة بتطـــورات االتصــاالت الفضائيــة، مــع إيــالء اعتبــار خــاص 

الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛ 

أنشطة احلكومات والقطاع اخلاص الرامية إىل تعزيز التعليم يف ميدان العلوم واهلندسة الفضائية؛  �٣�

ـــها إىل اللجنــة بشــأن مشــروع  تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة سـتقدم يف دورـا الثامنـة والثالثـني اقتراح - ١٦

جدول أعمال مؤقت للدورة التاسعة والثالثني للجنة الفرعية اليت ستعقد يف عام ٢٠٠٢؛ 

تقـر توصية اللجنة بأن تدعى جلنة أحباث الفضـاء واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضائيـة، باالتصـال مـع الـدول األعضـاء،  - ١٧

إىل تنظيـم نـدوة حـول موضـوع �األخطـار الـيت تتـهدد األرض مـن األجسـام والظواهـر الفضائيـة� تكـــون املشــاركة فيــها علــى أوســع نطــاق 

ممكن، وتعقد يف أثناء األسبوع األول من الدورة الثامنة والثالثني للجنة الفرعية العلمية والتقنية؛ 

تالحـظ مـع االرتيـاح أنـه سـيجري يف أثنـاء الـدورة الثامنــة والثالثــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة تنظيــم نــدوة  - ١٨

ــة  للصناعـة تشـارك فيـها الـدول األعضـاء وتتنـاول التطبيقـات املسـتجدة للنظـم املالحيـة السـاتلية العامليـة يف حتسـني إنتاجيـة البـىن األساسـية الوطني

واإلقليمية؛ 

توافـق علـى أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا الثامنـة والثالثـني، يف ســياق الفقرتــني ١٥ (أ) ��٢ و  - ١٩

ـــة عــن طريــق الفريــق العــامل اجلــامع، يف تنفيــذ  ١٦ أعـاله، بدعـوة فريقـها العـامل اجلـامع إىل معـاودة االنعقـاد، وعلـى أن تنظـر اللجنـة الفرعي

توصيات اليونيسبيس الثالث؛ 

ـــني، يف ســياق الفقــرة ١٥ (ب)  توافـق أيضـا علـى أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا الثامنـة والثالث - ٢٠

��١ أعاله، بدعوة فريقها العامل املعين باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل معاودة االنعقاد؛ 

تشجع مجيع اهليئـات واملؤسسـات والـربامج التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة علـى أن تسـاهم يف أعمـال اللجنـة الفرعيـة  - ٢١

العلميـة والتقنيـة، يف سـياق الفقـرة ١٥ (ب) ��٢ أعـاله، عـن طريـق أمـور مـن بينـها تزويـد اللجنـة الفرعيـة باملعلومـات املناسـبة ردا علـى قائمـــة 

األسئلة اليت وافقت اللجنة عليها يف دورا الثالثة واألربعني(١٣)؛ 

توافـق علـى أن تتـوىل اللجنــــة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا الثامنـة والثالثـــني، يف ســياق الفقــرة ١٥ (ج) ��١  - ٢٢

أعاله، االضطالع بأعماهلا وفقا ملا وافقت عليه اللجنة يف دورا الثالثة واألربعني(١٤)؛ 

تؤيد برنــامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة لعـام ٢٠٠١، بالصيغـة الـيت اقترحـها للجنـة اخلبـري املعـين بالتطبيقـات  - ٢٣

الفضائية(١٥)؛ 

                                                           
(١٣)  انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (A/55/20)، الفقرة ١١٣. 

(١٤)  املرجع نفسه، الفقرة ١١٩. 
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تالحـظ مـع االرتيـاح أنـه، وفقــا للفقــرة ٣٠ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٧/٥٠ املــؤرخ ٦ كــانون األول/ديســمرب  - ٢٤

١٩٩٥، بـدأ املركـزان اإلقليميـان األفريقيـان لتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء بـاللغتني الفرنسـية واالنكليزيـة، القائمـان يف املغـرب ونيجرييــا، 

على التوايل، بـاكورة أنشـطتهما التعليميـة يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠، وأن مركـز تدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ قـد 

واصل برناجمه التدريسي يف عام ٢٠٠٠، وأنه قد مت إحراز تقـدم كبـري يف خدمـة أهـداف شـبكة مؤسسـات تدريـس وحبـوث علـوم وتكنولوجيـا 

الفضاء لوسط وشرق أوروبا وجنوب شرق أوروبا ويف إنشاء مراكز إقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف مناطق أخرى؛ 

تالحـظ مـع االرتيـاح أيضـا أن الـدول األعضـاء املعنيـة يف آسـيا واحمليـــط اهلــادئ جتــري اآلن، مبســاعدة مــن مكتــب  - ٢٥

ـــو  شـؤون الفضـاء اخلـارجي، مزيـدا مـن املشـاورات ـدف جعـل املركـز املعـين بتدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا واحمليـط اهلـادئ ينم

ليصبح شبكة من عقد الوصل؛ 

تسـلم بفـائدة وأمهيـة مؤمتـرات الفضـاء الـيت تعقدهـا األمريكتـان بالنسـبة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة، وتشـجع علـى عقـــد  - ٢٦

مؤمتر رابع للفضـاء يف األمريكتـني، وتشـجع أيضـا املنـاطق األخـرى علـى أن تقـوم بصفـة دوريـة بعقـد مؤمتـرات إقليميـة بغيـة حتقيـق التقـارب يف 

وجــهات نظــر الــدول األعضــاء يف األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق باملســائل ذات االهتمــام املشــترك يف ميــدان االســتخدامات الســلمية للفضـــاء 

اخلارجي؛ 

ـــة األمــم املتحــدة، فضــال عــن الكيانــات احلكوميــة  حتـث مجيـع احلكومـات واهليئـات واملنظمـات والـربامج يف منظوم - ٢٧

الدولية والكيانات غري احلكومية اليت تضطلع بأنشطة تتصل بالفضـاء علـى اختـاذ اإلجـراءات الالزمـة لتنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث تنفيـذا 

فعـاال، وال سـيما القـرار املعنـون �األلفيـة الفضائيـة: إعـالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية�(١)، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريــرا 

إىل اجلمعية العامة يف دورا السادسة واخلمسني عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛ 

ـــدمي خطــة  تالحـظ أنـه وفقـا للفقـرة ١١ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ٦٨/٥٤، قـام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بتق - ٢٨

عمل لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث(١٦) إىل اللجنة لتنظر فيها يف دورا الثالثة واألربعني؛ 

تطلب إىل األمني العام أن يبدأ يف تنفيذ تلك التدابـري واألنشـطة الـواردة يف خطـة العمـل آنفـة الذكـر واملندرجـة حاليـا  - ٢٩

ضمـن برنـامج عمـل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، اسـتنادا إىل توصيـات اليونيسـبيس الثـالث، وكفالـة التنفيـذ الكـامل للخطـة مبـا يلـزم مـــن 

موارد يف عام ٢٠٠٢؛ 

توافـق علـى ضـرورة أن تقـوم اللجنـة بـإدراج بنـــد يف جــداول أعمــال دوراــا الرابعــة واألربعــني إلــــــى السابعـــــــة  - ٣٠

واألربعيــــن، يف األعوام ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث(١٧)؛ 

                                                                                                                                                                                                     
(١٥) انظر A/AC.105/730، الفرع الثاين. 

(١٦) انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (A/55/20)، الفقرة ٧١. 

املرجع نفسه، الفقرة ٧٦.  (١٧)
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ـــى اجلمعيــة  تطلـب إىل اللجنـة أن تعـد تقريـرا، يف إطـار البنـد املتعلـق بتنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث، لعرضـه عل - ٣١

العامة حىت تقوم اجلمعية يف دورا التاسعة واخلمسـني يف عـام ٢٠٠٤، وفقـا للفقـرة ١٦ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ٦٨/٥٤، باسـتعراض وتقييـم 

تنفيذ نتائج اليونيسبيس الثالث، وأن تنظر يف اختاذ مزيد من اإلجراءات والقيام مبزيد من املبادرات؛ 

تشجع مجيع الدول األعضـاء علـى املسـامهة يف الصنـدوق االسـتئماين لربنـامج األمـم املتـحدة للتطبيقـات الفضائيـة مـن  - ٣٢

أجـل دعـم أنشـطة تنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث، وال سـيما االقتراحـات اخلاصـة باملشـاريع ذات األولويـة، حسـبما أوصـت بـه اللجنــة يف 

دورا الثالثة واألربعني(١٨)؛ 

تالحـظ مـع االرتيـاح أنـه قـد مت، يف سـياق الفقـرة ٧ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ٦٨/٥٤، االضطـالع بأنشـطة خاصـــة  - ٣٣

بـاألمم املتحـدة يف املقـر ويف مكتـب األمـم املتحـدة يف فيينـا يف ٤ تشـرين األول/أكتوبـر ٢٠٠٠، وذلـك لبـدء األســـبوع العــاملي األول للفضــاء، 

وأن بعض الدول األعضاء املهتمة قـد اضطلعـت أيضـا بأنشـطة أخـرى لالحتفـال باألسـبوع العـاملي للفضـاء، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يدعـو 

الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة واملنظمـات غـــري احلكوميــة والصناعــات املتصلــة بالفضــاء إىل تقــدمي التربعــات لدعــم األنشــطة 

املتعلقة باالحتفال باألسبوع العاملي للفضاء؛ 

توصي بإيالء مزيد من االنتباه جلميع املسـائل املتصلـة حبمايـة بيئـة الفضـاء اخلـارجي وحفظـها، وال سـيما املسـائل الـيت  - ٣٤

قد يكون هلا تأثري على بيئة األرض؛ 

ترى أنه من األمور األساسية أن تويل الدول األعضاء مزيدا مـن االهتمـام ملشـكلة اصطـدام األجسـام الفضائيـة، مبـا يف  - ٣٥

ــة النوويـة، باحلطـام الفضـائي، وللجوانـب األخـرى للحطـام الفضـائي، وتدعـو إىل مواصلـة البحـوث الوطنيـة بشـأن  ذلك اليت تعمل مبصادر الطاق

هذه املسألة، وإىل استحداث تكنولوجيـا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضـائي، وإىل مجـع ونشـر البيانـات املتعلقـة باحلطـام الفضـائي، وتـرى أيضـا أنـه 

ينبغـي تزويـد اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة مبـا ميكـن توفـريه مـن معلومـات ـذا الشـــأن، وتســلم بــأن التعــاون الــدويل ضــروري للتوســع يف 

االستراتيجيات املناسبة وامليسورة من حيث التكلفة للتخفيف إىل أقصى حد من تأثري احلطام الفضائي على البعثات الفضائية يف املستقبل؛ 

ــدول ذات القـدرات الفضائيـة الكـربى، علـى اإلسـهام بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل  حتث مجيع الدول، وال سيما ال - ٣٦

ـــارجي، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا لتعزيــز التعــاون الــدويل يف استكشــاف الفضــاء اخلــارجي  يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخل

واستخدامه يف األغراض السلمية؛ 

تؤكد على احلاجة إىل زيــادة الفوائـد املترتبـة علـى تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا وإىل اإلسـهام يف حتقيـق النمـو املنظـم  - ٣٧

لألنشطة الفضائية املواتية الطراد النمـو االقتصـادي والتنميــة املستدامــة يف مجيــع البلـدان، مبـا يف ذلـك التخفيــف مـن آثـار الكـوارث، وال سـيما 

يف البلدان النامية؛ 

                                                           
املرجع نفسه، الفقرة ٨٧.  (١٨)
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ــا الفضـاء وتطبيقاـا أمـام املؤمتـرات الـيت جيـري تنظيمـها داخـل  توافق على ضرورة إبراز الفوائد املترتبة على تكنولوجي - ٣٨

منظومـة األمـم املتحـدة ملعاجلـة القضايـا العامليـة املتصلـة بالتنميـــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة، وعلــى ضــرورة التشــجيع علــى اســتخدام 

تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق أهداف تلك املؤمترات وتنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية(١٩)؛ 

حتيط علما باهتمام بلدان معينـة، ومنـها سـلوفاكيا واململكـة العربيـة السـعودية، قدمـت طلبـات لالنضمـام إىل عضويـة  - ٣٩

اللجنة، وكذلك بالطلبات املقدمة من البلـدان الـيت كـانت تتنـاوب علـى شـغل مقـاعد العضويـة، وهـي بـريو ومجهوريـة كوريـا وكوبـا وماليزيـا، 

من أجل وقف هذه املمارسة واالشـتراك يف العضويـة بصـورة كاملـة، وتطلـب إىل اللجنـة أن تـدرج يف جـدول أعمـال دورـا الرابعـة واألربعـني 

بندا بشأن توسيع عضويتها للنظر يف ضم البلدان اليت تطلب االنضمام إليها كأعضاء كاملي العضوية؛ 

تشجع الدول األعضاء على عقد مشاورات غري رمسية بشأن توسـيع عضويـة اللجنـة يف أثنـاء الـدورة الثامنـة والثالثـني  - ٤٠

للجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة، ويف أثنـاء الـدورة األربعـني للجنـة الفرعيـة القانونيـة، إذا دعـت الضـرورة، بغيـة التوصـل عـن طريـق توافـق اآلراء 

إىل اتفاق بشأن هذه املسألة يف الدورة الرابعة واألربعني للجنة؛ 

تطلب إىل اللجنة أن تستأنف النظر، على سبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي  - ٤١

يف األغراض السلمية، وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا السادسة واخلمسني؛ 

تطلــب أيضــا إىل اللجنــة أن تســتأنف النظــر، يف دورــا الرابعــة واألربعــني، يف البنــد املعنــون �الفوائــــد العرضيـــة  - ٤٢

لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة�؛ 

ـــا الفضــاء� يف أثنــاء  توافـق علـى ضـرورة تنظيـم نـدوة عـن موضـوع �البعـد اإلنسـاين يف تطبيقـات علـوم وتكنولوجي - ٤٣

الدورة الرابعة واألربعني للجنة؛ 

ــة إىل توسـيع نطـاق التعـاون الـدويل فيـما يتصـل بـالبعد االجتمـاعي واالقتصـادي واألخالقـي واإلنسـاين يف  تدعو اللجن – ٤٤

تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ 

ـــاون  تطلـب إىل الوكـاالت املتخصصـة واملنظمـات الدوليـة األخـرى أن تواصـل تعاوـا مـع اللجنـة وأن تعـزز هـذا التع - ٤٥

عند االقتضاء، وأن تزودها بتقارير مرحلية عن أعماهلا املتصلة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ 

تطلـب إىل اللجنـة أن تواصـل عملـها، وفقـا هلـذا القـرار، وأن تنظـر، حسـب االقتضـــاء، يف مشــاريع جديــدة يف جمــال  - ٤٦

أنشطة الفضاء اخلارجي وأن تقدم تقريرا إىل اجلمعية العامـة يف دورـا السادسـة واخلمسـني يتضمـن آراءهـا بشـأن املواضيـع الـيت ينبغـي دراسـتها 

يف املستقبل؛ 

تطلـب أيضـا إىل اللجنـة أن تنظـر يف إنشـاء آليـات جديـدة للتعـاون الـدويل يف جمـال االســـتخدامات الســلمية للفضــاء  - ٤٧

وأن حتدد هذه اآلليات، وفقا لديباجة هذا القرار. 

                                                           
(١٩) انظر القرار ٢/٥٥. 
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اجللسة العامة ٨٣ 
٨ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٠ 


