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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 

 [(A/56/548)(اللجنة الرابعة) اء االستعماربناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإ]

 

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ٥١/٥٦

إن اجلمعية العامة، 

إذ تشـري إىل قراراـا ١٢٢/٥١ املـؤرخ ١٣ كـانون األول/ديســـمرب ١٩٩٦ و ٦٨/٥٤ املــؤرخ ٦ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩ 

و ١٢٢/٥٥ املؤرخ ٨ كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٠، 

وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا مبا للبشرية مــن مصلحـة مشـتركة يف تعزيـز استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض 

السلمية ويف التوسع يف هذا اـال، بوصفـه جمـاال مفتوحـا للبشـرية مجعـاء ويف اسـتمرار اجلـهود الكفيلـة بـأن تشـمل الفوائـد املسـتمدة مـن ذلـك 

مجيع الدول، 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 ودورهـا املـهم 
يف التعاون الدويل الستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، وأمهيـة التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعـاهدات الدوليـة 

اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديدة الناشئة، 

وإذ يسـاورها بااـغ 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 
يف منع حدوث سباق تسلح يف الفضاء اخلارجي، باعتبــار ذلـك شـرطا أساسـيا لتعزيـز وتوطيـد التعـاون الـدويل يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي 

واستخدامه يف األغراض السلمية، 

وإذ ترى أن مسألة احلطام الفضائي تشغل بال مجيع الدول، 

ـــاف واالســتخدام الســلميني للفضــاء وكذلــك يف مشــاريع الفضــاء الوطنيــة  وإذ تالحـظ التقـدم احملـرز يف زيـادة تطويـر االستكش
والتعاونية املختلفة اليت تسهم يف التعاون الدويل، وأمهية زيادة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان، 
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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 حتيط علما بتقرير 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، يف مجلة أمور منها القضاء على الفقر، 

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

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

 

 

 

 

حتث الدول الـيت مل تصبـح بعـد أطرافـا يف املعـاهدات الدوليـة الـيت تنظـم اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي(٤) علـى النظـر يف  - ٢

التصديق على تلك املعاهدات أو االنضمام إليها؛ 

تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية قـامت يف دورــا  - ٣

األربعني مبواصلة أعماهلا اليت كلفتها ا اجلمعية العامة يف قرارها ١٢٢/٥٥(٥)؛ 

 __________

انظر: تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثــالث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية، فيينــا، ١٩-٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩  (١)
(منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع A.00.I.3)، الفصل األول، القرار ١. 

 .Corr.1 و ،A/56/394 (٢)

 .(Corr.1و ،A الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الســـادســة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ والتصويب (56/20/ (٣)

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (القــرار  (٤)
٢٢٢٢ (د-٢١)، املرفق)؛ واتفاق إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحــني الفضــائيني، ورد األجســام املطلقــة يف الفضــاء اخلــارجي (القــــرار ٢٣٤٥ 
(د-٢٢)، املرفق)؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتدثها األجسام الفضائية (القرار ٢٧٧٧ (د-٢٦)، املرفق)؛ واتفاقية تسجيل األجســام 
املطلقة يف الفضاء اخلارجي (القرار ٣٢٣٥ (د-٢٩)، املرفق)؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (القــرار 

٦٨/٣٤، املرفق). 

/A، و Corr.1)، الفصــل الثــاين –  انظــــــر: الوثائق الرمسيـــة للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقـــم ٢٠ والتصويــب (56/20 (٥)
دال. 
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تالحظ مع االرتياح االتفاق الـذي توصلـت إليـه اللجنـة الفرعيـة القانونيـة بشـأن مسـألة طبيعـة املـدار الثـابت بالنسـبة  - ٤

لألرض واستخدامه، وقيام اللجنة الحقا بالتصديق على ذلك االتفاق(٦)؛ 

ـــأن تقــوم اللجنــة الفرعيــة القانونيــة يف دورــا  تؤيـد توصيـة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ب - ٥

احلادية واألربعني، آخذة يف احلسبان اهتمامات 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�

املعلومات املتصلة بأنشطة املنظمات الدولية املتصلة بقانون الفضاء؛  �٣�

املسائل املتصلــــة مبا يلي:  �٤�

تعريف الفضـــاء اخلارجي وتعيني حدوده؛  أ -

طبيعة املدار الثابت بالنسبة لألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر يف السـبل والوسـائل الكفيلـة بتحقيـق  ب -

االسـتخدام الرشـيد والعـادل للمـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض، دون املسـاس بـالدور الـذي يضطلـع بـــه االحتــاد الــدويل 

لالتصاالت السلكية والالسلكية؛ 

النظر يف مناقشة كل من املسائل/البنود التالية:  (ب)

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي وإمكان تنقيحها(٧)؛  �١�

النظر يف االتفاقية املتعلقـة باملصـاحل الدوليـة يف املعـدات املتنقلـة، الـيت فتـح بـاب التوقيـع عليـها يف كيـب تـاون، جنـوب  �٢�

أفريقيــا، يف ١٦ تشــرين الثــاين/نوفمــرب ٢٠٠١، واملشــروع األويل للــربوتوكول املعــين مبســــائل تتعلـــق باملمتلكـــات 

الفضائية على وجه التحديد؛ 

مواصلـة اسـتعراض مفـهوم �الدولـة املُـطلـِــقة� وفقـا خلطـط العمـل الـيت اعتمدـا جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلــارجي يف  (ج)

األغراض السلمية(٨)؛ 

تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة ســـتقدم، يف دورــا احلاديــة واألربعــني، مقترحاــا إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء  - ٦

اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن البنود اجلديدة اليت ستنظر فيها اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واألربعني املقرر عقدها عام ٢٠٠٣؛ 

 __________

A)، الفقرة ١٢٩.  A/AC.105/738، املرفق الثالث؛ والوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (55/20/ (٦)

انظر القرار ٦٨/٤٧.  (٧)

A)، الفصل الثاين-جيم، الفقرة ١١٤.  الوثائق الرســــمية للجمعية العامـــــة، الـــــــدورة الرابعة واخلمســـــون، امللحق رقم ٢٠ (54/20/ (٨)
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توافـق علـى أنه ينبغـي للجنـة الفرعيـة القانونيـة أن تقـوم، يف سـياق الفقـرة ٥ (أ) ��٢ أعــاله بإنشــاء فريــق عــامل لــه  - ٧

الصالحيات اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية يف دورا األربعني(٩) اليت ستعقد ملدة ثالث سنوات، من عام ٢٠٠٢ إىل عام ٢٠٠٤؛ 

تالحـظ أن جلنـة اسـتخدام الفضـاء يف األغـراض السـلمية سـتدعو الـدول األعضــاء املهتمــة إىل تعيــني خــرباء يقومــون  - ٨

بتحديد اجلوانب املتعلقة بأخالقيات سياسات الفضــاء مـن تقريـر اللجنـة العامليـة املعنيـة بأخالقيـات املعـارف العلميـة والتكنولوجيـا التابعـة ملنظمـة 

األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة، الـيت قـد تكـون حباجـة للدراسـة مـن قبـل جلنـة اسـتخدام الفضـاء يف األغـراض السـلمية، وبصياغـــة تقريــر 

بالتشاور مع منظمات دوليـة أخـرى وباالتصـال الوثيـق مـع اللجنـة العامليـة، ـدف تقـدمي عـرض عـن املسـألة يف الـدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة 

الفرعية القانونية، يف إطار بند جدول األعمال املعنون �املعلومات املتعلقة بأنشطة املنظمات الدولية ذات الصلة بقانون الفضاء�؛ 

تالحظ أيضا أن اللجنـة الفرعيـة القانونيـة سـتقوم، يف سـياق الفقـرة ٥ (أ) ��٤ أعـاله، ووفقـا لالتفـاق املشـار إليـه يف  - ٩

ــني  الفقـرة ٤ أعـاله، بدعـوة فريقـها العـامل املعـين ـذا البنـد إىل معـاودة االنعقـاد للنظـر فقـط يف املسـائل املتصلـة بتعريـف الفضـاء اخلـارجي وتعي

حدوده؛ 

تؤيـد موافقـة اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف سـياق الفقـرة ٥ (ب) ��٢ أعـاله، بشـــأن إنشــاء آليــة استشــارية خمصصــة  - ١٠

الستعراض املسائل ذات الصلة(١٠)؛ 

تالحظ أنه يف سياق الفقرة ٥ (ج) أعاله، ستعاود اللجنــة الفرعيـة القانونيـة عقـد اجتماعـات فريقـها العـامل للنظـر يف  - ١١

هذا البند؛ 

ــا للتدابـري املتعلقـة بأسـاليب عمـل جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وهيئاـا  توافق على أنه، وفق - ١٢

الفرعيـة(١١)، الـيت وافقـت عليـها اجلمعيـة العامـة فـــــي الفقـرة ١١ مـن قرارهـا ٥٦/٥٢ املـــؤرخ ١٠ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٧، ينبغــي أن 

تتوصـل اللجنـة إىل اتفـاق بتوافـق اآلراء يف دورـا اخلامسـة واألربعـني يف عـام ٢٠٠٢ بشـأن تشـكيل مكتـــب اللجنــة وهيئاــا الفرعيــة للواليــة 

الثالثة اعتبارا من عام ٢٠٠٣؛ 

تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واصلـت، يف دورـا الثامنـة والثالثـني، العمـل املسـند إليـها مبوجـــب قــرار  - ١٣

اجلمعية العامة ١٢٢/٥٥(١٢)؛ 

ـــة واصلــت النظــر علــى ســبيل األولويــة، يف دورــا الثامنــة  تالحـظ مـع االرتيـاح أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقني - ١٤

والثالثني، يف بند جدول األعمال املتعلق باحلطام الفضائي؛ 

 __________

انظر A/AC.105/763 ، الفقرة ١١٨.  (٩)

/A، و  املرجع نفسه، الفقرة ٩٤؛ انظر أيضا: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الــدورة السادســة واخلمســون، امللحــق رقــم ٢٠ والتصويــب (56/20 (١٠)
Corr.1)، الفقرتان ١٧٢ و ١٧٣. 

انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (A/52/20)، املرفق األول.  (١١)

املرجع نفسه، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ والتصويب (A/56/20، و Corr.1)، الفصل الثاين - جيم.  (١٢)
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تؤيد توصية جلنة استخدام الفضاء يف األغـراض السـلمية بـأن تقـوم اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا التاسـعة  - ١٥

والثالثني، آخذة يف اعتبارها اهتمامات مجيع البلدان، وال سيما اهتمامات البلدان النامية، مبا يلي: 

النظر يف البنود التالية:  (أ)

تبادل عام لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛  �١�

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛  �٢�

تنفيـذ توصيـات مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية  �٣�

(اليونيسبيس الثالث)؛ 

املسـائل املتصلـة باستشـعار األرض مـن بعـد بواسـطة السـاتل، مبـا يف ذلـك تطبيقاتـه لصـاحل البلـدان الناميـة ورصـد بيئــة  �٤�

األرض؛ 

النظر يف البنود التالية وفقا خلطط العمل اليت اعتمدا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية(١٣):  (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�

احلطام الفضائي؛  �٤�

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

دراسـة الطبيعـة الفيزيائيـة واخلـواص التقنيـة للمـدار الثـابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه وتطبيقاتـه يف خمتلـف امليـــادين،  �١�

مبا يف ذلك ميدان االتصاالت الفضائية، وكذلـك املسـائل األخـرى املتصلـة بتطـورات االتصـاالت الفضائيـة، مـع إيـالء 

اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛ 

التعاون الدويل على احلد من الدعاية الفضائية املعرقلة اليت ميكن أن تتداخل مع األرصاد الفلكية؛  �٢�

حشد املوارد املالية لتطوير القدرات يف جمال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا؛  �٣�

تالحـظ أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة سـتقدم يف دورـا التاسـعة والثالثـني اقتراحـها إىل جلنـة اســـتخدام الفضــاء  - ١٦

اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن مشروع جدول أعمال مؤقت للدورة األربعني للجنة الفرعية اليت ستعقد يف عام ٢٠٠٣؛ 

 __________

(١٣) انظر: A/AC.105/697 و Corr.1، املرفق الثالث، التذييل، فيما يتصل خبطة العمل املتعلقـة بالبـنــد ��١؛ و A/AC.105/736، املرفـق الثـاين، الفقرتـان ٤٠ و 
٤١، فيما يتعلق بالبندين ��٢ و ��٣ على التوايل؛ و A/AC.105/761، الفقرة ١٣٠، فيما يتعلق بالبند ��٤. 
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تقــر توصيـة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بـأن تدعـى جلنـة أحبـاث الفضـاء واالحتـــاد الــدويل  - ١٧

للمالحة الفضائية، باالتصال مع الــدول األعضـاء، إىل تنظيـم نـدوة حـول موضـوع �االستشـعار مـن بعـد إلدارة امليـاه يف البلـدان القاحلـة وشـبه 

القاحلة� تكون املشـاركة فيـها علـى أوسـع نطـاق ممكـن، وتعقـد يف أثنـاء األسـبوع األول مـن الـدورة التاسـعة والثالثـني للجنـة الفرعيـة العلميـة 

والتقنية؛ 

ـــة العلميــة والتقنيــة تنظيــم نــدوة  تالحـظ مـع االرتيـاح أنـه سـيجري يف أثنـاء الـدورة التاسـعة والثالثـني للجنـة الفرعي - ١٨

ـــة وأثــره يف التطبيقــات  للصناعـة تشـارك فيـها الـدول األعضـاء وتركـز فيـها علـى اـال الواعـد لالستشـعار مـن بعـد ذي القـدرة التحليليـة العالي

التشغيلية ومناقشة حالة سوق الفضاء اجلديدة؛ 

توافق على أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا التاسـعة والثالثـني، يف سـياق الفقـرات ١٥ (أ) ��٢ و  - ١٩

��٣ و ١٦ أعاله، بدعوة فريقها العامل اجلامع إىل معاودة االنعقاد؛ 

توافـق أيضـا علـى أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دورـا التاسـعة والثالثـني، يف سـياق الفقـــرة ١٥ (ب)  - ٢٠

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

تدعـو االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي إىل أن يســـاهم يف أعمــال اللجنــة الفرعيــة  - ٢١

العلمية والتقنية، يف سياق الفقرة ١٥ (ب) ��٢ أعاله، عـن طريـق أمـور مـن بينـها النظـر يف العوائـق الـيت حتـول دون زيـادة اسـتخدام التطبيقـات 

واخلدمات الفضائية داخل منظومة األمم املتحدة واقتراح الوسائل واآلليات إلزالة هذه العوائق(١٤)؛ 

ـــام ٢٠٠٢، بالصيغــة الــيت اقترحــها للجنــة اســتخدام الفضــاء يف  تؤيـد برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة لع - ٢٢

األغراض السلمية اخلبري املعين بالتطبيقات الفضائية(١٥)؛ 

تالحـظ مـع االرتيـاح أنـه، وفقـــا للفقــرة ٣٠ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٧/٥٠ املــؤرخ ٦ كــانون األول/ديســمرب  - ٢٣

ـــا الفضــاء باللغــة الفرنســية واللغــة االنكليزيــة، القائمــان يف املغــرب  ١٩٩٥، واصـل املركـزان اإلقليميـان األفريقيـان لتدريـس علـوم وتكنولوجي

ونيجرييـا، علـى التـوايل، ومركـز تدريـس علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آسـيا واحمليـــط اهلــادئ براجمــها التدريســية يف عــام ٢٠٠١، وأنــه قــد مت 

إحراز تقــدم يف تعزيـز أهـداف شـبكة مؤسسـات تدريـس وحبـوث علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء لوسـط وشـرق وجنـوب شـرق أوروبـا ويف إنشـاء 

مراكز إقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف مناطق أخرى؛ 

تالحظ أن الدول األعضاء املعنية يف آسيا واحمليط اهلادئ واصلـت، مبسـاعدة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، إجـراء  - ٢٤

املزيد من املشاورات دف جعل مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ ينمو ليصبح شبكة من عقد التواصل؛ 

٢٥ - تسلم بفائدة وأمهية مؤمترات الفضاء اليت تعقدها األمريكتان بالنسـبة لبلـدان أمريكـا الالتينيـة، وتالحـظ مـع االرتيـاح 

أن كولومبيـا عرضـت أن تسـتضيف مؤمتـرا رابعـا للفضـــاء خــاص بــاألمريكتني يف عــام ٢٠٠٣، وســيعقد مــن أجلــه مؤمتــر حتضــريي يف أثنــاء 

 __________

انظر A/AC.105/761، الفقرة ٨١.  (١٤)

انظر A/AC.105/750، الفروع الثاين إىل الرابع.  (١٥)
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F، الـذي سـيقام يف سـانتياغو يف نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢، وتشـجع املنـاطق األخـرى  I DAE ــروف باسـم املعرض الدويل للطريان والفضاء، املع

على أن تقوم بصفة دورية بعقد مؤمترات إقليميـة بغيـة حتقيـق التقـارب يف وجـهات نظـر الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة فيمـا يتعلـق باملسـائل 

ذات االهتمام املشترك يف ميدان االستخدامات السلمية للفضاء اخلارجي؛ 

ـــة األمــم املتحــدة، فضــال عــن الكيانــات احلكوميــة  حتـث مجيـع احلكومـات واهليئـات واملنظمـات والـربامج يف منظوم - ٢٦

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

فعاال، وال سيما قراره املعنون �األلفية الفضائية: إعالن فيينـا بشـأن الفضـاء والتنميـة البشـرية�(١)، وتطلـب إىل األمـني العـام أن يقـدم تقريـرا إىل 

اجلمعية العامة يف دورا السابعة واخلمسني عن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛ 

تالحظ مع االرتياح أن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية شـكلت يف دورـا الرابعـة واألربعـني  - ٢٧

أفرقـة عمـل حتـت القيـادة الطوعيـة للـدول األعضـاء مـن أجـل تنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث، الـيت منحتـها الـدول األعضـاء األولويـة العليــا 

واليت عرضت الدول األعضاء أن تضطلع من أجلـها بـدور قيـادي يف األنشـطة املتصلـة ـا، وأن أفرقـة العمـل تلـك سـتقدم تقـارير عـن األعمـال 

اليت تقوم ا وتقدم خطط عمل إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا التاسعة والثالثني للموافقة عليها(١٦)؛ 

ـــالفقرة ٢٩ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ١٢٢/٥٥، فــإن املــوارد الالزمــة لتنفيــذ التدابــري والقيــام  تالحـظ أنـه عمـال ب - ٢٨

باألنشـطة املنصـوص عليـها يف خطـة العمـل الـيت قدمـها مكتـب شـؤون الفضـــاء اخلــارجي مــن أجــل تنفيــذ توصيــات اليونيســبيس الثــالث قــد 

أدرجت يف امليزانية الربناجميـة املقترحـة لفـترة السـنتني ٢٠٠٢-٢٠٠٣(١٧)، وأن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية شـددت 

على أمهية التنفيذ الكامل خلطة العمل بواسطة املوارد الالزمة يف عام ٢٠٠٢(١٨)؛ 

توافـق علـى ضـرورة أن تقـوم اللجنـة عمـال بـالفقرة ٣٠ مـن قـرار اجلمعيـة العامـة ١٢٢/٥٥، بـإدراج بنـد يف جـداول  - ٢٩

أعمال دوراا اخلامسة واألربعني إىل السابعة واألربعني بشأن تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث؛ 

٣٠ - تطلب إىل اللجنة أن تعد تقريرا، يف إطــار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق بتنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث، لعرضـه 

ـــرة ١٦ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة ٦٨/٥٤،  علـى اجلمعيـة العامـة حـىت تقـوم اجلمعيـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني يف عـام ٢٠٠٤، وفقـا للفق

باستعراض وتقييم تنفيذ نتائج اليونيسبيس الثـالث، وأن تنظـر يف اختـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات والقيـام مبزيـد مـن املبـادرات، وتوافـق علـى أنـه مـن 

املستصوب يف هذا السياق تشكيل فريق عامل تابع للجنة يأخذ يف االعتبار عمل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف هذا اخلصوص؛ 

ــارجي يف األغـراض السـلمية أن تقـدم إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة  تطلب أيضا إىل جلنة استخدام الفضاء اخل - ٣١

واخلمسني توصيات لكي تنظر فيها بشأن شكل ونطاق االستعراض املذكور أعاله من قبل اجلمعية العامة وجوانبه التنظيمية؛ 

 __________

/A، و Corr.1)، الفقــرات ٥٠ -  انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الســــــــادسة واخلمسون، امللحــق رقــم ٢٠ والتصويــب (56/20 (١٦)
 .٦٢

املرجع نفسه، امللحق رقم ٦ (A/56/6/Rev.1)، الفرع ٦.  (١٧)

املرجع نفسه، امللحق رقم ٢٠ والتصويب (A/56/20، و Corr.1)، الفقرة ٦٤.  (١٨)
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حتث مجيع الدول األعضـاء علـى املسـامهة يف الصنـدوق االسـتئماين لربنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة دعمـا  - ٣٢

ألنشـطة تنفيـذ توصيـات اليونيسـبيس الثـالث، وال سـيما االقتراحـات اخلاصـة باملشـاريع ذات األولويـــة، حســبما أوصــت بــه اللجنــة يف دورــا 

الثالثة واألربعني(١٩)؛ 

ـــري الدعــم السياســي جلميــع املســائل املتصلــة حبمايــة بيئــة الفضــاء اخلــارجي  توصـي بـإيالء مزيـد مـن االهتمـام وتوف - ٣٣

وحفظها، وال سيما تلك املسائل اليت قد يكون هلا تأثري يف بيئة األرض؛ 

تـرى أنه من األمور األساسـية أن تـويل الـدول األعضـاء مزيـدا مـن االهتمـام ملشـكلة اصطـدام األجسـام الفضائيـة، مبـا  - ٣٤

ـــائي، وللجوانــب األخــرى للحطــام الفضــائي، وتدعــو إىل مواصلــة البحــوث  يف ذلـك تلـك الـيت تعمـل مبصـادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام الفض

الوطنيـة بشـأن هـذه املسـألة، السـتحداث تكنولوجيـا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضـائي، وجلمـع ونشـر البيانـات املتعلقـة باحلطـام الفضـائي، وتـــرى 

أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة مبـا ميكـن توفـريه مـن معلومـات ـذا الشـأن، وتسـلم بـأن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع 

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

ــدول ذات القـدرات الفضائيـة الكـربى، علـى اإلسـهام بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل  حتث مجيع الدول، وال سيما ال - ٣٥

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  - ٣٦

لألنشطة الفضائية املواتية الطراد النمو االقتصادي والتنميـة املستدامـــة يف مجيــع البلــدان، مبـا يف ذلـك التخفيـف مـن آثـار الكـوارث، وخصوصـا 

يف البلدان النامية؛ 

ــا الفضـاء وتطبيقاـا أمـام املؤمتـرات الـيت جيـري تنظيمـها داخـل  توافق على ضرورة إبراز الفوائد املترتبة على تكنولوجي - ٣٧

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(٢٠)؛ 

ــة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية قـدم رسـالة إىل األمـني العـام(٢١)، بنـاء علـى  تالحظ أن رئيس جلن - ٣٨

طلب اللجنة يف دورــا الرابعـة واألربعـني، اسـترعى فيـها انتباهـه إىل ضـرورة النظـر يف إسـهامات علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء، يف حتقيـق أهـداف 

مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية إىل حد كبري مع وضع احتياجات البلدان النامية بصفة خاصة يف احلسبان(٢٢)؛ 

 __________

املرجع نفسه، الدورة اخلامسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ (A/55/20)، الفقرة ٨٧.  (١٩)

انظر القرار ٢/٥٥.  (٢٠)

 .A/56/306 (٢١)

A، وCorr.1)، الفقرة ١١٣.  انظر: الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم ٢٠ والتصويب(56/20/ (٢٢)
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تدعو مجيع اهليئات واملنظمات والربامج التابعــــة ملنظومـــة األمـــم املتـحـدة، وال سـيما تلـك الـيت تشـارك يف االجتمـاع  - ٣٩

املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي، إىل حتديـد التوصيـات الـيت تقدمـت ـا مؤمتـرات األمـم املتحـدة الرئيسـية والـيت ميكـــن 

تنفيذها باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ 

ــا،  تقـرر إنتهـاء ممارسـة التنـاوب علـى شغـل مقـاعد العضويـة بـني بـريو وكوبـا، وكذلـك بـني ماليزيـا ومجهوريـة كوري - ٤٠

وأن تصبح تلك البلدان األربعة كاملة العضوية يف اللجنة؛ وانضمام سلوفاكيا واململكة العربية السعودية إىل عضوية اللجنة؛ 

توافـق علـى أنـه لـن تكـون هنـاك أي حاجـة، بعـد التوسـيع احلـايل، إىل زيـادة توسـيع عضويـة اللجنـة خـالل السـنوات  - ٤١

السبع القادمة إال يف ظروف استثنائية تستدعي النظر يف األمر قبل انقضاء تلك الفترة؛ 

ـــا أعضــاء يف اللجنــة  توافـق أيضـا علـى أن جتـري كـل جمموعـة إقليميـة مشـاورات فيمـا بـني أعضائـها الذيـن هـم أيض - ٤٢

ـدف حثـهم علـى املشـاركة يف أعمـال اللجنـة وجلنتيـها الفرعيتـني، وعلـى أن تقـدم اموعـات اإلقليميـة تقريـرا إىل اللجنـة يف دورـا اخلامســـة 

واألربعني عن نتائج مشاوراا؛ 

تؤيـد مقـرر اللجنـة منـح مركـز املراقـب الدائـم للرابطـة األوروبيـة للســـنة الدوليــة للفضــاء واجلمعيــة الوطنيــة للفضــاء  - ٤٣

والس االستشاري جليل الفضاء؛ 

تطلب إىل اللجنة أن تواصل النظر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل احلفـاظ علـى اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي  - ٤٤

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

تطلـب أيضـا إىل اللجنـة أن تواصـل النظـر، يف دورـا اخلامسـة واألربعـني، يف بنـد جـدول أعماهلــا املعنــون �الفوائــد  - ٤٥

العرضية لتكنولوجيا الفضاء: استعراض احلالة الراهنة�؛ 

توافـق علـى إدراج بنـد جديـد بعنـوان �الفضـاء واتمـع�، يف جـدول أعمـال اللجنـة يف دورتيـها اخلامسـة واألربعـني  - ٤٦

والسادسة واألربعني؛ 

توافق أيضا على أن تنظر اللجنة يف تقريـر عـن أنشـطة النظـام الـدويل لسـواتل البحـث واإلنقـاذ كجـزء مـن نظرهـا يف  - ٤٧

برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة، يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املعنـون �تقريـر اللجنـة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة�، وتدعــو الــدول 

األعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها بشأن النظام املذكور؛ 

ـــاون الــدويل فيمــا يتصــل بــالبعد  تدعـو جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إىل توسـيع نطـاق التع – ٤٨

االجتماعي واالقتصادي واألخالقي واإلنساين يف تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ 

ـــاون  تطلـب إىل الوكـاالت املتخصصـة واملنظمـات الدوليـة األخـرى أن تواصـل تعاوـا مـع اللجنـة وأن تعـزز هـذا التع - ٤٩

عند االقتضاء، وأن تزودها بتقارير مرحلية عن أعماهلا املتصلة باستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية؛ 
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تطلـب إىل اللجنـة أن تواصـل عملـها، وفقـا هلـذا القـرار، وأن تنظـر، حسـب االقتضـاء، يف مشـــاريع جديــدة يف جمــال  - ٥٠

أنشطة الفضاء اخلارجي وأن تقدم تقريـرا إىل اجلمعيـة العامـة يف دورـا السـابعة 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  - ٥١

اخلارجي وأن حتدد هذه اآلليات، وفقا لديباجة هذا القرار. 

اجللسة العامة ٨٢ 

١٠ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 


