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  واخلمسونالتاسعةالدورة 
من جدول األعمال74البند

 

04-48320 

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار[
 ])A/59/469( )اللجنة الرابعة(

 
التعـــاون الـــدويل يف اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض       - 59/116

 السلمية
 ،إن اجلمعية العامة 
 1996ديســـــمرب / األول كـــــانون13 املـــــؤرخ 51/122قراراهتـــــا  إىل إذ تشـــــري 

ــؤرخ 54/68 و ــانون األول6 املـــ ــمرب / كـــ ــؤرخ 58/89  و1999ديســـ ــانون 9 املـــ  كـــ
 ،2003ديسمرب /األول

مبـا للبشـرية مـن مصـلحة مشـتركة يف تعزيـز وتوسـيع            وإذ هي مقتنعة اقتناعـا راسـخا       
نطاق استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا                   

 رية مجعـاء، ويف اسـتمرار اجلهـود جلعـل الفوائـد املسـتمدة مـن ذلـك تشـمل مجيـع الـدول،                 للبش
ينبغي أن تظل األمم املتحـدة مركـز          ما للتعاون الدويل من أمهية يف هذا امليدان وهو        وأيضا، مبا 

 له، تنسيق
 أمهيــة التعــاون الــدويل يف تطــوير ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك  وإذ تؤكــد مــن جديــد 
قــانون الفضــاء ذات الصــلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكشــاف الفضــاء         معــايري 

اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيد على أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات                
الدولية اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية ملواجهـة التحـديات اجلديـدة               

 النسبة للبلدان النامية،سيما ب  والالناشئة،
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 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء اخلــارجي،  وإذ يســاورها بــالغ القلــق 
تضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان               وإذ

 ،)1(رى مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخ،استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي
ســـيما الـــدول ذات القـــدرات الفضـــائية   وال بأنـــه ينبغـــي جلميـــع الـــدول،وإذ تســـلم 

الكربى، أن تسـهم بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء                         
اخلارجي، باعتبار ذلك شـرطا أساسـيا لتعزيـز وتوطيـد التعـاون الـدويل يف استكشـاف الفضـاء                    

 غراض السلمية،اخلارجي واستخدامه يف األ
  أن مسألة احلطام الفضائي تشغل بال مجيع الدول،وإذ ترى 
الفضـاء وتطبيقاتـه يف األغـراض        التقدم احملرز يف زيادة تطـوير استكشـاف          وإذ تالحظ  
ــة    الســلمية  ــة والتعاوني ــذي ،وكــذلك يف خمتلــف مشــاريع الفضــاء الوطني ــاون  ي ال ســهم يف التع

  القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،الدويل، وأمهية زيادة تطوير اإلطار
إعـالن  : األلفيـة الفضـائية  ” بأمهيـة التوصـيات الـواردة يف القـرار املعنـون       واقتناعا منـها   

ــة البشــرية    ــا بشــأن الفضــاء والتنمي ــين      “فيين ــث املع ــم املتحــدة الثال ــؤمتر األم ــذي اعتمــده م ، ال
مـن  يف الفتـرة  املعقـود يف فيينـا   ، ض السلميةباستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغرا 

تعزيز استخدام تكنولوجيـا الفضـاء مـن أجـل          إىل   احلاجةو،  )2(1999يوليه  / متوز 30 إىل   19
 ،)3(تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف جمـاالت مـن           ا أيضا   واقتناعا منه  
، وإدارة الكــوارث، واحلمايــة البيئيــة، فضــال عــن   والتعلــيم عــن بعــد ،عــن بعــدقبيــل التطبيــب 

ــة الــيت   التطبيقــات األخــرى املتعلقــة برصــد األرض، تســهم يف    بلــوغ أهــداف املــؤمترات العاملي
 ،تعقدها األمم املتحدة واليت تتنـاول خمتلـف جوانـب التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة            

 قر،ومنها القضاء على الف

_______________ 
 .، املرفق)21 - د (2222القرار  )1(
ــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف      :انظــر )2( تقري

منشـــورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع   (1999يوليـــه / متـــوز30-19فيينـــا،  األغـــراض الســـلمية،
(A.00.I.3 1 األول، القرار، الفصل. 

 .55/2انظر القرار  )3(
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ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن     وقــد نظــرت   ــر جلن  يف تقري
 ،)4(ة واألربعنيبعأعمال دورهتا السا

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال               تؤيد - 1 
 ؛)4(ة واألربعنيبعدورهتا السا

ــد أطرافــا يف املعا    حتــث - 2  ــيت مل تصــبح بع ــدول ال ــيت تــنظم     ال ــة ال ــدات الدولي ه
 على النظر يف التصـديق علـى تلـك املعاهـدات أو االنضـمام إليهـا                 )5(استخدام الفضاء اخلارجي  

 إدراجها يف تشريعاهتا الوطنية؛يف و
 أن اللجنة الفرعية القانونيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي                تالحظ - 3 

 مبواصــلة أعماهلــا الــيت كلفتــها هبــا  ،ة واألربعــنيثــل يف دورهتــا الثا،يف األغــراض الســلمية قامــت
 ،)6(58/89اجلمعية العامة يف قرارها 

وزراء خارجية الدول اليت مل تصبح بعـد         إىل   األمني العام أن يبعث    إىل   تطلب - 4 
ــة املــذكورة أعــاله بالرســالة    ــا يف املعاهــدات الدولي ــة  )7( والوثيقــة)7(أطراف ــتني أقرهتمــا اللجن  الل

 انونية، مشجعا دوهلم على املشـاركة يف تلـك املعاهـدات، وأن يبعـث برسـالة مماثلـة                 الفرعية الق 
املنظمات احلكومية الدولية اليت مل تعلن بعد قبوهلـا للحقـوق وااللتزامـات املنصـوص عليهـا                 إىل  

 ؛)8(يف تلك املعاهدات

_______________ 
 .(A/59/20) 20 واخلمسون، امللحق رقم تاسعةلوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الا )4(
معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف                   )5(

؛ واتفـاق إنقـاذ املالحـني       )، املرفـق  )21 - د( 2222 القـرار (ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى      
ــائيني ــارجي      ،الفضــــ ــاء اخلــــ ــة يف الفضــــ ــام املطلقــــ ــائيني، ورد األجســــ ــني الفضــــ ــادة املالحــــ  وإعــــ

؛ واتفاقيـة املسـؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجسـام                 )، املرفـق  )22 - د( 2345 رارـالق(
ــائية  ــرار (الفضـ ــق)26 - د( 2777القـ ــة تس؛ و)، املرفـ ـــاتفاقيـ ــاء  ــــ ــة يف الفضـ ــام املطلقـ جيل األجسـ
؛ واالتفــاق املــنظم ألنشــطة الــدول علــى ســطح القمــر   )، املرفــق)29 - د( 3235القــرار (اخلــارجي 

 ).، املرفق34/68القرار (واألجرام السماوية األخرى 
ـــر )6( ــدورة ال   :انظــ ــة، الـ ــة العامـ ـــة للجمعيـ ـــق الرمسيــ ــعةالوثائــ ــق  تاسـ ــون، امللحـ ــم  واخلمسـ  20رقـ

(A/59/20)دال - ، الفصل الثاين. 
)7( A/AC.105/826املرفق األول، التذييل األول ،. 
، )A/59/20 (20الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة واخلمســون، امللحــق رقــم  : انظــر )8(

 .150دال، الفقرة -الفصل الثاين
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ــد - 5  ــة يف دورهتــا ال    تؤي ــة القانوني ــة الفرعي ــأن تقــوم اللجن ــة ب ــار توصــية اللجن  ةبع
سـيما اهتمامـات البلـدان        وال واألربعني مبا يلـي، آخـذة يف اعتبارهـا اهتمامـات مجيـع البلـدان،              

 :النامية
 :النظر يف املسائل التالية بوصفها بنودا دائمة يف جدول األعمال )أ( 
 التبادل العام لآلراء؛ ‘1’ 
 حالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛ ‘2’ 
 املعلومات املتصلة بأنشطة املنظمات الدولية يف جمال قانون الفضاء؛ ‘3’ 
 :املسائل املتصلة مبا يلي ‘4’ 
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛ -أ   
طبيعة املدار الثابت بالنسـبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر                 -ب   

د والعادل للمدار الثابت بالنسـبة      يف السبل والوسائل الكفيلة بتحقيق االستخدام الرشي      
لألرض، دون املسـاس بالـدور الـذي يضـطلع بـه االحتـاد الـدويل لالتصـاالت السـلكية                    

 والالسلكية؛
 :البنود التالية/النظر يف مناقشة كل من املسائل )ب( 
اســتعراض املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر الطاقــة النوويــة يف الفضــاء   ‘1’ 

 ؛)9(نقيحهااخلارجي وإمكانية ت
ــاملوجودات      ‘2’  النظــر يف املشــروع األويل للربوتوكــول بشــأن املســائل اخلاصــة ب

الفضــائية، امللحــق باتفاقيــة الضــمانات الدوليــة علــى املعــدات املنقولــة الــيت فــتح بــاب    
 :2001نوفمرب / تشرين الثاين16 جنوب أفريقيا، يف ،التوقيع عليها يف كيب تاون

ــارات املتصــلة  -أ    ــلطة     االعتب ــة الس ــم املتحــدة بوظيف ــام األم ــة قي  بإمكاني
 ؛ املقترحاإلشرافية مبوجب الربوتوكول

وحقـوق  املقتـرح   االعتبارات املتصلة بالعالقة بني أحكام الربوتوكول        -ب   
 الدول والتزاماهتا مبوجب النظام القانوين املطبق على الفضاء اخلارجي؛

_______________ 
 .47/68انظر القرار  )9(
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ــات الد    )ج(  ــدول واملنظم ــر يف ممارســات ال ــام    النظ ــال تســجيل األجس ــة يف جم ولي
 ؛)10(الفضائية وفقا خلطة العمل اليت اعتمدهتا اللجنة

 ة واألربعــني بعــ ار يف دورهتــا ال  اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ســتقدم    أنتالحــظ - 6 
بشـأن البنـود اجلديـدة الـيت        استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية        جلنة   إىل   مقترحاهتا

 ؛2006ة واألربعني عام مسافرعية يف دورهتا اخلستنظر فيها اللجنة ال
 يف دورهتا الرابعـة واألربعـني،        اللجنة الفرعية القانونية ستقوم     أن أيضا تالحظ - 7 

معاودة االنعقاد والنظـر يف مـدى      إىل    أعاله، بدعوة فريقها العامل    ،‘2’) أ (5يف سياق الفقرة    
 لدورة للجنة الفرعية؛متديد والية الفريق العامل بعد تلك ا إىل احلاجة

ي سـياق الفقـرة     ـــــ ة القانونيـة سـتقوم، ف     ـــــ ة الفرعي ـــــ أن اللجن   كذلك تالحظ - 8 
معـاودة االنعقـاد للنظـر فقـط يف      إىل  أعاله، بدعوة فريقها العامل املعين هبذا البند       ،أ ‘4’) أ( 5

 ؛املسائل املتصلة بتعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده
معاودة االنعقـاد    إىل   تدعو فريقها العامل  سللجنة الفرعية القانونية    ا  أن الحظت - 9 

 ؛ أعاله، كل على حدة،ب  وأ‘ 2’) ب (5الواردة يف الفقرتني لنظر يف املسائل ل
 ،أ‘ 2’) ب (5 توصـــية اللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة، يف ســـياق الفقـــرة  تؤيـــد - 10 

ــق عامــل خمصــص مفتــوح العضــوية ملوا    ــة   أعــاله، بإنشــاء فري ــدورتني الثالث صــلة النظــر، بــني ال
واألربعني والرابعة واألربعـني للجنـة الفرعيـة، يف مـدى مالءمـة اضـطالع األمـم املتحـدة بـدور              
 السلطة اإلشرافية، وتالحظ أن الفريق العامل سيعد تقريرا، يتضمن نـص مشـروع قـرار، حيـال                

 ؛)11(اللجنة الفرعية كي تنظر فيه يف دورهتا الرابعة واألربعنيإىل 
ــة أن تقــوم، يف ســياق الفقــرة     توافــق - 11  ــة القانوني ــة الفرعي ــه ينبغــي للجن  علــى أن

 ؛)10( أعاله، بإنشاء فريق عامل وفقا خلطة العمل اليت تعتمدها اللجنة،)ج( 5
ــةتالحـــظ - 12  ــة واصـــلت  أن اللجنـ ــة والتقنيـ ــة العلميـ ــا  الفرعيـ ــة  يف دورهتـ احلاديـ

 ؛)12(58/89قرار اجلمعية العامة  العمل املسند إليها مبوجب األربعنيو

_______________ 
ــر )10( ـــق الرمسيــــ  :انظـ ــم     الوثائـ ــق رقـ ــون، امللحـ ــة واخلمسـ ــدورة الثامنـ ــة، الـ ــة العامـ  20ـة للجمعيـ

(A/58/20) 199، الفقرة. 
 .170، الفقرة )A/59/20 (20الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )11(
 .جيم-املرجع نفسه، الفصل الثاين )12(
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يـة  ناث توصية اللجنة بأن تقوم اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف دورهتـا ال             تؤيد - 13 
سـيما اهتمامـات البلـدان        وال واألربعني مبا يلـي، آخـذة يف اعتبارهـا اهتمامـات مجيـع البلـدان،              

 :النامية
 :النظر يف البنود التالية )أ( 
 لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛التبادل العام  ‘1’ 
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛ ‘2’ 
مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء تنفيـــذ توصـــيات  ‘3’ 

 ؛اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
ــد بواســطة الســات     ‘4’  ــن بع ــك  املســائل املتصــلة باستشــعار األرض م ــا يف ذل ل، مب

 تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ورصد بيئة األرض؛
 :)13(النظر يف البنود التالية وفقا خلطط العمل اليت اعتمدهتا اللجنة )ب( 
 احلطام الفضائي؛ ‘1’ 
 استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي؛ ‘2’ 
 النظم الفضائية للتطبيب عن بعد؛ ‘3’ 
 لقريبة من األرض؛األجسام ا ‘4’ 
 النظم الفضائية؛ إىل دعم إدارة الكوارث املستند ‘5’ 
 :البنود التالية/النظر يف مناقشة كل من املسائل )ج( 
ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض      ‘1’  ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

ضـائية، وكـذلك    ميـدان االتصـاالت الف    هـا ميادين، مبا في  عدة  واستخدامه وتطبيقاته يف    
ــار خــاص       ــالء اعتب املســائل األخــرى املتصــلة بتطــورات االتصــاالت الفضــائية، مــع إي

 الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛
_______________ 

ــر  )13( ــرة A/AC.105/761انظـ ــة ا  ، 130، الفقـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــعة   والوثـ ــدورة التاسـ ــة، الـ لعامـ
 ؛‘1’فيمــــا يتعلــــق بالبنــــــد ، 144  و141، الفقرتــــان )A/59/20 (20 واخلمســــون، امللحــــق رقــــم

والوثائـــــق الرمسيـــــة للجمعيــــــة العامـة،         ؛‘2’يتعلـق بالبنـــد      ، املرفق الثالـث، فيمـا     A/AC.105/804 و
 ؛‘3’، فيمـــا يتعلـــق بالبنـــد 138فقـــرة ، ال(A/58/20) 20الـــدورة الثامنـــة واخلمســـون، امللحـــق رقـــم 

ــا يتعلـــق بالبنـــد  18، املرفـــق الثـــاين، الفقـــرة  A/AC.105/823 و ، املرفـــق A/AC.105/823  و؛‘4’، فيمـ
 .‘5’، فيما يتعلق بالبند 15الثاين، الفقرة 



A/RES/59/116 
 

7 

 بوصـفها السـنة الدوليـة للفيزيـاء األرضـية والفيزيـاء             2007دعم إعالن سـنة      ‘2’ 
 الشمسية؛

واألربعـني  الثانيـة    دورهتـا     أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ستقدم يف       تالحظ - 14 
ة واألربعــني للجنــة لثــاللجنــة بشــأن مشــروع جــدول أعمــال مؤقــت للــدورة الثا   إىل مقترحهــا

 ؛2006الفرعية يف عام 
ــد - 15  ــدويل       تؤي ــة أحبــاث الفضــاء واالحتــاد ال ــدعوة جلن ــة ب ــة املتعلق  توصــية اللجن

 ملعاجلــة موضــوع إدمــاج تنظــيم نــدوة إىل للمالحــة الفضــائية، باالتصــال مــع الــدول األعضــاء،
ــة االســتبانة وذات النطــاق الطيفــي الفــائق االتســاع ألغــراض الزراعــة      البيانــات الســاتلية العالي
الدقيقة، والرصد البيئي، وتطبيقـات جديـدة حمتملـة، تكـون املشـاركة فيهـا علـى أوسـع نطـاق                     

ــة الفرع    وممكــن،  ــة واألربعــني للجن ــدورة الثاني ــة  تعقــد خــالل األســبوع األول مــن ال ــة العلمي ي
 والتقنية؛
 يف دورهتـا الثانيـة   لفرعية العلمية والتقنية أن تقـوم  على أنه ينبغي للجنة ا   توافق - 16 

 أعـــاله، بـــدعوة فريقهـــا العامـــل ،14  و‘3’  و‘2’) أ (13واألربعـــني، يف ســـياق الفقـــرتني 
 معاودة االنعقاد؛ إىل اجلامع

 أن تقـوم يف دورهتـا   يـة والتقنيـة  لعلم على أنه ينبغي للجنة الفرعية ا   توافق أيضا  - 17 
 أعاله، بدعوة الفريق العامـل املعـين باحلطـام          ،‘1’) ب (13الثانية واألربعني، يف سياق الفقرة      

معــاودة االنعقــاد لكــي ينظــر، حســب االقتضــاء، يف مقترحــات جلنــة التنســيق         إىل الفضــائي
قـد يـرد     ومـا  احلطـام الفضـائي  املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، بشأن ختفيف 

 ؛)14(من تعليقات يف هذا الصدد
ــة أن تقــوم  علــى أنــه ينبغــي للجنــة ا توافــق كــذلك - 18  ــة العلميــة والتقني  يف لفرعي

 أعـاله، بـدعوة فريقهـا العامـل املعـين           ،‘2’) ب (13دورهتا الثانية واألربعني، يف سياق الفقرة       
 معاودة االنعقاد؛ إىل خلارجيباستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء ا

، بالصـيغة الـيت     2005 برنامج األمم املتحـدة للتطبيقـات الفضـائية لعـام            تؤيد - 19 
اقترحها على جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية اخلـبري املعـين بالتطبيقـات                     

 ؛)15(الفضائية وأقرهتا اللجنة
_______________ 

ــر )14( ــم       :انظـ ــق رقـ ــون، امللحـ ــعة واخلمسـ ــدورة التاسـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ، )A/59/20 (20الوثـ
 .144  و141 لفقرتانا
 .، الفروع من الثاين إىل الرابعA/AC.105/815؛ انظر أيضا 70 املرجع نفسه، الفقرة  )15(
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 50/27 من قـرار اجلمعيـة العامـة    30 أنه، وفقا للفقرة تالحظ مع االرتياح  - 20 
، واصل املركزان اإلقليميان األفريقيان لتدريس علـوم        1995ديسمرب  / كانون األول  6املؤرخ  

نكليزيـة، القائمـان يف املغـرب ونيجرييـا، علـى           وتكنولوجيا الفضـاء، باللغـة الفرنسـية واللغـة اإل         
سـيا واحملـيط اهلـادئ، واملركـز        التوايل، فضال عن مركز تدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء يف آ           

ــة ومنطقــة البحــر الكاريبــ      ــا الفضــاء يف أمريكــا الالتيني ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ي ـاإلقليمــي لت
، وأن مجيع املراكز اإلقليمية السالفة الـذكر قـد دخلـت يف اتفـاق               2004عام  براجمها التعليمية يف    

املكتـب يقـدم الـدعم      هـذا    وأن   انتساب مع مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة،            
س علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء     حكومة األردن من أجـل إنشاء املركز اإلقليمـي لتـدري          إىل   التقين

 آسيا؛ يف غرب
 مبــذكرة التفــاهم املربمــة بــني مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع  ترحــب - 21 

ني، الـيت أبـدى الطرفـان مبوجبـها         لألمانة العامة واألمانة املؤقتة للمؤمتر الرابـع للفضـاء لألمـريكت          
 إىل عزمهمــا علــى التعــاون يف تعزيــز وتنفيــذ أنشــطة مشــتركة، وتــدعو األمانــة املؤقتــة للمــؤمتر   

 إطالع اللجنة على األعمال املنجزة؛
ــر بصــورة إجيابيــة يف أمــر      تالحــظ مــع االرتيــاح   - 22   أن حكومــة إكــوادور تنظ

الـذي مـن املقـرر أن يعقـد يف كيتـو يف النصـف               استضافة املـؤمتر اخلـامس للفضـاء لألمـريكتني،          
، وأن عقــد ذلــك املــؤمتر ســيتم وفقــا لرغبــة الــدول 2006 أو يف عــام 2005الثــاين مــن عــام 

ي يف إضـفاء الطـابع املؤسسـي علـى مـؤمتر            ـاألعضاء يف أمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكاريبـ          
 الفضاء لألمريكتني؛

مـا يتصـل بـالتقرير املتعلـق باسـتعراض تنفيـذ          أنـه في   تالحظ مع االرتياح أيضا    - 23 
 توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف     

 يف دورهتا السابعة واألربعني مشروع تقرير اللجنـة بصـيغته          األغراض السلمية، اعتمدت اللجنة   
 تلــك الــدورة إلعــداد هــذا التقريــر،  الــذي عــاود انعقــاده يفنهائيــة الــيت أقرهــا الفريــق العامــلال

اجلمعية العامة الستخدامه يف استعراضـها وتقييمهـا لتنفيـذ توصـيات مـؤمتر               إىل   وقدمت التقرير 
 ؛)16(األمم املتحدة الثالث يف دورهتا التاسعة واخلمسني

ــع املســائل     توصــي - 24  ــدعم السياســي جلمي ــوفري ال ــإيالء مزيــد مــن االهتمــام وت  ب
سيما املسائل اليت قد يكون هلا تأثري يف بيئـة            وال يئة الفضاء اخلارجي وحفظها،   املتصلة حبماية ب  

 األرض؛

_______________ 
 .A/59/174انظر  )16(
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أن تويل الـدول األعضـاء مزيـدا مـن االهتمـام ملشـكلة              الضروري   أنه من    ترى - 25 
الــيت تعمــل مبصــادر الطاقــة فيهــا األجســام ، مبــا  باحلطــام الفضــائياصــطدام األجســام الفضــائية

مواصــلة البحــوث الوطنيــة بشــأن  إىل النوويـة، وللجوانــب األخــرى للحطــام الفضــائي، وتــدعو 
البيانـات  تعمـيم   هذه املسألة، الستحداث تكنولوجيا حمسنة لرصـد احلطـام الفضـائي، وجلمـع و             

 أقصـى ة والتقنيـة ب   املتعلقة باحلطام الفضائي، وترى أيضا أنه ينبغي تزويد اللجنـة الفرعيـة العلميـ             
هـذا الشـأن، وتقـر بـأن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع يف                 يف  ميكن توفريه من معلومـات       ما

 حـد مـن تـأثري احلطـام     دىنأ إىل   االستراتيجيات املناسبة وامليسورة من حيـث التكلفـة للتخفيـف         
 الفضائي يف البعثات الفضائية يف املستقبل؛

ول ذات القـدرات الفضـائية الكـربى، علـى     سـيما الـد    وال  مجيع الـدول،   حتث - 26 
اإلسهام بنشـاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تسـلح يف الفضـاء اخلـارجي،                        
باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعاون الدويل يف استكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه               

 يف األغراض السلمية؛
ولوجيـــا الفضـــاء وتطبيقاهتـــا وإىل زيـــادة فوائـــد تكن إىل  علـــى احلاجـــةتؤكـــد - 27 

اإلســهام يف حتقيــق النمــو املــنظم لألنشــطة الفضــائية املواتيــة الطــراد النمــو االقتصــادي والتنميــة 
ســيما يف البلــدان   والاملســتدامة يف مجيــع البلــدان، مبــا يف ذلــك التخفيــف مــن آثــار الكــوارث، 

 النامية؛
ميكـن أن تسـاهم مسـامهات    ا وتطبيقاهتـ  ءتكنولوجيـا الفضـا  علوم و أن  تالحظ - 28 

القـرار املعنـون    يف  الـوارد   نحـو   الهامة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرفـاه علـى           
 وتالحظ مع االرتيـاح عقـد       ،)2(“ البشرية إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية    : األلفية الفضائية ”

يف “ و التنميـة املسـتدامة واألمـن البشـري        حنـ : دويل بشأن الفضاء واملياه   الؤمتر  امل”مؤمتر بعنوان   
مـارس  / آذار 29مـن   سياق املعرض الدويل للطريان والفضاء الذي أقـيم يف سـانتياغو يف شـيلي               

 ؛2006، وتالحظ أيضا أن املعرض القادم سيقام يف عام 2004أبريل / نيسان4إىل 
ــاح   - 29  ــع االرتيـ ــظ مـ ــول    تالحـ ــة حـ ــية الدوليـ ــة الدراسـ ــد احللقـ ــات  عقـ تطبيقـ

 إيــران مجهوريــة ، يف طهــرانالتكنولوجيــا الســاتلية يف جمــايل االتصــاالت واالستشــعار عــن بعــد 
 بالتعـاون مـع الشـبكة اإلسـالمية لتطبيقـات علـوم             2004أكتوبر  /يف تشرين األول   ،اإلسالمية

 وتكنولوجيا الفضاء؛
ا  على ضرورة إبراز الفوائـد املترتبـة علـى تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـ               توافق - 30 
ا داخــل منظومــة األمــم املتحــدة ملعاجلــة القضــايا العامليــة  ـــــرات الــيت جيــري تنظيمهـــــأمــام املؤمت

املتصــلة بالتنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية والثقافيــة، وعلــى ضــرورة التشــجيع علــى اســتخدام    
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ــا الفضــاء يف حتقي  ـــتكنولوجي ــذ إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن     ـ ق أهــداف تلــك املــؤمترات وتنفي
 ؛)3(أللفيةا

وجلنتها الفرعيـة العلميـة      لجنةالاجلهود اليت بذلتها     ةدازي تالحظ مع االرتياح   - 31 
واالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين          عن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي       فضال   ،والتقنية

تنفيـذ   يف    علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا         لتشـجيع اسـتخدام    ،بأنشطة الفضـاء اخلـارجي    
 مــؤمتر القمــة العــاملي للتنميــة املســتدامة خطــة التنفيــذ الــيت وضــعها  املوصــى هبــا يف جــراءات اإل
 واملبادرة املشتركة اليت اختـذهتا اللجنـة واالجتمـاع املشـترك            ،)17()“خطة تنفيذ جوهانسربغ  ”(

تعلـق بالفضـاء وتتوافـق مـع التوصـيات الـواردة            تبني الوكاالت لتجميع قائمة مببادرات وبرامج       
 ؛)18(ة تنفيذ جوهانسربغيف خط

ــن      تالحــظ - 32  ــدور رئيســي يف احلــد م ــوم ب ــا الفضــاء ميكــن أن تق  أن تكنولوجي
الكوارث وأن باستطاعة كـل مـن اللجنـة وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتقنيـة اإلسـهام يف متابعـة                       

ــاين      ــان، يف كــانون الث ــاي/املــؤمتر العــاملي للحــد مــن الكــوارث املقــرر عقــده يف كــويب، الياب ر ين
 ؛2005
ســـيما تلـــك الـــيت تشـــارك يف    وال، كيانـــات منظومـــة األمـــم املتحـــدة حتـــث - 33 

 بالتعـاون مـع    على أن تدرس،االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي       
 إعـالن   تنفيـذ يف  وتطبيقاهتـا ءعلـوم وتكنولوجيـا الفضـا    هبـا   تساهم  الطريقة اليت ميكن أن      لجنةال

ألمن الغــذائي ايف اجملــاالت الــيت تتصــل، فيمــا تتصــل، بــ  دة بشــأن األلفيــة، خاصــة  األمــم املتحــ
 ؛وزيادة فرص التعليم

 إىل  االجتماع املشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي              تدعو - 34 
العلميـة والتقنيـة     الفرعيـة    تـها جلن و لجنةال إىل   يرر تق ميقدتإىل  و  اللجنة  يف أعمال  مواصلة إسهامه 

 عن األعمال اليت اضطلع هبا يف دورته السنوية؛
لجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل                 ال إىل   تطلب - 35 

 إىل  احلفاظ على استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك                   
ذه تناوهلــا هلــ تنظــر، أثنــاء فــق علــى أنــه ميكــن للجنــة أنوا، وتالســتني اجلمعيــة العامــة يف دورهتــا

_______________ 
مة، جوهانســــــربغ، جنــــــوب أفريقيــــــا، تقريــــــر مــــــؤمتر القمــــــة العــــــاملي للتنميــــــة املســــــتدا  )17(

ــــــدة، رقـــــــم املبيــــع منشــــــورات األمـــــــم املتحــ (2002ســــبتمرب /  أيلــــول4 – أغســــطس/آب 26
A.03.II.A.1املرفق2 ، الفصل األول، القرار) والتصويب ،. 

؛ 28، الفقـرة    )A/59/20 (20الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة التاسعة واخلمسون، امللحق رقم           :انظر )18(
 .A/AC.105/2004/CRP.8 و
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 اخلـربات املكتسـبة مـن مـؤمتر     إىل  املسألة، يف سـبل تعزيـز التعـاون اإلقليمـي واألقـاليمي اسـتنادا             
ميكن لتكنولوجيـا الفضـاء أن تؤديـه مـن دور يف تنفيـذ توصـيات                  وما بشأن الفضاء األمريكتني  

 مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة؛
النظــر يف تقريــر عــن أنشــطة النظــام أن تواصــل  لجنــةلنبغــي ي ه علــى أنــتوافــق - 36 
ــدويل  ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات      لال لســواتل للبحــث واإلنقــاذ كجــزء مــن نظرهــا يف برن

ــة  ”بنــد املعنــون الالفضــائية، يف إطــار  ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــر اللجن ــدول  ،“تقري ــدعو ال  وت
 النظام؛ذا هتقدمي تقارير عن أنشطتها بشأن  إىل األعضاء
اللجنة أن تواصل النظر يف دورهتا الثامنة واألربعني يف بنـد جـدول              إىل   تطلب - 37 

 ؛“ض احلالة الراهنةاستعرا: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء”أعماهلا املعنون 
للجنة أن تواصل النظر يف دورهتا الثامنـة واألربعـني يف البنـد             ا إىل   تطلب أيضا  - 38 
 يف إطار املوضوع اخلاص الذي ينصب عليـه التركيـز يف املناقشـات              “ضاء واجملتمع الف”املعنون  
ــرة  ــيم” بعنـــوان 2006-2004للفتـ ــاء والتعلـ ــدهتا  “الفضـ ــة العمـــل الـــيت اعتمـ ــا خلطـ ، وفقـ
 ؛)19(اللجنة

 على أنه ينبغي للجنة أن تواصـل النظـر يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني يف                  توافق - 39 
، وحتـث كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة وتـدعو             “الفضـاء واملـاء   ”ون  بند جدول أعماهلا املعنـ    

الكيانات احلكومية الدوليـة األخـرى املعنيـة بالقضـايا املتعلقـة باسـتخدام وإدارة املـوارد املائيـة،                   
وكذلك وكاالت الفضاء، على املسـامهة يف عمـل اللجنـة بوسـائل مـن بينـها تبـادل خرباهتـا يف                      

 رد املائية؛ ألغراض إدارة املوااستخدام تكنولوجيا الفضاء
 علــى أنــه ينبغــي عقــد نــدوة بشــأن الفضــاء وعلــم اآلثــار خــالل   توافــق أيضــا - 40 

 الدورة الثامنة واألربعني للجنة؛
ــة يف دورهتــا السادســة     تالحــظ - 41  ــه اللجن ــه وفقــا لالتفــاق الــذي توصــلت إلي  أن

، )20(يئتيهـا الفـرعيتني يف املسـتقبل   واألربعني بشأن التدابري املتصـلة بتشـكيل مكاتـب اللجنـة وه         
، فـإن جمموعـة الـدول     )21(التدابري املتصلة بأساليب عمـل اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني           إىل   استنادا

ــا ـاألفريقيــة، وجمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــ   ي، وجمموعــة دول أوروب
_______________ 

 .239، الفقرة )A/58/20 (20سون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلم )19(
 .9 إىل 4املرجع نفسه، املرفق الثاين، الفقرات  )20(
الوثـائق   :، املرفـق األول؛ انظـر أيضـا   )A/52/20 (20الـدورة الثانيـة واخلمسـون، امللحـق رقـم        املرجع نفسـه،     )21(

 .، املرفق الثاين، التذييل الثالث)A/58/20 (20الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم 
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املقـرر للجنـة، ورئـيس اللجنـة       /ين قد مست مرشحيها ملناصب النائـب الثـا        ،الغربية ودول أخرى  
، يف الـدورة السـابعة      2007-2006 للفتـرة    ونيـة، ورئـيس اللجنـة، علـى التـوايل         الفرعية القان 

 واألربعني للجنة، لكي تنظر فيهم اللجنة؛
ــا الشـــرقية علـــى أن   حتـــث - 42  ــيوية وجمموعـــة دول أوروبـ ــة الـــدول اآلسـ  جمموعـ

 بشــأن مرشــحيها ملنصــيب  راءتوافــق يف اآل إىل ة،تتوصــل، قبــل الــدورة الثامنــة واألربعــني للجنــ  
 رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والنائب األول لرئيس اللجنة على التوايل؛

اتفاق بشأن مجيـع أعضـاء مكاتـب     إىل   على أنه ينبغي للجنة أن تتوصل      توافق - 43 
ذا الغـرض، أن تـدرج      ، وأنه ينبغي للجنة، هل    2007-2006اللجنة وهيئتيها الفرعيتني للفترة     

ــا           ــة وهيئتيه ــب اللجن ــدا بشــأن تشــكيل مكات ــني بن ــة واألربع ــا الثامن ــال دورهت يف جــدول أعم
 الفرعيتني لتلك الفترة؛

 عضوية اللجنة؛ إىل  انضمام اجلماهريية العربية الليبية وتايلندتقرر - 44 
ــب - 45  ــاء      إىل تطلـ ــدول األعضـ ــاركة الـ ــني مشـ ــبل حتسـ ــر يف سـ ــة أن تنظـ اللجنـ

لكيانات اليت تتمتع مبركز املراقب يف عملها، لكـي يتسـىن االتفـاق علـى توصـيات حمـددة يف                    وا
 هذا الصدد يف دورهتا الثامنة واألربعني؛

 أن كل جمموعة من اجملموعات اإلقليميـة مسـؤولة عـن العمـل بنشـاط               تالحظ - 46 
إلقليميـة ذات الصـلة،     لتشجيع الدول األعضاء يف اللجنة، اليت تكون أيضا أعضاء يف اجملموعة ا           
لمجموعــات ل ه ينبغــيعلــى املشــاركة يف أعمــال اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني، وتوافــق علــى أنــ  

 هذه املسألة املتصلة باللجنة فيما بني أعضائها؛أن تبحث اإلقليمية 
 إىل  االجتماع املشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي              تدعو - 47 

، يف مسألة تعزيز مشاركة كيانات منظومـة        2005امسة والعشرين يف عام     النظر يف دورته اخل   
مكتــب شــؤون الفضــاء    إىل األمــم املتحــدة يف أعمــال اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني، وتطلــب      

اللجنـة الفرعيـة    إىل   اخلارجي، بصفته أمانة االجتماع املشترك بـني الوكـاالت، أن يقـدم تقريـرا             
، عـن نتـائج مناقشـات       2005ية القانونية، يف دورتيهمـا يف عـام         العلمية والتقنية واللجنة الفرع   

 االجتماع املشترك بني الوكاالت؛
ــتوافــق - 48  ــة  علــى أن ــة القانوني ــة الفرعي عــاجل يف دورهتــا الرابعــة   أن ته ينبغــي للجن
 مسألة مسـتوى مشـاركة الكيانـات الـيت تتمتـع مبركـز املراقـب الـدائم لـدى اللجنـة،                      واألربعني

 عـن سـبل زيـادة مشـاركتها يف أعمـال             يف دورهتا الثامنة واألربعـني     اللجنة إىل   قريراوأن تقدم ت  
 اللجنة الفرعية القانونية؛
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 اللجنــة علـى توســيع نطـاق التعــاون الـدويل املتصــل بالبعـد االجتمــاعي     حتـث   - 49 
 واالقتصادي واألخالقي واإلنساين يف تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء؛

يانــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى أن  ك إىل تطلــب - 50 
تواصل، وعند االقتضاء أن تعزز تعاوهنا مـع اللجنـة، وأن تقـدم إليهـا تقـارير عـن القضـايا الـيت                       

 التطرق إليها يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني؛ مت
 للتعـاون   اللجنة أن تقوم بتحديد ودراسة جمـاالت وآليـات جديـدة           إىل   تطلب - 51 

الــدويل يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية مــن أجــل تعزيــز مبــدأ تعــدد           
اجلمعيـة العامـة     إىل   األطراف، وفقا ملا جاء يف ديباجة هذا القـرار، وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـك                 

 .يف دورهتا الستني، متضمنا آراءها بشأن املواضيع اليت ينبغي دراستها يف املستقبل
 71لعامة اجللسة ا

 2004 ديسمرب/ كانون األول10
 


