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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/62/403()اللجنة الرابعة (

 
ــارجي يف - ٦٢/٢١٧ ــضاء اخلــــــ ــاون الــــــــدويل يف اســــــــتخدام الفــــــ التعــــــ

 السلمية األغراض
 

 ،إن اجلمعية العامة
 ١٩٩٦ديــــــسمرب/ون األول كــــــان١٣ املــــــؤرخ٥١/١٢٢ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري

ــؤرخ٥٤/٦٨ و ــانون األول٦ املــــ ــسمرب/ كــــ ــؤرخ٥٩/٢  و١٩٩٩ديــــ ــشرين٢٠ املــــ  تــــ
ديـــــسمرب/كـــــانون األول ١٤ املـــــؤرخني٦١/١١١  و٦١/١١٠  و٢٠٠٤أكتـــــوبر/األول

٢٠٠٦، 
 بالتقارب الالفت للنظر بـني احتفـاالت الـذكرى الـسنوية لألنـشطة الفـضائيةوإذ تقر

 الذكرى الـسنوية اخلمـسني حللـول عـصر الفـضاء مـع إطـالق أول، اليت تشمل٢٠٠٧يف عام
ــبوتنيك اصـــطناعيســـاتل أرضـــي أكتـــوبر/ تـــشرين األول٤، يف١ يف الفـــضاء اخلـــارجي، سـ

ــدول يف ميــدان استكــشافو؛١٩٥٧ الــذكرى األربعــني ملعاهــدة املبــادئ املنظمــة ألنــشطة ال
ــ ــك القمــر واألجــرام ال ــا يف ذل معاهــدة( )١(سماوية األخــرىواســتخدام الفــضاء اخلــارجي، مب

 اخلمـسني؛ والـدورة١٩٦٧أكتـوبر/ تـشرين األول١٠ يفهـا نفاذبـدأالـيت)الفـضاء اخلـارجي
 اخلمـسني للـسنة الـسنويةللجنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية؛ والـذكرى

ــيت جيــري ــة ال ــة الدولي ــال ــااجليوفيزيائي ــإعالن ســنةاالحتف ــسنة الدوليــ٢٠٠٧ ب ــاء ال ة للفيزي
 الشمسية،

 مبـا للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة يف تعزيـز وتوسـيعوإذ هي مقتنعة اقتناعا راسـخا
نطاق استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا

 مجيــع الــدول،كــي تــشمل الفوائــد املــستمدة مــن ذلــكللبــشرية مجعــاء، ويف مواصــلة اجلهــود
_______________

 . أعيد إصدارها ألسباب فنية*
 لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر.٨٨٤٣، الـرقم٦١٠، الـدعاهداتجمموعة املاألمم املتحدة، )١(

 .، املرفق)٢١ -د (٢٢٢٢القرار
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ينبغي أن تظل األمم املتحـدة تـضطلع بـدور ية التعاون الدويل يف هذا امليدان، الذي بأمهوأيضا
 املنسق فيه،

 أمهية التعاون الدويل يف إعالء سيادة القانون، مبا يف ذلك معايريوإذ تؤكد من جديد
قــانون الفــضاء ذات الــصلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكــشاف الفــضاء اخلــارجي

مه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـةواستخدا
اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديدة الناشـئة،

 لبلدان النامية،إىل ا بالنسبةوخصوصا
اء اخلــارجي، إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضوإذ يـساورها بــالغ القلــق

 تضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهدة الفضاء اخلارجي، وإذ
كـبرية يف ميـدان قدراتاليت هلاسيما الدول  بأنه ينبغي جلميع الدول، والوإذ تسلم

، أن تـسهم بنـشاط يف بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف منـع حـدوث سـباق تـسلح يف الفـضاءالفضاء
رطا أساسـيا لتعزيـز التعـاون الـدويل وتوطيـده يف جمـال استكـشافاخلارجي، باعتبـار ذلـك شـ

 الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
  أن مسألة احلطام الفضائي تثري قلق مجيع الدول،وإذ ترى

ــظ ــه يفوإذ تالحـ ــضاء وتطبيقاتـ ــشاف الفـ ــوير استكـ ــرز يف مواصـــلة تطـ ــدم احملـ  التقـ
ع الفــضاء الوطنيــة والتعاونيــة، الــذي يــسهم يف التعــاوناألغــراض الــسلمية ويف خمتلــف مــشاري

 الدويل، وأمهية مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،
إعـالن:األلفيـة الفـضائية” بأمهيـة التوصـيات الـواردة يف القـرار املعنـونواقتناعا منها

 مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــينختـــذهاالـــذي “فيينـــا بـــشأن الفـــضاء والتنميـــة البـــشرية
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية املعقـود يف فيينـا يف الفتـرة مـن

وباحلاجة إىل تعزيز استخدام تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل ،)٢(١٩٩٩يوليه/ متوز٣٠ إىل١٩
 ،)٣(تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن األلفية

الــيت تــؤدي إىل خــسائر يف )٤( إزاء األثــر املــدمر للكــوارثها بــالغ القلــقوإذ يــساور
األرواح واملمتلكات وتشريد الناس وقطع سبل رزقهم وإىل إحلاق أضرار جـسيمة باتمعـات
يف شىت أحناء العامل، وإذ هي مقتنعـة اقتناعـا راسـخا باحلاجـة املاسـة إىل تعزيـز جهـود التنـسيق

  الكوارث،أثرخفيف منعلى الصعيد العاملي للت
 بــأن اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء احلاليــة، مثــل ســواتل رصــد األرضواقتناعــا منــها

اتل للمالحة وحتديد املواقع، وتطبيقاـا ميكـنوواألرصاد اجلوية وسواتل االتصاالت ونظم الس
_______________

 تقريــر مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف:انظــر )٢(
بيـــعمنـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم امل( ١٩٩٩يوليـــه/ متـــوز٣٠-١٩فيينـــا، األغـــراض الـــسلمية،

A.00.I.3(١ ، الفصل األول، القرار. 
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“الكوارث”قصد بـي )٤(
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ايف حينــهوأن يـؤدي دورا حيويــا يف دعـم إدارة الكــوارث عــن طريـق تــوفري معلومـات دقيقــة
  يف حال وقوع كوارث،الت االتصاربطلصنع القرار وإعادة

 يف تعزيـز التنـسيق الـدويل علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال إدارة الكــوارثورغبـة منـها
لطوارئ عن طريق زيادة فرص حـصول مجيـع البلـدان علـى اخلـدماتيف حاالت ا واالستجابة

رات وتعزيـز املؤســسات املعنيـة بــإدارة وتيـسري بنــاء القـدتلــك اخلـدماتالفـضائية واسـتعماهلا ل
  يف البلدان النامية،وخباصةالكوارث،

 بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا يف جمـاالت مـن قبيـلواقتناعا منها
التطبيقـات األخـرى املتعلقـةوالتطبيب من بعد والتعليم من بعد وإدارة الكوارث ومحاية البيئـة

تعقـده األمـم املتحـدة مـن مـؤمترات عامليـة تتنـاول  بلـوغ أهـداف مـابرصد األرض يـساهم يف
  القضاء على الفقر،وخباصةخمتلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية،

 قـد أقـر بالـدور٢٠٠٥ يف ذلك الصدد بأن مؤمتر القمـة العـاملي لعـاموإذ حتيط علما
 ،)٥(زيز التنمية املستدامةاهلام الذي يؤديه العلم والتكنولوجيا يف تع

ــسلمية عــنوقــد نظــرت ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــر جلن  يف تقري
 ،)٦(اخلمسنيأعمال دورا

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية عـن أعمـالتؤيد- ١
 ؛)٦(دورا اخلمسني

عاهدات الدولية املنظمة السـتخدام الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املحتث- ٢ 
علــى النظــر يف التــصديق علــى تلــك املعاهــدات أو االنــضمام إليهــا، وفقــا )٧(الفـضاء اخلــارجي

 لقوانينها احمللية، وكذلك إدراجها يف تشريعاا الوطنية؛
 أن اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجيتالحظ- ٣

حــسبما كلفتــها ــا )٨(لــسلمية واصــلت أعماهلــا يف دورــا الــسادسة واألربعــنييف األغــراض ا
 ؛٦١/١١١اجلمعية العامة يف قرارها

_______________

 .٦٠، الفقرة٦٠/١انظر القرار )٥(
 ).(A/62/20 ٢٠، امللحق رقمالثانية والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٦(
ظمــة ألنـشطة الــدول يف ميـدان استكــشاف واسـتخدام الفــضاء اخلـارجي، مبــا يفمعاهـدة املبـادئ املن )٧(

، الــرقم٦١٠، الــدجمموعــة املعاهــداتاألمــم املتحــدة،(ذلــك القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى
؛ واتفـاق إنقـاذ املالحـني)، املرفـق)٢١ -د (٢٢٢٢ لالطالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٨٨٤٣

األمـــم املتحـــدة،(دة املالحـــني الفـــضائيني ورد األجـــسام املطلقـــة يف الفـــضاء اخلـــارجيالفـــضائيني وإعـــا
؛ واتفاقيــة املـسؤولية الدوليــة عــن األضـرار الــيت حتــدثها)٩٥٧٤، الــرقم٦٧٢، الـدجمموعـة املعاهــدات
ــضائية ــسام الفـ ــدة،(األجـ ــم املتحـ ــداتاألمـ ــة املعاهـ ــدجمموعـ ــرقم٩٦١، الـ ــة)١٣٨١٠، الـ ؛ واتفاقيـ

،١٠٢٣، الـدجمموعـة املعاهـداتاألمـم املتحـدة،(ارجيـــام املطلقة يف الفضاء اخلـــــجيل األجســــست
؛ واالتفــاق املــنظم ألنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى)١٥٠٢٠الــرقم

 ).٢٣٠٠٢، الرقم١٣٦٣ ، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،(
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ــةقــرت- ٤ ــة)٩( اســتخدام الفــضاء اخلــارجي توصــية جلن ــة الفرعي ــوم اللجن ــأن تق  ب
 ســيما  مجيــع البلــدان، والشــواغلالقانونيــة يف دورــا الــسابعة واألربعــني، آخــذة يف اعتبارهــا

 : مبا يلي، البلدان الناميةشواغل
 : دائمة يف جدول األعمالابنودبوصفهاالنظر يف املسائل التالية)أ(

 التبادل العام لآلراء؛ ‘١’ 
 الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛ب املتعلقةحالة معاهدات األمم املتحدة اخلمس ‘٢’ 
ات غـري احلكوميـةاملنظمات احلكومية الدولية واملنظم  أنشطةبشأنمعلومات ‘٣’ 

 ؛فيما يتعلق بقانون الفضاء
 :املسائل املتصلة مبا يلي‘٤’ 
 تعريف الفضاء اخلارجي وتعيني حدوده؛- أ 
طبيعة املدار الثابت بالنـسبة لـألرض واسـتخدامه، مبـا يف ذلـك النظـر- ب 

ــسبة ــت بالن ــادل للمــدار الثاب ــيد والع ــة باالســتخدام الرش ــائل الكفيل ــسبل والوس يف ال
 ألرض، دون املساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت؛ل
 :، كل على حدةالبنود التالية/املسائلالنظر يف مناقشة)ب(

ــادئ امل‘١’  ــة النوويـــة يف الفـــضاءتـــاســـتعراض املبـ ــتخدام مـــصادر الطاقـ صلة باسـ
 ؛)١٠(اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ل املتعلـق باملــسائلربوتوكـوالشروعمبـ املتـصلةتطـوراتالدراسـة واسـتعراض ‘٢’ 
اتفاقيــة الــضمانات الدوليــة علــى املعــداتب ، امللحــقاخلاصــة بــاملوجودات الفــضائية

املنقولة؛
بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء؛ ‘٣’ 

صلةتـــ امل الوطنيـــةالنظـــر يف التبـــادل العـــام للمعلومـــات املتعلقـــة بالتـــشريعات)ج(
غراض السلمية وفقا خلطة العمل اليت اعتمداباستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األ

 اللجنة؛

     
ـــــــــة للجمعيــثائــــــق الرمسيالو :انظـــــــر )٨( ــمـــ ــة والــــستون، امللحــــق رقــ  ٢٠ة العامــــة، الــــدورة الثانيــ
)A/62/20(دال- ل الثاينــ، الفص . 
 .٢٢٣ إىل٢١٦املرجع نفسه، الفقرات )٩(
 .٤٧/٦٨انظر القرار )١٠(
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 أن اللجنــة الفرعيــة القانونيــة ســتقدم، يف دورــا الــسابعة واألربعــني،تالحـظ- ٥
مقترحاا إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي بـشأن البنـود اجلديـدة الـيت سـتنظر فيهـا اللجنـة

 ؛٢٠٠٩الفرعية يف دورا الثامنة واألربعني يف عام
، يف دورــــــاســــــتدعو أن اللجنــــــة الفرعيــــــة القانونيــــــةأيــــــضا تالحـــــظ- ٦

فريقهـا العامـل املعـين حبالـة معاهـدات،أعـاله‘٢’)أ (٤واألربعـني، يف سـياق الفقـرة السابعة
وسـتعيداألمم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفـضاء اخلـارجي وتطبيقهـا إىل االنعقـاد مـن جديـد،

  متديد والية الفريق العامل ملا بعد تلك الدورة للجنة الفرعية؛النظر يف مدى احلاجة إىل
ــذلك- ٧ ــظ كـــ ــةتالحـــ ــة الفرعيـــــة القانونيـــ ــتدعو أن اللجنـــ ــياقســـ ، يف ســـ

املــسائل املتــصلة بتعريــف الفــضاء اخلــارجيبأ أعــاله، فريقهــا العامــل املعــين‘٤’ )أ( ٤ الفقــرة
 إىل االنعقاد من جديد؛ وتعيني حدوده

أعـاله،)ج (٤، يف سـياق الفقـرةسـتنظراللجنة الفرعية القانونيـة أنتالحظ- ٨
 يف التقارير اليت تقدمها الدول األعضاء عن تشريعاا الوطنية، وفقا خلطة العمل؛

ــضا- ٩ ــظ أيـ ــاتالحـ ــلت، يف دورـ ــة واصـ ــة والتقنيـ ــة العلميـ ــة الفرعيـ  أن اللجنـ
 ؛٦١/١١١ يف قرارهاعية العامة اجلمما كلفتها اسب ح)١١(واألربعني، أعماهلا الرابعة

ــة )١٢( اســتخدام الفــضاء اخلــارجي توصــية جلنــةقــرت- ١٠ بــأن تقــوم اللجنــة الفرعي
ــا ــني، آخــذة يف اعتباره ــسة واألربع ــة يف دورــا اخلام ــة والتقني ــدان،شــواغلالعلمي ــع البل  مجي

 : مبا يلي، البلدان الناميةشواغلسيما وال
 :النظر يف البنود التالية)أ(

 التبادل العام لآلراء وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛‘١’ 
 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛‘٢’ 
تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحـــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفـــضاء‘٣’ 

 اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية؛
 بعــد بواســطة الــسواتل، مبــا يف ذلــكاملــسائل املتــصلة باستــشعار األرض مــن ‘٤’ 

رصد بيئة األرض؛يفتطبيقاته لصاحل البلدان النامية و
احلطام الفضائي؛ ‘٥’ 
 النظم الفضائية؛بواسطةدعم إدارة الكوارث ‘٦’ 

_______________

، الفـصل)A/62/20 (٢٠الوثائــق الرمسيــة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم )١١(
 . جيم- الثاين

 .١٧٥ إىل١٦٩املرجع نفسه، الفقرات )١٢(
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 النظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل؛ جمالآخر التطورات يف ‘٧’ 
 :)١٣(عمل اليت اعتمدا اللجنةوفقا خلطط ال النظر يف البنود التالية)ب(

 استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي؛‘١’ 
 األجسام القريبة من األرض؛‘٢’ 
 ؛٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية،‘٣’ 

ــسألة التاليــةالنظــر يف)ج( ــة الطبيعــة: علــى حــدة،البنــد التــايل/مناقــشة امل دراس
 يف ميادين عدة للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاتهالفيزيائية واخلواص التقنية

 ميــدان االتــصاالت الفــضائية، وكــذلك املــسائل األخــرى املتــصلة بتطــورات االتــصاالتمنــها
 الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛

قدم، يف دورـــــا أن اللجنـــــة الفرعيـــــة العلميـــــة والتقنيـــــة ســـــتتالحـــــظ- ١١
ــشأن مــشروع جــدول اخلامــسة ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي ب واألربعــني، مقترحهــا إىل جلن

 ؛٢٠٠٩أعمال مؤقت للدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية يف عام
  اتبـاع، يف دورا اخلمـسني، بـشأن استخدام الفضاء اخلارجي اتفاق جلنةقرت- ١٢
 جلنـة أحبـاث الفـضاء واالحتـاد الـدويل للمالحـةهـانظميت تدوة اللنلجدولة الزمنية لج جديد ل

 التـابع لألمانـة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجيالفضائية الـيت ينظمهـاالفلكية وندوة الصناعة
 اسـتخدامجلنـة توصـيةقر أيـضا؛ وت)١٤( الفضائية والرامية إىل تعزيز الشراكة مع الصناعةالعامة

 ئيةصناعة الفـضاالـ ”٢٠٠٨لعـامالفضائيةع ندوة الصناعةبأن يكون موضو الفضاء اخلارجي
 املقـرر عقــدها يف األسـبوع األول مــن الـدورة اخلامــسة،“يف البلـدان الناشــئة يف جمـال الفــضاء

 ؛)١٥(واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
 اخلامـــسة يف دورـــا، اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــةدعـــوة علـــىتوافــق- ١٣

ــق العامــل اجلــامع إىل، ال أعــاله١١ و‘٣’ و‘٢’)أ (١٠ربعــني، يف ســياق الفقــراتواأل فري
 االنعقاد من جديد؛

_______________

؛ واملرجــع نفــسه، املرفــق‘١’، فيمــا يتعلــق بالبنــد٧، املرفــق الثــاين، الفقــرةA/AC.105/890 :انظــر )١٣(
 ٢٢؛ واملرجــــــع نفــــــسه، املرفــــــق األول، الفقــــــرة‘٢’، فيمــــــا يتعلــــــق بالبنــــــد٧ الثالـــــث، الفقــــــرة

 .‘٣’، فيما يتعلق بالبند٢٢ألول، الفقرة، املرفق اA/AC.105/848 و
ــم:انظــر )١٤( ــستون، امللحــق رق ــة وال ــة، الــدورة الثاني ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ،)A/62/20 (٢٠ الوث

 .٢٤، املرفق األول، الفقرةA/AC.105/890 و؛١٧٠ الفقرة
ــستون، امللحــق:انظــر )١٥( ــة وال ــة، الــدورة الثاني ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــم الوث ،)A/62/20 (٢٠ رق

 .٢٥، املرفق األول، الفقرةA/AC.105/890 و؛١٧١ الفقرة
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للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، يف دورـا اخلامـسةدعـوة ا علىتوافق أيضا- ١٤
أعــاله، فريقهــا العامــل املعــين باســتخدام مــصادر‘١’)ب (١٠ يف ســياق الفقــرة،واألربعــني

ــق العامــلمواصــلة ا وعلــى،اقــة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي إىل االنعقــاد مــن جديــدالط لفري
أعماله بشأن املواضيع الواردة يف خطة العمـل املتعـددة الـسنوات بـصيغتها الـيت عدلتـها اللجنـة
الفرعيـة يف دورـا الثانيــة واألربعـني وحـسبما وافقــت عليـه اللجنـة الفرعيــة يف دورـا الرابعــة

 ؛)١٦(يف دورا اخلمسنياستخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةبعني وجلنةواألر
لجنة الفرعية العلمية والتقنيـة، يف دورـا اخلامـسةدعوة ال علىتوافق كذلك- ١٥

 أعاله، فريقهـا العامـل املعـين باألجـسام القريبـة مـن‘٢’)ب (١٠ يف سياق الفقرة،واألربعني
 ؛)١٧(، وفقا خلطة العمل الواردة يف إطار هذا البندمن جديد األرض إىل االنعقاد

 علـى دعـوة مـدير أمانـة الفريـق املعـين برصـد األرض إىل تقـدمي تقـاريرتوافق- ١٦
طـة التنفيـذخب االضـطالع التقدم احملرز يفعنبصفة منتظمة إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

نظم رصد األرض وعلى دعـوة رئـيس اللجنـة الدوليـة املعنيـةنظومة العاملية لالعشرية املتعلقة بامل
بالنظم العاملية للمالحـة بواسـطة الـسواتل إىل تقـدمي تقـارير بـصفة منتظمـة إىل اللجنـة الفرعيـة

 ؛)١٨( الدولية أنشطة اللجنةعنالعلمية والتقنية
 ، بالــصيغة الــيت٢٠٠٨ برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــامقـرت- ١٧

ـاقراقترحها اخلبري املعـين بالتطبيقـات الفـضائية علـى جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي والـيت أ
 ؛)١٩(اللجنة

 أن كــال مــن املركــزين اإلقليمــيني األفــريقيني لتــدريستالحــظ مــع االرتيــاح- ١٨
رييـانكليزية، املوجـودين يف املغـرب ونيجعلوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغة الفرنسية وباللغة اإل

ــوايل، و مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ،كــذلكعلــى الت
 لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــريواملركــز اإلقليمــ

 كـــانون٦ املـــؤرخ٥٠/٢٧ مـــن قـــرار اجلمعيـــة العامـــة٣٠، وفقـــا للفقـــرةأبـــرمالكاريبــــي،
 اتفاق انتساب مع مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي وأن هـذه املراكـز،١٩٩٥ديسمرب/األول

 ؛٢٠٠٧واصلت براجمها التعليمية يف عام
_______________

ــرا )١٦( ــرةA/AC.105/848 :نظـ ــق الثالـــث، الفقـ ــاين؛A/AC.105/890 و؛٨، املرفـ ــق الثـ ــائق، املرفـ والوثـ
 إىل١٢٩ ، الفقـــرات)A/62/20 (٢٠الرمسيــة للجمعيـــة العامــة، الـــدورة الثانيــة والـــستون، امللحــق رقـــم

١٣٥. 
،)A/62/20 (٢٠ الوثائــــق الرمسيـــة للجمعيــة العامــة، الـدورة الثانيــة والـستون، امللحــق رقــم:انظـر )١٧(

 .، املرفق الثالثA/AC.105/890 و١٣٨الفقرة
،)A/62/20 (٢٠الـدورة الثانيــة والـستون، امللحــق رقــم، الوثائــــق الرمسيـــة للجمعيــة العامــة:انظـر )١٨(

 .٢٩٥الفقرة
 .، الفرعان الثاين والثالث واملرفق الثالثA/AC.105/874 و؛٨٤ و٧٥سه، الفقرتاناملرجع نف )١٩(
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 أعــاله١٨ علــى أن تواصــل املراكــز اإلقليميــة املــشار إليهــا يف الفقــرةتوافــق- ١٩
  سنويا؛ استخدام الفضاء اخلارجيتقدمي تقارير عن أنشطتها إىل جلنة

 اإلسـهام الـذي تقدمـه اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـةتالحظ مـع االرتيـاح- ٢٠
ا الدول األعضاء ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي لتعزيـز ودعـم األنـشطةبذهلواجلهود اليت ت

 ؛٢٠٠٧ ،اليت جيري تنظيمها يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية
متر الثــايناستــضافة حكومــة جنــوب أفريقيــا املــؤمــع االرتيــاح أيــضا تالحــظ - ٢١ 

ــذي ــة املــستدامة ال ــا الفــضاء ألغــراض التنمي للقــادة األفارقــة املعــين بتــسخري علــوم وتكنولوجي
 حكومـة نيجرييـا بالتعـاون مـع حكـوميت اجلزائـر وجنـوب٢٠٠٥استضافته ألول مرة يف عـام

 يف بريتوريــا، وأنــه٢٠٠٧أكتــوبر/ تــشرين األول٥ إىل٢أفريقيــا، وانعقــاده يف الفتــرة مــن
 د مرة كل سنتني؛سيعق

 أن حكومـة إكـوادور استـضافت مـؤمتر الفـضاء اخلـامستالحظ مع التقـدير - ٢٢ 
، وأا أنشأت األمانـة املؤقتـة٢٠٠٦يوليه/ متوز٢٨ إىل٢٤لألمريكتني يف كيتو يف الفترة من

ملؤمتر الفضاء اخلـامس الـيت أوكـل إليهـا واليـة تنفيـذ خطـة عمـل املـؤمتر وتتلقـى املـساعدة مـن
كومة كولومبيا اليت استـضافت مـؤمتر الفـضاء الرابـع لألمـريكتني ومـن فريـق اخلـرباء الـدويلح

املعــين مبــؤمترات الفــضاء لألمــريكتني ومــن حكومــة غواتيمــاال الــيت ستستــضيف مــؤمتر الفــضاء
 ؛٢٠٠٩السادس لألمريكتني يف عام

التعـاون مـعاملبـادرة الـيت اختـذا حكومـة شـيلي، ب التقـدير أيـضاتالحظ مع - ٢٣ 
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، لعقد مؤمتر عن التطبيقات الفضائية وتغري املنـاخ يف سـانتياغو

 ، يف سياق املعرض الدويل للطريان والفضاء؛٢٠٠٨أبريل/ نيسان٢  و١يف
الدور الـذي تقـوم بـه هـذه املـؤمترات يف بنـاء شـراكات تالحظ مع االرتياح - ٢٤ 

 ل؛إقليمية ودولية بني الدو
اتفاقيــة منظمــة آســيا واحملــيط اهلــادئبــدء نفــاذ ح أيــضاتالحــظ مــع االرتيــا - ٢٥ 

ــشرين األول١٢يفللتعــاون يف جمــال الفــضاء ــوبر/ ت ــشاء تلــك٢٠٠٦أكت ، الــذي أدى إىل إن
 ؛ مقرا هلابيجنياملنظمة اليت اختذت

ــيت اعتمــدا تقــر - ٢٦  ــادئ التوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفــضائي ال ــةجلاملب ن
 ؛)٢٠(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

على أن املبادئ التوجيهية الطوعية للتخفيف من احلطام الفضائي تـبني توافق - ٢٧ 
املمارسات احلالية كما وضعها عدد من املنظمات الوطنيـة والدوليـة، وتـدعو الـدول األعـضاء

؛ الوطنية ذات الصلةإىل تنفيذ تلك املبادئ التوجيهية باستخدام اآلليات
_______________

تـان، الفقر)A/62/20 (٢٠امللحـق رقـمالثانيـة والـستون،الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة )٢٠(
 . واملرفق١١٨ و١١٧
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أن تويل الـدول األعـضاء مزيـدا مـن االهتمـام ملـشكلةضروري من اله أنترى - ٢٨ 
مـصادر الطاقـة النوويـة،ستخدم الـيت تـها األجـسام الفـضائيةاصطدام األجسام الفضائية، مبا في

ة وتدعو إىل مواصلة البحـوث الوطنيـ،باحلطام الفضائي، وللجوانب األخرى للحطام الفضائي
بشأن هذه املسألة الستحداث تكنولوجيا حمسنة لرصد احلطام الفضائي ومجع البيانات املتعلقة

ميكـن ، وتـرى أيـضا أنـه ينبغـي تزويـد اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة بأقـصى مـاه ونـشرهاب
أن التعــاون الــدويل ضــروري للتوســع يفوافــق علــىتــوفريه مــن معلومــات ــذا الــشأن، وت

 البعثـاتعلـىات املناسبة وامليسورة التكلفـة للتخفيـف مـن تـأثري احلطـام الفـضائياالستراتيجي
الفضائية يف املستقبل إىل أدىن حد؛

،اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاءسيما الدول  مجيع الدول، والحتث - ٢٩ 
علــى اإلســهام بنــشاط يف بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء

خلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعـاون الـدويل يف استكـشاف الفـضاء اخلـارجيا
 ؛واستخدامه يف األغراض السلمية

احلاجــة إىل زيــادة فوائــد تكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاـــا وإىلعلــى تــشدد - ٣٠ 
والتنميـةاملطـردلنمـو االقتـصاديلاتيـةؤ لألنـشطة الفـضائية املة املنظمالزيادةاإلسهام يف حتقيق

ســيما يف البلــدان املـستدامة يف مجيــع البلـدان، مبــا يف ذلـك التخفيــف مـن آثــار الكـوارث، وال
النامية؛

 كبريا ماسهاإ أن علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا ميكن أن تسهمتالحظ - ٣١ 
األلفيـة”لقرار املعنون يف ااملبنييف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرفاه على النحو

ــضائية ــشرية:الفـ ــة البـ ــضاء والتنميـ ــشأن الفـ ــا بـ ــالن فيينـ ــا)٢(“إعـ  املـــؤرخ٥٩/٢ ويف قرارهـ
ــشرين األول ٢٠ ــوبر/تـ ــارجي يف٢٠٠٤أكتـ ــضاء اخلـ ــتخدام الفـ ــة اسـ ــل جلنـ ــة عمـ  ويف خطـ

 ؛)٢١(األغراض السلمية
ــة العامليــة’’انعقــاد مــؤمتر تالحــظ أيــضا- ٣٢   مــن أجــلالعلــم والــسياسات:التنمي

 مبناســبة الــذكرى الــسنوية٢٠٠٧نــوفمرب/ تــشرين الثــاين١٥  و١٤يف فيينــا يف‘‘املــستقبل
 ؛املعهد الدويل لتحليل النظم التطبيقيةاخلامسة والثالثني لتأسيس

 فوائـد تكنولوجيـاه ينبغي لفت االنتباه بوجه خاص إىل على أنتكرر التأكيد - ٣٣ 
ؤمترات الرئيسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدةيف املخباصة و،الفضاء وتطبيقاا

ــة وامليــادين امل ــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافي ــه ينبغــي ــاصلةتــمــن أجــل التنمي ، وعلــى أن
مـؤمترات القمـةالتشجيع على استخدام تكنولوجيا الفضاء يف حتقيق أهـداف تلـك املـؤمترات و

 ؛)٣(دة بشأن األلفيةتنفيذ إعالن األمم املتحومن أجل

_______________

 . باء-، اجلزء السادسA/59/174انظر )٢١(
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ــاح - ٣٤  ــع االرتي ــدة اجلهــودتالحــظ م ــيتاملتزاي ــةتال ــذهلا جلن ــضاءب  اســتخدام الف
ــارجياخلـــارجي ــذلك مكتـــب شـــؤون الفـــضاء اخلـ ــة، وكـ  وجلنتـــها الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـ

واالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، من أجل تشجيع اسـتخدام
 نتــائجتنفيـذخطــةاملوصــى ـا يفاإلجـراءاتتنفيــذنولوجيـا الفــضاء وتطبيقاـا يفعلـوم وتك

 ؛)٢٢()‘‘خطة جوهانسربغ للتنفيذ’’(مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة
 الــيت تــشارك يفالكيانــاتســيما  كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، والحتــث - ٣٥ 

 علـى أن تـدرس، بالتعـاون،شطة الفـضاء اخلـارجياالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنـ
ــا اســتخدام الفــضاء اخلــارجيمــع جلنــة ، الطريقــة الــيت ميكــن أن تــساهم ــا علــوم وتكنولوجي

، وخباصةيتعلق خبطة التنمية بشأن األلفية فيماالفضاء وتطبيقاا يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة
 غذائي وزيادة فرص التعليم؛األمن ال عدة منهاأموربيف ااالت املتصلة

 االجتماع املشترك بني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي إىلتدعو - ٣٦ 
 وتقـدمي تقريـر إىل اللجنـة وجلنتـها اسـتخدام الفـضاء اخلـارجيسهام يف أعمال جلنةاإلمواصلة

 الفرعية العلمية والتقنية عن األعمال اليت يضطلع ا يف دوراته السنوية؛
 أن االجتماعات غري الرمسية املفتوحة، املعقـودة بـالتزامنتالحظ مع االرتياح - ٣٧ 

مع الدورات السنوية لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلـارجي، والـيت
، تـوفر آليـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي جلنـةن يفراقبـوامليشارك فيهـا ممثلـو الـدول األعـضاء و

ء حـوار فعـال بـني كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة والـدول األعـضاء واملـراقبني يفبناءة إلجرا
 اللجنة؛

ــة يف أعمــالتــشجع - ٣٨  ــى املــشاركة الكامل ــات منظومــة األمــم املتحــدة عل  كيان
 االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي؛

 تـضم هيئـة مـن املفكـرين جامعة األمـم املتحـدة، وهـي مؤسـسةتشجع أيضا - ٣٩ 
تابعة لألمـم املتحـدة ولعـدد مـن الوكـاالت املتخصـصة، علـى حبـث إمكانـات تـوفري التـدريب
وإجراء البحـوث املتعلقـة بالـسياسة العامـة يف اـاالت الـيت يلتقـي فيهـا القـانون الـدويل وتغـري

 ؛املناخ والفضاء اخلارجي
للمعلومـــات املتحـــدةاألمـــمإنـــشاء وتنفيـــذ برنـــامج ظ مـــع االرتيـــاحتالحــ - ٤٠ 

 بوصــفه برناجمــا مــن)٢٣(الفــضائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ
برامج األمم املتحدة يتيح وصول مجيع البلدان ومجيع املنظمات اإلقليمية والدوليـة ذات الـصلة

غــرض دعــم دورةإىل مجيــع أنــواع املعلومــات واخلــدمات الفــضائية املتــصلة بــإدارة الكــوارث ب
_______________

 -أغـسطس/ آب٢٦ي للتنميـة املـستدامة، جوهانـسربغ، جنـوب أفريقيـا،تقرير مؤمتر القمـة العـامل )٢٢(
، الفـــصل) والتـــصويبA.03.II.A.1منـــشورات األمـــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع (٢٠٠٢ســـبتمرب/أيلـــول ٤

 .، املرفق٢ األول، القرار
 .٦١/١١٠القرار )٢٣(
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إدارة الكوارث بأكملها، مع التركيز على املنافع اليت سوف جتنيها البلـدان الناميـة مـن برنـامج
سـيما البلـدان الـيت تعـاين مـن كـوارث متكـررة والـيت سـوف تـستفيد مـن من هـذا القبيـل، ال

 ث؛إمكانية احلصول على حلول قائمة على اخلدمات الفضائية واستخدامها يف إدارة الكوار
للمعلومــات املتحــدةاألمــملربنــامج االســم املختــصركــونعلــى أن ي توافــق - ٤١ 

ـــالفــضائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف ح ـــةاالت الطــوارئـ ـــات األجنبيــ   باللغـــ
UN-SPIDER؛ لسهولة التعرف عليه بوصفه برناجما من برامج األمم املتحدة 

للمعلومـات الفـضائية مـن أجـل إدارةاملتحـدة األمـمخطة عمل برنامج تؤيد - ٤٢ 
ــام ــرة٢٠٠٧الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ لع ــرح للفت -٢٠٠٧ وبرناجمــه املقت

، وتطلـب إىل األمـني العـام تنفيـذ)٢٥(٢٠٠٩-٢٠٠٨ وخطة عمله املقترحة للفترة)٢٤(٢٠٠٩
 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨األنشطة الواردة يف خطة العمل للفترة

 أن تواصــل النظــر، علــى ســبيل اســتخدام الفــضاء اخلــارجينــة إىل جلتطلــب - ٤٣ 
اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراضيت تكفــل مواصــلةوســائل الــالسبل والــاألولويــة، يف

 والـستني، وتوافـق علـىالثالثـةالسلمية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا
ء تناوهلا هلذه املسألة، يف سبل تعزيز التعـاون اإلقليمـيأنه ميكن للجنة أن تواصل النظر، يف أثنا

رقـةااألفقـادة استنادا إىل اخلربات املكتسبة من مـؤمتر الفـضاء لألمـريكتني ومـؤمتر اليواألقاليم
ميكـنيف الـدور الـذيبتسخري علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة، واملعين

ــه يف ــا الفــضاء أن تؤدي ــةلتكنولوجي ــذ التوصــيات املنبثق ــ تنفي ــةم ــاملي للتنمي ن مــؤمتر القمــة الع
 املستدامة؛

 أقامـت صـلة أوثـق اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي أن جلنـةتالحظ مع االرتياح - ٤٤ 
تضطلع به من أعمال لتنفيذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف بني ما

لسلمية وأعمال جلنـة التنميـة املـستدامة، عـن طريـقالفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض ا
علـى دعـوة، وتوافـق)٢٦( التنميـة املـستدامةمسامهتها يف اـاالت املواضـيعية الـيت تعاجلهـا جلنـة

ألمانـة العامـةيف امدير شعبة التنمية املستدامة التابعـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة
، إلطالعها على أفـضل طريقـة ميكـن أنالفضاء اخلارجي استخدامللمشاركة يف دورات جلنة

 يف أعمـال جلنـة التنميـة املـستدامة، وعلـى مـشاركة استخدام الفضاء اخلـارجيتساهم ا جلنة
 بـهمدير مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف دورات جلنـة التنميـة املـستدامة للتوعيـة مبـا تعـود

  املستدامة ولتعزيزها؛علوم وتكنولوجيا الفضاء من فوائد على التنمية

_______________

ــة والــستون، امللحــق )٢٤( ــة العامــة، الــدورة الثاني ــة للجمعي ــائق الرمسي ــمالوث ــرة)A/62/20 (٢٠رق ، الفق
١٤٤. 

 .A/AC.105/894 و؛١٤٩املرجع نفسه، الفقرة )٢٥(
 .A/AC.105/892 وA/AC.105/872انظر )٢٦(
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 أن اللجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة للمالحـة بواسـطةتالحظ مع التقدير - ٤٥ 
، عنـد االقتـضاء،تعـززهيئـة غـري رمسيـة لكـيبوصـفهاأنشئت على أساس طوعيقدالسواتل

تحديـدلخلـدمات املدنيـةبااملتـصلةواهتمـام مـشتركب الـيت حتظـىالتعاون على معاجلـة املـسائل
 مـسألةوكـذلك الـسواتل واخلـدمات ذات القيمـة املـضافة،بواسـطةاملواقع واملالحة والتوقيت

توافق النظم العاملية للمالحة بواسطة الـسواتل وقابليـة تـشغيلها علـى حنـو متبـادل، ويف الوقـت
 عقـدت، وأااصة يف البلدان الناميةخبدعم التنمية املستدامة، وبغرضنفسه زيادة استخدامها

 واجتماعهــا الثــاين يف)٢٧(٢٠٠٦نــوفمرب/ تــشرين الثــاين٢  و١اجتماعهــا األول يف فيينــا يف
 ؛٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول٧ إىل٤بانغالور، اهلند يف الفترة من

للمعلومات الفضائية مـن أجـل املتحدةاألممن برنامج أتالحظ مع االرتياح - ٤٦ 
اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية للمالحـةرئ وإدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوا

مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين قد أنشئا كنتيجة ملموسة لتنفيذ توصياتبواسطة السواتل
 ؛باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

عملـه أنه ميكن ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يـدرج يف برنـامجتالحظ - ٤٧ 
 اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراضعــددا مــن اإلجــراءات احملــددة يف خطــة عمــل جلنــة

 املتعلقة مبواصلة تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعـين باستكـشاف الفـضاءالسلمية
 وأن بعـــض هـــذه، لكـــي ينفـــذها املكتـــب،)٢٨(اخلــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الـــسلمية

كــن إدراجــه يف برنــامج عملــه إال إذا تــوفر لديــه مزيــد مــن املــوظفني واملــواردمي اإلجــراءات ال
 ؛)٢٩(املالية

 مجيـع الـدول األعـضاء علـى املـسامهة يف الـصندوق االسـتئماين لربنــامجحتـث - ٤٨ 
علـى تـوفريشـؤون الفـضاء اخلـارجيلتطبيقـات الفـضائية لتعزيـز قـدرة مكتـبلاألمم املتحدة

 اسـتخدامنية والقانونية وبدء مشاريع جتريبيـة وفقـا خلطـة عمـل جلنـةاخلدمات االستشارية التق
 ، مع احلفاظ على ااالت املواضيعية ذات األولوية اليت توافق عليها اللجنة؛الفضاء اخلارجي

 النظـر يف تقريـر عـن اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي على أن تواصـل جلنـةتوافق - ٤٩ 
اإلنقـاذ كجـزء مـن نظرهـا يف برنـامج األمـم املتحـدةأنشطة النظـام الـدويل للـسواتل للبحـث و

تقريــر اللجنــة الفرعيــة العلميــة’’للتطبيقــات الفــضائية، يف إطــار بنــد جــدول األعمــال املعنــون
 ذا النظام؛املتعلقة، وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها‘‘والتقنية

_______________

 .A/AC.105/879انظر )٢٧(
 .A/AC.105/L.262انظر )٢٨(
 .٦الفقرةاملرفق،املرجع نفسه، )٢٩(
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 ن تواصـــل النظــر يف دورـــا أ اســتخدام الفـــضاء اخلــارجي إىل جلنـــةتطلــب - ٥٠ 
ــة و ــا املعنــوناحلادي ــد جــدول أعماهل ــا الفــضاء’’اخلمــسني يف بن ــد العرضــية لتكنولوجي :الفوائ

 ؛“استعراض احلالة الراهنة
مهية مسألة الفضاءلنظر أل، با استخدام الفضاء اخلارجي إىل جلنةتطلب أيضا - ٥١ 

سني يف إطـار بنـد جـدول أعماهلـا املعنـوناخلمـاحلادية و يف دورا،والتعليم، أن تواصل النظر
ينـصب عليــــــه تركيـزالـذي س‘‘الفضاء والتعلـيم ’’اخلاص، يف املوضوع‘‘الفضاء واتمع’’

 ؛)٣٠(املناقشات، وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا اللجنة
  يف دورــا، النظــر اســتخدام الفــضاء اخلــارجي أن تواصــل جلنــةعلــىتوافــق - ٥٢ 

 ؛“الفضاء واملاء” يف بند جدول أعماهلا املعنون،مسنياخلاحلادية و
، يف دورـا اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي نظـرت أن جلنةتالحظ مع االرتياح- ٥٣ 

ــا واخلمــسني ــة“مــسائل أخــرى ” املعنــونيف إطــار بنــد جــدول أعماهل ، يف مــسألة دور اللجن
دورهـا وأنـشطتها يف املـستقبل النظـر يفلجنةتوافق على أن تواصل الوأنشطتها يف املستقبل، و

الفرعيـة العلميـةيف دورا احلادية واخلمسني وعلـى هـامش الـدورة اخلامـسة واألربعـني للجنـة
  والدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية القانونية؛والتقنية

ــة أن تواصــل علــىتوافــق - ٥٤   اســتخدام الفــضاء اخلــارجي النظــر، يف دورــاجلن
تعزيـز اسـتخدامجمـالالتعـاون الـدويل يف”املعنـون ابنـد جـدول أعماهلـ، يفاحلادية واخلمسني
عمـلالطـة وفقـا خل“غراض التنميـة املـستدامةألمن الفضاءاملكانية املستمدةالبيانات اجلغرافية

 ؛)٣١( اليت اعتمدا اللجنةتعددة السنواتامل
ــةتــشكيل تقـــر - ٥٥  يهــا الفــرعيتني وهيئت اســتخدام الفــضاء اخلــارجي مكاتــب جلن

، وتوافـق علـى٦١/١١١ من قرارها٥٠رد يف الفقرةاوالنحوال، على٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة
 ٢٠٠٨ أعــضاء مكاتبــها يف دورات كــل منــها يف عــامتــانهــا الفرعينتاأن تنتخــب اللجنــة وجل

 ؛)٣٢(لذلك التشكيلوفقا
 خلارجي؛ استخدام الفضاء اجلنة أن تصبح بوليفيا وسويسرا عضوين يفتقرر - ٥٦ 

_______________

، الفقـرة)A/58/20 (٢٠ امللحـق رقـمالوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة واخلمـسون، )٣٠(
 .٢٥٣ و٢٣٤تان الفقر،(A/62/20) ٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقم ،واملرجع نفسه ؛٢٣٩

الفقـرات ،(A/61/20) ٢٠، الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـمالوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة )٣١(
 ٢٦٥، الفقرتـان)A/62/20 (٢٠والـستون، امللحـق رقـم الثانيـةالـدورة،؛ واملرجع نفـسه٣٠٣  إىل٣٠١

 .٢٨١و
الفقرتــان ،(A/62/20) ٢٠ الـدورة الثانيــة والـستون، امللحــق رقـمالوثـائق الرمسيــة للجمعيـة العامــة، )٣٢(

 .٢٨٧ و٢٨٦
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ــرارتؤيــد - ٥٧  ــة ق ــنحجلن ــة لرســم اســتخدام الفــضاء اخلــارجي م املنظمــة األفريقي
  مركز املراقب الدائم؛اخلرائط واالستشعار من بعد

ةيكـل جمموعـة مـن اموعـات اإلقليميـة مـسؤولعلى كاهل ه تقع أنتالحظ - ٥٨ 
 أيـضاهـي الـيتخلـارجي استخدام الفـضاء اتشجيع الدول األعضاء يف جلنةعلىالعمل بنشاط

 على املشاركة يف أعمـال اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني، وتوافـق علـىيف تلك اموعاتأعضاء
 ؛هذه املسألة املتصلة باللجنةيف فيما بينهمموعات اإلقليميةأن ينظر أعضاء ا

 إىل كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى أنتطلــب - ٥٩ 
 عند االقتـضاء، وأن تقـدم إليهـاه، وأن تعزز استخدام الفضاء اخلارجي تعاوا مع جلنةتواصل

 .ايف أعماهلاللجنة وهيئتاها الفرعيتانإليهاتتطرق اليتاملسائلتقارير عن
 ٧٩اجللسة العامة

 ٢٠٠٧ ديسمرب/ كانون األول٢٢
 


