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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعماربناء[
 ])A/63/399()اللجنة الرابعة(

 
 السلمية التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض - ٦٣/٩٠

 ،إن اجلمعية العامة
 ١٩٩٦ديــــــسمرب/ األول كــــــانون١٣ املــــــؤرخ٥١/١٢٢ إىل قراراــــــاإذ تــــــشري

ــانون األول٦ املــــــؤرخ٥٤/٦٨ و ــسمرب/ كــــ ــش٢٠ املــــــؤرخ٥٩/٢  و١٩٩٩ديــــ رينـ تــــ
 ٢٠٠٦ديـسمرب/كـانون األول ١٤ املـؤرخني٦١/١١١  و٦١/١١٠  و٢٠٠٤أكتوبر/األول

ــسمرب/ كـــانون األول١٧ املـــؤرخ٦٢/١٠١ و  كـــانون٢٢ املـــؤرخ٦٢/٢١٧  و٢٠٠٧ديـ
 ،٢٠٠٧ديسمرب/األول

 مبـا للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة يف تعزيـز وتوسـيعة اقتناعا راسـخاوإذ هي مقتنع
نطاق استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا

 مجيــع الــدول،كــي تــشمل الفوائــد املــستمدة مــن ذلــكللبــشرية مجعــاء، ويف مواصــلة اجلهــود
ينبغي أن تظـل األمـم املتحـدة تـضطلع بـدور  الذي بأمهية التعاون الدويل يف هذا امليدانوأيضا

 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
يـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـةواستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التق

اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديدة الناشـئة،
 لبلدان النامية،إىل ا بالنسبةوخصوصا

 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،وإذ يـساورها بــالغ القلــق
 املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدانية املادة الرابعة من معاهدةتضع يف اعتبارها أمه وإذ
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 )١(استكـشاف واســتخدام الفـضاء اخلــارجي، مبــا يف ذلـك القمــر واألجـرام الــسماوية األخــرى
 ،)الفضاء اخلارجيمعاهدة(

 قـدراتالـيت هلـا الـدولسـيما ال مجيع الدول، وبضرورة أن تسهم بنشاط وإذ تسلم
، يف بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاءن الفــضاءكــبرية يف ميــدا

اخلارجي، باعتبـار ذلـك شـرطا أساسـيا لتعزيـز التعـاون الـدويل وتوطيـده يف جمـال استكـشاف
 الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

  أن مسألة احلطام الفضائي تثري قلق مجيع الدول،وإذ ترى
ــظ ــه يف التوإذ تالحـ ــضاء وتطبيقاتـ ــشاف الفـ ــوير استكـ ــرز يف مواصـــلة تطـ ــدم احملـ قـ

األغــراض الــسلمية ويف خمتلــف مــشاريع الفــضاء الوطنيــة والتعاونيــة، الــذي يــسهم يف التعــاون
 الدويل، وأمهية مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

إعـالن:األلفيـة الفـضائية” يف القـرار املعنـون بأمهيـة التوصـيات الـواردةواقتناعا منها
 مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــيناختـــذهالـــذي “فيينـــا بـــشأن الفـــضاء والتنميـــة البـــشرية

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض الـسلمية املعقـود يف فيينـا يف الفتـرة مـن
 استخدام تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـلوباحلاجة إىل تعزيز ،)٢(١٩٩٩يوليه/ متوز٣٠ إىل١٩

 ،)٣(تنفيذ إعالن األمم املتحدة لأللفية
 ،)٤( من أثر مدمرلكوارثل  ما إزاءوإذ يساورها بالغ القلق

 علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال إدارةنيالـدوليوالتعـاون يف تعزيـز التنـسيقورغبة منها
 فرص حـصول مجيـع البلـدان علـىلطوارئ عن طريق زيادةيف حاالت ا واالستجابةالكوارث

 وتيسري بناء القـدرات وتعزيـز املؤسـسات املعنيـةتلك اخلدماتاخلدمات الفضائية واستعماهلا ل
  يف البلدان النامية،وخباصةبإدارة الكوارث،

_______________

لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر.٨٨٤٣، الـرقم٦١٠، الـدجمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )١(
 .، املرفق)٢١ - د (٢٢٢٢القرار

 تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراضانظر )٢(
، الفــصل)A.00.I.3ة، رقـم املبيـعمنـشورات األمـم املتحــد( ١٩٩٩يوليــه/ متـوز٣٠-١٩فيينـا، الـسلمية،

 .١ األول، القرار
 .٥٥/٢انظر القرار )٣(
 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“الكوارث”  بـقصدي )٤(
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 بأن استخدام علوم وتكنولوجيا الفـضاء وتطبيقاـا يفوإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا
التطبيقـاتومن بعد والتعليم من بعد وإدارة الكوارث ومحاية البيئـةجماالت من قبيل التطبيب

تعقـده األمـم املتحـدة مـن مـؤمترات  مااألخرى املتعلقة برصد األرض يساهم يف بلوغ أهداف
ــة، ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــب التنميــة االقت  القــضاءوخباصــةعامليــة تتنــاول خمتلــف جوان

 الفقر، على
 قـد أقـر بالـدور٢٠٠٥لك الصدد بأن مؤمتر القمـة العـاملي لعـام يف ذوإذ حتيط علما

 ،)٥(م والتكنولوجيا يف تعزيز التنمية املستدامةوؤديه العلتاهلام الذي
ــسلمية عــنوقــد نظــرت ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــر جلن  يف تقري

 ،)٦( احلادية واخلمسنيأعمال دورا
 الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية عـن أعمـال تقرير جلنة استخدامتؤيد- ١

 ؛)٦(اخلمسنياحلادية ودورا
 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية املنظمة السـتخدامحتث- ٢ 

علــى النظــر يف التــصديق علــى تلــك املعاهــدات أو االنــضمام إليهــا وفقــا )٧(الفــضاء اخلــارجي
 راجها يف تشريعاا الوطنية؛لقوانينها احمللية، وكذلك إد

 أن اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجيتالحظ- ٣
ــسلمية واصــلت أعماهلــا ــها ــا  واألربعــنيبعةيف دورــا الــسا )٨(يف األغــراض ال حــسبما كلفت

 ؛٦٢/٢١٧اجلمعية العامة يف قرارها

_______________

 .٦٠، الفقرة٦٠/١انظر القرار )٥(
 ).(A/63/20 ٢٠، امللحق رقمالثالثة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة )٦(
بـادئ املنظمــة ألنـشطة الــدول يف ميـدان استكــشاف واسـتخدام الفــضاء اخلـارجي، مبــا يفمعاهـدة امل )٧(

.٨٨٤٣، الـرقم٦١٠، الـدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،(ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
ائيني؛ واتفـاق إنقـاذ املالحـني الفـض)، املرفـق)٢١ - د (٢٢٢٢لالطالع على النص العريب، انظر القـرار

،جمموعة املعاهـداتاألمم املتحدة،(وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفضاء اخلارجي
األمـم(؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عن األضرار اليت حتـدثها األجـسام الفـضائية)٥٧٤ ، الرقم٦٧٢الد

اتفاقية تسجيل األجسام املطلقـة يف الفـضاء؛ و)١٣٨١٠، الرقم٩٦١، الدملعاهداتا جمموعةاملتحدة،
؛ واالتفـاق املـنظم ألنـشطة)١٥٠٢٠، الـرقم١٠٢٣، الـدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،(اخلارجي

،١٣٦٣ ، الـدجمموعـة املعاهـداتاألمم املتحدة،(الدول على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى
 ).٢٣٠٠٢ الرقم

،)A/63/20 (٢٠ والـستون، امللحـق رقـمالثالثـــــةدورةــــالرمسيــة للجمعيـة العامـة، الالوثـائق :انظـر )٨(
 .دال - ل الثاينــالفص
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ــةقــرت- ٤ ــة )٩(ارجي اســتخدام الفــضاء اخلــ توصــية جلن ــة الفرعي ــأن تقــوم اللجن ب
ــةالقانونيــة يف دورــا  ســيما ال مجيــع البلــدان، وشــواغل واألربعــني، آخــذة يف اعتبارهــاالثامن

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

 التبادل العام لآلراء؛ ‘١’ 
 الفضاء اخلارجي وتطبيقها؛ب املتعلقةدات األمم املتحدة اخلمسحالة معاه ‘٢’ 
املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غـري احلكوميـة  أنشطةبشأنمعلومات ‘٣’ 

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

ــادل للمــدار ــة باالســتخدام الرشــيد والع ــسبل والوســائل الكفيل يف ال
ــاد الــــدويل ــدور االحتــ ــسبة لــــألرض، دون املــــساس بــ الثابــــت بالنــ

 لالتصاالت؛
 :، كل على حدةالبنود التالية/املسائلالنظر يف مناقشة)ب(

ــادئ امل‘١’  ــتخدتـــاســـتعراض املبـ ــة النوويـــة يف الفـــضاءصلة باسـ ام مـــصادر الطاقـ
 ؛)١٠(اخلارجي وإمكانية تنقيحها

ربوتوكـول املتعلـق باملــسائلالشروعمبـ املتـصلةتطـوراتالدراسـة واسـتعراض ‘٢’ 
اتفاقيــة الـــضمانات الدوليــة علـــىب ، امللحـــقاخلاصــة بـــاملوجودات الفــضائية

املعدات املنقولة؛
 ؛بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء ‘٣’ 
التبــادل العــام للمعلومــات عــن اآلليــات الوطنيــة املتعلقــة بالتــدابري املتخــذة ‘٤’ 

لتخفيف احلطام الفضائي؛

_______________

 .٢٢٥ إىل٢١٩املرجع نفسه، الفقرات )٩(
 .٤٧/٦٨انظر القرار )١٠(
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صلةتـــ امل الوطنيـــةالنظـــر يف التبـــادل العـــام للمعلومـــات املتعلقـــة بالتـــشريعات)ج(
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية وفقا خلطة العمل اليت اعتمدا

 اللجنة؛
ــة ســتقدم، يف دورــاتالحــظ- ٥ ــة الفرعيــة القانوني ــة أن اللجن  واألربعــني،الثامن

مقترحاا إىل جلنة استخدام الفـضاء اخلـارجي بـشأن البنـود اجلديـدة الـيت سـتنظر فيهـا اللجنـة
 ؛٢٠١٠ واألربعني يف عامالتاسعةالفرعية يف دورا

واألربعـني، الثامنة يف دوراستدعونونية أن اللجنة الفرعية القاأيضا تالحظ- ٦
فريقها العامل املعين حبالة معاهـدات األمـم املتحـدة اخلمـس،أعاله‘٢’)أ (٤يف سياق الفقرة

 املتعلقة بالفضاء اخلارجي وتطبيقها إىل االنعقاد من جديد؛
ــذلك- ٧ ــظ كـــ ــةتالحـــ ــة الفرعيـــــة القانونيـــ ــتدعو أن اللجنـــ ــياقســـ ، يف ســـ

املـسائل املتـصلة بتعريـف الفـضاء اخلـارجيب أعاله، فريقها العامل املعين- أ ‘٤’ )أ( ٤ الفقرة
 إىل االنعقاد من جديد؛ وتعيني حدوده

أعـاله،)ج (٤، يف سياق الفقرةستشكل أن اللجنة الفرعية القانونيةتالحظ- ٨
يت وافقـت عليهـاالـطـة العمـل املتعـددة الـسنواتفريقا عامال يتوىل النظر يف هذا البند وفقـا خل

ــة ا ــا جلن ــسادسة واألربعــني وأقر ــة يف دورــا ال ــة الفرعي ســتخدام الفــضاء اخلــارجي يفاللجن
 ؛)١١(اخلمسني دورا

 أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واصـلت أعماهلـا يف دورـاتالحظ أيضا- ٩
 ؛٦٢/٢١٧ يف قرارها اجلمعية العامةما كلفتها اسبح )١٢(واألربعني اخلامسة

ــة )١٣( اســتخدام الفــضاء اخلــارجي توصــية جلنــةقــرت- ١٠ بــأن تقــوم اللجنــة الفرعي
ــا ــة يف دور ــة والتقني ــسادسةالعلمي ــدان،شــواغل واألربعــني، آخــذة يف اعتبارهــاال ــع البل  مجي

 : مبا يلي، البلدان الناميةشواغل سيما الو
 :النظر يف البنود التالية)أ(

  وعرض التقارير املقدمة عن األنشطة الوطنية؛التبادل العام لآلراء‘١’ 
_______________

،)A/62/20 (٢٠ والـستون، امللحـق رقـمالثانيـةالوثائــق الرمسيــة للجمعيـة العامـة، الـدورة :انظـــر )١١(
 .١٣٦، الفقرةA/AC.105/891  و؛٢١٩قرةالف
ــة والــستون، امللحــق رقــم )١٢( ــدورة الثالث ــة العامــة، ال ــة للجمعي ــائق الرمسي ، الفــصل)A/63/20 (٢٠الوث

 . جيم- الثاين
 .١٦٦ إىل١٦٣املرجع نفسه، الفقرات )١٣(
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 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية؛‘٢’ 
تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحـــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفـــضاء‘٣’ 

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

رصد بيئة األرض؛يفتطبيقاته لصاحل البلدان النامية و
احلطام الفضائي؛ ‘٥’ 
 النظم الفضائية؛بواسطةدعم إدارة الكوارث ‘٦’ 
 النظم العاملية للمالحة بواسطة السواتل؛ جمال التطورات يفأحدث ‘٧’ 

 اسـتخدام الفـضاءوفقا خلطط العمل اليت اعتمدا جلنـة النظر يف البنود التالية)ب(
 :)١٤(اخلارجي

 استخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي؛‘١’ 
 األجسام القريبة من األرض؛‘٢’ 

 :على حدةكل ني، التاليينالبند/تني التاليتنيمناقشة املسألالنظر يف)ج(
ــألرض ‘١’  ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة ل ــة واخلــواص التقني  دراســة الطبيعــة الفيزيائي

ــه ــهاواســتخدامه وتطبيقات ــدة من ــادين ع ــضائية، يف مي ــصاالت الف  ميــدان االت
وكذلك املسائل األخرى املتـصلة بتطـورات االتـصاالت الفـضائية، مـع إيـالء

 اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛
 ؛٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية، ‘٢’ 

ميـــــة والتقنيـــــة ســـــتقدم، يف دورـــــا أن اللجنـــــة الفرعيـــــة العلتالحـــــظ- ١١
واألربعــني، مقترحهــا إىل جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي بــشأن مــشروع جــدول الــسادسة

 ؛٢٠١٠ واألربعني للجنة الفرعية يف عامالسابعةأعمال مؤقت للدورة
ــاقــرت- ١٢ ــه  م ــةتوصــلت إلي ــة، يف دورــا اســتخدام الفــضاء اخلــارجيجلن احلادي

 اليت سـينظمها االحتـاد الـدويل٢٠٠٩على أن يكون موضوع ندوة عامقمن اتفااخلمسني،و
ــو ــة الفـــضائية هـ ــاخ’’للمالحـ ــري املنـ ــواغل تغـ ــم شـ ــز فهـ ــد األرض يف تعزيـ ــواتل رصـ دور سـ

_______________

ــرةA/AC.105/890انظــر )١٤( ــاين، الفق ــق الث ــد٧، املرف ــق بالبن ــق،A/AC.105/911  و‘١’ فيمــا يتعل  املرف
 .‘٢’فيما يتعلق بالبند ١١ الثالث، الفقرة
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ــها دورة الــسادسة واألربعــنيالــأن تعقــد هــذه النــدوة خــالل األســبوع األول مــنو‘‘ومعاجلت
 ؛)١٥(للجنة الفرعية
ــة أن تقــوم علــىتوافــق- ١٣  الــسادسة يف دورــا،اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقني

فريـق العامـل، بدعوة ال أعاله١١  و‘٦’  و‘٣’  و‘٢’)أ (١٠ الفقراتيف سياقوواألربعني
 اجلامع إىل االنعقاد من جديد؛

 السادسةللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دوراأن تقوم ا علىتوافق أيضا- ١٤
ــدعوةأعــاله،‘١’)ب (١٠ســياق الفقــرةيفوواألربعــني فريقهــا العامــل املعــين باســتخدامب

لفريـقأن يواصـل ا وعلـى،مصادر الطاقة النووية يف الفـضاء اخلـارجي إىل االنعقـاد مـن جديـد
 الـيت وافقـتةصيغالـالعامل أعماله بشأن املواضيع الواردة يف خطـة العمـل املتعـددة الـسنوات ب

يف دورـااسـتخدام الفـضاء اخلـارجي دورا الرابعة واألربعـني وجلنـة اللجنة الفرعية يفاعليه
 ؛)١٦(اخلمسني

ــق كــذلك- ١٥ ــىتواف ــة والتقنيــة، يف دورــاأن تقــوم ال عل ــة العلمي ــة الفرعي لجن
ــسادسة ــنيال ــدعوة أعــاله،‘٢’)ب (١٠يف ســياق الفقــرةو واألربع فريقهــا العامــل املعــينب

 ؛)١٧( هذا البنديف إطار، وفقا خلطة العمل من جديد االنعقادباألجسام القريبة من األرض إىل
 بالــصيغة الــيت٢٠٠٩ برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية لعــامقــرت- ١٦

ـاقرأالـيتاقترحها اخلبري املعـين بالتطبيقـات الفـضائية علـى جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي و
 ؛)١٨(اللجنة

كـــزين اإلقليمـــيني األفـــريقيني لتـــدريس علـــوم كـــل مـــن املربقيـــام سلمتـــ- ١٧
نكليزيـة، املوجـودين يف املغـرب ونيجرييـا علـىوتكنولوجيا الفضاء، باللغة الفرنسية وباللغة اإل

مركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ واملركــزكــذلكالتــوايل و
لالتينية ومنطقة البحر الكاريبـي، وفقـا لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أمريكا اياإلقليم

_______________

ــدورة:انظــر )١٥( ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــة الوث ــمالثالث ــستون، امللحــق رق ،)A/63/20 (٢٠ وال
 .٢٨، املرفق األول، الفقرةA/AC.105/911  و؛١٦٤ الفقرة

الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة؛ و٧، الفقـرةالثـاين، املرفقA/AC.105/890 :انظر )١٦(
 .١٣٣ة، الفقر)A/62/20 (٢٠والستون، امللحق رقم

،)A/63/20 (٢٠ والــستون، امللحــق رقــمالثالثـةالوثائــــق الرمسيــــة للجمعيـة العامــة، الــدورة :انظـر )١٧(
 .١١، املرفق الثالث، الفقرةA/AC.105/911  و؛١٥٣الفقرة

ــما :انظــر )١٨( ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة الثالث ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ،)A/63/20 (٢٠ لوث
 . واملرفق الثالث٨ إىل٢، الفقراتA/AC.105/900  و؛٧٧  و٧١الفقرتان
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 اتفـــاق، بـــإبرام١٩٩٥ديـــسمرب/ كـــانون األول٦ املـــؤرخ٥٠/٢٧ هـــا مـــن قرار٣٠للفقـــرة
 ةواصـلمب هـذه املراكـزوبقيام  التابع لألمانة العامة،انتساب مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 ؛٢٠٠٨براجمها التعليمية يف عام
 أعــاله١٧اكــز اإلقليميــة املــشار إليهــا يف الفقــرة علــى أن تواصــل املرتوافــق- ١٨
 ؛ استخدام الفضاء اخلارجي عن أنشطتها إىل جلنة سنويةتقدمي تقارير
 اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــةا تقـدمهاملــسامهة الــيت تالحـظ مــع االرتيــاح- ١٩

م األنـشطةا الدول األعضاء ومكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي لتعزيـز ودعـبذهلواجلهود اليت ت
 ؛٢٠٠٧ ،اليت جيري تنظيمها يف إطار السنة الدولية للفيزياء الشمسية

ــاتنــوه - ٢٠  ــوم وتكنولوجي ــة املعــين بتــسخري عل ــادة األفارق ــاين للق ــؤمتر الث بعقــد امل
أكتــوبر/ تــشرين األول٥ إىل٢الفــضاء ألغــراض التنميــة املــستدامة يف بريتوريــا يف الفتــرة مــن

اء القدرات وتبادل املعارف ومشاركة البلـدان األفريقيـة علـى حنـو، الذي ركز على بن٢٠٠٧
مــشترك يف مــشاريع ذات نفــع متبــادل يف جمــال تــسخري علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض

 ؛٢٠٠٩ التنمية املستدامة، وبانعقاد املؤمتر الثالث للقادة األفارقة يف اجلزائر يف عام
ــوه أيـــضا - ٢١  ــال التحـــضريية اجلتنـ ــسادس باألعمـ ــضاء الـ ــد مـــؤمتر الفـ ــة لعقـ اريـ

ــة املؤقتــة ملــؤمتر الفــضاء اخلــامس لألمــريكتني الــيت أنــشأا حكومــة لألمــريكتني، وبقيــام األمان
 ٢٠٠٧ديـسمرب/ كـانون األول١٤  و١٣إكوادور بتنظيم اجتماع يف هذا الصدد يف كيتو يف

ويل املعــين مبــؤمتراتفريــق اخلــرباء الــد وإكــوادور وغواتيمــاال وكولومبيــامــع ممثلــي حكومــات
 انبثقت منه جمموعة من التوصيات بـشأن شؤون الفضاء اخلارجي ومكتبالفضاء لألمريكتني

اإلعداد لعقد املؤمتر السادس، وبعقد اجتماع ثان مع ممثلي األمانة املؤقتة وفريق اخلرباء الـدويل
أغـسطس/ آب٢٩  و٢٨ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف جزر غاالبـاغوس، إكـوادور يف

ــو يف٢٠٠٨ ــضاء يف كيت ــانون الف ــشأن ق ــة ب ــة دراســية إقليمي ــد حلق ــر عق ــى إث  ٢٧  و٢٦ عل
 ؛٢٠٠٨أغسطس/آب

 اهلام الذي تؤديه هذه املؤمترات وغريها مـن املبـادرات يف بالدورتنوه كذلك - ٢٢ 
 الـذي أقـيم يفاملعرض الدويل للطـريان والفـضاءبناء شراكات إقليمية ودولية بني الدول، مثل

 وعقـد خاللـه مـؤمتر بـشأن٢٠٠٨أبريل/ نيسان٦مارس إىل/ آذار٣١سانتياغو يف الفترة من
تكنولوجيا الفضاء وتغري املناخ بغرض حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، واألعمـال التحـضريية

قد اليت ستعملنتدى وكالة الفضاء اإلقليمية آلسيا واحمليط اهلادئاجلارية للدورة اخلامسة عشرة
ــرة مــن ــام، يف الفت ــغ، فييــت ن ــيج هــا لون ديــسمرب/ كــانون األول١٢ إىل١٠يف هــانوي وخل

 ؛٢٠٠٨
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 بالتعــاون بــني حكومــة تايلنــد ومكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجيترحــب - ٢٣ 
والوكالـة الفـضائية األوروبيــة والرابطـة اآلسـيوية للقــانون الـدويل يف تنظـيم حلقــة عمـل األمــم

أنـشطة” وتتنـاول موضـوع٢٠٠٩ اليت ستعقد يف بـانكوك يف عـاماملتحدة عن قانون الفضاء
الوفـاء باملـسؤوليات الدوليـة وإنـشاء:الدول يف الفضاء اخلـارجي يف ضـوء التطـورات اجلديـدة

 واليت ستكون مبثابـة حمفـل يتبـادل فيـه املمثلـون“أطر وطنية قانونية ومتعلقة بالسياسات العامة
ــة األخــر ــانونواخلــرباء واجلهــات املعني ى مــن خمتلــف البلــدان اخلــربات والتجــارب يف جمــال ق

 الفضاء؛
على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنـشطةتشدد - ٢٤ 

الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومـساعدة الـدول
ة يف حتقيــق أهــداف إعـــالن األمــم املتحـــدةيف النــهوض بقــدراا يف جمـــال الفــضاء واملـــسامه

 ؛)٣(لأللفية
 أن بعض الدول بـدأت بالفعـل يف تنفيـذ تـدابري لتخفيـفتالحظ مع التقدير - ٢٥ 

ــادئ ــع املب ــسق م ــا يت ــة ومب ــات الوطني ــن خــالل اآللي ــى أســاس طــوعي م احلطــام الفــضائي عل
تركة بـني الوكـاالت املعنيـة التنسيق املـشجلنةاليت وضعتهاالتوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي

 اسـتخدامباحلطام الفضائي ومع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها جلنـة
 ؛٦٢/٢١٧واليت أقرا اجلمعية العامة يف قرارها )١٩(الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

لوطنيـة ذات من خالل اآلليـات ا الدول األعضاء األخرى إىل أن تنفذ،تدعو - ٢٦ 
ــصلة، ــف احلطــام الفــضائيال ــة لتخفي ــادئ التوجيهي ــيت وضــعتها املب ــة اســتخدام الفــضاءال جلن

؛)١٩(اخلارجي يف األغراض السلمية
أن تويل الـدول األعـضاء مزيـدا مـن االهتمـام ملـشكلةضروري أن من الترى - ٢٧ 

مـصادر الطاقـة النوويـة،ستخدم الـيت تـها األجـسام الفـضائيةاصطدام األجسام الفضائية، مبا في
 وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث،حلطـام الفـضائياملتصلة باباحلطام الفضائي وللجوانب األخرى

ــا حمــسنة لرصــد احلطــام الفــضائي ومجــع ــسألة الســتحداث تكنولوجي ــشأن هــذه امل ــة ب الوطني
والتقنيــة، وتــرى أيــضا أنـه ينبغــي تزويــد اللجنـة الفرعيــة العلميــةه ونـشرهاالبيانـات املتعلقــة بــ

أن التعـاون الـدويل ضـروريوافـق علـىميكن توفريه مـن معلومـات ـذا الـشأن، وت  مابأقصى
 احلطـام الفـضائيأثـر للتقليـل مـن االستراتيجيات املناسـبة وامليـسورة التكلفـة وضعللتوسع يف

دىن؛األ  احلد البعثات الفضائية يف املستقبل إىلعلى
_______________

، الفقرتـان)A/62/20 (٢٠الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثانيـة والـستون، امللحـق رقـم )١٩(
 .ق واملرف١١٨  و١١٧
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،اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاءدول السيما ال مجيع الدول، وحتث - ٢٨ 
 بنــشاط يف بلــوغ اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاءاملــسامهةعلــى

اخلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيز التعـاون الـدويل يف استكـشاف الفـضاء اخلـارجي
 ؛واستخدامه يف األغراض السلمية

 يفواملـسامهةئـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا زيـادة فواعلى ضرورة تشدد - ٢٩ 
والتنميـة املـستدامة يفاملطـرد االقتـصاديللنمـواتيةؤ لألنشطة الفضائية املة املنظمالزيادةحتقيق

 يف البلدان النامية؛سيما ال و،مجيع البلدان، مبا يف ذلك التخفيف من آثار الكوارث
 مــسامهةهما أن علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاــا ميكــن أن تــستالحــظ - ٣٠ 

 يف القـراراملـبنيالرفـاه علـى النحـوحتقيـق يف التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة وكبرية
 ٥٩/٢ ويف قرارهـا)٢(“إعالن فيينا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية:األلفية الفضائية”املعنون
 ويف خطة عمـل جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف٢٠٠٤أكتوبر/ولتشرين األ ٢٠املؤرخ

األغراض السلمية بشأن تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكـشاف الفـضاء
 ؛)٢٠(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

  أن عـددا مـن التوصـيات الـواردة يف خطـة العمـل بـشأنتالحظ مـع التقـدير - ٣١ 
املعين باستكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يفالثالثمؤمتر األمم املتحدةيذ توصياتتنف

 قد نفذ بالفعل، وأن تقدما مرضيا حيرز يف تنفيذ التوصيات املتبقية؛ )٢٠(األغراض السلمية
ــاه إىل تكــرر تأكيــد - ٣٢  ــا الفــضاءضــرورة مواصــلة لفــت االنتب ــد تكنولوجي  فوائ

 بـشأن املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدةيفخباصة و،وتطبيقاا
علــىتــشجيعال وضــرورة، ــاصلةتــالتنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة وامليــادين امل

مؤمترات القمة ومن أجـلحتقيق أهداف تلك املؤمترات ويف سبيلاستخدام تكنولوجيا الفضاء
  لأللفية؛تنفيذ إعالن األمم املتحدة

 أن الفريـق املعـين بالتطبيقـات الفـضائية واألمـن الغـذائيتالحظ مع االرتيـاح - ٣٣ 
الذي يتألف من رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وممثلني عن شـعبة
ــد ــة واملعه ــة العام ــة يف األمان ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــة إلدارة ال ــستدامة التابع ــة امل  التنمي
الدويل لتحليل النظم التطبيقي ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة أجـرى مناقـشات يف

 ؛٢٠٠٨أكتوبر/ تشرين األول١٣مقر األمم املتحدة يف

_______________

 . باء-، الفرع السادسA/59/174انظر )٢٠(
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ــزترحـــب - ٣٤  ــلة تعزيـ ــود املبذولـــة ملواصـ ــد اجلهـ ــني بتزايـ ــشترك بـ ــاع املـ االجتمـ
ركزيـــة لألمـــم املتحـــدة لبنـــاءبوصـــفه اآلليـــة املالوكـــاالت املعـــين بأنـــشطة الفـــضاء اخلـــارجي

الشراكات وتنسيق األنشطة املتعلقـة بالفـضاء يف إطـار اإلصـالحات اجلاريـة يف منظومـة األمـم
املتحدة من أجل العمل باتساق وتوحيد األداء، وتشجع كيانات منظومـة األمـم املتحـدة علـى

 ؛االجتماع املشترك بني الوكاالتاملشاركة على حنو تام يف أعمال
 الــيت تــشارك يفالكيانــات ســيما ال كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، وحتــث - ٣٥ 

، بالتعـاونتواصـل علـى أن،االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفـضاء اخلـارجي
 اليت ميكن ا أن تـساهم علـوم وتكنولوجيـادراسة السبل، استخدام الفضاء اخلارجيمع جلنة

، وخباصـة يفيتعلـق خبطـة التنميـة  فيمـايذ إعالن األمم املتحدة لأللفيـةالفضاء وتطبيقاا يف تنف
 األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛ منهاأموربعدةااالت املتصلة

 االجتماع املشترك بني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي إىلتدعو - ٣٦ 
ــةاملــسامهةمواصــلة ــر إىل اللجنــة عــنجي اســتخدام الفــضاء اخلــار يف أعمــال جلن  وتقــدمي تقري

 األعمال اليت يضطلع ا يف دوراته السنوية؛
 بـالتزامناليت تعقد أن االجتماعات غري الرمسية املفتوحةتالحظ مع االرتياح - ٣٧ 

مع الدورات السنوية لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي والـيت
 آليـة بنـاءةتتيح  استخدام الفضاء اخلارجي جلنةن يفراقبوامل األعضاء ويشارك فيها ممثلو الدول

 إلجراء حوار فعال بني كيانات منظومة األمم املتحدة والدول األعضاء واملراقبني يف اللجنة؛
ــى حبــثتــشجع - ٣٨  ــة عل ــم املتحــدة وغريهــا مــن املؤســسات العلمي ــة األم  جامع

ملتعلقـة بالـسياسات العامـة يف اـاالت الـيت يلتقـيإمكانات توفري التدريب وإجـراء البحـوث ا
 ؛فيها القانون الدويل وتغري املناخ والفضاء اخلارجي

برنامج األمم املتحدة للمعلومـاتالتقدم احملرز، يف إطار ظ مع االرتياحتالح - ٣٩ 
، يف تنفيــذ خطــة عمــلالفــضائية مــن أجــل إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ

، مبــا يف ذلــك افتتــاح مكتــب الربنــامج يف بــون، أملانيــا)٢١(٢٠٠٩-٢٠٠٧نــامج للفتــرةالرب
 وتشغيله بالكامل؛

يعمـل ينبغـي للربنـامج أن٦١/١١٠ مـن قرارهـا١١ أنه وفقا للفقرةتالحظ - ٤٠ 
يفبـصورة وثيقــة مـع مراكــز اخلــربة اإلقليميـة والوطنيــة يف جمــال اسـتخدام تكنولوجيــا الفــضاء

_______________

ــم )٢١( ــستون، امللحــق رق ــة وال ــدورة الثاني ــة، ال ــة العام ــة للجمعي ــائق الرمسي ــرة)A/62/20 (٢٠الوث ، الفق
١٤٤. 
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ــبإدارة الكــوا ــن مكات ــة تكــوين شــبكة م ــدعمرث بغي ــةاإل  ال ــشطة قليمي ــذ أن ــن أجــل تنفي م
وتوافـق علـى املبـادئ التوجيهيـة الـيت اقترحتـها جلنـة بطريقة منسقة،، كل يف منطقته،الربنامج

 ؛)٢٢(استخدام الفضاء اخلارجي الختيار مكاتب الدعم اإلقليمية املقترحة للربنامج وإنشائها
 أن تواصــل النظــر، علــى ســبيلخدام الفــضاء اخلــارجي اســت إىل جلنــةتطلــب - ٤١ 

اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراضيت تكفــل مواصــلةوســائل الــالسبل والــاألولويــة، يف
 والستني، وتوافـق علـىالرابعةالسلمية وأن تقدم تقريرا عن ذلك إىل اجلمعية العامة يف دورا

 علــى هلــذه املــسألة، يف ســبل تعزيــز التعــاونأنــه ميكــن للجنــة أن تواصــل النظــر، أثنــاء تناوهلــا
 الفـضاء لألمـريكتنيات استنادا إىل اخلربات املكتسبة مـن مـؤمتري اإلقليمي واألقاليمالصعيدين

بتسخري علوم وتكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامةاملعنيةرقةااألفقادة الاتومؤمتر
ن مؤمتر القمةمتؤديه يف تنفيذ التوصيات املنبثقةميكن لتكنولوجيا الفضاء أنيف الدور الذيو

  املستدامة؛للتنميةالعاملي
 أقامـت صـلة أوثـق اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي أن جلنـةتالحظ مع االرتياح - ٤٢ 

تضطلع به من أعمال لتنفيذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف  مابني
ألغراض الـسلمية وأعمـال جلنـة التنميـة املـستدامة عـن طريـقالفضاء اخلارجي واستخدامه يف ا

مواصـلةعلـى، وتوافـق)٢٣( التنميـة املـستدامةمسامهتها يف ااالت املواضيعية اليت تعاجلها جلنـة
ملـشاركةإىل ادعوة مدير شعبة التنمية املستدامة التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 ميكــن ــا أنالــسبل الــيت إلطالعهــا علــى أفــضلالفــضاء اخلــارجي اســتخداميف دورات جلنــة
 ومواصـلة مـشاركة يف أعمـال جلنـة التنميـة املـستدامة، استخدام الفضاء اخلـارجيتساهم جلنة

 بـهمدير مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي يف دورات جلنـة التنميـة املـستدامة للتوعيـة مبـا تعـود
 ؛وللترويج هلاالتنمية املستدامةعلوم وتكنولوجيا الفضاء من فوائد على

 أن اللجنة الدولية املعنية بالنظم العامليـة للمالحـة بواسـطةتالحظ مع التقدير - ٤٣ 
ــدالــسواتل ــدىأنــشئت علــى أســاس طــوعيق  حــسب،يتــوىل تعزيــز التعــاون بوصــفها منت

خلـدمات املدنيـةواملتعلقة باشترك أعضائها املاهتمامب اليت حتظىاالقتضاء، على معاجلة املسائل
 بواسـطة الـسواتل والتعـاونتحديد املواقع واملالحة والتوقيت واخلـدمات ذات القيمـة املـضافةل

توافق الـنظم العامليـة للمالحـة بواسـطة الـسواتل وقابليـة تـشغيلها علـى حنـو متبـادلعلى حتقيق
، وأـا عقـدتةاصـة يف البلـدان الناميـخبدعم التنمية املـستدامة، ول استخدامهاوالتشجيع على

ــا يف ــا األول يف فيينـ ــاين٢  و١اجتماعهـ ــشرين الثـ ــوفمرب/ تـ ــاين يف٢٠٠٦نـ ــا الثـ ، واجتماعهـ
_______________

 .١٢٩، الفقرة)A/63/20 (٢٠ الدورة الثالثة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )٢٢(
 .892  وA/AC.105/872انظر )٢٣(
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، وأا ستعقد اجتماعها الثالـث يف٢٠٠٧سبتمرب/ أيلول٧ إىل٤بانغالور، اهلند يف الفترة من
،٢٠٠٨ ديـسمرب/ كـانون األول١٢ إىل٨باسادينا، الواليات املتحدة األمريكية يف الفترة من

 ؛٢٠٠٩وأن اجتماعها الرابع سيعقد يف االحتاد الروسي يف عام
 أنه ميكن ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يـدرج يف برنـامج عملـهتالحظ - ٤٤ 

ــواردةعــددا مــن اإلجــراءات ــذها وال ــأى تنفي ــيت ارت ــةال  اســتخدام الفــضاء يف خطــة عمــل جلن
ات مـؤمتر األمــم املتحـدة الثالــث املعــينتنفيــذ توصــيمــن أجـل اخلـارجي يف األغــراض الـسلمية

ــراض الـــسلمية ــتخدامه يف األغـ  وأن بعـــض هـــذه،)٢٤(باستكـــشاف الفـــضاء اخلـــارجي واسـ
 مزيـد مـن املـوظفني واملـواردتـوفر لديـه يف برنـامج عملـه إال إذااميكـن إدراجهـ  الاإلجراءات

 ؛)٢٥(املالية
االسـتئماين لربنــامج مجيـع الـدول األعـضاء علـى املـسامهة يف الـصندوقحتـث - ٤٥ 

 تقـدميعلـىشـؤون الفـضاء اخلـارجيلتطبيقـات الفـضائية لتعزيـز قـدرة مكتـبلاألمم املتحدة
 اسـتخداماخلدمات االستشارية التقنية والقانونية وبدء مشاريع جتريبيـة وفقـا خلطـة عمـل جلنـة

ــيتالفــضاء اخلــارجي ــة ال ــى اــاالت املواضــيعية ذات األولوي ــاظ عل ــ، مــع احلف  عليهــاتوافق
 اللجنة؛

 النظـر يف تقريـر عـن اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي على أن تواصـل جلنـةتوافق - ٤٦ 
ــاذ ــسواتل للبحــث واإلنق ــدويل لل ــامج األمــم املتحــدةيف إطــارأنــشطة النظــام ال  نظرهــا يف برن

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

 الثانيـة أن تواصل النظـر يف دورـا استخدام الفضاء اخلارجي إىل جلنةتطلب - ٤٧ 
اسـتعراض:الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء’’اخلمسني يف بنـد جـدول أعماهلـا املعنـونو

 ؛“احلالة الراهنة
مهيـة مـسألة الفـضاء والتعلـيم، أن تواصـل، نظـرا إىل ألجنةال إىلتطلب أيضا - ٤٨ 

يف‘‘الفـضاء واتمـع’’يف إطار بند جدول أعماهلا املعنونواخلمسنيالثانية والنظر يف دورا

_______________

 .A/AC.105/L.262انظر )٢٤(
 .٦الفقرةاملرفق،املرجع نفسه، )٢٥(
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 وفقـا،‘‘الفـضاء والتعلـيم’’ وهـو املناقـشات يفتركيـزال عليـهينصباخلاص الذي ساملوضوع
 ؛)٢٦(يت اعتمدا اللجنةخلطة العمل ال

ــق - ٤٩  ــىتواف ــةال أن تواصــلعل ــة والنظــر يف دورــا لجن ــد الثاني ــسني يف بن اخلم
 ؛“واملياهالفضاء”جدول أعماهلا املعنون

بنـد النظر يف دورا الثانيـة واخلمـسني يفلجنة أن تواصل ال على أيضاتوافق- ٥٠ 
املكانيـةتعزيـز اسـتخدام البيانـات اجلغرافيـةجمـالالتعـاون الـدويل يف”املعنـون اجدول أعماهلـ

 الـيتتعـددة الـسنواتاملعمـلالطـة، وفقـا خل“غـراض التنميـة املـستدامةألمن الفـضاءاملستمدة
 ؛)٢٧(اعتمدا اللجنة

 ‘‘الفـضاء وتغـري املنـاخ’’ على أن يدرج بندان جديدان بعنوانتوافق كذلك - ٥١ 
ــا الفــضاء يف منظومــ’’ و ــة يف‘‘ة األمــم املتحــدةاســتخدام تكنولوجي يف جــدول أعمــال اللجن

 دورا الثانية واخلمسني؛
 على أن تواصل اللجنة النظر يف دورا الثانية واخلمسني ويف إطار بنـدتوافق - ٥٢ 

 يف املسألة املتعلقة بدورها وأنشطتها يف املستقبل؛‘‘مسائل أخرى’’جدول أعماهلا املعنون
ــا لالتفــتالحــظ - ٥٣  ــه وفق ــسادسة أن ــة يف دورــا ال ــه اللجن ــذي توصــلت إلي اق ال

بنـاء )٢٨(واألربعني بشأن التدابري املتصلة بتكوين مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتني يف املستقبل
، قامــت جمموعــة الــدول)٢٩(علــى التــدابري املتــصلة بأســاليب عمــل اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني

نطقة البحر الكـارييب وجمموعـة دول أوروبـا الغربيـةاآلسيوية وجمموعة دول أمريكا الالتينية وم
لـرئيس ودول أخرى بتسمية مرشحيها ملناصب رئيس اللجنة الفرعية القانونيـة والنائـب الثـاين

_______________

، الفقـرة)A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـم )٢٦(
 .٢٥٥  و٢٣٥تان الفقر،(A/63/20) ٢٠الدورة الثالثة والستون، امللحق رقم ،واملرجع نفسه ؛٢٣٩

الفقـرات ،(A/61/20) ٢٠الـدورة احلاديـة والـستون، امللحـق رقـمعيـة العامـة،الوثائق الرمسية للجم )٢٧(
 ٢٦٦، الفقرتـان)A/63/20 (٢٠ والـستون، امللحـق رقـمالثالثـةالـدورة،؛ واملرجع نفـسه٣٠٣  إىل٣٠١

 .٢٧٧ و
ق، املرفــ)A/58/20 (٢٠امللحـق رقـم  الـدورة الثامنـة واخلمـسون،الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، )٢٨(

 .٩ إىل٤الثاين، الفقرات
ــسه، )٢٩( ــة واخلمــسون،املرجــع نف ــدورة الثاني ــم ال ــق األول؛ واملرجــع)A/52/20 (٢٠امللحــق رق ، املرف

 .املرفق الثاين، التذييل الثالث،)A/58/20 (٢٠ الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم،نفسه
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مقــرر اللجنــة ورئــيس اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة علــى/جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي
 ؛)٣٠(٢٠١١-٢٠١٠التوايل للفترة

ة الــدول األفريقيــة وجمموعــة دول أوروبــا الــشرقية علــى تــسمية جمموعــحتــث - ٥٤ 
مرشحيهما ملنصيب النائب األول لرئيس جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي ورئـيس اللجنـة علـى

 ؛٢٠١١-٢٠١٠التوايل للفترة
ــةتؤيــد - ٥٥  ــرار اللجن ــدائم ق ــة لألحبــاث لمــنح صــفة املراقــب ال لمنظمــة األوروبي

ــة يف نــصف الكــرة األ ــويبالفلكي ــصاالت وارضــية اجلن ــسواتل االت ــة ل واملعهــدملنظمــة األوروبي
ومؤسـسة العـامل  للميـاهالدوليـةجـائزة األمـري سـلطان بـن عبـد العزيـزالدويل لقانون الفـضاء و

 ؛)٣١(اآلمن
العمل بنشاط على تشجيع الدول األعـضاء يف جلنـة املسؤولية عنأنتالحظ - ٥٦ 

  تقع على كاهـلركة يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتنياستخدام الفضاء اخلارجي على املشا
 وتوافـق علـى، اليت هي أيضا أعضاء يف تلك اموعـات،كل جمموعة من اموعات اإلقليمية

  يف هذه املسألة املتصلة باللجنة؛ أعضائها، فيما بني،نظرت  أن اإلقليميةه ينبغي للمجموعاتأن
م املتحــدة واملنظمــات الدوليــة األخــرى أن إىل كيانــات منظومــة األمــتطلــب - ٥٧ 

توافيهـا عنـد االقتـضاء، وأنه، وأن تعـزز اسـتخدام الفـضاء اخلـارجيتواصل تعاوـا مـع جلنـة
 .ايف أعماهلاللجنة وهيئتاها الفرعيتانإليهاتتطرق اليتاملسائلتقارير عنب

 ٦٤اجللسة العامة
 ٢٠٠٨ ديسمرب/ كانون األول٥

 

_______________

، الفقـرات)A/63/20 (٢٠لـستون، امللحـق رقـم واالثالثـةالـدورة الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، )٣٠(
 .٢٨٥  إىل٢٨٣

 .٣٠٩  و٣٠٨املرجع نفسه، الفقرتان )٣١(


