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 ♲ الرجاء إعادة االستعمال

 
  قرار اختذته اجلمعية العامة

 االستعمار  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءبناء[
 ])A/65/421()اللجنة الرابعة(

 
 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية - ٦٥/٩٧

 
 ،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

 ،٢٠٠٩ديسمرب/ كانون األول١٠  املؤرخ٦٤/٨٦  و٢٠٠٧ديسمرب/األول
للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة يف تعزيـز وتوسـيع  مبـاوإذ 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

 ينبغي أن تظـل األمـم املتحـدة تـضطلع بـدور  بأمهية التعاون الدويل يف هذا امليدان الذيوأيضا
 املنسق فيه،

يف ذلك معايري  أمهية التعاون الدويل يف إعالء سيادة القانون، مباوإذ تؤكد من جديد
 قــانون الفــضاء ذات الــصلة ودورهــا املهــم يف التعــاون الــدويل الستكــشاف الفــضاء اخلــارجي
 واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهية التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـة
اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديدة الناشـئة،

 لبلدان النامية،إىل ا بالنسبةوخصوصا
 يف الفــضاء اخلــارجي، إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلحوإذ يـساورها بــالغ القلــق

 املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدانتضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهدة وإذ
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 )١(يف ذلــك القمـر واألجــرام الـسماوية األخــرى استكـشاف واســتخدام الفـضاء اخلــارجي، مبـا
 ،)الفضاء اخلارجيمعاهدة(

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

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

 حلطام الفضائي تثري قلق مجيع الدول،أن مسألة اب سلم أيضاوإذ ت
ــظ ــه يفوإذ تالحـ ــضاء وتطبيقاتـ ــشاف الفـ ــوير استكـ ــرز يف مواصـــلة تطـ ــدم احملـ  التقـ

ــسلمية األغــراض ــة،،ال ــة والتعاوني ــضاء الوطني ــف مــشاريع الف ــا ويف خمتل ــسهممب ــاون يف  ي  التع
 امليدان، اهذ الدويل، وأمهية مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف

 تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعالن األمـمضرورة بواقتناعا منها
 ،)٢(املتحدة لأللفية

 ،)٣(األثر املدمر الذي حتدثه الكوارث إزاءوإذ يساورها بالغ القلق
 علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال إدارةنيالـدوليوالتعـاون يف تعزيـز التنـسيقورغبة منها

لطوارئ عن طريق زيادة فرص حـصول مجيـع البلـدان علـىيف حاالت ا واالستجابةكوارثال
 وتيسري بناء القـدرات وتعزيـز املؤسـسات املعنيـةتلك اخلدماتاخلدمات الفضائية واستعماهلا ل

  يف البلدان النامية،وخباصةبإدارة الكوارث،
 يا الفـضاء وتطبيقاـا يف بأن استخدام علوم وتكنولوجوإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا

التطبيقـاتوجماالت من قبيل التطبيب من بعد والتعليم من بعد وإدارة الكوارث ومحاية البيئـة
تعقـده األمـم املتحـدة مـن مـؤمترات  مااألخرى املتعلقة برصد األرض يساهم يف بلوغ أهداف

 القــضاءوخباصــةة،عامليــة تتنــاول خمتلــف جوانــب التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــ
 الفقر، على

 قـد أقـر بالـدور٢٠٠٥ يف ذلك الصدد بأن مؤمتر القمـة العـاملي لعـاموإذ حتيط علما
 ،)٤(م والتكنولوجيا يف تعزيز التنمية املستدامةوؤديه العلتاهلام الذي

_______________

لالطـالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار.٨٨٤٣، الرقم٦١٠، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، )١(
 .، املرفق)٢١ - د( ٢٢٢٢

 .٥٥/٢انظر القرار )٢(
 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“الكوارث” بـقصدي )٣(
 .٦٠، الفقرة٦٠/١انظر القرار )٤(
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ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجيوقــد نظــرت ــر جلن ــن  يف تقري ــسلمية ع يف األغــراض ال
 ،)٥(ثالثة واخلمسني الأعمال دورا

األغراض الـسلمية عـن أعمـال  تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يفتؤيد- ١
 ؛)٥(اخلمسنيالثالثة ودورا

،اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية جلنـة اسـتخدام الفـضاءعلى أن تنظرتوافق- ٢ 
نــة يف دورــا الثالثــةيف دورــا الرابعــة واخلمــسني، يف البنــود املوضــوعية الــيت أوصــت ــا اللج

  شواغل البلدان النامية؛سيما الشواغل مجيع البلدان، وآخذة يف اعتبارها،)٦(واخلمسني
 أن اللجنة الفرعية القانونية التابعـة للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجيتالحظ- ٣

ــا ــلت أعماهلـ ــسلمية واصـ ــا )٧(يف األغـــراض الـ ــعةيف دورـ ــنيالتاسـ ــها واألربعـ ــسبما كلفتـ حـ
 ؛٦٤/٨٦اجلمعية العامة يف قرارها به

  بـالنظر يف،اخلمـسني يف دورا،لجنة الفرعية القانونيةعلى أن تقوم التوافق- ٤
،)٨(البنود املوضوعية ودعوة األفرقة العاملة إىل االنعقاد من جديـد وفقـا ملـا أوصـت بـه اللجنـة

 لدان النامية؛ البشواغل سيما ال مجيع البلدان، وشواغلآخذة يف اعتبارها
 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية املنظمة السـتخدامحتث- ٥

يف التــصديق علــى تلــك املعاهــدات أو االنــضمام إليهــا وفقــاالنظــرعلــى )٩(الفــضاء اخلــارجي
 لقوانينها احمللية، وكذلك إدراجها يف تشريعاا الوطنية؛

_______________

 ).(A/65/20 ٢٠، امللحق رقماخلامسة والستون الرمسية للجمعية العامة، الدورةالوثائق )٥(
 .٣٣٩املرجع نفسه، الفقرة )٦(
 .A/AC.105/942  دال؛ و-املرجع نفسه، الفصل الثاين )٧(
ـــة، الــــــدورة اخلامــسة والــستــــون، امللحــق رقــم:انظــر )٨( ،)A/65/20 (٢٠الوثائــــق الرمسيــة للجمعيــــة العامــ

 .٢٣١ إىل٢٢٨ الفقرات
معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميــدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلــك )٩(

لالطـالع.٨٨٤٣، الـرقم٦١٠، الـدجمموعـة املعاهـداتاألمم املتحـدة،(القمر واألجرام السماوية األخرى
؛ واتفاق إنقاذ املالحـني الفـضائيني وإعـادة املالحـني)، املرفق)٢١ - د( ٢٢٢٢على النص العريب، انظر القرار

، الـرقم٦٧٢، الـدجمموعـة املعاهـداتاألمـم املتحـدة،(الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفـضاء اخلـارجي
ــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية)٩٥٧٤ عــةجممواألمــم املتحــدة،(؛ واتفاقيــة املــسؤولية الدولي

ــداملعاهــدات ــرقم٩٦١، ال ــة يف الفــضاء اخلــارجي)١٣٨١٠، ال ــة تــسجيل األجــسام املطلق األمــم(؛ واتفاقي
؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمـر)١٥٠٢٠، الرقم١٠٢٣، الدجمموعة املعاهداتاملتحدة،

 ).٢٣٠٠٢، الرقم١٣٦٣ لد، اجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،(واألجرام السماوية األخرى



A/RES/65/97

4

التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاءلعلميــة والتقنيــةأن اللجنــة الفرعيــة اتالحــظ- ٦
ــسلمية ــااخلــارجي يف األغــراض ال ــا )١٠(واصــلت أعماهل ــسابعةيف دور ماسب حــواألربعــنيال

 ؛٦٤/٨٦ يف قرارها اجلمعية العامةكلفتها به
الثامنــة يف دورــا، اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــةعلــى أن تقــوم وافــقت- ٧
 يف البنــود املوضــوعية ودعــوة األفرقــة العاملــة إىل االنعقــاد مــن جديــد وفقــابــالنظرواألربعــني،

 شــواغل ســيما ال مجيــع البلــدان، وشــواغلآخــذة يف اعتبارهــا،)١١(أوصــت بــه اللجنــة ملــا
 ؛النامية البلدان

ــدابري لتخفيــفتالحــظ مــع التقــدير - ٨   أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ ت
ي من خالل آليات وطنية ومبـا يتـسق مـع املبـادئ التوجيهيـةاحلطام الفضائي على أساس طوع

 التنسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـامجلنةاليت وضعتهالتخفيف احلطام الفضائي
 اسـتخدام الفـضاءالفضائي ومع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة

 ؛٦٢/٢١٧ را اجلمعية العامة يف قرارها وأق)١٢(اخلارجي يف األغراض السلمية
  مـن خـالل اآلليـات الوطنيـة ذات الـصلة، الدول األخرى إىل أن تنفذ،تدعو - ٩ 

 جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يفالـيت وضـعتهااملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفـضائي
 ؛)١٢(يةاألغراض السلم

 مـن االهتمـام ملـشكلة اصـطدامأن تويل الـدول مزيـداضروري أن من الترى - ١٠ 
مـصادر الطاقـة النوويـة، باحلطـامستخدم الـيت تـها األجـسام الفـضائيةفي األجسام الفضائية، مبا

 وتدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة،حلطام الفضائياملتصلة با وللجوانب األخرى،الفضائي
ضائي ومجـع البيانـات اسـتحداث تكنولوجيـا حمـسنة لرصـد احلطـام الفـ وإىلبشأن هذه املسألة

 ، وتــرى أيــضا أنــه ينبغــي تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة بأقــصىه ونــشرهااملتعلقــة بــ
 أن التعاون الدويل ضـروري للتوسـع يفوافق علىميكن توفريه من معلومات ذا الشأن، وت ما

 البعثـاتعلـىضائي احلطام الفـأثر للتقليل من االستراتيجيات املناسبة وامليسورة التكلفةوضع
 دىن؛األ  احلدالفضائية يف املستقبل إىل

_______________

ــم:انظـــر )١٠( ــة، الـــدورة اخلامـــسة والـــستون، امللحـــق رقـ  ،)A/65/20( ٢٠الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـ
 .A/AC.105/958  جيم؛ و-الفصل الثاين

، الفقرتـان)A/65/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـم:انظر )١١(
 .١٧١  و١٧٠

 . واملرفق١١٨  و١١٧، الفقرتان)A/62/20 (٢٠الدورة الثانية والستون، امللحق رقماملرجع نفسه، )١٢(
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،اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاء الدولسيما ال مجيع الدول، وحتث - ١١ 
 بنشاط يف بلوغ هدف منع حدوث سـباق تـسلح يف الفـضاء اخلـارجي، باعتبـاراملسامهةعلى

 الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يفذلــك شــرطا أساســيا لتعزيــز التعــاون الــدويل يف استكــشاف
 ؛األغراض السلمية

ــشطةتقــر - ١٢  ــات الفــضائية أن ــامج األمــم املتحــدة للتطبيق ــامبرن ــى٢٠١١ لع  عل
 ؛)١٣( على اللجنة وأقرته اللجنةخبري التطبيقات الفضائيةالنحو الذي اقترحه

ــة املعنيــة بــالنظم العامليــةأحرزتــه  مبــاترحــب - ١٣  واســطةللمالحــة باللجنــة الدولي
الــسواتل مــن تقــدم يف حتقيــق التــواؤم وإمكانيــة التــشغيل املتبــادل بــني الــنظم الفــضائية العامليــة
ــة للمالحــة ــنظم العاملي ــز اســتخدام ال ــت ويف تعزي ــد املواقــع واملالحــة والتوقي ــة لتحدي واإلقليمي

تالحـظو، يف البلـدان الناميـةوخباصة الوطنية،اهلياكل األساسية ا يفوإدماجهبواسطة السواتل
 ١٨عقدت اجتماعها اخلامس يف تورينو، إيطاليا يف الفتـرة مـناللجنة الدوليةاالرتياح أن مع
  الذي اشتركت يف تنظيمه إيطاليا واملفوضية األوروبية؛٢٠١٠أكتوبر/ تشرين األول٢٢إىل
سـتخدامبرنامج األمـم املتحـدة الالتقدم احملرز، يف إطار ظ مع االرتياحتالح - ١٤ 
، يف تنفيـذ)سـبايدر (إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئيفعلومات الفضائيةملا

، وخباصـة عمـل املكتـب التـابع)١٤(٢٠١١-٢٠١٠لفتـرة الـسنتني سـبايدربرنامجخطة عمل
لربنامج سـبايدر يف بـون، أملانيـا الـذي يقـوم بتجميـع املعلومـات املتعلقـة بـالكوارث علـى حنـو

 ميع املستعملني، وكذلك العمل الذي يقوم بـه موظفـو برنـامج سـبايدر يفمنهجي ويتيحها جل
فيينا الذين يتولون تنسيق مجيع أنشطة الربنـامج، مبـا يف ذلـك عمـل مكاتـب الـدعم اإلقليميـة،

يلـزم مـن دعـم لربنـامج  مـاوتشجع الدول األعضاء على أن تـوفر، علـى أسـاس طـوعي، كـل
 تمكينه من تنفيذ خطة العمل؛يف ذلك الدعم املايل، ل سبايدر، مبا

 مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي بقيـام حكومـة الـصني وترحب مع التقدير - ١٥ 
 إلنـشاء٢٠١٠يونيـه/ حزيـران١٧التابع لألمانة العامة بالتوقيع علـى اتفـاق للبلـد املـضيف يف

ةلقـرار اجلمعيـمكتب برنامج سبايدر يف بيجني، وترحب بإنشاء مكاتب دعـم إقليميـة، وفقـا
 ؛)١٥(، يف عدة بلدان لدعم تنفيذ أنشطة برنامج سبايدر٦١/١١٠العامة

_______________

،A/AC.105/969 ؛ و٧٩ ، الفقـرة)A/65/20 (٢٠ الـدورة اخلامـسة والـستون، امللحـق رقـماملرجع نفسه، )١٣(
 .الفرعان الثاين والثالث واملرفق الثالث

 .A/AC.105/937 انظر )١٤(
ــم:انظـــر )١٥( ــة، الـــدورة اخلامـــسة والـــستون، امللحـــق رقـ ،)A/65/20 (٢٠الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـ

 .١١٣ الفقرة
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 على أنه ينبغي ملكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أن يكفـل، يف حـدودتوافق - ١٦ 
املوارد املتاحة، التنسيق بني إطار برنامج سبايدر للمعونة يف جمال الفضاء واآلليـات واملبـادرات

لفضاء لدعم االستجابة يف حاالت الطوارئ، تفاديـا لالزدواجيـةاليت تتيح املعلومات املتعلقة با
 يف اجلهود املبذولة؛

 كــل مــن املركــزين اإلقليمــيني األفــريقيني لتــدريسقيــامالحــظ مــع التقــديرت - ١٧ 
نكليزية، املوجودين يف املغرب ونيجرييـا علـى الفرنسية واإلتنيعلوم وتكنولوجيا الفضاء، باللغ

تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ واملركــزمركــزكــذلكالتــوايل و
 لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبـــي،ياإلقليمــ

، وتوافـق علـى أنـه ينبغـي٢٠١٠ براجمهـا التعليميـة يف عـاممبواصـلة املنتسبة إىل األمم املتحدة،
 عن أنشطتها؛ تقاريربلجنةال  تواصل موافاة أناملراكز اإلقليميةهلذه

على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنـشطةتشدد - ١٨ 
الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ومـساعدة الـدول

 إعـــالن األمــم املتحـــدةيف النــهوض بقــدراا يف جمـــال الفــضاء واملـــسامهة يف حتقيــق أهــداف
ــة ــالي)٢(لأللفي ــرض، احلــوار األق ــذلك الغ ــا ل ــشجع، حتقيق ــشأن، وت ــدول األعــضاء ب مي بــني ال
 الفضاء؛ مسائل

  يف هذا الصدد بالدور اهلام الذي تؤديه املؤمترات وغريها مـن اآلليـات يفتقر - ١٩ 
 األفريقيـة بـشأن تـسخريمـؤمتر القيـاداتتعزيز التعاون اإلقليمي والدويل فيما بني الدول، مثل
 ئية الفـضاالتوكـال اإلقليمـي لنتـدىمل واعلوم وتكنولوجيا الفـضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة

ــيط اهلـــادئآل ــيا واحملـ ــة وسـ ــامنظمـ ــادئ للتعـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــؤمترآسـ ــال الفـــضاء ومـ ون يف جمـ
 لألمريكتني؛ الفضاء

اخلـامس لألمـريكتني يف أنه منذ أن اعتمـد مـؤمتر الفـضاءتالحظ مع التقدير - ٢٠ 
كيتو، قام عدد أكرب من دول أمريكا الالتينيـة  إعالن سان فرانسيسكو دي٢٠٠٦يوليه/متوز

مهـد ومنطقة البحـر الكـارييب بإنـشاء كيانـات وطنيـة ذات طبيعـة مدنيـة لـشؤون الفـضاء، ممـا
ض الـسلمية، وتـشريلتعزيز التعاون اإلقليمي يف جمال استخـــــدام الفضـــاء اخلارجي فـي األغرا

إىل أن ذلك اإلعـالن دعـا دول أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، يف مجلـة أمـور، إىل
 ؛“اال الفضاء متهيدا إلنشاء كيان إقليمي للتعاون يف هذا إنشاء كيانات وطنية لشؤون”
ــة املكـــسيك ملـــؤمتر الفـــضاء الـــسادسترحـــب مـــع التقـــدير - ٢١  بتنظـــيم حكومـ

ــنلألمــــريك ــرة مــ ــشوكا، املكــــسيك يف الفتــ ــده يف باتــ ــع عقــ ــشرين١٩ إىل١٥تني املزمــ  تــ
، وتالحظ مع االرتياح أن النتائج املقترح أن يسفر عنها املـؤمتر سـتهدف٢٠١٠نوفمرب/الثاين
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ــشباب ــات الـ ــذلك منظمـ ــاص، وكـ ــام واخلـ ــادميي والعـ ــات األكـ ــز مـــشاركة القطاعـ إىل تعزيـ
ــ ــري احلكوميـ ــات غـ ــومواملنظمـ ــة والدوليـــة الـــيت تـــسخر علـ ــربامج واملـــشاريع اإلقليميـ ة، يف الـ

 وتكنولوجيا الفضاء لدعم التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية يف املنطقة؛
الدول األعضاء على املشاركة بنـشاط يف اللجـان األربـع الـيت سـتجتمعحتث - ٢٢ 

 ني وتدعو املنظمات الدولية إىل القيام بذلك؛أثناء انعقاد مؤمتر الفضاء السادس لألمريكت
ــا الفــضاء وتطبيقاــاعلــى ضــرورة تــشدد - ٢٣   واملــسامهة زيــادة فوائــد تكنولوجي

والتنميـة املـستدامةاملطـرد االقتـصاديللنمـواتيـةؤ لألنـشطة الفـضائية املة منظمزيادةحتقيق يف
  يف البلدان النامية؛سيما الو ،يف ذلك التخفيف من آثار الكوارث مجيع البلدان، مبا يف
  يفكــبرية مــسامهةهماتــس  أن علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء وتطبيقاــاتالحــظ - ٢٤ 

 يف القـرار املعنـوناملـبني علـى النحـو،الرفـاهحتقيـقواالجتماعيـة والثقافيـة و التنمية االقتـصادية
 ويف٥٩/٢يف قرارهـا و)١٦(“إعـالن فيينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية:األلفيـة الفـضائية”

ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ــذ توصــياتخطــة عمــل جلن ــشأن تنفي ــسلمية ب ال
اء اخلــــارجي واســــتخدامه يفاألمــــم املتحــــدة الثالــــث املعــــين باستكــــشاف الفــــض مــــؤمتر

 ؛)١٧(السلمية األغراض
 أن عددا من التوصيات الواردة يف خطة العمـل قـد نفـذتالحظ مع االرتياح - ٢٥ 
، وأن تقــدما مرضــيا حيــرز يف تنفيــذ التوصــيات املتبقيــة، وأن الــدول األعــضاء تواصــلالفعــلب

 املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجيالثالـثمـؤمتر األمـم املتحـدةاملسامهة يف تنفيذ توصـيات
 عن طريق االضطالع بأنشطة وطنية وإقليمية وبتقـدمي الـدعمواستخدامه يف األغراض السلمية

  وضعت استجابة لتلك التوصيات واملشاركة فيها؛للربامج اليت
املـسامهة يف الـصندوق االسـتئماينمواصـلة مجيـع الـدول األعـضاء علـىحتث - ٢٦ 

 علـىشـؤون الفـضاء اخلـارجيلتطبيقات الفضائية لتعزيز قدرة مكتـبللربنامج األمم املتحدة
علــى اــاالتاإلبقــاءل، مــععمــال اخلــدمات االستــشارية التقنيــة والقانونيــة وفقــا خلطـةتقـدمي

  عليها اللجنة؛وافقتاملواضيعية ذات األولوية اليت

_______________

مؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض تقرير :انظر )١٦(
، الفـصل األول،)A.00.I.3، رقـم املبيـع األمـم املتحـدةاتمنـشور (١٩٩٩يوليـه/ متوز٣٠-١٩فيينا، السلمية،

 .١ القرار
 . باء-، الفرع السادسA/59/174انظر )١٧(
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ــد - ٢٧   فوائــد تكنولوجيــا الفــضاءضــرورة مواصــلة توجيــه االنتبــاه إىل تكــرر تأكي
 بـشأنيف املؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدةخباصة و،وتطبيقاا

ــادين املالتنميــة االقتــصادية وا  تــشجيع اســتخداموضــرورة، ــاصلةتــالجتماعيــة والثقافيــة واملي
تنفيـذمـؤمترات القمـة ومـن أجـلحتقيق أهـداف تلـك املـؤمترات ومن أجلتكنولوجيا الفضاء

 إعالن األمم املتحدة لأللفية؛
 األغراض السلمية جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف أنتالحظ مع االرتياح - ٢٨ 

ــتنظر يف د ــسني يفســ ــا الرابعــــة واخلمــ ــسورــ ــن رئيــ ــة مــ ــل املقدمــ ــة العمــ  للفتــــرةهاورقــ
 ؛)١٨(“حنو وضع سياسة عامة لألمم املتحدة بشأن الفضاء” واملعنونة٢٠٠٩-٢٠٠٨

ــزترحـــب - ٢٩  ــلة تعزيـ ــود املبذولـــة ملواصـ ــد اجلهـ ــني بتزايـ ــشترك بـ ــاع املـ االجتمـ
ياح أن االجتماعـات غـري الرمسيـة، وتالحظ مع االرتالوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي

املفتوحـة العـضوية واملعقــودة يف وقـت متــزامن مـع الــدورات الـسنوية لالجتمــاع املـشترك بــني
الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي تشكل آليـة بنـاءة إلجـراء حـوار فعـال بـني كيانـات

ــم املتحــدة علــىمنظومــة األمــم املتحــدة والــدول األعــضاء، وتــشجع كيانــات منظومــة األم
 املشاركة على حنو تام يف أعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت؛

  الــيت تــشارك يفالكيانــات ســيما ال كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، وحتــث - ٣٠ 
، بالتعـاونتواصـل علـى أن،االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفـضاء اخلـارجي

كـن ـا أن تـساهم علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا يف الـيت ميدراسـة الـسبللجنة،المع
بعـدة، وخباصـة يف اـاالت املتـصلةيتعلق خبطة التنميـة  فيماتنفيذ إعالن األمم املتحدة لأللفية

 األمن الغذائي وزيادة فرص التعليم؛ منهاأمور
 يفاملـشاركة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجيةمـديرأن تواصـلعلى توافق - ٣١ 

لتنميـةبالنـسبة لعلـوم وتكنولوجيـا الفـضاءلزيادة الوعي بفوائـددورات جلنة التنمية املستدامة
 ؛والترويج هلااملستدامة

 جبامعـة األمـم املتحــدة وغريهـا مـن املؤسـسات الــيت هلـا طـابع مماثــل أنيـب - ٣٢ 
قـانون الـدويلتعمل، كل يف إطار واليته، علـى تـوفري التـدريب وإجـراء حبـوث فيمـا يتعلـق بال

 للفضاء، وبصفة خاصة باملسائل املتصلة بالكوارث وحاالت الطوارئ؛

_______________

ــم:انظـــر )١٨( ــة، الـــدورة اخلامـــسة والـــستون، امللحـــق رقـ ،)A/65/20 (٢٠الوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـــة العامـ
 .A/AC.105/L.278 ؛ و٣٣٧ الفقرة
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إىل اللجنـــة االقتــصادية ألمريكـــا الالتينيـــة ومنطقــة البحـــر الكـــارييبتطلــب - ٣٣ 
يلزمها مـن مـساعدة لتنفيـذ التوصـيات  ماواملنظمات اإلقليمية املعنية األخرى أن تقدم للبلدان

 اإلقليمية؛املنبثقة من املؤمترات
وسـائلالسبل والـأن تواصل النظر، على سبيل األولوية، يف لجنةال إىلتطلب - ٣٤ 

استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية وأن تقـدم تقريـرا عـن ذلـكالكفيلة مبواصلة
أثنـاء تناوهلـاتواصـل اللجنـة،أن  والـستني، وتوافـق علـىالسادسةإىل اجلمعية العامة يف دورا

  اســتنادا إىلي اإلقليمــي واألقــاليم علــى الــصعيدينيف ســبل تعزيــز التعـاونالنظــرذه املــسألة،هلـ
تـسخريبـشأن القيادات األفريقية ات الفضاء لألمريكتني ومؤمتراتاخلربات املكتسبة من مؤمتر

لتكنولوجيـا الفـضاء ميكـن، والدور الـذيعلوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية املستدامة
 املستدامة؛للتنميةن مؤمتر القمة العامليم تؤديه يف تنفيذ التوصيات املنبثقةأن
اللجنة إىل النظر يف الـسبل الـيت متكنـها مـن املـسامهة يف حتقيـق أهـدافتدعو - ٣٥ 

ــده يف ــع عقـ ــستدامة املزمـ ــدة للتنميـــة املـ ــؤمتر األمـــم املتحـ ــانريو، الربازيـــل يفمـ ــو دي جـ  ريـ
 ؛٢٠١٢ عام

ــتالحــظ - ٣٦  ــسادسة أن ــة يف دورــا ال ــه اللجن ــذي توصــلت إلي ــا لالتفــاق ال ه وفق
 )١٩(واألربعني بشأن التـدابري املتـصلة بتـشكيل مكاتـب اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني يف املـستقبل

، قامــت جمموعــة)٢٠(واســتنادا إىل التــدابري املتــصلة بأســاليب عمــل اللجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني
يكا الالتينية ومنطقة البحـر الكـارييب وجمموعـة دول أوروبـاالدول اآلسيوية وجمموعة دول أمر

الغربية ودول أخرى بتسمية مرشحيها ملناصب رئـيس اللجنـة ورئـيس اللجنـة الفرعيـة العلميـة
 ؛)٢١(٢٠١٣-٢٠١٢والتقنية والنائب األول لرئيس اللجنة، على التوايل، للفترة

 ملنـصب رئـيس اللجنـة جمموعـة الـدول األفريقيـة علـى تـسمية مرشـحهاحتث - ٣٧ 
الفرعية القانونية وجمموعة دول أوروبـا الـشرقية علـى تـسمية مرشـحها ملنـصب الـرئيس الثـاين

 ، قبل االجتماع املقبل للهيئتني؛٢٠١٣-٢٠١٢مقرر اللجنة، للفترة/للجنة
 علــى أن تقــوم اللجنــة وهيئتاهــا الفرعيتــان، بنــاء علــى تــسمية مرشــحتوافــق - ٣٨ 

 ريقية ومرشح جمموعة أوروبا الشرقية، بانتخاب أعضاء مكاتبها؛جمموعة الدول األف
_______________

، املرفـق)A/58/20 (٢٠الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـمالوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الـدورة:انظر )١٩(
 .٩ إىل٤الثاين، الفقرات

 ، املرفــق األول؛ واملرجــع نفــسه،)A/52/20 (٢٠الــدورة الثانيــة واخلمــسون، امللحــق رقــماملرجـع نفــسه، )٢٠(
 .، املرفق الثاين، التذييل الثالث)A/58/20 (٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم

 .٣٠٣ إىل٣٠١، الفقرات)A/65/20 (٢٠الدورة اخلامسة والستون، امللحق رقمملرجع نفسه،ا )٢١(
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 ؛)٢٢( أن تصبح تونس عضوا يف اللجنةتقرر - ٣٩ 
ــدائمتؤيـــد - ٤٠  ــب الـ ــفة املراقـ ــنح صـ ــة مـ ــزقـــرار اللجنـ ــة لتعزيـ ــة الدوليـ للرابطـ

 ؛)٢٣(الفضاء سالمة
 العمـل بنـشاط مـسؤولة عـنكل جمموعة من اموعات اإلقليمية أنتالحظ - ٤١ 

 علــى،هــي أيــضا أعــضاء يف تلــك اموعــات  الــيت،لجنــةالعلــى تــشجيع الــدول األعــضاء يف
ضـــرورة أن ينظـــر أعـــضاءوتوافـــق علـــى،املـــشاركة يف أعمـــال اللجنـــة وهيئتيهـــا الفـــرعيتني

 باللجنة؛  يف هذه املسألة املتصلةاموعات اإلقليمية، فيما بينهم،
حــول موضــوع الفــضاء وحــاالت عقــد حلقــة نقــاشتالحــظ مــع االرتيــاح - ٤٢ 

، وتوافـق علـى ضــرورة٢٠١٠أكتــوبر/ تـشرين األول١٢الطـوارئ يف مقـر األمــم املتحـدة يف
عقد حلقـة نقـاش أثنـاء دورة اجلمعيـة العامـة الـسادسة والـستني حـول موضـوع تتـوىل اللجنـة

لـصحةاختياره، مع مراعاة حلقات النقـاش الـيت عقـدت بـشأن تغـري املنـاخ واألمـن الغـذائي وا
 العاملية وحاالت الطوارئ؛

ــات التابعـــة مل إىلتطلـــب - ٤٣  ــةالكيانـ ــدة واملنظمـــات الدوليـ ــة األمـــم املتحـ نظومـ
تقـاريرموافاا ب وحسب االقتضاء، تعزيزه،و لجنةال معواألمني العام مواصلة التعاوناألخرى

ومعاجلـة املـسائل املـشمولةاأعماهلـ إطـاريفتتناوهلا اللجنة وهيئتاها الفرعيتـان اليتاملسائلعن
 حبلقات النقاش املعقودة يف وقت متزامن مع دورات اجلمعية العامة؛

 باحتفــال اللجنــة يف دورــا الرابعــة واخلمــسني بالــذكرى الــسنويةترحــب - ٤٤ 
 .اخلمسني إلنشائها وبالذكرى السنوية اخلمسني للرحلة البشرية إىل الفضاء

 ٦٢اجللسة العامة
 ٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٠

 

_______________

 .٣٠٦  و٣٠٥الفقرتان املرجع نفسه، )٢٢(
 .٣٠٨املرجع نفسه، الفقرة )٢٣(


