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  ٢٠١٣ديسمرب / كانون األول١١ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  ])A/68/423() اللجنة الرابعة( على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء االستعمار بناء[

  

  السلمية التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض - ٦٨/٧٥
  

  ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٦ديــــــسمرب / كـــــانون األول ١٣ املــــــؤرخ ٥١/١٢٢راراـــــا   إىل قإذ تـــــشري   

ــؤرخ ٥٤/٦٨ و ــانون األول٦ املــــ ــؤرخ ٥٩/٢ و ١٩٩٩ديــــــسمرب / كــــ ــشرين ٢٠ املــــ  تــــ

 ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ١٤ املؤرخني   ٦١/١١١ و   ٦١/١١٠ و   ٢٠٠٤أكتوبر  /األول

ــؤرخ ٦٢/١٠١و  ــانون١٧ املـ ــسمرب / األول كـ ــؤرخ ٦٢/٢١٧ و ٢٠٠٧ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

 ٦٥/٢٧١ و ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٠ املـــؤرخ ٦٥/٩٧  و٢٠٠٧ديـــسمرب /األول

ــؤرخ  ــسان٧املــ ــل / نيــ ــؤرخ ٦٦/٧١ و ٢٠١١أبريــ ــانون األول٩ املــ ــسمرب / كــ  ٢٠١١ديــ

  ،٢٠١٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٦٧/١١٣ و

حتققت خالل السنوات اخلمسني املاضية فيما يتعلـق        باإلجنازات اهلائلة اليت     وإذ تسلم   

بالرحلة البشرية إىل الفضاء واستكشاف الفضاء لألغراض السلمية، وإذ تالحـظ مـا متثلـه جلنـة               

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مـن حمفـل فريـد علـى الـصعيد العـاملي للتعـاون                    

  الدويل يف جمال األنشطة الفضائية،

مبـا للبـشرية مـن مـصلحة مـشتركة يف تعزيـز وتوسـيع           نعة اقتناعـا راسـخا      وإذ هي مقت    

نطاق استكشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا                  

للبــشرية مجعــاء، ويف مواصــلة اجلهــود كــي تــشمل الفوائــد املــستمدة مــن ذلــك مجيــع الــدول،   

ان الذي ينبغـي أن تظـل األمـم املتحـدة تـضطلع بـدور          وأيضا بأمهية التعاون الدويل يف هذا امليد      

  املنسق فيه،
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أمهيــة التعــاون الــدويل يف إعــالء ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك معــايري   تعيــد تأكيــدوإذ   

ودورهـا املهـم يف التعـاون الـدويل الستكـشاف الفـضاء اخلـارجي        بـذلك   صلة  تـ قانون الفضاء امل  

لتقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـة              واستخدامه يف األغراض السلمية، وأمهيـة ا      

اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديـدة الناشـئة،             

  وخصوصا بالنسبة إىل البلدان النامية،

 إزاء إمكانيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

 أمهية املادة الرابعة من معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنـشطة الـدول يف ميـدان       تضع يف اعتبارها  وإذ

  ،)١(استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

 مجيع الـدول، وال سـيما الـدول الـيت هلـا قـدرات                بنشاط بضرورة أن تسهم   وإذ تسلم   

دف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء  كــبرية يف ميــدان الفــضاء، يف حتقيــق اهلــ 

اخلـارجي، باعتبــار ذلـك شــرطا أساسـيا لتعزيــز التعـاون الــدويل وتوطيـده يف جمــال استكــشاف      

  الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

حتــول دون  إزاء هــشاشة بيئــة الفــضاء والتحــديات الــيت     وإذ يــساورها بــالغ القلــق    

نشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويـل، وخـصوصا أثـر احلطـام الفـضائي       استدامة أ  إمكانية

  الذي ميثل مسألة تثري قلق مجيع الدول،

ــظ   ــه يف     وإذ تالحـ ــضاء وتطبيقاتـ ــشاف الفـ ــوير استكـ ــلة تطـ ــرز يف مواصـ ــدم احملـ  التقـ

، األغراض السلمية ويف خمتلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، مبا يسهم يف التعاون الـدويل             

  وأمهية مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا امليدان،

 بضرورة تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء من أجل تنفيذ إعـالن األمـم      واقتناعا منها   

  ،٢٠١٥عام  واإلسهام يف عملية خطة التنمية ملا بعد )٢(املتحدة لأللفية

  ،)٣(املدمر الذي حتدثه الكوارث إزاء األثر  بالغ القلقوإذ يساورها  

 يف تعزيـز التنـسيق والتعـاون الـدوليني علـى الـصعيد العـاملي يف جمـال إدارة                    ورغبة منها   

الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ عن طريق زيادة فـرص حـصول مجيـع البلـدان علـى             

_______________ 

  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )١(

 .٥٥/٢القرار  )٢(

 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية” الكوارث “بـيقصد  )٣(
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ــز امل        ــاء القــدرات وتعزي ــسري بن ــك اخلــدمات وتي ــتعماهلا لتل ــضائية واس ؤســسات اخلــدمات الف

  بإدارة الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية،يتعلق  فيما

 بـأن اسـتخدام علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا             وإذ هي مقتنعـة اقتناعـا راسـخا         

واملعلومات اجلغرافية املكانية يف جماالت مـن قبيـل الرعايـة الـصحية مـن بعـد والتعلـيم مـن بعـد                   

بيقــات األخــرى املتعلقــة برصــد األرض يــساهم يف حتقيــق وإدارة الكــوارث ومحايــة البيئــة والتط

أهــداف املــؤمترات العامليــة الــيت تعقــدها األمـــم املتحــدة للتــصدي ملختلــف جوانــب التنميـــة          

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة القضاء على الفقر،

عقـد يف   يف ذلك الصدد بأن مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة الـذي       وإذ ترحب   
 أقـر بالـدور اهلـام       ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢ إىل   ٢٠يف الفترة مـن      ريو دي جانريو، الربازيل،   

  ،)٤(الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تعزيز التنمية املستدامة

ــد نظــرت    ــسلمية عــن     وق ــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــر جلن  يف تقري
  ،)٥(أعمال دورا السادسة واخلمسني

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية عـن أعمـال               تؤيد  - ١  
  ؛)٥(دورا السادسة واخلمسني

ــتوافــق  - ٢   ــى أن ــةينبغــي أن تنظــر ه عل ــسابعة واخلمــسني، يف   اللجن ، يف دورــا ال
، آخــذة يف اعتبارهــا شــواغل )٦(نيالبنــود املوضــوعية املوصــى ــا يف دورــا الــسادسة واخلمــس 

  مجيع البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛

 أن اللجنة الفرعية القانونيـة التابعـة للجنـة واصـلت أعماهلـا يف دورـا                 تالحظ  - ٣  
  ؛٦٧/١١٣  حسبما كلفتها به اجلمعية العامة يف قرارها)٧(الثانية واخلمسني

ــتوافــق  - ٤   للجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورــا الثالثــة  ا ه ينبغــي أن تنظــر علــى أن
إىل االنعقـاد   لجنـة الاألفرقة العاملة الـيت أوصـت ـا      وأن تدعو واخلمسني، يف البنود املوضوعية     

  لنامية؛، آخذة يف اعتبارها شواغل مجيع البلدان، وال سيما شواغل البلدان ا)٨(من جديد

_______________ 

 .٢٧٤، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨قرار ال )٤(

 ).A/68/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم  )٥(

 .٣٥٢املرجع نفسه، الفقرة  )٦(

 .A/AC.105/1045 جيم؛ و -املرجع نفسه، الفصل الثاين  )٧(

 ٢٥١، الفقـرات  )A/68/20 (٢٠الوثائق الرمسيـة للجمعيــة العامــة، الـدورة الثامنـة والـستـون، امللحـق رقـم             )٨(
  .٢٥٥ إىل
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 الدول اليت مل تصبح بعد أطرافا يف املعاهدات الدولية املنظمة السـتخدام            حتث  - ٥  
 علــى النظــر يف التــصديق علــى تلــك املعاهــدات أو االنــضمام إليهــا وفقــا    )٩(الفــضاء اخلــارجي

  لقوانينها الوطنية وإدراجها يف تشريعاا الوطنية؛

نيـة التابعـة للجنـة واصـلت أعماهلـا يف         أن اللجنة الفرعيـة العلميـة والتق       تالحظ  - ٦  
  ؛٦٧/١١٣حسبما كلفتها به اجلمعية العامة يف قرارها  )١٠(دورا اخلمسني

للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، يف دورــا  ا ينبغــي أن تنظــر ه علــى أنــتوافــق  - ٧  
لجنـة إىل  الاألفرقـة العاملـة الـيت أوصـت ـا        وأن تـدعو   املوضوعية   احلادية واخلمسني، يف البنود   

ــد  ــن جديـ ــاد مـ ــدان، وال  )١١(االنعقـ ــع البلـ ــواغل مجيـ ــا شـ ــذة يف اعتبارهـ ــواغل   ، آخـ ــيما شـ سـ
  النامية؛ البلدان

 بالتوصـيات املتعلقـة بتـوفري اسـتجابة دوليـة خلطـر تــأثري       مـع االرتيـاح   ترحـب   - ٨  
دا اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف دورــا اخلمــسني األجــسام القريبــة مــن األرض الــيت أيــ

  ؛)١٢(جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف دورا السادسة واخلمسنيو

 أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتخفيــف   تالحــظ مــع التقــدير   - ٩  
وجيهيـة  احلطام الفضائي على أساس طوعي من خالل آليات وطنيـة ومبـا يتـسق مـع املبـادئ الت             

لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلطـام                    
الفضائي ومع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفـضاء               

  ؛٦٢/٢١٧ وأقرا اجلمعية العامة يف قرارها )١٣(اخلارجي يف األغراض السلمية

_______________ 

الفــضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلــك   معاهـدة املبـادئ املنظمــة ألنـشطة الـدول يف ميــدان استكـشاف واسـتخدام        )٩(ِ
؛ واتفـاق  )٨٨٤٣، الـرقم  ٦١٠، الـد  جمموعـة املعاهـدات  األمـم املتحـدة،   (القمر واألجرام السماوية األخـرى    

األمـم املتحـدة،   (إنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحني الفضائيني ورد األجسام املطلقة يف الفـضاء اخلـارجي             
؛ واتفاقية املسؤولية الدولية عـن األضـرار الـيت حتـدثها األجـسام           )٩٥٧٤، الرقم   ٦٧٢، الد   جمموعة املعاهدات 

؛ واتفاقية تـسجيل األجـسام املطلقـة        )١٣٨١٠، الرقم   ٩٦١، الد   جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،   (الفضائية  
تفــاق املــنظم ؛ واال)١٥٠٢٠، الــرقم ١٠٢٣، الــد جمموعــة املعاهــداتاألمــم املتحــدة، (يف الفــضاء اخلــارجي 

، الــد املعاهــدات جمموعــةاألمــم املتحــدة، (ألنــشطة الــدول علــى ســطح القمــر واألجــرام الــسماوية األخــرى   
 ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣

ــم     )١٠( ــق رقـ ــستون، امللحـ ــة والـ ــدورة الثامنـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرمسيـ ــصل)A/68/20 (٢٠الوثـ   ، الفـ
 .A/AC.105/1038باء؛ و  - الثاين

 ١٨١، الفقـرات  )A/68/20 (٢٠ائـق الرمسية للجمعية العامـة، الـدورة الثامنـة والـستون، امللحـق رقـم                الوث )١١(
 .١٨٣ إىل

 .واملرفق الثالث ،١٩٨، الفقرة A/AC.105/1038 و ؛١٤٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٢(

 .، املرفق)A/62/20 (٢٠ للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم ةالرمسيالوثائق  )١٣(
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 الدول األخرى إىل أن تنفذ، من خالل اآلليات الوطنية املعنيـة، املبـادئ         تدعو  - ١٠  
ــارجي يف     التوجيهيـــة لتخفيـــف احلطـــام الفـــضائي الـــيت وضـــعتها جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـ

  السلمية؛ األغراض

مـن االهتمـام ملـشكلة اصـطدام      أن من الضروري أن تـويل الـدول مزيـدا           ترى  - ١١  
األجسام الفضائية، مبا فيها األجـسام الفـضائية الـيت تـستخدم مـصادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام                    
الفضائي وللجوانب األخرى املتصلة باحلطـام الفـضائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة                

ئي ومجـع البيانـات   بشأن هذه املـسألة وإىل اسـتحداث تكنولوجيـا حمـسنة لرصـد احلطـام الفـضا        
 وتــرى أيــضا أنــه ينبغــي، قــدر اإلمكــان، تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة    ،املتعلقــة بــه ونــشرها 

والتقنية مبعلومات يف هذا الشأن، وتوافـق علـى أن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع يف وضـع            
بعثـات الفـضائية   االستراتيجيات املناسبة امليسورة التكلفة للتقليل من أثـر احلطـام الفـضائي يف ال       

  يف املستقبل إىل احلد األدىن؛

 مجيع الدول، وال سيما الدول اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاء،                حتث  - ١٢  
علــى املــسامهة بنــشاط يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء          

اف الفـضاء اخلـارجي   اخلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيـز التعـاون الـدويل يف استكـش             
  واستخدامه يف األغراض السلمية؛

 علـى النحـو الـذي    ٢٠١٤  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام تقر  - ١٣  
  ؛)١٤(اقترحه خبري التطبيقات الفضائية على اللجنة وأقرته اللجنة

مجيـع الــدول األعـضاء علــى مواصـلة املــسامهة يف الـصندوق االســتئماين     حتـث    - ١٤  
نــامج األمــم املتحــدة الســتخدام الفــضاء يف األغــراض الــسلمية لتعزيــز قــدرة مكتــب شــؤون  لرب

الفضاء اخلـارجي التـابع لألمانـة العامـة علـى تقـدمي اخلـدمات االستـشارية التقنيـة والقانونيـة يف                
  ااالت املواضيعية ذات األولوية؛

ألمـم املتحـدة السـتخدام     التقدم احملـرز يف إطـار برنـامج ا        مع االرتياح  تالحظ  - ١٥  
، وتـشجع  )سـبايدر (املعلومات الفـضائية يف إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ              

الدول األعضاء على أن تزود الربنامج، على أساس طوعي، مبا يلزم مـن مـوارد إضـافية لكفالـة       
  لدول األعضاء؛أن يوفر برنامج سبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له دعما أكرب إىل ا

 تواصل اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم          التقدم الذي  مع االرتياح  تالحظ أيضا   - ١٦  
حتقيق التواؤم وإمكانية التشغيل املتبادل بني الـنظم         يفالعاملية للمالحة بواسطة السواتل إحرازه      

زيـز اسـتخدام الـنظم      تعجمـال   الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت ويف         

_______________ 

 .A/AC.105/1031؛ و ٦٦، الفقرة )A/68/20 (٢٠ الدورة الثامنة والستون، امللحق رقماملرجع نفسه،  )١٤(



  A/RES/68/75  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالتعاون الدويل يف 
 

6/8 

العاملية للمالحة بواسطة السواتل وإدماجها يف اهلياكـل األساسـية الوطنيـة، وخباصـة يف البلـدان              
اجتماعهــا الثــامن يف ديب، اإلمــارات  عقــدتالناميــة، وتالحــظ مــع التقــدير أن اللجنــة الدوليــة  

  ؛٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١٤ إىل ١٠العربية املتحدة، يف الفترة من 

 مواصــلة املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا   مــع التقــدير تالحــظ  - ١٧  

 املركـــزان اإلقليميـــان األفريقيـــان لتـــدريس علـــوم وهـــيالفـــضاء املنتـــسبة إىل األمـــم املتحـــدة، 

وتكنولوجيا الفضاء باللغتني الفرنسية واإلنكليزية املوجودان يف املغـرب ونيجرييـا علـى التـوايل               

م وتكنولوجيـا الفـضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ املوجـود يف اهلنـد واملركـز              ومركز تدريس علـو   

اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبـــي،    

حرمان جامعيان يف الربازيل واملكسيك، ومركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفـضاء لغـرب              وله

تــشجع املراكــز اإلقليميــة علــى  و، ٢٠١٣راجمهــا التعليميــة يف عــام بآســيا املوجــود يف األردن، 

توافـق علـى أن تواصـل املراكـز     ، وبقـدر أكـرب     املرأة يف براجمها التعليمية    مشاركةتعزيز  مواصلة  

  أنشطتها؛ اإلقليمية موافاة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مبعلومات عن

قدم احملرز حنو تأسيس مركـز إقليمـي جديـد لتـدريس            التتالحظ مع االرتياح      -١٨  
يف جامعـة بايهــانغ يف  يكــون مقـره  علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء يف منطقــة آسـيا واحملـيط اهلـادئ       

 بعثـة  النتيجة اإلجيابيـة الـيت خلـصت إليهـا    بيجني، على حنو ما اقترحته حكومة الصني، وخباصة  
ــانغ بتيــــسري مــــن مكتــــب أوفــــدتتقيــــيم  ــة بايهــ ــارجي  إىل جامعــ يف   شــــؤون الفــــضاء اخلــ

  ؛ ٢٠١٣ سبتمرب/أيلول

 على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنـشطة             تشدد  - ١٩  
الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية ومـساعدة الـدول      

، )٢(ف إعـالن األمـم املتحـدة لأللفيـة    يف تنمية قدراا يف جمال الفضاء واملـسامهة يف حتقيـق أهـدا       
وتطلــب إىل املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة، حتقيقــا هلــذه الغايــة، تــوفري املــساعدة الالزمــة لــتمكني   

تالحـظ يف هـذا الـصدد أمهيـة        و،  البلدان من تنفيذ التوصيات الـصادرة عـن املـؤمترات اإلقليميـة           
  ؛ادين العلوم والتكنولوجيامشاركة املرأة على قدم املساواة مع الرجل يف مجيع مي

 الصدد بالدور اهلام الذي تؤديه املؤمترات وغريها من اآلليـات يف         ذلك يف   تقر  - ٢٠  
تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الدول، مثل مؤمتر القيادات األفريقيـة بـشأن تـسخري علـوم              

االت الفـضائية آلسـيا    وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة واملنتـدى اإلقليمـي للوكـ             
واحملــــيط اهلــــادئ ومنظمــــة آســــيا واحملــــيط اهلــــادئ للتعــــاون يف جمــــال الفــــضاء ومــــؤمتر          

  لألمريكتني؛ الفضاء

 إىل اللجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل                   تطلب  - ٢١  

ــك إىل        ــن ذل ــرا ع ــدم تقري ــسلمية وأن تق ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ  مواصــلة اســتخدام الف
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اجلمعية العامة يف دورا التاسعة والـستني، وتوافـق علـى أن تواصـل اللجنـة، أثنـاء تناوهلـا هلـذه             

املسألة، النظر يف سبل تعزيز التعاون على الصعيدين اإلقليمـي واألقـاليمي والـدور الـذي ميكـن                  

 األمــــم املتحــــدةن مــــؤمتر مــــلتكنولوجيــــا الفــــضاء أن تؤديــــه يف تنفيــــذ التوصــــيات املنبثقــــة 

  املستدامة؛ تنميةلل

 على ضرورة زيـادة فوائـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا واملـسامهة يف                تشدد  - ٢٢  

زيادة األنشطة الفضائية املؤاتية للنمو االقتصادي املطرد والتنميـة املـستدامة علـى حنـو مـنظم يف             

اصـة يف  لتخفيـف مـن آثـار الكـوارث، وخب    ل  بناء القدرة على التحمـل   مجيع البلدان، مبا يف ذلك    

  البلدان النامية؛

 ضــرورة مواصــلة توجيــه االنتبــاه إىل فوائــد تكنولوجيــا الفــضاء  تكــرر تأكيــد  - ٢٣  

وتطبيقاـــا، وخباصـــة يف املـــؤمترات الرئيـــسية ومـــؤمترات القمـــة الـــيت تعقـــدها األمـــم املتحـــدة  

شجيع  وضــرورة تــ ،التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة وامليــادين املتــصلة ــا       بــشأن

اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف ســياق اجلهــود الراميــة إىل حتقيــق أهــداف تلــك املــؤمترات          

بعــد  ومـؤمترات القمـة، مبـا يف ذلـك تنفيـذ إعـالن األلفيـة واإلسـهام يف عمليـة خطـة التنميـة ملـا            

  ؛٢٠١٥ عام

ــني    ترحـــب  - ٢٤   ــشترك بـ ــاع املـ ــز االجتمـ ــلة تعزيـ ــة ملواصـ ــود املبذولـ ــد اجلهـ  بتزايـ

آليــة األمـم املتحــدة  “املعـين بأنــشطة الفـضاء اخلــارجي، وتوصـي باســتخدام خمتـصر     الوكـاالت  

 أمهيتـه لإلشـارة إىل االجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت مـن أجـل إبـراز              ) UN-Space (”للفضاء

، علـى حنـو مـا وافقـت      تلك اآللية املشتركة بني الوكاالت    الدور الذي تقوم به     ومواصلة تعزيز   

  ؛)١٥(لجنةالعليه 

 كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة، وال ســيما الكيانــات الــيت تــشارك يف   حتــث  - ٢٥  

االجتماع املشترك بني الوكاالت، علـى أن تواصـل، بالتعـاون مـع اللجنـة، دراسـة الـسبل الـيت                     

ميكن ا أن تـساهم علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا يف تنفيـذ إعـالن األلفيـة ويف عمليـة                       

  ؛٢٠١٥م خطة التنمية ملا بعد عا

ــة   تطلـــب  - ٢٦   ــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـ  إىل الكيانـــات التابعـــة ملنظومـ

حـسب االقتـضاء وموافاـا بتقـارير      هاألخرى واألمني العام مواصلة التعاون مع اللجنـة وتعزيـز        

  عن املسائل اليت تتناوهلا اللجنة وهيئتاها الفرعيتان يف إطار أعماهلا؛
_______________ 

 .٣١٧الفقرة ، )A/68/20 (٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، امللحق رقم )١٥(
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، ٢٠١٥-٢٠١٤ الفــرعيتني للفتــرة  وجلنتيهــالجنــة لا تــشكيل مكاتــب  تقــر  - ٢٧  

 ،٢٠١٤ لعــام يف دورــا، كــل ضــرورة أن تنتخــب اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان وتكــرر تأكيــد

  ؛)١٦(لتلك الفترةاملرشحني أعضاء مكاتبها 

  ؛)١٧(لجنةال أن تصبح بيالروس وغانا عضوين يف تقرر  - ٢٨  

 لعلـوم   املـشتركة ئم للشبكة اإلسـالمية  قرار اللجنة منح صفة املراقب الدا  تؤيد  - ٢٩  

  ؛)١٨(وتكنولوجيا الفضاء

 اموعات اإلقليميـة علـى تـشجيع الـدول األعـضاء يف اللجنـة الـيت هـي                   حتث  - ٣٠  

  .تيها الفرعيتنيئأيضا أعضاء يف تلك اموعات على املشاركة يف أعمال اللجنة وهي

  ٦٥اجللسة العامة 

  ٢٠١٣ ديسمرب/ كانون األول١١

  

_______________ 

للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والــستون،  والوثــائق الرمسيــة ؛ ٢٩ إىل ٢٧، الفقــرات ٦٧/١١٣قــرار ال )١٦(

 .٣٣٩ إىل ٣٣٦، الفقرات )A/68/20 (٢٠ امللحق رقم

 ٣٤٠الفقرتـان  ، )A/68/20 (٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنـة والـستون، امللحـق رقـم             )١٧(
 .٣٤١ و

 .٣٤٤املرجع نفسه، الفقرة  )١٨(


