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  قرار اختذته اجلمعية العامة

  
   على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاءناءب[

  ])A/67/422() اللجنة الرابعة(االستعمار 

  

 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  - ٦٧/١١٣
  

 ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٦ديــــــسمرب /ن األول كـــــانو ١٣رخ  املــــــؤ٥١/١٢٢ إىل قراراـــــا  إذ 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  ــانون األول١٧ املـ ــسمرب / كـ ــؤرخ ٦٢/٢١٧ و ٢٠٠٧ديـ ــانون ٢٢ املـ  كـ

 ٦٥/٢٧١ و ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول١٠  املـــؤرخ٦٥/٩٧  و٢٠٠٧ديـــسمرب /األول

 ،٢٠١١ديسمرب / كانون األول٩ املؤرخ ٦٦/٧١ و ٢٠١١أبريل / نيسان٧املؤرخ 

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

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

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

الــدويل يف جمــال األنــشطة الفــضائية، وإذ تــشري يف ذلــك الــصدد إىل اإلعــالن املتعلــق بالــذكرى 

الــسنوية اخلمــسني للرحلــة البـــشرية إىل الفــضاء والــذكرى الـــسنوية اخلمــسني إلنــشاء جلنـــة        

 ،)1(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

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

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

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

_______________ 

 .، املرفق٦٦/٧١القرار  )1(
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وأيضا بأمهية التعاون الدويل يف هذا امليدان الذي ينبغـي أن تظـل األمـم املتحـدة تـضطلع بـدور                

 املنسق فيه،

 أمهيــة التعــاون الــدويل يف إعــالء ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك معــايري  وإذ تعيــد تأكيــد  

شاف الفـضاء اخلـارجي   قانون الفضاء املتـصلة بـذلك ودورهـا املهـم يف التعـاون الـدويل الستكـ           

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

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

 وخصوصا بالنسبة إىل البلدان النامية،

نيــة حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء اخلــارجي،   إزاء إمكاوإذ يــساورها بــالغ القلــق  

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

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

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

كــبرية يف ميــدان الفــضاء، يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء   

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

 الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،

 ئي مسألة تثري قلق مجيع الدول، بأن احلطام الفضاوإذ تسلم أيضا  

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،              

 دان،وأمهية مواصلة تطوير اإلطار القانوين لتعزيز التعاون الدويل يف هذا املي

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

 ،)3(املتحدة لأللفية

 ،)4( إزاء األثر املدمر الذي حتدثه الكوارثوإذ يساورها بالغ القلق  

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

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

_______________ 

لالطالع علـى الـنص العـريب، انظـر القـرار           . ٨٨٤٣، الرقم   ٦١٠لد  ، ا جمموعة املعاهدات األمم املتحدة،    )2(
 .، املرفق)٢١ -د  (٢٢٢٢

 .٥٥/٢القرار  )3(

 .الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية” الكوارث“ بـ قصدي )4(
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اخلدمات الفضائية واستعماهلا لتلك اخلدمات وتيسري بنـاء القـدرات وتعزيـز املؤسـسات املعنيـة               

 بإدارة الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية،

ضاء وتطبيقاـا يف   بأن استخدام علوم وتكنولوجيـا الفـ       وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا      

جمـاالت مــن قبيــل الرعايــة الــصحية مــن بعــد والتعلــيم مــن بعــد وإدارة الكــوارث ومحايــة البيئــة  

والتطبيقــات األخــرى املتعلقــة برصــد األرض يــساهم يف حتقيــق أهــداف املــؤمترات العامليــة الــيت  

الثقافيــة، تعقــدها األمــم املتحــدة للتــصدي ملختلــف جوانــب التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة و 

 وخباصة القضاء على الفقر،

 يف ذلك الصدد بأن مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة الـذي عقـد يف        وإذ ترحب   

 أقـر بالـدور اهلـام    ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٢٢ إىل ٢٠ريو دي جـانريو، الربازيـل يف الفتـرة مـن      

 ،)5(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

 ،)6(أعمال دورا اخلامسة واخلمسني

 تقرير جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية عـن أعمـال               تؤيد  - ١  

 ؛)6(دورا اخلامسة واخلمسني

ظـــر اللجنـــة، يف دورـــا الـــسادسة واخلمـــسني، يف البنـــود   علـــى أن تنتوافـــق  - ٢  

ــع   )7(املوضــوعية املوصــى ــا يف دورــا اخلامــسة واخلمــسني   ، آخــذة يف اعتبارهــا شــواغل مجي

 البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛

 أن اللجنة الفرعية القانونيـة التابعـة للجنـة واصـلت أعماهلـا يف دورـا                 تالحظ  - ٣  

 ؛٦٦/٧١ حسبما كلفتها به اجلمعية العامة يف قرارها )8(اخلمسنياحلادية و

 علـى أن تقـوم اللجنـة الفرعيـة القانونيـة، يف دورـا الثانيـة واخلمـسني،                 توافق  - ٤  

بـالنظر يف البنــود املوضـوعية وبــدعوة األفرقـة العاملــة الــيت أوصـت ــا اللجنـة إىل االنعقــاد مــن      

 يع البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛، آخذة يف اعتبارها شواغل مج)9(جديد
_______________ 

 .٢٧٤، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨القرار  )5(

  ).(A/67/20 ٢٠ق رقم ، امللحالسابعة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة  )6(

  .٣٤٥املرجع نفسه، الفقرة  )7(

 .A/AC.105/1003 دال؛ و -الفصل الثاين  املرجع نفسه، )8(

 ٢٥٤ ، الفقـرات )A/67/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الـدورة الـسابعة والـستـون، امللحـق رقـم            )9(
 .٢٥٨ 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  )10(الفــضاء اخلــارجي

 لقوانينها الوطنية وإدراجها يف تشريعاا الوطنية؛

 أن اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة واصـلت أعماهلـا يف               تالحظ  - ٦  

 ؛٦٦/٧١ حسبما كلفتها به اجلمعية العامة يف قرارها )11(دورا التاسعة واألربعني

 علــى أن تقــوم اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، يف دورــا اخلمــسني،  توافــق  - ٧  

 األفرقـة العاملــة الــيت أوصـت ــا اللجنـة إىل االنعقــاد مــن    بـالنظر يف البنــود املوضـوعية وبــدعوة  

 ، آخذة يف اعتبارها شواغل مجيع البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛)12(جديد

 أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتخفيــف   تالحــظ مــع التقــدير   - ٨  

سق مـع املبـادئ التوجيهيـة    احلطام الفضائي على أساس طوعي من خالل آليات وطنيـة ومبـا يتـ           

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 )13(اخلارجي يف األغراض السلمية

 الدول األخرى إىل أن تنفذ، من خالل اآلليات الوطنية املعنيـة، املبـادئ         تدعو  - ٩  

ــارجي يف التوجيهيـــة لتخفيـــف احلطـــام الفـــضائي الـــيت وضـــعتها جلنـــة اســـ   تخدام الفـــضاء اخلـ

 السلمية؛ األغراض

_______________ 

يـدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك        معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الـدول يف م    )10(
لالطـالع  . ٨٨٤٣، الـرقم    ٦١٠، الـد    جمموعـة املعاهـدات   األمم املتحـدة،    (القمر واألجرام السماوية األخرى     

؛ واتفاق إنقاذ املالحـني الفـضائيني وإعـادة املالحـني           )، املرفق )٢١ -د   (٢٢٢٢على النص العريب، انظر القرار      
، الـرقم  ٦٧٢، الـد    جمموعـة املعاهـدات   األمـم املتحـدة،     ( ورد األجسام املطلقة يف الفـضاء اخلـارجي          الفضائيني

ــة عــن األضــرار الــيت حتــدثها األجــسام الفــضائية    )٩٥٧٤ جمموعــة األمــم املتحــدة، (؛ واتفاقيــة املــسؤولية الدولي
ــد املعاهــدات ــرقم ٩٦١، ال ــة   )١٣٨١٠، ال ــسجيل األجــسام املطلق ــة ت ــضاء اخلــارجي  ؛ واتفاقي ــم (يف الف األم
؛ واالتفاق املنظم ألنشطة الدول على سطح القمـر  )١٥٠٢٠، الرقم ١٠٢٣، الد   جمموعة املعاهدات املتحدة،  

 ).٢٣٠٠٢، الرقم ١٣٦٣ ، الدجمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (واألجرام السماوية األخرى 

 -الفـصل الثـاين    ،)A/67/20 (٢٠عة والستون، امللحـق رقـم   الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الساب      )11(
 .A/AC.105/1001جيم؛ و 

 ١٩٠ ، الفقـرات )A/67/20 (٢٠الوثائـق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة والـستون، امللحـق رقـم            )12(
 .١٩٥ إىل

 . واملرفق١١٨ و ١١٧، الفقرتان )A/62/20 (٢٠ الدورة الثانية والستون، امللحق رقم املرجع نفسه، )13(
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 أن من الضروري أن تـويل الـدول مزيـدا مـن االهتمـام ملـشكلة اصـطدام               ترى  - ١٠  

لفضائية، مبا فيها األجـسام الفـضائية الـيت تـستخدم مـصادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام                   األجسام ا 

الفضائي وللجوانب األخرى املتصلة باحلطـام الفـضائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة                

بشأن هذه املـسألة وإىل اسـتحداث تكنولوجيـا حمـسنة لرصـد احلطـام الفـضائي ومجـع البيانـات           

، 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            

االستراتيجيات املناسبة امليسورة التكلفة للتقليل من أثـر احلطـام الفـضائي يف البعثـات الفـضائية          

  األدىن؛يف املستقبل إىل احلد

 مجيع الدول، وال سيما الدول اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفـضاء،                حتث  - ١١  

علــى املــسامهة بنــشاط يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تــسلح يف الفــضاء          

اخلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيـز التعـاون الـدويل يف استكـشاف الفـضاء اخلـارجي                

 راض السلمية؛واستخدامه يف األغ

 علـى النحـو الـذي    ٢٠١٣ برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام  تقر  - ١٢  

 ؛)14(اقترحه خبري التطبيقات الفضائية على اللجنة وأقرته اللجنة

 مجيـع الــدول األعـضاء علــى مواصـلة املــسامهة يف الـصندوق االســتئماين     حتـث   - ١٣  

ئية لتعزيز قدرة مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي التـابع            لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضا    

ــة يف اــاالت املواضــيعية          ــة والقانوني ــشارية التقني ــدمي اخلــدمات االست ــى تق ــة عل ــة العام لألمان

  األولوية؛ ذات

 التقدم احملـرز يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام            مع االرتياح  تالحظ  - ١٤  

، وتـشجع  )سـبايدر (ارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ        املعلومات الفـضائية يف إدارة الكـو      

الدول األعضاء على أن تزود الربنامج، على أساس طوعي، مبا يلزم مـن مـوارد إضـافية لكفالـة       

 أن يوفر برنامج سبايدر ومكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له دعما أكرب إىل الدول األعضاء؛

لدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة للمالحـة           ما تواصل اللجنـة ا     مع التقدير  تالحظ  - ١٥  

بواســطة الــسواتل إحــرازه مــن تقــدم يف حتقيــق التــواؤم وإمكانيــة التــشغيل املتبــادل بــني الــنظم    

الفضائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواقع واملالحة والتوقيت ويف تعزيز استخدام النظم العامليـة           

اكل األساسية الوطنية، وخباصـة يف البلـدان الناميـة،          للمالحة بواسطة السواتل وإدماجها يف اهلي     

_______________ 

، A/AC.105/1011؛ و   ٨٩، الفقـرة    )A/67/20 (٢٠الدورة السابعة والستون، امللحـق رقـم        املرجع نفسه،    )14(
 .الفرعان الثاين والثالث واملرفق الثالث
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وتالحظ أيضا مع التقدير أن اللجنة الدولية عقدت اجتماعهـا الـسابع يف بـيجني يف الفتـرة مـن         

 ؛٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٩ إىل ٥

 مواصــلة املركــزين اإلقليمــيني األفــريقيني لتــدريس تالحــظ أيــضا مــع التقــدير  - ١٦  

الفرنسية واإلنكليزية، املوجودين يف املغرب ونيجرييـا علـى      الفضاء، باللغتني   علوم وتكنولوجيا   

التــوايل ومركــز تــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ املوجــود يف اهلنــد 

واملركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر          

يـل واملكـسيك، املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة، براجمهـا          الكاريبـي، ولـه حرمـان جامعيـان يف الرباز        

ــة يف عــام   ــة اســتخدام     ٢٠١٢التعليمي ــاة جلن ــة مواف ــى أن تواصــل املراكــز اإلقليمي ــق عل ، وتواف

 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مبعلومات عن أنشطتها؛

 يف هذا الصدد بإنشاء مركز تدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغـرب            ترحب  - ١٧  

 ، املنتسب إىل األمم املتحدة واملوجود يف األردن؛٢٠١٢سيا، يف عام آ

 على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنـشطة             تشدد  - ١٨  

الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض الـسلمية ومـساعدة الـدول      

املـــسامهة يف حتقيـــق أهـــداف إعـــالن األمـــم املتحـــدة يف النـــهوض بقـــدراا يف جمـــال الفـــضاء و

، وتطلب إىل املنظمات اإلقليميـة املعنيـة، حتقيقـا هلـذه الغايـة، تـوفري املـساعدة الالزمـة              )3(لأللفية

 لتمكني البلدان من تنفيذ التوصيات الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية؛

الدور اهلام الذي تؤديه املؤمترات وغريهـا مـن اآلليـات يف           يف هذا الصدد ب    تقر  - ١٩  

تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الدول، مثل مؤمتر القيادات األفريقيـة بـشأن تـسخري علـوم              

وتكنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة واملنتـدى اإلقليمـي للوكـاالت الفـضائية آلسـيا                 

فــــضاء ومــــؤمتر  يط اهلــــادئ للتعــــاون يف جمــــال ال  واحملــــيط اهلــــادئ ومنظمــــة آســــيا واحملــــ    

 لألمريكتني؛ الفضاء

 إىل اللجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل                   تطلب  - ٢٠  

ــك إىل         ــن ذل ــرا ع ــدم تقري ــسلمية وأن تق ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ مواصــلة اســتخدام الف

 علـى أن تواصـل اللجنـة، أثنـاء تناوهلـا هلـذه          اجلمعية العامة يف دورـا الثامنـة والـستني، وتوافـق          

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

ــيات املنبثقــــة مــــن مــــؤمتر القمــــة العــــاملي     لتكنولوجيــــا الفــــضاء أن تؤديــــه يف تنفيــــذ التوصــ

 املستدامة؛ للتنمية

يـا الفـضاء وتطبيقاـا تـساهم مـسامهة كـبرية             أن علوم وتكنولوج   تأكيد تكرر  - ٢١  

يف التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ويف حتقيــق الرفــاه، علــى النحــو املــبني يف القــرار    
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الـذي اعتمـده مـؤمتر      ” إعـالن فيينـا بـشأن الفـضاء والتنميـة البـشرية           : األلفية الفضائية “املعنون  

ضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية يف          األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الف     

، وتـشري إىل أنـه مت تنفيـذ عـدد مـن      ٥٩/٢ ويف قرار اجلمعيـة العامـة        )15(١٩٩٩يوليه  / متوز ٣٠

 وأنـه جيـري إحـراز     )16(التوصيات الواردة يف خطـة عمـل اللجنـة بـشأن تنفيـذ توصـيات املـؤمتر                

 ة الوطنية واإلقليمية؛تقدم مرض يف تنفيذ التوصيات املتبقية من خالل األنشط

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

زيادة األنشطة الفضائية املؤاتية للنمو االقتصادي املطرد والتنمية املستدامة علـى حنـو منـتظم يف                

 لنامية؛مجيع البلدان، مبا يف ذلك التخفيف من آثار الكوارث، وخباصة يف البلدان ا

 أن الفريــق املعــين برصــد األرض أســهم يف مــؤمتر األمــم  تالحــظ مــع التقــدير  - ٢٣  

ــة      ــة املكاني ــة املــستدامة بالتــصدي للمــسائل املتعلقــة باســتخدام البيانــات اجلغرافي املتحــدة للتنمي

 املستمدة من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة؛

 إىل فوائــد تكنولوجيــا الفــضاء  ضــرورة مواصــلة توجيــه االنتبــاه تأكيــد تكــرر  - ٢٤  

وتطبيقاا، وخباصة يف املـؤمترات الرئيـسية ومـؤمترات القمـة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة بـشأن            

ــادين املتــصلة ــا وضــرورة تــشجيع اســتخدام       ــة واملي ــة والثقافي ــة االقتــصادية واالجتماعي التنمي

لـك املـؤمترات ومـؤمترات القمـة        تكنولوجيا الفضاء يف سياق اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف ت         

 وإىل تنفيذ إعالن األلفية؛

ــني    ترحـــب  - ٢٥   ــشترك بـ ــاع املـ ــز االجتمـ ــلة تعزيـ ــة ملواصـ ــود املبذولـ ــد اجلهـ  بتزايـ

الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، وحتـث كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة، وال سـيما             

ت، علــى أن تواصـل، بالتعــاون مــع  الكيانـات الــيت تـشارك يف االجتمــاع املـشترك بــني الوكـاال    

اللجنة، دراسة السبل اليت ميكن ـا أن تـساهم علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاـا يف تنفيـذ             

إعـالن األلفيـة فيمـا يتعلـق خبطـة التنميـة، وخباصــة يف اـاالت املتـصلة بعـدة أمـور منـها األمــن            

 الغذائي وزيادة فرص التعليم؛

ــة    إىل الكيانـــات التطلـــب  - ٢٦   ــة األمـــم املتحـــدة واملنظمـــات الدوليـ تابعـــة ملنظومـ

األخرى واألمني العام مواصلة التعاون مع اللجنة وتعزيزه، حسب االقتضاء، وموافاا بتقـارير              

 عن املسائل اليت تتناوهلا اللجنة وهيئتاها الفرعيتان يف إطار أعماهلا؛

_______________ 

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية،       تقرير   )15(
 .١ ، الفصل األول، القرار)A.00.I.3 األمم املتحدة، رقم املبيع اتمنشور (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠-١٩ فيينا،

 . باء-، الفرع السادس A/59/174انظر  )16(
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ــة يف    تالحــظ  - ٢٧   ــه اللجن ــذي توصــلت إلي ــه وفقــا لالتفــاق ال ــسادسة   أن دورــا ال

 )17(واألربعني بشأن التـدابري املتـصلة بتـشكيل مكاتـب اللجنـة وهيئتيهـا الفـرعيتني يف املـستقبل                  

 قامت جمموعة الـدول     )18(واستنادا إىل التدابري املتصلة بأساليب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني        

ول أخـرى بتـسمية     األفريقية وجمموعـة دول أوروبـا الـشرقية وجمموعـة دول أوروبـا الغربيـة ود               

مرشحيها ملناصب رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ورئيس اللجنـة الفرعيـة              

 ؛)19(٢٠١٥-٢٠١٤القانونية، على التوايل، للفترة 

ــر    حتـــث  - ٢٨   ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــادئ ودول أمريكـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ  دول آسـ

مقرر اللجنـة والنائـب األول   /الثاين لرئيس اللجنةالكارييب على تسمية مرشحيها ملنصيب النائب     

 ، قبل الدورة املقبلة للجنة؛٢٠١٥-٢٠١٤لرئيس اللجنة، على التوايل، للفترة 

، ٢٠١٤ على أن تقوم اللجنة وهيئتاها الفرعيتان، كـل يف دورـا لعـام         توافق  - ٢٩  

حني مـن دول  ، لـدى تـسمية املرشـ   ٢٠١٥-٢٠١٤بانتخاب أعضاء مكاتبها املرشحني للفتـرة       

 آسيا واحمليط اهلادئ ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛

 قرار اللجنة منح صفة املراقب الدائم للمعهد اإليبريي األمريكـي لقـانون       تؤيد  - ٣٠  

 وللجنـــــة العلميـــــة املعنيـــــة بالفيزيـــــاء )20(املالحـــــة اجلويـــــة والفـــــضاء والطـــــريان التجـــــاري

 ؛)21(األرضية الشمسية

 اموعات اإلقليميـة علـى تـشجيع الـدول األعـضاء يف اللجنـة الـيت هـي                   حتث  - ٣١  

  .أيضا أعضاء يف تلك اموعات على املشاركة يف أعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني

  ٥٩اجللسة العامة 

  ٢٠١٢ ديسمرب/ كانون األول١٨

  

_______________ 

، املرفـق الثـاين،     )A/58/20 (٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـم                )17(
 .٩ إىل ٤ الفقرات

، املرفـق األول؛ واملرجـع نفــسه،   )A/52/20 (٢٠الـدورة الثانيــة واخلمـسون، امللحـق رقــم    رجـع نفـسه،   امل )18(
  .، املرفق الثاين، التذييل الثالث)A/58/20 (٢٠الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقم 

 .٣٣١ و ٣٣٠ و ٣٢٨، الفقرات )A/67/20 (٢٠الدورة السابعة والستون، امللحق رقم املرجع نفسه،  )19(

 .٣٣٤ و ٣٣٣املرجع نفسه، الفقرتان  )20(

 .٣٣٦ و ٣٣٥املرجع نفسه، الفقرتان  )21(


