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 الدورة السبعون

 وإهناء االستعمار جلنة املسائل السياسية اخلاصة

 )اللجنة الرابعة(

 من جدول األعمال 53البند 

 التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 مشروع قرار :اجلزائر*  
 

 يف األغراض السلمية التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي  
 

 ،إن اجلمعية العامة 

 1996كـــــاألون األول/  ســـــم     13رخ املـــــ   51/122إىل قراراهتـــــا   إذ تشييييير 
ــاألون األول/  ســــــم   6املــــــ رخ  54/68 و ــ رخ  59/2و  1999كــــ ــر ن  20املــــ تشــــ

 2006كاألون األول/  سـم    14امل رخني  61/111و  61/110و  2004األول/أكتوبر 
ــ رخ  62/101و  ــم    17املـ ــاألون األول/  سـ ــ رخ  62/217و  2007كـ ــاألون  22املـ كـ

 65/271و  2010كـــاألون األول/  ســـم   10املـــ رخ  65/97و  2007األول/  ســـم  
ــ رخ  ــان/أبر ل  7املـــ ــ 66/71و  2011أليســـ ــم    9 رخ املـــ ــاألون األول/  ســـ  2011كـــ

ــ رخ  67/113 و ــم    18املــ ــاألون األول/  ســ ــ رخ  68/50، و 2012كــ ــاألون  5املــ كــ
، 2013كــاألون األول/  ســم   11املــ رخني  68/75و  68/74و  2013ألول/  ســم  ا
 ،2014كاألون األول/  سم   5امل رخ  69/85 و
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حرز مـن تدـدم كـب  يف ترـو ر علـوم وتجنولوجيـا الفضـاء وتربيداهتـا،         ما ُأ وإذ تؤكد 
مـن إاـازام   مجن اإلألسان من استجشاف الجـون، ومـا قدـ  يف السـنوام اخلمسـني املا ـية       

بــاةرة يف جهــو  استجشــاف الفضــاء،  ــا يف فلــم تعميــ  وهــم منشومــة الجواكــ  والشــم   
ــا الفضــاء لصــاا البشــر ة  عــاء، ويف إألشــاء      ــوم وتجنولوجي واألرض فاهتــا، ويف اســتخدام عل

 النشام الداألوين الدويل الذي حيجم األألشرة الفضائية،

ــد ا  وإذ تعتيي     ملوجــو  علــص الصــعيد العــاملي للتعــاون   يف ةــذا الصــد  باافــل الفر 
الــدويل يف لــال األألشــرة الفضــائية الــذي ستلــم جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  
السلمية وجلنتـها الفرعيـة العلميـة والتدنيـة وجلنتـها الفرعيـة الداألوأليـة،  سـاعدة مجتـ   ـ ون           

 الفضاء اخلارجي يف األماألة العامة،

ســـنو ة اخلمســـني إلألشـــاء مـــ سر األمـــم املتحـــدة املعـــ        بالـــذكرل ال وإذ ت حييي  
ــا       ــرر االحتفـ ــلمية املدـ ــراض السـ ــتخدامم يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ل هبـــا باستجشـ

، واليت سـتمتل ورصـة للنشـر يف الو ـا املـايل ملسـاجة اللجنـة يف إ ارة الفضـاء         2018 عام يف
عت اللجنــة وةييتيهــا الفــرعيتني دبل، حيــش  ــرتالعــاملي وقد ــد مســار ةــذ  املســاجة يف املســ 

 ،2018األعمال التحض  ة للدورام املو وعية لجل منها يف عام  يف

 ا للبشـر ة مـن مصـلحة مشـتركة يف تعز ـز وتوسـيا ألرـا          اقتناعا راسخا وإذ تقتنع 
استجشاف الفضاء اخلارجي واستخدامم يف األغراض السلمية، بوصـفم لـاال مفتوحـا للبشـر ة     

واصلة اجلهو  كي تشمل الفوائد املستمدة من فلم  يـا الـدول، وأ ضـا بةجيـة      عاء، ويف م
 التعاون الدويل يف ةذا امليدان الذي  نبغي أن تشل األمم املتحدة تضرلا بدور املنس  ويم،

أجيــة التعــاون الــدويل يف إعــ ء ســيا ة الدــاألون،  ــا يف فلــم معــا     وإذ تعيييد تيكيييد 
ذلم و ورةـا املهـم يف التعـاون الـدويل الستجشـاف الفضـاء اخلـارجي        قاألون الفضاء املتصـلة بـ  

واستخدامم يف األغراض السلمية، وأجيـة التديـد علـص أوسـا ألرـا  اجـن باملعاةـدام الدوليـة         
اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحد ام اجلد ـدة النا ـية،   

 نامية،وخصوصا بالنسبة إىل البلدان ال

مـن إمجاأليـة حـدوب سـبا  تسـلل يف الفضـاء اخلـارجي،         وإذ يساورها القلي  الايال    
وإف تضا يف اعتبارةا أجية املا ة الرابعة من معاةدة املبـا   املنشمـة ألألشـرة الـدول يف ميـدان      

 ،(1)لدمر واألجرام السماو ة األخرلاستجشاف واستخدام الفضاء اخلارجي،  ا يف فلم ا

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843     ــص الـــــن العربــــــــي، األشــــــر الدـــــرار   ]ل طـــــ ع علـــ
 .(، املرو [21-)  2222
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ا الـدول الـيت  ـا قـدرام كـب ة      بضرورة أن تسهم  يـا الـدول، وال سـيم    موإذ تسّل 
 الفضـــاء اخلـــارجي  ميـــدان الفضـــاء، إســـهاما وعليـــا يف منـــا حـــدوب ســـبا  تســـلل يف        يف
شــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامم تعز ــز التعــاون الــدويل وتوطيــد  يف لــال استج أجــل مــن
 ،األغراض السلمية يف

ــة  وإذ يسييياورها القلييي  الايييال    ــة بييـ ــن ةشا ـ ــول    مـ ــيت قـ ــد ام الـ ــاء والتحـ الفضـ
إمجاأليــة اســتدامة أألشــرة الفضــاء اخلــارجي علــص املــدل الرو ــل، وخصوصــا أ ــر املرــام    ون

 الفضائي الذي ميتل مسةلة تت  قل   يا الدول،

التدـــدم ااـــرز يف ترـــو ر استجشـــاف الفضـــاء وتربيداتـــم يف األغـــراض   وإذ تالحييي  
 ا الفضاء الوطنية والتعاوألية، وأجية مواصـلة ترـو ر اإلطـار الدـاألوين     السلمية ويف خمتلف مشار

 لتعز ز التعاون الدويل يف ميدان الفضاء،

بــةن علــوم وتجنولوجيــا الفضــاء وتربيداهتــا، متــل االتصــاالم الســاتلية   واقتناعييا منيي ا 
إلجيـا   وألشم رصد األرض وتجنولوجيام امل حة بواسرة السواتل، توور أ وام ال غـ  عنـها   

حلول لد ة طو لة األمد يف لال التنميـة املسـتدامة وميجـن أن تسـهم بفعاليـة أكـ  يف اجلهـو         
ــا  ومناط    ــدان العـ ــا بلـ ــة يف  يـ ــز التنميـ ــة إىل تعز ـ ــد ،   الراميـ ــذا الصـ ــد ، يف ةـ ــم، وإف تشـ دـ

 ،2030 رورة تسخ  ووائد تجنولوجيا الفضاء إسهاما يف خرة التنمية املستدامة لعام  علص

ــدمرة للجــوارب   وإذ يسيياورها القليي  الاييال    ــار امل ــن اا  ــز  (2)م ، وإف ترغــ  يف تعز 
التنســي  والتعــاون الــدوليني علــص الصــعيد العــاملي يف إ ارة الجــوارب واالســتجابة يف حــاالم    
الروار  من خ ل إتاحة مز ـد مـن اخلـدمام الفضـائية واملعلومـام اجلغراويـة املجاأليـة جلميـا         

ــدان وتعشــيم اال  ــن أجــل إ ارة      البل ــز امل سســام م ــاء الدــدرام وتعز  ــها وتيســ  بن ســتفا ة من
 الجوارب، وخباصة يف البلدان النامية،

وتجنولوجيـــا الفضـــاء وتربيداهتـــا بـــةن اســـتخدام علـــوم  اقتناعيييا راسيييخا وإذ تقتنيييع 
لاالم من قبيل الرعا ة الصحية من بعـد والتعلـيم مـن بعـد وإ ارة الجـوارب واا ـة البييـة         يف
ارة املوار  الربيعية ورصـد املنـاخ  سـاةم يف قديـ  أةـداف املـ سرام العامليـة الـيت تعدـدةا          وإ 

األمـم املتحـدة للتصـدي ملختلـف جواألــ  التنميـة االقتصـا  ة واالجتماعيـة والتداويـة، وخباصــة         
 الدضاء علص الفدر،

__________ 

 .إىل الجوارب الربيعية أو التجنولوجية“ الجوارب”حييل مصرلل  (2) 
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وـ و    مـن اا ـار املـدمرة لامـراض املعد ـة، ومنـها مـرض        وإذ يساورها القل  الايال   
إ بوال، علص املياة البشر ة واجملتمـا والتنميـة، وإف قـش اجملتمـا الـدويل علـص تعز ـز  ور امللـول         
 ،املستمدة من علوم الفضاء، وخباصة علم األوبية البعدي، يف أألشرة الرصد والتةة  والتصدي

ــذي ع     وإذ تشييييير  ــتدامة الـــ ــة املســـ ــدة للتنميـــ ــم املتحـــ ــ سر األمـــ ــد يفإىل أن مـــ  دـــ
، أقـر بالـدور ا ـام    2012حز ران/ وأليـم   22إىل  20جاأل و، ال از ل، يف الفترة من   ي ر و

 ،(3)ز التنمية املستدامةالذي ت   م علوم وتجنولوجيا الفضاء يف تعز 

ــا   وقيييد ت ييي     ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــر جلنـ ــلمية   يف تدر ـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ء اخلـ
 ،(4)أعمال  ورهتا التامنة واخلمسني عن

ر ر جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال        تد تق  - 1 
 ؛(4) ورهتا التامنة واخلمسني

مسني، يف البنـو   علص أألم  نبغي للجنة أن تنشر، يف  ورهتا التاسعة واخل تواف  - 2 
البلـدان،  آخذة يف اعتبارةا  واغل  يـا   ،(5)ا يف  ورهتا التامنة واخلمسنيهب صاملو وعية املوص

 وال سيما  واغل البلدان النامية؛ 

يف  ورهتـا   (6)ة التابعة للجنة واصلت أعما اأن اللجنة الفرعية الداألوألي تالح  - 3 
 ؛69/85اجلمعية العامة يف قرارةا الرابعة واخلمسني وو  التجليف الصا ر عن 

سـني،  علص أألم  نبغي للجنة الفرعية الداألوألية، يف  ورهتا اخلامسـة واخلم  تواف  - 4 
أن تنشر يف البنو  املو وعية وأن تدعو األورقة العاملة الـيت أوصـت هبـا جلنـة اسـتخدام الفضـاء       

، آخــذة يف اعتبارةــا  ــواغل  يــا (7)ة إىل االألعدــا  مــن جد ــداخلــارجي يف األغــراض الســلمي
 البلدان، وال سيما  واغل البلدان النامية؛

__________ 

 .274، املرو ، الفدرة 66/288الدرار  (3) 

 .(A/70/20) 20 رقم، امللح  الساعونالوثائ  ال مسية للجمعية العامة، الدورة  (4) 

 .360املرجا ألفسم، الفدرة  (5) 

 .A/AC.105/1090جيم؛ و  - املرجا ألفسم، الفصل التاين (6) 

 .271 إىل 266 الفدرام (،A/70/20) 20 امللح  رقم، الساعونالوثائ  ال مسية للجمعيية العامية، الدورة  (7) 

http://undocs.org/ar/A/69/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1067
http://undocs.org/ar/A/69/20
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نشمـة السـتخدام   الدول اليت ليست بعـد أطراوـا يف املعاةـدام الدوليـة امل     حتث - 5 
علــص النشــر يف التصــد   علــص تلــم املعاةــدام أو االألضــمام إليهــا وودــا     (8)الفضــاء اخلــارجي

 لدواألينها الوطنية وإ راجها يف تشر عاهتا الوطنية؛

عـد  مجتـ    أن املنهج الدراسـي لدـاألون الفضـاء الـذي أ     مع االرتياح تالح  - 6 
ــة    ــا اللغــام الر ي لامــم املتحــدة ميجــن أن  شــجا     ــ ون الفضــاء اخلــارجي و  ألشــر  غمي

إجراء مز د من الدراسام  اخل الجياألـام املجوميـة وغـ  املجوميـة  عمـا جلهـو  بنـاء         علص
 الددرام يف لال قاألون وسياسة الفضاء؛

 (9)للجنـة واصـلت أعما ـا    ة التابعـة أن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتدنيـ     تالح  - 7 
 ؛69/85اجلمعية العامة يف قرارةا  ورهتا التاألية واخلمسني، وو  التجليف الصا ر عن  يف

ــا التالتــة         توافيي  - 8  ــة والتدنيــة، يف  ورهت ــة الفرعيــة العلمي ــم  نبغــي للجن علــص أأل
ــيت أوصــت هبــ      ــة ال ــة العامل ــدعو األورق ــو  املو ــوعية وأن ت ــة واخلمســني، أن تنشــر يف البن ا جلن

إىل االألعدا  من جد د، آخـذة يف اعتبارةـا    (10)اء اخلارجي يف األغراض السلميةاستخدام الفض
  واغل  يا البلدان، وال سيما  واغل البلدان النامية؛

أجيـة تبـا ل املعلومـام ويمـا  تعلـ  باكتشـاف األجسـام الدر بـة          تيكيد تك ر - 9 
م األجسـام وقد ـد خصائصـها الفيز ائيـة     من األرض الـيت قـد تنرـوي علـص خمـاطر ورصـد تلـ       

لضمان إ راك  يا البلدان لاخرار املمجنـة، وال سـيما البلـدان الناميـة فام الدـدرة ااـدو ة       
علــص التنبــ  بارترــام األجســام الدر بــة مــن األرض وعلــص التخفيــف مــن آ ــار ةــذا االرترــام،    

رـــوار  وإ ارة الجـــوارب االم الوت كـــد املاجـــة إىل بنـــاء الدـــدرام يف لـــال التصـــدي ملـــ 
حنو وعال يف حالة ارترام جسم قر   من األرض، وت حظ مـا االرتيـاإ إألشـاء الشـبجة      علص

ــام الفضــائية        ــ  االستشــاري املعــ  بتخرــيي البعت ــام والفر  ــذار خبرــر الجو جب ــة لذأل الدولي
__________ 

معاةدة املبا   املنشمة ألألشرة الـدول يف ميـدان استجشـاف واسـتخدام الفضـاء اخلـارجي،  ـا يف فلـم الدمـر           (8) 
(؛ واتفــا  إألدــاف امل حــني   United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843واألجــرام الســماو ة األخــرل )  

 األجســـــــــام املرلدـــــــــة يف الفضـــــــــاء اخلـــــــــارجي الفضـــــــــائيني وإعـــــــــا ة امل حـــــــــني الفضـــــــــائيني ورّ 
(United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574     ــيت قــد ها ــة عــن األ ــرار ال ــة املســ ولية الدولي (؛ واتفاقي

تفاقيــة تسـجيل األجســام املرلدــة  (؛ واUnited Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 13810األجسـام الفضــائية ) 
(؛ واالتفـا  املـنشم ألألشـرة الـدول     United Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020الفضاء اخلارجي ) يف

 .(United Nations, Treaty Series, vol. 1363, No. 23002علص سرل الدمر واألجرام السماو ة األخرل )

بـــاء؛  - الفصـــل التـــاين (،A/70/20) 20 ، امللحييي  رقيييمالسييياعونالوثيييائ  ال مسيييية للجمعيييية العامييية، اليييدورة   (9) 
 .A/AC.105/1088 و

 .195 إىل 192 الفدرام (،A/70/20) 20، امللح  رقم الساعونالوثائ  ال مسية للجمعيية العامية، الدورة  (10) 

http://undocs.org/ar/A/69/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1088
http://undocs.org/ar/A/69/20
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التصـدي خلرـر     ضرلعان بم من عمل لتنفيذ التوصيام املتعلدة بالتداب  الدولية الرامية إىل وما
 ؛(11)م األجسام الدر بة من األرضارترا

أن بعــا الــدول  دــوم بالفعــل بتنفيــذ تــداب  لتخفيــف    مييع التقييدي  تالحيي  - 10 
املرام الفضائي علص أسا  طوعي من خ ل آليام وطنيـة و ـا  تسـ  مـا املبـا   التوجيهيـة       
لتخفيف املرام الفضائي اليت و ـعتها جلنـة التنسـي  املشـتركة بـني الوكـاالم املعنيـة باملرـام         

اء الفضائي اليت و ـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـ    الفضائي وما املبا   التوجيهية لتخفيف املرام 
، وتـدعو  62/217وأقرهتـا اجلمعيـة العامـة  وجـ  قرارةـا       (12)اخلارجي يف األغراض السـلمية 

ــة       ــيت و ــعتها جلن ــة لتخفيــف املرــام الفضــائي ال ــا   التوجيهي ــذ املب ــدول األخــرل إىل تنفي ال
 الوطنية املناسبة؛ استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بواسرة االيام

أن من الضروري أن تـويل الـدول مز ـدا مـن االةتمـام ملشـجلة اصـردام         ت ى - 11 
األجسام الفضائية، وال سيما األجسام الفضائية اليت تستخدم مصا ر الراقـة النوو ـة، باملرـام    
الفضائي وللجواأل  األخرل املتصلة باملرـام الفضـائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوب الوطنيـة       
بشةن ةذ  املسةلة وإىل اسـتحداب تجنولوجيـا نسـنة لرصـد املرـام الفضـائي و ـا البياألـام         
املتعلدــة بــم وألشــرةا؛ وتــرل أ ضــا أألــم  نبغــي، قــدر اإلمجــان، تزو ــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة     

ــص أن الت    ــ  علـ ــةن، وتواوـ ــذا الشـ ــام يف ةـ ــة  علومـ ــا   والتدنيـ ــروري للتوسـ ــدويل  ـ ــاون الـ عـ
االستراتيجيام املناسبة امليسورة التجلفة للتدليل من أ ـر املرـام الفضـائي يف البعتـام      و ا يف

 يف املستدبل إىل املد األ ىن؛ الفضائية

 يا الدول، وال سيما الدول اليت  ا قدرام كـب ة يف ميـدان الفضـاء،     حتث - 12 
ــص املســاجة بنشــاي يف قديــ  ا ــدف املتمتــل يف منــا حــدوب ســبا  تســل         ل يف الفضــاء عل

ي اخلارجي، باعتبار فلم  رطا أساسيا لتعز ـز التعـاون الـدويل يف استجشـاف الفضـاء اخلـارج      
 واستخدامم يف األغراض السلمية؛

إىل اللجنة أن تواصـل النشـر، علـص سـبيل األولو ـة، يف سـبل ووسـائل         تطل  - 13 
ــراض الســـ   ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــلة اسـ ــمواصـ ــدم تدر ـ ــنلمية وأن تدـ ــم را عـ  فلـ

اجلمعية العامة يف  ورهتا املا  ة والسبعني، وتواوـ  علـص  ـرورة أن تواصـل اللجنـة النشـر        إىل
يف املنشور األوسا ألراقا لامن الفضائي وما  رتبي بـذلم مـن أمـور ميجـن أن تفيـد يف  ـمان       

__________ 

، 198، الفدـرة  A/AC.105/1038و  ؛153(، الفدرة A/70/20) 20، امللح  رقم الساعون، الدورة املرجا ألفسم (11) 
 .واملرو  التالش

 .املرو ، (A/62/20) 20الوثائ  ال مسية للجمعية العامة، الدورة الثاتية والستون، امللح  رقم  (12) 

http://undocs.org/ar/A/68/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1038
http://undocs.org/ar/A/62/20
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الصـعد   تنفيذ األألشرة الفضائية بةمان وبروإ املس ولية،  ا يف فلم سـبل تعز ـز التعـاون علـص    
 ي واألقاليمي قديدا لذلم ا دف؛الدويل واإلقليم

ــة يف  ور ميييع االرتيييياح تالحييي  - 14  ــام اللجنـ ــ قرار  قيـ ــني بـ ــة واخلمسـ ــا التامنـ هتـ
العمل ل حتفال بالـذكرل السـنو ة اخلمسـني ملـ سر األمـم املتحـدة الستجشـاف الفضـاء          خرة

وترحـ  ب ألشـاء    ،(UNISPACE+50) 2018اخلارجي واستخدامم يف األغراض السـلمية لعـام   
اللجنة التوجيهية لاعمال التحض  ة  ذ  املناسبة، امل لفة من أعضاء مجات  اللجنـة وةييتيهـا   

( ورؤسـاء األورقـة العاملـة التابعـة للجنـة وةييتيهـا الفـرعيتني ومـد ر         15 الفرعيتني )لموعة الــ 
اخلـ اء ااخـر ن   مـل مـا   مجت    ون الفضاء اخلـارجي، وتشـجا اللجنـة التوجيهيـة علـص الع     

 ؛(13)حس  االقتضاء

ّل - 15  ــذي  ضــرلا   متسيي ــدور املركــزي ال ــم مجتــ   ــ ون الفضــاء اخلــارجي    بال ب
تعز ز بناء الددرام علص استخدام علوم وتجنولوجيا الفضاء وتربيداهتا لصـاا  يـا البلـدان،     يف

يف الصـندو  االسـتيماين   وال سيما البلدان الناميـة، وقـش  يـا الـدول األعضـاء علـص املسـاجة        
لــدعم برألــامج األمــم املتحــدة الســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية لتعز ــز قــدرة     

 ؛املجت  علص تددمي اخلدمام االستشار ة التدنية والداألوألية يف لاالتم املوا يعية فام األولو ة

ــامج األمــم املتحــدة للتربيدــام الفضــائية لعــام    تقيي  - 16  لــص النحــو ، ع2016برأل
 ؛(14)الذي أقرتم اللجنة

اإلاازام ا امة اليت قددت والدعم االستشاري املدـدم   مع االرتياح تالح  - 17 
ــم املتحــدة الســتخدام           ــامج األم ــار برأل ــني  ولــة عضــوا يف إط ــص ثــ  و    ــو عل ــا  رب إىل م

(، UN-SPIDERاملعلومــام الفضــائية يف إ ارة الجــوارب واالســتجابة يف حــاالم الرـــوار  )     
إ اوة إىل املساجام الديمـة الـيت قدمتـها  ـبجة مجاتـ  الـدعم اإلقليميـة التابعـة لـم، وتشـجا           

ار  اإل ــاوية ال زمــة لتمجينــم الــدول األعضــاء أن تــزو  ال ألــامج، علــص أســا  ترــوعي، بــاملو
 ا د علص الدعم يف الوقت املناس ؛تلبية الرل  املتز من

ـــ  ت حيييي  - 18  ــار ســــينداي للحـ ــرة باعتمــــا  إطــ  د مــــن خمــــاطر الجــــوارب للفتــ
ــل  2015-2030 ــذي  سـ ــراض إ ارة    ، الـ ــد األرض ألغـ ــاء ورصـ ــا الفضـ ــة تجنولوجيـ م بديمـ

مـا االرتيـاإ اجلهـو  الـيت  بـذ ا مجتـ         ستجابة يف حاالم الروار ، وت حظالجوارب واال
 ــــ ون الفضــــاء اخلــــارجي وبرألالــــم الســــتخدام املعلومــــام الفضــــائية يف إ ارة الجــــوارب  

__________ 

 .351و  350 اء، الفدرتان  -الفصل التاين ، (A/70/20) 20، امللح  رقم الساعوندورة ، الاملرجا ألفسم (13) 

 .79املرجا ألفسم، الفدرة  (14) 

http://undocs.org/ar/A/62/20
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ابة يف حاالم الروار  من أجل النهوض بالتعـاون الـدويل كوسـيلة لتعز ـز اسـتخدام      واالستج
 تجنولوجيا الفضاء وما  تصل هبا من خدمام علص الصعيد ن الوط  واالي؛

ــة     تالحيي  مييع االرتييياح  - 19  ــة املعني ــة الدولي التدــدم املتواصــل الــذي قــرز  اللجن
عم مـن مجتـ   ـ ون الفضـاء اخلـارجي بصـفتم       بالنشم العامليـة للم حـة بواسـرة السـواتل بـد     

األماألة التنفيذ ـة للجنـة الدوليـة صـوي قديـ  التـواؤم والتواوـ  التشـغيلي بـني الـنشم الفضـائية            
العاملية واإلقليمية لتحد ـد املواقـا وامل حـة والتوقيـت ويف لـال تعز ـز اسـتخدام الـنشم العامليـة          

ل األساسية الوطنية، وخباصـة يف البلـدان الناميـة،    للم حة بواسرة السواتل وإ ماجها يف ا ياك
 واو  الذكرل السنو ة العا رة لل جنة الدولية اليت سـتعدد   2015وت حظ ما التدد ر أن عام 

ــن        ــرة م ــة، يف الفت ــام املتحــدة األمر جي ــدر، الوال  ــا العا ــر يف بول تشــر ن  6إىل  1اجتماعه
 ؛2015التاين/ألووم  

مواصــلة املراكــز اإلقليميــة لتــدر   علــوم وتجنولوجيــا   تالحيي  مييع التقييدي  - 20 
ــة يف عــام     ــدا املركــزان   2015الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املتحــدة برالهــا التعليمي وةــي قد 

ــة،        ــاللغتني الفرألســية واإلألجليز  ــا الفضــاء، ب ــوم وتجنولوجي ــدر   عل ــان لت ــان األور دي اإلقليمي
ــوايل     ــا علــص الت ــري وأليج   ــز املوجــو ان يف املغ ــا الفضــاء    ، ومرك ــوم وتجنولوجي تــدر   عل

منردة آسيا واايي ا ا   املوجو  يف الصـني، ومركـز تـدر   علـوم وتجنولوجيـا الفضـاء        يف
يف منردة آسيا واايي ا ا   املوجو  يف ا ند، واملركز اإلقليمـي لتـدر   علـوم وتجنولوجيـا     

ولـــم حرمـــان جامعيـــان يف ال از ـــل  الفضـــاء يف أمر جـــا ال تينيـــة ومنردـــة البحـــر الجار بــــي،
واملجســيم، ومركــز تـــدر   علــوم وتجنولوجيــا الفضـــاء لغــرا آســيا املوجـــو  يف األر ن،       
وتشجا املراكز اإلقليمية علص أن تستمر يف تعز ز التوسا يف إ راك املرأة يف برالها التعليميـة،  

ــاة    ــة مواو ــة اســت  وتواوــ  علــص  ــرورة أن تواصــل املراكــز اإلقليمي خدام الفضــاء اخلــارجي  جلن
 األغراض السلمية  علومام عن أألشرتها؛ يف

علص أن التعاون علص الصعيد ن اإلقليمي واألقاليمي يف لـال األألشـرة    تشدد - 21 
الفضائية أمر أساسي لتعز ز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية ومسـاعدة الـدول    

، 2030ة يف قديــ  خرــة التنميــة املســتدامة لعــام  يف تنميــة قــدراهتا يف لــال الفضــاء واملســاج 
وترلــ  إىل املنشمــام اإلقليميــة املعنيــة وأورقــة اخلــ اء التابعــة  ــا، قديدــا  ــذ  الغا ــة، تــوو     
ــة،        ــ سرام اإلقليمي ــذ التوصــيام الصــا رة عــن امل ــدان مــن تنفي ــتمجني البل ــة ل املســاعدة ال زم

ة علـص قـدم املسـاواة مـا الرجـل يف  يـا ميـا  ن        وت حظ يف ةذا الصـد  أجيـة مشـاركة املـرأ    
 جيا؛العلوم والتجنولو
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يف فلم الصد  بالدور ا ام الذي ت   م منشمام مـن قبيـل منشمـة آسـيا      تق  - 22 
ــة الفضــائية     ــاون يف لــال الفضــاء والوكال ــا   للتع ــا    وااــيي ا  ــ سرام وغ ة ــة وامل األوروبي

األور ديـة بشـةن تسـخ  علـوم وتجنولوجيـا الفضـاء ألغـراض        االيام متل م سر الديـا ام   من
التنمية املستدامة، واملنتدل اإلقليمي للوكاالم الفضائية اسيا واايي ا ا  ، ومـ سر الفضـاء   

 اون اإلقليمي والدويل بني الدول؛لامر جتني، يف تعز ز التع

 هتـــا واملســـاجةالفضـــاء وتربيدا علـــص  ـــرورة ز ـــا ة ووائـــد تجنولوجيـــا تشييدد  - 23 
تنميــة املســتدامة علــص حنــو مــنشم ز ــا ة األألشــرة الفضــائية املواتيــة للنمــو االقتصــا ي املرــر  وال يف
 يــا البلــدان،  ــا يف فلــم تعز ــز الــب  التحتيــة املســتدامة للبياألــام الفضــائية علــص الصــعيد ن     يف

 ؛وخباصة يف البلدان الناميةاإلقليمي والوط  وبناء الددرة علص التجيف للحد من آ ار الجوارب، 

تجنولوجيـــا الفضـــاء وتربيداهتـــا  املاجـــة إىل التـــرو ج لفوائـــد تكييي ر تيكييييد - 24 
امل سرام الرئيسية وم سرام الدمة اليت تعددةا األمم املتحـدة يف ميـا  ن التنميـة االقتصـا  ة      يف

لاجيـة اجلوةر ـة لعلـوم    واالجتماعية والتداوية وامليا  ن املتصلة هبـا، وتسـلم بضـرورة التـرو ج     
ــامل      ــن الصــعيد الع ــص كــل م ــا عل ــا الفضــاء وتربيداهت ــي  وتجنولوجي ــوط  واال ي واإلقليمــي وال

إعدا  السياسام وبرامج العمل وتنفيذةا،  ا يف فلم من خـ ل اجلهـو  الراميـة إىل قديـ       يف
 ؛2015ا بعد عام   خرة التنمية ملأةداف تلم امل سرام وم سرام الدمة، واإلسهام يف إعدا

الــدول األعضــاء أن تعمــل، قديدــا  ــذ  الغا ــة، علــص إ را  جــدول   تشييجع - 25 
ــام ا    ــا الفضــاء واســتخدام البياأل ــوم وتجنولوجي ــام عل ــن الفضــاء   تربيد ــة املستشــعرة م جلغراوي

راك مجتـ   ـ ون الفضـاء اخلـارجي     تلم املـ سرام ومـ سرام الدمـة والعمليـام، مـا إ ـ       يف
 ةذا الصد ؛ يف

مجتـ   ـ ون الفضـاء اخلـارجي علـص أن  شـارك يف تلـم املـ سرام          تشجع - 26 
وم سرام الدمة والعمليام وسائر األألشرة مشاركة وعالة  عما ألةداف م سر األمـم املتحـدة   

ــام    ــلمية لعــــ ــتخدامم يف األغــــــراض الســــ ــارجي واســــ ــاء اخلــــ  2018الستجشــــــاف الفضــــ
(UNISPACE+50حس  االقتضاء؛ ) 

ــ حتييث - 27  ــني الوكــاالم امل  االجتم ــ  بةألشــرة الفضــاء اخلــارجي   اع املشــترك ب ع
األمم املتحدة للفضـاء( علـص أن  واصـل، قـت قيـا ة مجتـ   ـ ون الفضـاء اخلـارجي،           )ةيية

ــة          ــة التنمي ــا يف خر ــا الفضــاء وتربيداهتم ــوم وتجنولوجي ــل مســاجة عل ــيت تجف حبــش الســبل ال
ــام   ــتدامة لعــ ــة  2030املســ ــام منشومــ ــجا كياألــ ــم ا، وتشــ ــاركة،  األمــ ــص املشــ ــدة علــ ملتحــ

 االقتضاء، يف جهو  التنسي  اليت تبذ ا ةيية األمم املتحدة للفضاء؛ حس 
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أن مجتــ   ــ ون الفضــاء اخلــارجي سي صــدر تدر ــرا    تالحيي  مييع االرتييياح  - 28 
شــرة الفضــاء اخلــارجي لجــي تنشــر  خاصــا  عــّد  االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالم املعــ  بةأل 

ا التاسعة واخلمسني  تناول تنفيـذ تدر ـر ور ـ  اخلـ اء املجـوميني املعـ        اللجنة خ ل  ورهت ويم
ويمـا  تعلـ   نشومـة األمـم      (15)بتداب  كفالة الشـفاوية وبنـاء التدـة يف أألشـرة الفضـاء اخلـارجي      

 ؛(16)ا كياألام األمم املتحدة املعنيةاملتحدة، وسيتوىل تنسي  إعدا  فلم التدر ر م

مجتـــ   ـــ ون الفضـــاء اخلـــارجي علـــص اال ـــر ع بةألشـــرة بنـــاء  تشيييجع - 29 
بتداب  كفالة الشفاوية وبناء التدة يف أألشـرة الفضـاء   والتواصل املرتبرة بةمن الفضاء والددرام 

ــتدا    ــيا  اسـ ــمن سـ ــاء، و ـ ــ  االقتضـ ــارجي، حسـ ــارجي يف اخلـ ــاء اخلـ ــرة يف الفضـ  مة األألشـ
 البعيد؛ األمد

الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية وجلنتـها      واودة جلنة استخدام ت ح  - 30 
، علــص وقــف اســتخدام النصــو   2015الفرعيــة الداألوأليــة، كــل يف  ورهتــا املعدــو ة يف عــام  

صـلة قسـني تدنيـة    ااررة واعتما  التسجي م الرقميـة بصـورة  ائمـة، وعلـص  ـرورة موا      غ 
 ؛(17)التسجيل الرقمي

، 2017-2016ا الفــرعيتني للفتــرة  تشــجيل مجاتــ  اللجنــة وجلنتيهــ    تقيي  - 31 
، 2016وتجــرر تةكيــد  ــرورة أن تنتخــ  اللجنــة وجلنتاةــا الفرعيتــان، كــل يف  ورهتــا لعــام  

 ؛(18)ء مجاتبها املر حني لتلم الفترةأعضا

ــص أن قــش    تشييجع - 32  ــة عل ــيت   اجملموعــام اإلقليمي ــة ال ــدول األعضــاء يف اللجن ال
 .شاركة الفعالة يف أعمال اللجنة وةييتيها الفرعيتنيأ ضا أعضاء يف تلم اجملموعام علص امل ةي

 

__________ 

 (15) A/68/189. 
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