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 السبعوناحلادية والدورة 
 السياسية اخلاصة وإهناء االستعمارجلنة املسائل 

 )اللجنة الرابعة(
 من جدول األعمال 48البند 

    التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 ع قرارا*: مشروكند
 

 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةالتعاون الدويل يف استخدام   
 

 ،إن اجلمعية العامة 
 1996كـــــاألون األول/ديســـــم     13املـــــ ر    51/122إىل قراراهتـــــا   إذ تشييييير 

ــرين األول/ 20املـــ ر   59/2و  1999كـــاألون األول/ديســـم   6املـــ ر   54/68 و  تشـ
ــوبر  ــ ر    61/111و  61/110و  2004أكتــ ــم   14املــ ــاألون األول/ديســ  2006 كــ

ــ ر   62/101 و ــم    17املـ ــاألون األول/ديسـ ــ ر   62/217و  2007كـ ــاألون  22املـ كـ
 65/271و  2010األول/ديســـم   كـــاألون 10املـــ ر   65/97و  2007األول/ديســـم  

ــ ر   ــان/أبريل  7املـــ ــ ر   66/71و  2011أليســـ ــم    9املـــ ــاألون األول/ديســـ  2011كـــ
 كـاألون األول/  5املـ ر    68/50و  2012كـاألون األول/ديسـم     18 ر  امل 67/113 و

 2013ألول/ديســــــم  كــــــاألون ا 11املــــــ ر    68/75و  68/74و  2013ديســــــم  
ــاألون األول/ديســـم   5املـــ ر   69/85 و ــاألون األول/ 9املـــ ر   70/82و  2014كـ  كـ

 ،2015كاألون األول/ديسم   23امل ر   70/230و  2015ديسم  
 

 
 

 بصفتها رئيسة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية. * 
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ما ُأحرز مـن تدـدم كـب  يف ترـوير علـوم وتجنولوجيـا الفضـاء وتربيداهتـا،          وإذ تؤكد 
مجـن انألسـان مـن استجشـاك الجـون، ومــا إدـز مـن إرـازاج بـاارة يف جهـود استجشــاك           
الفضاء، مبـا يف للـت تعميـز  هـم من ومـة الجواكـم والشـم  واألرض لاهتـا، ويف اسـتخدام          

اء، ويف إألشاء الن ام الداألوين الـدويل الـ حي مجـم    علوم وتجنولوجيا الفضاء لصاحل البشرية مجع
 األألشرة الفضائية،

يف ا ا الصدد باحملفل الفريد املوجود على الصعيد العاملي للتعاون الـدويل   وإذ تعترف 
يف جمال األألشرة الفضـائية الـ حي لهلـن جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          

تدنيــة وجلنتــها الفرعيــة الداألوأليــة، مبســاعدة مجتــم  ــ ون الفضــاء وجلنتــها الفرعيــة العلميــة وال
 اخلارجي يف األماألة العامة،

ــ      وإذ تشيييد   ــدة املعـ ــم املتحـ ــ لر األمـ ــ  ملـ ــنوية اخلمسـ ــ كر  السـ ــة الـ ــى أ يـ علـ
باستجشاك الفضاء اخلـارجي واسـتخدامن يف األغـراض السـلمية، املدـرر االحتفـال اـا يف عـام         

رصـة للن ـر يف الو ـحل احلـايل ملسـا ة اللجنـة يف إدارة الفضـاء العـاملي         ، واليت سـتمهل   2018
وإديد مسار ا ه املسا ة يف املستدبل، حيـ  أحـرزج اللجنـة وايهتااـا الفرعيتـان تدـدما  يف       

 ،2018األعمال التحض ية للدوراج املو وعية لجل منها يف عام 
مبا للبشرية من مصلحة مشتركة يف تعزيز وتوسيحل ألراق  اقتناعًا راسخًا وإذ هي مقتنعة 

استجشاك الفضاء اخلارجي واسـتخدامن يف األغـراض السـلمية، بوصـفن جمـاال مفتوحـا  للبشـرية        
مجعـاء، ويف مواصـلة اجلهــود كـي تعــمئ الفوائـد املســتمدة مـن للــت مجيـحل الــدول، وأيضـا  ب  يــة        

  ين، أن ت ل األمم املتحدة تضرلحل بدور املنسزالتعاون الدويل يف ا ا امليدان ال حي ينبغي 
أ يــة التعــاون الــدويل يف إعــ ء ســيادة الدــاألون، مبــا يف للــت معــاي    وإذ تعيييد تيكيييد 

قاألون الفضاء املتصـلة بـ لت ودوراـا املهـم يف التعـاون الـدويل الستجشـاك الفضـاء اخلـارجي          
ألرـاق كجـن باملعااـداج الدوليـة      واستخدامن يف األغراض السلمية، وأ يـة التديـد علـى أوسـحل    

اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحدياج اجلديـدة النا ـهة،   
 و صوصا  بالنسبة إىل البلدان النامية،

مـن إمجاأليـة حـدوب سـباق تسـلل يف الفضـاء اخلـارجي،         وإذ يساورها القلي  الايال    
الرابعة من معاادة املبـاد  املن مـة ألألشـرة الـدول يف ميـدان       وإل تضحل يف اعتباراا أ ية املادة

 ،(1)استجشاك واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف للت الدمر واألجرام السماوية األ ر 
__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843  2222]ل طـــ ع علـــى الـــنـ العربــــــي، األ ــــر الدـــرار 
 (، املر ز[.21-)د



A/C.4/71/L.2 
 

 

16-15228 3/11 

 

بضرورة أن تسهم مجيحل الدول، وال سيما الدول اليت هلا قـدراج كـب ة يف    وإذ تسّلم 
اق تسلل يف الفضاء اخلـارجي مـن أجـل تعزيـز     ميدان الفضاء، إسهاما   عليا  يف منحل حدوب سب

ــده يف جمــال استجشــاك الفضــاء اخلــارجي واســتخدامن يف األغــراض         ــاون الــدويل وتوطي التع
 السلمية،
ــيت إــول دون     وإذ يسيياورها القليي  الاييال    ــة الفضــاء والتحــدياج ال مــن اشا ــة بيه

ــة اســتدامة أألشــرة الفضــاء اخلــارجي علــى املــد  الرويــل، و صوصــا  ارترــام احلرــام      إمجاألي
 الفضائي ال حي ميهل مس لة ته  قلز مجيحل الدول،

التدـــدم احملـــرز يف ترـــوير استجشـــاك الفضـــاء وتربيداتـــن يف األغـــراض   وإذ تالحييي  
مشاريحل الفضاء الوطنية والتعاوألية، وأ ية مواصـلة ترـوير انطـار الدـاألوين     السلمية ويف خمتلف 

 لتعزيز التعاون الدويل يف ميدان الفضاء،
ب ن علوم وتجنولوجيا الفضاء وتربيداهتـا، مبـا  يهـا االتصـاالج السـاتلية       واقتناعًا منها 

غـ  عنـها ندـاد     وأل م رصد األرض وتجنولوجياج امل حة بواسرة السواتل، تو ر أدواج ال
حلول جمدية طويلة األمد يف جمال التنميـة املسـتدامة وميجـن أن تسـهم بفعاليـة أكـ  يف اجلهـود        
الرامية إىل تعزيز التنمية يف مجيحل بلدان العامل ومناطدن، وإل تشدد يف ا ا الصدد علـى  ـرورة   

 ،(2)2030لعام تسخ   وائد تجنولوجيا الفضاء يف سبيل تنفي   رة التنمية املستدامة 
ــدمرة للجــوارب   وإذ يسيياورها القليي  الاييال    ــار امل ــن اار ــز  (3)م ، وإل ترغــم يف تعزي

التنسيز والتعاون الدولي  على الصعيد العاملي يف إدارة الجوارب ومواجهـة حـاالج الرـوار     
مــن  ــ ل إتاحــة مزيــد مــن اخلــدماج الفضــائية واملعلومــاج اجلغرا يــة املجاأليــة جلميــحل البلــدان 

تع يم االسـتفادة منـها وتيسـ  بنـاء الدـدراج وتعزيـز امل سسـاج مـن أجـل إدارة الجـوارب،           و
 وخباصة يف البلدان النامية،

ب ن استخدام علوم وتجنولوجيـا الفضـاء وتربيداهتـا يف     وإذ هي مقتنعة اقتناعًا راسخًا 
ومحايـة البيهـة    عـد وإدارة الجـوارب  عـد والتعلـيم عـن ب    جماالج من بينـها الرعايـة الصـحية عـن ب     

وإدارة املوارد الربيعية ورصد احمليراج واملنا  يساام يف إديز أاداك املـ لراج العامليـة الـيت    
تعدــداا األمــم املتحــدة للتصــدحي ملختلــف جواألــم التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والهدا يــة،  

 وخباصة الدضاء على الفدر،

__________ 

 .70/1الدرار  (2) 

 على الجوارب الربيعية أو التجنولوجية.“ الجوارب”يدل مصرلل  (3) 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/1
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ة لألمـراض املعديـة، ومنـها مـرض  ـ و       من اارار املـدمر  وإذ يساورها القل  الاال  
إيـبوال، على احلياة البشرية واجملتمحل والتنمية، وإل إ  اجملتمحل الدويل علـى تعزيـز دور احللـول    
املستمدة مـن علـوم الفضـاء، وخباصـة دراسـة األوبهـة بواسـرة وسـائل االتصـاالج، يف أألشـرة           

 الرصد والت ام والتصدحي،
املتحدة للتنمية املستدامة ال حي ع دد يف ريـو دحي جـاأل و    إىل أن م لر األمم وإذ تشر 

، أقر بالدور اهلام ال حي ت ديـن علـوم   2012حزيران/يوألين  22إىل  20بال ازيل، يف الفترة من 
 ،(4)وتجنولوجيا الفضاء يف تعزيز التنمية املستدامة

ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــ     وقييد رتيير    ــر جلن ن يف تدري
 ،(5)أعمال دورهتا التاسعة واخلمس 

تدرير جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن أعمـال         تقر - 1 
 ؛(5)دورهتا التاسعة واخلمس 

على أألن ينبغي للجنة أن تن ر، يف دورهتا الست ، يف البنـود املو ـوعية    تواف  - 2 
آ ـــ ة يف اعتباراـــا  ـــواغل مجيـــحل البلـــدان، ، (6)املوصـــى اـــا يف دورهتـــا التاســـعة واخلمســـ 

 سيما  واغل البلدان النامية؛ وال 
ــا     تالحيي  - 3  ــة واصــل  أعماهل ــة للجن ــة التابع ــة الداألوألي ــة الفرعي ، يف (7)أن اللجن

 ؛69/85دورهتا اخلامسة واخلمس ، و ز التجليف الصادر عن اجلمعية العامة يف قراراا 
على أألن ينبغي للجنة الفرعية الداألوألية، يف دورهتا السادسة واخلمسـ ،   تواف  - 4 

أن تن ر يف البنود املو وعية وأن تدعو األ رقة العاملة الـيت أوصـ  اـا جلنـة اسـتخدام الفضـاء       

__________ 

 .274، املر ز، الفدرة 66/288الدرار  (4) 

 ،مر ـز اـ ا التدريـر    .(A/71/20) 20ا امللحي  رقيم   احلا يية والسياعون  الوثائ  الرمسية للجمعيية العاميةا اليدور      (5) 
م مل يدـدئ ، “األوىل اجملموعـة  :مـد البعيـد  األ يفاملبـاد  التوجيهيـة السـتدامة أألشـرة الفضـاء اخلـارجي       ”عنون امل

الديباجــة وجمموعــة راأليــة مــن املبــاد  التوجيهيــة   مــن ألـــ بعــد ســتجملي  ملو. بــ   يــنإىل اجلمعيــة العامــة لل
إىل اجلمعية العامـة يف دورهتـا الهالهـة والسـبع ، يف عـام       ست حالاملة من املباد  التوجيهية، ك ةجمموع  شجِّلي

 (.137إىل  133 من ، الفدراجA/71/20)األ ر  2018

 .318املرجحل ألفسن، الفدرة  (6) 

 .A/AC.105/1113جيم؛ و  - املرجحل ألفسن، الفصل الهاين (7) 

http://undocs.org/ar/A/RES/69/85
http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1113
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مجيــحل ، آ ــ ة يف اعتباراــا  ــواغل (8)اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل االألعدــاد مــن جديــد 
 البلدان، وال سيما  واغل البلدان النامية؛

الدول اليت ليس  بعـد أطرا ـا  يف املعااـداج الدوليـة املن مـة السـتخدام        حتث - 5 
علــى الن ــر يف التصــديز علــى تلــت املعااــداج أو االألضــمام إليهــا و دــا      (9)الفضــاء اخلــارجي

 لدواألينها الوطنية وإدراجها يف تشريعاهتا الوطنية؛
أن املنهج الدراسي لداألون الفضاء ال حي أعده مجتم  ـ ون   تالح  بارتياح - 6 

الفضاء اخلارجي ومت ألشره جبميحل اللغـاج الرييـة لألمـم املتحـدة ميجـن أن يشـجحل علـى إجـراء         
مزيد من الدراساج دا ل الدول بالتعاون محل الجياألاج املعنيـة دعمـا  جلهـود بنـاء الدـدراج يف      

 ء؛جمال قاألون وسياسة الفضا
، (10)أن اللجنة الفرعية العلمية والتدنية التابعة للجنـة واصـل  أعماهلـا    تالح  - 7 

 ؛70/82يف دورهتا الهالهة واخلمس ، و ز التجليف الصادر عن اجلمعية العامة يف قراراا 
ــة        توافيي  - 8  ــا الرابع ــة، يف دورهت ــة والتدني ــة العلمي ــة الفرعي ــي للجن ــن ينبغ ــى أأل عل

ــة       ــيت أوصــ  اــا جلن ــة ال ــة العامل ــدعو األ رق ــود املو ــوعية وأن ت واخلمســ ، أن تن ــر يف البن
إىل االألعداد من جديد، آ ـ ة يف اعتباراـا    (11)استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 يما  واغل البلدان النامية؛ واغل مجيحل البلدان، وال س

__________ 

 212(، الفدـراج مـن   A/71/20) 20الوثائ  الرمسية للجمعيية العاميةا الدور  احلا ية والساعونا امللحي  رقيم    (8) 
 .214إىل 

اخلـارجي، مبـا يف للـت الدمـر      معاادة املباد  املن مة ألألشرة الدول يف ميدان استجشاك واستخدام الفضـاء  (9) 
ــال امل حــ   United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843واألجــرام الســماوية األ ــر  )  ــاق إألد (؛ واتف

ــارجي       ــاء اخلــــــ ــة يف الفضــــــ ــام املرلدــــــ ــائي  ورد  األجســــــ ــ  الفضــــــ ــادة امل حــــــ ــائي  وإعــــــ   الفضــــــ
(United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574 ؛)   واتفاقيــة املســ ولية الدوليــة عــن األ ــرار الــيت إــدرها

(؛ واتفاقيـة تسـجيل األجسـام املرلدـة     United Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 13810األجسام الفضائية )
(؛ واالتفــــاق املــــن م ألألشــــرة United Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020يف الفضــــاء اخلــــارجي )

ــ ــرام الســـماوية األ ـــر  ) الـــدول علـ  .United Nations, Treaty Series, vol. 1363, Noى ســـرل الدمـــر واألجـ

23002.) 

بـاء؛   - (، الفصـل الهـاين  A/71/20) 20الوثائ  الرمسية للجمعية العامةا الدور  احلا ية والساعونا امللح  رقم  (10) 
 .A/AC.105/1109و 

 145(، الفدـراج مـن   A/71/20) 20الوثائ  الرمسية للجمعيية العاميةا الدور  احلا ية والساعونا امللحي  رقيم    (11) 
 .147إىل 

http://undocs.org/ar/A/RES/70/82
http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1109
http://undocs.org/ar/A/71/20
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أ ية تبادل املعلومـاج يف مـا يتعلـز باكتشـاك األجسـام الدريبـة        تكرر تيكيد - 9 
من األرض الـيت قـد تنرـوحي علـى خمـاطر ورصـد تلـت األجسـام وإديـد  صائصـها الفيزيائيـة            

حملـدودة  لضمان إدراك مجيحل البلدان لأل رار املمجنـة، وال سـيما البلـدان الناميـة لاج الدـدرة ا     
علــى التنبــ  بارترــام األجســام الدريبــة مــن األرض وعلــى التخفيــف مــن آرــار اــ ا االرترــام،    
وت كد احلاجـة إىل بنـاء الدـدراج يف جمـال التصـدحي حلـاالج الرـوار  وإدارة الجـوارب علـى          
حنو  عال يف حالة ارترام جسـم قريـم مـن األرض، وت حـر بارتيـاا إألشـاء الشـبجة الدوليـة         

ر الجويجباج والفريز االستشارحي املع  بتخريط البعهاج الفضائية ومـا يضـرلعان   لإلأل ار خبر
ــة إىل التصــدحي خلرــر ارترــام       ــة الرامي بــن مــن عمــل لتنفيــ  التوصــياج املتعلدــة بالتــداب  الدولي

 ؛(12)األجسام الدريبة من األرض
 حزيران/يوأليـن يومـا  دوليـا  للجويجبـاج وللـت ل حتفـال كـل        30يـوم   تعلن - 10 

عــام علــى املســتو  الــدويل بالــ كر  الســنوية حلــادب األفجــار ت نغوســجا يف يــاء ســيب يا يف     
 ؛(13)ولتوعية عامة النا  خبرر ارترام الجويجباج 1908حزيران/يوألين  30

أن بعــا الــدول يدــوم بالفعــل بتنفيــ  تــداب  لتخفيــف    تالحيي  مييت التقييدير  - 11 
اج وطنيـة ومبـا يتسـز مـحل املبـاد  التوجيهيـة       احلرام الفضائي على أسا  طوعي من   ل آلي

لتخفيف احلرام الفضائي اليت و ـعتها جلنـة التنسـيز املشـتركة بـ  الوكـاالج املعنيـة باحلرـام         
الفضائي ومحل املباد  التوجيهية لتخفيف احلرام الفضائي اليت و ـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء     

، وتـدعو  62/217لعامـة مبوجـم قراراـا    وأقرهتـا اجلمعيـة ا   (14)اخلارجي يف األغراض السلمية
ــة       ــيت و ــعتها جلن ــة لتخفيــف احلرــام الفضــائي ال ــاد  التوجيهي ــ  املب ــدول األ ــر  إىل تنفي ال

 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بواسرة االياج الوطنية املناسبة؛
ــدا  مــن االاتمــام ملشــجلة اصــردام       تيير  - 12  ــدول مزي ــويل ال ــد مــن أن ت ــن ال ب أأل

األجسام الفضائية، وال سيما األجسام الفضائية اليت تستخدم مصادر الراقـة النوويـة، باحلرـام    
الفضائي وللجواألم األ ر  املتصلة باحلرـام الفضـائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوب الوطنيـة       

نة لرصـد احلرـام الفضـائي ومجـحل البياألـاج      ب تجنولوجيـا سسئـ  بش ن ا ه املس لة وإىل اسـتحدا 
املتعلدــة بــن وألشــراا؛ وتــر  أيضــا  أألــن ينبغــي، قــدر انمجــان، تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة     

__________ 

املرجحل ؛ 153الفدرة  (،A/70/20) 20ا امللح  رقم الساعونالدور   ،جحل ألفسناملر ؛119الفدرة  ،املرجحل ألفسن (12) 
، 198، الفدـرة  A/AC.105/1038 و ؛144(، الفدـرة  A/68/20) 20الدور  الثامنة والستونا امللح  رقم  ،ألفسن

 .واملر ز الهال 

 .120(، الفدرة A/71/20) 20الوثائ  الرمسية للجمعية العامةا الدور  احلا ية والساعونا امللح  رقم  (13) 

 .(، املر زA/62/20) 20الدور  الثارية والستونا امللح  رقم  ،املرجحل ألفسن (14) 

http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/70/20
http://undocs.org/ar/A/68/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1038
http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/62/20
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والتدنية مبعلوماج يف ا ا الش ن، وتوا ـز علـى أن التعـاون الـدويل  ـرورحي للتوسـحل يف و ـحل        
ــبة امليســورة التجل   ــتراتيجياج املناس ــاج       االس ــى البعه ــام الفضــائي عل ــر احلر ــن أر ــل م ــة للتدلي ف
 الفضائية يف املستدبل إىل احلد األدىن؛

مجيحل الدول، وال سيما الدول اليت هلا قدراج كـب ة يف ميـدان الفضـاء،     حتث - 13 
ــى املســا ة بنشــاي يف إديــز اهلــدك املتمهــل يف منــحل حــدوب ســباق تســلل يف الفضــاء           عل
اخلارجي، باعتبار للت  رطا  أساسيا  لتعزيـز التعـاون الـدويل يف استجشـاك الفضـاء اخلـارجي       

 واستخدامن يف األغراض السلمية؛
إىل اللجنة أن تواصـل الن ـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل         تطلب - 14 

ــت إىل         ــرا  عــن لل ــدم تدري ــراض الســلمية وأن تد مواصــلة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ
اجلمعية العامـة يف دورهتـا الهاأليـة والسـبع ، وتوا ـز علـى  ـرورة أن تواصـل اللجنـة الن ـر يف           

ن الفضـائي ومـا يـرتبط بـ لت مـن أمـور ميجـن أن تفيـد يف  ـمان          املن ور األوسـحل ألراقـا  لألمـ   
عد بل تعزيـز التعـاون علـى الص ـ    تنفي  األألشرة الفضائية ب مان وبروا املس ولية، مبا يف للت س ـ 

 الدويل وانقليمي واألقاليمي إديدا  ل لت اهلدك؛
أن تـدعو إىل عدـد حلدـة ألدـات مشـتركة مـدهتا ألصـف يـوم، يف حـدود           تقرر - 15 

املوارد املتاحة، ب  جلنة ألزع الس ا واألمن الدويل )اللجنة األوىل( واللجنة السياسية اخلاصـة  
وإهناء االستعمار )اللجنة الرابعة(، ستشـجِّل مسـا ة مشـتركة مـن اللجنـت  األوىل والرابعـة يف       
 الــ كر  اخلمســ  ملعااــدة املبــاد  املن مــة ألألشــرة الــدول يف ميــدان استجشــاك واســتخدام 
ــدر  يف جــدول         ــر واألجــرام الســماوية األ ــر ، وأن ت ــت الدم ــا يف لل الفضــاء اخلــارجي مب

التعـاون الـدويل يف اسـتخدام    ”األعمال امل ق  لدورهتا الهاألية والسبع ، يف إطار البند املعنـون  
ــوان  “الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   ــا  بعن ــدا   رعي ــ    ”، بن ــة ألدــات مشــتركة ب حلد

 ؛(15)“وىل والرابعة بش ن التحدياج احملتملة يف أمن الفضاء اخلارجي واستدامتناللجنت  األ
أن اللجنـة وا دـ  يف دورهتـا التاسـعة واخلمسـ  علـى سـبحل         تالح  بارتيياح  - 16 

ــتخدامن يف     ــاء اخلـــارجي واسـ ــيعية ملـــ لر األمـــم املتحـــدة الستجشـــاك الفضـ أولويـــاج موا ـ
 ؛(16)(، مبا يف للت أادا ها وآلياهتاUNISPACE+50) 2018األغراض السلمية لعام 

__________ 

، A/AC.105/1113؛ و 273(، الفدــرة A/71/20) 20الييدور  احلا ييية والسيياعونا امللحيي  رقييم   املرجــحل ألفســن، (15) 
 ) (. 19املر ز األول، الفدرة 

 .296(، الفدرة A/71/20) 20الوثائ  الرمسية للجمعية العامةا الدور  احلا ية والساعونا امللح  رقم  (16) 

http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1113
http://undocs.org/ar/A/71/20
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الدور املركـزحي الـ حي يضـرلحل بـن مجتـم  ـ ون الفضـاء اخلـارجي يف          تؤكد - 17 
تعزيز بناء الددراج علـى اسـتخدام علـوم وتجنولوجيـا الفضـاء وتربيداهتـا، وو ـحل السياسـاج         

رة الفضـائية  والتشريعاج الوطنيـة املتعلدـة بالفضـاء وتعزيـز الدـدراج امل سسـية يف جمـال األألشـ        
لصاحل مجيحل البلدان، وال سيما البلدان النامية، وإـ  مجيـحل الـدول األعضـاء علـى املسـا ة يف       
الصـندوق االســتهماين لــدعم برألـامج األمــم املتحــدة السـتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    

جماالتــن الســلمية لتعزيــز قــدرة املجتــم علــى تدــدت اخلــدماج االستشــارية التدنيــة والداألوأليــة يف  
 املوا يعية لاج األولوية؛

حلداج العمل والندواج اليت عدداا مجتـم  ـ ون الفضـاء     تالح  بارتياح - 18 
ــة     2016اخلــارجي يف عــام   ــها الفرعي ــة وجلنت ــم أن يواصــل إطــ ع اللجن ــم إىل املجت ، وترل

، علـى  2017العلمية والتدنية وجلنتها الفرعية الداألوألية، كـل يف دورتـن الـيت سـيعدداا يف عـام      
 ؛(17)حالة أألشرة بناء الددراج

ب ألشرة بناء الددراج املنجزة يف إطـار برألـامج األمـم املتحـدة للتربيدـاج       تقر - 19 
الفضائية، اليت تعود بفوائد  ريدة على الدول األعضاء، وال سيما البلدان الناميـة، املشـارةكة يف   

 تلت األألشرة؛
 ـرة ل ألـامج األمـم املتحـدة السـتخدام      ال كر  السـنوية العا  تالح  بارتياح - 20 

(، UN-SPIDERاملعلومــاج الفضــائية يف إدارة الجــوارب واالســتجابة يف حــاالج الرـــوار  )     
دولـة عضـوا  يف إطـار     38وتدر بانرازاج اهلامة الـيت إددـ  والـدعم االستشـارحي املدـدم إىل      

يمــة الــيت قدمتــها  ــبجة ، إ ــا ة إىل املســا اج الد(18)2016اــ ا ال ألــامج منــ  إألشــائن عــام  
مجاتم الدعم انقليميـة التابعـة لـن، وتشـجحل الـدول األعضـاء أن تـزود ال ألـامج، علـى أسـا            
ترــوعي، بــاملوارد ان ــا ية ال زمــة لتمجينــن مــن تلبيــة الرلــم املتزايــد علــى الــدعم يف الوقــ   

 املناسم؛
ــوارب للفتـــ      تكيييرر تيكييييد  - 21  ــاطر الجـ ــن خمـ ــد مـ ــنداحي للحـ ــار سلـ ــة إطـ   رةأ يـ
ــا الفضــاء ورصــد األرض ألغــراض إدارة     (19)2015-2030 ــ حي يســلقم بديمــة تجنولوجي ، ال

الجــوارب ومواجهــة حــاالج الرــوار ، وت حــر بارتيــاا اجلهــود الــيت يبــ هلا مجتــم  ــ ون 
الفضاء اخلارجي وبرألاجمن الستخدام املعلوماج الفضائية يف إدارة الجـوارب ومواجهـة حـاالج    

__________ 

 .70/230درار ال، املر ز الهاين، وA/AC.105/1107 األ ر أيضا  ،60لفدرة ااملرجحل ألفسن،  (17) 

 .61/110رار دال (18) 

 ، املر ز الهاين.69/283الدرار  (19) 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1107
http://undocs.org/ar/A/RES/70/230
http://undocs.org/ar/A/RES/61/110
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بالتعــاون الــدويل كوســيلة لتعزيــز اســتخدام تجنولوجيــا الفضــاء   الرــوار  مــن أجــل النــهوض  
 يتصل اا من  دماج على الصعيدين الوط  واحمللي؛ وما

التدـدم املتواصــل الـ حي إـرزه اللجنــة الدوليـة املعنيـة بــالن م       تالحي  بارتيياح   - 22 
ماألـة  العاملية للم حـة بواسـرة السـواتل بـدعم مـن مجتـم  ـ ون الفضـاء اخلـارجي بصـفتن األ          

التنفي ية للجنـة الدوليـة صـوق إديـز التـوالم والتوا ـز التشـغيلي بـ  الـن م الفضـائية العامليـة            
وانقليمية لتحديد املواقحل وامل حة والتوقي  ويف جمال تعزيز اسـتخدام الـن م العامليـة للم حـة     

ميـة، وت حـر مـحل    بواسرة السواتل وإدماجها يف الب  التحتية الوطنيـة، وخباصـة يف البلـدان النا   
التددير أن اللجنة الدولية ستعدد اجتماعها احلـادحي عشـر يف مدينـة سوتشـي باالإـاد الروسـي       

 ؛2016تشرين الهاين/ألو م   11إىل  6يف الفترة من 
مواصــلة املراكــز انقليميــة لتــدري  علــوم وتجنولوجيــا   تالحيي  مييت التقييدير - 23 

ــة يف عــام     ــدا  املركــزان   2016الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املتحــدة براجمهــا التعليمي واــي إدي
ــة،        ــاللغت  الفرألســية وانألجليزي ــا الفضــاء، ب ــوم وتجنولوجي ــدري  عل ــان لت ــان األ ريدي انقليمي

يل، ومركــز تــدري  علــوم وتجنولوجيــا الفضــاء يف  املوجــودان يف املغــرق وأليج يــا علــى التــوا 
منردة آسيا واحمليط اهلاد  املوجود يف الصـ ، ومركـز تـدري  علـوم وتجنولوجيـا الفضـاء يف       
منردة آسـيا واحملـيط اهلـاد  املوجـود يف اهلنـد، واملركـز انقليمـي لتـدري  علـوم وتجنولوجيـا           

ي، ولـــن حرمـــان جامعيـــان يف ال ازيـــل الفضـــاء يف أمريجـــا ال تينيـــة ومنردـــة البحـــر الجاريبــــ
واملجســيت، ومركــز تـــدري  علــوم وتجنولوجيــا الفضـــاء لغــرا آســيا املوجـــود يف األردن،       
وتشجحل املراكز انقليمية على أن تستمر يف تعزيز التوسحل يف إ راك املرأة يف براجمها التعليميـة،  

سـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف    وتوا ز علـى  ـرورة أن تواصـل املراكـز انقليميـة موا ـاة جلنـة ا       
 األغراض السلمية مبعلوماج عن أألشرتها؛

على أن التعاون على الصعيدين انقليمي واألقاليمي يف جمـال األألشـرة    تشد  - 24 
الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السـلمية ومسـاعدة الـدول    

، (2)2030ا ة يف تنفيـ   رـة التنميـة املسـتدامة لعـام      يف تنمية قـدراهتا يف جمـال الفضـاء واملسـ    
وترلــم إىل املن مــاج انقليميــة املعنيــة وأ رقــة اخلــ اء التابعــة هلــا، إديدــا  هلــ ه الغايــة، تــو      
ــة،        ــ لراج انقليمي ــ  التوصــياج الصــادرة عــن امل ــدان مــن تنفي ــتمج  البل ــة ل املســاعدة ال زم

املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـحل الرجـل يف مجيـحل ميـادين          وت حر يف ا ا الصـدد أ يـة مشـاركة   
 العلوم والتجنولوجيا؛

يف للت الصدد بالدور اهلام ال حي ت دين من ماج من بينـها من مـة آسـيا     تقر - 25 
واحمليط اهلاد  للتعاون يف جمـال الفضـاء والوكالـة الفضـائية األوروبيـة واملـ لراج وغ اـا مـن         
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ج األ ريدية بش ن تسخ  علوم وتجنولوجيا الفضاء ألغـراض التنميـة   االياج مهل م لر الديادا
ــ لر الفضــاء         ــاد ، وم ــد  انقليمــي للوكــاالج الفضــائية اســيا واحملــيط اهل املســتدامة، واملنت

 لألمريجت ، يف تعزيز التعاون انقليمي والدويل ب  الدول؛
داهتـا واملسـا ة يف   على  رورة زيـادة  وائـد تجنولوجيـا الفضـاء وتربي     تشد  - 26 

زيادة األألشرة الفضائية املواتية للنمو االقتصادحي املررد والتنميـة املسـتدامة علـى حنـو مـن  م يف      
مجيــحل البلــدان، مبــا يف للــت تعزيــز الــب  التحتيــة املســتدامة للبياألــاج الفضــائية علــى الصــعيدين   

ــوا     ــار الجـ ــن آرـ ــد مـ ــى التجيـــف للحـ ــدرة علـ ــاء الدـ ــوط  وبنـ ــي والـ ــة يف انقليمـ رب، وخباصـ
 النامية؛ البلدان
ــا الفضــاء وتربيداهتــا يف     تكييرر تيكيييد  - 27  ــد تجنولوجي ــرويج لفوائ احلاجــة إىل الت

امل لراج الرئيسـية ومـ لراج الدمـة الـيت تعدـداا األمـم املتحـدة يف ميـادين التنميـة االقتصـادية           
لتـرويج لأل يـة اجلواريـة لعلـوم     م بضـرورة ا سـلِّ واالجتماعية والهدا ية وامليادين املتصلة اـا، وت  

وتجنولوجيــا الفضــاء وتربيداهتــا علــى كــل مــن الصــعيد العــاملي وانقليمــي والــوط  واحمللــي يف 
إعداد السياساج وبـرامج العمـل وتنفيـ اا، مبـا يف للـت مـن  ـ ل اجلهـود الراميـة إىل إديـز           

 ؛2030ستدامة لعام أاداك تلت امل لراج وم لراج الدمة، ويف تنفي   رة التنمية امل
الــدول األعضــاء أن تعمــل، إديدــا  هلــ ه الغايــة، علــى إدرا  جــدو    تشييجت - 28 

تربيداج علوم وتجنولوجيا الفضاء واستخدام البياألاج اجلغرا ية املستمدة من الفضـاء يف تلـت   
املـــ لراج ومـــ لراج الدمـــة والعمليـــاج، مـــحل إ ـــراك مجتـــم  ـــ ون الفضـــاء اخلـــارجي يف  

 الصدد؛ ا ا
مجتـم  ـ ون الفضـاء اخلـارجي علـى أن يشـارك يف تلـت املـ لراج          تشجت - 29 

ومــ لراج الدمــة والعمليــاج واألألشــرة األ ــر  مشــاركة  عالــة دعمــا  ألاــداك مــ لر األمــم 
ــام       ــلمية لعـ ــراض السـ ــتخدامن يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاك الفضـ ــدة الستجشـ  2018املتحـ

(UNISPACE+50حســـم االقتضـــاء، وأن يـــن م أأل ) شـــرة بنـــاء الدـــدراج ويعدـــد احملا ـــراج
ــدويل يف اســتخدام الفضــاء        ــاون ال ــز التع ــة تعزي ــة بغي ــة والبحهي ويشــارك يف األألشــرة األكادميي

 اخلارجي يف األغراض السلمية؛
االجتماع املشترك ب  الوكاالج املع  ب ألشرة الفضاء اخلـارجي )ايهـة    حتث - 30 

  قيـادة مجتـم  ـ ون الفضـاء اخلـارجي،  ـ        األمم املتحدة للفضـاء( علـى أن يواصـل، إـ    
بل اليت تجفل مسا ة علوم وتجنولوجيا الفضاء وتربيداهتما يف  رة التنمية املستدامة لعـام  الس 

، وتشجحل كياألاج من ومة األمم املتحدة على املشـاركة، حسـم االقتضـاء، يف جهـود     2030
 التنسيز اليت تب هلا ايهة األمم املتحدة للفضاء؛
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مجتم   ون الفضاء اخلارجي على مواصلة اال ر ع ب ألشرة بنـاء   تشجت - 31 
الددراج والتواصل املرتبرة ب من الفضاء وبتداب  كفالة الشفا ية وبناء الهدة يف أألشـرة الفضـاء   
ــارجي يف      ــاء اخلـ ــرة يف الفضـ ــتدامة األألشـ ــياق اسـ ــمن سـ ــاء، و ـ ــم االقتضـ ــارجي، حسـ اخلـ

 البعيد؛ األمد
 ؛(20)يوزيلندا عضوا  يف اللجنةأن تصبل ألتقرر  - 32 
قــرار اللجنــة الدا ــي مبــنل اإــاد الندــل اجلــوحي الــدويل مركــز املراقــم     تؤيييد - 33 
 ؛(21)الدائم

اجملموعاج انقليمية على أن إ  الدول األعضاء يف اللجنة الـيت اـي    تشجت - 34 
 أيضا أعضاء يف تلت اجملموعاج على املشاركة الفعالة يف أعمال اللجنة وايهتيها الفرعيت .
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