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 - 77/77إع ال ن مبناسالالبة الالالذكرو السالالنوية ادمسالالا ئعاملالالدة ائبالالادو ائن مالالة ألن ال ة الالالدول يف
ميالالدان اسشا الالاس واسالالشلداا الخلاالالا ،ادالالارلك مبالالا يف أللالالم السمالالر واألل الراا السالالماوية
األخرو
إن اجلمعية العامة
تعشمد اإلعالن التايل:
إع ال ال ن مبناسال الالبة الال الالذكرو السال الالنوية ادمسال الالا ئعاملال الالدة ائبال الالادو ائن مال الالة ألن ال ال ة الال الالدول يف ميال الالدان
اسشا اس واسشلداا الخلاا ،ادارلك مبا يف أللم السمر واأللراا السماوية األخرو
حنــنا الــدول األعيفــاء األمــم املتحــدةا إك حنتاــل يلــخلمرني الســن ية اخلمس ـ ملعا ــدة املبــا
املنظمــة ألطةــلة الــدول ميــدان استتةــا واســتادار الايفــاء اخلــارج ا مبــا كلــق القمــر واألج ـرار
السماوية األخرني()1ا
 - 1طترر التأميد على أمهية املبا ال ار ة
 1١مــاط ن األولي يســم 1٦٩١ا املعن ـ ن ”إعــالن املبــا
استتةا واستادار الايفاء اخلارج “؛
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قرار اجلمعية العامة  )11- ( 1٦٩5املؤرخ
القاط طيــة املنظمــة ألطةــلة الــدول ميــدان

إع ال ن مبناسالالبة ال الالذكرو الس الالنوية ادمس الالا ئعاملالالدة ائب الالادو ائن مالالة ألن ال ال ة الالالدول يف ميالالدان
اسشا اس واسشلداا الخلاا ،ادارلك مبا يف أللم السمر واأللراا السماوية األخرو
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 - 5طةري إىل أن معا ـدة املبـا املنظمـة ألطةـلة الـدول ميـدان استتةـا واسـتادار
الايف ــاء اخل ــارج ا مب ــا كل ــق القم ــر واألجـ ـرار الس ــماوية األخ ــرنيا اعتم ــد ا اجلمعي ــة العام ــة قرار ــا
 )51- ( 5555املؤرخ  1٦مـاط ن األولي يسـم 1٦٩٩ا وفـت ي الت قيـع علي ـا لنـدن وم سـت
وواش ـ ــنلن العاص ـ ــمة  5٢م ـ ــاط ن الناييين ـ ــاير 1٦٩٢ا و خل ـ ـ لي ـ ـ النا ـ ــاك  1١تة ـ ـرين األولي
أمت بر 1٦٩٢؛
 - ١طاللظ أطه لـ  1مـاط ن الناييينـاير 5١1٢ا فـنن عـد الـدول الـب أصـبح أ رافـا
املعا دة  1١2ولا ووقعت ا  52ولة إضافية؛
 - ٤طؤمد من جديد الدور األساس الخل تؤ يه املعا دة افحاا على الايفاء اخلارج
لألغراض السلمية و تع ي مقاصد ميناق األمم املتحدة ومبا ئها من أجل صـ ن السـلم واألمـن الـدولي
وتع ي التعاون والتاا م الدولي ؛
املـ ا األوىل إىل النالنـة
 - 2طعر عن اقتناعنا أبن املعا ـدة ومبا ئ ـاا علـى النحـ املبـ
عةــرةا ســتظل تـ فر إ ــارا ال غــال عنــه لالضــلال أبطةــلة الايفــاء اخلــارج ا الــب مــا الـ تنلـ علــى
إمتاطيــاه ائلــة لتحقيــد امل يــد مــن أوجــه التقــدر املعــار اإلطســاطيةا و فــع عجلــة التقــدر االجتمــاع
واالقتصا للبةرية مجعاءا واملسامهة حتقيد أ دا التنمية املستدامة حبل ل عار 5١١١؛
جمال استتةا الايفاء وتل ير علـ ر وتتن ل جيـا
 - ٩طدرك أن اإلجنا اه الب حتقق
الايفــاء لصــار البة ـرية مجعــاءا ومبــا راه التعــاون الــدويل مــن أجــل حتقيــد تلــق ال ــا ها قــد ــاو ه
مل الت قعاه الب ماط قائمة وق اعتما املعا دة؛
 - ٢طقر أب ن تلبيقاه عل ر وتتن ل جيا الايفاء ا ا ه أمهيت ـا علـى حنـ ملحـ يلنسـبة
للــدولا ــا م نتــن مــن ة ف ــم التـ ن واألرض واملســامهة الن ـ ض مبجــااله من ــا التعلــيما والصــحةا
والرصد البيئ ا وإ ارة امل ار اللبيعية على وجه األرضا وإ ارة الت ارثا والتنبـؤ يألرصـا اجل يـة ومنخلجـة
املناخا ومحاية الرتاث النقا ا وتتن ل جيا املعل ماه واملاللة الساتلية واالتصاالها و رفاه اإلطساطية من
خالل التنمية االقتصا ية واالجتماعية والنقافية؛
-1
يتللب بخلل ج

طعر عن اقتناعنا الراسخ أبن تع ي اسـتدامة أطةـلة الايفـاء اخلـارج
على الصعيد ال ين واإلقليم والدويل؛

األمـد البعيـد

األغـراض
 - ٦طؤمد على ما يتسم به التعاون الدويل جمـال اسـتادار الايفـاء اخلـارج
السلمية من ابع متل ر يستمرار ومتعد األوجه على حن مت ايدا مع حتقد تل راه علميـة وتتن ل جيـة
معقــدة ج ر ــا جمــال الايف ــاء ومةــارمة ائا ــة متن عــة ومت اي ــدة مــن اجل ــاه الااعلــة الس ــالة
الايفائيةا ولخلا طةجع على إقامة شرامة وتعاون وتنسيد أق ني؛
 - 1١طســلم يفحاجــة إىل م اصــلة تع ي ـ التعــاون الــدويل
األغراض السلميةا مع مراعاة االلتياجاه اخلاصة للبلدان النامية؛

جمــال اســتادار الايفــاء اخلــارج

املعا دة الب تيفللع أبطةلة تتعلد يلايفاء اخلـارج
 - 11هنيب جبميع الدول األ را
أن تعمـل وفقـا ملبـا التعــاون واملسـاعدة املتبا لـةا مــع إيـالء االعتبـار ال اجــب للمصـار املقابلـة لأل ـرا
األخرني املعا دة؛
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إع ن مبناسبة الذكرو السنوية ادمسا ئعاملدة ائبادو ائن مة ألن ة الدول يف ميدان
اسشا اس واسشلداا الخلاا ،ادارلك مبا يف أللم السمر واأللراا السماوية األخرو
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 - 15طسـ ـ ــتل م ايتفـ ـ ــاق الـ ـ ــب ال ت ـ ـ ـ ال تناـ ـ ــت أمـ ـ ــار البة ـ ـ ـرية بايفـ ـ ــل األطةـ ـ ــلة البة ـ ـ ـرية
الايفاء اخلارج ؛
 - 1١طةجع الدول الب مل تصـب بعـد أ رافـا املعا ـدةا وال سـيما الـدول الـب ـ أعيفـاء
األغراض السلميةا على النظر االطيفمار إلي ا؛
جلنة استادار الايفاء اخلارج
 - 1٤طؤمــدا ــخلا الصــد ا أن االطيفــمار إىل املعا ــدةا ب صــا ا جـ ءا مــن النظــار القــاط ي
للايف ــاء اخل ــارج ا يع ـ با ائ ــد مجنــة عل ــى مجي ــع ال ــدولا بص ــر النظ ــر ع ــن رج ــة تنميت ــا االقتص ــا ية
أو العلميــةا وأن االطيفــمار إىل املعا ــدة مــن شــأطه أن يع ـ قــدرة الــدول علــى املةــارمة ج ـ التعــاون
الدويل جمال استتةا الايفاء اخلارج واستادامه األغراض السلمية؛
 - 12طترر أتميد ور املعا دة من ليث
حيتم أطةلة الايفاء اخلارج ا وأن املعا دة سد املبا

لجر ال اويـة النظـار القـاط ي الـدويل الـخل
ُ
األساسية للقاط ن الدويل للايفاء؛

األغـ ـراض الس ــلميةا إىل جاط ــب جلنت ــا
 - 1٩طؤم ــد أن جلن ــة اس ــتادار الايف ــاء اخل ــارج
الارعيــة القاط طيــة وجلنت ــا الارعيــة العلميــة والتقنيــةا مــا ســجل ار ـ متميـ إطةــاء و ة تلـ ير النظــار
القــاط ي الــدويل الــخل حيتــم أطةــلة الايفــاء اخلــارج ا وأن أطةــلة الايفــاء اخلــارج الــب تقـ ر ــا الــدول
واملنظمــاه افحت ميــة الدوليــة والتيــاكه غــري افحت ميــة ت ـر ظــل ــخلا النظــارا وأطــها طتيجــة لــخللقا
فــنن عل ـ ر وتتن ل جيــا الايفــاء وتلبيقا مــا تس ـ م إس ـ اما ــائال النم ـ االقتصــا و حتس ـ ط عيــة
افحياة مجيع أحناء العامل؛
األغـراض السـلمية وجلنت ـا الارعيـة القاط طيـة
 - 1٢هنيب بلجنة استادار الايفـاء اخلـارج
أن ت اصــالا ب ـدعم م ــن متتــب ش ــؤون الايفــاء اخل ــارج التــابع لألماط ــة العامــةا تة ــجيع اطيفــمار ال ــدول
على أوسع طلاق إىل املعا دة وتلبيق ا ماا وتع ي التل ير التدرجي للقاط ن الدويل للايفاء؛
 - 11طللــب إىل متتــب شــؤون الايفــاء اخلــارج أن ي اصــل تع ي ـ بنــاء القــدراه جمــال
ق ــاط ن وسياس ــاه الايفـ ـاء لص ــار مجي ــع البل ــدان وأن ي اص ــل تق ــد املس ــاعدة إىل البل ــدان النامي ــةا بن ــاء
على لب اا جمال وضع سياساه وتةريعاه و نية بةأن الايفاءا وفقا للقاط ن الدويل للايفاء.

اجللسة العامة ٩٩
 ٢ماط ن األولي يسم 5١1٢
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