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 ،إن اجلمعية العامة 

املؤرخ  54/68و  1996كانون األول/ديســــــــــــــم    13املؤرخ  51/122إىل قراراهتا  إذ تشتتتتتتتتتتتر 
 61/110و  2004تشـــــــــــــــرين األول/أكتوبر  20املؤرخ  59/2و  1999كـــانون األول/ديســـــــــــــــم   6
كانون األول/ديســــــم    17املؤرخ  62/101و  2006كانون األول/ديســــــم    14املؤرخني  61/111 و

كـــانون األول/   10املؤرخ  65/97و  2007م  كـــانون األول/ديســـــــــــــــ  22املؤرخ  62/217و  2007
انون األول/ديســــم  ك  9املؤرخ  66/71و  2011نيســــان/أبريل  7املؤرخ  65/271و  2010ديســــم  
كانون األول/ديسم    5املؤرخ  68/50و  2012كانون األول/ديسم    18املؤرخ  67/113و  2011
كانون   5املؤرخ  69/85و  2013كانون األول/ديســـــــــــــم    11املؤرخني  68/75و  68/74و  2013

كانون األول/  9املؤرخ  70/82و  2015أيلول/ســـــــــبتم   25املؤرخ  70/1و  2014األول/ديســـــــــم  
كانون   6املؤرخ  71/90و  2015ســـــــــــــــم  كانون األول/دي  23املؤرخ  70/230و  2015ديســـــــــــــــم  

املؤرخ  73/6و  2017كانون األول/ديســم    7املؤرخني  72/78و  72/77و  2016األول/ديســم  
 ،2018كانون األول/ديسم    7املؤرخ  73/91و  2018تشرين األول/أكتوبر  26

ن اإلنســــان ما ُأحرز من تقدم كبري يف تطوير علوم وتكنولوجيا الفضــــاء وتطبيقاهتا، مك وإذ تؤكد 
من اســــتكشــــا  الكون، وما جنقز من إرازا  هورة يف جشود اســــتكشــــا  الفضــــاء،  ا يف  ل  تعميز 
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فشم منظومة الكواكب والشـــــمر واألرا  اهتا، ويف اســـــتودام علوم وتكنولوجيا الفضـــــاء ل ـــــا  البشــــرية 
 مجعاء، ويف إنشاء النظام القانوين الدويل الذي حيكم األنشطة الفضائية،

يف وذا ال ــــــــدد هيفل الفريد املوجود على ال ــــــــعيد العامليف للتعاون الدويل يف  ال  تعرتف وإذ 
األنشطة الفضائية الذي متثله جلنة استودام الفضاء اخلارجيف يف األغراا السلمية وجلنتشا الفرعية العلمية 

 األمانة العامة،والتقنية وجلنتشا الفرعية القانونية،  ساعدة مكتب شؤون الفضاء اخلارجيف يف 
 ا للبشــــــــــرية من م ــــــــــلحة مشــــــــــ كة يف تع ي  وتوســــــــــي  نطا   وإذ ه: مقتنعة اقتناعا راستتتتتتتتاا 

اســتكشــا  الفضــاء اخلارجيف واســتودامه يف األغراا الســلمية، بوصــفه  اال مفتوحاا للبشــرية مجعاء، ويف 
ضـــاا ة ية التعاون الدويل يف مواصـــلة اجلشود كيف تعمل الفوائد املســـتمدة من  ل  مجي  الدول األعضـــاء، وأي

 وذا امليدان الذي ينبغيف أن تظل األمم املتحدة تضطل  بدور املنسز فيه،
أ ية التعاون الدويل يف إعالء ســــيادة القانون الدويل،  ا يف  ل  معايري القانون  وإذ تعيد أتكيد 

الفضاء اخلارجيف واستودامه يف  الدويل للفضاء املت لة بذل  ودوروا املشم يف التعاون الدويل الستكشا 
األغراا الســــلمية، وأ ية التقيد على أوســــ  نطا  هكن هملعاودا  الدولية الس تع ز اســــتودام الفضــــاء 
 اخلارجيف يف األغراا السلمية ملواجشة التحداي  اجلديدة الناشئة، وخ وصاا هلنسبة إىل البلدان النامية،

ة حدوث ســبا  تســلا يف الفضــاء اخلارجيف، وإ  تضــ  يف من إمكاني وإذ يستتاورها الق ا البال  
اعتباروا أ ية املادة الرابعة من معاودة املبادئ املنظمة ألنشـــــطة الدول يف ميدان اســـــتكشـــــا  واســـــتودام 

 ،(1)الفضاء اخلارجيف،  ا يف  ل  القمر واألجرام السماوية األخرى
بضـــــرورة أن تســـــشم مجي  الدول األعضـــــاء، وال ســـــيما الدول الس  ا قدرا  كبرية يف  وإذ تستتتت   

ميدان الفضـــــاء، إســـــشاماا فعلياا يف من  حدوث ســـــبا  تســـــلا يف الفضـــــاء اخلارجيف من أجل تع ي  التعاون 
 الدويل وتوطيده يف  ال استكشا  الفضاء اخلارجيف واستودامه يف األغراا السلمية،

من وشاشة بيئة الفضاء والتحداي  الس جنول دون إمكانية استدامة  يساورها الق ا البال وإذ  
أنشطة الفضاء اخلارجيف على املدى الطويل، وخ وصاا ارتطام احلطام الفضائيف الذي ميثل مسألة تثري قلز 

 مجي  الدول،
ا الســــــــلمية ويف التقدم ايرز يف تطوير اســــــــتكشــــــــا  الفضــــــــاء وتطبيقاته يف األغرا وإذ تالحظ 

خمتلف مشـــــاري  الفضـــــاء الوطنية والتعاونية، وأ ية مواصـــــلة تطوير اإلطار القانوين لتع ي  التعاون الدويل يف 
 ميدان الفضاء،

ةن علوم وتكنولوجيا الفضــاء وتطبيقاهتا،  ا فيشا االت ــاال  الســاتلية ونظم رصـد  واقتناعا منها 
واتل، توفر أدوا  ال غىن عنشا إلجياد حلول  دية طويلة األمد األرا وتكنولوجيا  املالحة بواســطة الســ

يف  ال التنمية املســـــتدامة وميكن أن تســـــشم بفعالية أك  يف اجلشود الرامية إىل تع ي  التنمية يف مجي  بلدان 
العامل ومناطقه، وإ  تشــــدد يف وذا ال ــــدد على خــــرورة تســــوري فوائد تكنولوجيا الفضــــاء يف ســــبيل تنفيذ 

 ،(2)2030التنمية املستدامة لعام  خطة

_________________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
 .70/1القرار  (2) 
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، وإ  ترغب يف تع ي  التنســـــيز والتعاون (3)من اآلاثر املدمرة للكوارث وإذ يستتتتاورها الق ا البال  
الــدوليني على ال ـــــــــــــــعيــد العــامليف يف إدارة الكوارث ومواجشــة حــاال  الطوارئ من خالل إ حــة م يــد من 

نية جلمي  البلدان وتعظيم االســــــــــــــتفادة منشا وتيســــــــــــــري بناء اخلدما  الفضــــــــــــــائية واملعلوما  اجلغرافية املكا
 القدرا  وتع ي  املؤسسا  من أجل إدارة الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية،

ةن اســــــتودام علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء وتطبيقاهتا يف  اال  وإذ ه: مقتنعة اقتناعا راستتتتتاا  
عد وإدارة الكوارث ومحاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية من بينشا الرعاية ال ـــــــــــــــحية عن ُبعد والتعليم عن بُ 

ورصـــــــــد اييطا  واملناخ يســـــــــاوم يف جنقيز أودا  املؤمترا  العاملية الس تعقدوا األمم املتحدة للت ـــــــــدي 
 ملوتلف جوانب التنمية االقت ادية واالجتماعية والثقافية، وخباصة القضاء على الفقر،

من اآلاثر املدمرة لألمراا املعدية، ومنشا مرا فريوس إيبوال، على  وإذ يستتتتتتتتاورها الق ا البال  
احلياة البشرية واجملتم  والتنمية، وإ  جنث اجملتم  الدويل على تع ي  دور احللول املستمدة من علوم الفضاء، 

 وخباصة دراسة األوبئة بواسطة وسائل االت اال ، يف أنشطة الرصد والتأوب والت دي،
 أن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســــتدامة الذي ُعقد يف ريو دي جانريو هل ازيل، إىل وإذ تشتتتر 

، أقر هلدور ا ام الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضـــاء يف 2012ح يران/يونيه  22إىل  20يف الف ة من 
 ،(4)تع ي  التنمية املستدامة

ألغراا الســــــــلمية عن أعمال دورهتا يف تقرير جلنة اســــــــتودام الفضــــــــاء اخلارجيف يف ا وقد نظرت 
 ،(5)الثانية والستني

تقرير جلنة اســــــــــتودام الفضــــــــــاء اخلارجيف يف األغراا الســــــــــلمية عن أعمال دورهتا  تقر - 1 
 ؛(5)والستني الثانية

 21هعتمــاد اللجنــة الــديبــاجــة واملبــادئ التوجيشيــة البــال  عــددوــا  ترحتتم ما التقتتدير - 2 
بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجيف يف األمد البعيد، ب يغتشا الواردة يف املرفز الثاين من تقرير اللجنة، 

فريز عامل يف إطار بند جدول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املتعلز هســـــــتدامة أنشـــــــطة وإبنشـــــــاء 
الفضــــــــــــــاء اخلارجيف يف األمد البعيد،  وجب خطة عمل  ســــــــــــــية، وتالح  أن اللجنة شــــــــــــــجع  الدول 

أق ــــــى حد  واملنظما  احلكومية الدولية على اختا  تدابري طوعاا لضــــــمان تنفيذ وذه املبادئ التوجيشية إىل
هكن وعمليف، وتشدد على أن اللجنة ويف ايفل الرئيســيف إلجراء حوار مؤســســيف متواصــل حول املســائل 

 املتعلقة بتنفيذ املبادئ التوجيشية واســــتعراخــــشا؛
والســــــــتني، يف البنود املوخــــــــوعية  الثالثةعلى أنه ينبغيف للجنة أن تنظر، يف دورهتا  توافا - 3 
،  ا يف  ل  عقد مشــــــــــاورا  (6)إىل عقد الفريز العامل املوصــــــــــى به يف دورهتا الثانية والســــــــــتنيوأن تدعو 

بني الدورا ، حســـــــــــــــب احلاجة،  خذة يف اعتباروا شـــــــــــــــواغل مجي  البلدان، وال ســـــــــــــــيما شـــــــــــــــواغل  فيما
 النامية؛ البلدان

_________________ 

 على الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية.“ كوارثال”يدل م طلا  (3) 

 .274، املرفز، الفقرة 66/288القرار  (4) 

 (.A/74/20) 20الواثئز الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، امللحز رقم  (5) 

 .374املرج  نفسه، الفقرة  (6) 
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 الثامنة دورهتا ، يف(7)أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة واصــــــــــل  أعما ا تالحظ - 4 
 ؛73/91واخلمسني، وفز التكليف ال ادر عن اجلمعية العامة يف قراروا 

على أنه ينبغيف للجنة الفرعية القانونية، يف دورهتا التاســــــــعة واخلمســــــــني، أن تنظر  توافا - 5 
يف البنود املوخـــــوعية وأن تدعو الفريقني العاملني اللذين أوصـــــ  تما جلنة اســـــتودام الفضـــــاء اخلارجيف يف 

 ،  ا يف  ل  عقد مشـــــــــــاورا  فيما بني الدورا ، حســـــــــــب(8)األغراا الســـــــــــلمية إىل االنعقاد من جديد
 احلاجة،  خذة يف اعتباروا شواغل مجي  البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛

الدول األعضــــاء الس ليســــ  بعد أطرافاا يف املعاودا  الدولية املنظمة الســــتودام  حتث - 6 
نية على النظر يف الت ــديز على تل  املعاودا  أو االنضــمام إليشا وفقاا لقوانينشا الوط (9)الفضــاء اخلارجيف

 وإدراجشا يف تشريعاهتا الوطنية؛
أن املنشج الدراســـيف لقانون الفضـــاء الذي أعده مكتب شـــؤون الفضـــاء  تالحظ ابرتياح - 7 

اخلارجيف ومت نشــــــره لمي  اللغا  الرمسية لألمم املتحدة ميكن أن يشــــــج  على إجراء م يد من الدراســــــا  
اا جلشود بنــــاء القــــدرا  يف  ــــال قــــانون داخــــل الــــدول األعضــــــــــــــــــاء هلتعــــاون م  الكيــــا   املعنيــــة دعمــــ

 الفضاء؛ وسياسة
بتقرير الفريز العامل املعين هســـــــــــــــتعراا اآلليا  الدولية للتعاون يف  ال  حتيط ع ما - 8 

اســـتكشـــا  الفضـــاء اخلارجيف واســـتودامه يف األغراا الســـلمية عن األعمال املضـــطل  تا يف إطار خطة 
لنشائية املوخـــــــوعة يف الدورة الســـــــادســـــــة واخلمســـــــني للجنة الفرعية ، ب ـــــــيغته ا(10)عمله املتعددة الســـــــنوا 

القانونية، وتالح  أن التقرير يوفر م ـــــــــــدراا واما للمعلوما  والتوجيشا  املفيدة لالخـــــــــــطال  همل يد من 
 املشاري  املش كة من جانب الدول املر دة للفضاء والدول احلديثة العشد هلفضاء، حسب االقتضاء؛

، يف دورهتا الســــــــادســــــــة (11)أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واصــــــــل  أعما ا تالحظ - 9 
 ؛73/91واخلمسني، وفز التكليف ال ادر عن اجلمعية العامة يف قراروا 

 الســـــــــــــــــابعــةرهتــا على أنــه ينبغيف للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة أن تنظر، يف دو  توافا - 10 
واخلمســـني، يف البنود املوخـــوعية وأن تدعو األفرقة العاملة الس أوصـــ  تا جلنة اســـتودام الفضـــاء اخلارجيف 

_________________ 

 .A/AC.105/1203الفر  جيم؛ وانظر أيضا  -املرج  نفسه، الف ل الثاين  (7) 

 .262و  261(، الفقر ن A/74/20) 20بعة والسبعون، امللحز رقم الواثئز الرمسية للجمعيـة العامـة، الدورة الرا (8) 

معاودة املبادئ املنظمة ألنشـــــــطة الدول يف ميدان اســـــــتكشـــــــا  واســـــــتودام الفضـــــــاء اخلارجيف،  ا يف  ل  القمر واألجرام  (9) 
(؛ واتفا  إنقا  املالحني الفضــــــــائيني وإعادة United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843الســــــــماوية األخرى )

(؛ United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574املالحني الفضـــائيني وردأل األجســـام املطلقة يف الفضـــاء اخلارجيف )
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 961واتفاقية املســــــــؤولية الدولية عن األخــــــــرار الس جندئشا األجســــــــام الفضــــــــائية )

No. 13810( ؛ واتفاقية تســــــــجيل األجســــــــام املطلقة يف الفضــــــــاء اخلارجيف)United Nations, Treaty Series, vol. 1023, 

No. 15020( ؛ واالتفا  املنظم ألنشـــــطة الدول على ســـــطا القمر واألجرام الســـــماوية األخرى)United Nations, Treaty 

Series, vol. 1363, No. 23002.) 

 (10) A/AC.105/C.2/112. 

انظر الفر  هء؛ و  -(، الف ـــــــــــل الثاين A/74/20) 20الواثئز الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والســـــــــــبعون، امللحز رقم  (11) 
 .A/AC.105/1202أيضا 
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إىل االنعقاد من جديد،  ا يف  ل  عقد مشــــــــــــاورا  بني الدورا ، حســــــــــــب  (12)يف األغراا الســــــــــــلمية
 احلاجة،  خذة يف اعتباروا شواغل مجي  البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛

أ ية تبادل املعلوما  يف ما يتعلز هكتشا  األجسام القريبة من األرا  تكرر أتكيد - 11 
األجسـام وجنديد خ ـائ ـشا الفي ايئية لضـمان إدراع مجي  البلدان  الس قد تنطوي على خماطر ورصـد تل 

لألخطار املمكنة، وال ســـــــيما البلدان النامية  ا  القدرة ايدودة على التنبؤ هرتطام األجســـــــام القريبة من 
األرا وعلى التوفيف من  اثر وذا االرتطام، وتؤكد احلاجة إىل بناء القدرا  يف  ال الت ــــدي حلاال  

وارئ وإدارة الكوارث على حنو فعال يف حالة ارتطام جســــــــم قريب من األرا، وتالح  هرتيا  العمل الط
الذي تضــــطل  به الشــــبكة الدولية لرنذار خبطر الكويكبا  والفريز االســــتشــــاري املعين بتوطي  البعثا  

جســــــام القريبة من الفضــــــائية لتع ي  التعاون الدويل من أجل التوفيف من اخلطر املمكن الذي تشــــــكله األ
 ؛(13)بدعم من املكتب، الذي يقوم بدور األمانة الدائمة للفريز االستشارياألرا، 
أن بعض الــدول األعضــــــــــــــــاء يقوم هلفعــل بتنفيــذ تــدابري لتوفيف  تالحظ ما التقتدير - 12 

احلطام الفضــــــــائيف على أســــــــاس طوعيف من خالل  ليا  وطنية و ا يتســــــــز م  املبادئ التوجيشية لتوفيف 
حلطام الفضــــائيف الس وخــــعتشا جلنة التنســــيز املشــــ كة بني الوكاال  املعنية هحلطام الفضــــائيف وم  املبادئ ا

 (14)التوجيشية لتوفيف احلطام الفضائيف الس وخعتشا جلنة استودام الفضاء اخلارجيف يف األغراا السلمية
، وتـــدعو الـــدول األخرى إىل تنفيـــذ املبـــادئ التوجيشيـــة 62/217وأقرهتـــا اجلمعيـــة العـــامـــة  وجـــب قراروـــا 

لتوفيف احلطام الفضـــــائيف الس وخـــــعتشا جلنة اســـــتودام الفضـــــاء اخلارجيف يف األغراا الســـــلمية بواســـــطة 
 اآلليا  الوطنية املناسبة؛

شـــكلة ال ايدة التدرجيية أنه ال بد من أن تويل الدول األعضـــاء م يداا من االوتمام مل ترى - 13 
يف احتمال اصطدام األجسام الفضائية، وال سيما األجسام الفضائية الس تستودم م ادر الطاقة النووية، 
هحلطام الفضائيف وللجوانب األخرى املت لة هحلطام الفضائيف، وتدعو إىل مواصلة البحوث الوطنية بشأن 

نة  لرصــد احلطام الفضــائيف ومج  البيا   املتعلقة به ونشــروا؛ وذه املســألة وإىل اســتحداث تكنولوجيا ةســل
وترى أيضـــــــــــــــاا أنه ينبغيف، قدر اإلمكان، ت ويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  علوما  يف وذا الشـــــــــــــــأن، 
وتوافز على أن التعاون الدويل خـــروري للتوســـ  يف وخـــ  االســـ اتيجيا  املناســـبة امليســـورة التكلفة للتقليل 

 طام الفضائيف على البعثا  الفضائية يف املستقبل إىل احلد األدىن؛من أئر احل
مجي  الدول األعضــــاء، وال ســــيما الدول الس  ا قدرا  كبرية يف ميدان الفضــــاء،  حتث - 14 

على املســا ة بنشــاحت يف جنقيز ا د  املتمثل يف من  حدوث ســبا  تســلا يف الفضــاء اخلارجيف، هعتبار 
تع ي  التعاون الدويل يف اســـــــــــــتكشـــــــــــــا  الفضـــــــــــــاء اخلارجيف واســـــــــــــتودامه يف  ل  شـــــــــــــرطاا أســـــــــــــاســـــــــــــياا ل

 السلمية؛ األغراا
إىل اللجنة أن تواصـــــل النظر، على ســـــبيل األولوية، يف ســـــبل ووســـــائل مواصـــــلة  تط م - 15 

اســـــــتودام الفضـــــــاء اخلارجيف يف األغراا الســـــــلمية وأن تقدم تقريراا عن  ل  إىل اجلمعية العامة يف دورهتا 
_________________ 

؛ وانظر أيضـــــــــــــــــا 184(، الفقرة A/74/20) 20الواثئز الرمسيـــة للجمعيـــة العـــامـــة، الـــدورة الرابعـــة والســـــــــــــــبعون، امللحز رقم  (12) 
A/AC.105/1202. 

 .210إىل  205، الفقرا  من A/AC.105/1138انظر  (13) 

 واملرفز. 118-117(، الفقر ن A/62/20) 20الواثئز الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحز رقم  (14) 
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ة والســــبعني، وتوافز على خــــرورة أن تواصــــل اللجنة النظر يف املنظور األوســــ  نطاقاا ألمن الفضــــاء اخلامســــ
 يرتب  بذل  من أمور ميكن أن تفيد يف خـــــــــمان تنفيذ األنشـــــــــطة الفضـــــــــائية ةمان وبرو  املســـــــــؤولية، وما

 ذل  ا د ؛ ا يف  ل  ُسبل تع ي  التعاون على الُ عد الدويل واإلقليميف واألقاليميف جنقيقاا ل
التعاون الدويل يف اســـــــــتكشـــــــــا  الدور املشم الذي يضـــــــــطل  به املكتب يف تع ي   تؤكد - 16 

الفضـــاء اخلارجيف واســـتودامه الســـلميف ألغراا التنمية االقت ـــادية واالجتماعية والعلمية، ال ســـيما ل ــا  
 ؛البلدان النامية

لتع ي  التعاون  2019يف عام بر مج العمل الذي ينفذه املكتب  تالحظ ما االرتياح - 17 
الدويل يف  ال االخــــطال  هألنشــــطة الفضــــائية لألغراا الســــلمية واســــتودام علوم وتكنولوجيا الفضــــاء 
وتطبيقاهتا يف ســـــــــــــــبيل جنقيز أودا  التنمية املســـــــــــــــتدامة املتفز عليشا دوليا،  ا يف  ل  حلقا  العمل 

دة املقدمة إىل البلدان النامية، بناء على طلبشا، يف والندوا  الس تعقد من أجل بناء القدرا ، واملســـــــــــــــاع
 ال وخ  السياسا  والتشريعا  الوطنية املتعلقة هلفضاء وفقاا للقانون الدويل للفضاء، واألعمال املنفذة 

 لتع ي  القدرا  املؤسسية يف  ال األنشطة الفضائية؛
املكتب حاليا من أجل النشوا ، يف وذا ال ــــــدد، هألنشــــــطة الس يضــــــطل  تا ترحم - 18 

هملســـاواة بني اجلنســـني وتع ي  دور املرأة يف األنشـــطة الفضـــائية، بســـبل منشا بناء القدرا  ايدد األودا  
واألنشطة االستشارية التقنية، وهجلشود الرامية إىل تشجي  املشاركة النشطة للمرأة والفتاة يف تدرير العلوم 

 خيا ، وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي ت عا  لتل  األنشطة؛والتكنولوجيا وا ندسة والراي
إىل املكتب أن يواصـــــــــــــــل إطال  اللجنة وجلنتشا الفرعية العلمية والتقنية وجلنتشا  تط م - 19 

، على حالة أنشـــــــــــــــطة بناء القدرا  الس 2020الفرعية القانونية، كل يف دورته الس ســـــــــــــــيعقدوا يف عام 
 يضطل  تا؛
نشـــــطة بناء القدرا  املنج ة يف إطار بر مج األمم املتحدة للتطبيقا  الفضـــــائية، ة تقر - 20 

 ؛(15)الس تعود بفوائد فريدة على الدول األعضاء، وال سيما البلدان النامية، املشارِكة يف تل  األنشطة
تا يف إطار بر مج األمم املتحدة الســــــــــــــتودام  األنشــــــــــــــطة املضــــــــــــــطل  تالحظ ابرتياح - 21 

(، وتقر هإلرازا  UN-SPIDERاملعلوما  الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاال  الطوارئ )
ا امة الس جنقق  والدعم االســــــــــتشــــــــــاري املقدم إىل الدول األعضــــــــــاء يف إطار وذا ال  مج منذ إنشــــــــــائه 

 ا  القيمة الس قدمتشا شــــــــــبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له، ، إخــــــــــافة إىل املســــــــــا(16)2006 عام
وتشج  الدول األعضاء على أن ت ود ال  مج، على أساس تطوعيف، هملوارد اإلخافية الالزمة لتمكينه من 

 تلبية الطلب املت ايد على الدعم يف الوق  املناسب؛
، (17)2030-2015الكوارث للف ة أ ية إطار ِسنداي للحد من خماطر  تكرر أتكيد - 22 

الذي يســــــلألم بقيمة تكنولوجيا الفضــــــاء ورصــــــد األرا ألغراا إدارة الكوارث ومواجشة حاال  الطوارئ، 
وتالح  هرتيا  اجلشود الس يبذ ا املكتب وبر  ه الســـــــــــــــتودام املعلوما  الفضـــــــــــــــائية يف إدارة الكوارث 

_________________ 

 ، الفر  الثاين.A/AC.105/1202 انظر (15) 

 .61/110القرار  (16) 

 ، املرفز الثاين.69/283القرار  (17) 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
https://undocs.org/ar/A/RES/61/110
https://undocs.org/ar/A/RES/61/110
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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ن الدويل كوســـــيلة لتع ي  اســـــتودام تكنولوجيا الفضــــاء ومواجشة حاال  الطوارئ من أجل النشوا هلتعاو 
املسا ة يف تنفيذ إطار سنداي وخطة التنمية وما يت ل تا من خدما  على ال عيدين الوطين وايليف يف 

 ؛(2)2030املستدامة لعام 
التقــدم املتواصــــــــــــــــل الــذي جنرزه اللجنــة الــدوليــة املعنيــة هلنظم العــامليــة  تالحظ ابرتيتتاح - 23 

بدعم من املكتب ب ـــــفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية صـــــوو جنقيز التوا م  للمالحة بواســـــطة الســـــواتل
والتوافز التشــــــغيليف بني النظم الفضــــــائية العاملية واإلقليمية لتحديد املواق  واملالحة والتوقي  ويف  ال تع ي  

، وخباصــــة يف البلدان اســــتودام النظم العاملية للمالحة بواســــطة الســــواتل وإدماجشا يف البىن التحتية الوطنية
يف الف ة ، ا ند، اجتماعشا الراب  عشــــــــــر يف بنغالور  النامية، وتالح  م  التقدير أن اللجنة الدولية عقد

 ؛2019كانون األول/ديسم    13إىل  8من 
مواصـلة املراك  اإلقليمية لتدرير علوم وتكنولوجيا الفضـاء املنتسـبة  تالحظ ما التقدير - 24 

وويف جنديداا املرك ان اإلقليميان األفريقيان لتدرير علوم  2019تحدة برا شا التعليمية يف عام إىل األمم امل
وتكنولوجيا الفضـــــــــــــــاء، هللغتني الفرنســـــــــــــــية واإلنكلي ية، املوجودان يف املغرو ونيجرياي على التوايل، ومرك  

ال ــــــني، ومرك  تدرير علوم  تدرير علوم وتكنولوجيا الفضــــــاء يف منطقة  ســــــيا وايي  ا ادئ املوجود يف
وتكنولوجيـا الفضــــــــــــــــاء يف منطقـة  ســـــــــــــــيـا وايي  ا ـادئ املوجود يف ا نـد، واملرك  اإلقليميف لتـدرير علوم 
ـــا الفضـــــــــــــــــاء يف أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقـــة البحر الكـــاري ، ولـــه حرمـــان جـــامعيـــان يف ال ازيـــل  وتكنولوجي

غريب  ســــــــــيا املوجود يف األردن، وتشــــــــــج  املراك  واملكســــــــــي ، ومرك  تدرير علوم وتكنولوجيا الفضــــــــــاء ل
اإلقليمية على أن تســــــــتمر يف تع ي  التوســــــــ  يف إشــــــــراع املرأة يف برا شا التعليمية، وتوافز على خــــــــرورة أن 
تواصـــــــــــــــل املراك  اإلقليمية موافاة جلنة اســـــــــــــــتودام الفضـــــــــــــــاء اخلارجيف يف األغراا الســـــــــــــــلمية  علوما  

 أنشطتشا؛ عن
التعاون على ال عيدين اإلقليميف واألقاليميف يف  ال األنشطة الفضائية  على أن تشدد - 25 

أمر أســـاســـيف لتع ي  اســـتودام الفضـــاء اخلارجيف يف األغراا الســـلمية ومســـاعدة الدول األعضـــاء يف تنمية 
، وتطلب إىل املنظما  2030قدراهتا يف  ال الفضـــــــاء واملســـــــا ة يف تنفيذ خطة التنمية املســـــــتدامة لعام 

يمية املعنية وأفرقة اخل اء التابعة  ا، جنقيقاا  ذه الغاية، توفري املســـــــــــــــاعدة الالزمة لتمكني البلدان من اإلقل
تنفيذ التوصـــــيا  ال ـــــادرة عن املؤمترا  اإلقليمية، وتالح  يف وذا ال ـــــدد أ ية مشـــــاركة املرأة على قدم 

 املساواة م  الرجل يف مجي  ميادين العلوم والتكنولوجيا؛
منظمة  ســـــــيا وايي   قبيليف  ل  ال ـــــــدد هلدور ا ام الذي تؤديه منظما  من  تقر - 26 

ا ادئ للتعاون يف  ال الفضـــــــــــــــاء والوكالة الفضـــــــــــــــائية األوروبية واملؤمترا  وغريوا من اآلليا ، مثل مؤمتر 
ملنتدى اإلقليميف القيادا  األفريقية بشــــأن تســــوري علوم وتكنولوجيا الفضــــاء ألغراا التنمية املســــتدامة، وا

للوكاال  الفضـــــائية آلســـــيا وايي  ا ادئ، ومؤمتر الفضـــــاء لألمريكتني، يف تع ي  التعاون اإلقليميف والدويل 
 بني الدول؛
اعتماد مؤمتر االجناد األفريقيف الســــياســــة واالســــ اتيجية األفريقيتني  تالحظ ما االرتياح - 27 

كانون   31و  30شـــــــرين، الس عقد  يف أدير أهه يف بشـــــــأن الفضـــــــاء يف دورته العادية الســـــــادســـــــة والع
، وتالح  أن وـــذا اإلرـــاز ميثـــل اخلطوة األوىل حنو جنقيز بر مج أفريقيف للفضـــــــــــــــــاء 2016الثـــاين/ينـــاير 
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، وترحب يف وذا ال ـــــدد إبنشـــــاء وكالة الفضـــــاء 2063اخلارجيف خـــــمن إطار خطة االجناد األفريقيف لعام 
 األفريقية، الس ستستضيفشا م ر؛

على خـــــــــــرورة زايدة فوائد تكنولوجيا الفضـــــــــــاء وتطبيقاهتا واملســـــــــــا ة يف زايدة  تشتتتتتتتتدد - 28 
األنشـــــــطة الفضـــــــائية املواتية للنمو االقت ـــــــادي املطرد والتنمية املســـــــتدامة على حنو منظلم يف مجي  البلدان، 

قليميف والوطين وبناء القدرة يف  ل  تع ي  البىن التحتية املســـتدامة للبيا   الفضـــائية على ال ـــعيدين اإل  ا
 على التكيف للحد من  اثر الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية؛

احلــاجــة إىل ال ويج لفوائــد تكنولوجيــا الفضــــــــــــــــاء وتطبيقــاهتــا يف املؤمترا   تكرر أتكيتتد - 29 
ماعية والثقافية الرئيســـــــــــية ومؤمترا  القمة الس تعقدوا األمم املتحدة يف ميادين التنمية االقت ـــــــــــادية واالجت

وامليادين املت لة تا، وُتسلألم بضرورة ال ويج لأل ية اجلوورية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا على كل 
من ال ــــــعيد العامليف واإلقليميف والوطين وايليف يف إعداد الســــــياســــــا  وبرامج العمل وتنفيذوا،  ا يف  ل  

تلــــ  املؤمترا  ومؤمترا  القمــــة، ويف تنفيــــذ خطــــة التنميــــة  من خالل اجلشود الراميــــة إىل جنقيز أوــــدا 
 ؛2030املستدامة لعام 

الدول األعضاء على أن تسعى، جنقيقاا  ذه الغاية، إىل إدراج جدوى تطبيقا   تشجا - 30 
علوم وتكنولوجيا الفضــــــــاء واســــــــتودام البيا   اجلغرافية املســــــــتمدة من الفضــــــــاء، وعموما البيا   والبىن 

 ة الفضائية، يف تل  املؤمترا  ومؤمترا  القمة والعمليا ، م  إشراع املكتب يف وذا ال دد؛التحتي
املكتب على أن يشارع يف تل  املؤمترا  ومؤمترا  القمة والعمليا  واألنشطة  تشجا - 31 

خرا  األخرى مشاركة فعالة دعماا ألودافشا، حسب االقتضاء، وأن ينظم أنشطة بناء القدرا  ويعقد ايا
ويشــــــــــارع يف األنشــــــــــطة األكادميية والبحثية بغية تع ي  التعاون الدويل يف اســــــــــتودام الفضــــــــــاء اخلارجيف يف 

 األغراا السلمية؛
االجتما  املشــــــــــ ع بني الوكاال  املعين ةنشــــــــــطة الفضــــــــــاء اخلارجيف )ويئة األمم  حتث - 32 

بل  الس تكفل مســـا ة علوم وتكنولوجيا املتحدة للفضـــاء( على أن يواصـــل، جن  قيادة املكتب، ُّث الســـ 
، وتشـــــج  كيا   منظومة األمم املتحدة على 2030الفضـــــاء وتطبيقاهتا يف خطة التنمية املســـــتدامة لعام 

 املشاركة، حسب االقتضاء، يف جشود التنسيز الس تبذ ا ويئة األمم املتحدة للفضاء؛
قدرا  والتواصـل املرتبطة ةمن املكتب على مواصـلة االخـطال  ةنشـطة بناء ال تشجا - 33 

الفضــاء وبتدابري كفالة الشــفافية وبناء الثقة يف أنشــطة الفضــاء اخلارجيف، حســب االقتضــاء، وخــمن ســيا  
 استدامة األنشطة يف الفضاء اخلارجيف يف األمد البعيد؛

املكتب على مواصــلة اســتكشــا  الســبل القائمة والفر  اجلديدة ل ايدة  تشتتجا ضييتتا - 34 
يف  ال ، وال ســــــــــيما البلدان النامية، على تلبية الطلب املت ايد على الدعم املقدم لتع ي  قدرة البلدانقدرته 

 استودام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا وإبالغ اللجنة بتل  اجلشود؛
على خرورة أن يسعى املكتب إىل تع ي  تفاعله م  الكيا   من قطا  ال ناعة  توافا - 35 
 ؛(18)ا  اخلا  ل ايدة الدعم الذي تقدمه إىل  مل عمل املكتب ومسا اهتا فيهومن القط

_________________ 

 .326(، الفقرة A/72/20) 20الواثئز الرمسية للجمعيـة العامـة، الدورة الثانية والسبعون، امللحز رقم  (18) 

https://undocs.org/ar/A/72/20
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احلكوما ، والكيا    ا  ال ـــــــــــــــلة يف منظومة األمم املتحدة، واملنظما   تناشتتتتتتتتتتتد - 36 
احلكومية الدولية واملنظما  غري احلكومية، واملؤســـــــــــســـــــــــا ، والكيا   من قطا  ال ـــــــــــناعة ومن القطا  
اخلا ، واألفراد، تقدمي ت عا  إىل ال ـــندو  االســـتئماين لدعم بر مج األمم املتحدة الســـتودام الفضـــاء 

يف يف األغراا الســـــلمية من أجل دعم اجلشود الس يبذ ا املكتب للح ـــــول على موارد إخـــــافية من اخلارج
أجل تيســــري التنفيذ الكامل ل  مج عمله،  ا يف  ل ، حســــب االقتضــــاء، متويل املشــــاري  اخلاصــــة، ومن 

ل ــــــــا   أجل مســــــــاعدة املكتب بوســــــــائل أخرى يف تنفيذ أنشــــــــطة التعاون واملســــــــاعدة التقنيني، وخباصــــــــة
 النامية؛ البلدان

 فيمــــا يتعلز بتشـــــــــــــــكيــــل مكــــاتــــب اللجنــــة وجلنتيشــــا الفرعيتني للف ة تكرر التتتتدكيتتتد   - 37 
، على أنه ينبغيف للجنة وجلنتيشا الفرعيتني أن تنتوب أعضـــــــــــــــاء مكاتبشا يف دورة كل (19)2020-2021

 وفقا لذل  التشكيل؛ 2020منشا لعام 
 ؛(20)مينيكية ورواندا وسنغافورة أعضاء يف اللجنةأن ت با اجلمشورية الدو تقرر  - 38 
ــــــة منا مرك  املراقــــــب ملنظمــــــة تقر  - 39  وفقــــــا ، Moon Village Associationقرار اللجن

 ؛(21)لرجراءا  الس تتبعشا اللجنة
اجملموعا  اإلقليمية على أن جنث الدول األعضــــاء يف جلنة اســــتودام الفضــــاء  تشتتتجا - 40 

ســــلمية الس ويف أيضــــاا أعضــــاء يف تل  اجملموعا  على املشــــاركة الفعالة يف أعمال اخلارجيف يف األغراا ال
 اللجنة وويئتيشا الفرعيتني.
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