
 A/RES/76/3  األمــم المتحـدة  

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: General 

28 October 2021 

 

 

 

 

21-15518 (A) 

*2115518*  

 الدورة السادسة والسبعون 

 من جدول األعمال 30البند 

 الفضاء باعتباره محركا للتنمية المستدامة 
   

 2021  أكتوبر / تشرين األول   25قرار اتخذته الجمعية العامة في    
  
 ([ A/76/L.3/Add.1و    A/76/L.3)   اإلحالة إلى لجنة رئيسية دون  ]   

  
 الفضاء باعتباره محركًا للتنمية المستدامة  :“2030الفضاء  ”خطة  - 76/3 

 
 ،إن الجمعية العامة 

 ،2018تشرين األول/أكتوبر  26المؤرخ  73/6إلى قرارها  إذ تشير 

 :الوثيقة التالية تعتمد 
  

 المستدامة : الفضاء باعتباره محركًا للتنمية “ 2030الفضاء  ” خطة   
 الخطة   - الجزء ألف    

  
مة  - أواًل     مقد ِّ

لقد كان لألمم المتحدة دور مركزي في التعاون الدولي في األنشـــــــــية الذ ـــــــــائية من   دا ة ع ـــــــــر  - 1
ــ مية إلى الوجود نتيجة  عترا    ــاه الرارجي في األنراج الســــــ ــاهر وقد ة رس لجنة الــــــــتردا  الذ ــــــ الذ ــــــ

، ـبههميـة الــــــــــــــترـدا   1958كـانون األول/د ســــــــــــــمبر    13( المؤرَّخ  13-)د  1348قرارهـا الجمعيـة العـامـة، في  
الذ ــاه الرارجي في األنراج الســ مية وب ــرورة تعزيز التعاون الدولي في ا اــيطة باألنشــية الذ ــائية  

 ، ال جنَة ب ذة دائمةر1959( لعا  14-ألف )د 1472وأنشهس الجمعية، في قرارها 

https://undocs.org/ar/A/76/L.3
https://undocs.org/ar/A/76/L.3/Add.1
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6


“: الفضاء باعتباره محركًا للتنمية المستدامة 2030خطة ”الفضاء    A/RES/76/3 

 

2/12 21-15518 

 

ــاه  وقد أدس ال جنة - 2 ــتردا  الذ ــــــــ ــن ا التعاون الدولي في الــــــــ ، نظرًا لو يت ا الذريدة وموقع ا في صــــــــ
ــاه الرارجي ــ مية والحوكمة العالمية ألنشـــــــــــية الذ ـــــــــ ، بما يتوافق مع القانون  ( 1) الرارجي في األنراج الســـــــــ

ذ ــــــاه الرارجي  الدولي، دورًا محوريًّا في تنظيم مؤتمراس األمم المتحدة الثطثة األولى المعنية بالــــــتلشــــــا  ال
 ر1999 و 1982 و 1968والتردامه في األنراج الس مية، التي عنقدس في األعوا  

ــاه الرارجي   - 3 ــا  الذ ـــ ــتلشـــ ــمن عامًا ع ى مؤتمر األمم المتحدة األول المعني بالـــ وبعد مرور خمســـ
ث و األولـا   والـتردامه في األنراج السـ مية )المونيسـبي (، اجتمعل الدول األع ـاه في األمم المتحدة ومم

في إطار الجزه الرفيع المستوى من ا حتذال   2018حزيران/يونيه   21  و 20الذ ائية الدولية في فممنا يومي  
بال كرى الســـنوية الرمســـمن لمؤتمر األمم المتحدة األول المعني بالـــتلشـــا  الذ ـــاه الرارجي والـــتردامه في  

لـنة من اإلنجاااس في مجال الـتلشـا    50يد ع ى ( ل تذلُّر بشـهن ما يز 50األنراج السـ مية )المونيسـبي  
ــاه الرارجي في تحقمق  ــاه الرارجي والـــــتردا  الذ ـــ ــاه والـــــتردامه ولتوطمد التعاون العالمي في الذ ـــ الذ ـــ

 التنمية المستدامةر

ــرين األول/أكتوبر  26المؤرَّخ  73/6و حظل الجمعية العامة، في قرارها  - 4 ، مع التقدير، 2018تشــــــــــ
قد أنتجا وثائق ت د  إلى   ورة رؤية شــــام ة    50أنَّ العم ية التح ــــمرية والجزه الرفيع المســــتوى ل مونيســــبي  

ه الـتراتيجي بشـهن توطمد التعاون الدولي في مجال الـتلشـا  الذ ـاه الرارجي والـتردامه   وجامعة وذاس توجُّ
السـ مية،  نعتبر فم ا الذ ـاه محركاكًا رئيسـيًّا لتحقمق أهدا  التنمية المسـتدامة لذائدة جميع الب دان   في األنراج

 ومساهمًا رئيسيًّا في ه ا المسعىر

ــهن  - 5 ــ ة تيوير خية بشــ ــدد، دعل الجمعية العامة ال جنَة إلى مواصــ ــاه  ”وفي ه ا ال ــ   “2030الذ ــ
، وإلى تزويد الجمعية العامة  نوات  عم  ا للي 50المونيســـــــــبي   وخية تنذم ها، با لـــــــــتناد إلى نتائ  عم ية

 ر2020تنظر فم ا الجمعية في دورت ا الرامسة والسبعمن، عا  

وخية تنذم ها كالـــــــتراتيجية الـــــــتشـــــــرافية    “2030الذ ـــــــاه  ”وتقدكا  ال جنة إلى الجمعية العامة خية   - 6
، ومعالجة ( 2) اس الذ ـــــائية في تنذم  الريا العالميةإلعادة تهكمد وتدعيم مســـــاهمة األنشـــــية الذ ـــــائية واألدو 

شـــــوانس اإلنســـــانية المتع قة بالتنمية المســـــتدامة اليوي ة األمدر وهي تســـــ م أ  ـــــًا في صـــــو  مســـــاهمة ال جنة  
 الدولير مستقبًط في اإلطار الراص بالحوكمة العالمية ألنشية الذ اه الرارجي، بما يتوافق مع القانون 

  
 الرؤية االستراتيجية  -  ثانياً  

ــاه الرارجي والـــتردامه في  - 7 ــتلشـــا  الذ ـ ــاه في األمم المتحدة، بهن الـ نعتر ، نحن الدول األع ـ
ــبحل ع و   ــ مية قد أثريا معارفنا الجماعية وأحدثا ثورًة في الحياة ع ى كوكا األرجر لقد أصــــ األنراج الســــ

تنا المومية، وهي تج ا للوكا األرج وفرًة من وتلنولوجيا الذ ــــاه في الوقل الحااــــر عن ــــرًا مطامًا لحيا
المنافع الذريدة واأللـــالـــيةر ومع م ـــي األولـــا  المعنية بالذ ـــاه قندمًا في مســـاعم ا  لـــتلشـــا  الذ ـــاه، 

 ليظس الذ اه م درًا لإلل ا  وا  تلار ويواصس توفمر تيبيقاس لمنذعة البشريةر

 __________ 

 رA/AC.105/1137انظر  (1) 
نداي ل حد من مراطر اللوارث ل ذترة ، وإط2030خية التنمية المستدامة لعا   (2)   ، واتذاق باري ر2030-2015ار لا

https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1137
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في تحقمق خيا التنمـية العـالمـية، و  لــــــــــــــيمـا خية  نؤكد أن األدواس الذ ــــــــــــــائـية ذاس أهمـية كبمرة   - 8
وأهداف ا ونا ات ا، إما مباشــــــــــرة، باعتبارها عوامس تم منية وقوى دافعة ل تنمية  2030التنمية المســــــــــتدامة لعا  

المســتدامة، وإما ع ى نحو نمر مباشــر،  توفمرها البياناس األلــالــية الطامة ل مؤشــراس المســتردمة في رصــد 
ـنداي ل حـد من مرـاطر اللوارث ل ذترة  2030في تحقمق خيـة عـا  التقـد  المحرا    2030-2015وإطـار لــــــــــــــا

وفي تنذم  ا لتزاماس التي تع دس   ا الدول األطرا  في اتذاق باري ر ويســــــــــــــت ز  تنذم  ه ي الريا العالمية 
ة ا حتياجاس  تحســـــمن لـــــبس الوصـــــول إلى البياناس والتيبيقاس الذ ـــــائية والبنى التحتية الذ ـــــائية، مع مراعا

 الراصة ل ب دان الناميةر

نعتر  بالســــجس التاريري المتممز ل جنة الــــتردا  الذ ــــاه الرارجي في األنراج الســــ مية ولجنت ا  - 9
الذرعية القانونية ولجنت ا الذرعية الع مية والتقنية، في إرلاه النظا  القانوني الدولي ال ي  ح م أنشية الذ اه  

ر وفي إطار ه ا النظا ، تزدهر أنشـــــــــية الذ ـــــــــاه الرارجي التي تقو    ا الدول  الرارجي ومواصـــــــــ ة تيويري
ــاه   ــبحل ع و  وتلنولوجيا الذ ـــــــــــ والمنظماس الح ومية الدولية واللياناس نمر الح ومية، ونتيجة ل لك، أصـــــــــــ

 عالمروتيبيقات ا تس م إل امًا   حدود له في النمو ا قت ادي وفي تحسمن نوعية الحياة في جميع أنحاه ال

نعاود التهكمد ع ى ما ت ــــــــــــي ع به ال جنة ولجنتاها الذرعمتان،  دعم من م تا شــــــــــــؤون الذ ــــــــــــاه   - 10
الرارجي، من دور فريد ب ــــــــذت ا من ــــــــاس فريدة ل تعاون الدولي في مجال الــــــــتلشــــــــا  الذ ــــــــاه الرارجي  

وافق مع القانون والــــــــتردامه في األنراج الســــــــ مية، ول حوكمة العالمية ألنشــــــــية الذ ــــــــاه الرارجي، بما يت 
الدولي، ولتيوير القانون الدولي ل ذ ــــــــاه، ولتعزيز الحوار  من الدول المرتادة ل ذ ــــــــاه والدول الحديثة الع د 
ــائية، بما في ذلك من خطل   ــية الذ ـــ ــجيع ع ى ايادة انررا  جميع الب دان في األنشـــ ــاه، ول تشـــ بارتياد الذ ـــ

 أنشية  ناه القدراسر

ــدد ع ى أهمية  - 11 ــاه الرارجي باعتبارها حجر الزاوية في النظا  القانوني الدولي ال ي نشــ معاهدة الذ ــ
 ح م أنشــية الذ ــاه الرارجير ف ي تت ــمن المبادس األلــالــية لقانون الذ ــاه الدولي، ولــتظس توفر إطارًا  

 ننى عنه لطاــــــيطة بهنشــــــية الذ ــــــاه الرارجير وينباي تشــــــجيع إاــــــذاه اليابع العالمي ع ى معاهدة  
 الذ اه الرارجي وتنذم ها فع يًّار

نشـــــجكاع ال جنة ع ى مواصـــــ ة تنســـــمق الج ود من أجس تدعيم تنذم  معاهداس األمم المتحدة ومبادئ ا   - 12
المتع قة بالذ ـاه الرارجي والـتلمال قانون الذ ـاه الدولي القائم، عند ا قت ـاه، من أجس الت ـدي ل مسـائس  

ة ولجنتاها الذرعمتان إثباس أهممت ا وأن تعال  التحد اس والذرص الحالية  المســــــتجدةر وينباي أن تواصــــــس ال جن 
 والمستجدة، مثس التدامة أنشية الذ اه الرارجي في األمد البعمدر

ــاه الرارجي، مع ة ور   - 13 ــية الذ ـــــــــ ــيطة بهنشـــــــــ ــدي لما  يرأ من تامراس في ا اـــــــــ ن تز  بالت ـــــــــ
ن  مث ون أج زة ح ومية وكياناس نمر ح ومية ع ى السواه، تلنولوجياس جديدة ومع تزايد عدد المشاركمن ال ي 

بما في ذلك ال ــناعة والقياة الراص، في مشــاريع  لــتلشــا  الذ ــاه والــتردامه ولتنذم  أنشــية ف ــائيةر  
وفي ه ا ال ـدد، ن تز  ب ـمان الـتمرار ال جنة ولجنتم ا الذرعمتمن،  دعم من م تا شـؤون الذ ـاه الرارجي،  

ــاه، ف ي التجاوب مع ت ك التامراس، إعماً  لدورها كمن ـــــــاس فريدة ل تعاون الدولي في مجال  حســـــــا ا قت ـــــ
 التردا  الذ اه الرارجي في األنراج الس ميةر
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ن تز   توطمد التعاون الدولي، ال ي   تزال ال جنة تش س منبرًا فريدًا له، في مجال التلشا  الذ اه  - 14
ة والحوكمة العالمية ألنشـــــــية الذ ـــــــاه الرارجي، بما يتوافق مع الرارجي والـــــــتردامه في األنراج الســـــــ مي 

القانون الدولي، مع مراعاة ا حتياجاس الراصــــة ل ب دان الناميةر ونســــ م أ  ــــا بالم ــــ حة المشــــتركة ل بشــــرية 
جمعاه في التقد  المحرا في مجال الــتلشــا  الذ ــاه الرارجي والــتردامه في األنراج الســ مية ونحيا ع ما 

ــمبر  13المؤرخ   122/ 51الجمعية العامة بقراري  ــرين األول   26المؤرخ  6/ 73  ، و 1996كانون األول/د ســ  /تشــ
 ر “2030الذ اه ”، وما ليس م به تنذم هما في تنذم  خية 2018أكتوبر  

ن د  إلى تعزيز التلافؤ في الذرص في قياة الذ ـــــــــاه،  تشـــــــــجيع الشـــــــــباب والنســـــــــاه، ع ى وجه   - 15
 الر وص، ع ى النظر في احترا  م ن في مجا س الع و  والتلنولوجيا وال ندلة والريااياسر

ن ـد  أ  ـــــــــــــــًا إلى ا لــــــــــــــتذـادة بقـدر أكبر من التلنولوجيـاس الجـديـدة المبتلرة، مثـس التلنولوجيـاس  - 16
  ائية وتيبيقات ا، من أجس المساهمة في تحسمن تنذم  و  اس األمم المتحدة ك سرالذ

تشــ س    50الســبع التي واــعت ا ال جنة في لــياق المونيســبي   نؤككاد ع ى أنَّ األولوياس الموااــيعية - 17
ن جًا شــامًط لتناول المجا س الرئيســية، وتعمس معًا كهداة لتحديد األهدا  األلــالــية لألعمال التي لــت ــي ع  
  ا ال جنة ولجنتاها الذرعمتان وم تا شـؤون الذ ـاه الرارجي مسـتقبًط في مجا س الشـراكة العالمية من أجس  

ــيعية  ا لــــ  ــاه )األولوية الموااــ ــا  وا  تلار في مجال الذ ــ ــتقب ية ل نظا   1تلشــ (، والمنظوراس الحالية والمســ
(، وتعزيز تبادل المع وماس عن األجسا   2القانوني ل ذ اه الرارجي والحوكمة العالمية )األولوية المواايعية  

ــة   ــة الموااــــــــــــــيعيـ ــة )األولويـ ــداث الذ ـــــــــــــــــائيـ ــد3واألحـ ــار دولي لرـ ــاس طق  الذ ـــــــــــــــــاه  (، وواــــــــــــــع إطـ مـ
ــيعية  )األولوية ــيعية 4الموااــــ ــحة العالمية )األولوية الموااــــ ــائي من أجس ال ــــ (، 5(، وتعزيز التعاون الذ ــــ

ــيعية  ــة ا نبعاثاس وقادرة ع ى التهق م )األولوية الموااــ (، وبناه  6والتعاون الدولي من أجس مجتمعاس منرذ ــ
 ر( 3) (7المواايعية القدراس من أجس القرن الحادي والعشرين )األولوية 

ــياق تحقمق خية   - 18 ــًا ع ى إيطه أهمية، في لــ ــاه  ”نؤككاد أ  ــ ــراكاس    “2030الذ ــ وخية تنذم ها، ل شــ
العالمية ولتوطمد التعاون  من الدول األع اه وكياناس األمم المتحدة والمنظماس الح ومية الدولية والمنظماس  

اص، اـمانًا لج ا فوائد الذ ـاه ل جميع وفي كس م ان، نمر الح ومية وقياة ال ـناعة وكياناس القياة الر
 من خطل ج ود مشتركة وبا لتذادة من التجارب والمساهماس العم ية لمرت ف الج اس المعنيةر

  
 األهداف  - ثالثًا  

نحن، الدول األع ـــاه في األمم المتحدة، ن تز  بالســـعي إلى تحقمق األهدا  التالية، با لـــتناد إلى  - 19
ــاه اتراذ التدا مر المبمنة في إطار كس هد  من  ــتراتيجية الم كورة أعطير ويم ن ل دول األع ــــــــ الرؤية ا لــــــــ
األهــدا  العــامــة لتحقمق ت ــك األهــدا ر وتتمحور األهــدا  العــامــة األربعــة حول الركــائز األربع المتمث ــة في  

ومالــية الذ ــاهر وه ي الركائز األربع  اقت ــاد الذ ــاه، ومجتمع الذ ــاه، وإم انية الوصــول إلى الذ ــاه، ود  
ا إحداها األخرىر  متلام ة وتعزكا

 

 __________ 

 ، الذقرة الرابعة والعشرون من الديباجةر73/6قرار الجمعية العامة  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/51/122
https://undocs.org/ar/A/RES/51/122
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
https://undocs.org/ar/A/RES/73/6
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: تعزيز الفوائد االقتصااااااااادمة المسااااااااتمدة من الفضاااااااااء وتد ي  دور قطا   1الهدف العام    
 الفضاء كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة

 مية المستدامةرإذكاه الوعي بههمية ع و  وتلنولوجيا الذ اه وتيبيقات ا لتحقمق أهدا  التن  -1-1

تيســـــمر وتعزيز التلامس  من قياة الذ ـــــاه والقياعاس األخرى، بما فم ا الياقة وال ـــــحة العمومية  -1-2
والبمئة وتامر المناخ وإدارة الموارد وتلنولوجيا المع وماس وا ت ــــــــــا س، وك لك إقامة شــــــــــراكاس  من الج اس  

لمســـــــــائس التنمية ا جتماعية وا قت ـــــــــاد ة  م ن    المعنية المتعددة تذ ـــــــــي إلى إ جاد ح ول ف ـــــــــائية مبتلرة
 إدماج ا في آلياس لتنذم  أهدا  التنمية المستدامةر

تناول المســائس الناشــئة عن األنشــية التجارية الم ــي ع   ا في الذ ــاه الرارجي، بما في ذلك من  -1-3
 ـــــس واـــــمان الـــــتدامة أجس تم من األنشـــــية الذ ـــــائية من دعم تحقمق خيا التنمية العالمية ع ى نحو أف

 أنشية الذ اه الرارجي في األمد البعمدر

تشــجيع تيوير ال ــناعة الذ ــائية، مع التركمز بشــ س خاص ع ى المنشــ س ال ــامرة والمتولــية،   - 1-4
ــاه وإ جـاد فرص عمـس عـالـية الجودة، وتعزيز مـا ل تلنولوجـياس   من أجـس اـيادة ا لــــــــــــــتثمـار في قيـاة الذ ــــــــــــ

 تعود ع ى القياة نمر الذ ائيرالذ ائية من منافع عراية 

تيسمر األنشية الذ ائية ل جميع، التنادا إلى القانون الدولي، من خطل التروي  إلطار دولي ييسر  -1-5
 إم انية وصول الجميع إلى الذ اه، بما  شمس الدول نمر المرتادة ل ذ اه، ويشجع األمان وا  تلارر

لج ود العالمية الرامية إلى اــــــمان الــــــتدامة اقت ــــــاداس  تشــــــجيع الــــــتردا  الح ول الذ ــــــائية في ا -1-6
 األحراج والمحيياسر

ــما ،  -1-7 ــائد األلـ ــتدامة لم ـ ــائية وتيبيقات ا في مجا س اإلدارة المسـ ــ ا  التلنولوجياس الذ ـ تدعيم إلـ
 والزراعة، ولطمة األن  ة واألمن الا ائي، والتا  ةر

القياعمن العا  والراص والمؤلــــــســــــاس األكاد مية ومراكز تشــــــجيع وتيســــــمر التعاون والتشــــــار   من   -1-8
ــتدامة   ــتدامة، وك لك في مجال الــــ ــاه لتحقمق أهدا  التنمية المســــ ــتردا  الذ ــــ البحث والتيوير في مجال الــــ

 أنشية الذ اه الرارجي في األمد البعمدر
 

بتكاراا  : تسااخير إمناناا الفضاااء لحت التحدماا اليومية واالسااتفادة من اال2الهدف العام    
 ذاا الصلة بالفضاء في تحسين نو ية الحياة

ــة   -2-1 ــد ودرالــ ــاه الرارجي يوفر ل ع ماه منظورًا فريدًا لرصــ ــاه، نظرًا ألن الذ ــ دعم ع و  وأبحاث الذ ــ
 األرج واللونر

تشـــــــــجيع الـــــــــتردا  التلنولوجياس الذ ـــــــــائية وتيبيقات ا في تعزيز المعار  الع مية المتع قة بالبمئة   -2-2
عيـــة، بمـــا فم ـــا المحييـــاس والبحـــار والمنـــاطق الجب يـــة، والـــدوراس والموارد المـــائيـــة، والحراجـــة والتنوة  اليبي 

البمولوجي والت ـــــــحر وتدهور األرااـــــــي، وك لك التولـــــــع الح ـــــــري، بيية اإللـــــــ ا  في الحذا  ع ى البمئة 
 اليبيعية واإلدارة المستدامة ل موارد وحما ة النظم اإل  ولوجيةر
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لـــــــــــــتردا  التيبيقاس الذ ـــــــــــــائية المتلام ة لتيســـــــــــــمر مرا بة المناخ وتقميم مراطر اللوارث، تدعيم ا -2-3
وتحســــمن نظم اإلن ار المب ر باللوارث وتوفمر البياناس الطامة ل مؤشــــراس المســــتعم ة في تتبُّع التقد  المحرا 

نداي والتزاماس الدول األطر  2030في تنذم  خية التنمية المستدامة لعا    ا  في اتذاق باري روإطار لا

ــمر   -2-4 ــدي له، وفي تيســــــ ــائية في إ راا تامر المناخ وتح م ه والت ــــــ الن وج  دور التلنولوجياس الذ ــــــ
ــدد، بما يتوافق مع ا لياس   ــة ا نبعاثاس، وتعزيز التعاون الدولي في ه ا ال ـــ ا نتقال إلى مجتمعاس منرذ ـــ

 والمنظوماس الدولية الموجودة والمعتر    ار

جيع الــتعمال التلنولوجياس الذ ــائية في جميع مراحس دورة إدارة اللوارث، القا  ة لطلــتردا  في تشــ  -2-5
لــــــياق اللوارث اليبيعية واللوارث التي هي من صــــــنع اإلنســــــان ع ى الســــــواه، بما  شــــــمس الوقا ة والتر ي   

س درجة التعرج ل لوارث، والتهها والت ــدي والتعافي وإعادة البناه وإعادة التههمس  ورصــد وتقميم عناصــر مث 
 واألخيار، ومراطر اللوارث وأارارها في مرت ف مناطق العالم  وتشجيع تبادل  ياناس رصد اللوارثر

تعزيز التعاون الذ ـــــــــائي دعمًا ل  ـــــــــحة العالمية  وتحســـــــــمن الـــــــــتردا  وتيبمق اليا الذ ـــــــــائي  -2-6
ــحة العالمية، و  ــمن وا  تلاراس الع مية والتلنولوجية في ممدان ال ــــــ التعاون وتبادل المع وماس واألدواس لتحســــــ

فعالية التدخطس في مجال ال ــــــــحة العمومية والرعا ة ال ــــــــحية وتنذم ها في الوقل المنالــــــــا  وتعزيز  ناه 
 القدراس في مجا س اليا والع و  والتلنولوجيار

رية وبنى تحتية تدعيم الــــتردا  التلنولوجياس الذ ــــائية وتيبيقات ا لدعم الــــتحداث مســــتوطناس بشــــ  -2-7
مســتدامة اجتماعيًّا وبمئيًّا، في المناطق الح ــرية والري ية ع ى الســواه  وتحســمن لــبس كســا الراق  ودرالــة  

ع الح ري وال جرة  ورصد مواقع التراث الثقافي واإلل ا  في الحذا  ع م ار  أنما  التولُّ

 رتشجيع ليالاس البياناس الذ ائية المذتوحة وتبادل البياناس -2-8
 

: تحساااين سااالت وجاااول الجميض إلو الفضااااء وجااامان انتفا   ميض الللدان  3الهدف العام    
ا من تطليقااا علوم وتكنولو ياا الفضاااااااااااء واللياانااا والمعلومااا   ا واقتصااااااااااادما  ا تماا يا 

 والمنتجاا الفضائية، مما يدع  تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  الشـــباب، وايادة انررا  الشـــباب في قياة الذ ـــاه، ودعم ا لـــتذادة من إم اناس الذ ـــاه في إل ا -3-1

المبادراس الوطنية والدولية التي تثمر اهتما  الشـــــــباب باألنشـــــــية الذ ـــــــائية،  دهًا من مرح ة التع م ا  تدائي،  
 وتدعيم إ بال م ع ى درالة مواايع الع و  والتلنولوجيا وال ندلة والريااياسر 

 ــــــــــــــذتـه محركـًا طوـيس األمـد لط تلـار، وتوطمـد التعـاون الـدولي تعزيز الــــــــــــــتلشــــــــــــــا  الذ ــــــــــــــاه ب  -3-2
 ال ددر ه ا في

تشــــــــــجيع ا لــــــــــتلشــــــــــا  خارج نياق المدار األراــــــــــي المنرذ ، نظرًا لما لإللــــــــــ اماس الع مية  -3-3
 والتلنولوجية وا قت اد ة واإلل امية لت ك البعثاس من فوائد ع ى البشرية جمعاهر

القدراس والتع يم والتدريا في مجال الع و  والتيبيقاس الذ ــــــائية، وخ ــــــوصــــــًا ل ــــــال  تعزيز  ناه   -3-4
 الب دان الناميةر

ايادة المعرفة بالذ ـــــــاه الرارجي، بما في ذلك من خطل تعزيز لـــــــبس الوصـــــــول إلى  ياناس الع و   -3-5
 الذ لية والذ ائية من أجس منذعة البشريةر
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ياس الذ ـــائية في تعزيز لـــبس الوصـــول إلى البياناس وتلنولوجياس تشـــجيع ودعم الـــتردا  التلنولوج -3-6
النيـاق الترددي العري  في جميع أنحـاه العـالم، مع إيطه اهتمـا  خـاص ل بـ دان الـنامـية والمـناطق التي تمتـ ك  

 مرافق أقس تيورًار

عزيز مشــاركة تعزيز الشــمول وتحقمق المســاواة  من الجنســمن في األنشــية الذ ــائية،  ولــائس من ا ت  -3-7
 المرأة في التع يم في مجال الع و  والتلنولوجيا وال ندلة والريااياسر 

ايادة الوعي بمراطر رداهة طق  الذ ــــــــاه، والعمس ع ى تر ي  ت ك المراطر، من أجس اــــــــمان  -3-8
المتع قة بيق   ايادة القدرة العالمية ع ى ال مود أما  آثار طق  الذ اه، وتحسمن التنسمق الدولي لألنشية  

س وبناه القدراس، وك لك إنشـاه آلية تنسـمق دولية لتعزيز التنسـمق  الذ ـاه، بما في ذلك أنشـية التوعية والتواصـن
 الرفيع المستوى بشهن طق  الذ اه وتعزيز القدرة العالمية ع ى ال مود أما  آثار طق  الذ اهر

 ش كا ه األجسا  القريبة من األرجرتشجيع التعاون الدولي والتهها ل ت دي ل رير ال ي تن  -3-9

تشـــــــــجيع الدول بقوة ع ى تعزيز التعاون الدولي والمتعدد األطرا  والثنائي في مجال الـــــــــتلشـــــــــا    -3-10
ــ مية، بما في ذلك عن طريق الت ـــــدي ل تحد اس والع باس،  ــاه الرارجي والـــــتردامه في األنراج الســـ الذ ـــ

دول، في ه ا ال دد، ع ى الت دي بذعالية لمثس ه ي التحد اس  ليما ت ك التي تعوق ه ا التعاون، وحث ال و 
 ر“2030الذ اه ”والع باس التي تعوق تنذم  خية 

 
: بناء الشااراكاا وتوديد التعاون الدولي في اسااتخدام الفضاااء الخار ي في  4الهدف العام    

 األغراض السلمية وفي الحوكمة العالمية ألنشطة الفضاء الخار ي
وأنشية لجنة التردا  الذ اه الرارجي في األنراج الس مية ولجنتم ا الذرعمتمن،  دعم  تدعيم دور -4-1

ــاه   ــا  الذ ـــ ــتلشـــ ــة فريدة ل تعاون الدولي في مجال الـــ ــذت ا من ـــ ــاه الرارجي، ب ـــ ــؤون الذ ـــ من م تا شـــ
 الرارجي والتردامه في األنراج الس ميةر

ــاه الرـارجي، وكـ ـلك لتنذـم  التروي  لتنذـم  اـلدول األطرا  معـاهـداس األمم المتحـ  -4-2 دة المتع قـة ـبالذ ــــــــــــ
المبادس التوجم ية وقراراس الجمعية العامة ذاس ال ـــــ ة، وتشـــــجيع ال جنة وهمئتم ا الذرعمتمن،  دعم من م تا 
ــتلمال وتيوير القانون  ــ ة تنســــمق الج ود المب ولة في ه ا ال ــــدد والــ ــاه الرارجي، ع ى مواصــ شــــؤون الذ ــ

 ه الرارجي، حسا ا قت اه، من أجس الت دي ل مسائس المستجدةر الدولي فيما يتع ق بالذ ا

ــيما في مجال قانون  -4-3 ــاه، و  لــــــــ ــاعدة التقنية المقدمة إلى الدول األع ــــــــ تدعيم  ناه القدراس والمســــــــ
 الذ اه الدولي والسيالة الذ ائية الدولية، بما في ذلك المساعدة المقدمة من م تا شؤون الذ اه الرارجير 

يز الممارلـــــــــاس الحالية المتع قة بالتســـــــــجمس وتبادل المع وماس، وا عترا   دور م تا شـــــــــؤون تعز  -4-4
الذ ــــــاه الرارجي في صــــــون لــــــجس األمم المتحدة لألجســــــا  المي قة في الذ ــــــاه الرارجي لزيادة الشــــــذافية  

عدة التقنية وتحسـمن كذاهة آلية التسـجمس وتسـجمس األجسـا  ع ى نحو موقوس ومتسـق، بما في ذلك تقد م المسـا
 إلى الدول األع اه في ه ا ال ددر
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اــمان الــتدامة أنشــية الذ ــاه الرارجي في األمد البعمد والحذا  ع ى  مئة الذ ــاه الرارجي من  -4-5
أجس ا لـترداماس السـ مية،  ولـائس من ا التنذم  اليوعي ل ديباجة والمبادس التوجم ية المعتمدة بشـهن الـتدامة  

ــاه الرارجي في األمد البعمد وتبادل المع وماس عن التجارب في تنذم  ت ك المبادس، والت ـــــدي   أنشـــــية الذ ـــ
د التدامة أنشية الذ اه الرارجي في األمد البعمدر  ل تحد اس والمراطر واألخيار الجديدة التي تت دَّ

ــاه الرارجي في  -4-6 ــية الذ ـــــــ ــتدامة أنشـــــــ ــاهمة في الـــــــ ــاه الرارجي كمســـــــ تعزيز أمان عم ياس الذ ـــــــ
 البعمدر األمد

تشـجيع التعاون الدولي وتبادل المع وماس والممارلـاس الذ ـ ى، اـمن إطار ال جنة، بشـهن اإلشـرا    -4-7
ع ى األنشــــية الذ ــــائية ل لياناس نمر الح ومية، بما يتوافق مع القانون الدولي، بيية تعزيز أمان والــــتدامة 

 الذ اهر أنشية الذ اه الرارجي في األمد البعمد مع تيسمر تيوير صناعة

تعزيز تبادل المع وماس عن األجسا  واألحداث الذ ائية، امن إطار ال جنة، وك لك مناقشة التنبؤ  -4-8
 با صيداماس المحتم ة ودرئ ار

ــ مية ولجنتم ا   -4-9 ــاه الرارجي في األنراج الســــــــ تعزيز التنســــــــــمق والترابا  من لجنة الــــــــــتردا  الذ ــــــــ
 اه الرارجي ب ذته األمانةرالذرعمتمن، بمساعدة من م تا شؤون الذ 

التشــــــــــــجيع ع ى توطمد التعاون  من كياناس األمم المتحدة المعنية بالذ ــــــــــــاه، تماشــــــــــــيًا مع الج ود  -4-10
المب ولة ع ى نياق منظومة األمم المتحدة لزيادة ا تســــاق وتوحمد األداه، بشــــهن المســــائس الذ ــــائية المتعددة 

جيع التعاون الدولي في مجال الــــتلشــــا  الذ ــــاه الرارجي  التر ــــ ــــاس والشــــام ة لعدة قياعاس، بيية تشــــ 
 والتردامه في األنراج الس مية وفي مجال التردا  ع و  وتلنولوجيا الذ اه ألنراج التنمية المستدامةر

  
 خطة التنفيذ   -   الجزء باء   

 ع ى ألاس طوعير “2030الذ اه ”لو  تنذ  كس دولة من الدول األع اه خية  - 20
  

 الشراكاا   - أواًل   
ــاه ”لدى تيبمق خية   - 21 ــراكاس والتعاون  من  “2030الذ ـ وخية تنذم ها، تنع َّق أهمية ع ى تعزيز الشـ

الدول األع ــــــــــــــاه وكياناس األمم المتحدة والمنظماس الح ومية الدولية والمنظماس نمر الح ومية وأولــــــــــــــا   
 ال ناعة وكياناس القياة الراصر

ويعمس م تا شؤون الذ اه الرارجي كقناة لتشجيع وتيسمر التردا  الح ول الذ ائية، بما في ذلك  - 22
، وينباي له أن يواصـــــس، اـــــمن إطار و يته وم امه والموارد المتوفرة لد ه، “2030الذ ـــــاه  ”في تنذم  خية  

والقياة الراص لتوفمر إقامة الشــــراكاس، بما في ذلك مع المؤلــــســــاس البحثية واألكاد مية وأولــــا  ال ــــناعة  
فرص أولــــــــــــــع ل وصــــــــــــــول إلى الذ ــــــــــــــاه ألنراج الع م وا  تلـار والبحـث والتيوير والتع يم وبـناه الـقدراسر  

ل م تا، في ه ا ال دد، أن ينذكا  أنشية لتشجيع التردا  التيبيقاس والتلنولوجياس الذ ائية في دعم  وينباي
 ا التنمية العالميةرج ود الدول األع اه الرامية إلى تحقمق أهدا  خي
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ــوه تنذم  خية   - 23 ــاه  ”وفي اــــ ــاه الرارجي في األنراج  “2030الذ ــــ ــتردا  الذ ــــ ، ينباي ل جنة الــــ
الســـ مية وم تا شـــؤون الذ ـــاه الرارجي أن يواصـــط الوفاه  و يت ما، وأن يتعاونا وينســـقا مع لـــائر اللياناس 

ا جتماة المشــــتر   من الوكا س بشــــهن أنشــــية  المعنية داخس منظومة األمم المتحدة، بما في ذلك من خطل  
 الذ اه الرارجي )آلية األمم المتحدة ل ذ اه(ر

  
 األدواا  - ثانيًا  

،  م ن ل دول األع ـــــــاه اإللـــــــ ا  في عدد من ا لياس والبرام  “2030الذ ـــــــاه  ”لدى تنذم  خية   - 24
 جري الـــــــــــــتحداث ا وا لـــــــــــــتذادة من ا،  والمشـــــــــــــاريع والمن ـــــــــــــاس الدولية واإلق يمية الموجودة بالذعس أو التي 

 ي ي: ما ومن ا

الم ـــــي ع   ا في جداول أعمال ال جنة    50األولوياس الموااـــــيعية الســـــبع ل مونيســـــبي   )أ( 
ولجنتم ا الذرعمتمن وم تا شـؤون الذ ـاه الرارجي في مجا س الشـراكة العالمية بشـهن ا لـتلشـا  وا  تلار  

ــاه، وا فاق الحالية و  ــاه الرارجي والحوكمة العالمية، وتعزيز في مجال الذ ــ ــتقب ية ل نظا  القانوني ل ذ ــ المســ
ــاه، وتعزيز التعاون  ــائية، واإلطار الدولي لردماس طق  الذ ـ ــا  واألحداث الذ ـ تبادل المع وماس عن األجسـ
ى الذ ائي من أجس ال حة العالمية، والتعاون الدولي من أجس خذ  ا نبعاثاس وتعزيز قدرة المجتمعاس ع 

  ( 4) التهق م، وبناه القدراس من أجس القرن الحادي والعشرين

ــائية في إدارة اللوارث وا لـــــــتجابة في   )ب(   رنام  األمم المتحدة  لـــــــتردا  المع وماس الذ ـــــ
، وهو  رنام  تابع لم تا شــؤون الذ ــاه الرارجي يتي  ل دول األع ــاه ( 5) حا س اليوارس ) رنام  لــبايدر(

ــول إلى البيا ــتجابة لحا س اليوارس، الوصـ ــائية ألنراج الحد من مراطر اللوارث وا لـ ناس والردماس الذ ـ
ــائية في جميع مراحس دورة   ــبايدر، الوصـــــــــول إلى الموارد الذ ـــــــ كما يتي ، من خطل  وابة معار   رنام  لـــــــ

 اللوارث   إدارة

،  ( 6) مم المتحـدةالمراكز اإلق يميـة لتـدري  ع و  وتلنولوجيـا الذ ــــــــــــــاه، المنتســــــــــــــبـة إلى األ )ج( 
ذلـك التحـالف  من المراكز اإلق يميـةر وت ـد  المراكز اإلق يميـة إلى  نـاه القـدراس والتع يم والتـدريـا في   في بمـا

مجال الع و  والتيبيقاس الذ ــــــائية، إلى جانا قانون الذ ــــــاه والســــــيالــــــة الذ ــــــائية، وخ ــــــوصــــــًا ل ــــــال  
 النامية  الب دان

ــائية في حال وقوة كوارث  )د(  ممثاق التعاون ع ى تحقمق ا لـــــــتردا  المنســـــــق ل مرافق الذ ـــــ
طبيعية أو تلنولوجية )المسـمى أ  ـًا الممثاق الدولي بشـهن الذ ـاه واللوارث اللبرى(، ب ـذته من ـة ل تعاون  

لمنتجاس العالمي  من وكا س الذ ــــــــــــاه ومشــــــــــــا ي النظم الذ ــــــــــــائية،  جري من خطل ا إتاحة المع وماس وا
 المستمدة من السواتس لدعم ج ود الت دي ل لوارث 

 __________ 

،  A/AC.105/1168  ،A/AC.105/1169  ،A/AC.105/1170  ،A/AC.105/1171تشــــــــــــــمـس الوـثائق ذاس ال ـــــــــــــــ ة مـا ي ي:  (4) 
A/AC.105/1172، A/AC.105/1173 ،A/AC.105/1174 أعطير 18  انظر أ  ًا الذقرة 

 ر61/110جمعية العامة انظر قرار ال (5) 
 ر24، الذقرة 73/91انظر قرار الجمعية العامة  (6) 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1168
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1169
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1170
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1171
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1172
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1173
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1174
https://undocs.org/ar/A/RES/61/110
https://undocs.org/ar/A/RES/61/110
https://undocs.org/ar/A/RES/73/91
https://undocs.org/ar/A/RES/73/91
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ــ ا   )ه(  ــم ة لزيادة إلـ ــذته ولـ ــد األرج، ب ـ ــواتس رصـ ــد اإلنعال التابع ل جنة المعنية بسـ مرصـ
 البياناس السات ية في التعافي من آثار اللوارث اليبيعية 

صــــــد آثار تامر  مرصــــــد مناخ الذ ــــــاه الدولي، ال ي يتمثس هدفه الرئيســــــي في درالــــــة ور  )و( 
المناخ، وخاصة ع ى النياقاس المح ية، بالتردا  أدواس لات ية لرصد األرج با قتران مع البياناس والنماذج 
ــيما ع ى  ــهن التهها والتلي  والتهق م مع تامر المناخ وآثاري، و  لــ الممدانية، مما يوفر أداة  تراذ القراراس بشــ

 المستوى المح ي 

ــد العال )ا(  ــاد الجوية، ال ي يوفر نظا  الرصـــــــــــ مي المتلامس، التابع ل منظمة العالمية لألرصـــــــــــ
ــد المناخ   ياناس رصـــد مذمدة في التح مطس والتنبؤاس والتنبم اس واإلن اراس الراصـــة باليق ، وك لك في رصـ

 واألنشية البمئية  

، التي تشــــــــــــــجع ع ى التعـاون ( 7) ال جـنة الـدولـية المعنـية ـبالنظم العـالمـية لســــــــــــــواـتس المطحـة )ح( 
ــات ية المدنية في مجا س تحديد  ــائس التي تحظى باهتما  مشـــــتر  وتتع ق بالردماس الســـ اليوعي بشـــــهن المســـ

ر التوافق وقا  ية التشـام  س التبادلي والشـذافية  من  المواقع والمطحة والتوقمل وال يمة الم ـافة، كما تشـجع وتيسـكا
 جميع نظم المطحة السات ية 

الشــــــب ة الدولية لإلن ار برير اللوي باس والذريق ا لــــــتشــــــاري المعني بالترييا ل بعثاس  ) ( 
، وال د  من ما تعزيز التهها لرير ا صـــــــيداماس المحتم ة لألجســـــــا  القريبة من األرج من  ( 8) الذ ـــــــائية

 المع وماسر خطل التعاون الدولي وتبادل

ــاه الرارجي عدة أدواس ومبادراس، ويع ف حاليًّا  - 25 ــافة إلى ذلك، الـــــتحدث م تا شـــــؤون الذ ـــ وإاـــ
ع ى الــــــــــــــتحـداث أدواس ومـبادراس جديدة، في إطار ج ود  ـناه الـقدراس من أجس القرن الحـادي والعشــــــــــــــرين، 

 وبالتعاون مع شركائه، تشمس ما ي ي:  

بس الوصــول إ”مبادرة  )أ(  ، الرامية إلى تولــيع نياق الوصــول  ( 9) “لى الذ ــاه ل جميعتيســمر لــن
إلى الذ ــــــاه دعمًا لتحقمق أهدا  التنمية المســــــتدامة من خطل التعاون الثطثي  من الدول المرتادة ل ذ ــــــاه، 
 واألمم المتحدة والدول نمر المرتادة ل ذ اه أو الحديثة الع د بارتياد الذ اه، وبمشاركة القياة الراص  

ــة  )ب(  ــاس الع و  الذ ليـ ــانـ ــس الوصــــــــــــــول إلى  يـ بـ ــس تعزيز لــــــــــــــن ــادرة اللون المذتوح، من أجـ مبـ
  ( 10) والذ ائية

ــتدامة   )ج(  ــاه في تنذم  خية التنمية المسـ ــائية، كهداة لدعم الدول األع ـ ــة الح ول الذ ـ خطصـ
  ( 11) ، وربا الح ول الذ ائية بههدا  ونا اس التنمية المستدامة2030لعا  

 __________ 

 ر11لذقرة ، ا59/2انظر قرار الجمعية العامة  (7) 
 ر9، الذقرة 70/82انظر قرار الجمعية العامة  (8) 
 ر326، الذقرة A/72/20انظر  (9) 
 رA/AC.105/1175انظر  (10) 
 رA/AC.105/1174انظر  (11) 

https://undocs.org/ar/A/RES/59/2
https://undocs.org/ar/A/RES/59/2
https://undocs.org/ar/A/RES/70/82
https://undocs.org/ar/A/RES/70/82
https://undocs.org/ar/A/72/20
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1175
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1174
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، ال ي ي د  إلى تولــــيع الذرص المتاحة ل مرأة لدرالــــة  “ ــــاه من أجس المرأة الذ”مشــــروة  )د( 
 ع و  الذ اه واحترا  العمس في مجال الذ اه 

، اـمن إطار  ناه  “ قانون الذ ـاه المعني بالج اس الذاع ة الجديدة في مجال الذ ـاه ” مشـروة  )ه(  
 حتياجاس ومتي باس مقرري الســـيالـــاس والمشـــرعمن في الســـ ياس القدراس وتقد م الردماس ا لـــتشـــارية الـــتجابًة 

 الح ومية والرقا ية ل ب دان التي تدخس قياة الذ اه ألول مرة أو التي تست س مراحس جديدة من األنشية الذ ائية  

، كمن ـــــة لتبادل المعار  المتعددة التر ـــــ ـــــاس بشـــــهن “الذ ـــــاه من أجس المياي” وابة  )و( 
 ائية والمواايع المتع قة بالمياي التلنولوجياس الذ 

مبادرة الذ ـــــــاه من أجس الشـــــــباب، التي ت د  إلى الم ـــــــي قندمًا بالـــــــتراتيجية الشـــــــباب   )ا( 
ــباب، وهي مبادرة ع ى نياق منظومة األمم المتحدة في  2030 لعا  ــهن الشــــــ ــتراتيجية األمم المتحدة بشــــــ : الــــــ

 مجال األنشية والمشاريع المتع قة بالذ اه 

، ال ي ي د  إلى توفمر طائذة  “ح ول ف ـــــــائية من أجس منيقة المحيا ال ادس”ة مشـــــــرو  )ح( 
من الرــدمــاس البرنــامجيــة لــدول المحيا ال ــادس الجنزريــة من أجــس تعزيز قــدرت ــا ع ى تحقمق أهــدا  التنميــة  
لحد  المسـتدامة، في مجا س من ا تامر المناخ وصـمد األلـما  نمر المشـروة وا ت ـا س وال ـحة العالمية وا

 من مراطر اللوارث  

ــاد ة   ) (  ــاه كمحر  ل تنمية ا جتماعية وا قت ـــــ ــائية العالمية المعنية بالذ ـــــ المنتد اس الذ ـــــ
المســــــتدامة التي ت د  إلى تدعيم الشــــــراكاس والحوار المتواصــــــس  من أولــــــا  المجتمع العالمي بشــــــهن طائذة  

ودعم تنذم ها من خطل المشاركة الوالعة    “2030الذ اه  ”والعة من المسائس الذ ائية وإذكاه الوعي برية  
 لجميع الج اس الذاع ة المعنية بالذ اهر 

والقوائم الواردة أعطي ليســـــل ح ـــــرية، إذ  م ن الـــــتحداث مبادراس جديدة، ألنراج من ا مســـــاعدة  - 26
 ر“2030الذ اه ”الدول األع اه في تنذم  خية 

  
 الموارد  - ثالثًا  

تندعى الدول األع ـــــــــاه إلى ا نررا  النشـــــــــا في تعاون ف ـــــــــائي ثنائي ومتعدد األطرا  وإق يمي  - 27
ودولي أولــــــع نياقًا وبهشــــــ ال مرت ذة، تشــــــمس  ناه القدراس وتبادل المع وماس والبنى التحتية وإقامة مشــــــاريع  

ــادي واإلنمائي، حســــا ا  ــمن إطار التعاون ا قت ــ ــائي اــ ــتركة وإدماج التعاون الذ ــ ــاه، من أجس  مشــ قت ــ
 وخية تنذم هار  “2030الذ اه ”تعزيز تحقمق خية 

وتندعى الدول األع اه ولائر الج اس المانحة إلى التبرة بموارد من خارج الممزانية إلى م تا شؤون  -   28
 ، وفقًا لقواعد األمم المتحدة وإجراهات ار “ 2030الذ اه  ” الذ اه الرارجي من أجس الم ي قندمًا  تنذم  خية  

ــاه الرارجي   - 29 ــؤون الذ ــــ وينَحث األممن العا  ع ى النظر في مدى كذا ة الموارد التي توفَّر لم تا شــــ
في إطار دوري كهمانة ل جنة الــــــــــتردا  الذ ــــــــــاه الرارجي في األنراج الســــــــــ مية ولجنتم ا الذرعمتمن، وع ى 

شــية  ناه القدراس ل ــال  الدول  اــمان قدرة الم تا ع ى تنذم  و يته ع ى نحو كامس وفعَّال، بما في ذلك أن 
األع اه في مجال ع و  وتلنولوجيا الذ اه وتيبيقات ا، وك لك في مجال قانون الذ اه والسيالة الذ ائية، 

 وخية تنذم هار “2030الذ اه ”آخ ًا في اعتباري خية 
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 استعراض التقدم المحَرز  - رابعًا  
ينباي ل جنة الـــــتردا  الذ ـــــاه الرارجي في األنراج الســـــ مية أن تدراج في جدول أعمال كس دورة   - 30

 ـندًا يتي  لـ دول األع ــــــــــــــاه في ال جـنة ومراقبم ـا الدائممن تـبادل ما لدي م من مع وماس عن تجـارب م في تنذـم   
ة ل تقد  المحرا في  ، ينباي ل جنة أن تجري التعراج منت ف المد2025ر وفي عا  “2030الذ اه ”خية  

، ينباي ل جـنة أن تجري الــــــــــــــتعرااــــــــــــــًا ن ـائيًـّا لتنذـم  خية  2030ر وفي عـا  “2030الذ ــــــــــــــاه  ”تنذـم  خيـة  
 ، وأن تقد  تقريرًا إلى الجمعية العامة عن نتائ  ذلك ا لتعراجر“2030 الذ اه”
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