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ما ُتحرز من تقدم كبير في تط ير عل م وتكن ل جيا الفضـاء وتطبيقاتها، منن اننسـاا من  وإذ تؤكد 
استكشاف الك ا، وما تحقق من إنجازات باهرة في جه س استكشاف الفضاء، بما في ذلك تعميق فهم منظ مة  

لبشــرية جمعاء، وفي إنشــاء الك اكب والشــمو واألرذ ذاتها، وفي اســتخدام عل م وتكن ل جيا الفضــاء ل ــال  ا
 النظام القان ني الدولي الذي محنم األنشطة الفضائية،

في هذا ال ــــدس بالمحفل الفريد الم ج س على ال ــــعيد العالمي للتعاوا الدولي في مجال   وإذ تعترف 
لعلمية األنشــطة الفضــائية الذي تمللن لجنة اســتخدام الفضــاء الخارجي في األلراذ الســلمية ولجنتها الفر ية ا

 والتقنية ولجنتها الفر ية القان نية، بمساعدة منتب شؤوا الفضاء الخارجي في األمانة العامة،

بما للبشـرية من م ـلحة مشـتركة في تع ي  وت سـيا نطات اسـتكشـاف  وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسيخا 
الفضــــاء الخارجي واســــتخدامن في األلراذ الســــلمية، ب صــــفن مجاال مفت حا  للبشــــرية جمعاء، وفي م اصــــلة  
ــا  ب همية التعاوا الدولي في هذا  ــاء، وتمضــــــــ ــتمدة من ذلك جميا الدول األعضــــــــ الجه س كي تعمَّ الف ائد المســــــــ

 ي ينبغي تا تظل األمم المتحدة تضطلا بدور المنسق فين،الميداا الذ

تهمية التعاوا الدولي في إعالء ســـــــــــــياسة القان ا الدولي، بما في ذلك معايير القان ا    وإذ تع د تأك د 
الدولي للفضـــــاء المت ـــــلة بذلك وسورها المهم في التعاوا الدولي الســـــتكشـــــاف الفضـــــاء الخارجي واســـــتخدامن  

، وتهمية التقيد على توســا نطات ممنن بالمعاهدات الدولية التي تع ز اســتخدام الفضــاء األلراذ الســلمية في
 الخارجي في األلراذ السلمية لم اجهة التحدمات الجديدة الناشئة، وخ  صا  بالنسبة إلى البلداا النامية،

اعتبارها  من إمنانية حدوث سبات تسل  في الفضاء الخارجي، وإذ تضا في  وإذ يساورها بالغ القلق 
ــاء   ــتخدام الفضــــ ــاف واســــ ــتكشــــ ــطة الدول في ميداا اســــ تهمية الماسة الرابعة من معاهدة المباسئ المنظمة ألنشــــ

 ،( 1) الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى 

بضـرورة تا تسـهم جميا الدول األعضـاء، وال سـيما الدول التي لها قدرات كبيرة في ميداا  تسيل وإذ   
إســــــهاما  فعليا  في منا حدوث ســــــبات تســــــل  في الفضــــــاء الخارجي من تجل تع ي  التعاوا الدولي  الفضــــــاء،

 وت طيده في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامن في األلراذ السلمية،

من هشــــــاشــــــة بيئة الفضــــــاء والتحدمات التي تح ل سوا إمنانية اســــــتدامة    وإذ يسيييياورها بالغ القلق 
جي على المدى الط يل، وخ  صا  ارتطام الحطام الفضائي الذي مملل مس لة تلير قلق  تنشطة الفضاء الخار 

 جميا الدول،

ــلمية وفي  وإذ تالحظ  ــاء وتطبيقاتن في األلراذ الســــــ ــتكشــــــــاف الفضــــــ التقدم المحرز في تط ير اســــــ
عاوا الدولي مختلف مشــــــاريا الفضــــــاء ال طنية والتعاونية، وتهمية م اصــــــلة تط ير انطار القان ني لتع ي  الت 

 في ميداا الفضاء،

ب ا عل م وتكن ل جيا الفضــــاء وتطبيقاتها، بما فيها االت ــــاالت الســــاتلية ونظم رصــــد  واقتناعا منها 
ــ اتل، ت فر تسوات ال لنى عنها نمجاس حل ل مجدمة ط يلة األمد  ــطة الســـ األرذ وتكن ل جيات المالحة ب اســـ

ــتدامة ويمنن تا تســـــــــــهم ب  فعالية تكبر في الجه س الرامية إلى تع ي  التنمية في جميا في مجال التنمية المســـــــــ

 __________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
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بلداا العالم ومناطقن، وإذ تشــدس في هذا ال ــدس على ةــرورة تســخير ف ائد تكن ل جيا الفضــاء في ســبيل تنفيذ  
 ،( 2) 2030خطة التنمية المستدامة لعام 

ترلـب في تع ي  التنســــــــــــــيق والتعـاوا  ، وإذ  ( 3) من اآلـثار المـدمرة للك ارثوإذ يسييييييييياورهيا بيالغ القلق   
الدوليين على ال عيد العالمي في إسارة الك ارث وم اجهة حاالت الط ارئ من خالل إتاحة م يد من الخدمات  
الفضــــــائية والمعل مات الجغرافية المنانية لجميا البلداا وتعظيم االســــــتفاسة منها وتيســــــير بناء القدرات وتع ي   

 ارث، و خاصة في البلداا النامية،المؤسسات من تجل إسارة الك  

ب ا اســــــــــتخدام عل م وتكن ل جيا الفضــــــــــاء وتطبيقاتها في مجاالت  وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسيييييييخا  
بينهــا الرعـامـة ال ــــــــــــــحيــة عن ُبعــد والتعليم عن ُبعــد وإسارة الك ارث وحمــامـة البيئــة وإسارة الم ارس الطبي يـة   من

ــاهم في  ــد المحيطات والمناخ مســـ ــدي ورصـــ تحقيق تهداف المؤتمرات العالمية التي تعقدها األمم المتحدة للت ـــ
 لمختلف ج انب التنمية االقت اسمة واالجتما ية واللقافية، و خاصة القضاء على الفقر،

من اآلثار المدمرة لألمراذ المعدمة، ومنها جائحة مرذ فيروس ك رونا   وإذ يسيييييياورها بالغ القلق 
ب ال، على الحياة البشـــــــــــــرية والمجتما والتنمية، وإذ تحو المجتما الدولي على ( ومرذ فيروس إي 19-)ك فيد

تع ي  سور الحل ل المســـــــتمدة من عل م الفضـــــــاء، و خاصـــــــة سراســـــــة األو ئة ب اســـــــطة وســـــــائل االت ـــــــاالت،  
 تنشطة الرصد والت هب والت دي، في

ــتدامة الذي ُعقد ف وإذ تشيييي ر  ي ري  سي جانيرو بالبرازيل،  إلى تا مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المســـ
، تقر بــالــدور الهــام الــذي تؤسمــن عل م وتكن ل جيــا الفضـــــــــــــــاء 2012ح يراا/ي نيــن    22إلى    20في الفترة من  

 ،( 4) تع ي  التنمية المستدامة في

ــلمية عن تعمال سورتها  وقد نظرت  ــاء الخارجي في األلراذ الســـــــ في تقرير لجنة اســـــــــتخدام الفضـــــــ
 ،( 5) الرابعة والستين

ــلمية عن تعمال سورتها   تقر - 1  ــاء الخارجي في األلراذ الســــــــ ــتخدام الفضــــــــ تقرير لجنة اســــــــ
 ؛الرابعة والستين

على تا تنظر اللجنة، في سورتها الخامســـــــــــــة والســـــــــــــتين، في البن س الم ةـــــــــــــ  ية  توافق  - 2 
يما شـــــــــ الل ، آخذة في اعتبارها شـــــــــ الل جميا البلداا، وال ســـــــــ ( 6) الم صـــــــــى بها في سورتها الرابعة والســـــــــتين

 النامية؛ البلداا

بشـ ا اسـتدامة  21اعتماس اللجنة الديباجة والمباسئ الت جيهية البالغ عدسها    تالحظ بارتياح - 3 
ــيغتها ال ارسة في المرفق اللاني من تقرير اللجنة عن سروتها   ــاء الخارجي في األمد البعيد، ب ــــ تنشــــــطة الفضــــ

لتقنية المتعلق ، و إنشـــــــــــاء فريق عامل في إطار بند جدول تعمال اللجنة الفر ية العلمية وا( 7) اللانية والســـــــــــتين
 __________ 

 .70/1القرار  (2) 
 يدل م طل  ”الك ارث“ على الك ارث الطبي ية تو التكن ل جية. (3) 

 .274، المرفق، الفقرة 66/288القرار  (4) 
 (.A/76/20) 20ال ثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة الساسسة والسبع ا، الملحق رقم  (5) 

 .363المرجا نفسن، الفقرة  (6) 
 (، المرفق اللاني.A/74/20) 20المرجا نفسن، الدورة الرابعة والسبع ا، الملحق رقم  (7) 
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باســـتدامة تنشـــطة الفضـــاء الخارجي في األمد البعيد، بم جب خطة عمل خمســـية، وتالحش تا اللجنة شـــجع   
الدول والمنظمات الحن مية الدولية على اتخاذ تدابير ط عا  لضــــماا تنفيذ هذه المباسئ الت جيهية إلى تق ـــى  

ــــــي نجراء ح ار مؤســــــــــــســــــــــــي مت اصــــــــــــل ح ل  حد ممنن وعملي، وتشدس على تا اللجنة هي المحفل الرئيســــــ 
 المســائل المتعلقة بتنفيذ المباسئ الت جيهية واســــتعراةــــها؛

، الســـــــتين، في سورتها  ( 8) تا اللجنة الفر ية القان نية التابعة للجنة واصـــــــل  تعمالها تالحظ - 4 
 ؛75/92وفق التكليف ال اسر عن الجم ية العامة في قرارها 

على تا تنظر اللجنـة الفر يـة القـان نيـة، في سورتهـا الحـاسمـة والســــــــــــــتين، في البن س   توافق - 5 
ــاء الخارجي في األلراذ   ــتخدام الفضــ ــ  ية وتا تدع  الفريقين العاملين اللذين توصــــ  بهما لجنة اســ الم ةــ

في ذلك عقد مشـــــــــــــاورات فيما بين الدورات، حســـــــــــــب الحاجة، آخذة   ، بما( 9) الســـــــــــــلمية إلى االنعقاس من جديد
 اعتبارها ش الل جميا البلداا، وال سيما ش الل البلداا النامية؛ في

الدول األعضــــــاء التي ليســــــ  بعد تطرافا  في المعاهدات الدولية المنظمة الســــــتخدام   تحث - 6 
على النظر في الت ـــديق على تلك المعاهدات تو االنضـــمام إليها وفقا  لق انينها ال طنية  ( 10) الفضـــاء الخارجي

 وإسراجها في تشريعاتها ال طنية؛

الذي تعده منتب شـــــــــؤوا الفضـــــــــاء   تا المنهج الدراســـــــــي لقان ا الفضـــــــــاء  تالحظ بارتياح - 7 
الخارجي وتم نشره بجميا اللغات الرسمية لألمم المتحدة ممنن تا مشجا على إجراء م يد من الدراسات ساخل  
 الدول األعضاء بالتعاوا ما الكيانات المعنية سعما  لجه س بناء القدرات في مجال قان ا وسياسة الفضاء؛

ل المعني ـباســــــــــــــتعراذ اآللـيات اـلدولـية للتعـاوا في مجـال  بتقرير الفريق العـامـ  تحيط علميا - 8 
اســــتكشــــاف الفضــــاء الخارجي واســــتخدامن في األلراذ الســــلمية عن األعمال المضــــطلا بها في إطار خطة  

ــن ات ــين للجنة الفر ية  ( 11) عملن المتعدسة الســـــ ــة والخمســـــ ــاسســـــ ــ عة في الدورة الســـــ ــيغتن النهائية الم ةـــــ ، ب ـــــ
ير ي فر م ـــــــــــــــدرا  هــامــا للمعل مــات والت جيهــات المفيــدة لالةــــــــــــــطال  بــالم يــد القــان نيــة، وتالحش تا التقر 

 المشاريا المشتركة من جانب الدول المرتاسة للفضاء والدول الحديلة العهد بالفضاء، حسب االقتضاء؛ من

بـإنشـــــــــــــــاء فريق عـامـل في إطـار بنـد جـدول األعمـال المتعلق بـالتبـاسل العـام ل راء    ترحي  - 9 
ــ ا ــاء  النماذج  بشــــــــ ــاف م ارس الفضــــــــ ــتكشــــــــ القان نية الممننة ألنشــــــــــطة اللجنة الفر ية القان نية في مجال اســــــــ

 واستخدامها؛ واستغاللها
 __________ 

ر  جيم؛ انظر تمضـــــــــــــــا (، الف ـــــــــــــــل اللــاني، الفA/76/20)  20المرجا نفســـــــــــــــن، الــدورة الســـــــــــــــاسســـــــــــــــة والســــــــــــــبع ا، الملحق رقم    (8) 
A/AC.105/1243. 

 .224 و 223، الفقرتاا (A/76/20) 20ال ثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة الساسسة والسبع ا، الملحق رقم  (9) 
ئ المنظمة ألنشــــــطة الدول في ميداا اســــــتكشــــــاف واســــــتخدام الفضــــــاء الخارجي، بما في ذلك القمر واألجرام الســــــماوية  معاهدة المباس (10) 

(؛ واتفـات إنقـاذ المالحين الفضـــــــــــــــائيين وإعـاسة المالحين  United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843األخرى )
(؛ واتفاقية United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574الخارجي )الفضــــائيين ورسج األجســــام المطلقة في الفضــــاء  

(؛  United Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 13810المسـؤولية الدولية عن األةـرار التي تحدثها األجسـام الفضـائية )
(؛  United Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020واتفاقية تســـــــــجيل األجســـــــــام المطلقة في الفضـــــــــاء الخارجي )

ــماوية األخرى ) ــطة الدول على ســـط  القمر واألجرام السـ  ,United Nations, Treaty Series, vol. 1363واالتفات المنظم ألنشـ

No. 23002.) 
 (11) A/AC.105/C.2/112. 
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، في سورتهـــا اللـــامنـــة ( 12) تا اللجنـــة الفر يـــة العلميـــة والتقنيـــة واصــــــــــــــلـــ  تعمـــالهـــا  تالحظ -  10 
 ؛75/92والخمسين، وفق التكليف ال اسر عن الجم ية العامة في قرارها 

 التــاســــــــــــــعــةعلى تنــن ينبغي للجنــة الفر يــة العلميــة والتقنيــة تا تنظر، في سورتهــا    توافق -  11 
والخمسـين، في البن س الم ةـ  ية وتا تدع  األفرقة العاملة التي توصـ  بها لجنة اسـتخدام الفضـاء الخارجي  

ــلمية ــاورات بين الدورات، حســــــب الحاجة،   ( 13) في األلراذ الســــ إلى االنعقاس من جديد، بما في ذلك عقد مشــــ
 ية؛آخذة في اعتبارها ش الل جميا البلداا، وال سيما ش الل البلداا النام

ــاا/تبريل   12إلى تا ي م    تشيي ر ما التقد ر -  12  ــتين    2021نيسـ ــن ية السـ ــاسف الذكرى السـ صـ
ألول رحلة بشرية إلى الفضاء على انطالت، قام بها رائد الفضاء الس فياتي ي ري لالارين، مما فت  الطريق  

 الستكشاف الفضاء لم لحة البشرية جمعاء؛

 ـيا على ال ــــــــــــــعيـد الـدولي تم ز/ي ليـن الي م الـدولي للقمر، لالحتفـال ســــــــــــــن   20ي م   تعلن -  13 
ــر على ســــط  القمر في  ــن ية ألول هب ب للبشــ  11 في نطات رحلة تب ل   1969تم ز/ي لين   20بالذكرى الســ

إلى القمر، ما تخذ إنجازات جميا الدول في مجال اســــــــتكشــــــــاف القمر في االعتبار، وللت  ية العامة بشــــــــ ا 
 استكشاف القمر واستخدامن على نح  مستدام؛

تهمية تباسل المعل مات في ما يتعلق باكتشــــــــاف األجســــــــام القريبة من األرذ   تأك دتكرر  -  14 
التي قد تنط ي على مخاطر ورصـــد تلك األجســـام وتحديد خ ـــائ ـــها الفي يائية لضـــماا إسرا  جميا البلداا 

قريبــة  لألخطــار الممننــة، وال ســــــــــــــيمــا البلــداا النــاميــة ذات القــدرة المحــدوسة على التنبؤ بــارتطــام األجســـــــــــــــام ال
األرذ وعلى التخفيف من آثــار هــذا االرتطــام، وتؤكــد الحــاجــة إلى بنــاء القــدرات في مجــال الت ـــــــــــــــدي  من

لحـاالت الط ارئ وإسارة الك ارث على نح  فعـال في حـاـلة ارتطـام جســــــــــــــم قرـيب من األرذ، وتالحش ـبارتـيا   
سـتشـاري المعني بتخطيا البعلات العمل الذي تضـطلا بن الشـبنة الدولية لذنذار بخطر الك ينبات والفريق اال

ــام القريـبة   ــائـية لتع ي  التعـاوا الـدولي من تجـل التخفيف من الخطر الممنن الـذي تشــــــــــــــنلـن األجســــــــــــ الفضــــــــــــ
 ؛( 14) بدعم من المنتب، الذي مق م بدور األمانة الدائمة للفريق االستشاري األرذ،   من

ــاء مق م بالفعل بتن   تالحظ ما التقد ر -  15  فيذ تدابير لتخفيف الحطام  تا بعض الدول األعضــــــــــ
الفضـــــــــائي على تســـــــــاس ط عي من خالل آليات وطنية و ما يتســـــــــق ما المباسئ الت جيهية لتخفيف الحطام  
ــائي وما المباسئ  ــائي التي وةــــــــعتها لجنة التنســــــــيق المشــــــــتركة بين ال كاالت المعنية بالحطام الفضــــــ الفضــــــ

 ( 15) دام الفضــاء الخارجي في األلراذ الســلميةالت جيهية لتخفيف الحطام الفضــائي التي وةــعتها لجنة اســتخ
، وـتدع  اـلدول األخرى إلى تنفـيذ المـباسئ الت جيهـية لتخفيف  62/217وتقرتهـا الجم ـية العـامـة بم جـب قرارهـا 

األلراذ الســــــلمية ب اســــــطة اآلليات  الحطام الفضــــــائي التي وةــــــعتها لجنة اســــــتخدام الفضــــــاء الخارجي في 
 ال طنية المناسبة؛

 __________ 

ــاسســــة والســــبع ا، الملحق رقم ال ثائق الرســــمية للجم (12)  ــا A/76/20)  20 ية العامة، الدورة الســ (، الف ــــل اللاني، الفر  باء؛ انظر تمضــ
A/AC.105/1240. 

؛ انظر تمضـــــــــــــــا 147(، الفقرة A/76/20) 20ال ثـائق الرســــــــــــــميـة للجم يـة العـامـة، الـدورة الســـــــــــــــاسســـــــــــــــة والســــــــــــــبع ا، الملحق رقم   (13) 
A/AC.105/1240. 

 .210-205، الفقرات A/AC.105/1138انظر  (14) 
 والمرفق. 118 و 117(، الفقرتاا A/62/20) 20ال ثائق الرسمية للجم ية العامة، الدورة اللانية والست ا، الملحق رقم  (15) 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/92
https://undocs.org/ar/A/RES/75/92
https://undocs.org/ar/A/RES/62/217
https://undocs.org/ar/A/RES/62/217
https://undocs.org/ar/A/76/20
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
https://undocs.org/ar/A/76/20
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
https://undocs.org/ar/A/62/20


 A/RES/76/76 التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية 

 

6/10 21-18622 

 

تنن ال بد من تا ت لي الدول األعضــــــاء م يدا  من االهتمام لمشــــــنلة ال ياسة التدريجية  ترى  -  16 
في احتمال اصـــطدام األجســـام الفضـــائية، وال ســـيما األجســـام الفضـــائية التي تســـتخدم م ـــاسر الطاقة الن وية، 

ب األخرى المت ــلة بالحطام الفضــائي، وتدع  إلى م اصــلة البح ث ال طنية بشــ ا بالحطام الفضــائي وللج ان 
نة لرصــــد الحطام الفضــــائي وجما البيانات المتعلقة بن ونشــــرها؛  هذه المســــ لة وإلى اســــتحداث تكن ل جيا محســــَّ

، وت افق على وترى تنن ينبغي، قدر انمناا، ت ويد اللجنة الفر ية العلمية والتقنية بمعل مات في هذا الشـــــــــــ ا
تا التعاوا الدولي ةـروري للت سـا في وةـا االسـتراتيجيات المناسـبة الميسـ رة التكلفة للتقليل من تثر الحطام  

 الفضائي على البعلات الفضائية في المستقبل إلى الحد األسنى؛

ــاء،  تحث -  17  ــيما الدول التي لها قدرات كبيرة في ميداا الفضــــ ــاء، وال ســــ جميا الدول األعضــــ
ى المســاهمة بنشــاب في تحقيق الهدف المتملل في منا حدوث ســبات تســل  في الفضــاء الخارجي، باعتبار عل

 ذلك شرطا  تساسيا  لتع ي  التعاوا الدولي في استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامن في األلراذ السلمية؛

م اصــــــلة  إلى اللجنة تا ت اصــــــل النظر، على ســــــبيل األول ية، في ســــــبل ووســــــائل    تطل  -  18 
ــلمية وتا تقدم تقريرا  عن ذلك إلى الجم ية العامة في سورتها  ــاء الخارجي في األلراذ الســــــ اســــــــتخدام الفضــــــ
الســــابعة والســــبعين، وت افق على ةــــرورة تا ت اصــــل اللجنة النظر في المنظ ر األوســــا نطاقا  ألمن الفضــــاء 

فضــــــــــائية ب ماا و رو  المســــــــــؤولية، يرتبا بذلك من تم ر ممنن تا تفيد في ةــــــــــماا تنفيذ األنشــــــــــطة ال وما
 ذلك ُسبل تع ي  التعاوا على الُ عد الدولي وانقليمي واألقاليمي تحقيقا  لذلك الهدف؛ في بما

التعاوا الدولي في اســــــــــتكشــــــــــاف  الدور المهم الذي مضــــــــــطلا بن المنتب في تع ي     تؤكد -  19 
واالجتما ية والعلمية، ال ســــيما ل ــــال   الفضــــاء الخارجي واســــتخدامن الســــلمي أللراذ التنمية االقت ــــاسمة  

 ؛البلداا النامية

لتع ي  التعـاوا الـدولي   2021برنـامج العمـل الـذي ينفـذه المنتـب في عـام   تالحظ بيارتيياح -  20 
ــاء وتطبيقاتها  ــلمية واســـتخدام عل م وتكن ل جيا الفضـ ــائية لأللراذ السـ في مجال االةـــطال  باألنشـــطة الفضـ

مية المســــتدامة المتفق عليها سوليا، بما في ذلك حلقات العمل والندوات التي تعقد في ســــبيل تحقيق تهداف التن 
من تجل بناء القدرات، والمســـاعدة المقدمة إلى البلداا النامية، بناء على طلبها، في مجال وةـــا الســـياســـات  

تع ي  القدرات المؤسسية  والتشريعات ال طنية المتعلقة بالفضاء وفقا  للقان ا الدولي للفضاء، واألعمال المنفذة ل
 في مجال األنشطة الفضائية؛

، في هذا ال ـــــــــدس، باألنشـــــــــطة التي مضـــــــــطلا بها المنتب حاليا من تجل النه ذ ترح  -  21 
األهداف   ةبالمســـاواة بين الجنســـين وتع ي  سور المرتة في األنشـــطة الفضـــائية، بســـبل منها بناء القدرات المحدس

واألنشـــطة االســـتشـــارية التقنية، و الجه س الرامية إلى تشـــجيا المشـــاركة النشـــطة للمرتة والفتاة في تدريو العل م 
 والتكن ل جيا والهندسة والرياةيات، وتدع  الدول األعضاء إلى تقدمم تبرعات لتلك األنشطة؛

العلمية والتقنية ولجنتها الفر ية    إلى المنتب تا ي اصـل إطال  اللجنة ولجنتها الفر ية   تطل   -  22 
 ، على حالة تنشطة بناء القدرات التي مضطلا بها؛ 2022القان نية، كل في سورتن التي سيعقدها في عام 

ب نشـــــــــطة بناء القدرات المنج ة في إطار برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضـــــــــائية،   تقر -  23 
 ؛( 16) وال سيما البلداا النامية، المشاِركة في تلك األنشطةالتي تع س بف ائد فريدة على الدول األعضاء، 

 __________ 

 ، الفر  اللاني.A/AC.105/1240 انظر (16) 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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األنشــــــــــــــطـة المضــــــــــــــطلا بهـا في إطـار برـنامج األمم المتحـدة الســــــــــــــتخـدام   تالحظ بيارتيياح -  24 
ــتجابة في حاالت الط ارئ ) ــائية في إسارة الك ارث واالسـ (، وتقر باننجازات  UN-SPIDERالمعل مات الفضـ

تشـــــــــــاري المقدم إلى الدول األعضـــــــــــاء في إطار هذا البرنامج منذ إنشـــــــــــائن الهامة التي تحقق  والدعم االســـــــــــ 
، إةــافة إلى المســاهمات القيمة التي قدمتها شــبنة مناتب الدعم انقليمية التابعة لن، وتشــجا  ( 17) 2006 عام

ــافية الالزمة لتمنينن من   ــاس تط عي، بالم ارس انةــــ ــاء على تا ت وس البرنامج، على تســــ تلبية الدول األعضــــ
 الطلب المت ايد على الدعم في ال ق  المناسب؛

، الذي ( 18) 2030-2015تهمية إطار ِسنداي للحد من مخاطر الك ارث للفترة   تكرر تأك د -  25 
مســـــــــلجم بقيمة تكن ل جيا الفضـــــــــاء ورصـــــــــد األرذ أللراذ إسارة الك ارث وم اجهة حاالت الط ارئ، وتالحش  

ب و رنامجن الســتخدام المعل مات الفضــائية في إسارة الك ارث واالســتجابة في  بارتيا  الجه س التي يبذلها المنت 
حاالت الط ارئ من تجل النه ذ بالتعاوا الدولي ك ســيلة لتع ي  اســتخدام تكن ل جيا الفضــاء وما يت ــل بها 

ــعيدين ال طني والمحلي في  ــتداممن خدمات على ال ـ ــنداي وخطة التنمية المسـ ــاهمة في تنفيذ إطار سـ ة المسـ
 ؛2030لعام 

التقدم المت اصــل الذي تحرزه اللجنة الدولية المعنية بالنظم العالمية لســ اتل    تالحظ بارتياح -  26 
ــفتن األمانة التنفيذمة للجنة الدولية صـــ ق تحقيق الت اتم والت افق التشـــغيلي بين   المالحة بدعم من المنتب ب ـ

والمالحة والت قي  وفي مجال تع ي  اسـتخدام النظم العالمية  النظم الفضـائية العالمية وانقليمية لتحديد الم اقا
لســـــــــــ اتل المالحة وإسماجها في البنى التحتية ال طنية، و خاصـــــــــــة في البلداا النامية، وتالحش ما التقدير تا 

تشـــــــــــرين   1تيل ل/ســـــــــــبتمبر إلى  27 في الفترة من،  اجتماعها الخامو عشـــــــــــر في فيينا تاللجنة الدولية عقد
 ؛2021 ر  األول/تكت  

م اصــلة المراك  انقليمية لتدريو عل م وتكن ل جيا الفضــاء المنتســبة إلى    تالحظ ما التقد ر  -  27 
ــام   ــا التعليميـــة في عـ ــاا لتـــدريو عل م   2021األمم المتحـــدة برامجهـ ــدا  المرك اا انقليميـــاا األفريقيـ ــديـ وهي تحـ

ــاء، بـاللغتين الفرنســـــــــــــيـة واننكلي يـة، الم ج س  اا في المغرق ونيجيريـا على الت الي، والمرك   وتكن ل جيـا الفضــــــــــــ
انقليمي لتدريو عل م وتكن ل جيا الفضــاء في منطقة آســيا والمحيا الهاسئ الم ج س في ال ــين، ومرك  تدريو 
ــيا والمحيا الهاسئ الم ج س في الهند، والمرك  انقليمي لتدريو عل م  ــاء في منطقة آســـــــ عل م وتكن ل جيا الفضـــــــ

ء في تمرينا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولن حرماا جام ياا في البرازيل والمنســـــــــيك،  وتكن ل جيا الفضـــــــــا 
ــجا المراك  انقليمية على   ــيا الم ج س في األرسا، وتشـــــــــــ ــاء لغر ي آســـــــــــ ومرك  تدريو عل م وتكن ل جيا الفضـــــــــــ

ة تا ت اصــــل المراك   تســــتمر في تع ي  الت ســــا في إشــــرا  المرتة في برامجها التعليمية، وت افق على ةــــرور  تا 
 انقليمية م افاة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األلراذ السلمية بمعل مات عن تنشطتها؛ 

التقــدم المحرز في إنشـــــــــــــــاء مرك  إقليمي جــديــد لتعليم عل م وتكن ل جيــا   تالحظ بييارتييياح -  28 
اآلســـــــــــي ية، تابا لألمم المتحدة، تســـــــــــتضـــــــــــيفن تكاسممية وكالة الفضـــــــــــاء   -الفضـــــــــــاء في المنطقة األورو ية 

روســـن زم س، على نح  ما اقترحتن حن مة االتحاس الروســـي، و خاصـــة النتيجة انمجابية التي خل ـــ  إليها 
 ؛2021م مسرها المنتب في آق/تلسطو بعلة تقيي 

 __________ 

 .61/110القرار انظر  (17) 
 ، المرفق اللاني.69/283القرار  (18) 

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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على تا التعاوا على ال ــعيدين انقليمي واألقاليمي في مجال األنشــطة الفضــائية   تشييدد -  29 
تمر تســــاســــي لتع ي  اســــتخدام الفضــــاء الخارجي في األلراذ الســــلمية ومســــاعدة الدول األعضــــاء في تنمية 

، وتطلب إلى المنظمات  2030نمية المســـــتدامة لعام قدراتها في مجال الفضـــــاء والمســـــاهمة في تنفيذ خطة الت 
انقليميــة المعنيــة وتفرقــة الخبراء التــابعــة لهــا، تحقيقــا  لهــذه الغــامــة، ت فير المســـــــــــــــاعــدة الالزمــة لتمنين البلــداا 

تنفيذ الت صــيات ال ــاسرة عن المؤتمرات انقليمية، وتالحش في هذا ال ــدس تهمية مشــاركة المرتة على قدم   من
 ما الرجل في جميا مياسين العل م والتكن ل جيا؛ المساواة 

منظمة التعاوا الفضــــائي  قبيلفي ذلك ال ــــدس بالدور الهام الذي تؤسمن منظمات من   تقر -  30 
آلســــــــــــــيـا والمحيا الهـاسئ ووكـالـة الفضــــــــــــــاء األورو يـة والمؤتمرات وليرهـا من اآلليـات، ملـل مؤتمر القيـاسات  

ــتدامة، والملتقى انقليمي ل كاالت  األفريقية بشـــــــ ا تســـــــخير عل م وتكن ل  جيا الفضـــــــاء أللراذ التنمية المســـــ
ــاء، في تع ي  التعاوا انقليمي  ــيا والمحيا الهاسئ، ومؤتمر القارة األمرينية المعني بالفضــــــ ــاء في آســــــ الفضــــــ

 والدولي بين الدول؛

ــتراتيجية األفريقيتتشيييي ر   -   31  ــياســــــة واالســــ ين بشــــــ ا إلى اعتماس مؤتمر االتحاس األفريقي الســــ
ــاء في  ــرين، التي عقدت في تسمو تبابا في  الفضـــ ــة والعشـــ ــاسســـ   كان ا اللاني/   31 و   30سورتن العاسمة الســـ

ــاء الخارجي   ، وتالحش تا 2016يناير   هذا اننجاز مملل الخط ة األولى نح  تحقيق برنامج تفريقي للفضـــــــــ
ــاء ، وتالحش بارتيا  في هذا ال 2063ةــــــمن إطار خطة االتحاس األفريقي لعام   ــاء وكالة الفضــــ  ــــــدس إنشــــ

 األفريقية، التي تستضيفها م ر؛ 

على ةـرورة زياسة ف ائد تكن ل جيا الفضـاء وتطبيقاتها والمسـاهمة في زياسة األنشـطة    تشيدد -  32 
في ذلك  الفضـائية الم اتية للنم  االقت ـاسي المطرس والتنمية المسـتدامة على نح  منظَّم في جميا البلداا، بما

التحتية المســتدامة للبيانات الفضــائية على ال ــعيدين انقليمي وال طني و ناء القدرة على التكيف تع ي  البنى  
 للحد من آثار الك ارث، و خاصة في البلداا النامية؛

الحــاجــة إلى الترويج لف ائــد تكن ل جيــا الفضـــــــــــــــاء وتطبيقــاتهــا في المؤتمرات    تكرر تييأك ييد -  33 
ــية ومؤتمرات القمة التي تعقد ــاسمة واالجتما ية واللقافية الرئيســـــــــــ ها األمم المتحدة في مياسين التنمية االقت ـــــــــــ

ــاء وتطبيقاتها على  ــرورة الترويج لألهمية الج هرية لعل م وتكن ل جيا الفضـ ــلِجم بضـ ــلة بها، وُتسـ والمياسين المت ـ
ا، بما في ذلك كل من ال عيد العالمي وانقليمي وال طني والمحلي في إعداس السياسات و رامج العمل وتنفيذه

المؤتمرات ومؤتمرات القمــــة، وفي تنفيــــذ خطــــة التنميــــة   تلــــك  تهــــداف  الراميــــة إلى تحقيق  من خالل الجه س 
 ؛2030المستدامة لعام 

الدول األعضــــــاء على تا تســــــعى، تحقيقا  لهذه الغامة، إلى إسراج جدوى تطبيقات  تشييييجا -  34 
عل م وتكن ل جيا الفضـــاء واســـتخدام البيانات الجغرافية المســـتمدة من الفضـــاء، وعم ما البيانات والبنى التحتية 

 الفضائية، في تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة والعمليات، ما إشرا  المنتب في هذا ال دس؛

ــار  في تلك المؤتمرات ومؤتمرات القمة والعمليات واألنشــــطة   تشيييجا -  35  المنتب على تا مشــ
ــاء، وتا ينظم تنشــــطة بناء القدرات ويعقد المحاةــــرات   األخرى مشــــاركة فعالة سعما  ألهدافها، حســــب االقتضــ
ويشــــــــــــار  في األنشــــــــــــطة األكاسممية والبحلية ب ية تع ي  التعاوا الدولي في اســــــــــــتخدام الفضــــــــــــاء الخارجي  

 األلراذ السلمية؛ في
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االجتما  المشـتر  بين ال كاالت بشـ ا تنشـطة الفضـاء الخارجي )آلية األمم المتحدة  تحث -  36 
بل التي تكفل مســـــاهمة عل م وتكن ل جيا الفضـــــاء   للفضـــــاء( على تا ي اصـــــل، تح  قياسة المنتب، بحو الســـــس

ــتدامة لعام  ــاركة، ، وتشــــجا كيانا2030وتطبيقاتها في خطة التنمية المســ ت منظ مة األمم المتحدة على المشــ
 حسب االقتضاء، في جه س التنسيق التي تبذلها آلية األمم المتحدة للفضاء؛

المنتب على م اصـــلة االةـــطال  ب نشـــطة بناء القدرات والت اصـــل المرتبطة ب من  تشييجا -  37 
ــاء الخارجي، ح ــفافية و ناء اللقة في تنشـــطة الفضـ ــاء و تدابير كفالة الشـ ــيات الفضـ ــمن سـ ــاء، وةـ ســـب االقتضـ

 استدامة األنشطة في الفضاء الخارجي في األمد البعيد؛

المنتب على م اصـلة اسـتكشـاف السـبل القائمة والفرج الجديدة ل ياسة قدرتن    تشيجا ييضيا -  38 
ســـتخدام  في مجال ا، وال ســـيما البلداا النامية،  على تلبية الطلب المت ايد على الدعم المقدم لتع ي  قدرة البلداا
 عل م وتكن ل جيا الفضاء وتطبيقاتها وإبالغ اللجنة بتلك الجه س؛

على ةــرورة تا مســعى المنتب إلى تع ي  تفاعلن ما الكيانات من قطا  ال ــناعة  توافق -  39 
 ؛( 19) ومن القطا  الخاج ل ياسة الدعم الذي تقدمن إلى مجمل عمل المنتب ومساهماتها فين

كيانات ذات ال لة في منظ مة األمم المتحدة، والمنظمات الحن مية الحن مات، وال  تناشد -  40 
الدولية والمنظمات لير الحن مية، والمؤسسات، والكيانات من قطا  ال ناعة ومن القطا  الخاج، واألفراس،  
تقدمم تبرعات إلى ال ـندوت االسـتئماني لدعم برنامج األمم المتحدة السـتخدام الفضـاء الخارجي في األلراذ  

لسـلمية من تجل سعم الجه س التي يبذلها المنتب للح ـ ل على م ارس إةـافية من تجل تيسـير التنفيذ الكامل  ا
لبرنامج عملن، بما في ذلك، حســب االقتضــاء، تم يل المشــاريا الخاصــة، ومن تجل مســاعدة المنتب ب ســائل 

 النامية؛ تخرى في تنفيذ تنشطة التعاوا والمساعدة التقنيين، و خاصة ل ال  البلداا

تا سول تورو ا الشرقية، وسول تمرينا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي وسول تورو ا    تالحظ -  41 
لمناصــب النائب اللاني لرئيو اللجنة/مقرر اللجنة، ورئيو اللجنة   الغر ية وسوال  تخرى قام  بتســمية مرشــحيها

، وتحـــو الـــدول  2023-2022ى الت الي، للفترة  الفر يـــة العلميـــة والتقنيـــة والنـــائـــب األول لرئيو اللجنـــة، عل
األفريقية وسول آســــيا والمحيا الهاسئ على تســــمية مرشــــحيها لمن ــــبي رئيو اللجنة الفر ية القان نية ورئيو 
ــاء منتب كل منها  اللجنة، على الت الي، في ال ق  المناســـــــــــــب لكي تنتخب اللجنة ولجنتاها الفرعيتاا تعضـــــــــــ

 ؛( 20) 2022سوراتها في عام  في

 ؛( 21) تا ت ب  تنغ ال و نغالسمش و نما وسل فينيا والك ي  تعضاء في اللجنةتقرر  -  42 

ــد  تؤيد -  43  قرار اللجنة من  مرك  المراقب الدائم للمعهد الدولي لت حيد القان ا الخاج ومرصـــ
Square Kilometre Array (22 )؛ 

 __________ 
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؛  339- 336(، الفقرات  A/76/20)   20رقم وال ثائق الرســـمية للجم ية العامة، الدورة الســـاسســـة والســـبع ا، الملحق  ؛  92/ 75انظر القرار   (20) 

 .الم جهة من منتب شؤوا الفضاء الخارجي إلى الدول األعضاء في اللجنة   202تشرين األول/تكت  ر    22والرسالة الرسمية المؤرخة  
 .344-340(، الفقرات A/76/20) 20الدورة الساسسة والسبع ا، الملحق رقم ، ال ثائق الرسمية للجمعيـة العامـة (21) 
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وفقا ،  Open Lunar Foundationقرار اللجنة من  مرك  المراقب لمنظمة  تؤيد ييضيييا   -  44 
 ؛( 23) لذجراءات التي تتبعها اللجنة

المجم عات انقليمية على تا تحو الدول األعضــــاء في لجنة اســــتخدام الفضــــاء   تشيييجا -  45 
لمشـــاركة الفعالة  الخارجي في األلراذ الســـلمية التي هي تمضـــا  تعضـــاء في تلك المجم عات انقليمية على ا

 في تعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتين.

 49الجلسة العامة 
 2021كان ا األول/سمسمبر  9
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