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    ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩ يف قرار اختذته اجلمعية العامة
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  ])A/70/495( االستعمار (اللجنة الرابعة)

  

ــارجي يف األغـــراض        - ٧٠/٨٢ ــاء اخلـ ــدويل يف اســـتخدام الفضـ ــاون الـ التعـ
  السلمية

  
 ،إن اجلمعية العامة  

 ١٩٩٦كـــــانون األول/ديســــــمرب   ١٣املــــــؤرخ  ٥١/١٢٢اراـــــا  إىل قر إذ تشـــــري   
ــؤرخ  ٥٤/٦٨ و ــمرب  ٦املــــ ــانون األول/ديســــ ــؤرخ  ٥٩/٢ و ١٩٩٩كــــ ــرين  ٢٠املــــ تشــــ

 ٢٠٠٦كانون األول/ديسـمرب   ١٤املؤرخني  ٦١/١١١ و ٦١/١١٠ و ٢٠٠٤األول/أكتوبر 
ــؤرخ  ٦٢/١٠١ و ــمرب   ١٧املـ ــانون األول/ديسـ ــؤرخ  ٦٢/٢١٧ و ٢٠٠٧كـ ــانون  ٢٢املـ كـ

 ٦٥/٢٧١ و ٢٠١٠كـــانون األول/ديســـمرب  ١٠املـــؤرخ  ٦٥/٩٧ و ٢٠٠٧ل/ديســـمرب األو
ــؤرخ  ــان/أبريل  ٧املـــ ــؤرخ  ٦٦/٧١ و ٢٠١١نيســـ ــمرب   ٩املـــ ــانون األول/ديســـ  ٢٠١١كـــ

ــؤرخ  ٦٧/١١٣ و ــمرب   ١٨املــ ــانون األول/ديســ ــؤرخ  ٦٨/٥٠ و ،٢٠١٢كــ ــانون  ٥املــ كــ
 ٢٠١٣/ديســمرب كــانون األول ١١املــؤرخني  ٦٨/٧٥ و ٦٨/٧٤ و ٢٠١٣ديســمرب /األول

  ،٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٥املؤرخ  ٦٩/٨٥  و

حرز مـن تقـدم كـبري يف تطـوير علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا،         أُ ما وإذ تؤكد  
مكن اإلنسان من استكشاف الكـون، ومـا حتقـق يف السـنوات اخلمسـني املاضـية مـن إجنـازات         

هــم منظومــة الكواكــب والشــمس بــاهرة يف جهــود استكشــاف الفضــاء، مبــا يف ذلــك تعميــق ف 
ــا الفضــاء لصــاحل البشــرية مجعــاء، ويف إنشــاء      ــوم وتكنولوجي واألرض ذاــا، ويف اســتخدام عل

 النظام القانوين الدويل الذي حيكم األنشطة الفضائية،

يف هذا الصدد باحملفل الفريد املوجود على الصعيد العاملي للتعـاون الـدويل    وإذ تعترف  
ضـائية الـذي متثلـه جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          يف جمال األنشـطة الف 
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وجلنتــها الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وجلنتــها الفرعيــة القانونيــة، مبســاعدة مكتــب شــؤون الفضــاء  
 اخلارجي يف األمانة العامة،

بالـــذكرى الســـنوية اخلمســـني إلنشـــاء مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين         وإذ ترحـــب  
ــاف الف ــال ـــا       باستكشـ ــرر االحتفـ ــراض الســـلمية املقـ ــتخدامه يف األغـ ــاء اخلـــارجي واسـ ضـ

، واليت سـتمثل فرصـة للنظـر يف الوضـع احلـايل ملسـامهة اللجنـة يف إدارة الفضـاء         ٢٠١٨ عام يف
 وهيئتاهــا الفرعيتــانقبل، حيــث شــرعت اللجنــة تالعــاملي وحتديــد مســار هــذه املســامهة يف املســ 

 ،٢٠١٨وضوعية لكل منها يف عام األعمال التحضريية للدورات امل  يف

مبا للبشـرية مـن مصـلحة مشـتركة يف تعزيـز وتوسـيع نطـاق         اقتناعا راسخا وإذ تقتنع  
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، بوصـفه جمـاال مفتوحـا للبشـرية     

ضـا بأمهيـة   مجعاء، ويف مواصلة اجلهود كي تشمل الفوائد املستمدة من ذلك مجيـع الـدول، وأي  
 التعاون الدويل يف هذا امليدان الذي ينبغي أن تظل األمم املتحدة تضطلع بدور املنسق فيه،

أمهيــة التعــاون الــدويل يف إعــالء ســيادة القــانون، مبــا يف ذلــك معــايري   وإذ تعيــد تأكيــد  
قانون الفضاء املتصـلة بـذلك ودورهـا املهـم يف التعـاون الـدويل الستكشـاف الفضـاء اخلـارجي          

استخدامه يف األغراض السلمية، وأمهيـة التقيـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن باملعاهـدات الدوليـة         و
اليت تعزز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ملواجهة التحديات اجلديـدة الناشـئة،   

 وخصوصا بالنسبة إىل البلدان النامية،

 الفضـاء اخلـارجي،   مـن إمكانيـة حـدوث سـباق تسـلح يف      وإذ يساورها القلـق البـالغ    
وإذ تضع يف اعتبارها أمهية املادة الرابعة من معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان       

 ،)١(استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

رية الـدول الـيت هلـا قـدرات كـب      ال سـيما بضرورة أن تسـهم مجيـع الـدول، و    موإذ تسلّ  
ميـــدان الفضـــاء، إســـهاما فعليـــا يف منـــع حـــدوث ســـباق تســـلح يف الفضـــاء اخلـــارجي           يف

تعزيــز التعــاون الــدويل وتوطيــده يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه  أجــل مــن
 األغراض السلمية،  يف

ــالغ    ــق البـ ــاورها القلـ ــول      وإذ يسـ ــيت حتـ ــديات الـ ــاء والتحـ ــة الفضـ ــة بيئـ ــن هشاشـ مـ
ة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي علــى املــدى الطويــل، وخصوصــا أثــر احلطــام  إمكانيــة اســتدام دون

 الفضائي الذي ميثل مسألة تثري قلق مجيع الدول،

_______________ 

)١( United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843 ـــي، انظـــر القــرار  [لالطــالع علــى ا ــنص العربــ ل
  .)، املرفق]٢١ -(د   ٢٢٢٢
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التقـــدم احملـــرز يف تطـــوير استكشـــاف الفضـــاء وتطبيقاتـــه يف األغـــراض   وإذ تالحـــظ  
انوين السلمية ويف خمتلف مشاريع الفضاء الوطنية والتعاونية، وأمهية مواصـلة تطـوير اإلطـار القـ    

 لتعزيز التعاون الدويل يف ميدان الفضاء،

بــأن علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء وتطبيقاــا، مثــل االتصــاالت الســاتلية   واقتناعــا منــها  
غـىن عنـها إلجيـاد     ال ونظم رصد األرض وتكنولوجيات املالحة بواسطة السواتل، توفر أدوات

ن أن تسـهم بفعاليـة أكـرب يف اجلهـود     حلول جمدية طويلة األمد يف جمال التنميـة املسـتدامة وميكـ   
ــدد،       ــذا الصـ ــدد، يف هـ ــه، وإذ تشـ ــامل ومناطقـ ــدان العـ ــع بلـ ــة يف مجيـ ــز التنميـ ــة إىل تعزيـ الراميـ

 ،)٢(٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام لتنفيذضرورة تسخري فوائد تكنولوجيا الفضاء   على

ــالغ     ــق الب ــدمرة للكــوارث   وإذ يســاورها القل ــار امل ــن اآلث ــز  ، وإذ ت)٣(م رغــب يف تعزي
التنســيق والتعــاون الــدوليني علــى الصــعيد العــاملي يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت    
الطوارئ من خالل إتاحـة مزيـد مـن اخلـدمات الفضـائية واملعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة جلميـع          
ــن أجــل إدارة       ــز املؤسســات م ــدرات وتعزي ــاء الق ــها وتيســري بن ــدان وتعظــيم االســتفادة من  البل

 الكوارث، وخباصة يف البلدان النامية،

بـــأن اســـتخدام علـــوم وتكنولوجيـــا الفضـــاء وتطبيقاـــا   اقتناعـــا راســـخا وإذ تقتنـــع  
جماالت من قبيل الرعاية الصحية من بعـد والتعلـيم مـن بعـد وإدارة الكـوارث ومحايـة البيئـة         يف

ف املـؤمترات العامليـة الـيت    املنـاخ يسـاهم يف حتقيـق أهـدا    و احملـيط  وإدارة املوارد الطبيعية ورصـد 
تعقــدها األمــم املتحــدة للتصــدي ملختلــف جوانــب التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة،  

 وخباصة القضاء على الفقر،

من اآلثار املـدمرة لألمـراض املعديـة، ومنـها مـرض فـريوس        وإذ يساورها القلق البالغ  
وإذ حتث اتمـع الـدويل علـى تعزيـز دور احللـول       إيبوال، على احلياة البشرية واتمع والتنمية،

املســتمدة مــن علـــوم الفضــاء، وخباصــة علـــم األوبئــة البعــدي، يف أنشـــطة الرصــد والتأهـــب        
 والتصدي،

ــري   ــذي ع    وإذ تشـــ ــتدامة الـــ ــة املســـ ــدة للتنميـــ ــم املتحـــ ــؤمتر األمـــ ــد يفإىل أن مـــ  قـــ
، أقـر بالـدور اهلـام    ٢٠١٢ه حزيران/يونيـ  ٢٢إىل  ٢٠جانريو، الربازيل، يف الفترة من  دي ريو

 ،)٤(الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تعزيز التنمية املستدامة

_______________ 

  .٧٠/١القرار   )٢(
  .إىل الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية“ الكوارث”حييل مصطلح   )٣(
  .٢٧٤، املرفق، الفقرة ٦٦/٢٨٨القرار   )٤(
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ــرت    ــد نظـ ــلمية      وقـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــة اسـ ــر جلنـ يف تقريـ
 ،)٥(أعمال دورا الثامنة واخلمسني  عن

ن أعمـال  تقرير جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـ       تقر  - ١  
 ؛)٥(دورا الثامنة واخلمسني

على أنه ينبغي للجنة أن تنظر، يف دورا التاسعة واخلمسني، يف البنـود   توافق  - ٢  
آخذة يف اعتبارها شواغل مجيع البلـدان،   ،)٦(ا يف دورا الثامنة واخلمسني ىاملوضوعية املوص

 النامية؛ شواغل البلدان ال سيماو 

يف دورـا   )٧(أن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة واصلت أعماهلا تالحظ  - ٣  
 ؛٦٩/٨٥الرابعة واخلمسني وفق التكليف الصادر عن اجلمعية العامة يف قرارها 

على أنه ينبغي للجنة الفرعية القانونية، يف دورا اخلامسـة واخلمسـني،    توافق  - ٤  
لجنـة إىل االنعقـاد مـن    الاملوضوعية وأن تدعو األفرقة العاملة اليت أوصت ـا   أن تنظر يف البنود

 شواغل البلدان النامية؛ ال سيما، آخذة يف اعتبارها شواغل مجيع البلدان، و)٨(جديد

الدول اليت ليست بعـد أطرافـا يف املعاهـدات الدوليـة املنظمـة السـتخدام        حتث  - ٥  
التصــديق علــى تلــك املعاهــدات أو االنضــمام إليهــا وفقــا    علــى النظــر يف  )٩(الفضــاء اخلــارجي

 لقوانينها الوطنية وإدراجها يف تشريعاا الوطنية؛

أن املنهج الدراسـي لقـانون الفضـاء الـذي أعـده مكتـب        مع االرتياح تالحظ  - ٦  
ومت نشـره جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة        التـابع لألمانـة العامـة    شؤون الفضاء اخلارجي

_______________ 

  .)A/70/20( ٢٠ ، امللحق رقمالسبعونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )٥(
  .٣٦٠املرجع نفسه، الفقرة   )٦(
  .A/AC.105/1090و  جيم؛ - املرجع نفسه، الفصل الثاين  )٧(
  .٢٧١ إىل ٢٦٦ الفقرات )،A/70/20( ٢٠ ، امللحق رقمالسبعونالوثائق الرمسية للجمعيـة العامـة، الدورة   )٨(
معاهـدة املبـادئ املنظمــة ألنشـطة الـدول يف ميــدان استكشـاف واسـتخدام الفضــاء اخلـارجي، مبـا يف ذلــك          )٩(

)؛ واتفــاق إنقــاذ United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى (
  األجســــــام املطلقــــــة يف الفضــــــاء اخلــــــارجي   الفضــــــائيني وإعــــــادة املالحــــــني الفضــــــائيني ورد املالحــــــني

)United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574        ؛ واتفاقيـة املسـؤولية الدوليـة عـن األضـرار الـيت حتـدثها(
قيـة تسـجيل األجسـام املطلقـة     )؛ واتفاUnited Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 13810األجسـام الفضـائية (  

)؛ واالتفـاق املـنظم ألنشـطة الـدول     United Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020الفضاء اخلارجي ( يف
  .)United Nations, Treaty Series, vol. 1363, No. 23002على سطح القمر واألجرام السماوية األخرى (
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ذات الكيانـات   الـدول بالتعـاون مـع    إجـراء مزيـد مـن الدراسـات داخـل      كن أن يشجع علـى مي
 دعما جلهود بناء القدرات يف جمال قانون وسياسة الفضاء؛ الصلة

 )١٠(أن اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة واصـلت أعماهلـا       تالحظ  - ٧  
 ؛٦٩/٨٥عن اجلمعية العامة يف قرارها  دورا الثانية واخلمسني، وفق التكليف الصادر  يف

ــق  - ٨   ــة العلميــة والتقنيــة، يف دورــا الثالثــة         تواف علــى أنــه ينبغــي للجنــة الفرعي
ــة       ــيت أوصــت ــا جلن ــة ال ــة العامل ــدعو األفرق ــود املوضــوعية وأن ت واخلمســني، أن تنظــر يف البن

يد، آخـذة يف اعتبارهـا   إىل االنعقاد من جد )١١(استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
 شواغل البلدان النامية؛ ال سيماشواغل مجيع البلدان، و

أمهيـة تبـادل املعلومـات فيمـا يتعلـق باكتشـاف األجسـام القريبـة          تأكيد تكرر  - ٩  
من األرض الـيت قـد تنطـوي علـى خمـاطر ورصـد تلـك األجسـام وحتديـد خصائصـها الفيزيائيـة            

البلـدان الناميـة ذات القـدرة احملـدودة      ال سـيما ملمكنـة، و لضمان إدراك مجيع البلدان لألخطار ا
علــى التنبــؤ بارتطــام األجســام القريبــة مــن األرض وعلــى التخفيــف مــن آثــار هــذا االرتطــام،     
وتؤكـــد احلاجـــة إىل بنـــاء القـــدرات يف جمـــال التصـــدي حلـــاالت الطـــوارئ وإدارة الكـــوارث   

الحظ مـع االرتيـاح إنشـاء الشـبكة     حنو فعال يف حالة ارتطام جسم قريب من األرض، وت على
ــات الفضــائية        ــق االستشــاري املعــين بتخطــيط البعث ــات والفري ــذار خبطــر الكويكب ــة لإلن الدولي

يضطلعان به من عمل لتنفيذ التوصيات املتعلقة بالتدابري الدولية الرامية إىل التصـدي خلطـر    وما
 ؛)١٢(ارتطام األجسام القريبة من األرض

أن بعــض الــدول يقــوم بالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتخفيــف    رمــع التقــدي تالحــظ  - ١٠  
احلطام الفضائي على أساس طوعي من خالل آليات وطنيـة ومبـا يتسـق مـع املبـادئ التوجيهيـة       
لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت املعنيـة باحلطـام         

الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء      الفضائي ومع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام
، وتـدعو  ٦٢/٢١٧وأقرـا اجلمعيـة العامـة مبوجـب قرارهـا       )١٣(اخلارجي يف األغراض السـلمية 

_______________ 

بــاء؛  - الفصــل الثــاين )،A/70/20( ٢٠ ، امللحــق رقــمالســبعون، الــدورة الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة )١٠(
  .A/AC.105/1088 و
ـــة العامــــة، الـــدورة   )١١(  ١٩٢ الفقـــرات )،A/70/20( ٢٠، امللحـــق رقـــم الســـبعونالوثـــائق الرمسيـــة للجمعيـ

  .١٩٥  إىل
ــم   املرجــع نفســه، و ؛١٥٣الفقــرة  املرجــع نفســه، )١٢( ــة والســتون، امللحــق رق ــدورة الثامن ، (A/68/20) ٢٠ال

  .، واملرفق الثالث١٩٨ ، الفقرةA/AC.105/1038و  ؛١٤٤  الفقرة
  .املرفق، )A/62/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثانية والستون، امللحق رقم   )١٣(
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ــة       ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها جلن ــادئ التوجيهي ــذ املب ــدول األخــرى إىل تنفي ال
 ت الوطنية املناسبة؛استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بواسطة اآلليا

أن من الضروري أن تـويل الـدول مزيـدا مـن االهتمـام ملشـكلة اصـطدام         ترى  - ١١  
األجسام الفضائية اليت تستخدم مصادر الطاقـة النوويـة، باحلطـام     ال سيمااألجسام الفضائية، و

 الفضائي وللجوانب األخرى املتصلة باحلطـام الفضـائي، وتـدعو إىل مواصـلة البحـوث الوطنيـة      
بشأن هذه املسـألة وإىل اسـتحداث تكنولوجيـا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضـائي ومجـع البيانـات          
املتعلقــة بــه ونشــرها؛ وتــرى أيضــا أنــه ينبغــي، قــدر اإلمكــان، تزويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة     

 وضـع  والتقنية مبعلومات يف هذا الشأن، وتوافـق علـى أن التعـاون الـدويل ضـروري للتوسـع يف      
ات املناسبة امليسورة التكلفة للتقليل من أثـر احلطـام الفضـائي يف البعثـات الفضـائية      االستراتيجي

 يف املستقبل إىل احلد األدىن؛

الدول اليت هلا قدرات كـبرية يف ميـدان الفضـاء،     ال سيمامجيع الدول، و حتث  - ١٢  
 علــى املســامهة بنشــاط يف حتقيــق اهلــدف املتمثــل يف منــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء         
اخلارجي، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتعزيـز التعـاون الـدويل يف استكشـاف الفضـاء اخلـارجي       

 واستخدامه يف األغراض السلمية؛

إىل اللجنة أن تواصـل النظـر، علـى سـبيل األولويـة، يف سـبل ووسـائل         تطلب  - ١٣  
ــن     ــرا عـ ــدم تقريـ ــلمية وأن تقـ ــراض السـ ــارجي يف األغـ ــاء اخلـ ــتخدام الفضـ ــلة اسـ ــك مواصـ  ذلـ

اجلمعية العامة يف دورا احلادية والسبعني، وتوافـق علـى ضـرورة أن تواصـل اللجنـة النظـر        ىلإ
يف املنظور األوسع نطاقا لألمن الفضائي وما يرتبط بـذلك مـن أمـور ميكـن أن تفيـد يف ضـمان       
تنفيذ األنشطة الفضائية بأمان وبروح املسؤولية، مبا يف ذلك سـبل تعزيـز التعـاون علـى الصـعد      

 يل واإلقليمي واألقاليمي حتقيقا لذلك اهلدف؛الدو

ــاح تالحـــظ  - ١٤   ــع االرتيـ ــإقرار    مـ ــة واخلمســـني بـ ــا الثامنـ ــة يف دورـ ــام اللجنـ قيـ
العمل لالحتفال بالـذكرى السـنوية اخلمسـني ملـؤمتر األمـم املتحـدة الستكشـاف الفضـاء          خطة

لجنــة التوجيهيــة وترحــب بإنشــاء ال ،٢٠١٨اخلـارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية لعــام  
ــرعيتني        ــا الف ــة وهيئتيه ــب اللجن ــن أعضــاء مكات ــة م لألعمــال التحضــريية هلــذه املناســبة، املؤلف

ـــ  (جمموعــة ) ورؤســاء األفرقــة العاملــة التابعــة للجنــة وهيئتيهــا الفــرعيتني ومــدير مكتــب    ١٥ال
 شؤون الفضاء اخلارجي، وتشجع اللجنـة التوجيهيـة علـى العمـل مـع اخلـرباء اآلخـرين حسـب        

 ؛)١٤(االقتضاء

_______________ 

  .٣٥١و  ٣٥٠، الفقرتان )A/70/20( ٢٠، امللحق رقم السبعونالدورة  ،املرجع نفسه  )١٤(



A/RES/70/82 يف األغراض السلمية التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي  
 

7/10 

بالــدور املركــزي الــذي يضــطلع بــه مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي    متســلّ  - ١٥  
ــع        يف ــا الفضــاء وتطبيقاــا لصــاحل مجي ــوم وتكنولوجي ــى اســتخدام عل ــاء القــدرات عل ــز بن تعزي

ق البلــدان الناميـة، وحتــث مجيــع الــدول األعضـاء علــى املســامهة يف الصــندو   ال ســيماالبلـدان، و 
ــامج األمــم املتحــدة الســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية      االســتئماين لــدعم برن
لتعزيز قدرة املكتب علـى تقـدمي اخلـدمات االستشـارية التقنيـة والقانونيـة يف جماالتـه املواضـيعية         

 ذات األولوية؛

ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية لعــام    تقــر  - ١٦   ، علــى النحــو ٢٠١٦برن
 ؛)١٥(الذي أقرته اللجنة

اإلجنازات اهلامة اليت حتققت والدعم االستشـاري املقـدم    مع االرتياح تالحظ  - ١٧  
دولة عضوا يف إطار برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومـات الفضـائية    ٣٥يربو على  ما إىل

املسـامهات  ، إضـافة إىل  (برنـامج سـبايدر)   يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حـاالت الطـوارئ  
القيمة اليت قدمتها شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية التابعة له، وتشجع الـدول األعضـاء أن تـزود    

تلبية الطلـب املتزايـد علـى     الربنامج، على أساس تطوعي، باملوارد اإلضافية الالزمة لتمكينه من
 الدعم يف الوقت املناسب؛

ـــ   ترحــــب  - ١٨   ــار ســــينداي للحــــد مــــن خمــــاطر الكـ ــاد إطــ ــرةباعتمــ   وارث للفتــ
بقيمة تكنولوجيـا الفضـاء ورصـد األرض ألغـراض إدارة     فيه م ، الذي يسلّ)١٦(٢٠٣٠-٢٠١٥

الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ، وتالحظ مـع االرتيـاح اجلهـود الـيت يبـذهلا مكتـب       
من أجل النـهوض بالتعـاون الـدويل كوسـيلة     سبايدر التابع له  شؤون الفضاء اخلارجي وبرنامج

 استخدام تكنولوجيا الفضاء وما يتصل ا من خدمات على الصعيدين الوطين واحمللي؛ لتعزيز

ــاح   - ١٩   ــة     تالحــظ مــع االرتي ــة املعني ــة الدولي ــذي حتــرزه اللجن التقــدم املتواصــل ال
بالنظم العامليـة للمالحـة بواسـطة السـواتل بـدعم مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بصـفته            

وليـة صـوب حتقيـق التـواؤم والتوافـق التشـغيلي بـني الـنظم الفضـائية          األمانة التنفيذيـة للجنـة الد  
العاملية واإلقليمية لتحديـد املواقـع واملالحـة والتوقيـت ويف جمـال تعزيـز اسـتخدام الـنظم العامليـة          
للمالحة بواسطة السواتل وإدماجها يف اهلياكل األساسية الوطنية، وخباصـة يف البلـدان الناميـة،    

يوافق الذكرى السنوية العاشرة للّجنة الدولية الـيت سـتعقد    ٢٠١٥أن عام  وتالحظ مع التقدير

_______________ 

  .٧٩املرجع نفسه، الفقرة   )١٥(
  ، املرفق الثاين.٦٩/٢٨٣القرار   )١٦(
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ــن        ــرة م ــة، يف الفت ــات املتحــدة األمريكي ــدر، الوالي ــا العاشــر يف بول تشــرين  ٦إىل  ١اجتماعه
 ؛٢٠١٥الثاين/نوفمرب 

مواصــلة املراكــز اإلقليميــة لتــدريس علــوم وتكنولوجيــا    تالحــظ مــع التقــدير   - ٢٠  
ــة يف عــام   الفضــاء املنتســبة   ــدا املركــزان   ٢٠١٥إىل األمــم املتحــدة براجمهــا التعليمي وهــي حتدي

ــة،        ــاللغتني الفرنســية واإلنكليزي ــا الفضــاء، ب ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــان لت ــان األفريقي اإلقليمي
تــدريس علــوم وتكنولوجيــا ل اإلقليمــي ركــزاملاملوجــودان يف املغــرب ونيجرييــا علــى التــوايل، و 

احمليط اهلادئ املوجـود يف الصـني، ومركـز تـدريس علـوم وتكنولوجيـا       منطقة آسيا و الفضاء يف
الفضــاء يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ املوجــود يف اهلنــد، واملركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم    
وتكنولوجيــا الفضــاء يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبـــي، ولــه حرمــان جامعيــان يف   

علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء لغــريب آســيا املوجــود يف       الربازيــل واملكســيك، ومركــز تــدريس   
األردن، وتشجع املراكز اإلقليمية على أن تستمر يف تعزيز التوسـع يف إشـراك املـرأة يف براجمهـا     
التعليميــة، وتوافــق علــى ضــرورة أن تواصــل املراكــز اإلقليميــة موافــاة جلنــة اســتخدام الفضــاء     

 نشطتها؛األغراض السلمية مبعلومات عن أ  اخلارجي يف

على أن التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقاليمي يف جمـال األنشـطة    تشدد  - ٢١  
الفضائية أمر أساسي لتعزيز استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية ومسـاعدة الـدول     

، )٢(٢٠٣٠خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      تنفيـذ يف تنمية قـدراا يف جمـال الفضـاء واملسـامهة يف     
ب إىل املنظمــات اإلقليميــة املعنيــة وأفرقــة اخلــرباء التابعــة هلــا، حتقيقــا هلــذه الغايــة، تــوفري    وتطلــ

ــة،        ــؤمترات اإلقليمي ــذ التوصــيات الصــادرة عــن امل ــن تنفي ــدان م ــتمكني البل ــة ل املســاعدة الالزم
وتالحظ يف هذا الصـدد أمهيـة مشـاركة املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع الرجـل يف مجيـع ميـادين            

 والتكنولوجيا؛ العلوم

يف ذلك الصدد بالدور اهلام الذي تؤديه منظمات مـن قبيـل منظمـة آسـيا      تقر  - ٢٢  
ــا         ــؤمترات وغريه ــة وامل ــة الفضــائية األوروبي ــاون يف جمــال الفضــاء والوكال ــادئ للتع واحملــيط اهل

اآلليات مثل مـؤمتر القيـادات األفريقيـة بشـأن تسـخري علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض           من
نمية املستدامة، واملنتدى اإلقليمي للوكاالت الفضائية آلسيا واحمليط اهلـادئ، ومـؤمتر الفضـاء    الت

 لألمريكتني، يف تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل بني الدول؛

ــا الفضــاء وتطبيقاــا واملســامهة    تشــدد  - ٢٣   ــادة فوائــد تكنولوجي  علــى ضــرورة زي
االقتصادي املطرد والتنميـة املسـتدامة علـى حنـو مـنظم       زيادة األنشطة الفضائية املواتية للنمو يف
مجيع البلدان، مبا يف ذلك تعزيـز الـبىن التحتيـة املسـتدامة للبيانـات الفضـائية علـى الصـعيدين          يف
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اإلقليمـي والـوطين وبنـاء القــدرة علـى التكيـف للحـد مــن آثـار الكـوارث، وخباصـة يف البلــدان          
 النامية؛

ــا   احلاجـــة إىل تكـــرر تأكيـــد  - ٢٤   التـــرويج لفوائـــد تكنولوجيـــا الفضـــاء وتطبيقاـ
املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحـدة يف ميـادين التنميـة االقتصـادية      يف

واالجتماعية والثقافية وامليادين املتصـلة ـا، وتسـلم بضـرورة التـرويج لألمهيـة اجلوهريـة لعلـوم         
ــا الفضــاء وتطبيقاــا علــ   ــي     وتكنولوجي ــوطين واحملل ــاملي واإلقليمــي وال ــن الصــعيد الع ى كــل م

إعداد السياسات وبرامج العمل وتنفيذها، مبا يف ذلك من خـالل اجلهـود الراميـة إىل حتقيـق      يف
 ؛٢٠٣٠لعام  املستدامة خطة التنمية تنفيذأهداف تلك املؤمترات ومؤمترات القمة، و

الغايــة، علــى إدراج جــدوى الــدول األعضــاء أن تعمــل، حتقيقــا هلــذه  تشــجع  - ٢٥  
ــن الفضــاء        ــة املستشــعرة م ــات اجلغرافي ــا الفضــاء واســتخدام البيان ــوم وتكنولوجي ــات عل تطبيق

تلك املـؤمترات ومـؤمترات القمـة والعمليـات، مـع إشـراك مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي            يف
 هذا الصدد؛  يف

ات مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي علـى أن يشـارك يف تلـك املـؤمتر         تشجع  - ٢٦  
ومؤمترات القمة والعمليات وسائر األنشطة مشاركة فعالة دعما ألهداف مؤمتر األمـم املتحـدة   

ــام       ــلمية لعـ ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــب  ٢٠١٨الستكشـ حسـ
 االقتضاء؛

ــين بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي       حتــث  - ٢٧   ــني الوكــاالت املع االجتمــاع املشــترك ب
ضـاء) علـى أن يواصـل، حتـت قيـادة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،          األمم املتحدة للف (هيئة

ــة          ــة التنمي ــا يف خط ــا الفضــاء وتطبيقام ــوم وتكنولوجي ــل مســامهة عل ــيت تكف حبــث الســبل ال
ــام   ــتدامة لعــ ــاركة،     ٢٠٣٠املســ ــى املشــ ــدة علــ ــم املتحــ ــة األمــ ــات منظومــ ــجع كيانــ ، وتشــ

 تحدة للفضاء؛االقتضاء، يف جهود التنسيق اليت تبذهلا هيئة األمم امل  حسب

أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي سيصــدر تقريــرا    تالحــظ مــع االرتيــاح   - ٢٨  
اللجنة خالل دورـا التاسـعة واخلمسـني     لكي تنظر فيه تعده هيئة األمم املتحدة للفضاءخاصا 

ة يتناول تنفيذ تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري كفالـة الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـط     
فيما يتعلق مبنظومة األمم املتحدة، وسيتوىل تنسيق إعداد ذلك التقرير مـع   )١٧(الفضاء اخلارجي

 ؛)١٨(مع كيانات األمم املتحدة املعنية

_______________ 

)١٧(  A/68/189.  
  .٣٣٩)، الفقرة A/70/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السبعون، امللحق رقم   )١٨(
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مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي علـــى االضـــطالع بأنشـــطة بنـــاء  تشـــجع  - ٢٩  
يف أنشـطة الفضـاء    القدرات والتواصل املرتبطة بأمن الفضاء وبتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة

ــارجي يف     ــاء اخلـ ــطة يف الفضـ ــتدامة األنشـ ــياق اسـ ــمن سـ ــاء، وضـ ــب االقتضـ ــارجي، حسـ  اخلـ
 البعيد؛  األمد

لجنـة وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة، كـل يف دورـا املعقـودة يف        المبوافقة  ترحب  - ٣٠  
احملـررة واعتمـاد التسـجيالت الرقميـة بصـورة       ، على وقف استخدام النصوص غري٢٠١٥عام 

 ؛)١٩(دائمة، وعلى ضرورة مواصلة حتسني تقنية التسجيل الرقمي

، ٢٠١٧-٢٠١٦تشــكيل مكاتــب اللجنــة وجلنتيهــا الفــرعيتني للفتــرة       تقــر  - ٣١  
، ٢٠١٦وتكــرر تأكيــد ضــرورة أن تنتخــب اللجنــة وجلنتاهــا الفرعيتــان، كــل يف دورــا لعــام  

 ؛)٢٠(أعضاء مكاتبها املرشحني لتلك الفترة

عــات اإلقليميــة علــى أن حتــث الــدول األعضــاء يف اللجنــة الــيت   امو تشــجع  - ٣٢  
أيضــا أعضــاء يف تلــك اموعــات علــى املشــاركة الفعالــة يف أعمــال اللجنــة وهيئتيهــا           هــي

  الفرعيتني.
  

  ٧٠اجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٩

 

_______________ 

  .٣٥٥الفقرة  املرجع نفسه،  )١٩(
الوثــائق الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الســبعون، امللحــق       ؛ ٣١إىل  ٢٩، الفقــرات ٦٩/٨٥القــرار  )٢٠(

؛ والرسالة الرمسيـة الـيت وجههـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي        ٣٥٤و  ٣٥٣)، الفقرتان A/70/20( ٢٠ رقم
  .٢٠١٥متوز/يوليه  ٢٩الدول األعضاء يف اللجنة بتاريخ   إىل


