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     7107                 كانون األول/ديسمرب      7                           قرار اختذته اجلمعية العامة يف   
 
 

  [ (      A/  72/446                  )اللجنة الرابعة( )                                                         بناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار ]  
 
 

                                                       التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     -    77 /  77 
 

  ،                إن اجلمعية العامة 
      املــــ ر      16 /  25  و      5991                 كــــااألو األول/ربيســــم        51      املــــ ر       555 /  25           إىل قراراهتــــا         إذ تشيييير 

     552 /  15  و      5225                  تشــــــــرين األول/ كتــــــــألبر     52      املــــــــ ر     5 /  29  و      5999                 كــــــــااألو األول/ربيســــــــم    1
                 كـااألو األول/ربيسـم        51      املـ ر       525 /  15  و      5221                 كـااألو األول/ربيسـم      55       امل رخني      555 /  15  و

             كــــــااألو األول/      52      املـــــ ر      91 /  12  و      5221                 كـــــااألو األول/ربيســــــم        55      املـــــ ر       551 /  15  و      5221
                 كــااألو األول/ربيســم       9      املــ ر      15 /  11  و      5255            ايســاو/ بريل    1      املــ ر       515 /  12  و      5252      ربيســم  
             كـــــــااألو األول/  2      املـــــــ ر      22 /  16  و      5255                 كـــــــااألو األول/ربيســـــــم        56      املـــــــ ر       551 /  11  و      5255

      املـــ ر      62 /  19  و      5251                 كـــااألو األول/ربيســـم        55       املـــ رخني     12 /  16  و    15 /  16  و      5251      ربيســـم  
      كـااألو      9      املـ ر      65 /  12  و      5252             يلألل/سـبتم      52      امل ر     5 /  12  و       5255                 كااألو األول/ربيسم    2

      املـــــــــ ر      92 /  15  و       5252                 كـــــــــااألو األول/ربيســـــــــم        51      املـــــــــ ر       512 /  12  و      5252           األول/ربيســـــــــم  
  ،    5251                 كااألو األول/ربيسم    1

  و ُ                                                                    ُ حرز من تقدم كبري يف تطألير علألم وتكنأللألجيا الفضاء وتطبيقاهتـا، مكـن اساسـا   ما          وإذ تؤكد 
                                                                               مـن استكشـاا الكــألو، ومـا نقــا مـن إرــازاه د ـرة يف ج ـألرب استكشــاا الفضـاء،  ــا يف  لـ  تعميــا 
                                                                                     ف ــم منمألمــة الكألاكــم والشــمذ واألرو  اهتــا، ويف اســتكدام علــألم وتكنأللألجيــا الفضــاء ل ــا  البشــرية 

                                                              مجعاء، ويف إاشاء النمام القااألين الدويل الذي حيكم األاشطة الفضائية،
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                                                                      ـذا ال ـدرب د فـل الفريـد املألجـألرب علـى ال ـعيد العـامل  للتعـاوو الـدويل يف  ـال  يف          وإذ تعرتف 
                                                                                            األاشطة الفضائية الذي متثله جلنة استكدام الفضاء اخلارج  يف األغراو السلمية وجلنت ا الفرعية العلمية 

        العامة،                                                                           والتقنية وجلنت ا الفرعية القااألاية،  ساعدة مكتم ش وو الفضاء اخلارج  يف األمااة 
                                               ــــا للبشــــرية مــــن م ــــلحة مشــــطكة يف تع يــــ  وتألســــي  اطــــا           س      س اقت اعيييياس راسييييخاس                وإذ هييييي مةت عيييية 

                                                                                  استكشـــاا الفضـــاء اخلـــارج  واســـتكدامه يف األغـــراو الســـلمية، بألصـــفه  ـــاال مفتألحـــا  للبشـــرية مجعـــاء، 
                  مهية التعاوو الدويل           ، و يضا  أب      األعضاء                     َّ                                 مألاصلة اجل ألرب ك  تعمَّ الفألائد املستمدة من  ل  مجي  الدول   ويف

     فيه،                                                             يف  ذا امليداو الذي ينبغ   و تمل األمم املتحدة تضطل  بدور املنسا
      قااألو   ال                 ،  ا يف  ل  معايري      الدويل                                          مهية التعاوو الدويل يف إعالء سياربة القااألو               وإذ تعيد أتكيد 

                     ء اخلارج  واستكدامه يف                                                            لفضاء املت لة بذل  وربور ا امل م يف التعاوو الدويل الستكشاا الفضا      لدويل ل ا
                                                                                        األغراو السلمية، و مهية التقيـد علـى  وسـ  اطـا  ابكـن دملعا ـداه الدوليـة الـس تعـ ز اسـتكدام الفضـاء 
                                                                                          اخلارج  يف األغراو السلمية ملألاج ة التحدايه اجلديدة الناشئة، وخ ألصا  دلنسبة إىل البلداو النامية،

                                   ســبا  تســلا يف الفضــاء اخلــارج ، وإ  تضــ                   مــن إمكاايــة حــدو                           وإذ يسيياورها الةلييب البييال  
                                                                                         اعتبار ا  مهية املاربة الرابعة من معا دة املباربئ املنممة ألاشطة الدول يف ميداو استكشاا واستكدام   يف

  ، (5 )                                                    الفضاء اخلارج ،  ا يف  ل  القمر واألجرام السماوية األخرى
ـــدول           وإذ تسيييل    ـــ  ال                         الـــدول الـــس اـــا قـــدراه كبـــرية           ، وال ســـيما       األعضـــاء                          بضـــرورة  و تســـ م مجي

                                                                                       ميداو الفضاء، إس اما  فعليا  يف من  حدو  سبا  تسلا يف الفضاء اخلارج  من  جـل تع يـ  التعـاوو   يف
         السلمية،                                                              الدويل وتألطيده يف  ال استكشاا الفضاء اخلارج  واستكدامه يف األغراو

                          نألل ربوو إمكااية استدامة                                  من  شاشة بيئة الفضاء والتحدايه الس                          وإذ يساورها الةلب البال  
                                                                                          اشطة الفضاء اخلارج  على املدى الطأليل، وخ ألصا  ارتطام احلطام الفضائ  الذي ميثل مسألة تثري قلا 

           مجي  الدول،
                                                              التقـــــدم ا ـــــرز يف تطـــــألير استكشـــــاا الفضـــــاء وتطبيقاتـــــه يف األغـــــراو الســـــلمية           وإذ تالحييييي  

                                                      و مهية مألاصلة تطألير اسطار القااألين لتع يـ  التعـاوو الـدويل                                        خمتلف مشاري  الفضاء الألطنية والتعاواية،    ويف
                يف ميداو الفضاء،

                                                                   أبو علـــألم وتكنأللألجيـــا الفضـــاء وتطبيقاهتـــا،  ـــا في ـــا االت ـــااله الســـاتلية وامـــم           س     واقت اعييياس م  يييا 
                             غىن عن ا سجيارب حلألل  دية طأليلة                                                     األرو وتكنأللألجياه املالحة بألاسطة السألاتل، تألفر  ربواه ال    رصد

                                                                                            األمد يف  ال التنمية املستدامة وميكن  و تس م بفعالية  ك  يف اجل ألرب الراميـة إىل تع يـ  التنميـة يف مجيـ  
                                                                                       بلــداو العــان ومناطقــه، وإ  تشــدرب يف  ــذا ال ــدرب علــى ئــرورة تســكري فألائــد تكنأللألجيــا الفضــاء يف ســبيل 

  ، (5 )    5212                                تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
                                    ، وإ  ترغـم يف تع يـ  التنسـيا والتعـاوو  (1 )                      من اآلاثر املدمرة للكـألار        لبال                    وإذ يساورها الةلب ا 

                                                                                الــــدوليني علــــى ال ــــعيد العــــامل  يف إربارة الكــــألار  ومألاج ــــة حــــااله الطــــألارئ مــــن خــــالل إ حــــة م يــــد 
                                                                                        اخلــدماه الفضــائية واملعلألمــاه اجلغرافيــة املكاايــة جلميــ  البلــداو وتعمــيم االســتفاربة من ــا وتيســري بنــاء    مــن
                                                                     لقدراه وتع ي  امل سساه من  جل إربارة الكألار ، وخباصة يف البلداو النامية، ا

_________________ 

 ( 5)  United Nations              , Treaty Series,                  vol.      610   , No.       8843    .  
  . 5 /  12       القرار   (5 ) 
                                     على الكألار  الطبيعية  و التكنأللألجية.  “        الكألار  ”          يدل م طلا   (1 ) 
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                                                   أبو اســتكدام علــألم وتكنأللألجيــا الفضــاء وتطبيقاهتــا يف  ــااله                        س      س وإذ هييي مةت عيية اقت اعيياس راسييخاس  
     يعيــة                                                  عــد وإربارة الكــألار  و ايــة البيئــة وإربارة املــألاررب الطب                ُ عــد والتعلــيم عــن بُ                             ُ مــن بين ــا الرعايــة ال ــحية عــن بُ 

                                                                                    ورصــد ا يطــاه واملنــا  يســا م يف نقيــا   ــداا املــ متراه العامليــة الــس تعقــد ا األمــم املتحــدة للت ــدي 
                                                                            ملكتلف جألاام التنمية االقت اربية واالجتماعية والثقافية، وخباصة القضاء على الفقر،

     بـــألال،   إي                   ة، ومن ـــا مـــرو فـــريو                            مـــن اآلاثر املـــدمرة لامـــراو املعديـــ                          وإذ يسييياورها الةليييب البيييال  
                                                                                      احلياة البشـرية واتتمـ  والتنميـة، وإ  نـت اتتمـ  الـدويل علـى تع يـ  ربور احللـألل املسـتمدة مـن علـألم     على

                                                                                الفضاء، وخباصة ربراسة األوبئة بألاسطة وسائل االت االه، يف  اشطة الرصد والتأ م والت دي،
ُ  إىل  و م متر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي ُعق         وإذ تشر                            د يف ريـأل ربي جـااريو دل ازيـل،                                              

                                                     ،  قر دلدور ااام الذي ت ربيه علألم وتكنأللألجيا الفضاء يف     5255             ح يراو/يألايه     55   إىل     52           يف الفطة من 
  ، (5 )                      تع ي  التنمية املستدامة

                                                            يف تقريـــــــر جلنـــــــة اســـــــتكدام الفضـــــــاء اخلـــــــارج  يف األغـــــــراو الســـــــلمية عـــــــن  عمـــــــال           وقيييييييد ن ييييييير  
  ، (2 )     الستني      ربورهتا

                                                          تقريــــــــر جلنــــــــة اســــــــتكدام الفضــــــــاء اخلــــــــارج  يف األغــــــــراو الســــــــلمية عــــــــن  عمــــــــال      تةيييييييير -   5 
  ؛ ( 2 )     الستني      ربورهتا

                         الســتني، يف البنــألرب املألئــألعية          احلاربيــة و                                      علــى  اــه ينبغــ  للجنــة  و تنمــر، يف ربورهتــا        توافييب -   5 
  ؛                          سيما شألاغل البلداو النامية                                        ، آخذة يف اعتبار ا شألاغل مجي  البلداو، وال (1 )     الستني                 املألصى هبا يف ربورهتا 

          ، يف ربورهتـــــا  (1 )                                                       و اللجنـــــة الفرعيـــــة القااألايـــــة التابعـــــة للجنـــــة واصـــــل   عمااـــــا      تالحييييي  -   1 
  ؛  92 /  15                  ة العامة يف قرار ا                              ، وفا التكليف ال اربر عن اجلمعي              الساربسة واخلمسني

                واخلمســـني،  و تنمـــر         الســـابعة                                                علـــى  اـــه ينبغـــ  للجنـــة الفرعيـــة القااألايـــة، يف ربورهتـــا        توافيييب -   5 
       األغــراو                                                                                 البنــألرب املألئــألعية و و تــدعأل األفرقــة العاملــة الــس  وصــ  هبــا جلنــة اســتكدام الفضــاء اخلــارج  يف   يف

  ؛                                                                  ، آخذة يف اعتبار ا شألاغل مجي  البلداو، وال سيما شألاغل البلداو النامية (6 )                          السلمية إىل االاعقارب من جديد
                                                       الس ليسـ  بعـد  طرافـا  يف املعا ـداه الدوليـة املنممـة السـتكدام         األعضاء       الدول    حتث -   2 

                                    اضمام إلي ا وفقا  لقألااين ا الألطنية                                           على النمر يف الت ديا على تل  املعا داه  و اال   (9 )             الفضاء اخلارج 
                             وإربراج ا يف تشريعاهتا الألطنية؛

_________________ 

  .   515                ، املرفا، الفقرة    566 /  11     قرار   ال  (5 ) 

   (.     A/  72/20 )    52                    والسبعألو، امللحا رقم          الثااية                                     الألاثئا الرمسية للجمعية العامة، الدورة   (2 ) 

  .   159        الفقرة       افسه،       املرج   (1 ) 

  .        A/AC.     105/1122           اامر  يضا       جيم؛ و   -                        املرج  افسه، الف ل الثاين   (1 ) 

  .   551   إىل      555              (، الفقراه من      A/  72/20 )    52                    والسبعألو، امللحا رقم          الثااية                                       الألاثئا الرمسية للجمعيـة العامـة، الدورة   (6 ) 

                                                                                                معا ـــدة املبـــاربئ املنممـــة ألاشـــطة الـــدول يف ميـــداو استكشـــاا واســـتكدام الفضـــاء اخلـــارج ،  ـــا يف  لـــ  القمـــر واألجـــرام   (9 ) 
                                      (؛ واتفـــا  إاقـــا  املالحـــني الفضـــائيني وإعـــاربة     United Nations,                 Treaty Series             , vol.        610   , No.       8843                الســـماوية األخـــرى )

   (؛     United Nations,                 Treaty Series             , vol.        672   , No.       9574 )                                          ضـائيني وررب  األجسـام املطلقـة يف الفضـاء اخلـارج          املالحني الف
   ,   United Nations,                 Treaty Series             , vol.        961                                                               واتفاقيــــة املســــ ولية الدوليــــة عــــن األئــــرار الــــس نــــد  ا األجســــام الفضــــائية )

No.    13810     فضــــاء اخلــــارج  )                                    (؛ واتفاقيــــة تســــجيل األجســــام املطلقــــة يف ال             United Nations,                 Treaty Series             , vol.        1023    ,   
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                                                           و املــن ا الدراســـ  لقــااألو الفضــاء الــذي  عـــده مكتــم شــ وو الفضـــاء              تالحيي  ترتيييا  -   1 
                                                                                          اخلارج  ومت اشره جبمي  اللغاه الرمسية لامم املتحدة ميكن  و يشج  على إجراء م يد من الدراساه رباخـل 

  ؛                                                                           دلتعاوو م  الكياانه املعنية ربعما  جل ألرب بناء القدراه يف  ال قااألو وسياسة الفضاء        األعضاء       الدول
                                                               بتقريــر الفريــا العامــل املعــض دســتعراو اآلليــاه الدوليــة للتعــاوو يف  ــال           حتيييع علمييا -   1 

                                                                            استكشــــاا الفضــــاء اخلــــارج  واســــتكدامه يف األغــــراو الســــلمية عــــن األعمــــال املضــــطل  هبــــا يف إطــــار 
                                      يف الـدورة الساربسـة واخلمسـني للجنـة الفرعيـة         املألئألعة                   ، ب يغته الن ائية  (52 )                    عمله املتعدربة السنألاه    خطة

                                         للمعلألمــــاه والتألجي ــــاه املفيــــدة لالئــــطال  دمل يــــد       امــــا                                         القااألايــــة، وتالحــــق  و التقريــــر يــــألفر م ــــدرا  
  ؛                   دلفضاء، حسم االقتضاء                                                               املشاري  املشطكة من جاام الدول املر ربة للفضاء والدول احلديثة الع د    من

          ، يف ربورهتا  (55 )                                                              و اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة واصل   عمااا      تالح  -   6 
  ؛  92 /  15                                                     واخلمسني، وفا التكليف ال اربر عن اجلمعية العامة يف قرار ا          الرابعة

        واخلمســني،        خلامســة                                             للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، يف ربورهتــا ا            علــى  اــه ينبغــ       توافييب -   9 
                                                                                     تنمــر يف البنــألرب املألئــألعية و و تــدعأل األفرقــة العاملــة الــس  وصــ  هبــا جلنــة اســتكدام الفضــاء اخلــارج      و
                                                               إىل االاعقـــارب مـــن جديـــد، آخـــذة يف اعتبار ـــا شـــألاغل مجيـــ  البلـــداو، وال ســـيما    (55 )              األغـــراو الســـلمية  يف

              لداو النامية؛         شألاغل الب
     األرو                                 يتعلـا دكتشـاا األجسـام القريبـة مـن                           مهية تباربل املعلألمـاه يف مـا           تكرر أتكيد -    52 

                                                                                      الس قد تنطـألي علـى خمـاطر ورصـد تلـ  األجسـام ونديـد خ ائ ـ ا الفي ايئيـة لضـماو إربراد مجيـ  البلـداو 
                             التنبــــ  درتطــــام األجســــام القريبــــة                                                              لاخطــــار املمكنــــة، وال ســــيما البلــــداو الناميــــة  اه القــــدرة ا ــــدوربة علــــى 

            ـــال الت ـــدي                                                                      األرو وعلـــى التكفيـــف مـــن آاثر  ـــذا االرتطـــام، وت كـــد احلاجـــة إىل بنـــاء القـــدراه يف   مـــن
                                                                                     حلااله الطألارئ وإربارة الكألار  على حنأل فعال يف حالـة ارتطـام جسـم قريـم مـن األرو، وتالحـق درتيـا  

                                          طـــر الكأليكبـــاه والفريـــا االستشـــاري املعـــض بتكطـــي                         الشـــبكة الدوليـــة لباـــذار خب                     العمـــل الـــذي تضـــطل  بـــه
                                                                            لتع ي  التعاوو الدويل من  جل التكفيف من اخلطر املمكن الذي تشـكله األجسـام القريبـة                  البعثاه الفضائية 

  ؛ (51 )                                               ، الذي يقألم بدور األمااة الدائمة للفريا االستشاري   كتم          بدعم من امل         من األرو، 
                               يقــألم دلفعــل بتنفيــذ تــدابري لتكفيــف         األعضــاء               و بعــا الــدول                 تالحيي  مييت التةييدير -    55 

                                                                                   احلطــام الفضــائ  علــى  ســا  طــألع  مــن خــالل آليــاه وطنيــة و ــا يتســا مــ  املبــاربئ التألجي يــة لتكفيــف 
                                                                                       احلطـام الفضــائ  الـس وئــعت ا جلنــة التنسـيا املشــطكة بــني الألكـااله املعنيــة دحلطــام الفضـائ  ومــ  املبــاربئ 

   (55 )                                                        ئ  الس وئعت ا جلنة استكدام الفضاء اخلارج  يف األغراو السلمية                            التألجي ية لتكفيف احلطام الفضا
_________________ 

No.    15020     ( ؛ واالتفــا  املــنمم ألاشــطة الــدول علــى ســطا القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى)                                                                   United Nations,                 Treaty        

Series      , vol.        1363    , No.       23002     .)   

 ( 52)  A/AC.     105   /C.   2/112     .  
           اامــر  يضــا      دء؛ و   -               (، الف ــل الثــاين      A/  72/20 )    52                    والســبعألو، امللحــا رقــم          الثاايــة                                     الألاثئــا الرمسيــة للجمعيــة العامــة، الــدورة   (55 ) 

A/AC.     105/1138        .  

  .   512  و      515     و         (، الفقر      A/  72/20 )    52                    والسبعألو، امللحا رقم          الثااية                                       الألاثئا الرمسية للجمعيـة العامـة، الدورة   (55 ) 

   .    552   إىل      522             ، الفقراه من         A/AC.     105/1138     اامر   (51 ) 

          (، املرفا.     A/  62/20 )    52                                                                الألاثئا الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثااية والستألو، امللحا رقم   (55 ) 
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                      األخــــرى إىل تنفيــــذ املبــــاربئ         األعضــــاء               ، وتــــدعأل الــــدول   551 /  15                                 و قرهتــــا اجلمعيــــة العامــــة  ألجــــم قرار ــــا 
                                                                                     التألجي يــة لتكفيــف احلطــام الفضــائ  الــس وئــعت ا جلنــة اســتكدام الفضــاء اخلــارج  يف األغــراو الســلمية 

                               بألاسطة اآللياه الألطنية املناسبة؛
                ال ايربة التدرجيية                          م يدا  من اال تمام ملشكلة        األعضاء                    بد من  و تأليل الدول        اه ال     ترى -    55 
                                                                          األجسام الفضائية، وال سيما األجسام الفضائية الس تستكدم م اربر الطاقة النألوية،        اصطدام           يف احتمال

                                                                                       دحلطام الفضائ  وللجألاام األخرى املت لة دحلطام الفضائ ، وتدعأل إىل مألاصلة البحأل  الألطنية بشأو 
             ة بـه واشـر ا؛                                         نة لرصـد احلطـام الفضـائ  ومجـ  البيـاانه املتعلقـ                                   َّ  ذه املسألة وإىل استحدا  تكنأللألجيا حمسَّ 

                                                                                             وتــرى  يضــا   اــه ينبغــ ، قــدر اسمكــاو، ت ويــد اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  علألمــاه يف  ــذا الشــأو، 
                                                                                           وتألافا على  و التعاوو الدويل ئـروري للتألسـ  يف وئـ  االسـطاتيجياه املناسـبة امليسـألرة التكلفـة للتقليـل 

                  تقبل إىل احلد األربىن؛                                               من   ر احلطام الفضائ  على البعثاه الفضائية يف املس
                                                  ، وال ســيما الــدول الــس اــا قــدراه كبــرية يف ميــداو الفضــاء،       األعضــاء           مجيــ  الــدول    حتييث -    51 

                                                                                 علــى املســامهة بنشــاي يف نقيــا ااــدا املتمثــل يف منــ  حــدو  ســبا  تســلا يف الفضــاء اخلــارج ، دعتبــار 
                        ارج  واســـــتكدامه يف األغـــــراو                                                            لـــــ  شـــــرطا   ساســـــيا  لتع يـــــ  التعـــــاوو الـــــدويل يف استكشـــــاا الفضـــــاء اخلـــــ

  ؛       السلمية
                                                                إىل اللجنــة  و تألاصــل النمــر، علــى ســبيل األولأليــة، يف ســبل ووســائل مألاصــلة       تطليي  -    55 

                                                                                        اســتكدام الفضــاء اخلــارج  يف األغــراو الســلمية و و تقــدم تقريــرا  عــن  لــ  إىل اجلمعيــة العامــة يف ربورهتــا 
                                                 جنة النمر يف املنمألر األوس  اطاقا  لامن الفضائ  وما                                       والسبعني، وتألافا على ئرورة  و تألاصل الل       ثالثة  ال

  يف                                                                                     يــرتب  بــذل  مــن  مــألر ميكــن  و تفيــد يف ئــماو تنفيــذ األاشــطة الفضــائية أبمــاو وبــرو  املســ ولية،  ــا
                                              عد الدويل واسقليم  واألقاليم  نقيقا  لذل  اادا؛                        ُ بل تع ي  التعاوو على ال ُ      ُ  ل  سُ 

                        التعــاوو الـــدويل يف استكشـــاا              كتـــم يف تع يـــ   امل         يضـــطل  بــه      الــذي      ـــم        الـــدور امل      تؤكييد -    52 
     سيما                                                                                       الفضاء اخلارج  وتسكري استكداماته السلمية ألغراو التنمية االقت اربية واالجتماعية والعلمية، ال

  ؛                    ل ا  البلداو النامية
               لتع يـ  التعـاوو       5251                                   برانما العمل الذي ينفذه املكتم يف عام                  تالح  مت االرتيا  -    51 
                                                                      االئــطال  دألاشــطة الفضــائية لاغــراو الســلمية واســتكدام علــألم وتكنأللألجيــا الفضــاء       ــال         الــدويل يف

                                                                                     وتطبيقاهتـــا يف ســـبيل نقيـــا   ـــداا التنميـــة املســـتدامة املتفـــا علي ـــا ربوليـــا،  ـــا يف  لـــ  حلقـــاه العمـــل 
                                                                         مـــن  جــل بنــاء القـــدراه، واملســاعدة املقدمــة إىل البلــداو الناميـــة، بنــاء علــى طلب ـــا،     عقــد  ت             والنــدواه الــس 

                                                                                        ــال وئــ  السياســاه والتشــريعاه الألطنيــة املتعلقــة دلفضــاء وفقــا  للقــااألو الــدويل للفضــاء، واألعمــال   يف
                                             تع ي  القدراه امل سسية يف  ال األاشطة الفضائية؛ ل       املنفذة 

                                                           و يألاصــل إطــال  اللجنــة وجلنت ــا الفرعيــة العلميــة والتقنيــة وجلنت ــا           إىل املكتــم        تطليي  -    51 
    الـــس                                ، علـــى حالـــة  اشـــطة بنـــاء القـــدراه 6   525                                                الفرعيـــة القااألايـــة، كـــل يف ربورتـــه الـــس ســـيعقد ا يف عـــام 

  ؛        يضطل  هبا
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                                                                       أباشطة بناء القدراه املنج ة يف إطار برانما األمـم املتحـدة للتطبيقـاه الفضـائية،      تةر -    56 
  ؛ (52 )                                                                      ِ               الس تعألرب بفألائد فريدة على الدول األعضاء، وال سيما البلداو النامية، املشارِكة يف تل  األاشطة

                          بــــرانما األمــــم املتحــــدة الســــتكدام                         األاشــــطة املضــــطل  هبــــا يف إطــــار              تالحيييي  ترتيييييا  -    59 
                (، وتقر دسرازاه       UN  -SPIDER                                                          علألماه الفضائية يف إربارة الكألار  واالستجابة يف حااله الطألارئ )  امل

                                            ربولـة عضـألا  يف إطـار  ـذا الـ انما منـذ إاشـائه عـام     52                                        ااامة الس نقق  والـدعم االستشـاري املقـدم إىل 
                       يميـة التابعـة لـه، وتشـج                                                            ، إئافة إىل املسامهاه القيمة الس قدمت ا شبكة مكاتم الدعم اسقل (51 )    5221

            تلبية الطلـم                                                                               الدول األعضاء  و ت ورب ال انما، على  سا  تطألع ، دملألاررب اسئافية الالزمة لتمكينه من
        املناسم؛                           املت ايد على الدعم يف الألق 

ِ                                 مهية إطـار ِسـنداي للحـد مـن خمـاطر الكـألار  للفـطة           تكرر أتكيد -    52              5252    -5212    ( 51)  ،  
                                                                                      الـــذي يســـل م بقيمـــة تكنأللألجيـــا الفضـــاء ورصـــد األرو ألغـــراو إربارة الكـــألار  ومألاج ـــة حـــااله الطـــألارئ، 

                                                     كتــــم وبران ــــه الســــتكدام املعلألمــــاه الفضــــائية يف إربارة الكــــألار    امل                             وتالحــــق درتيــــا  اجل ــــألرب الــــس يبــــذاا 
                     دام تكنأللألجيــا الفضــاء                                                                    ومألاج ــة حــااله الطــألارئ مــن  جــل الن ــألو دلتعــاوو الــدويل كألســيلة لتع يــ  اســتك

                 داي وخطـة التنميـة  ن            تنفيـذ إطـار سـ         املسـامهة يف  يف                                            يت ل هبا من خدماه على ال ـعيدين الـألطض وا لـ     وما
  ؛ ( 5 )    5212              املستدامة لعام 

                                                             التقـــدم املتألاصــــل الـــذي نـــرزه اللجنـــة الدوليــــة املعنيـــة دلـــنمم العامليــــة              تالحييي  ترتييييا  -    55 
                                                          كتـم ب ـفته األمااـة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة صـألل نقيـا التـألا م   امل                              للمالحـة بألاسـطة السـألاتل بـدعم مـن 

         ال تع يـ                                                                                          والتألافا التشغيل  بني النمم الفضائية العاملية واسقليمية لتحديد املألاقـ  واملالحـة والتألقيـ  ويف  ـ
                                                                                             استكدام النمم العامليـة للمالحـة بألاسـطة السـألاتل وإربماج ـا يف البـىن التحتيـة الألطنيـة، وخباصـة يف البلـداو 

        يف الفـطة         اليـادو  ،      كيألتـأل   يف             الثـاين عشـر                                                           النامية، وتالحق م  التقدير  و اللجنـة الدوليـة سـتعقد اجتماع ـا 
  ؛ 1   525                  كااألو األول/ربيسم    1   إىل    5   من 

                                                             مألاصـلة املراكـ  اسقليميـة لتـدريذ علـألم وتكنأللألجيـا الفضـاء املنتسـبة             مت التةيدير     تالح   -    55 
                                                   و ـ  نديـدا  املركـ او اسقليميـاو األفريقيـاو لتـدريذ علـألم    1   525                                      إىل األمم املتحدة برا  ا التعليميـة يف عـام 

                  علــــى التــــألايل، ومركــــ                                                                          وتكنأللألجيــــا الفضــــاء، دللغتــــني الفراســــية واساكلي يــــة، املألجــــألرباو يف املغــــرل وايجــــرياي
                                                                                      تــدريذ علــألم وتكنأللألجيــا الفضــاء يف منطقــة آســيا وا ــي  ااــاربئ املألجــألرب يف ال ــني، ومركــ  تــدريذ علــألم 
ــــدريذ علــــألم  ــــا الفضــــاء يف منطقــــة آســــيا وا ــــي  ااــــاربئ املألجــــألرب يف اانــــد، واملركــــ  اسقليمــــ  لت                                                                                      وتكنأللألجي

                                         ر الكاريبـــــــ ، ولــــــه حرمــــــاو جامعيــــــاو يف ال ازيــــــل                                                وتكنأللألجيــــــا الفضــــــاء يف  مريكــــــا الالتينيــــــة ومنطقــــــة البحــــــ
                                                                                   واملكســــي ، ومركـــــ  تـــــدريذ علــــألم وتكنأللألجيـــــا الفضـــــاء لغـــــرك آســــيا املألجـــــألرب يف األرربو، وتشـــــج  املراكـــــ  
                                                                                           اسقليميـــة علـــى  و تســـتمر يف تع يــــ  التألســـ  يف إشـــراد املـــر ة يف برا  ــــا التعليميـــة، وتألافـــا علـــى ئــــرورة  و 

                                                          فـــــاة جلنـــــة اســـــتكدام الفضــــاء اخلـــــارج  يف األغـــــراو الســـــلمية  علألمـــــاه عـــــن                          تألاصــــل املراكـــــ  اسقليميـــــة مألا
  ؛        اشطت ا

_________________ 

              ، الفر  اثايا.        A/AC.     105/1138      اامر  (52 ) 
  .   552 /  15       القرار   (51 ) 

               ، املرفا الثاين.   561 /  19       القرار   (51 ) 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
https://undocs.org/ar/A/RES/61/110
https://undocs.org/ar/A/RES/69/283
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                                                                    على  و التعاوو على ال عيدين اسقليم  واألقاليم  يف  ال األاشطة الفضائية       تشدد -    51 
        يف تنميــة         األعضــاء                                                                       مــر  ساســ  لتع يــ  اســتكدام الفضــاء اخلــارج  يف األغــراو الســلمية ومســاعدة الــدول 

        املنممــاه            ، وتطلــم إىل    5212                                                      ــال الفضــاء واملســامهة يف تنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام           قــدراهتا يف
                                                                                                 اسقليميـة املعنيــة و فرقــة اخلـ اء التابعــة اــا، نقيقــا  اـذه الغايــة، تــألفري املســاعدة الالزمـة لتمكــني البلــداو مــن 

                             درب  مهيــة مشــاركة املــر ة علــى قــدم                                                            تنفيـذ التألصــياه ال ــاربرة عــن املــ متراه اسقليميــة، وتالحــق يف  ـذا ال ــ
                                                   املساواة م  الرجل يف مجي  مياربين العلألم والتكنأللألجيا؛

                 منممـة آسـيا وا ـي        قبيـل                                            يف  ل  ال درب دلـدور ااـام الـذي ت ربيـه منممـاه مـن      تةر -    55 
         ل املنتــدى   مثــ   ،                                                                              ااــاربئ للتعــاوو يف  ــال الفضــاء والألكالــة الفضــائية األوروبيــة واملــ متراه وغري ــا مــن اآلليــاه

                                                                                          اسقليم  للألكااله الفضائية آلسيا وا ي  اااربئ، وم متر الفضاء لامريكتني، يف تع ي  التعـاوو اسقليمـ  
  ؛      األعضاء                 والدويل بني الدول

                                                                    دعتمارب م متر االنارب األفريق  السياسة واالسطاتيجية األفريقيتني بشأو الفضاء       ترح  -    52 
ــــــــــــة الساربســــــــــــة والعشــــــــــــرين       كــــــــــــااألو     15  و     12   يف                     الــــــــــــس عقــــــــــــده يف  ربيــــــــــــذ  دد   ،                                يف ربورتــــــــــــه العاربي

                                                              وتالحـــق  و  ـــذا اسرـــاز ميثـــل اخلطـــألة األوىل حنـــأل نقيـــا بـــرانما  فريقـــ  للفضـــاء   ،     5251      ينـــاير /     الثـــاين
    ؛    5211      لعام                        إطار خطة االنارب األفريق             اخلارج  ئمن

                                                               علـــــى ئـــــرورة زايربة فألائـــــد تكنأللألجيـــــا الفضـــــاء وتطبيقاهتـــــا واملســـــامهة يف زايربة       تشيييييدد -    51 
                                                                         َّ                 األاشــطة الفضــائية املألاتيــة للنمــأل االقت ــاربي املطــررب والتنميــة املســتدامة علــى حنــأل مــنمَّم يف مجيــ  البلــداو، 

                                                              امة للبياانه الفضائية على ال عيدين اسقليم  والألطض وبناء القـدرة                               يف  ل  تع ي  البىن التحتية املستد    ا
         النامية؛                                                 على التكيف للحد من آاثر الكألار ، وخباصة يف البلداو

                                                            احلاجــــة إىل الــــطويا لفألائــــد تكنأللألجيــــا الفضــــاء وتطبيقاهتــــا يف املــــ متراه            تكييييرر أتكيييييد -    51 
                                                   دة يف ميــاربين التنميــة االقت ــاربية واالجتماعيــة والثقافيــة                                            الرئيســية ومــ متراه القمــة الــس تعقــد ا األمــم املتحــ

                                                                م بضــــرورة الــــطويا لامهيــــة اجلأل ريــــة لعلــــألم وتكنأللألجيــــا الفضــــاء وتطبيقاهتــــا    ِ ســــل ِ                       ُ وامليــــاربين املت ــــلة هبــــا، وتُ 
                                                                                   كــل مــن ال ــعيد العــامل  واسقليمــ  والــألطض وا لــ  يف إعــدارب السياســاه وبــراما العمــل وتنفيــذ ا،    علــى
                                                                       مــــن خــــالل اجل ـــألرب الراميــــة إىل نقيــــا   ــــداا تلـــ  املــــ متراه ومــــ متراه القمــــة، ويف تنفيــــذ       يف  لــــ      ـــا

  ؛    5212                      التنمية املستدامة لعام     خطة
             ىل إربراج جـــــدوى  إ                     ، نقيقـــــا  اـــــذه الغايـــــة،     تســـــعى    و      علـــــى              الـــــدول األعضـــــاء      تشييييي ت -    56 

                     الفضــاء يف تلــ  املــ متراه                                                                      تطبيقـاه علــألم وتكنأللألجيــا الفضــاء واســتكدام البيــاانه اجلغرافيـة املســتمدة مــن
       ال درب؛           كتم يف  ذا  امل                                  وم متراه القمة والعملياه، م  إشراد 

                                                               كتم على  و يشارد يف تل  امل متراه وم متراه القمة والعملياه واألاشطة   امل      تش ت -    59 
                                               حســم االقتضــاء، و و يــنمم  اشــطة بنــاء القــدراه ويعقــد    ،     ــداا      تلــ  األ                          األخــرى مشــاركة فعالــة ربعمــا  ل

                                                                                           ا ائراه ويشارد يف األاشطة األكاربميية والبحثية بغية تع ي  التعاوو الدويل يف استكدام الفضاء اخلارج  
                  يف األغراو السلمية؛

                                                             االجتمـــا  املشـــطد بـــني الألكـــااله املعـــض أباشـــطة الفضـــاء اخلـــارج  ) يئـــة األمـــم     حتيييث -    12 
                                  بل الس تكفـل مسـامهة علـألم وتكنأللألجيـا            ُ كتم، ثحت السُ   امل                                 ة للفضاء( على  و يألاصل، ن  قياربة      املتحد
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                                     ، وتشـج  كيـاانه منمألمـة األمـم املتحـدة علـى     5212                                             الفضاء وتطبيقاهتا يف خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام 
                                                                        املشاركة، حسم االقتضاء، يف ج ألرب التنسيا الس تبذاا  يئة األمم املتحدة للفضاء؛

                                                              كتم على مألاصلة االئطال  أباشطة بناء القدراه والتألاصل املرتبطة أبمـن   امل      تش ت -    15 
                                                                                        الفضاء وبتدابري كفالة الشفافية وبناء الثقة يف  اشـطة الفضـاء اخلـارج ، حسـم االقتضـاء، وئـمن سـيا  

        البعيد؛                                       استدامة األاشطة يف الفضاء اخلارج  يف األمد
      ايربة  لـ                                       لة استكشـاا السـبل القائمـة والفـرد اجلديـدة               املكتم على مألاصـ      أيضا      تش ت -    15 

      يف  ـال                             ، وال سـيما البلـداو الناميـة،                                                                 قدرته على تلبية الطلم املت ايد على الدعم املقدم لتع ي  قدرة البلـداو
       اجل ألرب؛      بتل                                                       استكدام علألم وتكنأللألجيا الفضاء وتطبيقاهتا وإبالغ اللجنة 

       ناعة           من قطا  ال           م  الكياانه               تع ي  تفاعله   إىل     كتم   امل                  على ئرورة  و يسعى        توافب -    11 
  ؛ (56 ) ه  في         مسامهاهتا  و        املكتم          مل عمل    إىل            الذي تقدمه     دعم        ل ايربة ال            القطا  اخلاد      ومن

                                                           احلكألمـــــاه، والكيـــــاانه  اه ال ـــــلة يف منمألمـــــة األمـــــم املتحـــــدة، واملنممـــــاه        ت اشيييييد -    15 
             القطا  اخلاد،      ومن       ناعة           من قطا  ال        الكياانه   و                                                احلكألمية الدولية واملنمماه غري احلكألمية، وامل سساه، 

                                                                                       واألفرارب، تقدمي ت عاه إىل ال ندو  االستئماين لدعم برانما األمم املتحـدة السـتكدام الفضـاء اخلـارج  يف 
                                                                                    األغــراو الســلمية مــن  جــل ربعــم اجل ــألرب الــس يبــذاا املكتــم للح ــألل علــى مــألاررب إئــافية مــن  جــل تيســري 

       مســاعدة        مــن  جــل   و    ،                                              ملــه،  ــا يف  لــ ، حســم االقتضـاء، متأليــل املشــاري  اخلاصــة                      التنفيـذ الكامــل لــ انما ع
                 البلداو النامية؛      ل ا                                               يف تنفيذ  اشطة التعاوو واملساعدة التقنيني، وخباصة              بألسائل  خرى       املكتم

                                                   و ت با البحرين والدامنرد والنرويا  عضاء يف اللجنة؛      تةرر -    12 
                                             امل سسة األوروبية للعلألم، ابثلة دللجنة األوروبية        كل من      نا                    قرار اللجنة القائ         تؤيد -    11 

  ؛ (59 )                  مرك  املراقم الدائم                                 النارب اجلامع  العامل  اندسة الفضاء  وا              لعلألم الفضاء، 
                                                             اتمألعـاه اسقليميـة علــى  و نـت الـدول األعضــاء يف جلنـة اسـتكدام الفضــاء       تشي ت -   1 1 

                                                 عضـاء يف تلـ  اتمألعـاه علـى املشـاركة الفعالـة يف  عمـال                                        اخلارج  يف األغراو السلمية الس  ـ   يضـا  
                          اللجنة و يئتي ا الفرعيتني.

 

 11اجللسة العامة 
 5251كااألو األول/ربيسم    1
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