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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 ]  
 
 

                                                               مبناسالالالبة الالالالذكرو السالالالنوية ادمسالالالا ئعاملالالالدة ائبالالالادو ائن مالالالة ألن الالال ة الالالالدول يف      إعالالال ن      -    77 /  77 
                                                                      ميالالدان اسشا الالاس واسالالشلداا الخلاالالا، ادالالارلك  مبالالا يف أللالالم السمالالر واأللالالراا السالالماوية 

      األخرو
 

                   إن اجلمعية العامة 
             اإلعالن التايل:       تعشمد 

 
                           ائن مالالالالة ألن الالالال ة الالالالالدول يف ميالالالالدان                                                إعالالالال ن مبناسالالالالبة الالالالالذكرو السالالالالنوية ادمسالالالالا ئعاملالالالالدة ائبالالالالادو   

                                                                      اسشا اس واسشلداا الخلاا، ادارلك  مبا يف أللم السمر واأللراا السماوية األخرو
 

                                                                           حنــنا الــدول األعيفــاء   األمــم املتحــدةا إك حنتاــل يلــخلمرني الســن ية اخلمســ  ملعا ــدة املبــا    
                       مبــا   كلــق القمــر واألجــرار                                                            املنظمــة ألطةــلة الــدول   ميــدان استتةــا  واســتادار الايفــاء اخلــارج ا 

  ا (1 )              السماوية األخرني
        ( املؤرخ   11-  )       1٦٩5                                                          طترر التأميد على أمهية املبا   ال ار ة   قرار اجلمعية العامة  -   1 

      ميــدان                                            إعــالن املبــا   القاط طيــة املنظمــة ألطةــلة الــدول   ”         ا املعنــ ن     1٦٩١                 مــاط ن األولي يســم        1١
  ؛ “                              استتةا  واستادار الايفاء اخلارج 

_________________ 

 ( 1)  United Nations,                 Treaty Series             , vol.        610   , No.       8843    .  

https://undocs.org/ar/A/72/446
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                                                                    طةري إىل أن معا ـدة املبـا   املنظمـة ألطةـلة الـدول   ميـدان استتةـا  واسـتادار  -   5 
                                                                                     الايفـــاء اخلـــارج ا مبـــا   كلـــق القمـــر واألجـــرار الســـماوية األخـــرنيا اعتمـــد ا اجلمعيـــة العامـــة   قرار ـــا 

       وم سـت                                 ا وفـت  ي  الت قيـع علي ـا   لنـدن     1٦٩٩                 مـاط ن األولي يسـم        1٦        ( املؤرخ   51-  )      5555
ـــــاير       5٢                  وواشـــــنلن العاصـــــمة    ـــــ  الناـــــاك       1٦٩٢                  مـــــاط ن الناييين       ألولي       تةـــــرين ا    1١                     ا و خلـــــ  لي

  ؛    1٦٩٢       أمت بر
                                 ا فـنن عـد  الـدول الـب أصـبح  أ رافـا     5١1٢                  مـاط ن الناييينـاير      1            طاللظ أطه لـ   -   ١ 

              ولة إضافية؛    52     عت ا            ولا ووق       1١2               املعا دة    
                                                  ساس  الخل  تؤ يه املعا دة   افحاا  على الايفاء اخلارج                       طؤمد من جديد الدور األ -   ٤ 

                                                                                        لألغراض السلمية و  تع ي  مقاصد ميناق األمم املتحدة ومبا ئها من أجل صـ ن السـلم واألمـن الـدولي  
                                 وتع ي  التعاون والتاا م الدولي ؛

               ألوىل إىل النالنـة                                                               طعر  عن اقتناعنا أبن املعا ـدة ومبا ئ ـاا علـى النحـ  املبـ    املـ ا  ا -   2 
                                                                                  عةــرةا ســتظل تــ فر إ ــارا ال غــال عنــه لالضــلال  أبطةــلة الايفــاء اخلــارج ا الــب مــا  الــ  تنلــ   علــى
                                                                                        إمتاطيــاه  ائلــة لتحقيــد امل يــد مــن أوجــه التقــدر   املعــار  اإلطســاطيةا و فــع عجلــة التقــدر االجتمــاع  

  ؛    5١١١                    ة املستدامة حبل ل عار                                                    واالقتصا   للبةرية مجعاءا واملسامهة   حتقيد أ دا  التنمي
                                                                     طدرك أن اإلجنا اه الب حتقق    جمال استتةا  الايفاء وتل ير علـ ر وتتن ل جيـا  -   ٩ 

                                                                                   الايفـــاء لصـــار البةـــرية مجعـــاءا ومبـــا راه التعـــاون الـــدويل مـــن أجـــل حتقيـــد تلـــق ال ـــا ها قـــد  ـــاو ه  
                                            الت قعاه الب ماط  قائمة وق  اعتما  املعا دة؛   مل

                                                                   ن تلبيقاه عل ر وتتن ل جيا الايفاء ا  ا ه أمهيت ـا علـى حنـ  ملحـ   يلنسـبة      طقر أب -   ٢ 
ــن مــن    ة ف ــم التــ ن واألرض واملســامهة   الن ــ ض مبجــااله من ــا التعلــيما والصــحةا              ن                                                                       للــدولا  ــا متن

      ومنخلجـة                                                                                           والرصد البيئ ا وإ ارة امل ار  اللبيعية على وجه األرضا وإ ارة الت ارثا والتنبـؤ يألرصـا  اجل يـة
                                                                                             املناخا ومحاية الرتاث النقا ا وتتن ل جيا املعل ماه واملاللة الساتلية واالتصاالها و  رفاه اإلطساطية من 

                                            خالل التنمية االقتصا ية واالجتماعية والنقافية؛
                                                                           طعر  عن اقتناعنا الراسخ أبن تع ي  اسـتدامة أطةـلة الايفـاء اخلـارج    األمـد البعيـد  -   1 

                                      على الصعيد ال  ين واإلقليم  والدويل؛              يتللب بخلل ج   
                                                                       طؤمد على ما يتسم به التعاون الدويل   جمـال اسـتادار الايفـاء اخلـارج    األغـراض  -   ٦ 

                                                                                         السلمية من  ابع متل ر يستمرار ومتعد  األوجه على حن  مت ايدا مع حتقد تل راه علميـة وتتن ل جيـة 
                                             اـــة متن عـــة ومت ايـــدة مـــن اجل ـــاه الااعلـــة   الســـالة                                        معقـــدة   ج  ر ـــا   جمـــال الايفـــاء ومةـــارمة  ائ

                                                        الايفائيةا ولخلا طةجع على إقامة شرامة وتعاون وتنسيد أق ني؛
                                                                     طســلم يفحاجــة إىل م اصــلة تع يـــ  التعــاون الــدويل   جمـــال اســتادار الايفــاء اخلـــارج   -    1١ 

                                                           األغراض السلميةا مع مراعاة االلتياجاه اخلاصة للبلدان النامية؛   
                                                                    هنيب جبميع الدول األ را    املعا دة الب تيفللع أبطةلة تتعلد يلايفاء اخلـارج   -    11 

                                                                                           أن تعمـل وفقـا ملبـا   التعــاون واملسـاعدة املتبا لـةا مــع إيـالء االعتبـار ال اجــب للمصـار املقابلـة لأل ــرا  
                 األخرني   املعا دة؛
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                طةـــــــلة البةـــــــرية         بايفـــــــل األ                                            طســـــــتل م ايتفـــــــاق الـــــــب ال تـــــــ ال تناـــــــت  أمـــــــار البةـــــــرية -    15 
  ؛      اخلارج        الايفاء

                                                                       طةجع الدول الب مل تصـب  بعـد أ رافـا   املعا ـدةا وال سـيما الـدول الـب  ـ  أعيفـاء  -    1١ 
                                                                           جلنة استادار الايفاء اخلارج    األغراض السلميةا على النظر   االطيفمار إلي ا؛

                     ءا مــن النظــار القــاط ي                                                     طؤمــدا    ــخلا الصــد ا أن االطيفــمار إىل املعا ــدةا ب صــا ا جــ   -    1٤ 
                            ن                                                      للايفـــاء اخلـــارج ا يعـــ   با ائـــد مجـنــة علـــى مجيـــع الـــدولا بصـــر  النظـــر عـــن  رجـــة تنميت ـــا االقتصـــا ية 

                                                                                      العلميــةا وأن االطيفــمار إىل املعا ــدة مــن شــأطه أن يعــ   قــدرة الــدول علــى املةــارمة   ج ــ   التعــاون    أو
               ألغراض السلمية؛                                               الدويل   جمال استتةا  الايفاء اخلارج  واستادامه   ا

ُ                                      طترر أتميد  ور املعا دة من ليث    لجُر ال اويـة   النظـار القـاط ي الـدويل الـخل   -    12                                    
                                                                              حيتم أطةلة الايفاء اخلارج ا وأن املعا دة  سد املبا   األساسية للقاط ن الدويل للايفاء؛

      جلنت ــــا                                                             طؤمــــد أن جلنــــة اســــتادار الايفــــاء اخلــــارج    األغــــراض الســــلميةا إىل جاطــــب  -    1٩ 
                                                                                                الارعيــة القاط طيــة وجلنت ــا الارعيــة العلميــة والتقنيــةا مــا ســجل ار ــ  متميــ    إطةــاء و   ة تلــ ير النظــار 
                                                                                      القــاط ي الــدويل الــخل  حيتــم أطةــلة الايفــاء اخلــارج ا وأن أطةــلة الايفــاء اخلــارج  الــب تقــ ر  ــا الــدول 

                                     ر   ظــل  ــخلا النظــارا وأطــها طتيجــة لــخللقا                                                  واملنظمــاه افحت ميــة الدوليــة والتيــاكه غــري افحت ميــة ت   ــ
                                                                                 علــ ر وتتن ل جيــا الايفــاء وتلبيقا مــا تســ م إســ اما  ــائال   النمــ  االقتصــا   و  حتســ  ط عيــة     فــنن

                        افحياة   مجيع أحناء العامل؛
                                                                          هنيب بلجنة استادار الايفـاء اخلـارج    األغـراض السـلمية وجلنت ـا الارعيـة القاط طيـة  -    1٢ 

                                                                        دعم مـــن متتـــب شـــؤون الايفـــاء اخلـــارج  التـــابع لألماطـــة العامـــةا تةـــجيع اطيفـــمار الـــدول            أن ت اصـــالا بـــ
                                                                               أوسع طلاق إىل املعا دة وتلبيق ا ماا وتع ي  التل ير التدرجي  للقاط ن الدويل للايفاء؛    على

                                                                  طللـــب إىل متتـــب شـــؤون الايفـــاء اخلـــارج  أن ي اصـــل تع يـــ  بنـــاء القـــدراه   جمـــال  -    11 
                                                                    اء لصــــار مجيــــع البلــــدان وأن ي اصــــل تقــــد  املســــاعدة إىل البلــــدان الناميــــةا بنــــاء                   قــــاط ن وسياســــاه الايفــــ

                                                                                لب اا   جمال وضع سياساه وتةريعاه و نية بةأن الايفاءا وفقا للقاط ن الدويل للايفاء.    على
 

 ٩٩اجللسة العامة 
 5١1٢ماط ن األولي يسم    ٢

 

 

 


