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 والسبعون خامسةالدورة ال
 من جدول األعمال 51 البند

التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية

   
 2020 ديسمبر / كانون األول   10قرار اتخذته الجمعية العامة في   

  
نهاء االستعمار     ([ 10، الفقرة A/75/410الرابعة( ) )اللجنة  ]بناء على تقرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وا 

  
 استمرارية عمل لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية وهيئتيها الفرعيتين - 75/92 

  
 ،إن الجمعية العامة 

 ،2019كانون األول/ديسمبر  13المؤرخ  74/82إلى قرارها  إذ تشير 

ذ تعرب عن قلقها  ( العالمية تشكل تهديدا خطيرا 19-من أن جائحة مرض فيروس كورونا )كوفيد  وا 
 على صحة اإلنسان ورفاهه، وأنها خّلفت آثارا غير مسبوقة ومتعددة األوجه،

ذ تشييييير  ــاء الخارج  ف  األغراض إل وا  ــتخدام الففــــ ــنود العادد لدورات لجنة اســــ ى أن التواتر الســــ
 بسبب الجائحة، 2020السلمية ولجنتيها الفرعيتين قد تعطل ف  عام 

ــاء الخارج  ف  األغراض  وقد نظرت  ف  القرارات واإلجراءات الت  اتخذتها لجنة اســـــــــــتخدام الففـــــــــ
 ،( 1) جب إجراء مكتوبالسلمية ولجنتها الفرعية القانونية بمو 

القرارات واإلجراءات الت  اتخذتها لجنة اســـــــــــتخدام الففـــــــــــاء الخارج  ف  األغراض   تؤيد - 1 
 السلمية ولجنتها الفرعية القانونية بموجب إجراء مكتوب؛

_________________ 

 (.A/75/20) 20الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والسبعون، الملحق رقم  (1) 
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، أن تنظر ف  2021على أنه ينبغ  للجنة، ف  دورتها الرابعة والســــــــــتين، ف  عام  توافق - 2 
ــوعية و  ــاورات ( 2) أن تدعو إلى عقد الفريق العامل الذد أوصـــــت به اللجنةالبنود الموفـــ ، بما ف  ذلك عقد مشـــ

 فيما بين الدورات، حسب االقتفاء، آخذة ف  اعتبارها شواغل جميع البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛

ــتين، ف  عام   توافق أيضييا - 3  ، 2021على أنه ينبغ  للجنة الفرعية القانونية، ف  دورتها السـ
أن تنظر ف  البنود الموفـــــــــوعية وأن تدعو الفريقين العاملين اللذين أوصـــــــــت بهما لجنة اســـــــــتخدام الففـــــــــاء 

الدورات، حسب ، بما ف  ذلك عقد مشاورات فيما بين ( 3) الخارج  ف  األغراض السلمية إلى االنعقاد من جديد
 االقتفاء، آخذة ف  اعتبارها شواغل جميع البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛

ــابعــة ( 4) أن اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واصــــــــــــــلــت أعمــالهــا تالحظ - 4  ، ف  دورتهــا الســـــــــــــ
 ؛74/82، وفق التكليف الصادر عن الجمعية العامة ف  قرارها 2020والخمسين المعقودة ف  عام 

على أنــه ينبغ  للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، ف  دورتهــا الثــامنــة والخمســــــــــــــين،  توافق - 5 
، أن تنظر ف  البنود الموفــــــــــــــوعـية وأن ـتدعو الفريقين العـاملين اللـذين أوصــــــــــــــت بهمـا لجـنة 2021عـام  ف 

ــاء الخارج  ف  ا ــتخدام الففـــــــ ــلمية إلى االنعقاد من جديداســـــــ ــاورات ( 5) ألغراض الســـــــ ، بما ف  ذلك عقد مشـــــــ
 بين الدورات، حسب االقتفاء، آخذة ف  اعتبارها شواغل جميع البلدان، وال سيما شواغل البلدان النامية؛ فيما

أنه وفقا لالتفاق الذد توصــــــلت إليه اللجنة ف  دورتها الســــــادســــــة واألربعين بشــــــ ن  تالحظ - 6 
ــتقبلالتدابي  ــكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الفرعيتين ف  المســ ــلة بتشــ ــلة ( 6) ر المتصــ ــتنادا إلى التدابير المتصــ ، واســ

ــاليب عمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتين ، قامت مجموعة دول أوروبا الشـــــرقية بتســـــمية مرشـــــحها لمنصـــــب ( 7) ب ســـ
 ؛( 8) 2023-2022النائب الثان  لرئيس اللجنة/مقرر اللجنة للفترة 

الدول األفريقية، ودول آســـــــــيا والمحيط الهادم، ودول أمريكا الالتينية ومنطقة البحر  تحث - 7 
ــب رئيس اللجنة الفرعية القانونية،   ــحيها لمناصــــ ــمية مرشــــ الكاريب ، ودول أوروبا الغربية ودول أخرى على تســــ

ــائـــب األول لرئيس اللجنـــ  ة، على التوال ، للفترة ورئيس اللجنـــة، ورئيس اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة، والنـ
 .( 9) 2021، قبل الدورة المقبلة للجنة، الت  سُتعقد ف  عام 2022-2023
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_________________ 

 .37و  32المرجع نفسه، الفقرتان  (2) 

 .11؛ وانظر أيفا الفقرة 29-28الفقرتان المرجع نفسه،  (3) 

 .A/AC.105/1224وانظر أيفا  ؛18المرجع نفسه، الفقرة  (4) 

؛ وانظر أيفــــــــــــا 23-22الفقرتان  ،  (A/75/20)  20الوثائق الرســــــــــــمية للجمعية العامة، الدورة الخامســــــــــــة والســــــــــــبعون، الملحق رقم  (5) 
A/AC.105/1224. 

 .9-5الثان ، الفقرات (، المرفق A/58/20) 20الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق رقم  (6) 

الدورة الثامنة والخمســــــــون، (، المرفق األول؛ والمرجع نفســــــــه،  A/52/20)  20الدورة الثانية والخمســــــــون، الملحق رقم المرجع نفســــــــه،   (7) 
 (، المرفق الثان ، التذييل الثالث.A/58/20) 20الملحق رقم 

 .35(، الفقرة A/75/20) 20الدورة الخامسة والسبعون، الملحق رقم المرجع نفسه،  (8) 

 .36المرجع نفسه، الفقرة  (9) 
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