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 اإلنســــان  مكن   وتطب قاتها،  الفضــــاء وتكنولوج ا  علوم تطوير في  كبير تقدم من  ُأحرز ما  تؤكد   وإذ  
 فهم ت ميق ذلك   في  بما  الفضــاء، ا ــتكشــا   جهود  في   باهرة  إنجازات  من  تحقق وما  الكون،  ا ــتكشــا   من 

 جم اء، البشـرية   لصـال    الفضـاء وتكنولوج ا  علوم ا ـتخدام  وفي  ذاتها،  واأل ض والشـم   الكواكب   منظومة 
 الفضا  ة، األنشطة  يحكم الذي الدولي  القانوني  النظام إنشاء وفي 

ــدد  هـذا  في   تعترف   وإذ   ــ يـد  على   الموجود  الفريـد  بـالمحفـ  الصـــــــــــــ   الـدولي   للت ـاون   ال ـالمي   الصــــــــــــ
  ولجنتها  الســــلم ة   األغراض في   الخا جي   الفضــــاء  ا ــــتخدام لجنة   تمثله   الذي  الفضــــا  ة  األنشــــطة   مجال في 

ــاعـدة  القـانون ـة،  الفرع ـة   ولجنتهـا  والتقن ـة   ال لم ـة   الفرع ـة  ــاء  شــــــــــــــؤون   مكتـب   بمســـــــــــــ  في  الخـا جي  الفضـــــــــــــ
 ال امة، األمانة 

 نطاق  وتو ــــــــ     ت زيز  في   مشــــــــتركة  مصــــــــلحة   من  للبشــــــــرية  بما  راستتتتتما  اقتناعا   مقتنعة هي  وإذ  
 جم اء، للبشــــرية  مفتوحا   مجاال بوصــــفه  الســــلم ة،  األغراض في   وا ــــتخدامه   الخا جي   الفضــــاء ا ــــتكشــــا  

ــلة  وفي  ــتمدة  الفوا د ت م   كي   الجهود مواصــــ ــاء،  الدول جم     ذلك  من   المســــ ــا    األعضــــ   الت اون   بأهم ة  وأيضــــ
 ف ه، المنسق بدو  تضطل   المتحدة األمم تظ  أن  ينبغي  الذي الميدان  هذا في  الدولي 

  القانون   م ايير  ذلك   في  بما  الدولي،  القانون     ادة  إعالء في   الدولي   الت اون  أهم ة   تأكيد  تعيد  وإذ  
  وا ـــتخدامه   الخا جي   الفضـــاء  ال ـــتكشـــا    الدولي   الت اون  في  المهم  ودو ها  بذلك   المتصـــلة   للفضـــاء  الدولي 

ــلم ــــة،  األغراض في  ــ    على   التقيــــد  وأهم ــــة   الســــــــــــ   ت زز   التي   الــــدول ــــة   بــــالم ــــاهــــدات   ممكن   نطــــاق  أو ــــــــــــ
  وخصـــــــــوصــــــــا    الناشـــــــــ ة،  الجديدة  التحديات  لمواجهة   الســـــــــلم ة   األغراض في   الخا جي   الفضـــــــــاء ا ـــــــــتخدام

 النام ة، البلدان  إلى  بالنسبة 

ــباق  حدوث  إمكان ة  من  القلق  بالغ يستتتتتاورها   وإذ   ــل     ــــــ ــاء  في  تســــــ ــ    وإذ  الخا جي،  الفضــــــ  تضــــــ
  ا ــــــــــــــتكشــــــــــــــا    ميدان  في   الدول ألنشــــــــــــــطة  المنظمة   المبادئ  م اهدة من   الراب ة   المادة أهم ة   اعتبا ها في 

 ،( 1) األخرى  السماوية  واألجرام القمر ذلك  في  بما الخا جي، الفضاء وا تخدام

 في  كبيرة قد ات   لها  التي   الدول  ـــــ ما وال  األعضـــــاء،  الدول جم    تســـــهم أن  بضـــــرو ة تستتتل    وإذ  
  الت اون  ت زيز أج   من   الخا جي   الفضــــاء في   تســــل     ــــباق  حدوث   من   في  ف ل ا    إ ــــهاما    الفضــــاء،  ميدان 
 السلم ة، األغراض في  وا تخدامه  الخا جي  الفضاء ا تكشا   مجال في  وتوطيده الدولي 

ــاشــــة  من  القلق  بالغ يستتتاورها   وإذ    ا ــــتدامة  إمكان ة  دون  تحول  التي   والتحديات   الفضــــاء  بي ة  هشــ
 تثير مســألة  يمث   الذي  الفضــا ي   الحطام  ا تطام وخصــوصــا    الطوي ،  المدى   على   الخا جي   الفضــاء أنشــطة 

 الدول، جم    قلق

  الســـــــــــلم ة   األغراض في  وتطب قاته   الفضـــــــــــاء ا ـــــــــــتكشـــــــــــا   تطوير في   المحرز  التقدم تالحظ  وإذ  
  الت اون  لت زيز  القانوني  اإلطا  تطوير  مواصــــلة  وأهم ة   والت اون ة، الوطن ة   الفضــــاء  مشــــا ي   مختلف  وفي 

 الفضاء، ميدان  في  الدولي 

  صــــد ونظم  الســــاتل ة االتصــــاالت فيها بما  وتطب قاتها، الفضــــاء  وتكنولوج ا علوم بأن منها  واقتناعا 
ــطة  المالحة وتكنولوج ات األ ض ــوات ،  بوا ـــ  األمد  طويلة  مجدية حلول  إليجاد  عنها  غنى ال  أدوات توفر  الســـ

ــتدامة  التنم ة  مجال في  جم   في التنم ة  ت زيز إلى  الرام ة الجهود  في  أكبر بف ال ة تســـــــــــهم أن  ويمكن  المســـــــــ
 __________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
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  تنفيذ   ــبي  في الفضــاء تكنولوج ا فوا د تســخير ضــرو ة على الصــدد هذا في تشــدد وإذ ومناطقه، ال الم  بلدان
 ،( 2) 2030 ل ام المستدامة التنم ة خطة

  والت ـاون   التنســــــــــــــيق  ت زيز في  ترغـب  وإذ  ،( 3) للكوا ث المـدمرة اآلـثا   من  القلق  بتالغ  يستتتتتتتتتاورهتا وإذ 
  الخدمات من مزيد  إتاحة  خالل من  الطوا ئ   حاالت  ومواجهة  الكوا ث  إدا ة  في ال المي الص يد  على  الدوليين

  وت زيز   القد ات  بناء وت ســــــير  منها  اال ــــــتفادة وت ظ م  البلدان لجم    المكان ة  الجغراف ة  والم لومات  الفضــــــا  ة
 النام ة، البلدان في وبخاصة الكوا ث، إدا ة أج  من المؤ سات

 من  مجاالت في  وتطب قاتها الفضـــــاء  وتكنولوج ا علوم ا ـــــتخدام بأن راستتتما  اقتناعا مقتنعة هي  وإذ 
 و صــــــــد  الطب ع ة  الموا د  وإدا ة  البي ة  وحماية الكوا ث  وإدا ة  ُب د عن  والت ل م  ُب د عن  الصــــــــح ة الرعاية  بينها

  لمختلف للتصــــدي المتحدة األمم  ت قدها التي ال الم ة المؤتمرات أهدا  تحقيق  في  يســــاهم والمناخ  المح طات
 الفقر، على القضاء وبخاصة والثقاف ة، واالجتماع ة االقتصادية التنم ة جوانب

 كو ونا فيروس مرض جا حة ومنها الم دية، لألمراض المدمرة اآلثا   من  القلق  بالغ يستتتتتتاورها  وإذ 
 الـــدولي  المجتم   تحـــ   وإذ  والتنم ـــة،  والمجتم   البشــــــــــــــريـــة  الح ـــاة  على  إيبوال،  فيروس  ومرض  (19-)كوفيـــد

  االتصـــاالت، و ـــا    بوا ـــطة األوب ة  د ا ـــة  وبخاصـــة الفضـــاء، علوم من  المســـتمدة  الحلول دو   ت زيز على
 والتصدي، والتأهب الرصد أنشطة في

ــتدامة  للتنم ة  المتحدة األمم  مؤتمر أن إلى تشتتتتير  وإذ    بالبرازي ،  جانيرو دي   يو  في ُعقد الذي المســـ
  في الفضــــــــــــــاء وتكنولوجـ ا علوم  تؤديه الذي الهـام  بالدو  أقر ،2012 حزيران/يونـ ه 22 إلى 20 من الفترة في

 ،( 4) المستدامة  التنم ة  ت زيز

ــاء ا ـــــــــتخدام  لجنة  تقرير في نظرت  وقد  ــلم ة األغراض في  الخا جي الفضـــــــ  دو تها أعمال عن الســـــــ
 ،( 5) والستين الخامسة

ــتخدام لجنة  تقرير  تقر - 1  ــاء ا ــــــــ ــلم ة األغراض في  الخا جي  الفضــــــــ  دو تها أعمال عن الســــــــ
 ؛والستين الخامسة

  الموضــــــــــوع ة البنود في  والســــــــــتين،  الســــــــــاد ــــــــــة  دو تها  في اللجنة، تنظر أن على توافق - 2 
 شــــــواغ     ــــــ ما وال  البلدان، جم   شــــــواغ   اعتبا ها في  آخذة  ،( 6) والســــــتين  الخامســــــة  دو تها  في  بها الموصــــــى

 النام ة؛ البلدان

  الحـادية  دو تهـا في  ،( 7) أعمـالهـا واصـــــــــــــــل   للجـنة  الـتاب ـة  الـقانونـ ة  الفرعـ ة اللجـنة أن تالحظ - 3 
 ؛76/76 قرا ها في ال امة الجمع ة عن الصاد  التكل ف وفق  ،الستينو 

 __________ 

 .70/1القرا   (2) 
 يدل مصطل  ”الكوا ث“ على الكوا ث الطب ع ة أو التكنولوج ة. (3) 

 .274، المرفق، الفقرة 66/288القرا   (4) 
 (.A/77/20) 20ة والسب ون، الملحق  قم الوثا ق الر م ة للجمع ة ال امة، الدو ة الساب  (5) 

 .428المرج  نفسه، الفقرة  (6) 

 .A/AC.105/1260المرج  نفسه، الفص  الثاني، الفرع ج م؛ انظر أيضا  (7) 
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 البنود  في  والســــــــــــــتين،  الثــان ــة  دو تهــا  في  القــانون ــة،  الفرع ــة  اللجنــة  تنظر  أن  على  توافق - 4 
ــوع ة ــتخدام لجنة بهما أوصــــ  اللذين  ال املين  الفريقين تدعو  وأن  الموضــ ــاء ا ــ   األغراض في  الخا جي  الفضــ

 آخذة   الحاجة، حســـــــــــــب  الدو ات،  بين ف ما  مشـــــــــــــاو ات  عقد ذلك  في  بما  ،( 8) جديد  من االن قاد إلى الســـــــــــــلم ة
 النام ة؛ البلدان شواغ    ما  وال البلدان، جم   شواغ   اعتبا ها في

  ال ــــــتخدام المنظمة  الدول ة الم اهدات في  أطرافا    ب د  ل ســــــ  التي األعضــــــاء  الدول تحث - 5 
ــاء ــديق في  النظر  على ( 9) الخا جي  الفضــ ــمام أو الم اهدات تلك على التصــ  الوطن ة   لقوانينها وفقا   إليها االنضــ
 الوطن ة؛ تشري اتها في وإد اجها

 الفضـــــــــاء شـــــــــؤون  مكتب أعده  الذي  الفضـــــــــاء  لقانون  الد ا ـــــــــي المنهج  أن  بارتياح تالحظ - 6 
  داخ   الد ا ات من  مزيد  إجراء على يشج   أن  يمكن المتحدة لألمم الر م ة اللغات بجم   نشره  وتم  الخا جي

 الفضاء؛ و  ا ة قانون  مجال في القد ات  بناء لجهود دعما    الم ن ة الك انات  م  بالت اون  األعضاء الدول

  مجـال في  للت ـاون   اـلدولـ ة اآللـ ات ـبا ــــــــــــــت راض  الم ني  ال ـامـ  الفريق  بتقرير  علمتا تحيط - 7 
  خطة  إطا  في بها المضــــطل  األعمال عن الســــلم ة  األغراض في  وا ــــتخدامه  الخا جي الفضــــاء  ا ــــتكشــــا 

ــنوات المت ددة عمله ــ غته  ،( 10) الســـــ ــوعة النها  ة بصـــــ ــة  الدو ة في  الموضـــــ ــاد ـــــ ــين  الســـــ   الفرع ة  للجنة والخمســـــ
ــد ا    يوفر  التقرير  أن وتالحظ  القـانونـ ة،  من  ـبالمزـيد لالضــــــــــــــطالع  المفـيدة والتوجيهـات للم لومـات  هـامـا  مصــــــــــــ
 االقتضاء؛ حسب بالفضاء، ال هد الحديثة والدول للفضاء المرتادة الدول جانب من المشتركة  المشا ي 

  بالموا د  المت لقة  لألنشــــطة  القانون ة بالجوانب  الم ني  ال ام  الفريق  إنشــــاء  بارتياح تالحظ - 8 
 خمس ة؛ عم  خطة بموجب القانون ة، الفرع ة للجنة  التاب  الفضا  ة

 التـا ــــــــــــــ ـة  دو تهـا  في  ،( 11) أعمـالهـا  واصــــــــــــــلـ   والتقن ـة  ال لم ـة  الفرع ـة  اللجنـة  أن  تالحظ - 9 
 ؛76/76 قرا ها في ال امة الجمع ة عن الصاد  التكل ف وفق والخمسين،

  في  ،الســــــــــــــتين  دو تهـا  في  تنظر،  أن  والتقنـ ة  ال لمـ ة  الفرعـ ة للجـنة  ينبغي أـنه  على  توافق - 10 
ــاء ا ـــتخدام  لجنة  بها  أوصـــ   التي  ال املة  األفرقة تدعو  وأن  الموضـــوع ة  البنود   األغراض في  الخا جي  الفضـ

 اعتبا ها في آخذة  الحاجة،  حسـب  الدو ات،  بين  مشـاو ات عقد ذلك في بما  جديد، من االن قاد إلى  ( 12) السـلم ة
 النام ة؛  البلدان شواغ    ما وال  البلدان، جم   شواغ 

 __________ 

 .280و  279(، الفقرتان A/77/20) 20الوثا ق الر م ة للجمع ة ال امة، الدو ة الساب ة والسب ون، الملحق  قم  (8) 
ول في ميدان ا ــــــتكشــــــا  وا ــــــتخدام الفضــــــاء الخا جي، بما في ذلك القمر واألجرام الســــــماوية  م اهدة المبادئ المنظمة ألنشــــــطة الد (9) 

(؛ واتفـاق إنقـاذ المالحين الفضـــــــــــــــا يين وإعـادة المالحين  United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843األخرى )
(؛ واتفاق ة United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574الفضــــا يين و دج األجســــام المطلقة في الفضــــاء الخا جي )

(؛  United Nations, Treaty Series, vol. 961, No. 13810المسـؤول ة الدول ة عن األضـرا  التي تحدثها األجسـام الفضـا  ة )
ــاء الخا جي ) ــام المطلقة في الفضــــــ ــجي  األجســــــ (؛  United Nations, Treaty Series, vol. 1023, No. 15020واتفاق ة تســــــ

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

No. 23002.) 
 (10) A/AC.105/C.2/112. 

ــم ة للجمع ة ال امة، الدو ة  (11)  ــب ون، الملحق  قم الوثا ق الر ـــ ــاب ة والســـ ــا A/77/20)  20الســـ ــ  الثاني، الفرع باء؛ انظر أيضـــ (، الفصـــ
A/AC.105/1258. 

 .190و  189(، الفقرتان A/77/20) 20لحق  قم الوثا ق الر م ة للجمع ة ال امة، الدو ة الساب ة والسب ون، الم (12) 
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  األعمــال  عن  ال ــالم ــة  والصــــــــــــــحــة  بــالفضـــــــــــــــاء  الم ني  ال ــامــ   الفريق  بتقرير  علمتا  تحيط - 11 
 التا ــــ ة  الدو ة في  الموضــــوعة  النها  ة  بصــــ غته  ،( 13) الســــنوات المت ددة عمله  خطة  إطا  في  بها  المضــــطل 
 مفيدة وتوجيهات للم لومات هاما مصـــــد ا يوفر  التقرير أن  وتالحظ  والتقن ة، ال لم ة  الفرع ة  للجنة  والخمســـــين

ــخير للنهوض ــاء وتكنولوج ا  علوم بتسـ ــال  ال الم ة  الصـــحة  ألغراض الفضـ ــاء  المرتادة  الدول لصـ   والدول للفضـ
 االقتضاء؛ حسب بالفضاء، ال هد الحديثة

 جن ف، في مقرها  يوجد التي  ال الم ة،  والصـــــــحة  الفضـــــــاء منصـــــــة إنشـــــــاء  بارتياح تالحظ - 12 
  منظومة  وك انات  األعضـــــاء الدول  بين ف ما ال الم ة  والصـــــحة  الفضـــــاء مســـــا   بشـــــأن الف ال  الت اون   لت زيز
  فضـال ال امة، لألمانة  التاب   الخا جي الفضـاء شـؤون  ومكتب  ال الم ة  الصـحة منظمة   ـ ما وال المتحدة، األمم
 التي ال الم ة،  والصــــحة الفضــــاء شــــبكة  بإنشــــاء  وترحب الصــــلة،  ذات الفاعلة  والجهات الدول ة  المنظمات  عن

 ؛( 14) المتاحة الموا د حدود في عملها ي سر أن الخا جي الفضاء  شؤون  لمكتب  ينبغي

 مرو  ذكرى  صـــــــاد   2022 األول/أكتوبر تشـــــــرين  10 يوم أن  إلى   التقدير  م    تشـــــــير - 13 
  الفضــاء وا ــتخدام ا ــتكشــا    ميدان  في   الدول  لنشــاطات  المنظمة   المبادئ  م اهدة  نفاذ بدء  على   عاما 55

ــا جي، ــا  الخـ ــة   واألجرام  القمر  ذلـــك   في   بمـ ــاويـ ــمـ ــ   التي   األخرى،  الســــــــــــ ــكـ ــة   حجر  تشــــــــــــ ــانون   في   الزاويـ   القـ
 للفضاء؛ الدولي 

 األ ض من  القريبة  األجســــــــام باكتشــــــــا   يت لق ما  في الم لومات  تبادل أهم ة  تأكيد تكرر - 14 
 البلدان  جم    إد اك لضـــمان  الفيزيا  ة  خصـــا صـــها وتحديد األجســـام تلك و صـــد  مخاطر على  تنطوي  قد التي

 من  القريبة  األجســــــــــــــام  با تطام  التنبؤ على  المحدودة القد ة  ذات  النام ة  البلدان   ــــــــــــــ ما وال  الممكنة،  لألخطا 
  لحاالت التصـــــــــــــدي  مجال  في  القد ات  بناء إلى  الحاجة وتؤكد  اال تطام، هذا آثا  من التخف ف وعلى األ ض
 الذي  ال م   با ت اح  وتالحظ األ ض، من قريب  جسم ا تطام  حالة في  ف ال نحو على  الكوا ث وإدا ة  الطوا ئ 
  الفضـــا  ة  الب ثات  بتخط ط  الم ني  اال ـــتشـــا ي  والفريق  الكويكبات  بخطر لإلنذا  الدول ة  الشـــبكة به  تضـــطل 

 بدعم  األ ض، من  القريبة  األجســــام  تشــــكله الذي  الممكن  الخطر من  التخف ف  أج   من الدولي  الت اون   لت زيز
 ؛( 15) اال تشا ي  للفريق الدا مة األمانة  بدو  يقوم الذي  المكتب، من

  ا ـتدامة بشـأن 21  عددها البالغ التوجيه ة والمبادئ الديباجة اللجنة  اعتماد  بارتياح تالحظ - 15 
ــاء  أنشــــــطة ــ غتها  الب يد، األمد في  الخا جي  الفضــــ   د وتها  عن اللجنة  تقرير من  الثاني  المرفق في الوا دة  بصــــ

ــتين  الثان ة ــاء  ،( 16) والسـ ــتدامة الم ني ال ام  الفريق وإنشـ ــاء  أنشـــطة با ـ   التاب    الب يد، األمد في  الخا جي  الفضـ
ــ ة، عم   خطة  بموجب للجنة، التاب ة  والتقن ة ال لم ة  الفرع ة  للجنة ــج   اللجنة أن  وتالحظ خمســــــ   الدول  شــــــ

  حد  أقصـــــــــى إلى التوجيه ة  المبادئ هذه  تنفيذ لضـــــــــمان طوعا    تدابير اتخاذ على الدول ة  الحكوم ة والمنظمات
ـــــي  المحف   هي  اللجنة أن على  وتشدد وعملي،  ممكن ـــــي حوا   إلجراء  الر  سـ ـــــسـ ـــــ   مؤ ـ ـــــا    حول  متواصـ   المسـ

 وا ــــت راضــــها؛ التوجيه ة المبادئ  بتنفيذ المت لقة

 __________ 

 (13) A/AC.105/C.1/121. 

 .167(، الفقرة A/77/20) 20الوثا ق الر م ة للجمع ة ال امة، الدو ة الساب ة والسب ون، الملحق  قم  (14) 

 .A/AC.105/C.1/121؛ انظر أيضا 210-205، الفقرات A/AC.105/1138انظر  (15) 

 (.A/74/20) 20الوثا ق الر م ة للجمع ة ال امة، الدو ة الراب ة والسب ون، الملحق  قم  (16) 
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ــاء الدول ب ض أن  التقدير مع تالحظ - 16    الحطام  لتخف ف  تدابير  بتنفيذ بالف   يقوم األعضــــــــــ
  الحطام  لتخف ف التوجيه ة المبادئ  م  يتســـــــــق وبما وطن ة آل ات  خالل من طوعي  أ ـــــــــاس على الفضـــــــــا ي
ــا ي ــا ي  بالحطام  الم ن ة  الوكاالت  بين المشــــــــتركة التنســــــــيق  لجنة  وضــــــــ تها التي الفضــــــ  المبادئ  وم  الفضــــــ
 ( 17) الســلم ة األغراض في  الخا جي الفضــاء ا ــتخدام  لجنة  وضــ تها  التي الفضــا ي  الحطام  لتخف ف التوجيه ة

  لتخف ف  التوجيهـ ة  المـبادئ  تنفـيذ  إلى األخرى   الـدول  وـتدعو  ،62/217 قرا هـا بموجـب  ال ـامـة  الجمعـ ة  وأقرتهـا
  اآلل ات  بوا ــــــطة الســــــلم ة  األغراض في  الخا جي  الفضــــــاء ا ــــــتخدام  لجنة  وضــــــ تها التي الفضــــــا ي  الحطام
 المنا بة؛ الوطن ة

 التد يج ة  الزيادة  لمشــــــكلة  االهتمام من  مزيدا    األعضــــــاء الدول تولي أن  من بد ال أنه ترى  - 17 
 النووية،  الطاقة  مصـــاد  تســـتخدم  التي الفضـــا  ة  األجســـام  ـــ ما  وال الفضـــا  ة،  األجســـام  اصـــطدام  احتمال في

 بشــأن الوطن ة  البحوث  مواصــلة إلى  وتدعو الفضــا ي،  بالحطام المتصــلة  األخرى  وللجوانب الفضــا ي  بالحطام
نة تكنولوج ا  ا ــــتحداث وإلى  المســــألة هذه  ونشــــرها؛  به  المت لقة الب انات وجم   الفضــــا ي  الحطام لرصــــد  محســــ 

 على وتوافق الشـــــــــــأن، هذا في بم لومات  والتقن ة ال لم ة  الفرع ة  اللجنة  تزويد  اإلمكان،  قد   ينبغي، أنه وترى 
  الحطام أثر من  للتقلي  التكلفة الم سـو ة المنا ـبة ت ج اتاال ـترا  وضـ   في  للتو ـ   ضـرو ي  الدولي  الت اون  أن

 األدنى؛ الحد إلى المستقب  في الفضا  ة  الب ثات على الفضا ي

  الفضـــاء،  ميدان  في  كبيرة قد ات   لها  التي   الدول  ـــ ما وال  األعضـــاء،  الدول جم    تحث - 18 
  الخا جي،  الفضـــــــاء في   تســـــــل    ـــــــباق حدوث  من    في  المتمث   الهد   تحقيق في   بنشـــــــا   المســـــــاهمة   على 

 في   وا ـــــــتخدامه   الخا جي   الفضـــــــاء ا ـــــــتكشـــــــا   في   الدولي   الت اون  لت زيز أ ـــــــا ـــــــ ا   شـــــــرطا    ذلك   باعتبا 
 السلم ة؛ األغراض

  مواصــــــلة  وو ــــــا    ــــــب   في األولوية،  ــــــبي   على  النظر، تواصــــــ   أن  اللجنة إلى  تطلب - 19 
ــاء ا ــــــــتخدام ــلم ة األغراض في  الخا جي الفضــــــ  دو تها في ال امة  الجمع ة إلى ذلك  عن تقريرا   تقدم وأن الســــــ

 وما  الفضـاء  ألمن  نطاقا   األو ـ  المنظو   في النظر  اللجنة  تواصـ   أن  ضـرو ة على وتوافق  والسـب ين، الثامنة
 ذلك  في  بما المســؤول ة،  وبروح  بأمان الفضــا  ة  األنشــطة  تنفيذ ضــمان في  تفيد أن  يمكن أمو   من بذلك  يرتبط
 الهد ؛ لذلك تحق قا   واألقال مي واإلقل مي الدولي الُص د على  الت اون   ت زيز ُ ب 

  ا ــــــــــتكشــــــــــا   في الدولي  الت اون   ت زيز في المكتب به  يضــــــــــطل   الذي المهم الدو   تؤكد - 20 
  لصــــال   ــــ ما ال  وال لم ة،  واالجتماع ة  االقتصــــادية  التنم ة  ألغراض  الســــلمي وا ــــتخدامه  الخا جي  الفضــــاء

 ؛النام ة  البلدان

 الـدولي  الت ـاون   لت زيز  2022  عـام  في  المكتـب  ينفـذه  الـذي  ال مـ   برنـامج  بتارتيتاح  تالحظ - 21 
ــا  ة  باألنشـــطة  االضـــطالع  مجال في ــلم ة  لألغراض الفضـ ــاء وتكنولوج ا علوم وا ـــتخدام السـ  وتطب قاتها الفضـ
 ت قد  التي والندوات ال م   حلقات ذلك  في  بما  دول ا،  عليها  المتفق المســــتدامة التنم ة أهدا  تحقيق   ــــبي  في
  الســـ ا ـــات وضـــ   مجال في طلبها، على  بناء النام ة،  البلدان إلى المقدمة والمســـاعدة  القد ات،  بناء  أج  من

  ةالمؤ س    القد ات  لت زيز المنفذة واألعمال  للفضاء، الدولي  للقانون   وفقا   بالفضاء المت لقة الوطن ة والتشري ات
 الفضا  ة؛ األنشطة مجال في

 __________ 

 والمرفق. 118و  117(، الفقرتان A/62/20) 20 الدو ة الثان ة والستون، الملحق  قمالمرج  نفسه،  (17) 
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 النهوض  أج   من حال ا المكتب بها يضـــــــــطل  التي  باألنشـــــــــطة  الصـــــــــدد، هذا في ،ترحب - 22 
  األهدا  ةالمحدد  القد ات  بناء  منها بســـب   الفضـــا  ة،  األنشـــطة  في المرأة  دو   وت زيز  الجنســـين  بين  بالمســـاواة 
 ال لوم تد ي  في والفتاة للمرأة   النشـــطة المشـــا كة تشـــج   إلى  الرام ة  وبالجهود التقن ة، اال ـــتشـــا ية  واألنشـــطة

 األنشطة؛  لتلك تبرعات تقديم إلى األعضاء الدول وتدعو والرياض ات، والهند ة  والتكنولوج ا

إلى المكتب أن يواصــــــــــــــ  إطالع اللجنة ولجنتها الفرع ة ال لم ة والتقن ة ولجنتها  تطلب - 23 
ــ  قـدهـا في عـام الفرعـ ة   ــطـة بـناء القـد ات التي  2023القـانونـ ة، كـ  في دو ـته التي  ــــــــــــ ، على حـاـلة أنشــــــــــــ

 يضطل  بها؛

 الفضـــــــــا  ة، للتطب قات  المتحدة األمم  برنامج إطا  في  المنجزة  القد ات  بناء  بأنشـــــــــطة  تقر - 24 
 ؛( 18) األنشطة تلك في المشاِ كة النام ة،  البلدان   ما وال األعضاء، الدول على فريدة  بفوا د  ت ود التي

 ال ــــــــــــــتخـدام  المتحـدة األمم  برـنامج إطـا  في  بهـا المضــــــــــــــطل  األنشــــــــــــــطـة  بتارتيتاح تالحظ - 25 
ــا  ة الم لومات   باإلنجازات وتقر  (،UN-SPIDER) الطوا ئ   حاالت  في  واال ـــتجابة الكوا ث إدا ة  في الفضـ

 إنشـــــــــــا ه منذ  البرنامج هذا  إطا  في األعضـــــــــــاء  الدول إلى  المقدم اال ـــــــــــتشـــــــــــا ي  والدعم تحقق  التي الهامة
 وتشـــج  له، التاب ة اإلقل م ة الدعم مكاتب  شـــبكة قدمتها  التي  الق مة المســـاهمات  إلى  إضـــافة  ،( 19) 2006 عام

ــاء الدول ــاس على  البرنامج،  تزود أن على  األعضــــ ــاف ة  بالموا د تطوعي،  أ ــــ  تلب ة  من  لتمكينه الالزمة  اإلضــــ
 المنا ب؛ الوق  في الدعم على المتزايد الطلب

نداي إطا  أهم ة  تأكيد تكرر - 26   الذي ،( 20) 2030-2015 للفترة  الكوا ث  مخاطر  من  للحد  ـــِ
  وتالحظ الطوا ئ،  حاالت ومواجهة الكوا ث  إدا ة  ألغراض األ ض و صـــــــــد الفضـــــــــاء تكنولوج ا بق مة يســـــــــلجم
  في واال ــتجابة الكوا ث إدا ة  في الفضــا  ة الم لومات ال ــتخدام  وبرنامجه المكتب  يبذلها التي الجهود  با ت اح
 بها يتصــ   وما  الفضــاء  تكنولوج ا  ا ــتخدام  لت زيز كو ــيلة الدولي  بالت اون   النهوض  أج  من الطوا ئ   حاالت

ــ يدين على خدمات من ــاهمة في والمحلي  الوطني  الصـ ــنداي إطا   تنفيذ  في المسـ ــتدامة التنم ة  وخطة  ـ  المسـ
 ؛2030 ل ام

التقـدم المتواصـــــــــــــــ  الـذي تحرزه اللجنـة الـدول ـة الم ن ـة بـالنظم ال ـالم ـة    تالحظ بتارتيتاح - 27 
لســــــــوات  المالحة بدعم من المكتب بصــــــــفته األمانة التنفيذية للجنة الدول ة صــــــــو  تحقيق التوا م والتوافق  

ــا ـ ة ال ـالمـ ة واإلقل مـ ة لتحـديد ــغيلي بين النظم الفضــــــــــــ المواق  والمالحة والتوقـي  وفي مجـال ت زيز  التشــــــــــــ
ا ـــتخدام النظم ال الم ة لســـوات  المالحة وإدماجها في البنى التحت ة الوطن ة، وبخاصـــة في البلدان النام ة،  

في ،  اجتماعها الســــــــادس عشــــــــر في اإلما ات ال رب ة المتحدة  ت اللجنة الدول ة عقد وتالحظ م  التقدير أن 
 ؛2022تشرين األول/أكتوبر  14إلى  9الفترة من 

مواصـلة المراكز اإلقل م ة لتد ي  علوم وتكنولوج ا الفضـاء المنتسـبة   تالحظ مع التقدير - 28 
وهي تحــديــدا  المركزان اإلقل م ــان األفريق ــان لتــد ي     2022إلى األمم المتحــدة برامجهــا الت ل م ــة في عــام  

نكليزية، الموجودان في المغر  ون جيريا على التوالي،  علوم وتكنولوج ا الفضـــــــــــاء، باللغتين الفرنســـــــــــ ة واإل
والمركز اإلقل مي لتد ي  علوم وتكنولوج ا الفضـــاء في منطقة آ ـــ ا والمح ط الهادئ الموجود في الصـــين،  
ومركز تد ي  علوم وتكنولوج ا الفضــــــــــــــاء في منطقة آ ــــــــــــــ ا والمح ط الهادئ الموجود في الهند، والمركز 

 __________ 

 ، الفرع الثاني.A/AC.105/1240انظر  (18) 

 .61/110انظر القرا   (19) 

 ، المرفق الثاني.69/283القرا   (20) 
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وتكنولوج ــا الفضــــــــــــــــاء في أمريكــا الالتين ــة ومنطقــة البحر الكــا يبي، ولــه حرمــان اإلقل مي لتــد ي  علوم  
جامع ان في البرازي  والمكسـ ك، ومركز تد ي  علوم وتكنولوج ا الفضـاء لغربي آ ـ ا الموجود في األ دن، 

وتوافق   وتشـج  المراكز اإلقل م ة على أن تسـتمر في ت زيز التو ـ  في إشـراك المرأة في برامجها الت ل م ة،
على ضــــرو ة أن تواصــــ  المراكز اإلقل م ة موافاة لجنة ا ــــتخدام الفضــــاء الخا جي في األغراض الســــلم ة 

 بم لومات عن أنشطتها؛

 وتكنولوج ا علوم لتد ي  مركز إنشـــــاء  ـــــبي  في الرو ـــــي االتحاد  عم   ا ـــــتمرا  تالحظ - 29 
  و كوزموس؛ الفضاء وكالة يم ةأكاد إلى ا تنادا اآل يوية - األو وب ة المنطقة في الفضاء

 الفضــا  ة  األنشــطة مجال  في واألقال مي اإلقل مي  الصــ يدين على  الت اون   أن على  تشتتدد - 30 
 تنم ة في األعضــــاء  الدول ومســــاعدة الســــلم ة  األغراض في  الخا جي الفضــــاء  ا ــــتخدام  لت زيز أ ــــا ــــي أمر

  المنظمات إلى  وتطلب ،2030 ل ام  المســـــتدامة  التنم ة  خطة  تنفيذ  في والمســـــاهمة  الفضـــــاء  مجال  في قد اتها
 من  البـلدان  لتمكين  الالزمة المســــــــــــــاعدة توفير  الغـاية، لهـذه تحق ـقا   لهـا، الـتاب ـة  الخبراء وأفرقة الم نـ ة اإلقل مـ ة

  قدم على المرأة  مشــــــا كة أهم ة الصــــــدد هذا في  وتالحظ اإلقل م ة، المؤتمرات عن  الصــــــاد ة التوصــــــ ات  تنفيذ
 والتكنولوج ا؛ ال لوم م ادين جم   في الرج   م  المساواة 

 الفضــــا ي الت اون  منظمة قبي  من منظمات تؤديه الذي الهام بالدو  الصــــدد ذلك في  تقر - 31 
  الق ـادات  مؤتمر  مثـ   اآلل ـات،  من  وغيرهـا  والمؤتمرات  األو وب ـة  الفضــــــــــــــاء ووكـالـة  الهـادئ والمح ط  آل ــــــــــــــ ـا
ــاء  وتكنولوج ا علوم تســـــــخير بشـــــــأن  األفريق ة ــتدامة،  التنم ة  ألغراض  الفضـــــ   لوكاالت اإلقل مي  والملتقى  المســـــ
ــاء ــ ا  في الفضــــــ ــاء،  الم ني  األمريك ة  القا ة  ومؤتمر الهادئ، والمح ط آ ــــــ  اإلقل مي  الت اون   ت زيز  في بالفضــــــ

 الدول؛  بين والدولي

واال ـترات ج ة األفريقيتين بشـأن الفضـاء إلى اعتماد مؤتمر االتحاد األفريقي السـ ا ـة تشتير  - 32 
،  2016كانون الثاني/يناير   31و  30في دو ته ال ادية الســــاد ــــة وال شــــرين، التي عقدت في أدي  أبابا في  

ــاء الخـا جي ضــــــــــــــمن إطـا    وتالحظ أن هـذا اإلنجـاز يمـث  الخطوة األولى نحو تحقيق برـنامج أفريقي للفضــــــــــــ
ــاء األفريق ة، التي ، وت 2063االتحاد األفريقي ل ام   خطة ــاء وكالة الفضــــــ ــدد إنشــــــ الحظ با ت اح في هذا الصــــــ

 تستض فها مصر؛

  األنشـطة  زيادة في  والمسـاهمة  وتطب قاتها الفضـاء تكنولوج ا فوا د  زيادة  ضـرو ة على  تشتدد - 33 
 ذلك  في  بما  البلدان، جم   في منظ م  نحو على المسـتدامة  والتنم ة المطرد  االقتصـادي  للنمو الموات ة الفضـا  ة

 التك ف على القد ة  وبناء والوطني  اإلقل مي  الصــ يدين على الفضــا  ة للب انات المســتدامة التحت ة  البنى  ت زيز
 النام ة؛ البلدان في وبخاصة الكوا ث، آثا  من للحد

  المؤتمرات  في  وتطب قــاتهــا  الفضـــــــــــــــاء  تكنولوج ــا  لفوا ــد  الترويج  إلى  الحــاجــة  تتتأكيتتد  تكرر - 34 
ــ ة ــادية  التنم ة  م ادين في المتحدة األمم  ت قدها التي القمة  ومؤتمرات  الر  ســـــــــــ  والثقاف ة  واالجتماع ة  االقتصـــــــــــ

ــلة  والم ادين ــلِجم  بها، المتصـ ــرو ة وُتسـ ــاء  وتكنولوج ا ل لوم الجوهرية لألهم ة  الترويج بضـ  على  وتطب قاتها الفضـ
 ذلك في بما  وتنفيذها، ال م  وبرامج الس ا ات إعداد في  محليوال والوطني واإلقل مي  ال المي الص يد من ك 
  التنم ــــة   خطــــة  تنفيــــذ  وفي  القمــــة،  ومؤتمرات  المؤتمرات  تلــــك  أهــــدا   تحقيق  إلى  الرام ــــة  الجهود  خالل  من

 ؛2030 ل ام المستدامة

 تطب قات  جدوى   إد اج إلى  الغاية، لهذه تحق قا   تســــــ ى، أن  على  األعضــــــاء الدول تشتتتتجع - 35 
 التحت ة  والبنى الب انات  وعموما الفضـــاء، من المســـتمدة  الجغراف ة الب انات وا ـــتخدام  الفضـــاء  وتكنولوج ا علوم

 الصدد؛ هذا في المكتب إشراك م  وال مل ات، القمة ومؤتمرات المؤتمرات تلك في الفضا  ة،
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ــا ك أن على المكتب تشتتتجع - 36    واألنشــــطة وال مل ات القمة  ومؤتمرات المؤتمرات تلك في  يشــ
ــاء،  حســــب ألهدافها، دعما    ف الة مشــــا كة  األخرى    المحاضــــرات  وي قد  القد ات  بناء  أنشــــطة ينظم وأن االقتضــ

ــا ك ــطة  في  ويشــــــ ــتخدام  في الدولي  الت اون   ت زيز بغ ة والبحث ة  األكاديم ة  األنشــــــ ــاء ا ــــــ   في  الخا جي الفضــــــ
 السلم ة؛ األغراض

 المتحدة األمم )آل ة  الخا جي  الفضـاء  أنشـطة بشـأن الوكاالت  بين  المشـترك  االجتماع تحث - 37 
ب  بح  المكتب، ق ادة تح  يواصـــــ ، أن على للفضـــــاء(   الفضـــــاء  وتكنولوج ا علوم مســـــاهمة تكف   التي  الســـــ 
  المشـــــا كة، على المتحدة األمم منظومة ك انات وتشـــــج  ،2030 ل ام  المســـــتدامة  التنم ة  خطة في  وتطب قاتها

 للفضاء؛ المتحدة األمم آل ة تبذلها التي التنسيق جهود في االقتضاء، حسب

 بأمن المرتبطة والتواصـــ   القد ات  بناء  بأنشـــطة  االضـــطالع  مواصـــلة على المكتب تشتتجع - 38 
ــاء ــفاف ة كفالة  وبتدابير الفضـ ــاء  أنشـــطة  في الثقة  وبناء الشـ ــاء،  حســـب الخا جي، الفضـ ــمن االقتضـ ــ اق وضـ   ـ
 الب يد؛ األمد في الخا جي الفضاء في األنشطة ا تدامة

  قد ته  لزيادة الجديدة والفرص القا مة  السـب   ا ـتكشـا   مواصـلة  على المكتب  أيضتا  تشتجع - 39 
  ا ـــتخدام مجال  في  النام ة، البلدان   ـــ ما وال  ،البلدان  قد ة  لت زيز المقدم الدعم على المتزايد  الطلب  تلب ة على
 الجهود؛  بتلك اللجنة وإبالغ  وتطب قاتها الفضاء  وتكنولوج ا علوم

 الصــناعة  قطاع من الك انات  م  تفاعله  ت زيز إلى المكتب  يســ ى أن ضــرو ة على توافق - 40 
 ؛( 21) ف ه ومساهماتها المكتب عم  مجم  إلى تقدمه الذي الدعم لزيادة الخاص القطاع  ومن

 الحكوم ة  والمنظمات  المتحدة،  األمم  منظومة  في  الصلة  ذات والك انات  الحكومات،  تناشد - 41 
  واألفراد،  الخاص،  القطاع ومن  الصناعة  قطاع  من والك انات  والمؤ سات، الحكوم ة،  غير  والمنظمات  الدول ة

  األغراض في  الخا جي  الفضـاء ال ـتخدام المتحدة األمم  برنامج  لدعم  اال ـت ماني  الصـندوق  إلى تبرعات  تقديم
  الكام   التنفيذ  ت سـير  أج  من إضـاف ة موا د على  للحصـول المكتب  يبذلها  التي  الجهود  دعم  أج  من السـلم ة
 بو ــا   المكتب مســاعدة  أج   ومن  الخاصــة،  المشــا ي  تموي  االقتضــاء،  حســب ذلك، في بما عمله،  لبرنامج

 النام ة؛ البلدان لصال  وبخاصة  التقنيين، والمساعدة الت اون  أنشطة تنفيذ في أخرى 

  أمريكا  ودول الشـــــــرق ة،  أو وبا  ودول  الهادئ،  والمح ط  آ ـــــــ ا  ودول األفريق ة،  الدول تحث - 42 
      لمناصــــــــب  مرشــــــــحيها تســــــــم ة على  أخرى  ودول  الغرب ة  أو وبا  ودول  الكا يبي،  البحر ومنطقة  الالتين ة
  األول  والنــا ــب  والتقن ــة،  ال لم ــة  الفرع ــة  اللجنــة  و      اللجنــة،  اللجنــة/مقر   لر     الثــاني  والنــا ــب  اللجنــة،
 للجـنة،  المقبـلة اـلدو ة قـب  ،2025-2024  للفترة  التوالي،  على  القـانونـ ة،  الفرعـ ة  اللجـنة  و      اللجـنة،  لر   

 ؛( 22) 2023 عام في   ُت قد التي

 ؛( 23) اللجنة في  عضوين  وغوات ماال  أوزبكستان  تصب  أن تقرر - 43 
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  المح ط  في  الـــدول ـــة  البحوث  مركز  تطوير  لرابطـــة  المراقـــب  مركز  من   اللجنـــة  قرا   تؤيتتد - 44 
  للســــــالم الدولي والتحالف ال الم ة  لل دالة  الهاي وم هد  الفضــــــاء إلى  الوصــــــول  أج   من  والتحالف  األطلســــــي
 ؛( 24) اللجنة تتب ها التي لإلجراءات وفقا )الفضاء(،

 الفضــــاء ا ــــتخدام  لجنة في األعضــــاء  الدول تح  أن على اإلقل م ة المجموعات  تشتتتجع - 45 
  الف الة المشـــا كة على اإلقل م ة  المجموعات  تلك في  أعضـــاء أيضـــا   هي  التي  الســـلم ة  األغراض في  الخا جي

 الفرعيتين.  وهي تيها اللجنة أعمال في

 52 الجلسة ال امة
 2022 ديسمبر/كانون األول 12
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