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(])A/73/471

 - 91/73التعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية
إن الجمعية العامة،
إذ تشي ي ي ي ييير إىل قراراهتا  122/51املؤرخ  13كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  1996و  68/54املؤرخ
 6ك ــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  1999و  2/59املؤرخ  20تش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول /كتوبر  2004و 110/61
و  111/61املؤرخني  14كانون األول/ديس ـ ــمر  2006و  101/62املؤرخ  17كانون األول/ديس ـ ــمر
 2007و  217/62املؤرخ  22كــانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2007و  97/65املؤرخ  10كــانون األول/
ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2010و  271/65املؤرخ  7نيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان /بري ــل  2011و  71/66املؤرخ  9ك ــانون األول/
ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2011و  113/67املؤرخ  18كانون األول/ديسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2012و  50/68املؤرخ  5كانون
األول/ديس ـ ـ ــمر  2013و  74/68و  75/68املؤرخني  11كانون األول/ديس ـ ـ ــمر  2013و 85/69
املؤرخ  5كانون األول/ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمر  2014و  1/70املؤرخ  25يلول/س ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمر  2015و  82/70املؤرخ
 9كانون األول/ديسـ ــمر  2015و  230/70املؤرخ  23كانون األول/ديس ـ ـمر  2015و  90/71املؤرخ
 6كانون األول/ديسمر  2016و  77/72و  78/72املؤرخني  7كانون األول/ديسمر ،2017
وإذ تؤكد ما ُحرز من تقدم كبري يف تطوير علوم وتكنولوجيا الفض ــاء وتطبيقاهتا ،مكن اننس ــان
من اس ــتكش ــا الكون ،وما جنقز من إهازايف باورة يف جشود اس ــتكش ــا الفض ــاء ،ا يف ل تعميز
فشم منظومة الكواكب والش ــمأل واألرهت اهتا ،ويف اس ــتمدام علوم وتكنولوجيا الفض ــاء ل ــا البش ـ ـرية
مجعاء ،ويف إنشاء النظام القانوين الدويل الذي حيكم األنشطة الفضائية،
وإذ تعترف يف وذا ال ـ ـ ــدد بارفل الفريد املوجود على ال ـ ـ ــعيد العامليل للتعاون الدويل يف ال
األنشطة الفضائية الذي متثله جلنة استمدام الفضاء اخلارجيل يف األغراهت السلمية وجلنتشا الفرعية العلمية
والتقنية وجلنتشا الفرعية القانونية ،ساعدة مكتب شؤون الفضاء اخلارجيل يف األمانة العامة،
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وإذ هي مقتنعة اقتناعا راس ي ي ييخا ا للبشـ ـ ـ ـ ـرية من م ـ ـ ـ ــلحة مشـ ـ ـ ـ ـ كة يف تع ي وتوس ـ ـ ـ ــي نطا
اسـ ــتكشـ ــا الفضـ ــاء اخلارجيل واسـ ــتمدامه يف األغراهت السـ ــلمية ،بوصـ ــفه اال مفتوحا للبش ـ ـرية مجعاء،
تعم الفوائد املستمدة من ل مجي الدول األعضاء ،و يضا بأمهية التعاون الدويل
ويف مواصلة اجلشود كيل َّ
يف وذا امليدان الذي ينبغيل ن تظل األمم املتحدة تضطل بدور املنسز فيه،
وإذ تعيد تأكيد مهية التعاون الدويل يف إعالء س ــيادة القانون الدويل ،ا يف ل معايري القانون
الدويل للفض ــاء املت ــلة بذل ودوروا املشم يف التعاون الدويل الس ــتكش ــا الفض ــاء اخلارجيل واس ــتمدامه
يف األغراهت السلمية ،و مهية التقيد على وس نطا ممكن باملعاودايف الدولية اليت تع ز استمدام الفضاء
اخلارجيل يف األغراهت السلمية ملواجشة التحديايف اجلديدة الناشئة ،وخ وصا بالنسبة إىل البلدان النامية،
وإذ يسي يياورها القلب البال من إمكانية حدوث س ـ ــبا تس ـ ــل يف الفض ـ ــاء اخلارجيل ،وإ تض ـ ـ
يف اعتباروا مهية املادة الرابعة من معاودة املبادئ املنظمة ألنشـطة الدول يف ميدان اسـتكشـا واسـتمدام
الفضاء اخلارجيل ،ا يف ل القمر واألجرام السماوية األخرى(،)1
وإذ تس ي ييلم بض ـ ـ ــرورة ن تس ـ ـ ــشم مجي الدول األعض ـ ـ ــاء ،وال س ـ ـ ــيما الدول اليت ا قدرايف كبرية
يف ميدان الفضــاء ،إســشاما فعليا يف من حدوث ســبا تســل يف الفضــاء اخلارجيل من جل تع ي التعاون
الدويل وتوطيده يف ال استكشا الفضاء اخلارجيل واستمدامه يف األغراهت السلمية،
وإذ يساورها القلب البال من وشاشة بيئة الفضاء والتحديايف اليت جنول دون إمكانية استدامة
نشطة الفضاء اخلارجيل على املدى الطويل ،وخ وصا ارتطام احلطام الفضائيل الذي ميثل مسألة تثري قلز
مجي الدول،
وإذ تالحظ التقدم اررز يف تطوير اسـ ـ ـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ـ ـ ــا الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتطبيقاته يف األغراهت السـ ـ ـ ـ ـ ــلمية
ويف خمتلف مش ــاري الفض ــاء الوطنية والتعاونية ،و مهية مواص ــلة تطوير انطار القانوين لتع ي التعاون الدويل
يف ميدان الفضاء،
واقتناعا منها بأن علوم وتكنولوجيا الفضـ ـ ـ ـ ــاء وتطبيقاهتا ،ا فيشا االت ـ ـ ـ ـ ــااليف السـ ـ ـ ـ ــاتلية ونظم
رصــد األرهت وتكنولوجيايف املالحة بواســطة السـواتل ،توفر دوايف ال غىن عنشا نجياد حلول دية طويلة
األمد يف ال التنمية املس ــتدامة وميكن ن تس ــشم بفعالية كر يف اجلشود الرامية إىل تع ي التنمية يف مجي
بلدان العامل ومناطقه ،وإ تش ــدد يف وذا ال ــدد على ت ــرورة تس ــمري فوائد تكنولوجيا الفض ــاء يف س ــبيل
تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام ،)2(2030
وإذ يس يياورها القلب البال من اآلثار املدمرة للكوارث( ،)3وإ ترغب يف تع ي التنسـ ــيز والتعاون
ال ــدوليني على ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعي ــد الع ــامليل يف إدارة الكوارث ومواجش ــة ح ــااليف الطوارئ من خالل إت ــاح ــة م يــد
من اخلدمايف الفض ـ ـ ــائية واملعلومايف اجلغرافية املكانية جلمي البلدان وتعظيم االس ـ ـ ــتفادة منشا وتيس ـ ـ ــري بناء
القدرايف وتع ي املؤسسايف من جل إدارة الكوارث ،وخباصة يف البلدان النامية،
وإذ هي مقتنعة اقتناعا راسخا بأن استمدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف االيف من
بينشا الرعاية ال ـ ــحية عن بُعد والتعليم عن بُعد وإدارة الكوارث ومحاية البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ورص ـ ــد

_________________

(.United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843 )1
( )2القرار .1/70
( )3يدل م طل ”الكوارث“ على الكوارث الطبيعية و التكنولوجية.
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اريطايف واملناخ يسـ ـ ــاوم يف جنقيز ودا املؤمترايف العاملية اليت تعقدوا األمم املتحدة للت ـ ـ ــدي ملمتلف
جوانب التنمية االقت ادية واالجتماعية والثقافية ،وخباصة القضاء على الفقر،
وإذ يسي ي ي ي ي يياورهييا القلب البييال من اآلثــار املــدمرة لضمراهت املعــديــة ،ومنشــا مرهت فريو إيبوال،
على احلياة البشـ ـ ـ ـرية واتتم والتنمية ،وإ جنث اتتم الدويل على تع ي دور احللول املس ـ ـ ــتمدة من علوم
الفضاء ،وخباصة دراسة األوبئة بواسطة وسائل االت االيف ،يف نشطة الرصد والتأوب والت دي،
وإذ تشييير إىل ن مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املســتدامة الذي ُعقد يف ريو دي جانريو بالرازيل،
يف الف ة من  20إىل  22ح يران/يونيه  ،2012قر بالدور ا ام الذي تؤديه علوم وتكنولوجيا الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
يف تع ي التنمية املستدامة(،)4
وقد نظرت يف تقرير جلنة اس ـ ـ ــتمدام الفض ـ ـ ــاء اخلارجيل يف األغراهت الس ـ ـ ــلمية عن عمال دورهتا
احلادية والستني(،)5
-1
احلادية والستني ؛
( )5

تقر تقرير جلنة اس ـ ـ ـ ــتمدام الفض ـ ـ ـ ــاء اخلارجيل يف األغراهت الس ـ ـ ـ ــلمية عن عمال دورهتا

 - 2توافب على نه ينبغيل للجنة ن تنظر ،يف دورهتا الثانية والســتني ،يف البنود املوتــوعية و ن
تدعو إىل عقد الفريز العامل املوص ــى به يف دورهتا احلادية والس ــتني( ،)6ا يف ل عقد مش ــاورايف فيما بني
الدورايف ،حسب احلاجة ،آخذة يف اعتباروا شواغل مجي البلدان ،وال سيما شواغل البلدان النامية؛
 - 3تالحظ ن اللجنة الفرعية القانونية التابعة للجنة واصـل
واخلمسني ،وفز التكليف ال ادر عن اجلمعية العامة يف قراروا 77/72؛

عما ا( ،)7يف دورهتا السـابعة

 - 4توافب على نه ينبغيل للجنة الفرعية القانونية ،يف دورهتا الثامنة واخلمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني ،ن تنظر
يف البنود املوتـ ـ ـ ــوعية و ن تدعو الفريقني العاملني اللذين وص ـ ـ ـ ـ هما جلنة اسـ ـ ـ ــتمدام الفضـ ـ ـ ــاء اخلارجيل
يف األغراهت الس ـ ــلمية إىل االنعقاد من جديد( ،)8ا يف ل عقد مش ـ ــاورايف فيما بني الدورايف ،حس ـ ــب
احلاجة ،آخذة يف اعتباروا شواغل مجي البلدان ،وال سيما شواغل البلدان النامية؛
 - 5تحث الدول األعضــاء اليت ليس ـ بعد طرافا يف املعاودايف الدولية املنظمة الســتمدام
الفضــاء اخلارجيل( )9على النظر يف الت ــديز على تل املعاودايف و االنضــمام إليشا وفقا لقوانينشا الوطنية
وإدراجشا يف تشريعاهتا الوطنية؛
_________________

( )4القرار  ،288/66املرفز ،الفقرة .274
( )5الوثائز الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحز رقم .)A/73/20( 20
( )6املرج نفسه ،الفقرة .384
( )7املرج نفسه ،الف ل الثالث  -دال؛ وانظر يضا .A/AC.105/1177
( )8الوثائز الرمسية للجمعيـة العامـة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحز رقم  ،)A/73/20( 20الفقرتان  290و .291
( )9معاودة املبادئ املنظمة ألنشـ ـ ــطة الدول يف ميدان اسـ ـ ــتكشـ ـ ــا واسـ ـ ــتمدام الفض ـ ــاء اخلارجيل ،ا يف ل القمر واألجرام
السـ ـ ــماوية األخرى ()United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843؛ واتفا إنقا املالحني الفضـ ـ ــائيني وإعادة
املالحني الفضــائيني ورد األجســام املطلقة يف الفضــاء اخلارجيل ()United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574؛
واتفاقية املس ـ ـ ــؤولية الدولية عن األت ـ ـ ـ ـرار اليت جندثشا األجس ـ ـ ــام الفض ـ ـ ــائية ( United Nations, Treaty Series, vol. 961,
) No. 13810؛ واتفاقية تس ـ ـ ــجيل األجس ـ ـ ــام املطلقة يف الفض ـ ـ ــاء اخلارجيل ( United Nations, Treaty Series, vol. 1023,
) No. 15020؛ واالتفا املنظم ألنشـ ــطة الدول على سـ ــط القمر واألجرام السـ ــماوية األخرى ( United Nations, Treaty
.)Series, vol. 1363, No. 23002
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 - 6تالحظ بارتياح ن املنشج الدراس ـ ـ ــيل لقانون الفض ـ ـ ــاء الذي عده مكتب ش ـ ـ ــؤون الفض ـ ـ ــاء
اخلارجيل ومت نشــره عمي اللغايف الرمسية لضمم املتحدة ميكن ن يشــج على إجراء م يد من الدراســايف داخل
الدول األعضاء بالتعاون م الكيانايف املعنية دعما جلشود بناء القدرايف يف ال قانون وسياسة الفضاء؛
 - 7تحيط علما بتقرير الفريز العامل املعين باسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعراهت اآلليايف الدولية للتعاون يف ال
اس ـ ـ ــتكش ـ ـ ــا الفض ـ ـ ــاء اخلارجيل واس ـ ـ ــتمدامه يف األغراهت الس ـ ـ ــلمية عن األعمال املض ـ ـ ــطل ها يف إطار
خطة عمله املتعددة الســنوايف( ،)10ب ــيغته النشائية املوتــوعة يف الدورة الســادســة واخلمســني للجنة الفرعية
القانونية ،وتالحظ ن التقرير يوفر م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرا واما للمعلومايف والتوجيشايف املفيدة لالتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطال بامل يد
من املشاري املش كة من جانب الدول املرتادة للفضاء والدول احلديثة العشد بالفضاء ،حسب االقتضاء؛
 - 8تالحظ ن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة واص ــل
اخلامسة واخلمسني ،وفز التكليف ال ادر عن اجلمعية العامة يف قراروا 77/72؛

عما ا( ،)11يف دورهتا

 - 9توافب على نه ينبغيل للجنة الفرعية العلمية والتقنية ن تنظر ،يف دورهتا السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واخلمســني ،يف البنود املوتــوعية و ن تدعو األفرقة العاملة اليت وص ـ ها جلنة اســتمدام الفضــاء اخلارجيل
يف األغراهت الس ـ ـ ـ ـ ــلمية( )12إىل االنعقاد من جديد ،ا يف ل عقد مش ـ ـ ـ ـ ــاورايف بني الدورايف ،حس ـ ـ ـ ـ ــب
احلاجة ،آخذة يف اعتباروا شواغل مجي البلدان ،وال سيما شواغل البلدان النامية؛
 - 10تكرر تأكيد مهية تبادل املعلومايف يف ما يتعلز باكتشــا األجســام القريبة من األرهت
اليت قد تنطوي على خماطر ورصد تل األجسام وجنديد خ ائ شا الفي يائية لضمان إدراك مجي البلدان
لضخطار املمكنة ،وال سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما البلدان النامية ايف القدرة اردودة على التنبؤ بارتطام األجسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام القريبة
من األرهت وعلى التمفيف من آثار وذا االرتطام ،وتؤكد احلاجة إىل بناء القدرايف يف ال الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي
حلااليف الطوارئ وإدارة الكوارث على حنو فعال يف حالة ارتطام جسم قريب من األرهت ،وتالحظ بارتياح
العمل الذي تضـ ـ ــطل به الشـ ـ ــبكة الدولية لخبنذار خبطر الكويكبايف والفريز االسـ ـ ــتشـ ـ ــاري املعين بتمطي
البعثايف الفض ـ ـ ـ ــائية لتع ي التعاون الدويل من جل التمفيف من اخلطر املمكن الذي تش ـ ـ ـ ــكله األجس ـ ـ ـ ــام
القريبة من األرهت ،بدعم من املكتب ،الذي يقوم بدور األمانة الدائمة للفريز االستشاري()13؛
 - 11تالحظ مع التقدير ن بعض الــدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يقوم بــالفعــل بتنفيــذ تــدابري لتمفيف
احلطام الفض ـ ـ ــائيل على س ـ ـ ــا طوعيل من خالل آليايف وطنية و ا يتس ـ ـ ــز م املبادئ التوجيشية لتمفيف
احلطام الفض ــائيل اليت وت ــعتشا جلنة التنس ــيز املش ـ ـ كة بني الوكااليف املعنية باحلطام الفض ــائيل وم املبادئ
()14
التوجيشية لتمفيف احلطام الفضائيل اليت وتعتشا جلنة استمدام الفضاء اخلارجيل يف األغراهت السلمية
و قرهتــا اجلمعيــة العــامــة وجــب قراروــا  ،217/62وتــدعو الــدول األخرى إىل تنفيــذ املبــادئ التوجيشيــة
لتمفيف احلطام الفض ـ ــائيل اليت وت ـ ــعتشا جلنة اس ـ ــتمدام الفض ـ ــاء اخلارجيل يف األغراهت الس ـ ــلمية بواس ـ ــطة
اآلليايف الوطنية املناسبة؛
_________________

(.A/AC.105/C.2/112 )10
( )11الوثائز الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثالثة والس ــبعون ،امللحز رقم  ،)A/73/20( 20الف ــل الثالث  -جيم؛ وانظر يضــا
.A/AC.105/1167
( )12الوثائز الرمسية للجمعيـة العامـة ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحز رقم  ،)A/73/20( 20الفقرايف من  215إىل .217
( )13انظر  ،A/AC.105/1138الفقرايف من  205إىل .210
( )14الوثائز الرمسية للجمعية العامة ،الدورة الثانية والستون ،امللحز رقم  ،)A/62/20( 20املرفز.
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 - 12ترى نه ال بد من ن تويل الدول األعضــاء م يدا من االوتمام ملشــكلة ال يادة التدرجيية
يف احتمال اصطدام األجسام الفضائية ،وال سيما األجسام الفضائية اليت تستمدم م ادر الطاقة النووية،
باحلطام الفضائيل وللجوانب األخرى املت لة باحلطام الفضائيل ،وتدعو إىل مواصلة البحوث الوطنية بشأن
وذه املســألة وإىل اســتحداث تكنولوجيا َّس ـنة لرصــد احلطام الفضــائيل ومج البيانايف املتعلقة به ونشــروا؛
وترى يضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نه ينبغيل ،قدر انمكان ،ت ويد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية علومايف يف وذا الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن،
وتوافز على ن التعاون الدويل تــروري للتوس ـ يف وت ـ االس ـ اتيجيايف املناســبة امليســورة التكلفة للتقليل
من ثر احلطام الفضائيل على البعثايف الفضائية يف املستقبل إىل احلد األدىن؛
 - 13تحث مجي الدول األعض ـ ــاء ،وال س ـ ــيما الدول اليت ا قدرايف كبرية يف ميدان الفض ـ ــاء،
على املسـ ــامهة بنشـ ــا يف جنقيز ا د املتمثل يف من حدوث سـ ــبا تسـ ــل يف الفضـ ــاء اخلارجيل ،باعتبار
ل شرطا ساسيا لتع ي التعاون الدويل يف استكشا الفضاء اخلارجيل واستمدامه يف األغراهت السلمية؛
 - 14تطلب إىل اللجنة ن تواص ـ ــل النظر ،على س ـ ــبيل األولوية ،يف س ـ ــبل ووس ـ ــائل مواصـ ــلة
اسـ ـ ــتمدام الفضـ ـ ــاء اخلارجيل يف األغراهت السـ ـ ــلمية و ن تقدم تقريرا عن ل إىل اجلمعية العامة يف دورهتا
الرابعة والسـ ـ ــبعني ،وتوافز على تـ ـ ــرورة ن تواصـ ـ ــل اللجنة النظر يف املنظور األوس ـ ـ ـ نطاقا ألمن الفضـ ـ ــاء
وما يرتب بذل من مور ميكن ن تفيد يف تـ ـ ـ ــمان تنفيذ األنشـ ـ ـ ــطة الفضـ ـ ـ ــائية بأمان وبروح املسـ ـ ـ ــؤولية،
ا يف ل ُسبل تع ي التعاون على ال ُ عد الدويل وانقليميل واألقاليميل جنقيقا لذل ا د ؛

 - 15تقرر ن تدعو إىل عقد حلقة نقاش مش ـ كة لن ــف يوم بني جلنة ن الســالح واألمن
الدويل (اللجنة األوىل) وجلنة املس ـ ـ ـ ــائل الس ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــية اخلاص ـ ـ ـ ــة وإهناء االس ـ ـ ـ ــتعمار (اللجنة الرابعة) ،تتناول
التحديايف املمكن ن تواجه من الفض ــاء واس ــتدامته ،و ن تدر يف جدول األعمال املؤق لدورهتا الرابعة
والسبعني البند الفرعيل املعنون ”حلقة نقاش مش كة بني اللجنتني األوىل والرابعة بشأن التحديايف املمكن
ن تواجه من الفض ـ ـ ـ ــاء واس ـ ـ ـ ــتدامته“( ،)15يف إطار البند املعنون ”التعاون الدويل يف اس ـ ـ ـ ــتمدام الفضـ ـ ـ ــاء
اخلارجيل يف األغراهت السلمية“؛
 - 16تؤكد الدور املشم الذي يضـ ـ ـ ــطل به املكتب يف تع ي التعاون الدويل يف اسـ ـ ـ ــتكشـ ـ ـ ــا
الفضــاء اخلارجيل واســتمدامه الســلميل ألغراهت التنمية االقت ــادية واالجتماعية والعلمية ،ال ســيما ل ــا
البلدان النامية؛

 - 17تالحظ مع االرتياح برنامج العمل الذي ينفذه املكتب يف عام  2018لتع ي التعاون
الدويل يف ال االت ــطال باألنش ــطة الفض ــائية لضغراهت الس ــلمية واس ــتمدام علوم وتكنولوجيا الفض ــاء
وتطبيقاهتا يف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبيل جنقيز ودا التنمية املسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة املتفز عليشا دوليا ،ا يف ل حلقايف العمل
والنـدوايف اليت تعقـد من جـل بنـاء القـدرايف ،واملس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة املقـدمـة إىل البلـدان النـاميـة ،بنـاء على طلبشا،
يف ال وتـ ـ الس ــياس ــايف والتشـ ـريعايف الوطنية املتعلقة بالفض ــاء وفقا للقانون الدويل للفض ــاء ،واألعمال
املنفذة لتع ي القدرايف املؤسسية يف ال األنشطة الفضائية؛
 - 18ترحب ،يف وذا ال ـ ــدد ،باألنش ـ ــطة اليت يض ـ ــطل ها املكتب حاليا من جل النشوهت
باملس ــاواة بني اجلنسـ ـني وتع ي دور املر ة يف األنش ــطة الفض ــائية ،بس ــبل منشا بناء القدرايف اردد األودا
واألنشطة االستشارية التقنية ،وباجلشود الرامية إىل تشجي املشاركة النشطة للمر ة والفتاة يف تدريأل العلوم
والتكنولوجيا وا ندسة والرياتيايف ،وتدعو الدول األعضاء إىل تقدمي ترعايف لتل األنشطة؛
_________________

( )15املرج نفسه ،الدورة الثالثة والسبعون ،امللحز رقم  ،)A/73/20( 20الفقرة .385
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 - 19تطلب إىل املكتب ن يواص ــل إطال اللجنة وجلنتشا الفرعية العلمية والتقنية وجلنتشا الفرعية
القانونية ،كل يف دورته اليت سيعقدوا يف عام  ،2019على حالة نشطة بناء القدرايف اليت يضطل ها؛
 - 20تقر بأنش ــطة بناء القدرايف املنج ة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقايف الفض ــائية،
اليت تعود بفوائد فريدة على الدول األعضاء ،وال سيما البلدان النامية ،املشا ِركة يف تل األنشطة()16؛
 - 21تالحظ بارتياح األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة املض ـ ـ ـ ـ ـ ــطل ها يف إطار برنامج األمم املتحدة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدام
املعلومايف الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حااليف الطوارئ ( ،)UN-SPIDERوتقر بانهازايف
ا امة اليت جنقق والدعم االس ـ ـ ـ ــتش ـ ـ ـ ــاري املقدم إىل الدول األعض ـ ـ ـ ــاء يف إطار وذا الرنامج منذ إنش ـ ـ ـ ــائه
عام  ،)17(2006إتـ ـ ـ ــافة إىل املسـ ـ ـ ــامهايف القيمة اليت قدمتشا شـ ـ ـ ــبكة مكاتب الدعم انقليمية التابعة له،
وتش ـ ــج الدول األعض ـ ــاء على ن ت ود الرنامج ،على س ـ ــا تطوعيل ،باملوارد انت ـ ــافية الالزمة لتمكينه
من تلبية الطلب املت ايد على الدعم يف الوق املناسب؛
 - 22تكرر تأكيد مهية إطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للف ة ،)18(2030-2015

الذي يس ـ ــلم بقيمة تكنولوجيا الفض ـ ــاء ورص ـ ــد األرهت ألغراهت إدارة الكوارث ومواجشة حااليف الطوارئ،
وتالحظ بارتياح اجلشود اليت يبذ ا املكتب وبرنا ه السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدام املعلومايف الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية يف إدارة الكوارث
ومواجشة حااليف الطوارئ من جل النشوهت بالتعاون الدويل كوسـ ــيلة لتع ي اسـ ــتمدام تكنولوجيا الفضـ ــاء
وما يت ل ها من خدمايف على ال عيدين الوطين وارليل يف املسامهة يف تنفيذ إطار سنداي وخطة التنمية
املستدامة لعام )2(2030؛
 - 23تالحظ بييارتييياح التقــدم املتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل الــذي جنرزه اللجنــة الــدوليــة املعنيــة بــالنظم العــامليــة
للمالحة بواسـ ــطة الس ـ ـواتل بدعم من املكتب ب ـ ــفته األمانة التنفيذية للجنة الدولية صـ ــوو جنقيز التوا م
والتوافز التشـ ــغيليل بني النظم الفضـ ــائية العاملية وانقليمية لتحديد املواق واملالحة والتوقي ويف ال تع ي
اس ــتمدام النظم العاملية للمالحة بواس ــطة السـ ـواتل وإدماجشا يف البىن التحتية الوطنية ،وخباص ــة يف البلدان
النامية ،وتالحظ م التقدير ن اللجنة الدولية عقديف اجتماعشا الثالث عشر يف جيان ،ال ني ،يف الف ة
من  4إىل  9تشرين الثاين/نوفمر 2018؛
 - 24تالحظ مع التقدير مواصـ ــلة املراك انقليمية لتدريأل علوم وتكنولوجيا الفضـ ــاء املنتسـ ــبة
إىل األمم املتحـدة برا شـا التعليميـة يف عـام  2018وويل جنـديـدا املرك ان انقليميـان األفريقيـان لتـدريأل علوم
وتكنولوجيا الفض ــاء ،باللغتني الفرنس ــية واننكلي ية ،املوجودان يف املغرو ونيجرييا على التوايل ،ومرك تدريأل
علوم وتكنولوجيا الفض ــاء يف منطقة آس ــيا واري ا ادئ املوجود يف ال ــني ،ومرك تدريأل علوم وتكنولوجيا
الفضـ ــاء يف منطقة آسـ ــيا واري ا ادئ املوجود يف ا ند ،واملرك انقليميل لتدريأل علوم وتكنولوجيا الفضـ ــاء
يف مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريب ـ ــيل ،وله حرمان جامعيان يف الرازيل واملكسي  ،ومرك تدريأل علوم
وتكنولوجيا الفضاء لغريب آسيا املوجود يف األردن ،وتشج املراك انقليمية على ن تستمر يف تع ي التوس
يف إش ـ ـ ـراك املر ة يف برا شا التعليمية ،وتوافز على تـ ـ ــرورة ن تواصـ ـ ــل املراك انقليمية موافاة جلنة اسـ ـ ــتمدام
الفضاء اخلارجيل يف األغراهت السلمية علومايف عن نشطتشا؛
_________________

( )16انظر  ،A/AC.105/1167الفر ثانيا.
( )17القرار .110/61
( )18القرار  ،283/69املرفز الثاين.
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 - 25تشدد على ن التعاون على ال عيدين انقليميل واألقاليميل يف ال األنشطة الفضائية
مر س ــاس ــيل لتع ي اس ــتمدام الفض ــاء اخلارجيل يف األغراهت الس ــلمية ومس ــاعدة الدول األعض ــاء يف تنمية
قدراهتا يف ال الفضـ ـ ــاء واملسـ ـ ــامهة يف تنفيذ خطة التنمية املسـ ـ ــتدامة لعام  ،2030وتطلب إىل املنظمايف
انقليميــة املعنيــة و فرقــة اخلراء التــابعــة ــا ،جنقيقــا ــذه الغــايــة ،توفري املس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعــدة الالزمــة لتمكني البلــدان
من تنفيذ التوصيايف ال ادرة عن املؤمترايف انقليمية ،وتالحظ يف وذا ال دد مهية مشاركة املر ة على قدم
املساواة م الرجل يف مجي ميادين العلوم والتكنولوجيا؛
 - 26تقر يف ل ال ـ ـ ــدد بالدور ا ام الذي تؤديه منظمايف من قبيل منظمة آس ـ ـ ــيا واري
ا ادئ للتعاون يف ال الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والوكالة الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية األوروبية واملؤمترايف وغريوا من اآلليايف ،مثل مؤمتر
القيادايف األفريقية بش ــأن تس ــمري علوم وتكنولوجيا الفض ــاء ألغراهت التنمية املس ــتدامة ،واملنتدى انقليميل
للوكااليف الفضـ ــائية آلسـ ــيا واري ا ادئ ،ومؤمتر الفضـ ــاء لضمريكتني ،يف تع ي التعاون انقليميل والدويل
بني الدول؛
 - 27تالحظ مع االرتياح اعتماد مؤمتر االجناد األفريقيل الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــة واالسـ ـ ـ ـ اتيجية األفريقيتني
بشــأن الفضــاء يف دورته العادية الســادســة والعش ـرين ،اليت عقديف يف ديأل بابا يف  30و  31كانون الثاين/
ينـاير  ،2016وتالحظ ن وـذا انهـاز ميثـل اخلطوة األوىل حنو جنقيز برنـامج فريقيل للفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخلـارجيل
تمن إطار خطة االجناد األفريقيل لعام 2063؛
 - 28تشي ي ي ييدد على تـ ـ ـ ـ ــرورة زيادة فوائد تكنولوجيا الفضـ ـ ـ ـ ــاء وتطبيقاهتا واملسـ ـ ـ ـ ــامهة يف زيادة
األنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــائية املواتية للنمو االقت ـ ـ ــادي املطرد والتنمية املسـ ـ ــتدامة على حنو منظَّم يف مجي البلدان،
ا يف ل تع ي البىن التحتية املســتدامة للبيانايف الفضــائية على ال ــعيدين انقليميل والوطين وبناء القدرة
على التكيف للحد من آثار الكوارث ،وخباصة يف البلدان النامية؛
 - 29تكرر تييأكيييد احلــاجــة إىل ال ويج لفوائــد تكنولوجيــا الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتطبيقــاهتــا يف املؤمترايف
الرئيس ـ ـ ـ ــية ومؤمترايف القمة اليت تعقدوا األمم املتحدة يف ميادين التنمية االقت ـ ـ ـ ــادية واالجتماعية والثقافية
وامليادين املت ـ ــلة ها ،وتُس ـ ــلم بض ـ ــرورة ال ويج لضمهية اجلوورية لعلوم وتكنولوجيا الفض ـ ــاء وتطبيقاهتا على
كل من ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد العامليل وانقليميل والوطين وارليل يف إعداد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايف وبرامج العمل وتنفيذوا،
ـ ــا يف ل ـ ـ من خالل اجلشود الراميـ ــة إىل جنقيز وـ ــدا تل ـ ـ املؤمترايف ومؤمترايف القمـ ــة ،ويف تنفي ــذ
خطة التنمية املستدامة لعام 2030؛
 - 30تشجع الدول األعضاء على ن تسعى ،جنقيقا ذه الغاية ،إىل إدرا جدوى تطبيقايف
علوم وتكنولوجيا الفض ـ ـ ــاء واس ـ ـ ــتمدام البيانايف اجلغرافية املس ـ ـ ــتمدة من الفض ـ ـ ــاء ،وعموما البيانايف والبىن
التحتية الفضائية ،يف تل املؤمترايف ومؤمترايف القمة والعمليايف ،م إشراك املكتب يف وذا ال دد؛
 - 31تشجع املكتب على ن يشارك يف تل املؤمترايف ومؤمترايف القمة والعمليايف واألنشطة
األخرى مشاركة فعالة دعما ألودافشا ،حسب االقتضاء ،و ن ينظم نشطة بناء القدرايف ويعقد اراترايف
ويش ـ ـ ـ ـ ـ ــارك يف األنش ـ ـ ـ ـ ـ ــطة األكادميية والبحثية بغية تع ي التعاون الدويل يف اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمدام الفض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء اخلارجيل
يف األغراهت السلمية؛
 - 32تحث االجتما املشـ ـ ـ ـ ك بني الوكااليف املعين بأنش ـ ـ ــطة الفض ـ ـ ــاء اخلارجيل (ويئة األمم
املتحدة للفضــاء) على ن يواصــل ،جن قيادة املكتب ،حبث ال ُس ـبل اليت تكفل مســامهة علوم وتكنولوجيا
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الفضـ ــاء وتطبيقاهتا يف خطة التنمية املسـ ــتدامة لعام  ،2030وتشـ ــج كيانايف منظومة األمم املتحدة على
املشاركة ،حسب االقتضاء ،يف جشود التنسيز اليت تبذ ا ويئة األمم املتحدة للفضاء؛
 - 33تشجع املكتب على مواصلة االتطال بأنشطة بناء القدرايف والتواصل املرتبطة بأمن
الفضــاء وبتدابري كفالة الشــفافية وبناء الثقة يف نشــطة الفضــاء اخلارجيل ،حســب االقتضــاء ،وتــمن ســيا
استدامة األنشطة يف الفضاء اخلارجيل يف األمد البعيد؛
 - 34تشييجع أيضييا املكتب على مواصـلة اســتكشــا الســبل القائمة والفرد اجلديدة ل يادة
قدرته على تلبية الطلب املت ايد على الدعم املقدم لتع ي قدرة البلدان ،وال سـ ـ ـ ــيما البلدان النامية ،يف ال
استمدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا وإبالغ اللجنة بتل اجلشود؛
 - 35توافب على ترورة ن يسعى املكتب إىل تع ي تفاعله م الكيانايف من قطا ال ناعة
ومن القطا اخلاد ل يادة الدعم الذي تقدمه إىل مل عمل املكتب ومسامهاهتا فيه()19؛
 - 36تناشييد احلكومايف ،والكيانايف ايف ال ــلة يف منظومة األمم املتحدة ،واملنظمايف احلكومية
الدولية واملنظمايف غري احلكومية ،واملؤس ـ ـ ـس ـ ــايف ،والكيانايف من قطا ال ـ ــناعة ومن القطا اخلاد ،واألفراد،
تقدمي ترعايف إىل ال ــندو االس ــتئماين لدعم برنامج األمم املتحدة الس ــتمدام الفض ــاء اخلارجيل يف األغراهت
الس ــلمية من جل دعم اجلشود اليت يبذ ا املكتب للح ــول على موارد إت ــافية من جل تيس ــري التنفيذ الكامل
لرنامج عمله ،ا يف ل  ،حس ــب االقتض ــاء ،متويل املش ــاري اخلاص ــة ،ومن جل مس ــاعدة املكتب بوس ــائل
خرى يف تنفيذ نشطة التعاون واملساعدة التقنيني ،وخباصة ل ا البلدان النامية؛
 - 37تقر تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكيل مكاتب اللجنة وجلنتيشا الفرعيتني للف ة  ،)20(2021-2020وتوافز
على نه ينبغيل للجنة وجلنتيشا الفرعيتني ن تنتمب عض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مكاتبشا يف دورة كل منشا لعام  2020وفقا
لذل التشكيل؛
 - 38تقر أيضي ييا قرار اللجنة من االجناد األورويب مرك املراقب الدائم ،وتالحظ ن االجناد األورويب
سيشارك يف عمل اللجنة وجلنتيشا الفرعيتني وفقا لقرار اجلمعية العامة  276/65املؤرخ  3يار/مايو )21(2011؛
 - 39تقر كذلك قرار اللجنة القات ـ ـ ـ ــيل ن املنظمة الدولية لتوحيد املقاييأل مرك املراقب الدائم،
ومن املنظمــة املعنيــة بتكنولوجيــايف الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء وتطبيقــاهتــا االجتمــاعيــة (كنــدا  -وروبــا  -الواليــايف املتحــدة –
آسيا  -فريقيا) ومنظمة ” “For All Moonkindمرك املراقب ،وفقا لخبجراءايف اليت تتبعشا اللجنة()22؛
 - 40تشييجع اتموعايف انقليمية على ن جنث الدول األعض ــاء يف جلنة اس ــتمدام الفض ــاء
اخلارجيل يف األغراهت الس ــلمية اليت ويل يض ــا عض ــاء يف تل اتموعايف على املش ــاركة الفعالة يف عمال
اللجنة وويئتيشا الفرعيتني.
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