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*1719055*  

 الدورة الثانية والسبعون
    من جدول األعمال 52البند 

   التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  
 تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار )اللجنة الرابعة(  

 
 )بلغاراي( أجنيلوف: السيد أجنيل املقرر

  
 مقدمة -أوال  

ا بنـــا  2017أيل ل/ســـبتم   15قـــررجل ايم يـــم ال امـــما ا جلســـتثا ال امـــم ال ا يـــم امل قـــ  ة ا  - 1
الت ـاود الــدو  ا اسـت داف ال اـا  ا ـارجغ ا األ ــرا  ”علـ  و يـيم املبتـأا أد وــدرن البنـد امل نـ د 

ا جـدول أعمـال  ور ـا ال ا يـم والسـب نا وأد إيلـن  ا ينـم املسـاسل السياسـيم ا ايـم و  ـا  “ السـلميم
 االست مار )اللجنم الراب م(.

امل قـــــــ  ة ا ال ـــــــ ة  13و  12و  11و  10جنـــــــم الراب ـــــــم ا البنـــــــد ا جلســـــــا ا و ظـــــــرجل الل - 2
. ووـــر  البيـــا جل الـــ  أمل   اـــا وامل  ظـــاجل الـــ  2017وشـــرين األول/أبتـــ بر  17وا  13 ا  11 مـــن

 .(1)أملبديت خ ل  ظر اللجنم ا البند ا احملاضر امل جزة ذاجل الصلم
ر ا هذا البند وقرير ينم است داف ال اا  ا ارجغ ا األ را  وباد م روًضا عل  اللجنم للنظ - 3

 (.A/72/20السلميم )
أيل ل/ســـبتم ا   شـــا  اريـــم عامـــل جـــام   28وقـــررجل اللجنـــما ا جلســـتثا األوا امل قـــ  ة ا  - 4

ا األ ــرا  الســلميما يرأســن واــد بنــداا مــن أجــل  م ــاب تلت ــاود الــدو  ا اســت داف ال اــا  ا ــارجغ
  عدا  مق  اجل لتقدميثا ا  طار هذا البند.

__________ 

 (1) A/C.4/72/SR.10  وA/C.4/72/SR.11  وA/C.4/72/SR.12  وA/C.4/72/SR.13. 

https://undocs.org/ar/A/72/20
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/SR.10
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/SR.11
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/SR.12
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/SR.13
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وشــــرين األول/أبتــــ برا قــــدف رســــيف ينــــم اســــت داف ال اــــا   11ا امل قــــ  ة ا 10وا ايلســــم  - 5
 ا ارجغ ا األ را  السلميم وقرير ينتن.

بتـ برا عقـدجل اللجنـم الراب ـم اجتماعـا مشـ با وشرين األول/أ 12ا امل ق  ة ا 11وا ايلسم  - 6
مــ  اللجنــم األوا مل ايــم التحــدايجل الــ  ميبــن أد و اجــن أمــن ال اــا  واســتدامتن. وأ ا ببيــا جل املم ــل 
الســامغ لشــنود  ــزح الســ ة تلنيابــما ومــدير مبتــأ اــنود ال اــا  ا ــارجغا وببــ  مــدير  السياســاجل 

ال لمــــا  تإــــا  ال لمــــا  املثتمــــنا و ســــأ رســــيف  م عــــم  يــــرت   برابطــــم يــــناعم الســــ اولا وأ ــــد ببــــار
 (.Project Ploughsharesللصناعاجل الدااعيم وال ااسيما وأ د مسنو  برامج مشروح  صال احملاريث )

  
 النظر يف املقرتحات -اثنيا  
 A/C.4/72/L.2مشروع القرار  - ألف 

وشـــرين األول/أبتـــ برا قـــدف ب ـــل بنـــدا بصـــ تن رســـيف ال ريـــم  17ا امل قـــ  ة ا 13ا ايلســـم  - 7
 “الت اود الدو  ا است داف ال اا  ا ـارجغ ا األ ـرا  السـلميم”ال امل ايام ا مشروح قرار ب ن اد 

(2L./4/72A/C. )(2)و قح عدة اقراجل منن ا  اي. 
 .وا ايلسم   سثاا أملبلغت اللجنم أبد مشروح القرار ال و وأ علين أ  آاثر ا امليزا يم ال   يم - 8
بصيغتن املنقحـم اـ  ايً  A/C.4/72/L.2وا ايلسم   سثا أيااا اعتمدجل اللجنم مشروح القرار  - 9

 (.19 ود وص يت )ا ظر ال قرة 
 

 A/C.4/72/L.3مشروع القرار  - ابء 
وشـــرين األول/أبتـــ برا قـــدف ب ـــل بنـــدا بصـــ تن رســـيف ال ريـــم  17ا امل قـــ  ة ا 13ا ايلســـم  - 10

 عــ د اناســبم الــذبرو الســن يم ا مســن مل اهــدة املبــا   املنظمــم ”ال امــل ايــام ا مشــروح قــرار ب نــ اد 
أل شــطم الــدول ا ميــداد استبشــاا واســت داف ال اــا  ا ــارجغ اــا ا ذلــس القمــر واألجــراف الســماويم 

وبتنقــــيح  10 منط قــــن هــــغ ال قــــرة (ا و قحــــن اــــ  اي ر ران اقــــرة جديــــدة اA/C.4/72/L.3) “األخــــرو
 .(2)من منط قن 13 ال قرة
 .وا ايلسم   سثاا أملبلغت اللجنم أبد مشروح القرار ال و وأ علين أ  آاثر ا امليزا يم ال   يم - 11
بصيغتن املنقحـم اـ  ايً  A/C.4/72/L.3وا ايلسم   سثا أيااا اعتمدجل اللجنم مشروح القرار  - 12

 (.19 ود وص يت )ا ظر ال قرة 
 

 A/C.4/72/L.4مشروع القرار  - جيم 
وشـــرين األول/أبتـــ برا قـــدف ب ـــل بنـــدا بصـــ تن رســـيف ال ريـــم  17ا امل قـــ  ة ا 13ا ايلســـم  - 13

ـــ اد ال امـــل ايـــام ا مشـــ النظـــر ا الـــذبرو الســـن يم ا مســـن ملـــنار األمـــم املتحـــدة امل ـــاب ”روح قـــرار ب ن
 (.A/C.4/72/L.4) “تستبشاا ال اا  ا ارجغ واست دامن ا األ را  السلميم

__________ 

 .A/C.4/72/SR.13ا ظر  (2) 

https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.2
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.2
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.2
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.3
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.4
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.4
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/SR.13
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 .و وأ علين أ  آاثر ا امليزا يم ال   يموا ايلسم   سثاا أملبلغت اللجنم أبد مشروح القرار ال  - 14
 ود وصــــــ يت  A/C.4/72/L.4وا ايلســــــم   ســــــثا أياــــــاا اعتمــــــدجل اللجنــــــم مشــــــروح القــــــرار  - 15
 (.19ال قرة  ا ظر)
 

 A/C.4/72/L.8مشروع املقرر  - دال 
ـــ برا قـــدف ب ـــل بنـــدا مشـــروح مقـــرر ب نـــ اد  17ا امل قـــ  ة ا 13ا ايلســـم  - 16 وشـــرين األول/أبت
ا ت ـــاأل األعاـــا  املراـــحن ملباوـــأ ينـــم اســـت داف ال اـــا  ا ـــارجغ ا األ ـــرا  الســـلميم وهي تيثـــا ”

( تســــم أســــ اليا وأملا يــــا وبلغــــاراي وب لنــــدا ووشــــيبيا A/C.4/72/L.8) “2019-2018ال ــــرعيتن لل ــــ ة 
ــــا ال ظمــــ  وأيرلنــــدا  ــــا واملبســــيس واململبــــم املتحــــدة ل يطا ي ــــدا وليت ا ي ــــا وبن وســــل اابيا وســــل اينيا وبرواوي

مقــدمغ مشــروح الشــماليم والنمســا وهنغــاراي والــ الايجل املتحــدة األمريبيــم. وا وقــت ال ــما ا اــمت  ا 
املقـــرر األرجنتـــن و ســـبا يا و ســـت  يا وأيرلنـــدا و يطاليـــا وال وغـــال وبلجيبـــا وايبـــل األســـ   و ث ريـــم بـــ راي 
والدامنرك وروما يا وسنغاا رة والس يد وس يسرا وار سا وانلندا وق   وب يباس والو يا ولبسم غ ومالطم 

 يلندا وه لندا والياتد والي  د.امل  دة( والنرويج و ي ز  -وميبرو يزاي )والايجل 
 .وا ايلسم   سثاا أملبلغت اللجنم أبد مشروح املقرر ال و وأ علين أ  آاثر ا امليزا يم ال   يم - 17
 يت مســـجل بتصـــ A/C.4/72/L.8وا ايلســـم   ســـثا أياـــاا اعتمـــدجل اللجنـــم مشـــروح املقـــرر  - 18

(. وبا ـت  تيجـم 20أعاا  عـن التصـ يت )ا ظـر ال قـرة  6ي ات وامتناح  22ي ات مقابل  124أب لبيم 
 :(3)التص يت باآليت

 :املنيدود
االإــــا  الروســـــغ و ذي بيــــا وأذربيجـــــاد واألرجنتـــــن وأرمينيــــا و ريـــــ اي و ســــبا يا وأســـــ اليا و ســـــت  يا  

وأ ـــــدورا و  دو يســــيا وأ غـــــ ال وأورو ــــ ا  وأوبرا يـــــا وأيرلنـــــدا و ســــراسيل و بـــــ ا ور وألبا يــــا وأملا يـــــا 
يســلندا و يطاليــا وترا ــ ا  وتبســتاد وتالو وال ازيــل وبــرت وس وال وغــال وبــرو   ار الســ ف أو 

 -وبلجيبا وبلغاراي وبليز وبنما وبنن وب اتد وب وس ا  والب سنم واهلرسس وب لندا وب لي يـا ) ولـم 
جل( وبـــ و وبـــي روس واتيلنـــد ووربيـــا وورينيـــدا  وو ت ـــ  ووشـــا  ووشـــيبيا وو  ـــ  املت ـــد ة الق ميـــا
ليشـ  وجامايبـا وايبـل األسـ   وجـزر البثامـا وجـزر ماراـال و ث ريـم ونزا يـا  -وو اال  وويمـ ر 

املتحــــدة وايمث ريــــم الدومينيبيــــم و ث ريــــم بــــ راي و ث ريــــم الو الدميقراطيــــم الشــــ بيم و ث ريــــم 
لي   س ايم سابقا و ث ريم م لدواا وجن أل أاريقيا وج رجيا والدامنرك وروما يا وزامبيا مقدو يا ا

وزمبــاب   وســاد مــارين  وســا ت انســنت وجــزر  رينــا ين وســا ت بيــتف و ــي ف وســا ت ل ســيا 
وســـر  ال بـــا والســـل ا ور وســـل اابيا وســـل اينيا وســـنغاا رة والســـ يد وس يســـرا واـــيلغ ويـــربيا 

  و ينيــــا واــــا  او  وار ســــا وال لبــــن وانلنــــدا واييــــت  ف وقــــ   وبــــاب  اــــ    و  اويمــــاال و يــــا
والبام ود وبرواويا وبمب  اي وبندا وب ت وب ستاريبا وب ل مبيا والب  غ  وب يباس وبينيا والو يـا 
ولبســــم غ وليت ا يــــا ولي تنشــــتاين ومالطــــم ومد شــــقر واملبســــيس ومــــ و  واململبــــم املتحــــدة 

 -ل ظم  وأيرلندا الشماليم ومنغ ليا وم زامبيم وم  بـ  وميامنـار وميبرو يـزاي )والايجل ل يطا يا ا

__________ 

 .ليس و  ال قا  ا أ ن ل  باد  اضرا لصّ جل أتييدا ملشروح املقرر أاار واد (3) 

https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.4
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.8
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.8
https://undocs.org/ar/A/C.4/72/L.8
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امل  ـــدة( و ميبيـــا والنـــرويج والنمســـا و يجـــ اي و يبـــارا  ا و ي زيلنـــدا واهلنـــد وهنـــدوراس وهنغـــاراي 
 وه لندا وال الايجل املتحدة األمريبيم والياتد والي  د.

 :امل ارض د
اإلســـــ ميم( والبحـــــرين ووـــــ  ف وايزاســـــر  -ال ربيـــــم املتحـــــدة و يـــــراد ) ث ريـــــم  األر د واإلمـــــاراجل 

الب لي اريـــم(  -نـــزوي  ) ث ريـــم وايمث ريـــم ال ربيـــم الســـ ريم وجيبـــ يت والســـ  اد وال ـــرا  وعمـــاد وا
 .وقطر والب يت ولبناد وليبيا ومصر واملغرأل وملديف واململبم ال ربيم الس   يم وم ريتا يا واليمن

 :متن  دامل
 بنغ  يش و ث ريم ب راي الش بيم الدميقراطيم والصن و ا  وبازاخستاد وماليزاي. 
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 توصيات جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإهناء االستعمار )اللجنة الرابعة( -اثلثا  
نـم الراب ـم( ايم يـم ال امـم تعتمـا  و يغ ينم املساسل السياسيم ا ايـم و  ـا  االسـت مار )اللج - 19

 مشاري  القراراجل التاليم:
 

 مشروع القرار األول  
  التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  

 اإن اجلمعية العامة 
املــــنر   54/68 و 1996بــــا  د األول/ يســــم    13املــــنر   51/122 ا قرارا ــــا  إذ تشيييير 

 61/110 و 2004وشــــــــرين األول/أبتــــــــ بر  20املــــــــنر   59/2 و 1999بــــــــا  د األول/ يســــــــم   6
بــا  د األول/ يســم    17املــنر   62/101 و 2006بــا  د األول/ يســم    14املــنرخن  61/111 و

 بــــــا  د األول/  10املـــــنر   65/97 و 2007بـــــا  د األول/ يســــــم    22املـــــنر   62/217 و 2007
بــا  د األول/ يســم    9املــنر   66/71 و 2011 يســاد/أبريل  7املــنر   65/271 و 2010 يســم  
 بـــــــا  د األول/ 5املـــــــنر   68/50 و 2012بـــــــا  د األول/ يســـــــم    18املـــــــنر   67/113 و 2011

املـــنر   69/85 و 2013بـــا  د األول/ يســـم    11املـــنرخن  68/75 و 68/74 و 2013 يســـم  
بـا  د   9املـنر   70/82 و 2015ل/سـبتم  أيل   25املنر   70/1و  2014با  د األول/ يسم   5

املـــــــــنر   71/90و  2015بـــــــــا  د األول/ يســـــــــم    23املـــــــــنر   70/230 و 2015األول/ يســـــــــم  
 ا2016با  د األول/ يسم   6

أمل رز من وقدف بب  ا وط ير عل ف ووبن ل جيا ال اا  ووطبيقا ـاا مبـن اإل سـاد  ما وإذ تؤكد 
مـن استبشـاا البــ دا ومـا إقــم مـن  جنــازاجل تهـرة ا جثـ   استبشــاا ال اـا ا اــا ا ذلـس و ميــم 
اثــم منظ مــم الب ابــأ والشــمف واألر  ذا ــاا وا اســت داف علــ ف ووبن ل جيــا ال اــا  لصــا  البشــريم 

 ا ا وا   شا  النظاف القا    الدو  الذ  حيبم األ شطم ال ااسيما  
ا هـذا الصـد  تحمل ـل ال ريـد امل جـ   علـ  الصـ يد ال ـاملغ للت ـاود الـدو  ا  ـال  وإذ تعرتف 

األ شطم ال ااسيم الذ  ا لن ينم است داف ال اا  ا ارجغ ا األ را  السلميم وينتثا ال رعيم ال لميم 
 تقنيم وينتثا ال رعيم القا   يما اساعدة مبتأ انود ال اا  ا ارجغ ا األما م ال امماوال

اــــا للبشــــريم مــــن مصــــلحم مشــــ بم ا و زيــــز وو ســــي   طــــا   اقتناعيييياس راسييييخاس  وإذ هييييي مقتنعيييية 
اال م ت  ـــاً للبشـــريم   ـــا ا استبشـــاا ال اـــا  ا ـــارجغ واســـت دامن ا األ ـــرا  الســـلميما ب يـــ ن  ـــ

ا وأيااً أبمهيم الت اود الدو  األعاا  م ايلم ايث   بغ و مَّ ال  اسد املستمدة من ذلس  ي  الدول وا
 اينا املنسما هذا امليداد الذ  ينبغغ أد وظل األمم املتحدة واطل  بدور 

ا اـــا ا ذلـــس م ـــاي  الـــدو  أمهيـــم الت ـــاود الـــدو  ا  عـــ   ســـيا ة القـــا  د وإذ تعييييد دكييييد 
ل اـــا  املتصـــلم بـــذلس و ورهـــا املثـــم ا الت ـــاود الـــدو  الستبشـــاا ال اـــا  ا ـــارجغ لـــدو  لا  د اقـــال

واســت دامن ا األ ــرا  الســلميما وأمهيــم التقيــد علــ  أوســ   طــا  ببــن تمل اهــداجل الدوليــم الــ  و ــزز 
خص يــاً تلنســبم اســت داف ال اــا  ا ــارجغ ا األ ــرا  الســلميم مل اجثــم التحــدايجل ايديــدة النااــ ما و 

  ا البلداد الناميما

http://undocs.org/ar/A/RES/51/122
http://undocs.org/ar/A/RES/ 54/68
http://undocs.org/ar/A/RES/ 59/2
http://undocs.org/ar/A/RES/ 61/110
http://undocs.org/ar/A/RES/ 61/111
http://undocs.org/ar/A/RES/ 62/101
http://undocs.org/ar/A/RES/ 62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/ 65/97
http://undocs.org/ar/A/RES/ 65/271
http://undocs.org/ar/A/RES/ 66/71
http://undocs.org/ar/A/RES/ 67/113
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مــن  مبا يــم  ــدو  ســبا  وســلح ا ال اــا  ا ــارجغا و ذ واــ   وإذ يسيياورها القلييب البييال  
اعتبارها أمهيم املا ة الراب م من م اهدة املبا   املنظمم أل شطم الدول ا ميداد استبشاا واست داف  ا

 ا(1)لسماويم األخروال اا  ا ارجغا اا ا ذلس القمر واألجراف ا
ـــ  الـــدول وإذ تسيييل م  ـــدول الـــ  هلـــا قـــدراجل ببـــ ة ا وال ســـيماألعاـــا  باـــرورة أد وســـثم  ي ا ال

ميداد ال اا ا  سثاماً ا لياً ا من   دو  سبا  وسلح ا ال اا  ا ارجغ من أجـل و زيـز الت ـاود  ا
 السلميما األ را الدو  وو طيده ا  ال استبشاا ال اا  ا ارجغ واست دامن ا 

من هشاام بي م ال اا  والتحدايجل ال  إ ل  ود  مبا يم استدامم  وإذ يساورها القلب البال  
أ شــطم ال اــا  ا ــارجغ علــ  املــدو الط يــلا وخص يــاً اروطــاف ايطــاف ال اــاسغ الــذ  مي ــل مســ لم و ــ  

 قلم  ي  الدولا
وطبيقاوـــــن ا األ ـــــرا  الســـــلميم ا  و التقـــــدف احملـــــرز ا وطـــــ ير استبشـــــاا ال اـــــ وإذ تالحييييي  

خمتلف مشاري  ال اا  ال طنيم والت او يما وأمهيم م ايلم وط ير اإلطار القا    لت زيـز الت ـاود الـدو   وا
 ا ميداد ال اا ا

يثـــا االوصـــاالجل الســـاوليم و ظـــم أبد علـــ ف ووبن ل جيـــا ال اـــا  ووطبيقا ـــاا اـــا ا واقتناعييياس من يييا 
 ىن عنثا إلجيا   ل ل  ديم ط يلم  جياجل امل  م ب اسطم الس اولا و ار أ واجل الاألر  ووبن ل   ريد

األمد ا  ال التنميم املستدامم وميبن أد وسثم ب  اليم أب  ا ايث   الراميـم  ا و زيـز التنميـم ا  يـ  
ل اــا  ا ســبيل بلــداد ال ــان ومناطقــنا و ذ وشــد  ا هــذا الصــد  علــ  ضــرورة وســ   ا اســد وبن ل جيــا ا

 ا(2)2030ون يذ خطم التنميم املستدامم ل اف 
ا و ذ ور ـأ ا و زيـز التنسـيم والت ـاود (3)من اآلاثر املدمرة للبـ ار  وإذ يساورها القلب البال  

جل الطــــ ار  مــــن خــــ ل  ات ــــم مزيــــد الــــدولين علــــ  الصــــ يد ال ــــاملغ ا   ارة البــــ ار  وم اجثــــم  ــــاال
 ل مــاجل ايغراايــم املبا يــم يميــ  البلــداد وو ظــيم االســت ا ة منثــا وويســ  بنــا  ا ــدماجل ال اــاسيم وامل مــن

 القدراجل وو زيز املنسساجل من أجل   ارة الب ار ا وخبايم ا البلداد الناميما
أبد اســت داف علــ ف ووبن ل جيــا ال اــا  ووطبيقا ــا ا  ــاالجل  وإذ هييي مقتنعيية اقتناعيياس راسييخاس  

 ــد و  ارة البــ ار  و ايــم البي ــم و  ارة املــ ار  الطبي يــم  ــد والت لــيم عــن بمل يم عــن بمل مــن بينثــا الرعايــم الصــح
وريــد احمليطــاجل واملنــا  يســاهم ا إقيــم أهــداا املــناراجل ال امليــم الــ  و قــدها األمــم املتحــدة للتصــد  

 مل تلف ج ا أ التنميم االقتصا يم واالجتماعيم وال قاايما وخبايم القاا  عل  ال قرا
ما ومنثـــا مـــر  اـــ وس  يــــب الا مـــن اآلاثر املـــدمرة لامـــرا  امل ديـــ وإذ يسييياورها القليييب البيييال  

ايياة البشـريم واتتمـ  والتنميـما و ذ إـث اتتمـ  الـدو  علـ  و زيـز  ور ايلـ ل املسـتمدة مـن علـ ف  عل 
 ت هأ والتصد اال اا ا وخبايم  راسم األوب م ب اسطم وساسل االوصاالجلا ا أ شطم الريد وال

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
 .70/1القرار  (2) 
 عل  الب ار  الطبي يم أو التبن ل جيم.“ الب ار ”يدل مصطلح  (3) 
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 ا أد منار األمم املتحدة للتنميم املستدامم الذ  عملقد ا ريـ     جـا  و تل ازيـلا  وإذ تشر 
ا أقــر تلــدور اهلــاف الــذ  ون يــن علــ ف ووبن ل جيــا ال اــا  2012 زيراد/ي  يــن  22 ا  20ا ال ــ ة مــن 

 ا(4)ا و زيز التنميم املستدامم
 ـــــرا  الســـــلميم عـــــن أعمـــــال ســـــت داف ال اـــــا  ا ـــــارجغ ا األا وقريـــــر ينـــــم ا وقيييييد نظيييييرت 

 ا(5)الستن  ور ا
ــــــر ينــــــم اســــــت داف ال اــــــا  ا ــــــارجغ ا  تقيييييير - 1  األ ــــــرا  الســــــلميم عــــــن أعمــــــال وقري

 ؛(5)الستن  ور ا

الســتنا ا البنــ   امل ضــ عيم ايا يــم و علــ  أ ــن ينبغــغ للجنــم أد ونظــرا ا  ور ــا  توافييب - 2 
 ؛سيما ا ا ل البلداد الناميم ا آخذة ا اعتبارها ا ا ل  ي  البلدادا وال(6)الستنامل ي  اا ا  ور ا 

ا ا  ور ـــــا (7)أد اللجنـــــم ال رعيـــــم القا   يـــــم التاب ـــــم للجنـــــم وايـــــلت أعماهلـــــا تالحييييي  - 3 
 ؛71/90م ال امم ا قرارها ا وام التبليف الصا ر عن ايم يالسا سم وا مسن

وا مســـنا أد ونظـــر الســـاب م علـــ  أ ـــن ينبغـــغ للجنـــم ال رعيـــم القا   يـــما ا  ور ـــا  توافيييب - 4 
األ ــرا  البنــ   امل ضــ عيم وأد وــدع  األارقــم ال املــم الــ  أويــت اــا ينــم اســت داف ال اــا  ا ــارجغ ا  ا

 ؛ا آخذة ا اعتبارها ا ا ل  ي  البلدادا وال سيما ا ا ل البلداد الناميم(8)السلميم  ا اال  قا  من جديد
ال  ليسـت ب ـد أطرااـاً ا امل اهـداجل الدوليـم املنظمـم السـت داف  األعاا  الدول حتث - 5 

اال اماف  ليثا واقاً لق ا ينثا ال طنيم عل  النظر ا التصديم عل  ولس امل اهداجل أو  (9)ال اا  ا ارجغ
 و  راجثا ا وشري ا ا ال طنيم؛

أد املــنثج الدراســـغ لقــا  د ال اــا  الــذ  أعـــده مبتــأ اــنود ال اـــا   تالحيي  ابرتيييا  - 6 
ا ارجغ ومت  شره جبمي  اللغاجل الرمسيم لامم املتحدة ميبن أد يشج  عل   جرا  مزيد من الدراساجل  اخـل 

 ؛تلت اود م  البيا جل امل نيم  عماً يث   بنا  القدراجل ا  ال قا  د وسياسم ال اا  ا األعا الدول
بتقريــر ال ريــم ال امــل امل ــاب تســت را  اآلليــاجل الدوليــم للت ــاود ا  ــال  حتيييع علمييا - 7 

استبشــــاا ال اــــا  ا ــــارجغ واســــت دامن ا األ ــــرا  الســــلميم عــــن األعمــــال املاــــطل  اــــا ا  طــــار 
__________ 

 .274ا املراما ال قرة 66/288ار القر  (4) 

 (.A/72/20) 20والسب  دا امللحم رقم  ال ا يمال اثسم الرمسيم للجم يم ال امما الدورة  (5) 

 .349 ال قرة   سنا املرج  (6) 

 .A/AC.105/1122 ا ظر أيااجيم؛ و  -  سنا ال صل ال ا   املرج  (7) 

 .246 ا  244(ا ال قراجل من A/72/20) 20والسب  دا امللحم رقم  ال ا يمال اثسم الرمسيم للجم يـم ال امـما الدورة  (8) 

م اهـــدة املبـــا   املنظمـــم أل شـــطم الـــدول ا ميـــداد استبشـــاا واســـت داف ال اـــا  ا ـــارجغا اـــا ا ذلـــس القمـــر واألجـــراف  (9) 
(؛ واو ـــا    قـــاذ امل  ـــن ال اـــاسين و عـــا ة United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843الســـماويم األخـــرو )

(؛ United Nations, Treaty Series, vol. 672, No. 9574) اف املطلقـم ا ال اـا  ا ـارجغامل  ن ال اـاسين ورّ  األجسـ
 ,United Nations, Treaty Series, vol. 961واو اقيــــم املســــنوليم الدوليــــم عــــن األضــــرار الــــ  إــــدذثا األجســــاف ال اــــاسيم )

No. 13810( ؛ واو اقيــــم وســــجيل األجســــاف املطلقــــم ا ال اــــا  ا ــــارجغ)United Nations, Treaty Series, vol. 1023, 

No. 15020( ؛ واالو ــا  املــنظم أل شــطم الــدول علــ  ســطح القمــر واألجــراف الســماويم األخــرو)United Nations, Treaty 

Series, vol. 1363, No. 23002.) 
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https://undocs.org/ar/A/AC.105/1122
https://undocs.org/ar/A/72/20
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ا الـدورة السا سـم وا مسـن للجنـم ال رعيـم امل ض عم ا بصيغتن النثاسيم (10)عملن املت د ة السن اجل خطم
ثــــاجل امل يــــدة ل ضــــط ح تملزيــــد للم ل مــــاجل والت جيهامــــا القا   يــــما وو  ــــق أد التقريــــر يــــ ار مصــــدراً 

 ؛تل اا ا  سأ االقتاا  املشاري  املش بم من جا أ الدول املرات ة لل اا  والدول ايدي م ال ثد من
ا ا  ور ا (11)أد اللجنم ال رعيم ال لميم والتقنيم التاب م للجنم وايلت أعماهلا تالح  - 8 

 ؛71/90وا مسنا وام التبليف الصا ر عن ايم يم ال امم ا قرارها  الراب م
وا مســنا   امســمعلــ  أ ــن ينبغــغ للجنــم ال رعيــم ال لميــم والتقنيــما ا  ور ــا ا توافييب - 9 

ينــم اســت داف ال اــا  ا ــارجغ  ونظــر ا البنــ   امل ضــ عيم وأد وــدع  األارقــم ال املــم الــ  أويــت اــا أد
يما  ا اال  قـــا  مـــن جديـــدا آخـــذة ا اعتبارهـــا اـــ ا ل  يـــ  البلـــدادا وال ســـ (12)األ ـــرا  الســـلميم ا

 ا ا ل البلداد الناميم؛
األر   يت لـم تبتشـاا األجسـاف القريبـم مـن مـاأمهيم وبا ل امل ل مـاجل ا  تكرر دكيد - 10 

ال  قد ونطـ   علـ  خمـاطر وريـد ولـس األجسـاف وإديـد خصاسصـثا ال يزايسيـم لاـماد   راك  يـ  البلـداد 
تنبــــن تروطــــاف األجســــاف القريبــــم احملــــدو ة علــــ  اللاخطــــار املمبنــــما وال ســــيما البلــــداد الناميــــم ذاجل القــــدرة 

 ـــال التصـــد   األر  وعلـــ  الت  يـــف مـــن آاثر هـــذا االروطـــافا وونبـــد اياجـــم  ا بنـــا  القـــدراجل ا مـــن
ياالجل الط ار  و  ارة الب ار  عل  حن  ا ال ا  الـم اروطـاف جسـم قريـأ مـن األر ا وو  ـق ترويـاة 

ليـــم لا ـــذار خبطـــر الب يببـــاجل وال ريـــم االستشـــار  امل ـــاب بت طـــي  الشـــببم الدو  ال مـــل الـــذ  واـــطل  بـــن
لت زيز الت اود الدو  من أجل الت  يف من ا طر املمبن الذ  وشـبلن األجسـاف القريبـم الب  اجل ال ااسيم 

 ؛(13)ا الذ  يق ف بدور األما م الداسمم لل ريم االستشار بتأبدعم من املمن األر ا 
يقــ ف تل  ــل بتن يــذ وــداب  لت  يــف  األعاــا  أد ب ــا الــدول تالحيي  مييت التقييدير - 11 

ايطــاف ال اــاسغ علــ  أســاس طــ عغ مــن خــ ل آليــاجل وطنيــم واــا يتســم مــ  املبــا   الت جيثيــم لت  يــف 
ايطـاف ال اــاسغ الـ  وضــ تثا ينــم التنسـيم املشــ بم بــن ال بـاالجل امل نيــم تيطــاف ال اـاسغ ومــ  املبــا   

ايطــــــاف ال اــــــاسغ الــــــ  وضــــــ تثا ينــــــم اســــــت داف ال اــــــا  ا ــــــارجغ ا األ ــــــرا   الت جيثيــــــم لت  يــــــف
األخــرو  ا ون يــذ  األعاــا  ا ووــدع  الــدول62/217وأقر ــا ايم يــم ال امــم ا جــأ قرارهــا  (14)الســلميم

املبــا   الت جيثيــم لت  يــف ايطــاف ال اــاسغ الــ  وضــ تثا ينــم اســت داف ال اــا  ا ــارجغ ا األ ــرا  
 السلميم ب اسطم اآللياجل ال طنيم املناسبم؛

الزاي ة التدرجييم  مزيداً من االهتماف ملشبلم األعاا  بد من أد و   الدول الأ ن  ترى - 12 
األجســــاف ال اــــاسيما وال ســــيما األجســــاف ال اــــاسيم الــــ  وســــت دف مصــــا ر الطاقــــم ايــــطداف  ا ا تمــــال

الن ويـــما تيطـــاف ال اـــاسغ وللج ا ـــأ األخـــرو املتصـــلم تيطـــاف ال اـــاسغا ووـــدع   ا م ايـــلم البحـــ   
ـــ نم لريـــد ايطـــاف ال اـــاسغ و ـــ  البيـــا جل ال طنيـــم بشـــ د هـــذه املســـ لم و ا اســـتحدا  وبن ل جيـــا  سَّ

__________ 

 (10) A/AC.105/C.2/112. 
 ا ظــر أياــات ؛ و  -(ا ال صــل ال ــا  A/72/20) 20والســب  دا امللحــم رقــم  ال ا يــمال اثســم الرمسيــم للجم يــم ال امــما الــدورة  (11) 

A/AC.105/1138. 

 .165و  164 اتد(ا ال قر A/72/20) 20والسب  دا امللحم رقم  ال ا يمال امـما الدورة  ال اثسم الرمسيم للجم يـم (12) 

  .210 ا  205ا ال قراجل من A/AC.105/1138ا ظر  (13) 

 (ا املرام.A/62/20) 20ال امما الدورة ال ا يم والست دا امللحم رقم  ال اثسم الرمسيم للجم يم (14) 

https://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
https://undocs.org/ar/A/AC.105/C.2/112
https://undocs.org/ar/A/72/20
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
https://undocs.org/ar/A/72/20
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
http://undocs.org/ar/A/62/20
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م بن و شرها؛ وورو أيااً أ ن ينبغغا قدر اإلمبـادا وزويـد اللجنـم ال رعيـم ال لميـم والتقنيـم ا ل مـاجل املت لق
ا هذا الش دا وو اام علـ  أد الت ـاود الـدو  ضـرور  للت سـ  ا وضـ  االسـ اويجياجل املناسـبم امليسـ رة 

 تقبل  ا ايد األ ىن؛التبل م للتقليل من أذر ايطاف ال ااسغ عل  الب  اجل ال ااسيم ا املس
ا وال ســيما الــدول الــ  هلــا قــدراجل ببــ ة ا ميــداد ال اــا ا األعاــا   يــ  الــدول حتييث - 13 

علــ  املســامهم بنشــاي ا إقيــم اهلــدا املتم ــل ا منــ   ــدو  ســبا  وســلح ا ال اــا  ا ــارجغا تعتبــار 
 ؛ا ارجغ واست دامن ا األ را  السلميمذلس ارطاً أساسياً لت زيز الت اود الدو  ا استبشاا ال اا  

 ا اللجنــم أد و ايــل النظــرا علــ  ســبيل األول يــما ا ســبل ووســاسل م ايــلم  تطليي  - 14 
اســت داف ال اــا  ا ــارجغ ا األ ــرا  الســلميم وأد وقــدف وقريــراً عــن ذلــس  ا ايم يــم ال امــم ا  ور ــا 

للجنــم النظــر ا املنظــ ر األوســ   طاقــاً لامــن ال اــاسغ والســب نا وو ااــم علــ  ضــرورة أد و ايــل ا  ال ــمال
اسيم أبمــاد وبــروة املســـنوليما ومــا يــروب  بــذلس مــن أمـــ ر ميبــن أد و يــد ا ضــماد ون يــذ األ شـــطم ال اــ

  د الدو  واإلقليمغ واألقاليمغ إقيقاً لذلس اهلدا؛بل و زيز الت اود عل  الصمل ا ذلس سمل  اا
الت ــاود الـــدو  ا استبشـــاا  بتـــأ ا و زيـــزاملالــذ  ياـــطل  بــن  ثـــماملالـــدور  تؤكييد - 15 

ال اــــا  ا ــــارجغ ووســــ   اســـــت داماون الســــلميم أل ــــرا  التنميـــــم االقتصــــا يم واالجتماعيــــم وال لميـــــما 
 ؛سيما لصا  البلداد الناميم ال

ود لت زيـز الت ـا 2017بر مج ال مل الذ  ين ذه املبتأ ا عاف  تالح  مت االرتيا  - 16 
االضــط ح تأل شــطم ال اــاسيم لا ــرا  الســلميم واســت داف علــ ف ووبن ل جيــا ال اــا    ــال الــدو  ا

ووطبيقا ـــا ا ســـبيل إقيـــم أهـــداا التنميـــم املســـتدامم املت ـــم عليثـــا  وليـــاا اـــا ا ذلـــس  لقـــاجل ال مـــل 
طلبثـــاا لناميـــما بنــا  علــ  مـــن أجــل بنــا  القـــدراجلا واملســاعدة املقدمــم  ا البلــداد او قــد والنــدواجل الــ  

 ــال وضــ  السياســاجل والتشــري اجل ال طنيــم املت لقــم تل اــا  واقــاً للقــا  د الــدو  لل اــا ا واألعمــال  ا
 ت زيز القدراجل املنسسيم ا  ال األ شطم ال ااسيم؛لاملن ذة 

نتثــا  ا املبتــأ أد ي ايــل  طــ ح اللجنــم وينتثــا ال رعيــم ال لميــم والتقنيــم وي تطليي  - 17 
الـــ   ا علـــ   الـــم أ شـــطم بنـــا  القـــدراجل2018ال رعيـــم القا   يـــما بـــل ا  وروـــن الـــ  ســـي قدها ا عـــاف 

 ؛ياطل  اا
أب شطم بنا  القدراجل املنجزة ا  طار بر مج األمـم املتحـدة للتطبيقـاجل ال اـاسيما  تقر - 18 

 ؛(15)اميما املشارِبم ا ولس األ شطمال  و    ب  اسد اريدة عل  الدول األعاا ا وال سيما البلداد الن
بــــر مج األمــــم املتحــــدة الســــت داف األ شــــطم املاــــطل  اــــا ا  طــــار  تالحيييي  ابرتيييييا  - 19 

(ا ووقــــــــر UN-SPIDERامل ل مــــــــاجل ال اــــــــاسيم ا   ارة البــــــــ ار  واالســــــــتجابم ا  ــــــــاالجل الطــــــــ ار  )
 ولـم عاـ اً ا  طـار هـذا الـ  مج منــذ  40تإلجنـازاجل اهلامـم الـ  إققـت والـدعم االستشـار  املقـدف  ا 

ا  ضاام  ا املسامهاجل القيمـم الـ  قـدمتثا اـببم مباوـأ الـدعم اإلقليميـم التاب ـم (16)2006  شاسن عاف 
ار  اإلضــاايم ال زمــم لتمبينــن لــنا ووشــج  الــدول األعاــا  أد وــزو  الــ  مجا علــ  أســاس وطــ عغا تملــ  

 املناسأ؛ ال قتا  ولبيم الطلأ املتزايد عل  الدعم من
__________ 

 ا ال رح اث يا.A/AC.105/1138 ا ظر (15) 
 .61/110القرار  (16) 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
https://undocs.org/ar/A/RES/61/110
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ا (17)2030-2015 أمهيم  طـار ِسـندا  للحـد مـن خمـاطر البـ ار  لل ـ ة تكرر دكيد - 20 
الـــذ  يســـّلم بقيمـــم وبن ل جيـــا ال اـــا  وريـــد األر  أل ـــرا    ارة البـــ ار  وم اجثـــم  ـــاالجل الطـــ ار ا 

ال اــــاسيم ا   ارة البــــ ار  بتــــأ وبر  ــــن الســــت داف امل ل مــــاجل املوو  ــــق ترويــــاة ايثــــ   الــــ  يبــــذهلا 
وم اجثــم  ــاالجل الطــ ار  مــن أجــل النثــ   تلت ــاود الــدو  ب ســيلم لت زيــز اســت داف وبن ل جيــا ال اــا  

دا  وخطـم التنميـم نون يـذ  طـار سـ املسـامهم اا  يتصل اا من خدماجل عل  الصـ يدين الـ طاب واحمللـغ وما
 ؛(2)2030املستدامم ل اف 

التقـــدف املت ايــــل الـــذ  إـــرزه اللجنـــم الدوليــــم امل نيـــم تلـــنظم ال امليــــم  تالحييي  ابرتييييا  - 21 
بتـأ بصـ تن األما ـم التن يذيـم للجنـم الدوليـم يـ أل إقيـم التـ ا ف املللم  ـم ب اسـطم السـ اول بـدعم مـن 

ال و زيـز والت اام التشغيلغ بن النظم ال ااسيم ال امليم واإلقليميم لتحديد امل اقـ  وامل  ـم والت قيـت وا  ـ
است داف النظم ال امليـم للم  ـم ب اسـطم السـ اول و  ماجثـا ا البـىن التحتيـم ال طنيـما وخبايـم ا البلـداد 

ا ال ـ ة  اليـاتدا بي وـ ا   ال ـا  عشـرالناميما وو  ق م  التقدير أد اللجنـم الدوليـم سـت قد اجتماعثـا 
 ؛2017 با  د األول/ يسم   7 ا  2من 

م ايـلم املرابـز اإلقليميـم لتـدريف علـ ف ووبن ل جيـا ال اـا  املنتسـبم  مت التقيديرتالح   - 22 
وهـغ إديـداً املربـزاد اإلقليميـاد األاريقيـاد لتـدريف علـ ف  2017 ا األمم املتحدة برا ثا الت ليميـم ا عـاف 

عل  الت ا ا ومربز وـدريف  ووبن ل جيا ال اا ا تللغتن ال ر سيم واإل بليزيما امل ج  اد ا املغرأل و يج اي
عل ف ووبن ل جيا ال اا  ا منطقم آسيا واحملي  اهلا   امل ج   ا الصنا ومربـز وـدريف علـ ف ووبن ل جيـا 
ال اا  ا منطقم آسيا واحملي  اهلـا   امل جـ   ا اهلنـدا واملربـز اإلقليمـغ لتـدريف علـ ف ووبن ل جيـا ال اـا  

ر الباريبـغا ولن  رماد جام ياد ا ال ازيل واملبسيسا ومربز ودريف عل ف ا أمريبا ال وينيم ومنطقم البح
ووبن ل جيا ال اا  لغريب آسيا امل ج   ا األر دا ووشج  املرابز اإلقليميم عل  أد وستمر ا و زيز الت س  

اــاة ينــم اســت داف ا  اــراك املــرأة ا برا ثــا الت ليميــما وو ااــم علــ  ضــرورة أد و ايــل املرابــز اإلقليميــم م ا
 ؛ال اا  ا ارجغ ا األ را  السلميم ا ل ماجل عن أ شطتثا

علـــــ  أد الت ـــــاود علـــــ  الصـــــ يدين اإلقليمـــــغ واألقـــــاليمغ ا  ـــــال األ شـــــطم  تشيييييدد - 23 
 األعاــا ال اــاسيم أمــر أساســغ لت زيــز اســت داف ال اــا  ا ــارجغ ا األ ــرا  الســلميم ومســاعدة الــدول 

ا ووطلــــأ 2030املســــتدامم ل ــــاف   ــــال ال اــــا  واملســــامهم ا ون يــــذ خطــــم التنميــــم ا ونميــــم قــــدرا ا ا
املنظماجل اإلقليميم امل نيم وأارقم ا  ا  التاب م هلاا إقيقاً هلذه الغايـما وـ ا  املسـاعدة ال زمـم لتمبـن   ا

د  أمهيـم مشـاربم املـرأة البلداد من ون يذ الت يياجل الصا رة عن املناراجل اإلقليميـما وو  ـق ا هـذا الصـ
 عل  قدف املساواة م  الرجل ا  ي  ميا ين ال ل ف والتبن ل جيا؛

منظمـم آسـيا واحملـي   قبيـلا ذلس الصد  تلـدور اهلـاف الـذ  ون يـن منظمـاجل مـن  تقر - 24 
م ــل املنتــدو  ااهلــا   للت ــاود ا  ــال ال اــا  وال بالــم ال اــاسيم األوروبيــم واملــناراجل و  هــا مــن اآلليــاجل

اإلقليمغ لل باالجل ال ااسيم آلسيا واحملي  اهلا  ا ومنار ال اا  لامريبتنا ا و زيز الت ـاود اإلقليمـغ 
 ؛األعاا  والدو  بن الدول

تعتما  منار االإا  األاريقغ السياسم واالس اويجيم األاريقيتن بش د ال اا   ترح  - 25 
ـــــــم السا ســـــــم وا ـــــــف أتت ال شـــــــرينا  وروـــــــن ال ا ي ـــــــا /  31و  30 ا الـــــــ  عقـــــــدجل ا أ ي  بـــــــا  د ال 

__________ 

 ا املرام ال ا .69/283القرار  (17) 
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وو  ــق أد هــذا اإلجنــاز مي ــل ا طــ ة األوا حنــ  إقيــم بــر مج أاريقــغ لل اــا  ا ــارجغ ا 2016 ينــاير
  ؛2063 ل اف ضمن  طار خطم االإا  األاريقغ

ســـــامهم ا زاي ة علـــــ  ضـــــرورة زاي ة ا اســـــد وبن ل جيـــــا ال اـــــا  ووطبيقا ـــــا وامل تشيييييدد - 26 
حنــ  مــنظَّم ا  يــ  البلــدادا األ شــطم ال اــاسيم امل اويــم للنمــ  االقتصــا   املطــر  والتنميــم املســتدامم علــ  

ا ذلس و زيز البىن التحتيم املستدامم للبيا جل ال ااسيم عل  الص يدين اإلقليمغ وال طاب وبنا  القـدرة  اا
 الناميم؛ البلدادا  عل  التبيف للحد من آاثر الب ار ا وخبايم

اياجــــم  ا الــــ ويج ل  اســــد وبن ل جيــــا ال اــــا  ووطبيقا ــــا ا املــــناراجل  تكييييرر دكيييييد - 27 
الرسيســيم ومــناراجل القمــم الــ  و قــدها األمــم املتحــدة ا ميــا ين التنميــم االقتصــا يم واالجتماعيــم وال قاايــم 

ال اــــا  ووطبيقا ــــا م باــــرورة الــــ ويج لامهيــــم اي هريــــم ل لــــ ف ووبن ل جيــــا ســــلِّ وامليــــا ين املتصــــلم اــــاا وومل 
 بــل مــن الصــ يد ال ــاملغ واإلقليمــغ والــ طاب واحمللــغ ا  عــدا  السياســاجل وبــرامج ال مــل وون يــذهاا علــ 
جل ومــــناراجل القمــــما وا ون يــــذ ا ذلــــس مــــن خــــ ل ايثـــ   الراميــــم  ا إقيــــم أهــــداا ولـــس املــــنارا اـــا

 ؛2030لتنميم املستدامم ل اف ا خطم
ا   ران جـــــدوو  ا إقيقـــــاً هلـــــذه الغايـــــما وســـــ  أد  علـــــ  الـــــدول األعاـــــا  تشيييييجت - 28 

وطبيقـاجل علــ ف ووبن ل جيــا ال اــا  واســت داف البيــا جل ايغراايـم املســتمدة مــن ال اــا  ا ولــس املــناراجل 
 الصد ؛ هذابتأ ا املومناراجل القمم وال ملياجلا م   اراك 

بتــــــأ علــــــ  أد يشــــــارك ا ولــــــس املــــــناراجل ومــــــناراجل القمــــــم وال مليــــــاجل امل تشييييييجت - 29 
 سأ االقتاا ا وأد ينظم أ شطم بنا  القدراجل  اهدااتلس األواأل شطم األخرو مشاربم ا الم  عماً ل

ا  وي قد احملاضراجل ويشارك ا األ شطم األبا مييم والبح يم بغيـم و زيـز الت ـاود الـدو  ا اسـت داف ال اـ
 ا ارجغ ا األ را  السلميم؛

االجتمـــاح املشـــ ك بـــن ال بـــاالجل امل ـــاب أب شـــطم ال اـــا  ا ـــارجغ )هي ـــم األمـــم  حتيييث - 30 
بل الـ  وب ـل مسـامهم علـ ف ووبن ل جيـا بتأا حبث السمل املاملتحدة لل اا ( عل  أد ي ايلا إت قيا ة 

ا ووشـج  بيـا جل منظ مـم األمـم املتحـدة علـ  2030ال اا  ووطبيقا ا ا خطـم التنميـم املسـتدامم ل ـاف 
 املشاربما  سأ االقتاا ا ا جث   التنسيم ال  وبذهلا هي م األمم املتحدة لل اا ؛

بتأ عل  م ايلم االضط ح أب شطم بنا  القدراجل والت ايل املروبطم أبمـن امل تشجت - 31 
ا  ا ـارجغا  سـأ االقتاـا ا وضـمن سـيا  ال اا  وبتداب  ب الم الش اايم وبنا  ال قم ا أ شـطم ال اـ

 الب يد؛ األمداستدامم األ شطم ا ال اا  ا ارجغ ا 
زاي ة لـاملبتأ عل  م ايـلم استبشـاا السـبل القاسمـم وال ـر  ايديـدة  أيضا تشجت - 32 

ا  ـال  الناميـماا وال سـيما البلـداد قدرون عل  ولبيم الطلأ املتزايد عل  الدعم املقدف لت زيز قدرة البلـداد
 ايث  ؛ بتلساست داف عل ف ووبن ل جيا ال اا  ووطبيقا ا و ب غ اللجنم 

مــــن قطــــاح مــــ  البيــــا جل  و زيــــز و اعلــــنبتــــأ  ا املعلــــ  ضــــرورة أد يســــ    توافييييب - 33 
 ؛(18)ناي مسامها او  املبتأ  مل عمل  ا الذ  وقدمن دعملزاي ة الالقطاح ا ا   ومنصناعم ال

__________ 

  .326ال قرة  (اA/72/20) 20والسب  دا امللحم رقم  ال ا يمال اثسم الرمسيم للجم يـم ال امـما الدورة ا ظر  (18) 
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ايب مـــــاجلا والبيـــــا جل ذاجل الصـــــلم ا منظ مـــــم األمـــــم املتحـــــدةا واملنظمـــــاجل  اشيييييدتن - 34 
القطــــاح  ومــــنصــــناعم مــــن قطــــاح الالبيــــا جل و ايب ميــــم الدوليــــم واملنظمــــاجل  ــــ  ايب ميــــما واملنسســــاجلا 

ا ــا ا واألاــرا ا وقــدت و عــاجل  ا الصــندو  االســت ما  لــدعم بــر مج األمــم املتحــدة الســت داف ال اــا  
ا ــارجغ ا األ ــرا  الســلميم مــن أجــل  عــم ايثــ   الــ  يبــذهلا املبتــأ للحصــ ل علــ  مــ ار   ضــاايم مــن 

أجل  منو  ا ا ا يل املشاري  ا ايمأجل ويس  التن يذ البامل ل  مج عملنا اا ا ذلسا  سأ االقتاا
 ؛البلداد الناميم لصا ا ون يذ أ شطم الت اود واملساعدة التقنينا وخبايم  ب ساسل أخرو مساعدة املبتأ

 أد وصبح البحرين والدامنرك والنرويج أعاا  ا اللجنم؛ تقرر - 35 
ل لــــ فا ب لــــم تللجنــــم املنسســــم األوروبيــــم ل بــــل مــــن  قــــرار اللجنــــم القاضــــغ اــــنح تؤيييييد - 36 

 ؛(19)مربز املراقأ الداسم الإا  ايام غ ال املغ هلندسم ال اا وااألوروبيم ل ل ف ال اا ا 
اتم عـاجل اإلقليميـم علــ  أد إـث الـدول األعاــا  ا ينـم اسـت داف ال اــا   تشيجت - 37 

أعاـا  ا ولـس اتم عـاجل علـ  املشـاربم ال  الـم ا أعمـال  ا ارجغ ا األ را  السلميم ال  هـغ أياـاً 
 اللجنم وهي تيثا ال رعيتن.

 
 

__________ 

 .347و  345اتد ا ال قر املرج    سن (19) 
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 مشروع القرار الثاين  
إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف مييدان   

  ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف
 ،إن اجلمعية العامة 
 اإلع د التا : تعتمد 

 
إعالن مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني ملعاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف مييدان   

 استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى
 

األعاــا  ا األمــم املتحــدةا  ذ حنت ــل تلــذبرو الســن يم ا مســن مل اهــدة املبــا   حنــنا الــدول  
لقمــر واألجــراف املنظمــم أل شــطم الــدول ا ميــداد استبشــاا واســت داف ال اــا  ا ــارجغا اــا ا ذلــس ا

 ا(1)السماويم األخرو
( 18-)  1962 بــــرر الت بيــــد علــــ  أمهيــــم املبــــا   الــــ ار ة ا قــــرار ايم يــــم ال امــــم  - 1 
قا   يــــم املنظمــــم أل شــــطم الــــدول  عــــ د املبــــا   ال”ا امل نــــ د 1963بــــا  د األول/ يســــم    13املــــنر  

 ؛“ميداد استبشاا واست داف ال اا  ا ارجغ ا
 ش   ا أد م اهـدة املبـا   املنظمـم أل شـطم الـدول ا ميـداد استبشـاا واسـت داف  - 2 

ا ايم يـــم ال امـــم ا قرارهـــا راف الســـماويم األخـــروا اعتمـــد ال اـــا  ا ـــارجغا اـــا ا ذلـــس القمـــر واألجـــ
ا واـتح تأل الت قيـ  عليثـا ا لنـدد وم سـب  1966بـا  د األول/ يسـم    19( املنر  21-)  2222

ـــــاير   27ووااـــــنطن ال ايـــــمم ا  ـــــز الن ـــــاذ ا 1967بـــــا  د ال ا /ين  ألول/وشـــــرين ا 10ا و خلـــــت  ي
 ؛1967 أبت بر

ا اـند عـد  الـدول الـ  أيـبحت أطرااـا 2017بـا  د ال ا /ينـاير   1   ق أ ن  ـ   - 3 
  ولم  ضاايم؛ 25 تثا  ولا ووقّ  105ا امل اهدة هغ 

 نبد من جديد الدور األساسغ الذ  ون ين امل اهدة ا اي اظ عل  ال اا  ا ارجغ  - 4 
يـ د السـلم واألمـن الـدولين لا را  السلميم وا و زيز مقايد مي ا  األمم املتحدة ومبا سنا من أجل 

  زيز الت اود والت اهم الدولين؛وو
  رأل عن اقتناعنا أبد امل اهـدة ومبا سثـاا علـ  النحـ  املبـن ا املـ ا  األوا  ا ال ال ـم  - 5 

 الــ  مــا زالــت ونطــ   علــ عشــرةا ســتظل وــ ار  طــارا ال  ــىن عنــن ل ضــط ح أب شــطم ال اــا  ا ــارجغا 
لتحقيــم املزيــد مــن أوجــن التقــدف ا امل ــارا اإل ســا يما و اــ  عجلــم التقــدف االجتمــاعغ  مبا يــاجل هاسلــم 

 ؛2030تنميم املستدامم حبل ل عاف واالقتصا   للبشريم   ا ا واملسامهم ا إقيم أهداا ال
 درك أد اإلجنازاجل ال  إققت ا  ال استبشاا ال اا  ووط ير علـ ف ووبن ل جيـا  - 6 

إقيـــم ولـــس الغـــاايجلا قـــد  ـــاوزجل  البشـــريم   ـــا ا ومبـــا راجل الت ـــاود الـــدو  مـــن أجـــل ال اـــا  لصـــا  
 با ت قاسمم وقت اعتما  امل اهدة؛الت ق اجل ال    بل

__________ 

 (1) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
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 قر أبد وطبيقاجل عل ف ووبن ل جيا ال اا  از ا جل أمهيتثـا علـ  حنـ  ملحـ ظ تلنسـبم  - 7 
ــن مــن زاي ة اثــم البــ د واألر  واملســامه م ا النثــ   اجــاالجل منثــا الت لــيما والصــحما للــدولا بــا مبَّ

والريد البي غا و  ارة امل ار  الطبي يم عل  وجن األر ا و  ارة الب ار ا والتنبـن تألريـا  اي يـم ومنذجـم 
املنــا ا و ايــم الــ ا  ال قــااا ووبن ل جيــا امل ل مــاجل وامل  ــم الســاوليم واالوصــاالجلا وا راــاه اإل ســا يم 

 ميم االقتصا يم واالجتماعيم وال قاايم؛من خ ل التن
  رأل عن اقتناعنا الراسخ أبد و زيز اسـتدامم أ شـطم ال اـا  ا ـارجغ ا األمـد الب يـد  - 8 

 يتطلأ بذل جث   عل  الص يد ال طاب واإلقليمغ والدو ؛
 نبد عل  ما يتسم بن الت اود الدو  ا  ـال اسـت داف ال اـا  ا ـارجغ ا األ ـرا   - 9 

السلميم من طاب  متط ر تستمرار ومت د  األوجن عل  حن  متزايدا م  إقم وط راجل علميـم ووبن ل جيـم 
م قـــدة ا ج هرهـــا ا  ـــال ال اـــا  ومشـــاربم طاس ـــم متن عـــم ومتزايـــدة مـــن ايثـــاجل ال اعلـــم ا الســـا م 

 ال ااسيما ولذا  شج  عل   قامم ارابم وو اود وونسيم أق و؛
 ـــال اســت داف ال اــا  ا ـــارجغ   ا م ايــلم و زيـــز الت ــاود الــدو  ا  ســلم تياجــم - 10 

 األ را  السلميما م  مراعاة اال تياجاجل ا ايم للبلداد الناميم؛ ا
 يأ جبمي  الدول األطراا ا امل اهدة ال  واطل  أب شطم وت لم تل اا  ا ـارجغ  - 11 

 لـما مــ   يـ   االعتبـار ال اجــأ للمصـا  املقابلـم لاطــراا أد و مـل واقـا ملبـا   الت ــاود واملسـاعدة املتبا
 األخرو ا امل اهدة؛

ب اــــــــل األ شــــــــطم البشــــــــريم   ســــــــتلثم اآلاــــــــا  الــــــــ  ال وــــــــزال ون ــــــــتح أمــــــــاف البشــــــــريم - 12 
 ؛ا ارجغ ال اا  ا

 شج  الدول ال  ن وصـبح ب ـد أطرااـا ا امل اهـدةا وال سـيما الـدول الـ  هـغ أعاـا   - 13 
 ما عل  النظر ا اال اماف  ليثا؛م است داف ال اا  ا ارجغ ا األ را  السلميا ين

 نبــدا ا هــذا الصــد ا أد اال اــماف  ا امل اهــدةا ب يــ ثا جــز ا مــن النظــاف القــا     - 14 
ر عـــن  رجـــم ونميتثـــا االقتصـــا يم لل اـــا  ا ـــارجغا ي ـــ   ب  اســـد  َـّــم علـــ   يـــ  الـــدولا بصـــرا النظـــ

وأد اال اــماف  ا امل اهــدة مــن اــ  ن أد ي ــزز قــدرة الــدول علــ  املشــاربم ا جثــ   الت ــاود  ال لميــما أو
 غ واست دامن ا األ را  السلميم؛الدو  ا  ال استبشاا ال اا  ا ارج

 برر أتبيد  ور امل اهدة من  يث هغ  جرمل الزاويـم ا النظـاف القـا    الـدو  الـذ   - 15 
 األساسيم للقا  د الدو  لل اا ؛ارجغا وأد امل اهدة  سد املبا   حيبم أ شطم ال اا  ا 

 نبــــد أد ينــــم اســــت داف ال اــــا  ا ــــارجغ ا األ ــــرا  الســــلميما  ا جا ــــأ ينتثــــا  - 16 
ال رعيــم القا   يــم وينتثــا ال رعيــم ال لميــم والتقنيــما هلــا ســجل اتر ــغ متميــز ا   شــا  وزاي ة وطــ ير النظــاف 

و  الــذ  حيبــم أ شــطم ال اــا  ا ــارجغا وأد أ شــطم ال اــا  ا ــارجغ الــ  وقــ ف اــا الــدول القــا    الــد
ا النظــافا وأ ــنا  تيجــم لــذلسا واملنظمــاجل ايب ميــم الدوليــم والبيــا جل  ــ  ايب ميــم وز هــر ا  ــل هــذ

ن   عيــم علــ ف ووبن ل جيــا ال اــا  ووطبيقا مــا وســثم  ســثاما هــاس  ا النمــ  االقتصــا   وا إســ اــند
 ايياة ا  ي  أحنا  ال ان؛
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 يأ بلجنم است داف ال اـا  ا ـارجغ ا األ ـرا  السـلميم وينتثـا ال رعيـم القا   يـم  - 17 
أد و ايـــ ا بـــدعم مـــن مبتـــأ اـــنود ال اـــا  ا ـــارجغ التـــاب  لاما ـــم ال امـــما وشـــجي  ا اـــماف الـــدول 

 التط ير التدرجيغ للقا  د الدو  لل اا ؛ أوس   طا   ا امل اهدة ووطبيقثا هلاا وو زيز عل 
 طلـــأ  ا مبتـــأ اـــنود ال اـــا  ا ـــارجغ أد ي ايـــل و زيـــز بنـــا  القـــدراجل ا  ـــال  - 18 

ة  ا البلــــداد الناميــــما بنــــا  قــــا  د وسياســــاجل ال اــــا  لصــــا   يــــ  البلــــداد وأد ي ايــــل وقــــدت املســــاعد
 د ال اا ا واقا للقا  د الدو  لل اا .طلبثاا ا  ال وض  سياساجل ووشري اجل وطنيم بش  عل 
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 مشروع القرار الثالث  
النظييير يف اليييذكرى السييينوية اخلمسيييني مليييؤار األميييم املتليييدة املعييي  ابستكشييياف الفضييياء   

  اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
 اإن  اجلمعية العامة 
ا 1968بــــــــا  د األول/ يســــــــم    20املــــــــنر  ( 23-ألــــــــف )  2453  ا قرارا ــــــــا إذ تشيييييييير 

 بــــــــــــــــا  د األول/  6املــــــــــــــــنر   54/68ا و 1982بــــــــــــــــا  د األول/ يســــــــــــــــم   10املــــــــــــــــنر   37/90 و
 ا2004وشرين األول/أبت بر  20املنر   59/2ا و 1999  يسم 

أبد الــــذبرو الســــن يم ا مســــن ملــــنار األمــــم املتحــــدة امل ــــاب تستبشــــاا ال اــــا   موإذ تسييييل   
وشـــّبل اريـــم  2018( الـــ  ســـيملحت ل اـــا ا عـــاف 50 + ا ـــارجغ ا األ ـــرا  الســـلميم )الي  يســـبيف

ميم ورسـم مسـامهتثا املسـتقبليم نظر ا ايالـم الراهنـم للجنـم اسـت داف ال اـا  ا ـارجغ ا األ ـرا  السـللل
 ا(1)اي بمم ال امليم أل شطم ال اا  ا ارجغ ا

لجنـم وهي ا ـا ال رعيـم ومبتـأ اـنود ال اـا  ا ـارجغ ا الب مـل  وإذ حتيع علما مت االرتيا  
ـــــــذ األ ـــــــ ايجل امل اضـــــــي يم الســـــــب  للاألما ـــــــم ال امـــــــم مـــــــن أجـــــــل ون ي ـــــــس 50 + ي  يســـــــبيفول ا اـــــــا ا ذل

 ا(2)واآللياجل ذاجل الصلم ال  او قت عليثا اللجنم ا  ور ا التاس م وا مسن األهداا
ــــم ايــــز  الرايــــ  املســــت و مــــن الي  يســــبيف+ وإذ تؤكييييد  ــــ مغ50علــــ  أمهي  20 ا املقــــرر عقــــده ي

ــــ  ســــيب د تأل املشــــاربم ايثــــا  2018 زيراد/ي  يــــن  21 و ــــم والســــتن للجنــــما ال ــــدورة ايا ي خــــ ل ال
م ت  ا أماف  ي  الدول األعاا  ا األمم املتحدة وال  ستمل تَـَتم انجزاجل و تاسج ملم سم ستمل ر  عل  

شــــــ د خطــــــم ايم يـــــم ال امــــــم ا اــــــبل قــــــرار ســــــتنظر ايــــــن ا  ور ــــــا ال ال ــــــم والســــــب نا اــــــا ا ذلــــــس ب
وخطم ون يذها من أجل و زيز  سـثاف األ شـطم ال اـاسيم واأل واجل ال اـاسيم ا  جنـاز “ 2030 ال اا ”

شــاا ال اــا  ا ــارجغ ا طــ  ال امليــم الــ  وتنــاول الشــ ا ل اإلمناسيــم الط يلــم األمــدا تالســتنا   ا استب
 ا(3)األ را  السلميم واست دامن ا

عاما  50 لدول األعاا  للت ّبر ا أب ر مني ار اريم اريدة ل 50ف+أبد الي  يسبي واقتناعا من ا 
وهي ا ــا ال رعيــم  لجنــمالمــن اإلجنــازاجل ا استبشــاا ال اــا  والتطلــ  حنــ  املســتقبل عــن طريــم و زيــز واليــم 

 ابتأ ب ي ثا منابر اريدة للت اود الدو  ا است داف ال اا  ا ارجغ ا األ را  السلميماملو 
أد ونظـر ا ايلسـم ال امـم ا  ور ـا ال ال ـم والسـب ن ا بنـد ا جـدول األعمـال  تقرر - 1 
ا سيا  الذبرو السن يم ا مسن ملنار األمـم املتحـدة “ ال اا  تعتباره  ربا للتنميم املستدامم”ب ن اد 

 (؛50أل را  السلميم )الي  يسبيف+امل اب تستبشاا ال اا  ا ارجغ واست دامن ا ا
 ا ينم است داف ال اا  ا ارجغ ا األ را  السـلميم أد وقـدف مشـروح قـرار  تطل  - 2 

 مما ا  ور ا ال ال م والسب ن؛لتنظر اين ايم يم ال امما ا جلسم عا 50بش د  تاسج الي  يسبيف+

__________ 

 .A/AC.105/1137و  A/AC.105/L.297ا ظر  (1) 

 .296(ا ال قرة A/71/20) 20ال اثسم الرمسيم للجم يم ال امما الدورة ايا يم والسب  دا امللحم رقم  (2) 

  .324-321 قراجل (ا الA/72/20) 20املرج    سنا الدورة ال ا يم والسب  دا امللحم رقم  (3) 

https://undocs.org/ar/A/RES/37/90
https://undocs.org/ar/A/RES/54/68
https://undocs.org/ar/A/RES/59/2
https://undocs.org/ar/A/AC.105/L.297
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1137
https://undocs.org/ar/A/71/20
https://undocs.org/ar/A/72/20
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ينـــم املســـاسل السياســـيم أد ومل قـــد ايلســـم أو ايلســـاجل ال امـــم مبااـــرة ب ـــد  ظـــر  تقيييرر - 3 
ا بنــد جــدول األعمــال املت لــم تلت ــاود الــدو  ا اســت داف  (اللجنــم الراب ــم) يــم و  ــا  االســت مارا ا

 ال اا  ا ارجغ ا األ را  السلميم؛
قـــــراراجل ينـــــم اســـــت داف ال اـــــا  ا ـــــارجغ ا األ ـــــرا  الســـــلميم ايمـــــا يت لـــــم تؤييييييد  - 4 

 ا  7وراجل بــن الــدوراجل ا ال ــ ة مــن ا اــا ا ذلــس  جــرا  مشــا50تألعمــال التحاــ يم للي  يســبيف+
 .(4)ا وب د م ت  م أماف  ي  الدول األعاا  ا األمم املتحدة2018أاير/ماي   11
 
 

__________ 

 .328و  324املرج    سنا ال قراتد  (4) 
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و يغ أياا ينم املساسل السياسيم ا ايم و  ا  االست مار )اللجنم الراب م( ايم يم ال امم أبد  - 20
 التا : و تمد مشروح املقرر

 
انتخيييياع األعضيييياء املرشييييلني ملكاتيييي  جلنيييية اسييييتخدام الفضيييياء اخلييييارجي يف األغييييراض   

 2019-2018السلمية وهيئتي ا الفرعيتني للفرتة 
ينـــم اســـت داف ال اـــا   أ ـــن واقـــا ل و ـــا  الـــذ  و يـــلت  ليـــن د ايم يـــم ال امـــما  ذ و  ـــق  

رب ـــن بشـــ د التــــداب  املتصـــلم بتشـــبيل مباوــــأ األ ـــرا  الســـلميم ا  ور ــــا السا ســـم واأل ا ـــارجغ ا
ا اســـتنا ا  ا التـــداب  املتصـــلم أبســـاليأ عمـــل اللجنـــم وهي تيثـــا (1)اللجنـــم وهي تيثـــا ال ـــرعيتن ا املســـتقبل

ـــدول األاريقيـــم و م عـــم  ول آســـي(2)ال ـــرعيتن  ول أوروت  و م عـــم ا واحملـــي  اهلـــا  ا قامـــت  م عـــم ال
ريبــا ال وينيــم ومنطقــم البحــر الباريبـــغ و م عــم  ول أوروت الغربيــم و ول أخــرو أم الشــرقيم و م عــم  ول

يــم والتقنيــما والناســأ األول لــرسيف اللجنــما ورســيف مبتســميم مراــحيثا ملنايــأ رســيف اللجنــم ال رعيــم ال ل
 تــ ا ا لل ــ ةوالناســأ ال ــا  لــرسيف اللجنــم/مقرر اللجنــما علــ  ال اورســيف اللجنــم االلجنــم ال رعيــم القا   يــم

ا وو ااــــم 9201-8201يثــــا ال ــــرعيتن لل ــــ ة هي توقــــر وشــــبيل مباوــــأ اللجنــــم و ا (3)2018-2019
ا أعاـــا  مباوبثـــا 2018هـــا ال رعيتـــادا بـــل ا  ور ـــا ل ـــاف هي تاأ ـــن ينبغـــغ أد ونت ـــأ اللجنـــم و  علـــ 

 .املراحن لتلس ال  ة
 

__________ 

  .9-5ا ال قراجل (ا املرام ال ا A/58/20) 20ال اثسم الرمسيم للجم يم ال امما الدورة ال امنم وا مس دا امللحم رقم  (1) 

الـــــدورة ال امنـــــم واملرجـــــ    ســـــنا  (ا املراـــــم األول؛A/52/20) 20ال ا يـــــم وا مســـــ دا امللحـــــم رقـــــم  الـــــدورةاملرجـــــ    ســـــنا  (2) 
 .املرام ال ا ا التذييل ال الث(ا A/58/20) 20وا مس دا امللحم رقم 

 A/AC.105/2017/CRP.14و  A/AC.105/2017/CRP.18ملـــــــــــــــذبراجل الشـــــــــــــــ  يم املستنســـــــــــــــ م ا ال اثســـــــــــــــم ا ظـــــــــــــــر ا (3) 
قــــــــــــــــــ  واملتا ــــــــــــــــــم ا امل   A/AC.105/2017/CRP.15و  A/AC.105/2017/CRP.16و  A/AC.105/2017/CRP.17 و

 .www.unoosa.orgالشببغ التا : 
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