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 قرار اختذته اجلمعية العامة 

 [(A/58/471) (اللجنة الرابعة) اء االستعماربناء على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإ]
 

اســتعراض تنفيــذ توصيــات مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعـــين  - ٩٠/٥٨
باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

إن اجلمعية العامة، 
إذ تشري إىل قراراا ٦٨/٥٤ املؤرخ ٦ كانون األول/ديســــمرب ١٩٩٩ و ١٢٢/٥٥ 
املــؤرخ ٨ كــــانون األول/ديســـمرب ٢٠٠٠ و ٥١/٥٦ املـــؤرخ ١٠ كـــانون األول/ديســـمرب 
٢٠٠١، و ١١٦/٥٧ املؤرخ ١١ كانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٢ بشـأن االسـتعراض والتقييـم 
اللذين ستجريهما اجلمعيـة العامـة يف دورـا التاسـعة واخلمسـني لتنفيـذ توصيـات مؤمتـر األمـم 
املتحــدة الثــالث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية 

(اليونيسبيس الثالث) الذي عقد يف فيينا يف الفترة من ١٩ إىل ٣٠ متوز/يوليه ١٩٩٩(١)، 
ـــا جلنــة اســتخدام الفضــاء   وإذ حتيـط علمـا مـع االرتيـاح باألعمـال الـيت اضطلعـت
اخلارجي يف األغراض السلمية وهيئتاها الفرعيتان، وال سيما أفرقـة العمـل الـيت أنشـأا اللجنـة 
يف دورتيها الرابعة واألربعني واخلامسـة واألربعـني حتـت القيـادة الطوعيـة للـدول األعضـاء مـن 

أجل تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، 
ـــر  وإذ تالحـظ التقـدم الـذي أحـرزته اللجنـة مـن خـالل فريقـها العـامل يف إعـداد تقري

ليقدمه إىل اجلمعية العامة لكي تستعرضه وفقا للفقرة ٣١ من قرار اجلمعية ١٢٢/٥٥، 
تقرر إجراء استعراض للتقـدم احملـرز يف تنفيـذ توصيـات مؤمتـر األمـم املتحـدة  - ١
الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الســـلمية (اليونيســبيس 

                                                           
(١) انظــر: تقريـر مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغــراض 
.A)، الفصـــل  0 0 .I.3 :الســلمية، فيينــا، ١٩-٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩ (منشــورات األمــم املتحـــدة، رقـــم املبيـــع

األول، القرار ١. 
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الثالث) يف جلسة (جلسات) عامة خالل دورا التاسـعة واخلمسـني يف إطـار بنـد مسـتقل مـن 
بنود جــدول األعمـال عنوانـه ��اسـتعراض تنفيـذ توصيـات مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين 

باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية��؛ 
تطلب إىل جلنة االستخدام السـلمي للفضـاء اخلـارجي أن تقـدم تقريرهـا عـن  - ٢
استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث إىل اجلمعية العامـة يف جلسـتها (جلسـاا) العامـة 

يف دورا التاسعة واخلمسني؛ 
تقــرر عقــد اجللســة (اجللســات) العامــة املخصصــة لالســتعراض يف تشـــرين  - ٣

األول/أكتوبر ٢٠٠٤؛ 
تدعــو الــدول األعضــاء إىل املشــاركة يف اجللســة (اجللســات) العامــة علــــى  - ٤

مستوى الوزراء أو على أعلى مستوى ممكن. 
اجللسة العامة ٧٢ 
٩ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٣ 


