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  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣ يف قرار اختذته اجلمعية العامة

  
  على تقرير جلنة املسائل السياسية اخلاصة وإاء بناء[

  ])A/70/495( االستعمار (اللجنة الرابعة)

  

املسائل املتعلقة باألنشطة املدرجـة يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة        - ٧٠/٢٣٠
  ٢٠١٦للتطبيقات الفضائية يف عام 

  
  ،إن اجلمعية العامة  

ــا  إذ تشـــري   ــؤرخ  ٦٩/٨٥إىل قرارهـ ــمرب  ٥املـ ــانون األول/ديسـ ــة ٢٠١٤كـ ، وخباصـ

  ،٢٠١٥إقرار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لعام   إىل

بأن برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضـائية الـذي ينفـذه مكتـب شـؤون       تسلموإذ   

ــة العامــة،   ــادة التشــجيع، مــن خــالل التعــاون الــدويل،    الفضــاء اخلــارجي باألمان يهــدف إىل زي

ــة     علــى ــة االقتصــادية واالجتماعي ــق التنمي ــات والبيانــات الفضــائية لتحقي اســتخدام التكنولوجي

 مـن حيـث التكلفـة   املستدامة يف البلدان النامية، وذلك عن طريق توعية صناع القرار بفعاليتـها  

ات البلــدان الناميــة علــى اســتخدام تكنولوجيــا  ومبــا تــأيت بــه مــن منــافع إضــافية، وتكــوين قــدر 

  الفضاء أو تعزيز هذه القدرات، وتوطيد أنشطة التواصل دف التوعية باملنافع املكتسبة،

 ال سـيما ، يف هذا الصدد، باملنافع الفريـدة الـيت تعـود علـى الـدول األعضـاء، و      وإذ تقر  

 تنظم يف إطـار برنـامج األمـم املتحـدة     البلدان النامية، من املشاركة يف أنشطة بناء القدرات اليت

  للتطبيقات الفضائية،

أمهيـة تـوفري املسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات يف جمـال تطبيقـات          من جديد وإذ تؤكد  

  العلوم والتكنولوجيا الفضائية، مبا يعود بالنفع على البلدان النامية بصورة خاصة،

ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف     وإذ تالحــظ   األغــراض الســلمية مل تتوصــل   أن جلنــة اس

ــرة مـــن    يف ــة واخلمســـني، املعقـــودة يف فيينـــا يف الفتـ  حزيران/يونيـــه ١٩إىل  ١٠دورـــا الثامنـ
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، إىل اتفــاق يتــيح تنفيــذ برنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية يف الفتــرة املتبقيــة    ٢٠١٥

  ،٢٠١٥ عام  من

ــق  - ١   ــم املتحــدة        تواف ــامج األم ــار برن ــة يف إط ــادة إدراج األنشــطة التالي ــى إع عل

  :٢٠١٦تنفيذها يف عام  بغرضللتطبيقات الفضائية 

ــا       (أ)     ــاد حلقــة عمــل تنظمهــا األمــم املتحــدة وكوســتاريكا بشــأن تكنولوجي ارتي

  لفضاء؛ل  البشر

ء نــدوة تنظمهـــا األمـــم املتحــدة وجنـــوب أفريقيـــا بشــأن تكنولوجيـــا الفضـــا     (ب)    

  األساسية؛

حلقة عمل تنظمها األمم املتحدة وكينيا بشأن تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا      (ج)    

  يف إدارة احلياة الربية ومحاية التنوع البيولوجي؛

حلقة عمل تنظمها األمم املتحدة ومجهورية إيران اإلسـالمية بشـأن اسـتخدام      (د)    

  ف يف منطقة الشرق األوسط؛تكنولوجيا الفضاء يف رصد العواصف الرملية واجلفا

ــواردة يف الفقــرة   تقــرر  - ٢   ــامج األمــم  ١أن تنفــذ األنشــطة ال  أعــاله يف إطــار برن

باسـتخدام امليزانيـة الـيت خصصـت لتلـك األنشـطة        ٢٠١٦املتحدة للتطبيقات الفضائية يف عـام  

  ؛٢٠١٥يف عام 

يتيح االضـطالع   إىل األمني العام اختاذ اإلجراءات لتنفيذ هذا القرار مبا تطلب  - ٣  

  .بنجاحأعاله  ١باألنشطة الواردة يف الفقرة 
  

  ٨٢اجللسة العامة 
  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ٢٣

 


