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 الخارجي وا تخدامه في األغراض السلمية: ال  ا  باعتباره موركاً للتةمية المستدامة

 

 ،إن الجمعية العامة 
، 1968كــــااألن األولمد ســـــــــــــــم    20( املؤرَّخ 23-ألف )د 2453إىل قراراهتــــا  تشنننننننننننيرإذ  

، 1999كااألن األولمد سم    6املؤرَّخ  68م54، و 1982كااألن األولمد سم    10املؤرَّخ  90م37 و
 ، 2017كااألن األولمد سم    7املؤرَّخ  79م72، و 2004تشر ن األولمأكتألبر  20املؤرَّخ  2م59و 

املعين باســتاشــاف ال  ــا   بأنَّ الذكرى الســنأل ة اسمســمت ملؤألر األمم املتحدة األول حوإذ تسننل 
( تتيح فرصة فر دة للدول األع ا  للت اُّر 50اسارجي واستخدامه يف األغراض السلمية )اليألايسبيس + 

عاماً من اإلجنازات يف اســتاشــاف ال  ــا  واســتخدامه ورســم املســا ة املســت بلية لل نة  50يف أكثر من 
، يف وقت (1)حلألكمة العاملية ألاشـةة ال  ـا  اسارجياسـتخدا  ال  ـا  اسارجي يف األغراض السـلمية يف ا

 تنامى فيه اخنراط عدد متزا د من املشاركمت، الذ ن ميثلألن األجهزة احلاألمية والايااات غري احلاألمية على 
الســألا ،  ا يف كلص صــناعة ال  ــا  وال ةا، اساش، يف مشــار ف اســتاشــاف ال  ــا  واســتخدامه وتن يذ 

 أاشةة ف ائية،
بأنَّ الذكرى الســــــنأل ة اسمســــــمت ملؤألر األمم املتحدة املعين باســــــتاشــــــاف ال  ــــــا   مةها قتةاعاوا 

اسارجي واستخدامه يف األغراض السلمية تتيح أ  اً فرصة فر دة للدول األع ا  للتةلف إىل املست بل عن 
تها ال رعية العلمية طر ق تعز ز أدوار وأاشــــــةة جلنة اســــــتخدا  ال  ــــــا  اسارجي يف األغراض الســــــلمية وجلن

_________________ 
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والت نية وجلنتها ال رعية ال ااألاية وماتب شؤون ال  ا  اسارجي التابف لألمااة العامة، بألص ها منابر فر دة 
 للتعاون الدويل يف استخدا  ال  ا  اسارجي يف األغراض السلمية، يف إطار الألفا  بألا ة كل منها،

ي يف األغراض السـلمية وجلنتيها ال رعيتمت، بدعم من أنَّ جلنة اسـتخدا  ال  ـا  اسارج وإذ تألكد 
ماتب شــؤون ال  ــا  اسارجي، وفخرت اخلل اسمســمت ســنة املارــية منابر فر دة لتعز ز التعاون الدويل يف 
جمال األاشـــــةة ال  ـــــائية على ايف املســـــتأل ات، وتشـــــ يف احلألار فيما بمت الدول املرتادة لل  ـــــا  والدول 

اده، وز ادة جهألد بنا  ال درات ل ائدة البلدان النامية، ومألاصلة تشايل احلألكمة العاملية احلد ثة العهد بارتي
 ألاشةة ال  ا  اسارجي ملا فيه مصلحة البشر وكألكب األرض،

ندال للحد من طاطر  (2)2030بأنَّ الألفا  خبةة التنمية املســتدامة لعا   واقتةاعا مةها  وبإطار ســد
 (4)وبـــاالتزامـــات الت تعهـــدت اـــا الـــدول األطراف يف ات ـــا  بـــار س (3)2030-2015الاألارث لل رتة 

 تةلب تعز ز التنســـيق والدعم على ايف الصـــعد الدولية،  ا يف كلص من اخلل كســـمت إماااية احلصـــألل 
 على البيااات املستمدة من ال  ا  والتةبي ات والبىن التحتية ال  ائية،

 ـــــــــــــةلف اا يف إطار براام  األمم املتحدة اســـــــــــــتخدا  األاشـــــــــــــةة امل وإذ تالحظ مع االرتياح 
املعلألمات ال  ــــــائية يف إدارة الاألارث وااســــــت ابة يف حاات الةألارا )براام  ســــــبا در(، والدعم ال ي م 
الذل   دمه ال اام  إىل الدول األع ــــا ، وإك ت رخ باملســــا ات ال ي مة الت ت د مها شــــباة مااتب الدعم 

ابعة له، مف اإلقرار باحلاجة إىل تعز ز ال اام  للتأكد من أاه قادر بشـــــــــــــــال كامل على ت د  اإلقليمية الت
 احللألل واسدمات يف إطار وا ته امل رَّرة وااست ابة على حنأل مخلئم احتياجات البلدان النامية،

نتسبة إىل األمم بأ ية ما ت دمه املراكز اإلقليمية لتدر س علأل  وتانأللألجيا ال  ا ، امل حوإذ تسل 
املتحدة، من أاشـــــــــةة يف جمال بنا  ال درات والتعليم والتدر ب، ااصـــــــــة ل ائدة البلدان النامية، ورـــــــــرورة 

 تعز زها من أجل رفف قدراهتا اإلاالية،
بالدور اهلا  الذل تؤد ه املبادرات املتخذة على الصــــــــــــعد الألطين واإلقليمي  ح أي ننننننننناوإذ تسنننننننننل 

الدويل األوســــف اةاقا،  ا يف كلص املبادرات املتخذة كت رعا ة جلنة اســــتخدا  واألقاليمي وعلى الصــــعيد 
ال  ـــــــــا  اسارجي يف األغراض الســـــــــلمية وماتب شـــــــــؤون ال  ـــــــــا  اسارجي، يف تعز ز التعاون الدويل يف 
اســــتاشــــاف ال  ــــا  اسارجي واســــتخدامه يف األغراض الســــلمية من أجل ك يق النمأل والتنأل، املســــتمر ن 

 ة ال  ائية،لألاشة
بأنَّ علأل  وتانأللألجيا ال  ا  وتةبي اهتا ت ةلف وستألاصل اارةخل، بدوٍر  كذلك حوإذ تسل 

وأهداف وغا ات التنمية املســــــــتدامة الألاردة  2030ها ٍّ يف ك يق اسةة الشــــــــاملة للتنمية املســــــــتدامة لعا  
 فيها، الت تاتسي أ ية حامسة للبشر ة ولاألكب األرض، 

حلاجة إىل بنا  شــراكات أقألى وتعز ز التعاون والتنســيق الدوليمت يف جمال اســتاشــاف ا وإذ تألكد 
ال  ـا  اسارجي واسـتخدامه يف األغراض السـلمية على ايف املسـتأل ات وفيما بمت املشـاركمت الذ ن ميثلألن 

تدامة األوســــــــــاط املعنية بال  ــــــــــا ، بطية تعز ز إســــــــــها  األاشــــــــــةة ال  ــــــــــائية يف ك يق اةة التنمية املســــــــــ
 وأهداف وغا ات التنمية املستدامة الألاردة فيها، 2030 لعا 

_________________ 

 .1م70ال رار  (2) 

 ، املرفق الثاين.283م69ال رار  (3) 

 ، املرفق.21-  أم1، امل رَّر FCCC/CP/2015/10/Add.1 ااظر (4) 
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على أنَّ ايف البلـــدان، بصـــــــــــــــرف النظر عن درجـــة تةألرهـــا ااقتصـــــــــــــــــادل  وإذ تارر التننيكينند 
العلمي، تشــــــارت يف اســــــتاشــــــاف ال  ــــــا  اسارجي واســــــتخدامه يف األغراض الســــــلمية، وتســــــهم فيه  أو

 وتست يد منه، 
رــمان اســتدامة أاشــةة ال  ــا  اسارجي يف األمد البعيد، وخباصــة احلاجة  احلاجة إىلوإذ تألكد  

إىل مألاجهة التحدل الابري الذل ميثله احلةا  ال  ــــــــــــــائي، واقتناعاً منها ب ــــــــــــــرورة ال يا ، عن طر ق جلنة 
اســــــتخدا  ال  ــــــا  اسارجي يف األغراض الســــــلمية، بتألطيد التعاون الدويل من أجل ك يق تلص األهداف 

ا ة يف ك يق رؤ ة مشرتكة للمست بل يف جمال استاشاف ال  ا  اسارجي واستخدامه يف األغراض واملس
 السلمية ول ائدة البشر ة اعا  ومصلحتها،

بأنَّ ك الة أن  ظل ال  ا  اسارجي بيئة تشطيلية مست رة وآمنة صاحلة لخلستخدا   مةها واقتةاعا 
هنا أن تاألن متســـــــــ ة مف املبادا الراســـــــــخة الألاردة يف معاهدة من جااب األجيال احلالية وامل بلة من شـــــــــأ

املبادا املنظمة ألاشـــــــةة الدول يف ميدان اســـــــتاشـــــــاف واســـــــتخدا  ال  ـــــــا  اسارجي،  ا يف كلص ال مر 
 ،(5)واألجرا  السماو ة األارى

إزا  إماااية حدوث ســـبا  تســـلح يف ال  ـــا  اسارجي، وإك ت ـــف يف  وإذ يسننناوربا بالل ال ل  
 اعتبارها أ ية املادة الرابعة من املعاهدة، 

ب ــرورة أن تســهم ايف الدول األع ــا ، وا ســيما الدول الت لد ها قدرات كبرية يف  حوإذ تسل 
من أجل تعز ز التعاون  ميدان ال  ـــــا ، إســـــهاماً فعلياً يف منف حدوث ســـــبا  تســـــلح يف ال  ـــــا  اسارجي

 الدويل وتألطيده يف جمال استاشاف ال  ا  اسارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،
رـــــــــــــــرورة تعز ز إماااية احلصـــــــــــــــألل على ال ألائد العلمية والتانأللألجية  وإذ ت نننننننننننع في اعتباربا 

لدويل، وإك تؤك د من وااقتصـــــــــاد ة وااجتماعية والبيئية والث افية لألاشـــــــــةة ال  ـــــــــائية من اخلل التعاون ا
جد د حر ة قيا  ايف الدول باستاشاف واستخدا  ال  ا  اسارجي دون أل  ألييز أ ًّا كان األعه، وكلص 

 على أساس املساواة ووف اً لل ااألن الدويل،
كااألن األولم   13املؤرَّخ  122م51، يف هذا الصــــــــــدد، قرار اجلمعية العامة د من جديدوإذ تألك 
اإلعخلن اساش بالتعاون الدويل يف جمال اســـــــــــتاشـــــــــــاف ال  ـــــــــــا  اسارجي ”واملعنألن  1996د ســـــــــــم  

، وررورة “واستخدامه ل ائدة ايف الدول ومصلحتها، مف إ خل  اعتبار ااش احتياجات البلدان النامية
 تعز ز تن يذه على أكمل وجه،

أ ية ز ادة املعرفة بال  ـــــــــــــــا  اسارجي،  ا يف كلص من اخلل تعز ز  رباوإذ ت نننننننننننع في اعتبا 
 الألصألل إىل بيااات علأل  ال لص وال  ا  ل ائدة البشر ة، 

ب ـــــــــــرورة قيا  جلنة اســـــــــــتخدا  ال  ـــــــــــا  اسارجي يف األغراض الســـــــــــلمية وجلنتيها  مةها واقتةاعا 
ت ار ة امل ةلف اا يف ال  ا  اسارجي، والنظر يف ال رعيتمت  ألاصلة تناول املسائل الناشئة عن األاشةة ال

 الةر  ة الت ميان اا لتلص األاشةة أن تدعم ك يق أهداف التنمية املستدامة، 

_________________ 

 (5) United Nations, Treaty Series, vol. 610, No. 8843. 
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دت يف  هألر  وإذ ت ر  ات هامة،  ســــــــَّ  ا شــــــــهده هيال األاشــــــــةة ال  ــــــــائية وستألاها من تطريُّ
ةة، وإك تســل م يف هذا الصــدد  ا لتعز ز احلألكمة تانأللألجيات جد دة وتزا د عدد املشــاركمت يف هذه األاشــ

 العاملية ألاشةة ال  ا  اسارجي من فائدة،
يف هذا الصــــــــــدد على دور املعاهدة بألصــــــــــ ها ح ر الزاو ة يف النظا  ال ااألين  ر التيكيدوإذ تار  

الدويل الذل حيام أاشــــــــةة ال  ــــــــا  اسارجي، وإك تار ر التأكيد أ  ــــــــاً على أنَّ املعاهدة  ســــــــد املبادا 
رــــةخل، األســــاســــية لل ااألن الدويل لل  ــــا ، واقتناعاً منها بأنَّ املعاهدة ســــتظل تألفر إطاراً ا غىن عنه لخل

 بأاشةة ال  ا  اسارجي،
أنَّ جلنة اســـــــتخدا  ال  ـــــــا  اسارجي يف األغراض الســـــــلمية قامت، يف  وإذ تالحظ مع االرتياح 

، بتحليل تأثري مؤألرات األمم املتحدة الثخلثة املعنية باستاشاف ال  ا  50إطار التح ري لليألايسبيس + 
، وكذلص 1999و  1982و  1968دت يف أعألا  اسارجي واســــــــتخدامه يف األغراض الســــــــلمية الت ع  

رها يف املارـــــي واحلارـــــر واملســـــت بل، وكذلص أدوار ادو أ، وت ييم 2004ااســـــتعراض امل ـــــةلف به يف عا  
تخلحظ مف اارتياح أ  ــــــــاً أنَّ كلص الت ييم وفر  جلنتيها ال رعيتمت وماتب شــــــــؤون ال  ــــــــا  اسارجي، وإك

 ،(1)50ة السبف لليألايسبيس + األساس ااتيار األولأل ات املألاريعي
ما ت ــــــةلف به جلنة اســــــتخدا  ال  ــــــا  اسارجي يف األغراض الســــــلمية  وإذ تالحظ مع الت دير 

وجلنتاها ال رعيتان وماتب شؤون ال  ا  اسارجي من أعمال متميزة من أجل ورف األولأل ات املألاريعية 
، الت تألفر 50ات الصـــــلة باليألايســـــبيس + ك (6)الســـــبف واألهداف وا ليات ووثائق املعلألمات األســـــاســـــية

، وكذلص العمل امل ــــــةلف به يف إطار الركائز األربف اأددة، أل “2030ال  ــــــا  ”منظألراً إلعداد اةة 
 اقتصاد ال  ا  وجمتمف ال  ا  وتيسر الألصألل إىل ال  ا  ودبلألماسية ال  ا ،

ألثل هن اً شــــــــامخلً لتناول  50+  على أنَّ األولأل ات املألارــــــــيعية الســــــــبف لليألايســــــــبيس دوإذ تألك 
اجملاات الرئيسية الت كدد معاً األهداف األساسية للعمل املست بلي لل نة استخدا  ال  ا  اسارجي يف 
األغراض الســلمية وجلنتيها ال رعيتمت وماتب شــؤون ال  ــا  اسارجي يف جماات الشــراكة العاملية من أجل 

ا ، واملنظألرات احلالية واملســـت بلية للنظا  ال ااألين لل  ـــا  اسارجي ااســـتاشـــاف واابتاار يف جمال ال  ـــ
واحلألكمة العاملية لل  ــــا ، وتعز ز تبادل املعلألمات عن األجســــا  واألحداث ال  ــــائية، وورــــف إطار دويل 
سدمات ط س ال  ــــــــــا ، وتعز ز التعاون ال  ــــــــــائي من أجل الصــــــــــحة العاملية، والتعاون الدويل من أجل 

 بعاثات وتعز ز قدرة اجملتمعات على التأقلم، وبنا  ال درات من أجل ال رن احلادل والعشر ن،ا ض ااا
 21و  20، الـذل ع ـد يف فيينـا  ألمي 50بـاجلز  الرفيف املســــــــــــــتألى من اليألايســــــــــــــبيس +  بوإذ ترح 

، إلحيا  الذكرى الســــــــنأل ة اسمســــــــمت ملؤألر األمم املتحدة األول املعين باســــــــتاشــــــــاف 2018 ألايه  محز ران
ال  ـــا  اسارجي واســـتخدامه يف األغراض الســـلمية، الذل شـــاَّل اةألة هامَّة يف ا اه رســـم املســـا ة املســـت بلية 

 اشةة ال  ا  اسارجي،  ا يف كلصلل نة استخدا  ال  ا  اسارجي يف األغراض السلمية يف احلألكمة العاملية أل
واةة تن يذها يف إطار اجلهألد اجلار ة لألرـــــــف اســـــــرتاتي ية شـــــــاملة، اســـــــتناداً إىل “ 2030ال  ـــــــا  ”اةة 

_________________ 

، A/AC.105/1160، و A/AC.105/1131، و A/AC.105/1129تشـــــــــــــــــمــــــــل الــألثــــــــائــق كات الصـــــــــــــــــلــــــــة مــــــــا  ــلــي   (6) 
، A/AC.105/1165، و A/AC.105/1164، و A/AC.105/1163، و A/AC.105/1162، و A/AC.105/1161 و
، A/AC.105/1171، و A/AC.105/1170، و A/AC.105/1169، و A/AC.105/1168، و A/AC.105/1166 و
، A/AC.105/1180، و A/AC.105/1175، و A/AC.105/1174، و A/AC.105/1173، و A/AC.105/1172 و
 .A/AC.105/1181 و
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، من أجل تعز ز إسها  األاشةة ال  ائية واألدوات ال  ائية يف إجناز 50العملية التح ري ة لليألايسبيس + 
 شر ة املتعل ة بالتنمية املستدامة يف األجل الةأل ل،اسةط العاملية الت تتناول شألاغل الب

ـــــــة واجلز  الرفيف املســـــــــــــــتألى  تالحظ مع الت نننننندير - 1  ـــــــة التح ـــــــــــــــري  أنَّ كخلًّ من العملي
أف ـــى إىل وثائق هتدف إىل بلألرة رؤ ة شـــاملة وجامعة وكات تألجه اســـرتاتي ي بشـــأن  50 + لليألايســـبيس

ا  اسارجي واستخدامه يف األغراض السلمية،  عت  ال  ا  تعز ز التعاون الدويل يف جمال استاشاف ال  
 لصاحل ايف البلدان ومسا ا رئيسيا فيه؛ (2)فيها سر كاً رئيسيا لتح يق أهداف التنمية املستدامة

جلنة اســــتخدا  ال  ــــا  اسارجي يف األغراض الســــلمية إىل مألاصــــلة ورــــف اةة  تدعو - 2 
، وإىل مألافاة اجلمعية 50أســـــــاس اتائ  عملية اليألايســـــــبيس + واةة تن يذها، على “ 2030ال  ـــــــا  ”

 العامة بنتائ  أعماهلا لاي تنظر فيها اجلمعية يف دورهتا اسامسة والسبعمت؛
بأ ية الشراكة العاملية وتعز ز التعاون فيما بمت الدول األع ا  واملنظمات احلاألمية  ت ر - 3 

“ 2030ال  ا  ”لصناعة وال ةا، اساش بطرض الألفا  خبةة الدولية واملنظمات غري احلاألمية وكيااات ا
 واةة تن يذها؛

ايف الدول األع ـا  على مألاصـلة الرتو   جلهألد تعز ز التعاون الدويل يف جمال  عتشج - 4 
اســـتخدا  ال  ـــا  اسارجي يف األغراض الســـلمية، واحلألكمة العاملية ألاشـــةة ال  ـــا  اسارجي، والتصـــدل 

ألاجهها البشـــر ة والتنمية املســـتدامة، ورـــمان اســـتدامة أاشـــةة ال  ـــا  اسارجي يف األمد للتحد ات الت ت
، مف مراعاة ااحتياجات اساصــــــــة للبلدان (2)2030البعيد، وتيســــــــري ك يق اةة التنمية املســــــــتدامة لعا  

 النامية، واإلسها  بصألرة فعالة يف تلص اجلهألد؛
قامة تعاون ثنائي ومتعدد األطراف وإقليمي الدول األع ــــا  على النشــــاط يف إ عتشنننج - 5 

ودويل أوســـف اةاقاً يف جمال ال  ـــا  بأشـــاال طتل ة،  ا يف كلص بنا  ال درات، وت اســـم املعلألمات والبىن 
التحتية، وتةأل ر مشــــــــــار ف مشــــــــــرتكة، وعند ااقت ــــــــــا ، على إدماا التعاون يف جمال ال  ــــــــــا  مف التعاون 

شـــــــــ يف البلدان احلد ثة العهد بارتياد ال  ـــــــــا  على ز ادة املشـــــــــاركة يف ااقتصـــــــــادل واإلأائي، من أجل ت
 األاشةة ال  ائية ومساعدة البلدان على ك يق أهداف التنمية املستدامة؛ 

رــرورة تعز ز التعاون الدويل واذاك املز د من اإلجرا ات املنســ ة لا الة اســتخدا   تألكد - 6 
 دمة أهداف التنمية املستدامة وكسمت حالة البشر ة؛علأل  وتانأللألجيا ال  ا  وتةبي اهتا س

الدور ال ر د الذل ت ــــــــــةلف به جلنة اســــــــــتخدا  ال  ــــــــــا  اسارجي يف  من جديد دتألك - 7 
األغراض الســـــــــلمية وجلنتاها ال رعيتان، بدعم من ماتب شـــــــــؤون ال  ـــــــــا  اسارجي التابف لألمااة العامة، 
باعتبارها منابر فر دة للتعاون الدويل يف جمال اســــــــــتاشــــــــــاف ال  ــــــــــا  اسارجي واســــــــــتخدامه يف األغراض 

بمت  ة العاملية ألاشةة ال  ا  اسارجي، وورف ال ااألن الدويل لل  ا ، وتعز ز احلألار فيماالسلمية، واحلألكم
الدول املرتادة لل  ا  والدول احلد ثة العهد بارتياد ال  ا ، والتش يف على ز ادة مشاركة ايف البلدان يف 

 األاشةة ال  ائية،  ا يف كلص من اخلل أاشةة بنا  ال درات؛
رة قيا  جلنة اســتخدا  ال  ــا  اسارجي يف األغراض الســلمية بالنظر يف تعز ز رــرو  دتألك - 8 

دورها وأاشــــةتها، ودورل وأاشــــةة جلنتيها ال رعيتمت، على حنأل ما  ؤ ده ماتب شــــؤون ال  ــــا  اسارجي، 
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اــدف مألا متهــا مف ااحتيــاجــات املتطرية الت كــددهــا الل نــة، وارـــــــــــــــعــة يف اعتبــارهــا بألجــه اــاش اةــة 
 واةة تن يذها، مىت جرى اات ا  عليهما؛“ 2030  ال  ا”

ب ـــــرورة أن تألاصـــــل جلنة اســـــتخدا  ال  ـــــا  اسارجي يف األغراض  تعرب عن اقتةاعها - 9 
الســـلمية وجلنتاها ال رعيتان وماتب شـــؤون ال  ـــا  اسارجي تنســـيق اجلهألد بطرض تعز ز تةبيق معاهدات 

 ارجي كألسيلة لتعز ز الةابف العاملي لتلص املعاهدات؛املتحدة ومبادئها املتعل ة بال  ا  اس األمم
الدول األع ــــــا  يف األمم املتحدة الت   تنظر بعد يف أن تصــــــبح أع ــــــا  يف  عتشننننج - 10 

 جلنة استخدا  ال  ا  اسارجي يف األغراض السلمية على ال يا  بذلص؛ 
تب شـــؤون ال  ـــا  جلنة اســـتخدا  ال  ـــا  اسارجي يف األغراض الســـلمية وما عتشننج - 11 

اسارجي على مألاصــــــلة ارــــــةخل، كل منهما بألا ته والتعاون والتنســــــيق مف ســــــائر الايااات كات الصــــــلة 
داال منظألمة األمم املتحدة، وتدعأل الل نة إىل اســــــتاشــــــاف ســــــبل كســــــمت التعاون والتنســــــيق، حســــــب 

 ااقت ا ، مف املنظمات الدولية األارى بشأن األاشةة كات الصلة بال  ا ؛
احلاجة إىل تعز ز التنســـــــــــــــيق والرتابط بمت جلنة اســـــــــــــــتخدا  ال  ـــــــــــــــا  اسارجي يف  تألكد - 12 

األغراض السلمية وجلنتيها ال رعيتمت،  ساعدة من ماتب شؤون ال  ا  اسارجي، فيما  تعلق بتناول بنألد 
ة وال ااألاية جدول األعمال اساصـــــــــــة بال منها على حنأل جامف وشـــــــــــامل ومف بمت األبعاد العلمية والت ني

واملتعل ة بالســــــياســــــات، من أجل ك يق الة أهداف منها تعز ز اســــــتخدا  ال  ــــــا  باعتباره سركاً للتنمية 
 وما بعده؛ 2030املستدامة على الصعيد العاملي حنأل عا  

األممت العا  على النظر يف ك ا ة املألارد الت تألفَّر ملاتب شؤون ال  ا  اسارجي  توث - 13 
ارــةخلعه بدوره كأمااة لل نة اســتخدا  ال  ــا  اسارجي يف األغراض الســلمية وجلنتيها ال رعيتمت يف إطار 

وك الة قدرة املاتب على تن يذ وا ته بشال كامل وفعَّال،  ا يف كلص أاشةة بنا  ال درات ل ائدة الدول 
ال  ـــــا  وســـــياســـــاته، مف  األع ـــــا  يف جمال علأل  وتانأللألجيا ال  ـــــا  وتةبي اهتا، وكذلص يف جمال قااألن

 ؛“2030ال  ا  ”مراعاة ورف اةة 
الدول األع ـــــــــــــــا  وســـــــــــــــائر اجلهات املاحنة إىل الت ،  ألارد اارا إطار امليزااية  تدعو - 14 

 لتح يق هذه األغراض، وف اً ل ألاعد األمم املتحدة وإجرا اهتا.
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