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الصفحة  
 املرفقات

١٥ 
 املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقود يف       الوكاالت بأمسـاء املشـاركني يف االجـتماع املشترك بني           قائمـة 

..........................................................٢٠٠٣يناير /الثاين كانون ٢٤ إىل ٢٢فيينا من 
-األول

١٦ 
ــتماع     جــدول ــثة والعشــرين لالج ــدورة الثال ــال ال ــترك أعم ــاال املش ــني الوك ــين بأنشــطة الفضــاء    ب ت املع

....................................٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ٢٢اخلارجي، املعقود يف فيينا من 
 -الثاين

١٧ 
:  الفضــاء اخلــارجي داخــل مــنظومة األمــم املــتحدةأنشــطة املــنقح لــتقرير األمــني العــام عــن تنســيق اهلــيكل

.................................................. ولسنوات الحقة٢٠٠٤و ٢٠٠٣برنامج العمل لسنيت 
-الثالث
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  دمةمق -أوال  
عقـد االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضاء اخلارجي دورته الثالثة                -١

/  كانون الثاين  ٢٤ إىل   ٢٢يف الفترة من    ) يونوف(والعشـرين يف مكتـب األمم املتحدة يف فيينا          
. وانتخـب دونـالد هينسـمان مـن املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية رئيسا للدورة                . ٢٠٠٣يـناير   
 .د قائمة املشاركني يف املرفق األول هبذا التقريروتر

وأشار إىل أن   . وافتـتح االجـتماع مديـر مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة              -٢
األوسـاط املهـتمة مبسائل الفضاء حظيت بتمثيل واسع يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة،              

 ٤أغسطس إىل / آب٢٦يا يف الفـترة من   الـذي عقـد مؤخـرا يف جوهانسـربغ يف جـنوب أفريقـ             
، مقارنـة بالوضـع قـبل عشر سنوات يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة     ٢٠٠٢سـبتمرب   /أيلـول 

وهلذا فان تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية       . والتنمـية، الـذي عقـد ريـو دي جـانريو يف الربازيل            
ام تكنولوجــيا الفضــاء مــن أجــل التنمــية   عــّبر مبــزيد مــن الدقــة عــن كيفــية اســتخد )١(املســتدامة

املسـتدامة، ممـا يـبني أمهية مشاركة األوساط املعنية مبسائل الفضاء يف تطوير مبادرات سياساتية              
ــية رئيســية  ــتحدة ميكــنها، مــن خــالل االجــتماع      . دول ــر إىل أن كــيانات األمــم امل وأشــار املدي

ــنجاح يف      ــائدة الفضــاء ب ــربز ف ــية املشــترك بــني الوكــاالت، أن ت ــر  . املؤمتــرات العامل ــغ املدي وأبل
االجـتماع أيضــا بــأن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلـارجي يــتفاوض حالــيا عــلى اتفــاق مــع ميــثاق   
الـتعاون عــلى حتقــيق االســتخدام املنســق لــلمرافق الفضــائية يف حالــة وقــوع كــوارث طبيعــية أو  

 االتفاق من شأنه    ، علما بأن هذا   ")‘الفضـاء والكـوارث الكربى    ‘امليـثاق الـدويل     ("تكنولوجـية   
 .أن يسمح بتوفري البيانات جمانا ملختلف مؤسسات األمم املتحدة

 .واعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد يف املرفق الثاين هبذا التقرير -٣
  

  املسائل الفنية اليت نظر فيها االجتماع      -ثانيا  
يف جمال التطبيق         تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء حول األنشطة الراهنة                       -ألف  

  العملي لتكنولوجيا الفضاء واجملاالت ذات الصلة هبا                    
مناقشة اخلطط احلالية واملستقبلية اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف أنشطة   -١ 

مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميادين علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من حيث 
  اليهاصلتها بالربامج املسندة 

أطلـع أمـني االجتماع املشاركني باجياز على أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف      -٤
، الفتا اهتمامهم إىل املسائل املتصلة      ٢٠٠١األغـراض السـلمية وهيئتـيها الفرعيـتني خـالل عـام             
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وقـدم ممـثل عـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي تقريرا عن التوجه         . بالتنسـيق بـني الوكـاالت     
بلي لــربنامج األمـم املــتحدة للتطبــيقات الفضـائية واألنشــطة املخططـة للــربنامج يف عــامي    املسـتق 
ــيت      ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣ ــتحدة إىل املشــاركة يف األنشــطة ال ــنظومة األمــم امل ــيا مؤسســات م ، داع
 .هتمها

وقـــدم ممـــثلو كـــيانات األمـــم املـــتحدة املشـــاركة يف االجـــتماع تقاريـــر عـــن أنشـــطة    -٥
وأبــرزت الــتقارير األنشــطة الــيت .  ومــا بعدمهــا٢٠٠٤ و ٢٠٠٣مؤسســاهتم وخططهــا لعــامي 

 .تنطوي على تعاون مهم فيما بني كيانات األمم املتحدة

وأحــاط االجــتماع عــلما بــالدعوة الــيت وجههــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل    -٦
كــيانات األمــم املــتحدة األخــرى مــن أجــل توفــري شــىت أنــواع الدعــم، مــثل اخلــربات واملــواد      

عليمــية والبــيانات، لــلمراكز االقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة لألمــم    الت
ــتحدة ــيت توفــرها        . امل ــربامج التدريبــية ال ــز االقليمــية تســتكمل ال والحــظ االجــتماع أن املراك

 .كيانات األمم املتحدة األخرى، وينبغي دعمها

لضـــمان أخـــذ مســـامهات والحـــظ االجـــتماع أن الكـــيانات املشـــاركة تـــبذل جهـــدا  -٧
 .تكنولوجيا الفضاء يف االعتبار يف مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات

  
  وسائل ملواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء -٢ 

ام الفضاء  أشـار االجـتماع إىل أن اللجـنة العلمـية والتقنـية الفرعية التابعة للجنة استخد                -٨
وسائل وآليات  " خطـة عمـلها املعنونة       ٢٠٠٣اخلـارجي يف األغـراض السـلمية سـتنجز يف عـام             

ملواصـلة تعزيـز الـتعاون فـيما بني الوكاالت وزيادة استخدام تطبيقات وخدمات الفضاء داخل           
واتفــق االجــتماع عــلى أنــه ينــبغي لـــه أن يقــدم ". كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة وفــيما بيــنها

 .مهة تنظر فيها اللجنة العلمية والتقنية الفرعية أثناء السنة النهائية خلطة العملمسا

حلول الفضاء ملشاكل   "والحـظ االجـتماع بارتـياح أنه قد جرى توزيع كتيب عنوانه              -٩
أثناء " كـيف تسـتخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة            : العـامل 

واتفق . املي للتنمـية املسـتدامة كمسـامهة مـن االجتماع املشترك بني الوكاالت     مؤمتـر القمـة العـ     
االجـتماع عـلى أن الكتيب ميكن أن تكون له قيمة دائمة لتقدمي شرح يف شكل مقبول لكيفية    

. اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء مـن أجـل التنمية املستدامة، خاصة داخل منظومة األمم املتحدة                
 . الكتيب متاح على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجيوأشار االجتماع إىل أن
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ووافـق االجتماع على أن كيانات األمم املتحدة اليت سامهت مبعلومات يف الكتيب ميكن               -١٠
أن تدخلـه يف مواقعهـا الشبكية وتقيم وصالت تربطها مبوقع االنترنت اجلديد الذي أنشأه مكتب                

. (/www.uncosa.unvienna.org/reports/wssdpub) شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي حتــــت العــــنوان 
وسيضـطلع كـل كـيان أيضـا مبسـؤولية عـن التحديـث املسـتمر ألقسـام الكتيـب املتصـلة مبجال                
نشــاطه، وســتزود هــذه الكــيانات املكتــب بوصــالت فائقــة إىل مواقــع حمــتوية عــلى مــزيد مــن    

 .التفاصيل حول املواضيع اليت يغطيها الكتيب

ع إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يدعـو مـزيدا مـن كيانات                  وطلـب االجـتما    -١١
األمـم املـتحدة إىل املسـامهة يف حمـتويات الكتيــب، وأشـار إىل أن أي مؤسسـات راعـية جديــدة        

 .ينبغي أن ترسل إىل املكتب معلومات عن اتصاهلا الرمسي ونسخة الكترونية من رمزها

اخلــارجي ســيطبع صــيغة مــنقحة مــن وأشــار االجــتماع إىل أن مكتــب شــؤون الفضــاء  -١٢
الكتيـب لـتوزيعها أثـناء مؤمتـر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات واملؤمتر العام لليونسكو يف                 

واتفـق االجـتماع على اضافة صفحتني للكتيب حتتويان على معلومات عامة من             . ٢٠٠٣عـام   
 ومكتب األمم املتحدة خلدمات   بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة، ومـنظمة الطـريان املـدين الدولـية               

 يف ٢٠٠٤واتفـق االجـتماع أيضـا عـلى أن ينظر يف دورته الرابعة والعشرين يف عام              . املشـاريع 
 .صيغة مستقبلية منقحة للكتيب

ونظـر االجـتماع يف اقـتراح لتقاسـم األنشطة التعليمية، أو األحداث التعليمية، املتصلة                -١٣
تحدة، واتفـق عـلى أنـه ينبغي تشجيع هذه الكيانات على     بالفضـاء فـيما بـني كـيانات األمـم املـ           

املشـاركة يف األنشـطة التعليمـية الـيت تـنظمها الوكـاالت األخـرى أو املشـاركة يف تنظيمها مىت                  
واتفـق االجـتماع أيضـا عـلى أنـه ينـبغي ملكتـب شؤون الفضاء اخلارجي أن           . كـان ذلـك ممكـنا     

ة، املعنية باالجتماع املشترك بني الوكاالت،      يطلـب مـن اجلهات احملورية لكيانات األمم املتحد        
أن توفــر معلومــات عــن األنشــطة أو األحــداث التعليمــية الــيت تقــوم بتنظــيمها، وأن تــدرج يف    

 .موقعها الشبكي قائمة هبذه األنشطة واألحداث

ــية         -١٤ ــنظمة العامل ــثال امل ــنها م ــتحدة، م ــم امل ــنظمات األم والحــظ االجــتماع أن بعــض م
ومـنظمة الطـريان املـدين الدولـية، توفـر خدمـات لدوهلـا األعضـاء، اليت تعتمد                  لألرصـاد اجلويـة     

وقـد صاغت تلك املنظمات مواقف      . عـلى نطاقـات تـرددية حمـددة لطـيف الـترددات الـراديوية             
بشـأن محايـة الـنطاقات الترددية الراديوية الالزمة ألنشطتها، وفاحتت دوهلا األعضاء لدعم هذه          

واتفق االجتماع على أنه ينبغي للوكاالت      . عاملـية لالتصاالت الراديوية   املواقـف يف املؤمتـرات ال     
 .املعنية أن تواصل اطالع الوكاالت األخرى املهتمة على معلومات عن هذه املسألة
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ــيا عــلى اتفــاق      -١٥ وأُبلــغ االجــتماع بــأن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يــتفاوض حال
وميثل امليثاق اتفاقا   ". الفضاء والكوارث الكربى  "ليصـبح هيـئة مـتعاونة يف اطـار امليـثاق الدويل             

بـني وكالـة الفضـاء األوروبـية واملركـز الوطـين لدراسـات الفضاء التابع لفرنسا ووكالة الفضاء                  
الكـندية واالدارة الوطنـية للمحيطات والغالف اجلوي يف الواليات املتحدة األمريكية واملنظمة             

لها لرصد األرض وتوفري بيانات جمانا من سواتلها اهلـندية لـبحوث الفضـاء العطـاء مهـام لسوات         
واتفــاق . هــذه يف حالــة وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية كــربى مســتوفية ملعــايري امليــثاق  

 سيسمح لكيانات   - رغـم أنـه مت توقـيعه بالنـيابة عن األمم املتحدة فقط               -املكتـب مـع امليـثاق       
وهذه . انات قائمـة عـلى أنشـطة الفضـاء        األمـم املـتحدة بـأن تطلـب وتـتلقى مبوجـب امليـثاق بـي               

البـيانات الـيت يتم توفريها مبوجب امليثاق لكيانات األمم املتحدة ستصبح بعد ذلك متاحة جمانا                
 .ألي كيان آخر من هذه الكيانات

وهلذا . واتفـق االجـتماع عـلى أن امليثاق مبادرة مهمة وأعرب عن تأييده التام ألهدافه            -١٦
 ينـبغي ملكتــب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يطلـع، بصـورة متواصــلة       اتفـق االجـتماع عـلى أنـه    

وكاملـة، مجـيع كـيانات األمم املتحدة اليت لديها أنشطة فضائية، على مفاوضاته الرامية إىل أن                  
واتفق االجتماع أيضا على أن هناك حاجة إىل مزيد من          . يصـبح هيـئة مـتعاونة يف اطـار امليثاق         
لة بامليثاق، مثال ما هي االمكانية والظروف لتطبيق امليثاق         املناقشـات حـول مسـائل معيـنة متص        

 .أثناء األزمات االنسانية أو األزمات املتعلقة بالالجئني

ــم         -١٧ ــبغي أن يكــون متكــني مجــيع مؤسســات األم ــلى أن اهلــدف ين ــق االجــتماع ع واتف
 .يثاقاملتحدة النشطة يف جمال التصدي للكوارث من أن تطلب وتتلقى بيانات يف اطار امل

مسامهة تكنولوجيا االتصاالت الساتلية يف  "وأطلـع االجـتماع عـلى حلقة العمل حول           -١٨
الـيت يعـتزم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي تنظيمها ملنطقة آسيا واحمليط            " حلـم الصـدع الـرقمي     

وستطوِّر احللقة مسامهة ميكن . ٢٠٠٣مايو / أيار ١٦ إىل   ١٢اهلـادئ يف بـانكوك يف الفترة من         
. ا يف مؤمتـر القمـة العـاملي املعـين مبجتمع املعلومات من زاوية قطاع االتصاالت الساتلية                تقدميهـ 

وأحــاط االجــتماع عــلما حبلقــة العمــل وطلــب مــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يطلــع 
 .كيانات األمم املتحدة بصورة مستمرة على التحضريات هلا

الفضاء اخلارجي لعقد جلسة    وعـرض عـلى االجتماع اقتراح مقدم من مكتب شؤون            -١٩
مفـتوحة لالجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي ملـدة نصـف يوم                       
مبشـاركة الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية الراغبة يف               

 تعقد اجللسة   ويقترح أن . املشـاركة، وكذلـك كـيانات مـنظومة األمـم املتحدة الراغبة يف ذلك             
 .بعد الظهر، مباشرة بعد دورة االجتماع السنوية اليت ختتتم عادة يف صباح اليوم الثالث
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واتفــق االجــتماع عــلى أن تعقــد جلســة غــري رمســية مفــتوحة يدعــى الــيها ممــثلون مــن    -٢٠
وأشار االجتماع إىل   . الـدول األعضـاء يف اللجـنة، وذلـك يف ارتـباط بدورة االجتماع السنوية              

، اذا حظيت   ٢٠٠٤جللسـة غـري الرمسـية املفـتوحة ميكـن أن تعقـد ابـتداء من دورته يف عام                    أن ا 
 .٢٠٠٣هذه املبادرة بتأييد اللجنة العلمية والتقنية الفرعية يف دورهتا األربعني يف عام 

واتفـق االجـتماع على أنه، نظرا ألن الوقت املتاح أثناء اجللسة املفتوحة حمدود، ينبغي         -٢١
ركـيز جـدول أعماهلا على موضوع حمدد، أو مواضيع حمددة، يتم اختيارها مسبقا              أن ينصـب ت   

 .من خالل مناقشات فيما بني اجلهات احملورية اخلاصة باالجتماع بني الوكاالت

واتفــق االجــتماع عــلى أنــه ينــبغي دعــوة كــيانات األمــم املــتحدة والــدول األعضــاء يف  -٢٢
. ا اذا كانت ترغب يف املشاركة يف اجللسة املفتوحة      اللجـنة إىل أن تبـّين، قـبل بضـعة شـهور، م            

وينـبغي أن ال تعقـد اجللسـة اال اذا أكـدت مخسـة كـيانات أو أكـثر مـن كيانات األمم املتحدة                  
ــن          ــبل شــهر م ــك ق ــيها، وذل ــتها يف املشــاركة ف ــثر رغب ومخــس دول أعضــاء يف اللجــنة أو أك

 .انعقادها

شؤون الفضاء اخلارجي لعقد ندوة     وعـرض عـلى االجـتماع أيضـا اقـتراح مـن مكتب               -٢٣
مشـتركة بـني الوكـاالت بشـأن فوائـد علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا يف حتقيق أهداف                     

ــتحدة   ــم امل ــية األم ــيعة     )٢(.التنمــية أللف ــائدة مســتديرة رف ــندوة مناقشــة م  وميكــن أن تتضــمن ال
ن هدفها لفت اهتمامهم املسـتوى مبشـاركة املديرين التنفيذيني لكيانات األمم املتحدة، وسيكو         

 .إىل فائدة علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

 – اذا مت اعدادهـا بشـكل جـيد ومت تنظيمها بعناية             –وأشـار االجـتماع إىل أن الـندوة          -٢٤
ميكـن أن تكـون وسـيلة اللقـاء مـزيد من األضواء على األنشطة املتصلة بالفضاء داخل منظومة                   

، اتفــق االجــتماع عــلى أن أحــد مواضــيع اجللســة األوىل غــري ويف هــذا الصــدد. األمــم املــتحدة
انظــر (الرمســية املفــتوحة، الــيت ميكــن أن تعقــد يف ارتــباط بــدورة االجــتماع الــرابعة والعشــرين   

، ميكـن أن يتمـثل يف كيفـية ابـراز األنشـطة املتصـلة بالفضـاء داخـل مـنظومة األمم                 )١٩الفقـرة   
 .أهداف التنمية لألمم املتحدةاملتحدة ومسامهة هذه األنشطة يف حتقيق 

  
النظر يف املسائل املراد ادراجها يف تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي  -٣ 

  داخل منظومة األمم املتحدة
تنســيق أنشــطة الفضــاء "عــرض عــلى االجــتماع مشــروع تقريــر األمــني العــام املعــنون   -٢٥

 ولســنوات ٢٠٠٤ و ٢٠٠٣رنامج العمــل لعــامي بــ: اخلــارجي داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة 
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وهــو الــتقرير الســابع والعشــرون عــن هــذا املوضــوع، وحيــتوي عــلى معلومــات مــن    ". الحقــة
 .كيانات األمم املتحدة بصورة متكاملة، ويسرد األنشطة املزمعة حسب جماالت تطبيقها

 وأُبلـغ  .واسـتعرض االجـتماع مشـروع الـتقرير وعدلــه ووافـق عـلى صـيغة مـنقحة له            -٢٦
 سـيعرض عـلى اللجنة العلمية والتقنية        (A/AC.105/792)االجـتماع بـأن الـنص الـنهائي للـتقرير           

 .الفرعية يف دورهتا األربعني
  

استعراض حمتوى وهيكل املرفقات بتقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي  -٤ 
  داخل منظومة األمم املتحدة

ــة العامــة لألمــم    أشــار االجــتماع إىل أن  -٢٧ ــتقارير الصــادرة عــن األمان عــدد صــفحات ال
واتفق االجتماع على أنه ينبغي لتقارير األمني العام املقبلة عن       .  صـفحة  ١٦املـتحدة حمـدود يف      

 .تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة أن تتقيد بذلك

ــق االجــتماع   -٢٨ ــتقا   -واتف ــدد صــفحات ال ــيض ع ــبيل ختف ــتوي  -رير  يف س ــلى أن حت  ع
مسـامهات كـيانات األمم املتحدة يف تقارير األمني العام يف املستقبل على معلومات قائمة على                

ــامني   ــيارين ع ــبادرات و: أســاس مع ــلى التنســيق     /امل ــنطوية ع ــدة الرئيســية امل أو األنشــطة اجلدي
 .والتعاون بني كيانني من كيانات األمم املتحدة أو أكثر

ع أيضـا رغـبة كـيانات األمم املتحدة املشاركة يف اجياد طرق لتزويد              والحـظ االجـتما    -٢٩
اللجـــنة العلمـــية والتقنـــية الفرعـــية للجـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية 

 .باستمرار مبعلومات كاملة عن أهم أنشطتها الفضائية اجلارية

ية الفرعية للجنة استخدام    ولـذا، اتفـق االجـتماع عـلى أن يدعـو اللجـنة العلمـية والتقن                -٣٠
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية إىل أن تـنظر يف امكانـية أن تطلـب مـن كيانات األمم                       

 .املتحدة تقدمي تقارير سنوية عن مواضيع حمددة

وأشـار االجـتماع أيضـا إىل أنـه جيـوز ألي كـيان مـن كيانات األمم املتحدة أن حيضر                      -٣١
 والتقنية الفرعية بصفة مراقب، كما جيوز له أن يعمم منشورات  الـدورة السـنوية للجنة العلمية  

وقــد وجهــت دعــوة أيضــا إىل كــيانات األمــم   . عــن أنشــطته الفضــائية عــلى الــدول األعضــاء  
أنشطة "املـتحدة للمشـاركة يف اللجـنة القانونـية الفرعـية ولـتقدمي تقاريـر يف اطـار البـند املعنون                      

 ".ضاءاملنظمات الدولية املتصلة بقانون الف

واسـتعرض االجـتماع هـيكل تقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق أنشطة الفضاء اخلارجي                    -٣٢
داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة ونقحـه، واعـتمد اهلـيكل املـنقح للـتقرير الوارد يف املرفق الثالث                       
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ــترة       ــام للف ــر األمــني الع ــذي ســيتَّبع يف إعــداد تقري ــتقرير احلــايل ال ــق . ٢٠٠٥-٢٠٠٤بال وواف
 أيضـا عـلى أنـه ميكـن أن تـدرج يف تقرير االجتماع املعلومات التفصيلية اليت يوفرها                االجـتماع 

 .املشاركون فيما يتعلق بأنشطة حمددة، وذلك يف حدود عدد الصفحات املسموح به للتقرير
  

  نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة خبصوص الفضاء                     -باء  
 الصادر  ٥٧/١١٦العامة الحظت بارتياح، يف قرارها      أشـار االجتماع إىل أن اجلمعية        -٣٣
ــني الوكــاالت بشــأن     ٢٠٠٢ديســمرب / كــانون األول١١يف  ــه االجــتماع املشــترك ب ــا بذلـ ، م

 إىل  )٣(أنشـطة الفضـاء اخلـارجي مـن جهـود للفـت اهـتمام مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة                  
جتماع أيضا إىل أن اجلمعية، يف قرارها       وأشار اال . فوائـد علـوم وتكنولوجـيا الفضاء وتطبيقاهتا       

، حثـت كـيانات األمـم املـتحدة، ال سـيما تلـك املشاركة يف االجتماع املشترك بني                   ٥٧/١١٦
الوكـاالت، عـلى أن تـدرس بالـتعاون مع جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                 

 الفضاء وتطبيقاهتا أن تساهم    وجلنـتها العلمـية والتقنـية الفرعـية كـيف ميكـن لعلـوم وتكنولوجيا              
 . ويف خطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي)٤(يف تنفيذ االعالن السياسي

ودعـا االجـتماع املشـاركني إىل االبالغ عن حالة خطط منظماهتم احلالية ملتابعة مؤمتر           -٣٤
وأشــار االجــتماع إىل أن بعــض كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة ســتحتاج إىل   . القمــة العــاملي

 .افقة هيئات تقرير سياساهتا على خططهامو

وعرضـت عـلى االجـتماع وثـيقة أعدهـا مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي حمتوية على                    -٣٥
مشــروع أويل لقائمــة اجــراءات موصــى هبــا يف خطــة التنفــيذ وهلــا صــلة مباشــرة، أو ميكــن أن    

جراءات أيضا  ويتضمن مشروع قائمة اال   . تكـون هلا صلة بعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا       
ــوم وتكنولوجــيا الفضــاء          ــيها عل ــيت ميكــن أن تســاهم ف ــتداخلة ال اجــراءات ملعاجلــة املســائل امل

 .وتطبيقاهتا

واتفـق االجـتماع عـلى أنـه ينـبغي دعـوة كـيانات األمـم املـتحدة إىل استكمال القائمة                      -٣٦
 االجتماع بأن   وأوصى. باملـبادرات والربامج اخلاصة بالفضاء اليت ستنفذها استجابة للتوصيات        

يـنظر أعضـاء جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف استكمال القائمة أيضا،                 
حبيـث ميكـن اعتـبارها بعـد ذلـك مبـثابة مسـح شامل الستجابة األوساط املهتمة بالفضاء لنتائج                    

ــيقة كذلــك وصــالت بــاملواقع الشــبكية اخلا  . مؤمتــر القمــة العــاملي  صــة وميكــن أن تتضــمن الوث
 .باملبادرات والربامج املدرجة يف القائمة لتوفري معلومات اضافية للراغبني فيها
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وطلــب االجــتماع إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يعمــم اجلــدول الكترونــيا    -٣٧
واتفــق االجــتماع عــلى أن يقــوم يف  . عــلى اجلهــات احملوريــة لكــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة  

 باســتعراض القائمــة املســتكملة لضــمان تقــدمي عــرض مــتجانس   ٢٠٠٤دورتــه التالــية يف عــام  
 .ومتوازن جلميع املبادرات والربامج داخل منظومة األمم املتحدة

  
  شبكات تبادل املعلومات االلكترونية يف منظومة األمم املتحدة                          -جيم   

ذكّـر األمـني املشـاركني يف االجـتماع بـأن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـد أنشأ                  -٣٨
وقـــع الشـــبكي اخلـــاص بتنســـيق أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجي داخـــل مـــنظومة األمـــم املـــتحدة  امل

(www.uncosa.unvienna.org)      ــد ــر للمكتــب بع ــيت مل توف ــتحدة، ال ــم امل  وشــجع كــيانات األم
املعلومــات الالزمــة، عــلى أن توفــر له معلومــات عــن األنــباء واالعالنــات وجــدول األنشــطة       

 املنظمات املشاركة، ومعلومات خبصوص االجتماع املشترك       املقـبلة، ومعلومات أساسية لدليل    
 .بني الوكاالت

واتفــق االجــتماع عــلى أنــه ينــبغي لــنقاط االتصــال اخلاصــة باالجــتماع املشــترك بــني      -٣٩
الوكـاالت أن تسـتعرض املعلومـات الـواردة يف املوقـع الشبكي املذكور أعاله وتقدم معلومات               

 .ب أن يرسل بانتظام تذكريا إىل نقاط االتصالوطلب االجتماع إىل املكت. مستكملة

وذكّـر االجـتماع بأنـه طلـب مـن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يعمل مع االحتاد                   -٤٠
الـدويل لالتصـاالت السـلكية والالسـلكية عـلى صـوغ اقتراح الستخدام الشبكات االلكترونية             

ألمـني العـام عن تنسيق أنشطة       يف مـناولة الوثـائق االلكترونـية، مـثال يف اعـداد مشـروع تقريـر ا                
 .الفضاء اخلارجي وتبادل املعلومات على حنو مناسب

وأعـــرب االجـــتماع عـــن تقديـــره لالحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت الســـلكية والالســـكية  -٤١
ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ملـا بـذاله مـن جهـود النشاء ركن حوار شبكي لالجتماع                     

 بالعرض الذي قدمه االحتاد الدويل الستضافة هذا        ورّحب االجتماع . املشـترك بـني الوكـاالت     
ويف حــني أن االجــتماع اتفــق عــلى أنــه ينــبغي االســتمرار يف اســتخدام الــربيد . الــركن وادارتــه

االلكــتروين، اتفــق كذلــك عــلى أن ُيســتخدم الــركن الشــبكي يف التحضــري لــدورة االجــتماع    
 .٢٠٠٤املشترك بني الوكاالت اليت ستعقد يف عام 

ار االجـتماع إىل أن اجلهات احملورية اخلاصة باالجتماع ستزوَّد بأمساء املستعملني            وأشـ  -٤٢
واتفق االجتماع على أن يقوم يف دورته التالية        . وكـلمات السـر للوصـول إىل الـركن الشـبكي          

 . باستعراض جتربة استخدام الركن الشبكي٢٠٠٤يف عام 
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املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث                 -دال  
  )اليونيسبيس الثالث         (واستخدامه يف األغراض السلمية              

أخطــر األمــني االجــتماع بالــتقدم احملــرز يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي وجلنــتها    -٤٣
ــة أعمــال فــرق العمــل       ــية الفرعــية يف تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث وحال العلمــية والتقن

وأكد االجتماع من   . ٢٠٠١أهتا اللجـنة يف دورهتـا الـرابعة واألربعـني يف عام              الـيت أنشـ    ١١ الــ 
 .جديد التزامه بأن يساعد فرق العمل إذا طُلب منه ذلك

والحــظ االجــتماع بارتــياح الــتقدم الــذي أحــرزته شــراكة اســتراتيجية الرصــد العاملــية   -٤٤
رير عن مواضيع خمتارة لالستراتيجية     املـتكاملة يف تنفيذ االستراتيجية جبملة أمور منها اعداد تقا         

: وتشــمل مواضــيع االســتراتيجية حالــيا مــا يــلي . وتنفــيذ التوصــيات الــواردة يف تلــك الــتقارير 
رصــدات الكــربون العاملــية املــتكاملة؛ ورصــدات الــدورة املائــية العاملــية املــتكاملة؛ واملوضــوع     

حملتمل؛ والكيمياء اجلوية العاملية؛ املوضوع الساحلي ا /الفـرعي اخلـاص باحليود البحرية املرجانية      
 .واحمليطات العاملية؛ واملخاطر األرضية

والحـظ االجـتماع أن العمل الذي تقوم به شراكة استراتيجية الرصد العاملية املتكاملة               -٤٥
 لليونيسبيس الثالث لتيسري الوصول إىل البيانات املستخلصة من         ٣جيـري عـلى أسـاس التوصـية         

والحــظ االجــتماع أن . يانات رصــد األرض واســتخدام هــذه البــيانات الفضــاء وغريهــا مــن بــ 
ويف هذا . العمـل الـذي تـنجزه الشـراكة سـيفيد العمـل الـذي تقـوم بتنفـيذه فـرق عمـل أخـرى                

الصـدد الحـظ االجـتماع بارتـياح أن شـراكة االسـتراتيجية سـتقدم يف الـدورة األربعـني للجنة                     
 مسامهة عن اجنازات    –لتقنية الفرعية التابعة للجنة      استجابة لدعوة اللجنة العلمية وا     –الفرعـية   

 .الشراكة وأنشطتها

وذكّـر االجـتماع بـأن اجلمعـية العامـة ستسـتعرض يف دورهتـا الثامـنة واخلمسني التقدم              -٤٦
وأبلـغ األمـني االجـتماع بـأن اللجنة أنشأت يف      . احملـرز يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث          

. فـريقا عـامال العـداد تقرير لتقدميه إىل اجلمعية لغرض االستعراض           دورهتـا اخلامسـة واألربعـني       
وأُخطـر االجـتماع بـأن الفـريق العـامل وافـق عـلى أن يسـتعرض ضمن أمور أخرى املسامهات                     

وأُبلغ االجتماع أيضا بأن الفريق     . احملـددة الـيت قدمـتها كـيانات األمم املتحدة أو تعتزم تقدميها            
 اللجــنة وبتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث مــن نــتائج  العــامل سيســتعرض مــا يتصــل بعمــل

املؤمتـرات العاملـية الـيت عقدهتـا كـيانات األمـم املـتحدة، أو سـتعقدها، مبـا يف ذلـك مؤمتـر القمة                  
العـاملي للتنمـية املسـتدامة، واملرحلة األوىل ملؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات، واملؤمتر        

وحيــتوي تقريــر الفــريق العــامل عــلى املشــروع . ٢٠٠٣ســيعقد يف عــام العــام لليونســكو الــذي 
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األويل االرشـادي لـلخطوط العريضـة للـتقرير الـذي سـيعده الفـريق العـامل واالجراءات املزمع                   
 )٥(.اختاذها واجلدول الزمين العداد التقرير

ــد دعــا كــيانات األمــم       -٤٧ وأشــار االجــتماع إىل أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ق
تحدة إىل أن تـبني أي مؤمتـرات عاملـية أخـرى ينـبغي لفـت اهـتمام الفـريق العامل اليها، وأن                       املـ 

 .تقدم مدخالت ميكن أخذها يف احلسبان لدى اعداد التقرير إىل اجلمعية العامة

والحـظ االجتماع أن املنظمة الدولية للطريان املدين قدمت مسامهات استجابة لدعوة             -٤٨
 أيضــــا إىل أن املؤمتــــر الــــدويل األول املعــــين بــــتدريس العلــــوم  وأشــــار االجــــتماع. املكتــــب

 سيســهم يف تنفــيذ توصــيات ٢٠٠٣ســبتمرب /والتكنولوجــيا املــزمع عقــده يف أفريقــيا يف أيلــول 
 .اليونيسبيس الثالث

واتفــق االجــتماع عــلى أنــه ينــبغي أن توفَّــر لكــيانات األمــم املــتحدة مــبادئ توجيهــية    -٤٩
 ميكن أن تساعد الفريق العامل التابع للجنة يف اعداد تقريره على            إضـافية بشـأن مدخالهتـا الـيت       

والحــظ االجــتماع أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســيعمل مــع رئــيس  . الوجــه األفضــل
 .الفريق العامل التابع للجنة على وضع مبادئ توجيهية من هذا القبيل

  
  مسائل أخرى      -هاء   

 قــبل بــدء الــدورة املعنــية بأســبوع عــلى األقــل اتفــق االجــتماع عــلى أنــه ينــبغي أن يــتم -٥٠
وإذا . توزيـع االقـتراحات وأي وثـائق أخـرى تقتضي من االجتماع اختاذ مقررات أو اجراءات              

قدمـت االقـتراحات يف تـاريخ مـتأخر قبـيل بـدء الـدورة، فان االجتماع سيؤجل البت فيها إىل          
واتفق االجتماع أيضا   .  فـيها فـورا    دورة العـام الـتايل، مـا مل يـتفق االجـتماع عـلى أمهـية الـنظر                 

عـلى أنـه، عـندما يطلـب مـن كـيانات األمم املتحدة املسامهة يف الوثائق، اليت سينظر فيها لكي                     
يـتخذ االجـتماع قـرارا أو اجراء بشأهنا، ينبغي بذل قصارى اجلهد لتقدمي املسامهات يف املوعد                 

 .احملدد

ن هناك شكل موحد لتقدمي الوثائق      واتفـق االجـتماع عـلى أنه من املستصوب أن يكو           -٥١
فاتفق على أن يكون لكل وثيقة صفحة غالف تبيِّن بند جدول األعمال الذي             . لـه للـنظر فيها    

وطلــب . ســتناقش يف اطــاره وتلخيصــا حملــتوياهتا واالجــراءات املوصــى بــأن يــتخذها االجــتماع
 .االجتماع من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي أن يصمم شكال لصفحة الغالف

وأُطلـع االجـتماع عـلى أن ادارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعية قد طلبت أن ميثلها           -٥٢
ويف حـني أن االجتماع     . يف دورة االجـتماع احلالـية     ) يونـوف (مكتـب األمـم املـتحدة يف فييـنا          
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أعـرب عـن تقديره لرغبة ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف أن متثّل يف االجتماع وتبلّغ         
ج أعمالـه، فانـه اتفـق عـلى أنـه من املهم لكل كيان من كيانات منظومة األمم املتحدة أن                     بنـتائ 

 .متثله اجلهة احملورية اليت أمساها
  

  برنامج العمل املقبل     -ثالثا  
 : يف البنود التالية٢٠٠٤اتفق االجتماع على أن ينظر يف دورته الرابعة والعشرين يف عام  -٥٣

ــربام   -١   ــط والـ ــيق اخلطـ ــال    تنسـ ــية يف جمـ ــطة احلالـ ــأن األنشـ ــبادل اآلراء بشـ ج وتـ
 :التطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء واجملاالت ذات الصلة هبا

مناقشـة اخلطـط اجلارية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك              )أ(   
الـنظر يف صـلة أنشطة مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم             

 ء وتطبيقاهتا املتعلقة بالربامج املسندة اليها؛وتكنولوجيا الفضا

ــام عــن تنســيق        )ب(    ــر األمــني الع ــا يف تقري ــراد ادراجه ــنظر يف املســائل امل ال
ــتحدة     ــنظومة األمــم امل االجتاهــات : أنشــطة الفضــاء اخلــارجي داخــل م

ــتوقعة للفــترة   ــتائج امل ــر إىل اللجــنة العلمــية  ٢٠٠٥-٢٠٠٤والن ، وتقري
االجنــازات واألعمــال الرئيســية ملــنظومة األمــم     والتقنــية الفرعــية عــن   

 املتحدة يف اجملاالت املتصلة بالفضاء؛

ــتعاون بــني الوكــاالت يف األنشــطة      )ج(    ــز التنســيق وال طــرائق ملواصــلة تعزي
 .املتصلة بالفضاء

مشـاركة كـيانات األمـم املـتحدة يف ميـثاق الـتعاون لتحقيق االستخدام املنسق            -٢  
 . حالة وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجيةللمرافق الفضائية يف

 .نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة خبصوص الفضاء -٣  

 .شبكات تبادل املعلومات االلكترونية يف منظومة األمم املتحدة -٤  

تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء    -٥  
 ).اليونيسبيس الثالث(ألغراض السلمية اخلارجي واستخدامه يف ا

كيف تستخدم  : حلـول الفضـاء ملشـاكل العـامل       "مشـروع الكتيـب املـنقح عـن          -٦  
 ".أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة

 .مسائل أخرى -٧  
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اجلوية وأعـرب املشـاركون عـن تقديرهم للعرض الذي قدمته املنظمة العاملية لألرصاد               -٥٤
وأشار االجتماع إىل   . الستضـافة الـدورة الـرابعة والعشـرين لالجـتماع املشـترك بني الوكاالت             

أن تــاريخ انعقــاد تلــك الــدورة، الــيت ســتعقد يف جنــيف قــبل بضــعة أســابيع مــن انعقــاد الــدورة  
احلاديـة واألربعـني للجـنة العلمـية والتقنـية الفرعـية، سـيتم حتديـده يف الوقت املناسب وسريسل                    

 .اخطار بذلك إىل كيانات األمم املتحدة

ــزيادة ادراك وتصــّور أعمــال      -٥٥ ــه ســيكون مــن املستصــوب، ل واتفــق االجــتماع عــلى أن
االجـتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة،             

، سواء يف فيينا أو يف أن تستضـيف دوراتـه يف املسـتقبل مؤسسـات األمم املتحدة املهتمة باألمر         
ولـذا وافق االجتماع، من حيث املبدأ، على أن تتنقل دورة االجتماع السنوية             . أمـاكن أخـرى   

ويف هــذا الصــدد، أعــرب االجــتماع عــن تقديــره للعــرض الــذي  . بــني فييــنا وغريهــا مــن املــدن
؛ ٢٠٠٦قدمــته اليونســكو الستضــافة دورة االجــتماع السادســة والعشــرين يف بــاريس يف عــام 

 .٢٠٠٥وأشار االجتماع إىل أن الدورة اخلامسة والعشرين ستعقد يف فيينا يف عام 
   

  احلواشي 
/  أيلول ٤ -أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،    )١( 

 ).A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ( ٢٠٠٢سبتمرب 
 .٥٥/٢ر اجلمعية العامة قرا )٢( 
 .٢املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )٣( 
 .، املرفق١، القرار املرجع نفسه )٤( 
، املرفق األول،  (A/57/20) ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم     )٥( 

 .١٤-١٠الفقرات 
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  املرفق األول  
ــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة    قائمــة بأمســاء املشــاركني يف   االجــتماع املشــترك ب

 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ٢٢الفضاء اخلارجي، املعقود يف فيينا من 
 

 )املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(هينسمان . د  :الرئيس
 )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(تشيكو . ت  :األمني

  
 األمانة العامة لألمم املتحدة

 
 كاماتشو. س  لشؤون االقتصادية واالجتماعيةادارة ا  
 جورغو. إي  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع  

 كاماتشو. س   مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
 هوبولد. ه       
 تشرينيكوف. س       
 كوتيلنيكوف. ف       
 ستيفنـز. د       

 ديفس. ش        
 يدغوال. أ   اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

  
 برامج وصناديق األمم املتحدة

 
 ويت. ج. ر   برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 مكتب مفوض األمم املتحدة   
 بوخاردي. ي. ي    السامي لشؤون الالجئني

  
 الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى 

 ملنظومة األمم املتحدة
 
 بيدار. م   املنظمة الدولية للطريان املدين  
 ميسوتني. ر ألمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة ا  
 ليمارشان. ج    منظمة الصحة العاملية  

* * * 
 ستانكوليسكو. أ   الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
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  املرفق الثاين  
جــدول أعمــال الــدورة الثالــثة والعشــرين لالجــتماع املشــترك بــيـن الوكـــاالت    

/  كانون الثاين  ٢٤ إىل   ٢٢عقود يف فيينا من     املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلارجي، امل       
 ٢٠٠٣يناير 

 
 .افتتاح االجتماع -١

 .انتخاب رئيس االجتماع -٢

 .اقرار جدول األعمال -٣

تنسـيق اخلطـط والـربامج وتـبادل اآلراء بشأن األنشطة الراهنة يف جمال التطبيق العملي                  -٤
 :لتكنولوجيا الفضاء واجملاالت ذات الصلة هبا

ة اخلطـط اجلاريـة واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر              مناقشـ  )أ( 
ــوم وتكنولوجــيا      ــيدان عل ــتحدة يف م ــنظومة األمــم امل يف أنشــطة مؤسســات م

 الفضاء وتطبيقاهتا من حيث صلتها بالربامج املسندة اليها؛

ــتعاون بــني الوكــاالت يف جمــال األنشــطة     )ب(   أســاليب مواصــلة تعزيــز التنســيق وال
 املتصلة بالفضاء؛

ــام عــن تنســيق أنشــطة       )ج(   ــر األمــني الع ــا يف تقري ــراد ادراجه ــنظر يف املســائل امل ال
 الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة؛

اســتعراض حمــتوى وهــيكل املــرفقات بــتقرير األمــني العــام عــن تنســيق أنشــطة     )د(  
 .الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة

 .ؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة املتصلة بالفضاءنتائج م -٥

 .شبكات تبادل املعلومات االلكترونية يف منظومة األمم املتحدة -٦

ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي        -٧ ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت تنف
 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 :مسائل أخرى -٨

 االجتماعات املقبلة؛ )أ(  

 .مسائل إضافية )ب(  
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  املرفق الثالث   
ــام عـــن تنســيــق أنشــطــة الفضـــاء اخلــارجــي      ــتقرير األمــيـن العـ اهلــيكل املــنقح ل

ــتحدة    ــم املـ ــنظومة األمـ ـــل مـ ــنتـي   : داخـ ــل لسـ ــرنامج العمـ  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣بـ
   ولسنوات الحقة

  العنوان
: ضــاء اخلــارجي داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة     تقريــر األمــني العــام عــن تنســيق أنشــطة الف     

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤االجتاهات والنتائج املتوقعة للفترة 
  

  احملتويات
ينبغي أن تكون مسامهة كيانات األمم املتحدة املشاركة ذات طابع عام، وأن            (موجـز    

 )تبني املعامل املهمة والقدرات اجلديدة داخل منظومة األمم املتحدة
 

واحـدة تتضـمن صـورة عـن املشـاركني وبـرامج مـنظومة األمـم املتحدة                 فقـرة   (مقدمـة    -أوال
  )املتصلة بالفضاء

  السياسات واالستراتيجيات املتعلقة بتنسيق األنشطة املتصلة بالفضاء -ثانيا
  األنشطة املقبلة املتصلة بالفضاء -ثالثا

 محاية البيئة األرضية وادارة املوارد الطبيعية -ألف 

طبــيقات الفضــائية مــن أجــل أمــن االنســان واملســاعدة االنســانية   اســتخدام الت -باء 
 والتنمية والرفاهية

 وضع قوانني ومبادئ توجيهية وأخالقية ألنشطة الفضاء -جيم 

 استخدام وتيسري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل التنمية -دال 

 ناستخدام وحتسني القدرات الساتلية لتحديد املواقع واألماك -هاء 

 بناء القدرات والتعليم يف جمال التطبيقات الفضائية من أجل التنمية املستدامة -واو 

 تطوير املعارف العلمية الفضائية ومحاية البيئة الفضائية -زاي 

 أنشطة أخرى -حاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


