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  مقدمة -أوال  
حظيــت أمهــية علــوم الفضــاء وتطبــيقاا الفضــائية مــن أجــل التعلــيم والصــحة، ورصــد  -١

البيــئة، وإدارة املــوارد الطبيعــية، وإدارة الكــوارث، وتنــبؤات األرصــاد اجلويــة، ومنذجــة املــناخ، 
وتقنـيات املالحـة واالتصاالت الساتلية، وفوائد وتطبيقات التكنولوجيات الفضائية يف مواجهة            

ــث امل         ــتحدة الثال ــم امل ــر األم ــا يف مؤمت  ــنويه ــتراف والت ــية املســتدامة، باالع ــات التنم ــين حتدي ع
، الذي  )اليونيسبيس الثالث (باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية              

: األلفية الفضائية "، وذلـك يف قراره املعنون       ١٩٩٩يولـيه   / متـوز  ٣٠ إىل   ١٩عقـد يف فييـنا مـن        
عامة  ويتيح إعالن فيينا، الذي أقرته اجلمعية ال)1(".إعـالن فييـنا بشـأن الفضـاء والتنمـية البشـرية        

، اســتراتيجية ملواجهــة الــتحديات ١٩٩٩ديســمرب / كــانون األول٦ املــؤرخ ٥٤/٦٨يف القــرار 
 .العاملية يف املستقبل من خالل استخدام العلوم والتكنولوجيا الفضائية وتطبيقاما

ــه أمهــية قصــوى يف االســتراتيجية اخلاصــة بتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث      -٢ ممــا لـ
ضـي أن تؤخـذ يف احلسـبان نـتائج املؤمترات العاملية اليت عقدا األمم املتحدة                الضـرورة الـيت تقت    

يف عقـد التسـعينات، وحـددت فيها األولويات اخلاصة بتعزيز التنمية البشرية، وكذلك غايات               
وأهـداف املؤمتـرات الــيت عقـدت مــنذ انعقـاد اليونيسـبيس الثالــث، خصوصـا مؤمتــر قمـة األمــم        

 .متر القمة العاملي للتنمية املستدامةاملتحدة لأللفية ومؤ

، أجـــرت اجلمعـــية العامـــة اســـتعراض اخلمـــس ٢٠٠٤أكـــتوبر / تشـــرين األول٢٠يف  -٣
وكان معروضا أمامها تقرير جلنة     . سـنوات للـتقدم احملرز يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث         

 فــيه اللجــنة ، الــذي استعرضــت(A/59/174)اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية 
آلـيات العمـل والـتقدم احملـرز يف تنفـيذ التوصيات، وحددت جماالت التآزر بني تنفيذ توصيات                  
ــتائج املؤمتــرات العاملــية الــيت عقــدت يف إطــار مــنظومة األمــم املــتحدة،      اليونيســبيس الثالــث ون

ت واملــبادرات العاملــية األخــرى، واقترحــت خطــة للعمــل ألجــل مواصــلة تنفــيذ تلــك التوصــيا   
 ٢٠ املؤرخ   ٥٩/٢وقـد أقـرت اجلمعـية العامـة، يف قـرارها            . الصـادرة عـن اليونيسـبيس الثالـث       

، خطة العمل تلك حسبما اقترحتها اللجنة يف تقريرها، وطلبت          ٢٠٠٤أكـتوبر   /تشـرين األول  
إىل اللجـنة أن تـدرس اإلسـهامات الـيت ميكـن أن تقدمها علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما               

واحـــدة أو أكـــثر مـــن املســـائل الـــيت ختـــتارها جلـــنة التنمـــية املســـتدامة كمجموعـــة  يف مســـألة 
 .مواضيعية، وأن تقدم مدخالت موضوعية لكي تنظر فيها تلك اللجنة

ويسـعى إسـهام جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية يف أعمال جلنة             -٤
يف بفوائـد العلـوم والتكنولوجـيا الفضائية    التنمـية املسـتدامة، الـوارد يف هـذه الوثـيقة، إىل الـتعر         
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، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦وتطبـيقاما فـيما يـتعلق باموعـات املواضيعية اليت تتناوهلا اللجنة يف عامي         
ــيها    ــد، وتســليط الضــوء عل ــرويج هــذه الفوائ ــإعداد إســهامها، فإــا    . وت ــيام اللجــنة ب ولــدى ق

ــبارها ورقــة املناقشــة املقدمــة مــن األوســاط ال    : علمــية والتكنولوجــية، وعــنواا وضــعت يف اعت
دراســة عامــة للــتطورات العلمــية والتكنولوجــية األخــرية يف مــيادين تســخري الطاقــة ألغــراض    "

 .(E/CN.17/2006/5/Add.8)" الغالف اجلوي، وتغير املناخ/التنمية املستدامة، وتلوث اهلواء
  

  استخدام الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة      -ثانيا  
العلـوم والتكنولوجـيا الفضـائية وتطبـيقاما األدوات الضـرورية للتصدي للعديد             تتـيح    -٥

وقد . مـن الـتحديات العاملـية اليت تواجه العامل، كما إا تسهم يف حتسني ظروف معيشة البشر                
أصــبحت التكنولوجــيا الفضــائية أداة فعالــة ال غــىن عــنها يف معاجلــة وحســم قضــايا التنمــية          

ــية  ــة،     املســتدامة، وتلب ــياجات اإلنســانية احلــيوية، كاملــأوى، والغــذاء، والطاق  الكــثري مــن االحت
كـذل فـإن التطبـيقات الفضائية أدوات فعالة لرصد          . واالتصـاالت، والـنقل، والصـحة والتعلـيم       

البيـئة وإجـراء عملـيات تقيـيم هلا، وإلدارة استخدام املوارد الطبيعية، وإتاحة اإلنذارات املبكّرة                
عـية وإدارة هـذه الكوارث، وتوفري خدمات التعليم واخلدمات الصحية للريف            بـالكوارث الطبي  

 .واملناطق النائية، وتوصيل الناس بعضهم ببعض يف كل أحناء العامل

ــدرات الفضــائية     -٦ ــا إن اســتخدام وحتســني الق ــثل نظــم رصــد األرض، ونظــم   -كم  م
لساتلية، ونظم املالحة وحتديد    املعلومـات اجلغرافـية، واألرصـاد اجلويـة السـاتلية، واالتصاالت ا           

 يدعمـان بقوة اإلجراءات اليت طالب ا مؤمتر القمة العاملي للتنمية  -املواقـع بواسـطة السـواتل       
وميكـن أن يقدمـا إسـهاما يعـتد بـه يف اموعـات املواضـيعية الـيت تتـناوهلا اللجنة يف            . املسـتدامة 

 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦عامي 

 باستخدام أداة -تعددة األوجـه، وكثريا ما تتيح للدول  بـيد أن التطبـيقات الفضـائية مـ      -٧
 الوسـيلة الختـاذ قـرارات إمنائية فيما يتعلق مبسائل متميزة وإن             -واحـدة أو تطبـيق واحـد فقـط          

كانـت مـع ذلـك مـتغلغلة يف كـل القطاعـات، كمـا ستوضـح املعلومـات الواردة أدناه عن كل               
 .راد استعراضهاموضوع من املواضيع احملورية من اموعة املُ

  
  الفضاء والطاقة من أجل التنمية املستدامة                 -ألف  

يـؤدي رصـد األرض مـن الفضـاء إىل جعلـنا نـدرك مـدى هشاشة الكوكب األرضي،                    -٨
 .وقيمة عمليات الرصد الفضائي يف إدارة املوارد الطبيعية يف هذا الكوكب
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طاقة اجلديدة واملتجددة،   وتضـطلع تكنولوجيات الفضاء بدور هام يف حتديد مصادر ال          -٩
وتيسـري تقديـر األخطـار املرتـبطة باسـتخدام الطاقـة غـري املـتجددة اسـتخداما مستدميا، وخباصة                    

وجيـري اسـتخدام الصـور املـأخوذة مـن سواتل االستشعار عن بعد              . الوقـود الكـربوين األسـاس     
كمـــا . يةلالســـتعانة ـــا يف البحـــث عـــن احتياطـــيات الـــنفط، ويف رصـــد االنســـكابات النفطـــ

 .تستخدم نظم املالحة الساتلية إلدارة شبكات الطاقة

كذلـك جيـري اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لتحسـني عمليات توليد ونقل واستخدام                 -١٠
وعــلى ســبيل املــثال، ميكــن لرصــد أحــوال الطقــس الفضــائي  . الطاقــة عــلى الكوكــب األرضــي

وميكن أن يؤدي أيضا، كنتيجة والعواصـف الشمسـية أن يسـاعد يف إدارة شـبكات الكهـرباء،           
 .للفوائد اجلانبية من استكشاف الفضاء، إىل حتسني كفاءة اخلاليا الشمسية

وتــؤدي عملــيات رصــد األرض والتكنولوجــيات الســاتلية دورا حــيويا يف حتديــد كمــية   -١١
املالئمة القـدرة الكهرمائـية التقريبية اليت ميكن إنتاجها يف منطقة معينة، وكذلك يف حتديد املواقع         

 .إلقامة حمطات توليد القوى الكهرمائية، بغية تقليل تأثريها يف البيئة إىل أدىن حد ممكن

ميكـن كذلـك اسـتخدام التكنولوجـيا السـاتلية لتحديد األماكن املالئمة إلقامة حمطات                -١٢
لتولـيد القـدرة الكهرمائـية مـن طاقـة حـركة املـد واجلـزر، والـتمكني من قياس درجات حرارة                      

 .يطات وسرعات الرياح على سطح البحر، واملساعدة يف التنبؤ بتوالد األمواج وارتفاعهااحمل

بالتصــوير الســاتلي " للــبقع األرضــية الســاخنة"ميكــن أيضــا اســتخدام الرصــد الفضــائي  -١٣
وأجهــزة قــياس وتســجيل درجــات احلــرارة لــتحديد مــناطق احلــرارة األرضــية بغــية حتســني           

ــة  ــات الطاق ــتو . إمكان ــدرة ذات     ومــن امل ــية الق ــؤدي ســواتل االستشــعار والتصــوير عال قّع أن ت
االسـتبانة فـوق الطيفـية باألشـعة دون احلمـراء، الـيت لديهـا القدرة على االستشعار حتت سطح                    

 .األرض، إىل حتسني رسم خرائط احلرارة األرضية للكوكب األرضي
  

  دور الفضاء يف التنمية الصناعية               -باء  
ء إىل إحـداث ثورة يف االتصاالت يف كل أحناء العامل، وقد كان             أدى اسـتخدام الفضـا     -١٤

وتعترب املقدرة على االتصال السريع عرب شبكات موثوقة        . لـه تـأثري هائل على تبادل املعلومات       
 .من العوامل األساسية للنهوض بالتنمية الصناعية

لبث اإلذاعي ويتـيح اسـتخدام الفضـاء حلـوال حامسـة وابـتكارية لتحويل االتصاالت وا          -١٥
كمـا إنـه يتيح فرصا ومنطلقات جديدة لألعمال التجارية والتنمية الصناعية، وييسر             . يف العـامل  

 .بقدر كبري سبل احلصول على املعلومات وتبادهلا، خصوصا يف املناطق الريفية أو النائية
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كذلــك فــإن خدمــات ســواتل االتصــاالت ضــرورية لتحســني صــناعات، مــثل الــنظم     -١٦
 والطاقـــة، والـــتجارة، والـــتأمني، ووســـائل اإلعـــالم واإلذاعـــة، وخدمـــات اهلـــاتف   املصـــرفية،
ــيم والصــحة والتطبيــب     . واإلنترنــت ــدور أساســي يف التعل ــل إن اخلدمــات الســاتلية تقــوم ب . ب

فاسـتخدام االتصـاالت السـاتلية جيعـل مـن املمكـن تقـدمي خدمـات صـحية ورعايـة طبـية عالــية            
 .وتتاح نتائج وفوائد مماثلة للتعليم. اص احملرومني من املزايااجلودة وقليلة التكلفة إىل األشخ

وميكـن أيضا أن تساعد التكنولوجيات املستمدة من أحباث الفضاء يف تعزيز العمليات              -١٧
ــائدة كــربى مــن     . الصــناعية والتنمــية وعــلى ســبيل املــثال، اســتفادت صــناعات اهلــيدروجني ف

لفضـائية، وخصوصـا فـيما يـتعلق بالصناعة التحويلية،          الفوائـد اجلانبـية املسـتمدة مـن األنشـطة ا          
ــتخزين   ــنقل، والـ ــازات، والـ ــييل الغـ ــزة،    . وتسـ ــتعلق باألجهـ ــيما يـ ــا فـ ــهم أيضـ ــن أن تسـ وميكـ

واملمارســات املتــبعة يف التصــميم، واالســتخدام العملــيايت، وإجــراءات األمــان بشــأن ختــزين        
 .خلية الوقوداهليدروجني كوقود، وبذلك تفتح اال للبحث والتطوير يف 

  
  استخدام الفضاء ملكافحة تلوث اهلواء ورصد الغالف اجلوي                          -جيم   

أخـذت التطبيقات الفضائية، مثل االستشعار عن بعد، تتحول بسرعة إىل أدوات حيوية        -١٨
 .لقياس مستوى تلوث اهلواء ولرصد ومراقبة الغالف اجلوي وتفاعله مع الكوكب األرضي

ية لألحبـاث والتطبـيقات الفضائية حتديد نوعية اهلواء وأي تغيرات        مـن اـاالت الرئيسـ      -١٩
 .حتدث فيه وكذلك التغيرات يف طبقة األوزون

وميكــن اســتخدام التطبــيقات الفضــائية، مــثل االستشــعار عــن بعــد، يف الرصــد الفعــال   -٢٠
و حــىت يف للكشــف عــن امللوثــات، وانــتقاهلا، وانتشــارها، وتتــبعها يف مــيادين فضــائية واســعة أ 

عــالوة عــلى ذلــك، ميكــن أيضــا رصــد ودراســة تفــاعل امللوثــات اهلوائــية يف   . مــناطق موضــعية
وهـذه التطبـيقات هـي أيضـا مصـدر البيانات الوحيد للمناطق النائية والريفية               . الغـالف اجلـوي   

 .اليت ال تكون القياسات األرضية متاحة أو ممكنة فيها

ستشعار مصممة خصيصا لرصد ملوثات الغالف وحتمـل سـواتل عديـدة اآلن أجهزة ا     -٢١
وقــد أدت الــتطورات األخــرية يف األحبــاث والتطبــيقات الفضــائية إىل إتاحــة اإلمكانــية . اجلــوي

اآلن لـتحديد الـتوزع الفضـائي يف انتشـار امللوثات اهلوائية، مثل ثاين أكسيد النتروجني، وأول                 
وهذا يسمح بدوره بتحديد نوعية     . ديهيدأكسـيد الكـربون، وثـاين أكسيد الكربيت، والفورمل        

. اهلـواء يف فـرادى املـدن والـتجمعات احلضـرية، وبالـتحقّق مـن قوائـم جـرد االنـبعاثات الغازية                     
 غاز امليثني  -وهـو يسـمح كذلـك ألول مـرة بـتحديد تـوزع نوعـني هامني من غازات الدفيئة                    
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ــاين أكســيد الكــربون    ــاملي  -وث ــلى نطــاق ع ــا إن الســواتل املخ .  ع ــبقة   كم صصــة لدراســة ط
األوزون احملـيطة بـاألرض ونوعـية اهلـواء حتـتوي عـلى أجهـزة استشـعار لقـياس الغازات النذرة                      

ــتحديد يف الطــبقة الســفلى مــن الغــالف اجلــوي    ــياس ضــوء    . بال وتســتخدم ســواتل أخــرى لق
 .الشمس املستطار لتحديد كميات التلوث وأعمدة الدخان يف الغالف اجلوي

ــيانات   -٢٢ ــا الب ــؤدي إىل      أم ــيمكن أن ت ــيقات ف ــذه التطب ــنامجة عــن ه ــة واألحبــاث ال امع
مســاعدة واضــعي السياســات العامــة ومــتخذّي القــرارات عــلى رصــد الــتلوث اجلــوي ونوعــية  

 .اهلواء وإدارة العمليات اخلاصة ذين املوضوعني يف بلدام
  

  حلول فضائية ملعاجلة تغري املناخ            -دال  
 عامــا مبعلومــات نوعــية ٣٠ســواتل تــزود العــلماء طــوال أكــثر مــن مــا فتئــت بــيانات ال -٢٣

 .وكمية عن الغالف اجلوي، والسحب، وخصائص سطح األرض والبحار

ويعـرف اجلمـيع متـام املعـرفة قـيمة سـواتل األرصـاد اجلويـة، الـيت تقدم بيانات أساسية                      -٢٤
وميكــن هلــذه . اء العــاملللتنــبؤ حبالــة الطقــس إىل الدوائــر الوطنــية لألرصــاد اجلويــة يف كــل أحنــ   

 . دقيقة٣٠السواتل أن جتري مسحا كامال للكرة األرضية يف 

ــئة ودراســة تغــري املــناخ     -٢٥ غــري أن هــذه  . مثــة ســواتل كــثرية أخــرى خمصصــة لرصــد البي
السـواتل واألجهـزة اليت حتملها تقوم بدراسة التغريات يف املناخ العاملي، اليت تسببها التركيزات               

زات الدفيـئة، وتسـهم يف تقـدمي صـورة عاملية دقيقة لدرجات حرارة سطح البحر،        املـتزايدة لغـا   
كذلــك تســهم . وغــازات الدفيــئة يف الغــالف اجلــوي ومســتويات األوزون يف الغــالف اجلــوي

والتنبؤ ا يف احمليط اهلادئ، من خالل       " النينو"بـيانات السـواتل يف دراسـة ظاهـرة التـيار احلـار              
 .دية يف احمليط والتغيرات اليت تطرأ على درجة حرارة سطح البحررصد التيارات غري العا

 التالــية، ينــتظر أن تــؤدي الــتطورات املــتوقّعة يف نظــم رصــد   ٢٥وخــالل الســنوات الـــ -٢٦
الفضـاء، وجتهـيز البـيانات، وتكنولوجـيا املعلومـات واالتصـاالت، إىل زيـادة حتسني التطبيقات                 

 . يتعلق بالبيئة وتغري املناخالفضائية ألغراض الرصد والبحث فيما
  

بناء القدرات وفرص التدريب للبلدان النامية يف علوم وتكنولوجيا  -ثالثا 
  الفضاء وتطبيقاما

تسـتطيع مجـيع الـبلدان، بغـض الـنظر عـن درجة التنمية االقتصادية أو العلمية فيها، أن                    -٢٧
ــنامجة عــن القــيام بأنشــطة     ــيقات ال وقــد أدى االعــتراف  . فضــائيةتســتفيد مــن األدوات والتطب
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بـالدور الـذي تؤديه تكنولوجيا الفضاء يف التنمية إىل جعل بلدان كثرية، من بينها بلدان نامية،                 
 .إىل االستثمار يف تنمية قدراا الفضائية الالزمة لتحقيق أهدافها االجتماعية واالقتصادية

فضائية وتطبيقاما، خصوصا   وألن بـناء القـدرات يف اسـتخدام العلوم والتكنولوجيا ال           -٢٨
يف الـبلدان النامـية، عـامل حـيوي جلعل األنشطة الفضائية تدعم خطط التنمية، فإنه جيري بذل                  
العديـد مـن اجلهـود عـلى األصعدة الوطنية واإلقليمية والدولية لتطوير وتعزيز القدرات الوطنية                

نشــاء شــبكات فــيما بــني يف العلــوم والتكنولوجــيا الفضــائية عــلى مجــيع املســتويات مــن أجــل إ 
 .املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية، ولتيسري وتعزيز فرص األحباث التعاونية

وقد أنشئ . ومـن بـني هـذه اجلهـود أنشـطة بـرنامج األمـم املتحدة للتطبيقات الفضائية            -٢٩
  بـناء عـلى توصـية مؤمتـر األمـم املتحدة األول املعين باستكشاف              ١٩٧١هـذا الـربنامج يف عـام        

املعقـــود يف عـــام ) اليونيســـبيس األول(الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية 
ويضـطلع هـذا الـربنامج بأنشطة تستهدف تعزيز التوعية باستخدام تكنولوجيا الفضاء     . ١٩٦٨

 .يف األغراض العملية من أجل حتقيق التنمية املستدامة، خصوصا يف البلدان النامية

واضـيعية ذات األولويـة للـربنامج فهـي اسـتخدام التكنولوجـيا الفضائية              أمـا اـاالت امل     -٣٠
إلدارة الكـوارث، واالتصـاالت السـاتلية لتطبـيقات التعليم عن بعد والتطبيب عن بعد، ورصد          
البيـئة ومحايـتها، وإدارة املـوارد الطبيعـية، والتعليم، وبناء القدرات، مبا يف ذلك جماالت البحث        

 .ألساسية وقانون الفضاءيف العلوم الفضائية ا

 دورة تدريبــية، وحلقــة ١٧٠وقــد نظّــم يف إطــار هــذا الــربنامج مــنذ إنشــائه أكــثر مــن  -٣١
 مشارك من   ٨ ٠٠٠عمـل، ودورة دراسـية، ومؤمتـر بشأن التطبيقات الفضائية، حضرها زهاء             

ــية  ــبلدان النام ــربنامج تنظــيم   . ال ــتزم ال ــام    ١٠ويع ــات دراســية ع ــات عمــل وحلق  ٢٠٠٦ حلق
(www.unoosa.org). 

وقـد مت مـن خـالل الـربنامج إنشـاء مراكـز إقليمـية لـتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء                     -٣٢
وأمــريكا الالتينــية والكاريـــبـي   ) اهلــند (وآســيا واحملــيط اهلــادئ    ) املغــرب ونــيجرييا  (ألفريقــيا  

قدرات وتسـتهدف هـذه املراكـز، املنتسـبة إىل األمـم املـتحدة، تنمـية ال               ). الـربازيل واملكسـيك   (
الوطنـية عـلى التعلـيم والبحـث والتطبـيقات يف الفـروع األساسـية لالستشـعار عـن بعـد، ونظم                   
املعلومـات اجلغرافـية، وسـواتل األرصـاد اجلويـة، واملناخ العاملي، واالتصاالت الساتلية، وعلوم               

وقـد اعـتمد كل مركز جمموعة من املناهج الدراسية النموذجية اليت            . الفضـاء والغـالف اجلـوي     
 .وضعت بدعٍم من لفيف من املربني واملعلّمني البارزين، لكل فرع من الفروع األساسية
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وقــد شــددت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــلى أمهــية بــناء  -٣٣
القــدرات يف جمــال علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاما، يف تقريــرها عــن الــتقدم احملــرز يف    

ومثـة عـدد مـن إجـراءات العمل اليت وردت           . (A/59/174)ونيسـبيس الثالـث     تنفـيذ توصـيات الي    
يف خطــتها الرامــية إىل املضــي قدمــاً يف تنفــيذ التوصــيات الــيت أقــرا اجلمعــية العامــة، ذو صــلة    

 .بتعزيز قدرات البلدان النامية على املبادرة إىل وضع برامج للتطبيقات الفضائية
  

  استنتاجات  -رابعا   
لـوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاما، إذا ما اقترنت مبنجزات التقدم احملرز يف            بوسـع ع   -٣٤

مــيادين أخــرى للعلــوم والتكنولوجــيا، أن متكّــن الــدول مــن التغلّــب عــلى العقــبات الــيت تعــوق  
 .التنمية، وأن تقدم أدوات متميزة لضمان االستدامة يف هذا الصدد

م الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وجلنة    بإقامـة ارتـباط وثـيق بـني جلـنة اسـتخدا            -٣٥
التنمــية املســتدامة، تعــزز أوجــه الــتآزر بــني تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث وخطــة التنمــية 

 .اجلامعة البعيدة املدى اليت وضعها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة

جي دراسة اإلسهامات   وفقـا لطلـب اجلمعـية العامـة، سـوف تواصل جلنة الفضاء اخلار              -٣٦
الــيت ميكــن أن تقدمهــا علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء وتطبــيقاما يف القضــايا الــيت اخــتارا جلــنة   
التنمـية املسـتدامة كمجموعـة مواضيعية، وسوف تقدم مدخالت يف هذا اخلصوص لكي تنظر               

 .فيها تلك اللجنة

جيع على التفاعل بني هاتني بغـية تعزيـز إسـهامها يف عمـل جلنة التنمية املستدامة والتش        -٣٧
ــتابعة إلدارة الشــؤون      اهليئــتني، تدعــو جلــنة الفضــاء اخلــارجي مديــر شــعبة التنمــية املســتدامة ال
ــاء     ــتخدام الفضـ ــنة اسـ ــاركة يف دورات جلـ ــة إىل املشـ ــة العامـ ــية باألمانـ ــادية واالجتماعـ االقتصـ

نة التنمية املستدامة   اخلـارجي إلعالمهـا عن أفضل طريقة ميكن أن تسهم ا يف برنامج عمل جل              
 ٧وسـوف تعقد الدورة التالية للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف فيينا من          . املـتعدد السـنوات   

 .٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦إىل 
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