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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨-١٧فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

 مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعينتنفيذ توصيات 
 باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف   
 )اليونيسبيس الثالث(اض السلمية األغر   

   
مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء     تنفيذ توصيات     

   )اليونيسبيس الثالث   (اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية    
  مذكرة من األمانة        

يف نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية، التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي               -١
األغـراض السلمية إبان دورهتا التاسعة والثالثني، يف تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث              

). اليونيسبيس الثالث (املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية               
الحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه يف حـني جيـري تنفـيذ بعـض التوصـيات مـن خـالل فـرق عمل،                          و

ك تنفـيذ توصـيات أخـرى مـن خـالل قـيام اللجـنة وهيـئاهتا الفرعـية بالنظر يف بنود          جيـري كذلـ   
ويف هــذا الصــدد، اســتذكرت اللجــنة الفرعــية أن اللجــنة يف دورهتــا الثانــية   . جــداول األعمــال

، كانـــت قــد نقّحـــت هـــيكل جـــدويل أعمــال كـــل مـــن جلنتـــيها   ١٩٩٩واألربعــني، يف عـــام  
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نود جديـدة يف جـدويل أعماهلمـا، إمـا يف إطـار خطط              الفرعيـتني، لكـي متكّـنهما مـن إدخـال بـ           
عمـل مـتعددة السـنوات تتضـمن أهدافـا واضحة ُيراد حتقيقها يف غضون فترة زمنية حمددة وإما              

 )١(.بنود منفردة للمناقشة لكي ُينظر فيها، من حيث املبدأ، خالل دورة واحدة/كمسائل

ــتقرير الســنوي مــن ا     -٢ ــية أن ال ــيذ   كمــا الحظــت اللجــنة الفرع ــام عــن تنف ألمــني الع
وأوصـت اللجنة الفرعية    . توصـيات اليونيسـبيس الثالـث ُيقـدم إىل اجلمعـية العامـة يف كـل سـنة                 

ــتقدميه إىل اللجــنة      بــأن يعــّد املكتــب تقريــرا حديــث العهــد عــن املوضــوع يف شــكل جــدويل ل
 .الفرعية العلمية والتقنية يف دوراهتا السنوية

 املاضــي إىل اجلمعــية العامــة فـــي دورهتــا الســابعة      وقــد قُــّدم تقريــر األمــني العــام     -٣
ــات     ). A/57/213(واخلمســني  ــرفقاهتا، يف شــكل جــدويل، معلوم ــيقة يف م وتتضــمن هــذه الوث

يبّين املرفق األول توصيات اليونيسبيس     . حديـثة العهـد عـن تنفـيذ توصيات اليونيسبيس الثالث          
ر الـيت أنشأهتا اللجنة يف دورهتا  الثالـث الـيت جيـري تنفـيذها مـن قـبل فـرق العمـل اإلحـدى عشـ             

ــني، و  ــرابعة واألربع ــنود جــداول        /ال ــنظر يف ب ــية بال ــئاهتا الفرع ــيام اللجــنة وهي ــن خــالل ق أو م
ويبـّين املـرفق الـثاين حالـة مشاركة الدول األعضاء واملنظمات          . أو أنشـطة أخـرى    /األعمـال، و  

ــرق العمــل  ــتظمة حتديــث عهــد قائمــة نقــاط االتصــا    . يف ف ــدول  وجيــري بصــفة من ــتابعة لل ل ال
واملـنظمـات املشـاركة، وهـــي مـتاحــة عـلى املوقــع الشبكي ملكتـب شـؤون الفضــاء اخلارجي                

)www.oosa.unvienna.org/unisp-3/followup/team_contact_list.html .( ويعـــــــرض املـــــــرفق
حلي وغريها  الثالـث موجـزا لألهـداف والـنواتج الرئيسـية اليت سُتنجز، والتقارير عن التقدم املر               

مـن الـتقارير الـيت قدمتها فرق العمل إىل اللجنة وإىل جلنتها الفرعية العلمية والتقنية، جمّمعة بناء         
 .٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٣١على املعلومات الواردة إىل األمانة حىت 

  
  احلواشي 

،   Corr.1) و(A/54/20 والتصويب  ٢٠ الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة واخلمسون، امللحق رقم )١( 
 .املرفق األول
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 املرفق األول  
 

 ملخص عن تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 
   واستخدامه يف األغراض السلمية 

 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

أنشطة تتعلق بـرصد البيئة ومحايتها، وهو موضوع 
ذو أولوية لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية 

 ").الربنامج("

صوغ استراتيجية عاملية شاملة لرصد  -١ نعم 
 البيئة

أنشطة تتعلق بـإدارة املوارد الطبيعية، وهو موضوع 
 .مجذو أولوية للربنا

حتسني إدارة املوارد الطبيعية املوجودة  -٢ نعم 
 يف األرض

، الحظت اللجنة الفرعية ٢٠٠٢يف دورهتا لعام 
، األنشطة اجلاري ")اللجنة الفرعية("العلمية والتقنية 

تنفيذها من قبلُ من جانب هيئة الشراكة يف 
إيغوس، اليت هلا صلة مباشرة بالتوصية، واتفق على 

شاء فرقة عمل؛ ودعت اللجنة أنه ال حاجة إلن
الفرعية هيئة الشراكة يف إيغوس إىل تقدمي عرض 

عن أنشطتها إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني، 
 .٢٠٠٣يف عام 

صوغ وتنفيذ االستراتيجية املتكاملة  -٣  
 )إيغوس(للرصد العاملي 

 حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ -٤ نعم  

من اآلثار األدىن التقليل إىل احلد  -٥   
الضارة لألنشطة الفضائية على البيئة 

 احمللية والعاملية

أنشطة تتعلق بـالتطبيب عن بعد، وهو موضوع ذو 
 .أولوية للربنامج

استخدام "ستنظر اللجنة الفرعية يف بند 
تكنولوجيا الفضاء ألغراض العلوم الطبية 

 .يف دورهتا األربعني" والصحة العامة

 مات الصحة العامةحتسني خد -٦ نعم
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 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

أنشطة تتعلق بإدارة الكوارث، وهو موضوع ذو 
أولوية للربنامج، الذي أعد منيطة تدريبية تتكون من 

ويف عام . حلقات عمل إقليمية حول هذا املوضوع
، سيبدأ الربنامج يف تنفيذ مشاريع ٢٠٠٣

استرشادية كمتابعة لسلسلة حلقات العمل 
 .٢٠٠٣عام اإلقليمية، وسيستمر ذلك أيضا يف 

تنفيذ نظام "تقوم اللجنة الفرعية بالنظر يف بند 
" عاملي فضائي متكامل لتدبر الكوارث الطبيعية

 .٢٠٠٣–٢٠٠١يف إطار خطة عملها للفترة 

تنفيذ نظام متكامل وعاملي إلدارة  -٧ نعم
ختفيف الكوارث الطبيعية وجهود 

 اإلغاثة ودرء الكوارث

هو أحد املواضيع أنشطة تتعلق بـالتعليم عن بعد، و
 .ذات األولوية للربنامج

تشجيع حمو األمية وتعزيز التعليم  -٨  
 الريفي من خالل التعليم عن بعد

ملعارف عن طريق حتسني تبادل ا -٩   
تشجيع الوصول على النطاق  العاملي 

 إىل خدمات االتصاالت الفضائية

أعد الربنامج منيطة تدريبية تتكون من حلقات عمل 
ة حول استخدام وتطبيقات الشبكات العاملية إقليمي

، سيشجع ٢٠٠٣ويف عام . لسواتل املالحة
الربنامج إقامة مشاريع استرشادية كمتابعة لسلسلة 
حلقات العمل اإلقليمية واالجتماع الدويل للخرباء 

؛ وستدمج ٢٠٠٢ و٢٠٠١اليت عقدت يف عامي 
نتائج حلقات العمل واجتماع اخلرباء وكذلك 

تابعة املتعلقة هبا يف أعمال فرقة العمل اليت أنشطة امل
 .أنشئت من أجل هذه التوصية

حتسني الوصول عامليا إىل الشبكات  -١٠ نعم 
الفضائية للمالحة وحتديد املواقع 

 وتوافق تلك الشبكات

أحد األهداف الرئيسية لالجتماع املشترك بني 
الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي 

، سيبدأ الربنامج ٢٠٠٣تداء من عام اب: والربنامج
يف تنظيم سلسلة من الندوات عن تنفيذ نتائج مؤمتر 

القمة العاملي للتنمية املستدامة باستخدام علوم 
وتكنولوجيا الفضاء، وقد بدأ االجتماع املشترك 

، بالنظر ٢٠٠٣بني الوكاالت، منذ دورته يف عام 

تعزيز التنمية املستدامة عن طريق  -١١ نعم 
  حبوث الفضاءتطبيق نتائج
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 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

لتنمية نتائج مؤمتر القمة العاملي ل"يف بند عنوانه 
-٣٣انظر الفقرات " (املستدامة خبصوص الفضاء

 ).A/AC.105/791 من الوثيقة ٣٧

سلسلة حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
ووكالة الفضاء األوروبية بشأن علوم الفضاء 

 .األساسية

العلمية بالفضاء القريب فة حتسني املعر -١٢  
 واخلارجي من خالل أنشطة تعاونية

موضع نظر اللجنة " احلطام الفضائي"ظل بند  
الفرعية منذ وقت سابق النعقاد مؤمتر األمم 

املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء 
اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

رة ووفقا خلطة العمل للفت) اليونيسبيس الثالث(
؛ وسيكون معروضا على ٢٠٠٥-٢٠٠٢

اللجنة الفرعية يف دورهتا األربعني اقتراحات 
من جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت بشأن 
احلطام الفضائي عن التخفيف من احلطام، بناء 
على توافق يف اآلراء بني أعضاء جلنة التنسيق 

 ).A/AC.105/C.1/L.260انظر الوثيقة (

الفضاء القريب يئات محاية بحتسني  -١٣ 
من األرض والفضاء اخلارجي من 
 خالل التخفيف من احلطام الفضائي

حتسني التنسيق الدويل لألنشطة  -١٤ نعم  
  من األرضةبياملتعلقة باألجسام القر

استخدام مصادر القدرة النووية يف "ظل بند  
موضع نظر اللجنة الفرعية " الفضاء اخلارجي

اليونيسبيس الثالث، منذ وقت سابق النعقاد 
وكذلك من خالل الفريق العامل يف إطار هذا 

–٢٠٠٢البند، ووفقا خلطة العمل للفترة 
وقد قدم الفريق العامل إىل اللجنة . ٢٠٠٣

الفرعية جمموعة من اخليارات املمكنة بشأن أي 
خطوات إضافية قد تعترب مناسبة فيما يتعلق

محاية بيئات الفضاء القريب والفضاء  -١٥ 
من إجراء املزيد اخلارجي من خالل 

باستخدام مصادر البحوث املتعلقة 
 القدرة النووية
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 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

 ذلك مبصادر القدرة النووية يف الفضاء، مبا يف
وضع خطة عمل متعددة السنوات إضافية 

 ).A/AC.105/C.1/L.261انظر الوثيقة (

معلومات مقدمة من جانب االحتاد الدويل 
ة ومنظمة التعاون لالتصاالت السلكية والالسلكي

والتنمية يف امليدان االقتصادي واالحتاد الفلكي 
الدويل أثناء انعقاد دوريت اللجنة الفرعية الثامنة 

 ٢٠٠١والثالثني والتاسعة والثالثني، يف عامي 
، على التوايل، عن أنشطة تلك اهليئات ٢٠٠٢ و

بشأن موضوع أضيق نطاقا هو تداخل الترددات مع 
وعقب املبادرات اليت اختذهتا . عيعلم الفلك اإلشعا

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومنظمة الطريان 
املدين الدولية، اللتان صاغتا مواقف بشأن محاية 
نطاقات الترددات الراديوية الالزمة ألنشطتهما 

وفاحتتا الدول األعضاء فيهما لدعم هذه املواقف 
 اتفق يف املؤمترات العاملية لالتصاالت الراديوية،

االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة 
الفضاء اخلارجي على ضرورة أن تواصل الوكاالت 

املعنية إطالع الكيانات املهتمة األخرى بشأن 
 .املسألة

األدىن من التداخل التقليل إىل احلد  -١٦  
مع الترددات يف الطيف الكهرو 

 مغنطيسي

االضطالع أحد األهداف الرئيسية للربنامج يف 
. بأنشطته ضمن إطار كل موضوع ذي أولوية

ويقدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي املساعدة إىل 
الفريق العامل املخصص املعين بالتعليم التابع للجنة 
 .املعنية بسواتل رصد األرض بصفته رئيسا للفريق

حشد املوارد املالية من أجل "البند املعنون 
ت العلوم تنمية القدرات يف ميدان تطبيقا

سيكون موضع /كان" والتكنولوجيا الفضائية
نظر اللجنة الفرعية يف دورتيها التاسعة 

 .والثالثني واألربعني

تعزيز بناء القدرات عن طريق تنمية  -١٧ نعم
 املوارد البشرية وموارد امليزانيات
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 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

أحد األهداف الرئيسية للربنامج يف االضطالع 
ومنذ .  أولويةبأنشطة ضمن إطار كل موضوع ذي

، ظل املكتب يروج مبادرات حول ٢٠٠٠عام 
العامل لالحتفال بأسبوع الفضاء العاملي، بالتعاون 

مع الرابطة الدولية ألسبوع الفضاء؛ ونظم املكتب 
 يف املقر ٢٠٠٠أحداثا خاصة لألمم املتحدة يف عام 

 .ويف فيينا

زيادة الوعي لدى متخذي القرارات  -١٨ نعم 
 بأمهية األنشطة وعامة اجلمهور

 الفضائية

تعزيز آليات وطنية لتنسيق /إنشاء -١٩   
 األنشطة الفضائية

الفوائد العرضية لتكنولوجيا "لقد ظل بند  
موضع نظر " استعراض احلالة الراهنة: الفضاء

اللجنة منذ وقت سابق النعقاد اليونيسبيس 
 .الثالث

حتسني تبادل املعلومات بشأن الفوائد  -٢٠ 
 وحتسني ية لألنشطة الفضائيةاجلانب

 استخدامها

أنشطة "نظرت اللجنة الفرعية يف بند  
احلكومات والقطاع اخلاص الرامية اىل تعزيز 

يف " التعليم يف جمال العلوم واهلندسة الفضائية
دورهتا الثامنة والثالثني؛ أما البند املعنون 

سيكون موضع /فقد كان" الفضاء واجملتمع"
رتيها اخلامسة واألربعني نظر اللجنة يف دو

 ٢٠٠٢والسادسة واألربعني، يف عامي 
 .، على التوايل٢٠٠٣ و

توفري الفرص التعليمية للشباب لكي  -٢١ 
يتعلموا املزيد عن علوم وتكنولوجيا 

الفضاء ويشاركوا يف األنشطة 
 الفضائية

 اجمللس ٥٦/٥١منحت اجلمعية العامة يف قرارها 
 مراقب دائم لدى االستشاري جليل الفضاء مركز

اللجنة؛ وعقد الربنامج سلسلة من الندوات، بني 
، حول تعزيز مشاركة ٢٠٠٢ و٢٠٠٠عامي 

الشباب يف األنشطة الفضائية، دعما ألعمال 
 .اجمللس

 يف إطار جلنة ،إنشاء آلية تشاورية -٢٢  
استخدام الفضاء اخلارجي يف 

 لتيسري مشاركة ،األغراض السلمية
ذات التعاونية الشباب يف األنشطة 

  بالفضاءالصلة
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 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

استحداث جوائز تقديرية للمسامهات  -٢٣   
 البارزة يف أنشطة الفضاء

تأكيد الدور الذي تضطلع به إعادة  -٢٤   
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

األغراض السلمية وجلنتاها الفرعيتان 
وأمانتها يف استكشاف الفضاء 

اخلارجي واستخدامه يف األغراض 
 سلميةال

أنشطة جلمع األموال يضطلع هبا مكتب شؤون 
الفضاء اخلارجي لدعم أنشطة الربنامج، مبا يف ذلك 

 .إنشاء مراكز إقليمية وتشغيلها

كفالة آليات متويلية مستدامة للمراكز  -٢٥  
اإلقليمية املنتسبة لألمم املتحدة 

وزيادة دعم برنامج األمم املتحدة 
 للتطبيقات الفضائية

جتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة ظل اال
الفضاء اخلارجي ينظر، منذ دورته احلادية 

، يف بند جدول األعمال ٢٠٠١والعشرين، يف عام 
أساليب مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون "املعنون 

". بني الوكاالت يف جمال األنشطة املتصلة بالفضاء
شترك وقد قدمت نتائج املناقشات يف االجتماع امل

بني الوكاالت يف إطار هذا البنــد إىل اللجنــة 
 من الوثيقة ٢٤ -٨انظر الفقرات (الفرعية 

A/AC.105/791 للنظر يف البند يف الدورة الثالثة ،
 ).٢٠٠٣والعشرين، يف عام 

وسائل وآليات "نظرت اللجنة الفرعية يف بند 
تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام 

خلدمات الفضائية داخل هيئات التطبيقات وا
يف إطار خطة " منظومة األمم املتحدة وفيما بينها

؛ ويف السنوات ٢٠٠٣-٢٠٠١عملها للفتـرة 
السابقة، قدم االجتماع املشترك بني الوكاالت 

املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي تقارير إىل اللجنة 
 .الفرعية يف إطار هذا البند

م تشجيع زيادة استخدام النظ -٢٦ 
واخلدمات املتعلقة بالفضاء من جانب 

مؤسسات منظومة األمم املتحدة 
 والقطاع اخلاص

، أطلق مكتب شؤون الفضاء ٢٠٠٢يف عام 
اخلارجي برناجمه بشأن بناء القدرات يف قانون 
الفضاء بتنظيم حلقة العمل األوىل بشأن قانون 

الفضاء؛ وخيطط املكتب لتنظيم حلقة عمل واحدة 
 .ل قانون الفضاءكل سنة يف جما

حالة "تنظر اللجنة الفرعية القانونية يف بند 
وتطبيق معاهدات األمم املتحدة اخلمس بشأن 

 .يف دوراهتا السنوية" الفضاء اخلارجي

دعوة الدول للتصديق على معاهدات  -٢٧ 
الفضاء اخلارجي أو االنضمام إليها 
ودعوة املنظمات احلكومية الدولية 

 إىل إعالن القبول هبا
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 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

بند جدول أعمال لكل من اللجنتني الفرعيتني  
التابعتني للجنة؛ تنظر فيه اللجنة يف إطار البند 

 ".مسائل أخرى"املعنون 

مواصلة النظر يف هيكل جدول  -٢٨ 
أعمال جلنة استخدام الفضاء 

اخلارجي يف األغراض السلمية 
 وجلنتيها الفرعيتني وأساليب عملها

لوكاالت املعين بأنشطة ظل االجتماع املشترك بني ا
الفضاء اخلارجي ينظر، منذ دورته احلادية والعشرين، 

، يف بند جدول األعمال املعنون ٢٠٠١يف عام 
أساليب مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني "

وقد ". الوكاالت يف جمال األنشطة املتصلة بالفضاء
قدمت نتائج املناقشات يف االجتماع املشترك بني 

انظر ( إطار هذا البند إىل اللجنة الفرعية الوكاالت يف
، للنظر A/AC.105/791 من الوثيقة ٢٤-٨الفقرات 

 ).يف البند يف الدورة الثالثة والعشرين

وسائل وآليات "تنظر اللجنة الفرعية يف بند 
تعزيز التعاون بني الوكاالت وزيادة استخدام 
التطبيقات واخلدمات الفضائية داخل هيئات 

يف إطار " مم املتحدة وفيما بينهامنظومة األ
؛ ويف ٢٠٠٣-٢٠٠١خطة عملها للفترة 

السنوات السابقة، قدم االجتماع املشترك بني 
الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي 
 .تقارير إىل اللجنة الفرعية يف إطار هذا البند

تعزيز تنسيق األنشطة ذات النفع  -٢٩ 
 املتبادل بني جلنة استخدام الفضاء

اخلارجي يف األغراض السلمية وسائر 
 هيئات األمم املتحدة 

بدأت األمانة املؤقتة ملؤمتر القارة األمريكية الرابع 
املعين بالفضاء، الذي عقد يف كارتاخينا دي 

، ٢٠٠٢مايو / أيار١٧ إىل ١٤كولومبيا، من 
بالنظر يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث يف 

 .سياق إقليمي

لنظر يف إىل ااجملتمع الدويل دعوة  -٣٠  
ريية توصيات املؤمترات التحض

 اإلقليمية اخلاصة باليونيسبيس الثالث

، ٥٤/٦٨عمال بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
مت تنقيح اختصاصات الصندوق االستئماين لربنامج 
األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية لكي تشمل تنفيذ 

 .توصيات اليونيسبيس الثالث

إنشاء صندوق طوعي خاص لألمم  -٣١  
املتحدة لغرض تنفيذ توصيات 

 الثالثيسبيس اليون

تشمل حلقات العمل املشتركة بني األمم املتحدة 
 ٢٠٠١واالحتاد الفلكي الدويل اليت تعقد منذ عام 

 .جلسة خاصة مبعاجلة هذا املوضوع

حشد املوارد املالية من "يتصل بالبند املعنون 
لقدرات يف ميدان تطبيقات العلوم أجل تنمية ا

سيكون /، الذي كان"الفضائيةوالتكنولوجيا 
موضع نظر اللجنة الفرعية يف دورتيها التاسعة 

 .والثالثني واألربعني

حتديد مصادر متويل جديدة وابتكارية  -٣٢ نعم
م تنفيذ توصيات اليونيسبيس لدع

 الثالث
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 األنشطة األخرى
البنود ذات الصلة من جدول أعمال اللجنة 

 وهيئاهتا الفرعية
أنشئت فرقة 

 )أ(التوصية )ب(العمل

غاية جامعة ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف 
 .يذ أنشطتهتنف

غاية جامعة للجنة وهيئاهتا الفرعية يف 
 .االضطالع بأعماهلا

مواصلة تعزيز استخدام الفضاء  -٣٣ 
اخلارجي يف األغراض السلمية، من 

املرتادة "خالل التعاون بني البلدان 
غري املرتادة "والبلدان " للفضاء
وكذلك فيما بني البلدان " للفضاء

ين، مبا يف النامية، وإشراك اجملتمع املد
 ذلك الصناعة

  
، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع        "إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية        : األلفية الفضائية  "ُرقّمت التوصيات وفقا لتسلسل ورودها يف القرار املعنون            )أ( 
  A.00.I.3    ١، الفصل األول، القرار. 

 .ر املرفق الثاين   ملزيد من املعلومات عن فرق العمل، انظ         )ب( 
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  املرفق الثاين
            مشاركة الدول األعضاء واهليئات يف فرق العمل

  
 هيئات منظومة األمم املتحدة 

 واملنظمات املشاركة يف فرقة العمل 
 )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

 الدول األعضاء يف فرقة العمل 
   )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

العدد ات واملنظماتاهليئ  )أ(فرقة العمل )الرؤساء(الرئيس  العدد البلدان

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
وبرنامج األمم املتحدة للمراقبة الدولية 

للمخدرات واللجنة االقتصادية ألوروبا 
واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط 

حدة وبرنامج األمم املت) اإلسكاب(اهلادئ 
ومنظمة األمم املتحدة للتربية ) اليونيب(للبيئة 

 ووكالة الفضاء)ب()اليونسكو(والعلم والثقافة 
واجلمعية الدولية للمسح ) اإليسا(األوروبية 

التصويري واالستشعار عن بعد ومرصد 
 مانيال واجمللس االستشاري جليل الفضاء 

١٠ االحتاد الروسي واألرجنتني وأستراليا 
وايطاليا )  االسالمية–هورية مج(وإيران 

وباكستان والربتغال وبيالروس 
واجلمهورية العربية السورية والصني 

والعراق وفرنسا والفلبني وكازاخستان 
ولبنان واملغرب واملكسيك واململكة 
العربية السعودية ومنغوليا واململكة 
املتحدة ونيجرييا والواليات املتحدة 

 األمريكية واليابان

 -مجهورية (إيران  ٢٣
واجلمهورية ) االسالمية

 العربية السورية

 استراتيجية الرصد البيئي -١

اللجنة االقتصادية ألوروبا واإلسكاب 
 ومرصد مانيال واجلمعية )ب(واليونسكو

الفلكية الفلبينية واجمللس االستشاري جليل 
 الفضاء

االحتاد الروسي وأذربيجان وأستراليا  ٦
وايطاليا ) مية اإلسال-مجهورية (وإيران 

وباكستان والربازيل والربتغال وبلغاريا 
واجلمهورية التشيكية واجلمهورية 

العربية السورية وشيلي والصني والعراق 
وفرنسا والفلبني وكازاخستان وكندا 

ولبنان واملغرب واململكة العربية 
السعودية واململكة املتحدة ومنغوليا 
ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة 

 ليابانوا

إدارة املوارد الطبيعية  -٢ اهلند ٢٧
 لألرض
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 واملنظمات املشاركة يف فرقة العمل 
 )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

 الدول األعضاء يف فرقة العمل 
   )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

العدد ات واملنظماتاهليئ  )أ(فرقة العمل )الرؤساء(الرئيس  العدد البلدان

 واملنظمة العاملية )ب(اإلسكاب واليونسكو
لألرصاد اجلوية ومرصد مانيال واجلمعية 

 الفلكية الفلبينية

االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني  ٥
 -مجهورية (وأستراليا وإيران 

ل وايطاليا وباكستان والربازي) اإلسالمية
والربتغال وبلغاريا وتركيا واجلمهورية 
التشيكية واجلمهورية العربية السورية 

والصني والعراق والفلبني وكازاخستان 
وكندا وكوبا ولبنان واململكة العربية 

السعودية ونيجرييا وهنغاريا والواليات 
 املتحدة واليابان

 التنبؤ بالطقس واملناخ -٤ الربتغال ٢٥

 ومرصد )ج(حة العامليةاإلسكاب ومنظمة الص
مانيال واجلمعية الفلكية الفلبينية واجمللس 

 االستشاري جليل الشباب

أذربيجان واألرجنتني وأستراليا وإيران  ٥
وايطاليا )  اإلسالمية-مجهورية (

وباكستان والربازيل والربتغال وبلغاريا 
وتركيا واجلمهورية التشيكية 

واجلمهورية السلوفاكية واجلمهورية 
ربية السورية والصني والعراق الع

والفلبني وكازاخستان وكندا وكوبا 
ونيجرييا ولبنان واململكة العربية 

 السعودية والواليات املتحدة

 الصحة العامة -٦ كندا ٢٣

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية وأمانة 
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

إلسكاب واليونيب ومنظمة األغذية وا
 والزراعة لألمم املتحدة واليونسكو 

  واإليسا )ج(ومنظمة الصحة العاملية
والرابطة األوروبية للسنة الدولية للفضاء 

 ومرصد مانيال واجلمعية ) يوريسي(

١٣  االحتاد الروسي وأذربيجان واألرجنتني
وأستراليا وإكوادور وأملانيا واندونيسيا 

وايطاليا )  اإلسالمية-مجهورية (وإيران 
وباكستان والربازيل والربتغال وبريو 

وبيالروس وتايلند وتركيا واجلمهورية 
التشيكية واجلمهورية العربية السورية 

والسنغال وشيلي والصني وفرنسا 
والفلبني وفنلندا وكازاخستان وكندا

 الكوارثادارة  -٧ الصني وفرنسا وكندا ٤٠
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 هيئات منظومة األمم املتحدة 
 واملنظمات املشاركة يف فرقة العمل 

 )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (
 الدول األعضاء يف فرقة العمل 

   )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

العدد ات واملنظماتاهليئ  )أ(فرقة العمل )الرؤساء(الرئيس  العدد البلدان

الفلكية الفلبينية واجمللس االستشاري جليل 
 الشباب

ولومبيا ولبنان ومصر وكوبا وك
واملغرب واملكسيك واململكة العربية 
السعودية واململكة املتحدة ونيجرييا 
واهلند وهنغاريا والواليات املتحدة 

 واليابان واليونان

اإلسكاب واالحتاد الدويل لالتصاالت 
السلكية والالسلكية واملعهد األمريكي 

حة اجلوية والفضائية وجلنة التماس بني للمال
أجهزة اخلدمة املدنية من مستعملي النظام 
العاملي لتحديد املواقع واإليسا ويوريسي 
واملفوضية األوروبية واملنظمة األوروبية 

لسالمة املالحة اجلوية والرابطة الدولية ملعاهد 
املالحة واملكتب الدويل لألوزان واملقاييس 

 للمّساحني واخلدمة الدولية واالحتاد الدويل
 للنظم العاملية لتحديد املواقع

١٢ االحتاد الروسي وأستراليا وأملانيا وإيران 
وايطاليا )  اإلسالمية-مجهورية (

وباكستان والربازيل والربتغال وبلغاريا 
وبولندا وبيالروس وتركيا واجلمهورية 
التشيكية واجلمهورية العربية السورية 

وشيلي والعراق ومجهورية كوريا 
والصني وفرنسا والفلبني وكندا 

وكولومبيا ولبنان وماليزيا واملغرب 
واململكة العربية السعودية ومنغوليا 
والنمسا واهلند وهنغاريا والواليات 

 املتحدة واليابان

ايطاليا والواليات  ٣٢
 املتحدة

النظم الساتلية املالحية  -١٠
 العاملية

يوريسي واجلمعية  و)ب(اإلسكاب واليونسكو
الدولية للمسح التصويري واالستشعار عن 

بعد واجلمعية الوطنية للفضاء ومرصد مانيال 
واجلمعية الفلكية الفلبينية واجمللس االستشاري 

 جليل الفضاء

االحتاد الروسي وأذربيجان وإيران  ٨
وباكستان )  اإلسالمية-مجهورية (

والربازيل والربتغال وبيالروس وبريو 
ا واجلمهورية التشيكية وتركي

واجلمهورية العربية السورية وجنوب 
أفريقيا وشيلي والصني والعراق والفلبني 
ولبنان ومصر واملغرب واململكة العربية 
السعودية ومنغوليا وموناكو واململكة 

املتحدة ونيجرييا واهلند والواليات 
 املتحدة

 التنمية املستدامة -١١ نيجرييا ٢٦
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 واملنظمات املشاركة يف فرقة العمل 
 )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

 الدول األعضاء يف فرقة العمل 
   )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

العدد ات واملنظماتاهليئ  )أ(فرقة العمل )الرؤساء(الرئيس  العدد البلدان

واإليسا ) كوسبار(اء جلنة أحباث الفض
واللجنة األوروبية لعلوم الفضاء التابعة 

ملؤسسة العلوم األوروبية واالحتاد الفلكي 
الدويل واجلمعية الوطنية للفضاء واجمللس 
االستشاري جليل الفضاء ومؤسسة محاية 

 الفضاء 

االحتاد الروسي وأستراليا وإيران  ٧
وباكستان )  اإلسالمية-مجهورية (

وبولندا واجلمهورية التشيكية والربازيل 
واجلمهورية العربية السورية والصني 
والعراق وفنلندا وكازاخستان ولبنان 
واململكة العربية السعودية واململكة 
 املتحدة والواليات املتحدة واليابان

 من ةبيجسام القراأل -١٤ اململكة املتحدة ١٧
 األرض

اإلسكاب واليونسكو وكوسبار واإليسا 
حتاد الفلكي الدويل ومرصد مانيال واال

 واجمللس االستشاري جليل الفضاء 

أذربيجان واألرجنتني وإكوادور وإيران  ٧
وباكستان )  االسالمية–مجهوية (

والربازيل والربتغال وبوليفيا وبريو 
واجلمهورية العربية السورية وفرنسا 

والفلبني وكازاخستان وكندا 
 وكولومبيا ولبنان ومصر واملغرب

واململكة العربية السعودية ونيجرييا 
واهلند وهنغاريا والواليات املتحدة 

 واليابان

 بناء القدرات -١٧ اليابان ٢٤

 ووكالة الفضاء )ب(اإلسكاب واليونسكو
النمساوية وكوسبار واإليسا ويوريسي 

ورابطة القانون الدويل وجامعة الفضاء الدولية
واجلمعية الدولية للمسح التصويري 

ستشعار عن بعد ومرصد مانيال واجلمعية واال
الوطنية للفضاء واجلمعية الفلكية الفلبينية 

واجمللس االستشاري جليل الفضاء والرابطة 
 الدولية ألسبوع الفضاء 

١٤ )  اإلسالمية-مجهورية (أستراليا وإيران 
وايطاليا وباكستان والربازيل والربتغال 

وبوليفيا وبريو واجلزائر واجلمهورية 
لتشيكية واجلمهورية العربية السورية ا

والعراق وفرنسا والفلبني وكازاخستان 
ولبنان وماليزيا ومصر واملغرب والنمسا 

 ونيجرييا والواليات املتحدة

النمسا والواليات  ٢٢
 املتحدة

 زيادة الوعي -١٨
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 هيئات منظومة األمم املتحدة 
 واملنظمات املشاركة يف فرقة العمل 

 )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (
 الدول األعضاء يف فرقة العمل 

   )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين١٥حىت (

العدد ات واملنظماتاهليئ  )أ(فرقة العمل )الرؤساء(الرئيس  العدد البلدان

اإلسكاب واإليسا ومرصد مانيال واجلمعية 
الفلبينية الوطنية للفضاء واجلمعية الفلكية 
 واجمللس االستشاري جليل الفضاء

 -مجهورية (أستراليا وأملانيا وإيران  ٦
وباكستان واجلزائر ) اإلسالمية

واجلمهورية التشيكية واجلمهورية 
العربية السورية وجنوب أفريقيا وفرنسا 

والفلبني وكازاخستان وكولومبيا 
 واملغرب ونيجرييا

ريةمصادر التمويل االبتكا -٣٢ فرنسا ١٤

 .عدد فرق العمل يتفق مع العدد املخصص للتوصية املعنية الصادرة عن اليونيسبيس الثالث، مثلما ورد يف املرفق األول                        )أ(  
 .ستبلغ عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي           )ب(  
 .لغرض تلقي املعلومات فقط     )ج(  
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    العمل األهداف والنواتج الرئيسية اليت ستنجزها فرق 

التقارير املرحلية اليت قدمت إىل جلنة 
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 )أ(التوصية اليت تنفذها فرقة العمل األهداف النواتج الرئيسية اليت ستنجز )ب(التابعة هلا حىت اآلن

A/AC.105/2002/CRP.8  
 A/AC.105/C.1/2002/CRP.14 و

مشاريع استرشادية تتعلق، على سبيل 
املثال، برصد البيئة على الصعد الوطنية 

واإلقليمية والعاملية؛ ومؤمتر عاملي، 
؛ ٢٠٠٣تدعمه األمم املتحدة، يف عام 

وتقرير يبني الفائدة العملية لنظم الرصد 
 .الفضائية

معاجلة االحتياجات واملتطلبات الالزمة 
يتها من خالل الستخدام البيئة ومحا

وسائل التحسني واملراقبة اليت توافق 
عليها خمتلف الدول ووضع استراتيجية 

رصد بيئي شاملة على نطاق العامل 
لعمليات املراقبة العاملية الطويلة األمد 

باالرتكاز إىل ما هو موجود من 
 .قدرات فضائية وأرضية

صوغ استراتيجية عاملية شاملة  -١
 لرصد البيئة

A/AC.105/C.1/2002/CRP.19  تقرير شامل عن قصص النجاح حول
العامل؛ وجمموعة من االستراتيجيات 
وخطط العمل من الدول األعضاء 

ووكاالت الفضاء واهليئات الدولية من 
 .أجل اإلدارة الفعالة للموارد الطبيعية

استبانة االستراتيجيات وخطط العمل 
املناسبة لتحسني إدارة املوارد الطبيعية 

ة سبل ووسائل تعزيز التعاون ومعاجل
الدويل ملساعدة البلدان النامية يف 

جهودها لتحسني إدارة املوارد الطبيعية 
 .لألرض من أجل حتسني نوعية احلياة

حتسني إدارة املوارد الطبيعية  -٢
 املوجودة يف األرض

A/AC.105/2002/CRP.11 
 A/AC.105/C.1/2002/CRP.10 و

اء مجع تقارير من الدول األعض
واملنظمات الدولية عن األنشطة احلالية 
فيما يتعلق بتطبيقات سواتل األرصاد 

اجلوية واملناخ، مبا يف ذلك قصص 
النجاح والصعوبات فيما يتعلق بنشر 
البيانات واالستراتيجيات الرامية إىل 

تطوير التعاون الدويل بني الدول 
األعضاء؛ وتقرير تقييم يدرس النطاق 

اقتراح وتنفيذ إجراءات تسهم يف 
تشجيع التعاون الدويل يف ميدان 

تطبيقات سواتل األرصاد اجلوية واملناخ 
ع املنظمات والربامج بتعاون وثيق م
 .الوطنية والدولية

 حتسني التنبؤ بالطقس واملناخ -٤
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التقارير املرحلية اليت قدمت إىل جلنة 
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 )أ(التوصية اليت تنفذها فرقة العمل األهداف النواتج الرئيسية اليت ستنجز )ب(التابعة هلا حىت اآلن

واتل الطقس احلايل لتطبيقات س
واملناخ، واستبانة اجملاالت األكثر 

تبشريا لتطوير التعاون الدويل، وإدراج 
توصيات لكي تنفذ وإجراءات مقترحة 
 .لكي تتخذ من قبل متخذي القرارات

A/AC.105/2002/CRP.16 
 A/AC.105/C.1/2002/CRP.9 و

شبكة دولية إلدارة املعارف بشأن 
 أداة –أمراض القلب واألوعية الدموية 

دعم الختاذ القرارات اإلكلينيكية 
ألمراض القلب واألوعية الدموية؛ 

ملي تنظمه األمـــم املتحــدة ومؤمتر عا
عن التطبيب عن بعد الخصائيي 

التطبيب عن بعد واملهتمني به من 
املسؤولني احلكوميني؛ وتقــرير عن 

حالة التطبيب عن بعد وإمكاناته على 
 .نطاق العامل

معاجلة التحديات التكنولوجية 
والتنظيمية املتصلة بإيضاح الفائدة 

ئم على العملية للتطبيب عن بعد القا
الفضاء يف حتسني تنظيم وإدارة الرعاية 
 .الصحية، وخصوصا يف البلدان النامية

 حتسني خدمات الصحة العامة -٦

A/AC.105/C.1/L.254) املرفق األول(
 A/AC.105/C.1/L.263و
 A/AC.105/C.1/2002/CRP.8و

دراسة مفصلة تدرس باستفاضة كيفية 
إنشاء نظم فضائية عاملية إلدارة 

ث الطبيعية؛ وجمموعة من الكوار
التوصيات بشأن كيفية االستعمال 
الكامل ملا هو موجود من موارد 

وآليات ومبادرات فضائية وأرضية 
إلدارة الكوارث وكيفية ضمان 

التطوير املستدام واملستقر لنظم إدارة 
 .الكوارث املوجودة

حتليل اآلليات والتكنولوجيات احلالية، 
ول، وحتديد املتطلبات، ووضع حل

وتقدمي توصيات تؤدي إىل تنفيذ نظام 
فضائي عاملي متكامل إلدارة الكوارث 

الطبيعية واستعماله من قبل الدول 
 .األعضاء

تنفيذ نظام متكامل وعاملي  -٧
إلدارة ختفيف الكوارث 

الطبيعية وجهود اإلغاثة ودرء 
 الكوارث

A/AC.105/2002/CRP.13 
)املرفق الثاين( A/AC.105/C.1/L.254و

تقرير يتضمن معلومات عن األنشطة 
الوطنية والدولية ذات الصلة بشأن 

استقصاء اجلهود الدولية واالقليمية 
السلكي ساتلياجلارية لتحقيق نظام

حتسني الوصول عامليا إىل  -١٠
الشبكات الفضائية للمالحة
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استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 )أ(التوصية اليت تنفذها فرقة العمل األهداف النواتج الرئيسية اليت ستنجز )ب(التابعة هلا حىت اآلن

الترويج لالستفادة من خدمات 
الشبكات العاملية لسواتل املالحة 
واستخدامها ونوعيتها، ويتضمن 

مقترحات بشأن توصيات حمددة إىل 
جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

األغراض السلمية وغريها من كيانات 
ة واملنظمات غري احلكومية األمم املتحد

والدول األعضاء واملنظمات الدولية 
ذات الصلة، فيما يتعلق بتطوير 

الشبكات العاملية لسواتل املالحة 
والتنسيق فيما بينها وزيادة استخدامها، 

وخصوصا فيما يعود بالنفع على 
 .البلدان النامية

سلس متعدد وضعيات التشغيل 
للمالحة وحتديد املواقع يف مجيع أحناء 
العامل؛ وتقدير النماذج الدولية احلالية 

يف التعاون والتنسيق على الصعيد 
الدويل، واستبانة تلك النماذج اليت 

تنطوي على امكانات لتطبيقها على 
الشبكات العاملية لسواتل املالحة 

هتا واهتمامات املتطورة وخدما
مستعملي هذه الشبكات؛ واقتراح 

توصيات حمددة ألجل األمم املتحدة 
والدول األعضاء وغري ذلك من 

املنظمات الدولية بشأن اجراءات العمل 
اليت ينبغي اختاذها للترويج الهتمامات 

مستعملي الشبكات العاملية لسواتل 
املالحة، ورفع مستوى الوعي، وحتسني 

 االستفادة من خدمات النوعية، وتيسري
هذه النظم، وخصوصا يف البلدان 

النامية؛ واقتراح توصيات حمددة بشأن 
 .التنسيق والتعاون على الصعيد العاملي

وحتديد املواقع وتوافق تلك 
 الشبكات

A/AC.105/2002/CRP.14 
 A/AC.105/C.1/2002/CRP.17 و
 

يقدم التقرير النهائي إىل اللجنة الفرعية 
 يف دورهتا األربعني

)A/AC.105/C.1/L.264) املرفق(( 

تقرير يشمل خطط عمل مقترحة لكي 
تتبعها احلكومات من أجل تنفيذ 

التوصية، ويصف، ضمن أشياء أخرى، 
إمكانيات البيانات والقدرات الفضائية 
لدعم اختاذ القرارات ألغراض التنمية، 

كانية التكنولوجيات الفضائية على وإم
رصد التنمية واملخاطر البيئية، وإنتاج 
الغذاء، واملؤثرات والتطورات البيئية، 

تقييم الوضع احلايل لتطبيق األحباث 
الفضائية يف جمال التنمية املستدامة؛ 

واستبانة جوانب البحوث الفضائية اليت 
ميكن أن يكون هلا تأثري إجيايب على 

التنمية املستدامة؛ ووضع مقترح خلطة 
سبة بشأن عمل تقدم توصيات منا

الطريقة اليت ميكن أن تدعم هبا البحوث 
 .الفضائية التنمية املستدامة

تعزيز التنمية املستدامة عن  -١١
 حبوث طريق تطبيق نتائج

 الفضاء
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التقارير املرحلية اليت قدمت إىل جلنة 
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 )أ(التوصية اليت تنفذها فرقة العمل األهداف النواتج الرئيسية اليت ستنجز )ب(التابعة هلا حىت اآلن

واحلاجة الستبانة مراكز امتياز إقليمية 
والعمل معها بطريقة منهجية وتعاونية، 

واحلاجة الستبانة الوكاالت اإلمنائية 
وغريها من الكيانات العاملة يف ميدان 

مرفق (مية املستدامة والتفاعل معها التن
 ).A/AC.105/C.1/L.264الوثيقة

A/AC.105/2002/CRP.13/Rev.1 
 

موجز هليكل ونطاق األنشطة اجلارية؛ 
ودراسة عن أعمال أفرقة االخصائيني 

ن ذات أو الدول النشطة يف امليادي
الصلة؛ ومقترح خلطوات من أجل 

حتسني التعاون الدويل يف اجملاالت ذات 
الصلة؛ وتقرير سنوي إىل اللجنة 

 والسنوات ٢٠٠٣الفرعية يف عام 
املقبلة عن املوضوع؛ وحتليل الثغرات 

 . املستبانة

استعراض مضمون وهيكل وتنظيم 
اجلهود اجلارية يف جمال األجسام القريبة 

تبانة الثغرات يف العمل من األرض؛ واس
اجلاري حيث يكون مطلوبا تنسيق 

أو حيث ميكن أن تقدم دول /إضايف و
أو كيانات أخرى إسهاما؛ واقتراح 

خطوات لتحسني التنسيق الدويل 
 .بالتعاون مع اهليئات املختصة املناسبة

حتسني التنسيق الدويل لألنشطة  -١٤
 من القريبةاملتعلقة باألجسام 

 األرض

A/AC.105/2002/CRP.12 
املرفق (A/AC.105/C.1/L.254 و

 )الثالث

قائمة مبا هو موجود حاليا من بنيات 
حتتية لبناء القدرات، مبا يف ذلك 

الزماالت الدراسية، بتفاصيلها؛ وتقرير 
عن طرائق التعليم ومواده وخرباته لدى 

البلدان واملنظمات املرتادة للفضاء 
 .ألجل الشباب

ت عما هو موجود التشارك يف املعلوما
حاليا من بنيات حتتية، مبا يف ذلك 

الزماالت الدراسية، للعلماء واملهندسني 
والتقنيني، وتعزيز فرص التثقيف 

والتدريب املتاحة هلم؛ وتنظيم اجتماع 
يف شكل ملتقى لتبادل املعلومات 

واخلربات والدراية العملية عن طرائق 
التعليم ومواد التعليم لدى البلدان 

ظمات املرتادة للفضاء ألجل واملن
 .الشباب

تعزيز بناء القدرات عن طريق  -١٧
تنمية املوارد البشرية وموارد 

 امليزانيات
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استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
السلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 )أ(التوصية اليت تنفذها فرقة العمل األهداف النواتج الرئيسية اليت ستنجز )ب(التابعة هلا حىت اآلن

A/AC.105/2002/CRP.17 
 A/AC.105/C.1/2002/CRP.15 و

تقرير إىل جلنة استخدام الفضاء يف 
األغراض السلمية يشمل قائمة بأمثلة 

 .توضحية ألنشطة التوعية العامة

تقييم اجلهود اجلارية لزيادة الوعي 
وسط متخذي القرارات وعامة 

اجلمهور بقيمة األنشطة الفضائية 
والدور الذي ميكن أن تؤديه تلك 

األنشطة يف جماالت أساسية مثل التنمية 
املستدامة؛ وإعداد قائمة بأمثلة 

توضيحية ألنشطة التوعية الناجحة؛ 
واستبانة أنشطة التوعية املمكنة، 

ا فيما يتعلق بأعمال جلنة خصوص
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

السلمية ومكتب شؤون الفضاء 
اخلارجي؛ وتوصيات بشأن أنشطة 

 .التوعية املقبلة

زيادة الوعي لدى متخذي  -١٨
القرارات وعامة اجلمهور بأمهية 

 األنشطة الفضائية

 A/AC.105/C.1/2002/CRP.7 اء تقرير إىل جلنة استخدام الفض
اخلارجي يف األغراض السلمية يشمل 

 .معلومات ومقترحات

إجياد موارد مالية أخرى، إضافة إىل 
الصندوق االستئماين لربنامج األمم 
املتحدة للتطبيقات الفضائية، لتنفيذ 

 .توصيات اليونيسبيس الثالث

حتديد مصادر متويل جديدة  -٣٢
م تنفيذ توصيات وابتكارية لدع

 اليونيسبيس الثالث

  
، منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع         "إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية          : األلفية الفضائية  "رقّمت التوصيات وفقا لتسلسل ورودها يف القرار املعنون               )أ( 
  A.00.I.3    ١، الفصل األول، القرار. 
التقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا التاسعة            قدمت مجيع فرق العمل تقارير شفوية إىل اللجنة الفرعية العلمية و            )ب( 
 .٢٠٠٢أو إىل اللجنة يف دورهتا اخلامسة واألربعني، يف عام          /والثالثني و   
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