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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

تنفيذ خطة عمل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لتنفيذ  
توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 

   استراتيجية مكتب شؤون الفضاء اخلارجي: واستخدامه يف األغراض السلمية
  مذكرة من األمانة العامة          

ــرارها    -١ ــة يف ق ــية العام ــدت اجلمع خ ٥٩/٢أيــؤر  ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٠ امل
خطـة العمـل الـيت اقترحـتها جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية يف تقريرها                      

اخلارجي عـن اسـتعراض تنفـيذ توصـيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء                
، ووافقت على أن جيرى     )A/59/174) (اليونيسـبيس الثالث  (واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية        

مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة استعراضــا لألنشــطة املدرجــة يف خطــة  
، ٢٠٠٥العمـل كـي ينفّذها املكتب وأن يقدم إىل اللجنة يف دورا الثامنة واألربعني ، يف عام                  

 .قتراحه بشأن الطريقة اليت ميكن أن تدرج ا تلك األنشطة يف برنامج عملها

ــنفّذها       -٢ وقُدمــت اســتراتيجية املكتــب لتنفــيذ األنشــطة احملــددة يف خطــة العمــل لكــي ي
ــن      ــني، م ــنة واألربع ــا الثام ــب إىل اللجــنة يف دور ــران١٧ إىل ٨املكت ــيه / حزي  )١(،٢٠٠٥يون

 .دورةونظرت فيها اللجنة يف تلك ال

ويتضـمن مـرفق هـذه الوثـيقة اسـتراتيجية املكتـب بالصيغة اليت اتفقت عليها اللجنة يف                   -٣
وتشـري أرقـام الفقـرات الـواردة ضـمن قوسـني يف التقرير املرفق إىل            . (دورـا الثامـنة واألربعـني     

 ).A/59/174الفقرات الواردة يف الوثيقة 
 

 احلاشية
 .٤٢، الفقرة )A/60/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  (1)
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   املرفق    
ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية تنفيذ خطة عمل جلنة استخدام الف  

لتنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء 
استراتيجية مكتب شؤون : اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

   الفضاء اخلارجي
  مقدمة -أوال  

فيذ  استعراضـا مخسيا لتن    ٢٠٠٤أكـتوبر   / تشـرين األول   ٢٠أجـرت اجلمعـية العامـة يف         -١
توصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف     

يولــيه / متــوز٣٠ إىل ١٩الــذي عقــد يف فييــنا مــن  ") اليونيســبيس الثالــث("األغــراض الســلمية 
وكــان معروضــا عــلى اجلمعــية العامــة إلجــراء هــذا االســتعراض مذكــرة مــن األمــني  ) أ(.١٩٩٩

استعراض "ريـر جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية املعنون             العـام حيـيل ـا تق      
تنفـيذ توصـيات مؤمتـر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف       

 ).A/59/174" (األغراض السلمية

األلفية "وأظهـر تقريـر اللجـنة الـتقدم اهلـام الـذي أحـرز يف حتويل اإلمكانات املعلنة يف                  -٢
الذي اعتمده اليونيسبيس الثالث إىل     ) ب(،"إعـالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية      : الفضـائية 

وقد قدم هذا التقرير عرضا للنتائج اليت توصلت إليها اللجنة عقب حتليلها            . واقـع عـلى األرض    
قترحه من أنشطة   وما ت " اليونيسبيس الثالث "لنـتائج إجـراءات املـتابعة املـتخذة لتنفـيذ توصيات            

وتشــكّل هــذه . لــتحويل تلــك النــتائج إىل فوائــد ملموســة، وبــين ماهــية تلــك الفوائــد املــتوقعة  
األنشـطة املقـترحة، جمـتمعة، خطـة عمـل اللجـنة ملواصـلة تطويـر القـدرات الفضـائية واستغالهلا            

ات العاملــية وغــريه مــن املؤمتــر" اليونيســبيس الثالــث"لــبلوغ األهــداف اإلمنائــية الــيت أكّــد علــيها 
املعقــودة يف إطــار مــنظومة األمــم املــتحدة، ال ســيما مؤمتــر قمــة األلفــية، ومؤمتــر القمــة العــاملي  

 ).١٦٦ – ١٣٠انظر الفقرات (للتنمية املستدامة ومؤمتر القمة العاملي تمع املعلومات 

 ٢٠٠٤أكــتوبر / تشــرين األول٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢وأيــدت اجلمعــية العامــة يف قــرارها   -٣
ويــتوخى أن تضــطلع باألنشــطة احملــددة املقــترحة يف خطــة . خطــة العمــل الــيت اقترحــتها اللجــنة

العمـل الـدول األعضـاء وهيـئات األمـم املـتحدة واملـنظمات احلكومـية الدولـية واملـنظمات غري                  
ــية واإلقليمــية، فضــال عــن قطــاع الصــناعة، لضــمان       احلكومــية وغريهــا مــن املؤسســات الوطن

ــية     اســتخدام الفضــاء يف  ســبيل دعــم جــداول األعمــال العاملــية الشــاملة للتنمــية املســتدامة وتلب
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وتدعو . احتـياجات التنمـية البشـرية عـلى الصـعيد العـاملي وتنمـية القـدرات املتعددة القطاعات                 
وضمن ذلك اإلطار، انتقت اللجنة     . خطـة العمـل أيضا إىل تطوير قدرات فضائية عاملية منسقة          

 .أن ينفذها مكتب شؤون الفضاء اخلارجيأيضا أنشطة معينة ميكن 

وفـيما يـلي شـرح السـتراتيجية املكتـب اخلاصـة بتنفـيذ األنشطة الواردة يف خطة عمل            -٤
 .اللجنة

  
   تنفيذ األنشطة الواردة يف خطة العمل      -ثانيا  

نظــر املكتــب، يف معــرض استعراضــه لألنشــطة الــواردة يف خطــة العمــل، يف تلــك الــيت  -٥
لكـي يـنفذها املكتب، كما نظر يف األهداف األعم للخطة بقصد تقدمي الدعم              حددـا اللجـنة     

املمكـن واملناسـب إىل أنشـطة اخلطة األخرى اليت ستنفذها اللجنة والدول األعضاء واملنظمات              
 .احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

 موارد مالية   ووجـد املكتـب عقـب استعراضه برنامج عمله اجلاري وما لديه حاليا من              -٦
وبشـرية، أن مـن املمكـن إدراج عـدد مـن األنشـطة يف ذلـك الـربنامج بإعادة حتديد األولويات               

. العملياتـية مـع احلفـاظ عـلى االلـتزامات احلالـية ودومنـا حاجـة إىل موارد مالية وبشرية إضافية                    
. و املاليةأ/وحـددت بضـع إجـراءات عـلى أـا تتطلـب كمـا إضـافيا قليال من املوارد البشرية و                    

ولكـن املكتـب خلُـص إىل أن بعـض األنشـطة احملددة للتنفيذ من قبله يف خطة العمل لن يتسىن                     
 .تنفيذها ما مل يوفر هلا قدر كاف من املوارد البشرية واملالية اإلضافية

  
  استخدام الفضاء يف دعم جداول األعمال العاملية الشاملة للتنمية املستدامة                                -ألف  

اعة املكتــب تضــمني بــرنامج عملــه عــددا مــن األنشــطة الــيت ميكــن أن  ســيكون باســتط -٧
تدعـم وتعـزز عمـل اللجـنة املتعلق باستخدام الفضاء اخلارجي يف دعم جداول األعمال العاملية                 

 :وتشمل هذه األنشطة ما يلي. الشاملة للتنمية املستدامة

مــية املســتدامة مســاعدة اللجــنة عــلى إقامــة عالقــة أوثــق بيــنها وبــني جلــنة التن   )أ( 
 ؛)٢٣٢الفقرة (

مســاعدة اللجــنة عــلى تنســيق عملــية جتمــيع املدخــالت احملــددة املقــترحة مــن    )ب( 
 ؛)٢٣٢الفقرة (أفرقة العمل وتتصل باموعات املواضيعية للجنة 
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مسـاعدة اللجـنة يف تنسـيق تنفـيذ خطـة العمل لوضع استراتيجية عاملية شاملة                 )ج( 
 وهـذا مـا سيقتضـي التنسـيق بـني تنفيذ خطة العمل اليت اقترحها                ).٢٤٣الفقـرة   (لرصـد البيـئة     

فــريق العمــل هلــذا املوضــوع واملــنظومة العاملــية لــنظم رصــد األرض اجلــاري إنشــاؤها مــن قــبل   
الفـريق املخـتص برصـد األرض غـري ذلك من األعمال املماثلة اجلاري تنفيذها من قبل أطراف                  

 .أخرى

يايت لرصـد األرض ودوره يف إدارة املوارد الطبيعية،         ولـتعزيز ونصـرة االسـتخدام العملـ        -٨
تضمني املوقع الشبكي للمكتب    : بإمكـان املكتـب أن يـدرج يف بـرنامج عملـه األنشـطة التالـية               

عرضـا جتميعـيا ألفضـل املمارسات يف استخدام بيانات رصد األرض يف إدارة املوارد الطبيعية،                
). ٢٤٨الفقــرة (عــين بــإدارة املــوارد الطبيعــية  مســتندا إىل تلــك الــيت وضــعها الفــريق العــامل امل  

أي ملّ املعلومـات عن أفضل املمارسات       (وتسـتلزم الصـيانة املسـتمرة ألفضـل املمارسـات تلـك             
مقـدارا قلـيال مـن التـربعات املالـية لتغطية تكاليف شهرين إىل ثالثة أشهر        ) وجتمـيعها وحتديـثها   

 .من العمل التعاقدي القصري األجل

ــة يف   وباســـتطاعة  -٩ ــية متخصصـ ــيم دورات تدريبـ ــرنامج عملـــه تنظـ املكتـــب تضـــمني بـ
االسـتخدام العملـيايت لرصـد األرض، بالـتعاون مع املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا               

ولــئن كــان باســتطاعة املكتــب أن يغطــي  ). ٢٤٨الفقــرة (الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املــتحدة  
نيته اخلاصة بالزماالت، فستلزم تربعات مالية إضافية       نفقـات عـدد صـغري مـن املتدربني من ميزا          

وسيتعين على املكتب أيضا أن يتوصل إىل . لتغطـية نفقـات السـفر اجلـوي واملعيشـة لعـدد آخر            
 .اتفاق مع كل من هذه املراكز بشأن ما سيترتب عليها من تكاليف

  
  إنشاء قدرات عاملية منسقة يف جمال الفضاء                   -باء  

 عــلى أن تجــرى دراســة عــن ٥٩/٢ مــن قــرارها ٩ة العامــة يف الفقــرة وافقــت اجلمعــي -١٠
إمكانـية إنشـاء كـيان دويل يكـون مسـؤوال عن توفري التنسيق وسبل الوصول بفعالية اخلدمات                  
الفضـائية إىل أفضـل مسـتوى ممكـن واقعـيا الستغالهلا يف تدبر الكوارث وأن يعد هذه الدراسة                   

 أن توفـر هـؤالء اخلـرباء الدول األعضاء املهتمة باألمر            فـريق خـرباء خمصـص هلـذه املهمـة، عـلى           
 - ٢٥٦الفقــرات (واملــنظمات الدولــية املعنــية، وفقــا لالقــتراح الــوارد يف خطــة عمــل اللجــنة    

وقــد أدرج املكتــب يف بــرنامج عملــه بــندا لــتزويد هــذه األنشــطة بــالدعم املوضــوعي    ). ٢٦١
ــا األنشــطة الــيت اضــطلع ــا املكتــب   . والســكرتاري ــرار  أم  واألنشــطة الــيت  ٥٩/٢ عمــال بالق

 :سيضطلع ا مستقبال فهي كما يلي
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إصـدار دعـوات إىل احلكومـات لكي ترشح خرباء للمشاركة يف فريق اخلرباء               )أ( 
ــية إنشــاء كــيان دويل لتنســيق األنشــطة الفضــائية        ــتعلقة بإمكان املخصــص إلجــراء الدراســة امل

 مة تنظيم العمل املقترن بذلك؛اخلاصة بتدبر الكوارث، والقيام بتنسيق مه

املشـاركة يف اللجـنة التوجيهـية الـيت أنشـأها فريق اخلرباء املخصص واملساعدة         )ب( 
ــد        ــريق وخمطــط الدراســة، إضــافة إىل إعــداد ســجل لفوائ يف إعــداد مشــروع اختصاصــات الف

 استخدام التكنولوجيات الفضائية يف تدبر الكوارث؛

كـي تعـرض اللجـنة التوجيهـية مشروع اختصاصاا     اختـاذ الترتيـبات الالزمـة ل     )ج( 
عـلى اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورـا الثانـية واألربعـني، إضـافة إىل االقـتراح املتعلق                       
بالطـريقة الـيت ميكن أن تستعرض ا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية هذه                

 الدراسة؛

ــارتنظــيم اجــتماع لفــريق اخلــرب   )د(   ملناقشــة مجــيع جوانــب  ٢٠٠٥مــايو /اء يف أي
 لكـي يضـع الصـيغة النهائـية لتقريره     ٢٠٠٥يونـيه  / حزيـران ١٣الدراسـة واجـتماع آخـر له يف     

 املرحلي إىل اللجنة؛

ــية إنشــاء صــفحات يف       )ه(  ــريق اخلــرباء املخصــص إمكان ســيدرس املكتــب مــع ف
. انات اخلاصــة برصــد األرضموقعــه الشــبكي لتحســني إمكانــية االســتفادة مــن حمفوظــات البــي 

وهـذا مـا يقتضي احلصول على تربعات نقدية أو مسامهات عينية لتصميم بنية هذه الصفحات                
 وحمتواها وحتديثها؛

ــريق اخلــرباء، سيواصــل       )و(  ــتقدم الــذي أحــرزه ف ــيام اللجــنة باســتعراض ال بعــد ق
 .اد الدراسةاملكتب تقدمي ما يلزم من الدعم املوضوعي والسكرتاري لالنتهاء من إعد

وإذا مــا أوصــت اللجــنة بإنشــاء كــيان دويل لتنســيق األنشــطة الفضــائية اخلاصــة بــتدبر   -١١
الكـوارث، ورهـنا بالـنموذج اإلداري املعـتمد، سـيتعين عـلى املكتب أن يقدر ما سيحتاج إليه                   

 .من املوارد ليقدم دعما متواصال إىل هذا الكيان

 مقدمي خدمات النظم العاملية     ٥٩/٢ من قرارها    ١١ودعـت اجلمعية العامة يف الفقرة        -١٢
لسـواتل املالحـة وتعزيـزاا إىل الـنظر يف إنشـاء جلـنة دولـية تعىن ذه النظم على النحو املقترح              

وقـد أخـذ املكتـب يف احلسبان       ). ٢٦٩ – ٢٦٥، الفقـرات    A/59/174(يف خطـة عمـل اللجـنة        
فيما يلي بيان لألنشطة اليت اضطلع ا     و. تـزويد هـذا النشـاط بـالدعم املوضوعي والسكرتاري         

 : واألنشطة اليت سيضطلع ا يف املستقبل القريب٥٩/٢املكتب عمال بالقرار 
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تنظـيم ثالثـة اجـتماعات للمهـتمني من مقدمي خدمات النظم العاملية لسواتل               )أ( 
املالحـة واملـنظمات الـيت متـثل جمموعـات كـبرية مـن مسـتعملي هـذه اخلدمـات مـن أجـل حبث                         

 ألهداف ومشروع االختصاصات للجنة دولية تعىن بالنظم العاملية لسواتل املالحة؛ا

ســيدعو املكتــب حكومــات مقدمــي خدمــات الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة   )ب( 
وتعزيـزاا، واملـنظمات املعنـية أيضـا، إىل اجـتماع مـنظم مـن قـبله إلنشاء اللجنة الدولية املعنية                     

 ملالحة؛بالنظم العاملية لسواتل ا

ســيعرض املكتــب أن يعمــل بصــفة أمانــة مؤقــتة للجــنة الدولــية املعنــية بالــنظم    )ج( 
 العاملية لسواتل املالحة أثناء قيام اللجنة بإرساء إجراءات العمل الذي ستضطلع به؛

سـيقيم املكتـب ويصـون موقعا شبكيا يقدم فيه معلومات عن آخر التطورات               )د( 
يبـية ومصـادر احلصول على املساعدة يف إدماج النظم العاملية           يف التطبـيقات وعـن الفـرص التدر       

وستستلزم صيانة هذا املوقع    . لسـواتل املالحة يف البنية التحتية الوطنية، ضمن معلومات أخرى         
الشـبكي مقـدارا قلـيال مـن التـربعات املالـية لتغطــية تكلفـة شـهرين إىل ثالثـة أشـهر مـن العمــل            

 .التعاقدي القصري األجل
  

استخدام الفضاء لدعم جداول األعمال احملددة لتلبية احتياجات التنمية  -جيم 
  البشرية على املستوى العاملي

ــه العــادي تقــدمي اخلدمــات الســكرتارية      -١٣ ــرنامج عمل باســتطاعة املكتــب أن يدمــج يف ب
البسـيطة الالزمـة لدعـم عمـل اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني يف حتسـني اخلدمات الطبية وخدمات            

وميكن النظر يف األنشطة    ). ٢٧٦الفقرة  (ة العمومـية باستخدام التكنولوجيات الفضائية       الصـح 
 :التالية

ميكـن أن يـدرج يف جـدول األنشـطة العادية لربنامج األمم املتحدة للتطبيقات                )أ( 
الفضـائية، باسـتخدام املـوارد البشـرية واملالـية املوجـودة، تنظـيم حلقات عمل ودورات تدريبية         

جـل لتحسـني اخلدمـات الطبـية وخدمات الصحة العمومية باستخدام التكنولوجيات     قصـرية األ  
 الفضائية؛

ــؤولني      )ب(  ــرباء واملسـ ــد للخـ ــن بعـ ــأن التطبيـــب عـ ــر دويل بشـ ــد مؤمتـ ــتاج عقـ حيـ
احلكومـيني وصـانعي القـرار، بالـتعاون مـع مـنظمة الصـحة العاملـية وغريهـا مـن هيئات منظومة                  

ة والـدول األعضـاء، إىل ختصيص كم إضايف كبري من املوارد            األمـم املـتحدة واملـنظمات الدولـي       
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البشـرية واملالـية، وال ميكـن عقـد هذا املؤمتر ما مل توفّر املوارد البشرية واملالية اإلضافية الالزمة                   
 لعقده؛

ــوم وتكنولوجــيا       )ج(  ــتدريس عل ميكــن أيضــا تضــمني جــدول املراكــز اإلقليمــية ل
ــية قصــرية األجــل    الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتح   دة، تنظــيم حلقــات عمــل ودورات تدريب

ــية وخدمــات الصــحة العمومــية باســتخدام التكنولوجــيات الفضــائية،     لتحســني اخلدمــات الطب
 . أعاله٩وذلك بشروط مماثلة للشروط املبينة يف الفقرة 

  
  التنمية الشاملة للقدرات           -دال  

ز تقاسـم املعـرفة وحتسني بناء       يضـطلع املكتـب بأنشـطة تسـتهدف زيـادة الوعـي وتعزيـ              -١٤
ولزيادة تعزيز الوعي بفوائد الفضاء يف      . القـدرات يف مجـيع األمـور املـتعلقة باألنشـطة الفضـائية            

حتسـني رفاهـية البشـرية اقتصـاديا واجتماعـيا، حيـتاج املكتب إىل موارد إضافية كي يتمكّن من                  
ــبادرات اللجــنة       ــم م ــة لدع ــه كــل األنشــطة الالزم ــرنامج عمل ــال  تضــمني ب  للمســامهة يف أعم

وتشــمل األنشــطة الــيت ميكــن أن ). ٢٨٨الفقــرة (مؤمتــرات األمــم املــتحدة األخــرى ونــتائجها  
 :يضطلع ا املكتب ما يلي

 تعزيز االتصاالت بني املكتب وأمانات غريه من هيئات األمم املتحدة؛ )أ( 

 رصـــد األعمـــال الـــيت تـــنفذها تلـــك اهليـــئات وإجـــراء حبـــوث إلعـــداد مـــواد  )ب( 
معلوماتـية خلفـية للجـنة عـن مواضـيع املؤمترات العاملية املزمع عقدها يف املستقبل القريب وعن                  

وللقيام بذلك تلزم موارد بشرية إضافية يف شكل       . نـتائج املؤمتـرات السـابقة ممـا قـد يهم اللجنة           
 أو تـربعات لتغطـية تكلفة العقود القصرية األجل على         /تـربعات مـن أجـل اخلـرباء املسـاعدين و          

 مستوى الفئة الفنية؛

ــنة يف       )ج(  ــرض آراء اللجــ ــيها أن تعــ ــب إلــ ــة أو يطلــ ــيؤذن لألمانــ ــان ســ إذا كــ
االجـتماعات احلكومـية الدولـية، سـيلزم توفري موارد مالية إضافية لتغطية نفقات السفر املتصلة                

 .بذلك

ئية، وميكـن إدمـاج النشـر اإللكـتروين للمعلومات، لزيادة الوعي بأمهية األنشطة الفضا               -١٥
وقد يلزم كم إضايف قليل من      ). ٢٩٣الفقرة  (يف اجلهـود الـيت يـبذهلا املكتب حاليا ذا الصدد            

املـوارد املالـية لتغطية تكلفة العقود القصري األجل لضمان االستمرارية يف العملية املنتظمة جلمع      
 .تلك املعلومات وإدارا وحتديثها
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طة املتصـلة بالفضـاء، يسـتطيع املكتب، دون         ويف سـبيل تعزيـز بـناء القـدرات يف األنشـ            -١٦
 :حاجة إىل موارد بشرية أو مالية إضافية، أن يدمج يف برنامج عمله األنشطة التالية

إقامـة وصـلة إىل الـبوابة الشـبكية للتعليم والتدريب يف جمال رصد األرض اليت        )أ( 
ابع للجــنة املعنــية بســواتل يديــرها الفــريق العــامل املعــين بالتعلــيم والتدريــب وبــناء القــدرات الــت 

 ؛)٣٠١الفقرة (رصد األرض 

 املسامهة يف املعلومات املتاحة يف البوابات الشبكية التعليمية؛ )ب( 

) اليونسكو(القـيام، بالـتعاون مـع مـنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            )ج( 
 حول العامل من خالل املوقع      واملراكـز اإلقليمـية، بتعمـيم قائمـة باألنشـطة الدولـية املضـطلع ا              

 ؛)٣٠٣الفقرة (الشبكي للمكتب من أجل تعزيز قدرة البلدان النامية 

تكثـيف اجلهـود إلشـراك املعلمني واملهنيني الشباب وصانعي القرار يف أنشطة              )د( 
املكتـب اجلاريـة لبـناء القـدرات مـن أجـل دعـم بـرنامج اليونسـكو لـتدريس علوم الفضاء على                       

) ٢٠١٤ إىل   ٢٠٠٥(يف عقـد األمـم املـتحدة للتعلـيم من أجل التنمية املستدامة              سـبيل املسـامهة     
 ؛)٣٠٤الفقرة (

تعزيـز اجلهـود الرامـية إىل تشـجيع الشـباب عـلى املشـاركة يف حلقـات العمل                    )ه( 
والـندوات الـيت يـنظمها املكتـب والعمـل، بالـتعاون مـع الس االستشاري جليل الفضاء، على                   

 يف حلقــات عمــل املــنظمات ذات الصــلة كوســيلة لتشــجيع الشــباب  تــرويج مشــاركتهم أيضــا
 ؛)٣٠٦(على املشاركة يف األنشطة الفضائية 

ــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة        )و(  ــال االجــتماع املشــترك ب تضــمني جــدول أعم
الفضـاء اخلـارجي بـندا متصـال مبناقشـة سـبل ووسـائل تنسـيق أنشطة بناء القدرات يف ااالت                     

 ؛)٣٠٥الفقرة (ء على مستوى السياسات املتصلة بالفضا

تنظـــيم اجـــتماع للـــدول األعضـــاء املهـــتمة ووكـــاالت الفضـــاء وغريهـــا مـــن  )ز( 
املؤسسـات املعنـية بالشـؤون الفضـائية لـتحديد األطـراف املسـتعدة لدعـم األنشـطة املبينة أعاله              

 ).٣٠٨الفقرة ( أدناه ١٧وتلك املذكورة يف الفقرة 

اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم   ولدعـم أنشـطة املراكـز        -١٧
 :املتحدة، يستطيع املكتب القيام مبا يلي

ــدول األعضــاء الــيت أنشــأت وكــاالت للفضــاء يف وضــع      )أ(  تقــدمي الدعــم إىل ال
قــاعدة بــيانات عــن اخلــرباء مــن وكــاالت الفضــاء الذيــن ميكــنهم مســاعدة املراكــز اإلقليمــية يف 
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تدريـب املتخصص ويف إتاحة املواد التدريبية والتعليمية املتصلة بالفضاء لكي تستعملها            توفـري ال  
وحيـتاج ذلك إىل كم إضايف قليل من املوارد املالية لتغطية تكلفة            ). ٣٠٢الفقـرة   (هـذه املراكـز     

 العقود القصرية األجل؛

طي تقـدمي الدعـم إىل وكـاالت الفضـاء يف وضـع وتوزيـع كتيـبات تعليمـية تغ                   )ب( 
الفقرة (أساسـيات عـلم الفضـاء وميكـن اسـتخدامها كـأدوات تعليمـية للشـباب يف كل البلدان                    

وحيـتاج ذلـك إىل تـربعات لتغطـية تكاليف استنساخ وشحن املواد اليت ال ميكن إنزاهلا           ). ٣٠٧
 .على املوقع الشبكي للمكتب

ضائية، ميكن أن يدرج    وبغـية إجيـاد مصادر متويلية لدعم األنشطة اإلمنائية باألنشطة الف           -١٨
تقدمي املساعدة إىل فريق  : املكتـب يف بـرنامج عملـه النشـاط الـتايل يف حـدود املـوارد املوجـودة                 

العمــل املعــين مبصــادر الــتمويل اجلديــدة واملبــتكرة، أو إىل الــدول األعضــاء واملــنظمات املعنــية    
ل للخــرباء يف بشــؤون الفضــاء الراغــبة يف تنفــيذ توصــيات فــريق العمــل، لتنظــيم حلقــات عمــ    

املصـارف اإلمنائـية ووكـاالت املعونـة، وذلـك بإجـراء البحوث األولية الضرورية واملساعدة يف                 
 ).٣١٣الفقرة (وضع الربامج 

ــة الــيت سيواصــل      -١٩ ــناء القــدرات يف قــانون الفضــاء واحــد مــن اــاالت ذات األولوي وب
التدريبية، سيتوجه املكتب إىل    ولتحسني حلقات عمله ودوراته     . املكتـب إيالءهـا اهتماما بالغا     

املؤسسـات الوطنـية والدولـية لقـانون الفضـاء بدعوـا إىل املشـاركة يف متويـل األنشطة يف هذا                     
اـال بأسـلوب ممـاثل لألسـلوب التشـاركي املتـبع يف متويـل األنشـطة العلمـية والتقنـية يف إطار                       

م حلقـات العمـل السنوية بشأن   وإضـافة إىل تنظـي   . بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية         
 :قانون الفضاء، سينفّذ املكتب األنشطة التالية ضمن برنامج عمله

التوســـع يف مجـــع الوثـــائق الوطنـــية اخلاصـــة بتشـــريعات الفضـــاء وسياســـاته،    )أ( 
 مبساعدة الدول األعضاء؛

التحديـث الدوري لدليل املعاهد اليت توفر التعليم يف قانون الفضاء وما يتصل              )ب( 
 به من مسائل؛

تقـدمي املسـاعدة، يف حـدود املـوارد البشـرية واملالـية املـتاحة حاليا، إىل املراكز               )ج( 
اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، يف تنظــيم حلقــات 
عمــل قصــرية األجــل بشــأن قــانون الفضــاء، بوضــع مــنهاج تعلــيمي منوذجــي لــدورات تدريبــية 

 ).٣٢١الفقرة (ة األجل يف قانون الفضاء إلدماجه يف برنامج هذه املراكز قصري
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لتعظـيم أثـر اجلهـود اجلاريـة، يستطيع املكتب أن حيسن خدماته يف جمال قانون الفضاء                  -٢٠
مـن خـالل األنشـطة التالـية الــيت ميكـن أن يدرجهـا يف بـرنامج عملــه إذا مـا أتيحـت هلـا مــوارد           

 :بشرية ومالية إضافية

الدولية الرامية إىل  /توفـري الدعـم لـلجهود الوطنـية وغريها من اجلهود اإلقليمية            )أ( 
 بناء القدرات يف جمال قانون الفضاء؛

تقـدمي املسـاعدة القانونـية التقنـية إىل الـدول األعضـاء اليت حتتاج إىل املساعدة                  )ب( 
ب على ذلك من تطوير     يف تنفـيذ معـاهدات األمـم املـتحدة املـتعلقة بالفضـاء اخلارجي وما يترت               

 تشريعاا وسياساا الوطنية املتعلقة بالفضاء؛

 .زيادة توفري التعليم املتعلق بقانون الفضاء يف املؤسسات الوطنية )ج( 

ويســتطيع املكتــب، مبســاعدة الــدول األعضــاء، أن يعــزز قدرتــه عــلى تقــدمي املســاعدة   -٢١
 الفضائية يف جماالت يذكر منها رصد البيئة،        التقنـية لدعـم االسـتخدام العمليايت للتكنولوجيات       

وإدارة املـوارد الطبيعـية، وتدبـر الكـوارث، والـنظم العاملـية لسواتل املالحة، والتطبيب عن بعد                  
ــرة ( ــوارد      ). ٣٢٢الفق ــب يف حــدود امل ــرنامج عمــل املكت ــية يف ب وميكــن إدراج األنشــطة التال

 :املوجودة

كنهم إسداء املشورة التقنية يف بعض ااالت   إنشـاء قائمـة من اخلرباء الذين مي        )أ( 
 اآلنفة الذكر ويف قانون الفضاء؛

ــداد و )ب(  ــيقات     /إعـ ــأن التطبـ ــية بشـ ــوارد مرجعـ ــية ومـ ــواد معلوماتـ ــيع مـ أو جتمـ
 .الفضائية

ــية ذات       -٢٢ ــية والدول ــنظمات اإلقليم ــدول األعضــاء وامل ــية إىل ال ــتقدمي املســاعدة التقن  ول
ــوم    الصــلة مــن أجــل إقامــة مشــاريع   ــية واإلقليمــية يف عل ــناء القــدرة الوطن ــة ــدف إىل ب  ريادي

، ال بـد مـن إعـادة توجيه         )٣٢٢الفقـرة   (وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاما ويف قـانون الفضـاء            
 .أو احلصول على موارد إضافية/األولويات و

  
   حتديد األولويات العملياتية       -ثالثا  

 برنامج عمله أكرب عدد ممكن من األنشطة        بـدأ املكتـب، يف معـرض استعداده لتضمني         -٢٣
ويف هذه العملية   . املطلوبـة يف خطـة عمـل اللجـنة، يف إعـادة حتديـد أولوياته العملياتية الداخلية                

الـيت ال تزال جارية، استعرض املكتب حىت اآلن مواطن قوته ومواطن ضعفه واضعا يف اعتباره                
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سوف ترتكز أولويات املكتب العملياتية إىل      و. تغـير سـياق وطبـيعة املطالـب امللقـاة على عاتقه           
مواطـن قوتـه وتـأخذ يف االعتـبار التغيريات الالزمة لتحسني تنفيذ الربامج وجعلها تعود بفائدة                 

كالوكاالت (أكـرب عـلى مجـيع الـدول األعضـاء ومؤسسـاا وعـلى غريهـا مـن اجلهـات املعنـية                       
لدولـية وغري احلكومية املعنية بشؤون      املتخصصـة الـتابعة لألمـم املـتحدة واملـنظمات احلكومـية ا            

 ).الفضاء

ومــن بــني األولويــات العملياتــية الــيت يقــوم املكتــب حالــيا بصــياغتها إدمــاج القــدرات   -٢٤
الفضـائية يف الربامج اإلمنائية الوطنية وتدعيم املراكز الوطنية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء             

 .املنتسبة إىل األمم املتحدة

 الوعـي بإمكانـيات التطبـيقات الفضـائية واخنفاض تكلفة النواتج الفضائية             ومـع ازديـاد    -٢٥
واملعـدات املسـاعدة، أخـذ عـدد مـتزايد مـن الـبلدان النامـية يطلـب املسـاعدة يف إقامـة مشاريع                        
ــيعي املســتوى مــدى الفــائدة الــيت تعــود ــا هــذه        ــة ميكــن أن تثبــت لصــانعي القــرار الرف ريادي

إذا ما استخدمت يف برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية         التطبـيقات مقارنة بتكلفتها     
كـربامج إدارة املـوارد املائية والتخفيف من الكوارث والرعاية الصحية عن بعد والتطبيب عن               (

وقـد ثبتت القدرات التكنولوجية بكل تأكيد؛ ولكن املهم هو حتديد           ). بعـد يف املـناطق الريفـية      
وتسـاعد املشـاريع الريادية أيضا على إرساء املنهجية والدراية الفنية           . ةنسـبة الـتكلفة إىل الفـائد      

األولـية يف املؤسسـات الوطنـية املعنـية أو غـري املعنـية بشـؤون الفضـاء الـيت تود إدراج استخدام                       
 .هذه التكنولوجيا يف براجمها على الصعيد العمليايت

العمل اليت تناقش مسائل أو وخيـتلف نـوع بـناء القـدرات املطلوب عما توفره حلقات          -٢٦
تذكـي الوعـي؛ وهـو خيـتلف أيضـا عـن التعلــيم أو التدريـب احملـدد ولكـنه حمـدود الـذي توفــره            

فـاملطلوب إمنـا هـو القـدرة عـلى الـتحديد الواضح ألي مشكلة يلزم حلها        . الـدورات التدريبـية   
أو احللــول الــيت ومعــرفة احلــل ) مــن حيــث املســتعمل أو املســتفيد الــنهائي غــري املعــين بالفضــاء(

ميكـن أن تتـيحها تكنولوجـيا الفضـاء وإدراج كـل ذلـك يف مشـروع مقـترح لكـي ينفذه فريق                       
ولدى املكتب . مـتعدد التخصصـات تشـترك فـيه الكـيانات التمويلـية احمللـية أو اخلارجـية املعنية          

 .بعض اخلربة يف إطالق مثل هذه املشاريع

ت استشـارية تقنـية وقانونية وعلى بدء   ولكـي يعـزز املكتـب قدرتـه عـلى تقـدمي خدمـا           -٢٧
 .مشاريع ريادية، ال بد له من زيادة مصادره التمويلية اخلارجة عن امليزانية

وخـري مـن يوفـر خدمـات بـناء القـدرات املطلوبـة هـي املراكـز اإلقليمية لتدريس علوم                     -٢٨
ويف ) رب ونــيجرييااملغــ(وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة إىل األمــم املــتحدة، املوجــودة يف أفريقــيا 
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وتدعيما ). الربازيل واملكسيك(ويف أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي       ) اهلـند (آسـيا واحملـيط اهلـادئ       
لـتلك اجلهـود، سـيروج املكتـب بـني الـدول األعضـاء للـتعاون مـع هـذه املراكـز ودعمهـا على                       

نــية بشــؤون وســيطلق املكتــب أيضــا محلــة تدعــو املؤسســات املع. الصــعيدين اإلقلــيمي والــدويل
 .الفضاء والشركات ذات الصلة إىل دعم هذه املراكز

وحيــتاج املكتــب فضــال عــن ذلــك، إذا مــا أراد االرتقــاء بقدرتــه ليســتطيع تنفــيذ كــل     -٢٩
ومثــلما ذكــر أعــاله، لــن يــتمكن  . األنشــطة املدرجــة، إىل وضــع اســتراتيجية جلمــع التــربعات  

. تسـن إجيـاد مـوارد موظفية ومالية إضافية        املكتـب مـن تنفـيذ عـدد مـن األنشـطة اهلامـة مـا مل ي                 
ومـن هـذه األنشـطة تقـدمي املسـاعدة التقنـية إىل الـدول األعضـاء فيما يتعلق بعلوم وتكنولوجيا                     

 .الفضاء وقانون الفضاء، ووضع وتنفيذ مشاريع ريادية لبناء القدرة العملياتية

د علوم وتكنولوجيا وسـتكون إحـدى أولويات املكتب العاجلة هي زيادة الوعي بفوائ           -٣٠
ومبـا أن املوقـع الشـبكي للمكتـب يثبـت يومـا بعد يوم أنه أداة بالغة الفائدة والقوة يف          . الفضـاء 

نشـر املعلومـات، فسـوف يقـوم املكتـب بعملـية إصـالح كـربى هلـذا املوقـع إلدخـال حتسينات                       
 .هامة على إدارة املعلومات فيه وتطبيق خمتلف توصيات اللجنة بشأنه

  
   خامتة -رابعا   

ال يــزال مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بصــفته اهليــئة املســؤولة عــن تنفــيذ بــرنامج   -٣١
ــدول األعضــاء          ــا مبســاعدة ال ــتزما متام ــلمية، مل ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ اس
وكذلــك املــنظمات احلكومــية الدولــية واملــنظمات غــري احلكومــية املعنــية بشــؤون الفضــاء فــيما 

واالستعراض اخلمسي إىل   " اليونيسـبيس الثالث  "د لـتحويل الـرؤية الـيت رمسهـا          تـبذلـه مـن جهـو     
 .واقع ملموس

  
 احلواشي
 

 السلمية، فيينا، املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراضتقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث  )أ( 
 ).A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه  / متوز٣٠‐١٩

 .١املرجع نفسه، الفصل األول، القرار  )ب( 
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