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  مقدمة -أوال  
عقـد االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي دورته الرابعة                 -١

 ٢٣ إىل ٢١والعشــرين يف مقــّر املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة يف جنــيف خــالل الفــترة مــن  
ــثاين  ــناير / كــانون ال ــنظمة املذكــورة رئيســا     . ٢٠٠٤ي ــالد هينســمان مــن امل ــد انتخــب دون وق

 .وترد قائمة املشاركني يف املرفق األول هبذا التقرير. للدورة

ــة    -٢ ــاد اجلويـ ــية لألرصـ ــنظمة العاملـ ــام للمـ ــتماع األمـــني العـ ــار إىل أن . افتـــتح االجـ وأشـ
راء حول املسائل   االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت أتـاح منـتدى هاّمـا لتـبادل املعلومات واآل                 

ذات االهــتمام املشــترك، وكذلــك لتنســيق األنشــطة الــيت تســتطيع هبــا كــيانات األمــم املــتحدة   
وأشــار أيضــا إىل أن هلــذا االجــتماع . حتقــيق احلــّد األقصــى مــن املــنافع لصــاحل الــدول األعضــاء

أضــاف و. تــأثريا إجيابــيا يف اجــتماعات جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية
ــيقها مباشــرة يف اجملــاالت         ــدة وناشــئة باإلمكــان تطب ــة تكنولوجــيات فضــائية جدي ــائال إن مث ق
والتخّصصـات الـيت تقـع يف إطـار الواليـات املسـندة إىل كـيانات األمم املتحدة، ومن شأهنا أن                     
ــة          ــتدامة يف هناي ــية املس ــية االقتصــادية واالجتماع ــيق التنم ــئة ويف حتق ــم البي ــز فه تســهم يف تعزي

وأوضـح أنّ مـنظومة األمـم املتحدة قامت وستواصل القيام بدور أساسي يف النهوض            . طـاف امل
 .بتطبيق هذه التكنولوجيات اجلديدة والناشئة عرب تنسيق اخلطط والربامج احلالية ويف املستقبل

 .وقد اعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد أدناه يف املرفق الثاين -٣
  

    اليت نظر فيها االجتماع  املسائل الفنية    -ثانيا  
التنسيق بني اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة الراهنة يف جمال  -ألف 

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

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

أطلـع أمني االجتماع املشاركني بإجياز على أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف               -٤
ــتمامهم إىل املســائل املتصــلة بال       ــيها الفرعيــتني، الفــتا اه ــراض الســلمية وهيئت تنســيق بــني  األغ

وقـدم ممـثل عـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامـة تقريرا عن                    . الوكـاالت 
الـتوجه املسـتقبلي لـربنامج األمـم املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية واألنشطة املخططة للربنامج يف                  
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، داعــيا مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة إىل املشــاركة يف األنشــطة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤عــامي 
 . هتّمهااليت

ــالدعوة الــيت وجههــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل       -٥ وأخــذ االجــتماع عــلما ب
هيـئات أخـرى يف األمـم املـتحدة مـن أجل توفري شىت أنواع الدعم العيين، مثل اخلربات واملواد                    
التعليمــية والبــيانات، لــلمراكز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة لألمــم    

 .ةاملتحد

قـّدم ممـثلو كيانات األمم املتحدة املشاركة يف االجتماع تقارير عن أنشطة مؤسساهتم               -٦
وأبـرزت الـتقارير األنشـطة اليت تنطوي على    .  ومـا بعدمهـا  ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤وخططهـا لعـامي     

 .تعاون مهم فيما بني كيانات األمم املتحدة

 التابعة ملكتب تنسيق الشؤون ث من الكواراالستراتيجية الدولية للحّدأبلـغ ممـثل أمانة      -٧
اإلنسـانية، عـن زيـادة تركـيز اجملـتمع الـدويل عـلى احلـّد من املخاطر ومواطن الضعف يف جمايل                      

فذكـر أن ذلـك عـائد يف جـزء مـنه إىل تسليم مؤمتر               . الشـؤون اإلنسـانية والتنمـية عـلى السـواء         
ا قضية احلّد من الكوارث بالنسبة القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة باألمهـية احملورية اليت تتسم هب      

وطلب ممثل أمانة االستراتيجية إىل االجتماع املشترك بني        . للتنمـية املسـتدامة يف األجل الطويل      
الوكــاالت أنّ يعــّزز يف أوســاط الــدول األعضــاء وكــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة فهمــا أكــرب 

 .لقضية احلّد من الفقر

ــتزام أمانــ   -٨  بــاألخذ بالتطبــيقات الفضــائية يف إدارة  ةة االســتراتيجيوأكّــد املمــثل عــلى ال
وأوضــح أنّ األمانــة تــويل اهــتماما خاصــا جملــاالت التركــيز الرئيســية  . الكــوارث والوقايــة مــنها

التطّورات الدولية يف جمال استخدام التطبيقات الفضائية بالنسبة لكافة أنواع       ) أ: (الـثالثة وهـي   
واملشاركة يف  ) ج(؛  )انظر أدناه ) (UNOSAT"(ونوسـات ي"بـرنامج   ) ب(الكـوارث الطبيعـية؛     

األنشـطة الفضـائية، مـثل األنشـطة اليت ينظمها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وجلنة استخدام                
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، الـيت تسـّنى بواسـطتها لالسـتراتيجية أن تعّزر التحّول                    

ــة مــن خــالل التشــجيع عــلى اســتخدام   مــن التركــيز عــلى االســتجابة إىل التركــيز عــلى ال   وقاي
ــيقات الســاتلية يف إدارة الكــوارث  ــة االســتراتيجية شــاركت يف    . التطب ــأنّ أمان ــتكلّم ب ــاد امل وأف

رعايـة كافـة حلقـات العمـل اإلقليمية اليت نظمها املكتب، وهي عاقدة العزم على املشاركة يف                  
 .نوفمرب/خ بأملانيا يف تشرين الثاينحلقة العمل االختتامية اليت من املزمع أن تعقد يف ميوني

بــــرنامج ) يونوبــــس(مث عــــرض ممــــثل مكتــــب األمــــم املــــتحدة خلدمــــات املشــــاريع  -٩
يضــطلع ) اليونيــتار(، وهــو مــبادرة مــن معهــد األمــم املــتحدة للتدريــب والبحــث   "يونوســات"
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 ويف  أمـا هـدف هذا الربنامج فهو توفري معلومات جغرافية دقيقة          ". يونوبـس "بتنفـيذها املكتـب     
أواهنـا لفائدة كيانات األمم املتحدة واحلكومات والشركاء املنفّذين لتتمكّن هذه األطراف من             
االسـتجابة عـلى أفضـل حنـو لالحتياجات اإلنسانية، إدراج رسم اخلرائط اجلغرافية بالكامل يف                

أنّ أمانة وأفـاد املـتكلّم بـ   . احلـّد والوقايـة مـن الكـوارث، ويف املشـاريع اإلمنائـية وبـرامج الرصـد            
، وتســلّم بأمهــية "يونوســات" تقــّدم الدعــم لــربنامج  مــن الكــوارثاالســتراتيجية الدولــية لــلحّد

توجـيه االهـتمام حنـو احتـياجات املسـتعملني ومتطلـباهتم، وتيسري استخدام التطبيقات الفضائية         
لقضاء عـلى نطـاق واسـع ميـتد مـن الوقايـة إىل االسـتجابة، مبـا ذلـك التعليم وفّض النـزاعات وا                      

 .على الفقر

يف االســـتجابة " يونوســـات"وذكـــر أن كـــيانات األمـــم املـــتحدة اســـتخدمت بـــرنامج  -١٠
بــرنامج األمــم (الحتــياجات رســم اخلــرائط املشــتركة بــني الوكــاالت يف كــل مــن أفغانســتان    

بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي     )/اليونيـب (بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة         (، وبـنن    )املـتحدة للبيـئة   
ــراق ))اليونديــب( ــبال )لوضــع خــرائط لتخطــيط املســاعدة اإلنســانية   (، والع ، )اليونيــب(، وني

 ).مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية(والضفّة الغربية " يونيتار"املعهد (ونيكاراغوا 

ــتعاون فــيما بــني الوكــاالت      -١١ وأضــاف املــتكلّم قــائال إنّ الفــرص األخــرى الســتمرار ال
ر املـبكّر، ومجـع اخلرائط املرجعية وخرائط األساس، ودمج نظم           تشـمل تطويـر عملـيات اإلنـذا       

ــّددة         ــناطق امله ــاتلية يف امل ــتطّور للصــور الس ــيز األّويل امل ــز التجه ســواتل رصــد األرض، وتعزي
ــك املشــاركة يف جمــايل         ــاتلية العريضــة، وكذل ــترّددات الس ــر ال ــر، واملشــاركة يف تطوي باملخاط

 .ل على البياناتاحلوسبة املوازية أو الشبكية واحلصو

عـرض ممـثل اللجـنة االقتصـادية ألوروبـا األنشـطة الفضـائية الـيت تضـطلع هبا اللجنة يف                    -١٢
وذُكــر أنّ الفــريق العــامل . جمــاالت البيــئة واملســتوطنات البشــرية والــنقل والتحلــيل االقتصــادي

ت تنظيم حلقة الـتابع للجـنة واملعين برصد البيئة أنشأ فرقة عمل بشأن االستشعار عن بعد، تولّ           
نوفمــرب /عمــل حــول االستشــعار عــن بعــد يف رصــد البيــئة، ُعقــدت يف بــاكو يف تشــرين الــثاين  

عن بعد  ) األوراسية(وجـرى تقـدمي اقـتراح حـول استشـعار البيـئة األوروبية اآلسيوية               . ٢٠٠٣
ية بالـتعاون مـع بـرنامج األمـم املتحدة للبيئة ومركز البحوث املشتركة التابع للمفوضية األوروب            

وُشرع يف . ومركـز البيـئة اإلقلـيمي ملـنطقة أوروبـا الوسـطى والشرقية والوكالة األوروبية للبيئة              
يف التعداد األورويب اخلاص حبركة ) جيس( يف تطبـيق لـنظام لـلمعلومات اجلغرافية        ١٩٩٥عـام   

-سي دي ( يف قرص مدمج     ٢٠٠٠املـرور بالطـرقات، وقـد نشـرت مؤخـرا نـتائج تعـداد عـام                 
 بتوصـية الفـرقة العاملـة املعنية بالنقل املائي الداخلي جرى تطوير نظام ملعلومات               وعمـال ). روم

وبــناء عــلى طلــب مــن فــريق األمــم املــتحدة  . األهنــار يــنطوي عــلى رســم اخلــرائط اإللكترونــية 
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مفوضية العـامل املعـين باملعلومـات اجلغرافـية تولـت اللجـنة االقتصـادية األوروبـية، بالتعاون مع                   
ــنظام املعلومــات اجلغرافــية   ة لشــؤون الالجــئنياألمــم املــتحد ، تنظــيم اجــتماعني للمســتعملني ل

املوجوديــن يف جنــيف، واســتهلت تدريــبا عــلى هــذا الــنظام وعــلى البنــية التحتــية للبــيانات           
 .الفضائية

حملة عامة  ) اإلسكاب(قـّدم ممـثل اللجـنة االقتصـادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ              -١٣
 وعن املرحلة الثانية من      مـن أجـل التنمـية املسـتدامة        اإلقلـيمي طبـيقات الفضـائية     بـرنامج الت  عـن   

وقـّدم املمـثل لالجـتماع عرضـا جممـال ألنشـطة الـتعاون املشتركة بني الوكاالت اليت         . الـربنامج 
عـلى مـدى السـنتني املاضيتني فيما يتعلّق بأولوياهتا يف جمال            ) اإلسـكاب (اضـطلعت هبـا اللجـنة       

لـتعاون اإلقلـيمي بشـأن تطبـيقات تكنولوجـيا الفضاء يف إدارة الكوارث وإعداد             تعزيـز آلـيات ا    
وأعرب املتكلّم عن نية . املـنطقة لالسـتفادة مـن خدمات وتطبيقات الترّددات الساتلية العريضة     

اللجــنة يف زيــادة تعزيــز الــتعاون مــع كــيانات األمــم املــتحدة ذات الصــلة خــالل فــترة الســنتني   
٢٠٠٥-٢٠٠٤. 

االجتماع املشترك بني الوكاالت عن  ) اليونيب(غ ممـثل برنامج األمم املتحدة للبيئة        أبلـ  -١٤
ــتعاون مــع وكــاالت أخــرى مــثل مركــز الــبحوث       عــدد مــن املشــاريع الــيت جيــري تنفــيذها بال

االستراتيجية املشـتركة الـتابع للمفوضـية األوروبـية والفـاو ومكتـب مـنع األزمـات واإلنعـاش و                  
، الذي  "ببيئة أوروبا "ومت خـالل املؤمتـر الـوزاري اخلـامس املعين           . ارث مـن الكـو    الدولـية لـلحدّ   

، استهالل مبادرة مشتركة بني منظمة األمن والتعاون يف ٢٠٠٣مـايو  /عقـد يف كيـيف يف أيـار    
أوروبـا واليونديـب واليونيـب بشـأن البيئة واألمن، وقد قوبلت هذه املبادرة بالترحيب من قبل                 

ــوزراء واحلكومــات  ــرنامج    وأوضــح . ال ــنظر جــار يف اطــار ب ــتكلّم أنّ ال شــراكة مــن أجــل  "امل
الـتابع ملنظمة معاهدة احللف األطلسي، وكذلك لدى كثري من فرادى حكومات، يف             " السـالم 

وقـد جرى توسيع نطاق املشروع وأنشطته  . االنضـمام أو املشـاركة يف مشـروع البيـئة واألمـن       
، مهــا ٢٠٠٣عــلى إقلـيمني فرعــيني يف عــام  ليشـمل مــنطقة القوقــاز، رغـم تركــيزمها يف الــبداية   

 .جنوب شرقي أوروبا ووسط آسيا

وأفـاد ممـثل اليونيب بأنّ اليونيب واصل مشاركته يف جمموعة رعاة نظم الرصد العاملية                -١٥
، ممـا سـاعد عـلى تعزيـز الـنظام العـاملي لرصـد املـناخ والـنظام العـاملي لرصـد احمليطات                        )جـوس (

كما إن اليونيب ال    . املدجمة" جـوس "رض واسـتراتيجية نظـم الرصـد        والـنظام العـاملي ملراقـبة األ      
وأوضح املتكلّم أنّ اليونيب يشارك     . يـزال ناشطا يف صلب اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض         

، الذي يقود قسم رسم     فـريق األمـم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية        حالـيا يف رئاسـة      
يات حفـظ السالم، وقد توىل مبشاركة منظمة الصحة العاملية رعاية           اخلـرائط الـتابع إلدارة عملـ      
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كما . ٢٠٠٣نوفمرب  /االجـتماع العـاملي السـابق الـذي عقده الفريق يف نريويب يف تشرين الثاين              
تـابع اليونيـب عـن كثــب فـريق رصـد األرض، الـذي اســتحدثته الواليـات املـتحدة األمريكــية،         

/ برصد األرض، الذي عقد يف واشنطن العاصمة يف متوز        وشـارك يف مؤمتـر القمـة األول املعـين           
، وكذلـك يف االجـتماع الثاين لفريق رصد األرض، الذي عقد يف بافينو بإيطاليا               ٢٠٠٣يولـيه   

وشـارك اليونيـب أيضـا يف أعمال الفريق الفرعي املعين ببناء            . ٢٠٠٣نوفمـرب   /يف تشـرين الـثاين    
، الذي عقد يف "باإلنذار املبكّر" الـثاين املعـين   القـدرات، وقـام بـدور هـام خـالل املؤمتـر الـدويل         

 .٢٠٠٣أكتوبر /بون بأملانيا يف تشرين األول

االجتماع بعضوية ) اليونسكو(أبلـغ ممـثل مـنظمة األمـم املتحدة للتربية والعلم والثقافة        -١٦
ــية بســواتل رصــد األرض      ــنظمة يف اللجــنة املعن وبرئاســتها الســتراتيجية  ) ســيوس(انتســاب امل

/  إىل حزيران٢٠٠٢يـناير  /خـالل الفـترة مـن كـانون الـثاين     ) إجـوس (د العـاملي املـتكاملة      الرصـ 
العامل املعين  " سيوس"وبذلـك فـإن اليونسـكو هـي عضو نشط يف فريق اللجنة              . ٢٠٠٣يونـيه   

ملــتابعة نــتائج املؤمتــر العــاملي " ســيوس"بالتربــية والتدريــب وبــناء القــدرات، ويف بــرنامج اللجــنة 
 ٢-وأمنوطــة التدريــب) بــناء القــدرات (١-تدامة، وبالــتحديد يف أمنوطــة التدريــبللتنمــية املســ

ودعيـت اليونسـكو للمشـاركة يف مؤمتر القمة األول املعين برصد األرض، وهي           ). إدارة املـياه  (
عضـو يف األفـرقة الفرعـية الـتابعة لفـريق رصـد األرض واملعنية ببناء القدرات، والتعاون الدويل                   

 .اتومستعملي البيان

ــية مــن شــأهنا أن تســهم يف      -١٧ ــراجمها اجلديــدة التال وأُشــري إىل أن مــبادرات اليونســكو وب
 املشــترك بــني اليونســكو ووكالــة (TIGER/SHIP)أهــداف مؤمتــر القمــة، وخباصــة يف مشــروع  

الفضـاء األوروبـية، ومـبادرة رصـد األرض من أجل اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف أفريقيا،                 
ة الدولـية بشـأن اهليدرولوجـيا الفضـائية؛ ويف الـربنامج العـاملي لتقيـيم املياه املنفذ على                   والشـراك 

مسـتوى املـنظومة؛ ويف املشـروع الشـامل املعين بتطبيق االستشعار عن بعد يف اإلدارة املتكاملة                 
وجــيا للــنظم األحيائــية واملــوارد املائــية يف أفريقــيا؛ ويف املــبادرة املفــتوحة بشــأن اســتخدام تكنول

الفضـاء يف رصـد مواقـع الـتراث العـاملي؛ ويف الـنظام اإلقليمي للرصد والتنبؤ اخلاص باحمليطات                   
 .للجنة األوقيانوغرافية احلكومية الدوليةيف أفريقيا التابع 

كمــا شــاركت اليونســكو يف فــرقيت العمــل املعنيــتني ببــناء القــدرات وتدّبــر الكــوارث    -١٨
وأبلـغ ممثل اليونسكو    . لفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية        اللـتني أنشـأهتما جلـنة اسـتخدام ا        

 ".٢٠٠٦السنة الدولية لكوكب األرض، "االجتماع بالتحضريات اجلارية الستهالل 

) اإليكــاو(أُحــيط االجــتماع بالــتطورات املســتجدة يف مــنظمة الطــريان املــدين الــدويل    -١٩
آ يت /سي إن إس (اجلوي ة حركة السريادار/نظـم االتصـاالت واملالحة واملراقبة الساتلية     بشـأن   
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وأشـار االجـتماع إىل اجملاالت األولية       . ، الـيت تركّـز عـلى تطبـيقات تكنولوجـيات السـواتل            )إم
تنفــيذ ) أ: (التالــية لتطبــيقات تكنولوجــيا الســواتل، الــيت تتطلــب التنســيق فــيما بــني الوكــاالت  

إدخال ) ب(لعاملـية لألرصـاد اجلويـة؛       الـنظام العـاملي للتنـبؤات املسـاحية بالـتعاون مـع املـنظمة ا              
 للطائرات والعمليات ذات    احلاالت الطارئة مواقع  أجهزة ارسال بيانات حتديد     حتسـينات عـلى     

وحتديد متطلبات  ) ج(؛  )سارسات-كوسبار(الصـلة بالـنظام السـاتلي الـدويل للبحث واإلنقاذ           
ــتعاون مــع املــنظمة العاملــية     ــناول ) د(لألرصــاد اجلويــة؛ الشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة بال وت

مسـائل طـيف الـترددات الـراديوية بالتنسـيق مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل                 
 .لالتصاالت

ــرغم مــن أنّ اســتخدام تكنولوجــيا الســواتل لدعــم       -٢٠ ــه عــلى ال وأشــار االجــتماع إىل أّن
التكنولوجيات ال يسري بالسرعة اليت تطبـيقات املالحـة اجلويـة يّتسـع باطّـراد، فـإنّ تطبـيق هـذه              

كانـت مـتوقّعة يف الـبداية، وأنّ االنـتقال مـن الـنظام القائم حاليا إىل األخذ بالنظم القائمة على         
ــتزام طويــل األمــد   يف " اإليكــاو"كمــا أشــار االجــتماع إىل أنّ عمــل املــنظمة   . الســواتل هــو ال

االتصاالت ة للمالحة اجلوية املعنية بنظم      املسـتقبل يف هـذا اجملـال، حسـبما حّددتـه اخلطة العاملي            
 وأوعز به املؤمتر احلادي عشر للمالحة اجلوية،       واملالحـة واملراقبة الساتلية وادارة احلركة اجلوية      

 .سيتواصل تنسيقه مع الوكاالت املعنية، حسب االقتضاء

وقــدِّم لالجــتماع عــرض جممــل عــن تــوّزع األنشــطة الفضــائية ضــمن مــنظمة الصــحة    -٢١
وكجزء من إعادة هيكلة املنظمة متّ إنشاء ). املقـر واملكاتب اإلقليمية واملراكز املتعاونة (عاملـية   ال

. وحـدة الصـحة اإللكترونـية ضـمن اجملموعـة املعنـية باألدلّـة واملعلومـات لصاحل السياسة العامة                   
ة ومنها وتـتألّف هـذه الوحـدة املوجـودة يف إدارة املعـارف والتشارك فيها من مخسة أفرقة عامل              

وقد . األفـرقة املهتمة باالستشعار عن بعد وبنظم املعلومات اجلغرافية والرعاية الصحية عن بعد            
أتاحـت هـذه الوحـدة الصحية اإللكترونية فرصة جّيدة للمنظمة لتتعاون مع كيانات أخرى يف             

العمل األمـم املـتحدة، مكّملـة بذلـك العمـل الـذي تقوم به يف صلب جلنة الصّحة التابعة لفرقة                    
 .اليت أنشأهتا األمم املتحدة واملعنية بتكنولوجيات املعلومات واالتصال

ويف جمـال الـرعاية الصـحية عـن بعـد، ظـلّ مقـر مـنظمة الصـحة العاملية بعيدا عن دائرة              -٢٢
الضـوء خـالل السـنوات القلـيلة املاضـية، حيـث ركّـز عـلى تطويـر استراتيجية، يف حني كانت                      

وخالل تلك  .  بـرامج، متّ تنفـيذ الـبعض مـنها بعـد اعتماد االستراتيجية             املكاتـب اإلقليمـية تـنفّذ     
الفـترة جـرى تنفـيذ خطـة عمـل االستراتيجية من قبل املركز املتعاون مع منظمة الصحة العاملية                   

 .املعين بالتطبيب عن بعد الذي يوجد مقّره يف النرويج
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 حتسني نوعية البيانات ذات وقـد عرضـت املـنظمة جماال ممكنا للعمل التعاوين يف ميدان     -٢٣
الصــلة بتكنولوجــيا الفضــاء، وخباصــة إمكانــية اســتخدام الصــور الفسيفســائية الســاتلية العاملــية    

 .كمرجع أرضي لتقييم واستكمال خمتلف طبقات املراجع مثل الطرقات أو املناطق املبنية

يدة لتطبيقات  تـناول ممـثل االحتاد الدويل لالتصاالت مسألة وضع ترددات راديوية جد            -٢٤
الــنظم العاملــية لســواتل املالحــة وخدمــة استكشــاف األرض الســاتلية ومســألة مواءمــة نطاقــات  

وأشري إىل  . الـترّدد فضال عن النقل عرب احلدود ملعدات احلماية العمومية واإلغاثة من الكوارث            
طاقات أنّ انعـدام املواءمـة يعـوق أحـيانا جهـود اإلغاثـة يف حـاالت الطـوارئ بسبب اختالف ن          

وقد نوقشت هذه   . الـترّدد الـيت تسـتخدمها مـنظمات اإلغاثـة ونطاقات الترّدد املستخدمة حمليا             
/ املسـائل خـالل املؤمتـر العـاملي املعـين باالتصـاالت الـراديوية الـذي عقـد يف جنـيف يف حزيران                      

 .٢٠٠٣يوليه /يونيه ومتوز

ضـا جممـال عـن املؤمتـر الرابع         قـّدم ممـثل املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلويـة لالجـتماع عر               -٢٥
وقد سلّم املؤمتر باألمهية احلامسة . ٢٠٠٣مـايو  /عشـر للمـنظمة، الـذي ُعقـد يف جنـيف يف أيـار           

لفـائدة بـرامج املنظمة والربامج    واملـتزايدة بسـرعة للبـيانات واملنـتجات واخلدمـات الـيت يتـيحها       
ر الفضائي املوّسع من مكّونات     املدعومـة مـن املـنظمة وبـرنامج املراقـبة العاملـية للطقـس، العنصـ               

وقـّرر املؤمتـر اسـتهالل بـرنامج جديد رئيسي متعدد القطاعات     ". جـوس "نظـام الرصـد العـاملي       
يف جمـال الفضـاء مـن أجـل زيـادة فعالـية نظـم السواتل وإسهامها يف تطوير نظام الرصد العاملي                      

جلوية ونظم الرصد املنتسبة    ، وغـريه مـن الربامج اليت تدعمها املنظمة العاملية لألرصاد ا           "جـوس "
نظــام رصــد الغــالف اجلــوي العــاملي، والــنظام العــاملي لرصــد املــناخ، والــربنامج العــاملي   (إلــيها 

، )لـبحوث املـناخ، والـنظام العاملي لرصد الدورة اهليدرولوجية، والنظام العاملي لرصد احمليطات             
 بواســطة الســواتل العملياتــية مــن خــالل توفــري البــيانات والــنواتج واخلدمــات احملســنة باســتمرار

 .وسواتل البحث والتطوير على السواء

أبلـغ ممـثل الوكالـة الدولية للطاقة الذرية االجتماع بأن الوكالة بصدد إعداد تقرير عن       -٢٦
. وضـعية مصـادر القـدرة الـنووية واسـتعراض دورهـا يف اسـتغالل الفضاء يف األغراض السلمية                  

 .لتقرير وسوف ُينشر يف وقت قريبوجيرى العمل حاليا على مراجعة ا

ــيما بــني كــيانات األمــم       -٢٧ ــبادل املعلومــات ف ــه باإلضــافة إىل حفــز ت وأوضــح املــتكلّم أّن
املـتحدة بشـأن بعـض األنشـطة احملـددة يف جمـال الفضاء اخلارجي، فإنّ التقرير يهدف إىل إجياد                    

ومن خالل تقييم   . لوقودمصـادر جديـدة ممكنة لتكنولوجيا مبتكرة يف جمال املفاعالت ودورة ا           
وضـعية القـدرة النووية واستعراض دورها يف استكشاف الفضاء يف األغراض السلمية، يهدف              
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الـربنامج أيضـا إىل الشـروع يف مناقشـة املـنافع احملـتملة مـن تكنولوجـيا القدرة النووية الفضائية                     
 .بالنسبة للبحث والتطوير يف جمال النظم النووية األرضية املبتكرة

وقـدِّم لالجـتماع عــرض جممـل عـن حصــيلة النـتائج الرئيسـية لالجــتماع الـرابع لفــريق         -٢٨
/ األمــم املــتحدة العــامل املعــين باملعلومــات اجلغرافــية، الــذي عقــد يف نــريويب يف تشــرين األول   

وسلّم . وقـد ُعـرض هـيكل الفـريق العامل وكذلك هيكل خمتلف أفرقة العمل      . ٢٠٠٣أكـتوبر   
 العـامل هـو مثال ممتاز آخر على التنسيق فيما بني خمتلف كيانات األمم            االجـتماع بـأنّ الفـريق     

 .املتحدة
  

النظر يف املسائل املراد ادراجها يف تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي  -٢ 
  ضمن منظومة األمم املتحدة

طة الفضــاء تنســيق أنشــ"ُعــرض عــلى االجــتماع مشــروع تقريــر األمــني العــام املعــنون   -٢٩
". ٢٠٠٥-٢٠٠٤االجتاهات والنتائج املتوقعة لعامي  : اخلـارجي داخـل مـنظومة األمـم املتحدة        

وهـذا الـتقرير هـو الـتقرير الـثامن والعشـرون عـن هـذا املوضوع، حيتوي على معلومات متلقاة                     
أو األنشطة  /مـن كـيانات األمـم املـتحدة بصـيغة مـتكاملة، ويسـرد املـبادرات اجلديدة املقررة و                  

 .اليت يشترك فيها كيانان أو أكثر من كيانات األمم املتحدة

واسـتذكر االجـتماع أن احلـّد األقصـى لعـدد كـلمات الـتقارير الـيت تصدر عن األمانة                     -٣٠
، وأّنـه اّتفـق عـلى أن تلـتزم تقارير األمني العام املقبلة              ) صـفحة  ١٦( كـلمة    ٨ ٥٠٠العامـة هـو     

 .بشأن تنسيق األنشطة الفضائية هبذا احلّد

واّتفــق االجــتماع عــلى أن يركّــز الــتقرير عــلى الــتعاون بــني الوكــاالت بشــأن تنســيق    -٣١
األنشـطة الـيت تدعـم التنمية املستدامة وعلى ضرورة أن يكون هذا التقرير شامال قدر اإلمكان                 
لكـي تظهر فيه املعلومات اليت تقّدمها مجيع كيانات منظومة األمم املتحدة مع احلرص على أن                

 .ّمن أية عروض مسهبة عن فرادى األنشطةال يتض

وأُبلغ االجتماع بأن . وقـد اسـتعرض االجتماع مشروع التقرير وأعّد صيغة منقّحة له    -٣٢
الـنص الـنهائي للـتقرير سـوف ُيعـرض عـلى اللجـنة العلمـية والتقنـية الفرعـية يف دورهتـا احلادية                        

 .واألربعني

 أن ُتـدرج يف تقريره املعلومات املفّصلة        اسـتذكر االجـتماع أيضـا اتفاقـه عـلى إمكانـية            -٣٣
الــيت يقّدمهــا املشــاركون حــول أنشــطة حمــّددة، وذلــك يف حــدود العــدد األقصــى للصــفحات    
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وقـد أسـهم املشـاركون يف االجـتماع بعـروض جمملة لألنشطة والربامج      . املسـموح هبـا للـتقرير     
 . هذا التقريرالرئيسية اليت مل تظهر يف تقرير األمني العام، من أجل إدراجها يف

كمـا اسـتذكر االجـتماع أنّ اللجـنة واللجـنة الفرعـية التقنـية التابعة هلا دعتا، بناء على            -٣٤
، كـيانات األمم املتحدة إىل تقدمي تقارير سنوية عن مواضيع حمّددة إىل             ٢٠٠٣اقـتراح يف عـام      
نولوجيات التك"وقـد اتفـق االجـتماع عـلى إعداد تقرير منفصل عن موضوع              . اللجـنة الفرعـية   

ُيقدَّم إىل اللجنة الفرعية العلمية     " الفضـائية اجلديـدة والناشـئة ألغـراض الـتعاون بـني الوكـاالت             
 .٢٠٠٥والتقنية خالل دورهتا الثانية واألربعني يف عام 

  
  طرائق ملواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة ذات الصلة بالفضاء -٣ 

ن يف االجـتماع، لـدى مناقشـتهم خلططهـم احلالـية واملستقبلية، عدة              اسـتبان املشـاركو    -٣٥
 .جماالت حتظى باهتمام مشترك وتتطلب املزيد من التنسيق والتعاون بني الوكاالت

وقـد اتفـق االجـتماع عـلى أّنـه من املهم العمل مبشاركة أعضاء جلنة استخدام الفضاء                   -٣٦
 جـرد بـاملعدات واملـواد التعليمـية والتدريبية        اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـلى إعـداد قوائـم            

وجمموعــات البــيانات الســاتلية وغريهــا مــن مــوارد بــناء القــدرات، الــيت توفّــرها كــيانات األمــم 
وينبغي أن ُتتاح قوائم اجلرد هذه      . املـتحدة الـيت نفّذت مشاريع وطنية أو إقليمية للتعاون التقين          

ستفيد مشاريع التعاون التقين وغريها من األنشطة     لكافـة كـيانات منظومة األمم املتحدة لكي ت        
 .اإلمنائية يف املستقبل من القدرة املوجودة حاليا

وفـيما يـتعلق مبجموعـات البـيانات السـاتلية، اّتفـق االجـتماع أيضـا عـلى وضـع قائمة                      -٣٧
ومـن شأن هذه  . جـرد بكافـة البـيانات السـاتلية الـيت تـتلقاها كـيانات األمـم املـتحدة كـل سـنة              

علومـات أن تتـيح فرصـة للـتفاوض اجلمـاعي بشـأن شـراء البـيانات السـاتلية، مما سيفضي إىل                 امل
 .حتقيق شروط أفضل لتقدمي اخلدمات وتقليل التكاليف وحتسني نوعية الصور

وهبـذا الصـدد، اتفـق االجـتماع عـلى مواصـلة مناقشـة مسـألة إعـداد قوائـم اجلرد هذه                       -٣٨
 .مستقل من بنود جدول األعمالخالل دورته القادمة ويف إطار بند 

توضـيح أمهـية االستشعار عن بعد يف        "وأخـذ االجـتماع عـلما مبشـروع مقـترح حـول              -٣٩
وبــرنامج ) اليونيــب(ســيتوىل إعــداده بــرنامج األمــم املــتحدة للبيــئة  ) درمي" (تقيــيم وإدارة البيــئة

ز الـبحوث املشتركة    واللجـنة االقتصـادية األوروبـية ومركـ       ) اليونديـب (األمـم املـتحدة اإلمنـائي       
وأشـار االجـتماع إىل الدعـوة الـيت وجههـا اليونيب إىل الكيانات              . الـتابع للمفوضـية األوروبـية     

 .أو تساعد يف استبانة مصادر التمويل احملتملة/األخرى لكي تشارك يف املشروع و
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ادئ كمـا أشـار االجـتماع إىل اقـتراح اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهل            -٤٠
بتنفـيذ استقصاء للموارد ذات الصلة بالترددات العريضة الساتلية يف آسيا واحمليط            ) اإلسـكاب (

لالتصاالت  جملس آسيا واحمليط اهلادئ   اهلـادئ، بالـتعاون مـع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي و          
ــتمام باملوضــوع       الســاتلية ــا اه ــيت هل ــتحدة ال ــم امل ــيانات األم ــن ك ودعــت اللجــنة  .  وغريمهــا م

ــ" ــتمة إىل املشــاركة يف دراســة حــول اإلرشــاد       " كاباإلس ــتحدة امله ــم امل ــيانات األم أيضــا ك
ــم إدارة          ــن أجــل دع ــات الفضــائية م ــات املعلوم ــتجات وخدم ــتقين يف جمــال من السياســايت وال

 .الكوارث الطبيعية يف آسيا واحمليط اهلادئ

ظمة العاملية لألرصاد   كذلـك أشار االجتماع إىل أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية واملن           -٤١
اجلويــة ومــنظمة الصــحة العاملــية ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي تــتعاون عــلى تيســري تــبادل 
املعلومـات وتوفـري املسـاعدة السـريعة يف حـال وقـوع حـوادث نوويـة أو طـوارئ إشـعاعية من                       

 .أجل التقليل إىل أدىن حّد من العواقب يف حاالت الطوارئ اإلشعاعية

ماع إىل أّنـه يف حـني أنّ بعـض كـيانات مـنظومة األمم املتحدة شاركت                 وأشـار االجـت    -٤٢
يف أنشــطة املشــاريع الــيت تــنفذها املفوضــية األوربــية وبــرنامج الرصــد العــاملي لألغــراض البيئــية   

، فــإنّ هــذه الكــيانات مل تشــارك يف املــبادرات عــلى مســتوى "اإليســا"واألمنــية الــتابع للوكالــة 
 عـلى أنّ استشـارة كـيانات األمـم املتحدة اليت لديها الكفاءة يف               واتفـق االجـتماع   . السياسـات 

اجملـاالت ذات الصـلة هبـذه املـبادرات سـيكون مفـيدا، وعلى أنّ هذه املسألة ينبغي أن يسترعى                    
 .إليها انتباه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

ــية لــلحد مــن الكــوارث     -٤٣ ــ) إســدر(دعــا ممــثل أمانــة االســتراتيجية الدول ب شــؤون مكت
الفضـاء اخلـارجي وغـريه مـن كـيانات األمـم املـتحدة املهـتمة باإلفـادة مـن املؤمتـر العـاملي املعين              

، ومن  ٢٠٠٥يناير  /بـاحلّد مـن الكـوارث املقبل الذي سيعقد يف كويب باليابان يف كانون الثاين              
ــتُ       ــيت س ــنود ال ــته التحضــريية، إىل إدراج املســائل املتصــلة بالفضــاء يف صــدارة الب ناقَش يف عملي

وأوصــى املمــثل، عــلى وجــه اخلصــوص، بتكلــيف املكتــب بتنســيق إعــداد بــيان بشــأن   . املؤمتــر
ــتوىل،       ــيما ميكــن للوكــاالت التنفــيذية األخــرى أن ت السياســات العامــة ُيلقــى خــالل املؤمتــر، ف

، تنظيم حدث على هامش املؤمتر يعىن بالتطبيقات الفضائية       "يونوسات"بالـتعاون مـع مشـروع       
وطلـب املمـثل إطـالع اللجنة واللجنة الفرعية العلمية          . إدارة الكـوارث والوقايـة مـنها      يف جمـال    

، على التحضريات اجلارية لعقد     ٢٠٠٤والتقنـية الـتابعة هلـا عـلى حنـو تام، خالل دورهتما لعام               
 .املؤمتر

وأشـار االجـتماع إىل أنّ اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية أّيدت توصية االجتماع بأن                   -٤٤
تعقــد دورة مفــتوحة غــري رمســية ُيدعــى هلــا ممــثلو الــدول األعضــاء يف اللجــنة تقــترن مــع دورتــه 
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وذكـر االجـتماع أيضـا أن الـدورة املفـتوحة غري الرمسية األوىل سُتعقد مباشرة عقب                 . السـنوية 
 .الدورة الرابعة والعشرين لالجتماع

 الرمســية األوىل، الــذي كذلــك أشــار االجــتماع إىل أنّ موضــوع الــدورة املفــتوحة غــري -٤٥
التعليم والتدريب :" اخـتري بالتشـاور مـع جهات االتصال التابعة لالجتماع، سيكون كما يلي        

ويــرد يف ". الــتحديات والفــرص يف مــنظومة األمــم املــتحدة : يف اجملــاالت ذات الصــلة بالفضــاء
 .املرفق الثالث جدول أعمال تلك الدورة

نظر كيانات منظومة األمم املتحدة يف التشارك يف واتفـق االجـتماع عـلى ضرورة أن ت         -٤٦
اخلــربات وتــبادل احملاضــرين واملعــلمني، فضــال عــن االشــتراك يف تنظــيم أنشــطة تدريبــية حيــثما  

 .يكون ذلك مناسبا، مع مراعاة صعوبة تبادل املوارد فيما بني كيانات األمم املتحدة
  

ن على حتقيق االستخدام املنسق                ميثاق التعاو     إشراك كيانات األمم املتحدة يف             -باء  
  وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                  للمرافق الفضائية يف حال        

واملركــز الوطــين للدراســات ) إيســا(اســتذكر االجــتماع أنّ وكالــة الفضــاء األوروبــية   -٤٧
ميـثاق الـتعاون على حتقيق االستخدام     مهـا اللـذان اسـتهال إعـالن         ) سـنيس (الفضـائية يف فرنسـا      

، حيث أعلنا يف مؤمتر وقـوع كـوارث طبيعية أو تكنولوجية   لمرافق الفضـائية يف حـال  ق لـ املنسَّـ 
األمـم املـتحدة الثالـث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية                    

عــن عــزمهما إنشــاء آلــية يقّدمــان بواســطتها صــورا ســاتلية دون مقــابل  ) اليونيســبيس الثالــث(
وأُشـري إىل أنّ امليـثاق، الذي يشارك فيه حاليا كيانات مثل مركز             . ىملواجهـة الكـوارث الكـرب     

ووكالـة الفضـاء الكندية واملؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء واإلدارة          " إيسـا "والوكالـة   " سـنيس "
الوطنـية لدراسة احمليطات والغالف اجلوي واللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية، يتيح            

أذونني، حــيازة البــيانات الفضــائية ونواتــج ذات قــيمة مضــافة لفــائدة  عــن طــريق مســتعملني مــ 
وميكــن يف الــبداية الوصــول إىل . املعينــيني بــإدارة الكــوارث يف حــال حــدوث كــوارث كــربى 

 .امليثاق عن طريق السلطات املعنية باحلماية املدنية يف البلدان األعضاء يف هذا امليثاق

ــئة ٢٠٠٣مــارس / اخلــارجي أصــبح يف آذار وأشــري إىل أنّ مكتــب شــؤون الفضــاء   -٤٨  هي
 ١ويف  . مـتعاونة يف امليـثاق، مما يتيح آلية متكّن كيانات منظومة األمم املتحدة من الوصول إليه               

، أنشأ املكتب خطا هاتفيا مباشرا دائما، وتوىل بالتعاون مع مفوضية األمم            ٢٠٠٣يولـيه   /متـوز 
 وبرنامج األمم املتحدة للبيئة ومكتب األمم املـتحدة لشـؤون الالجـئني ومـنظمة الصـحة العاملية         

واليونسـكو، وضع قائمة جبهات االتصال اليت ميكن هلا         ) يونوبـس (املـتحدة خلدمـات املشـاريع       
عن طريق املكتب من أجل احلصول على صور     " امليثاق"أن تبعـث بطلـبات بالفاكس إىل أمانة         
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 جلـأ مكتب اخلدمات     ،٢٠٠٣أغسـطس   /ومـنذ آب  . سـاتلية تدعـم جهـود مواجهـة الكـوارث         
يف ثـــالث مناســـبات بشـــأن فيضـــانات يف اجلمهوريـــة الدومينيكـــية " امليـــثاق"إىل " الـــيونوبس"

 .وفيضانات واهنيارات أرضية يف نيبال واهنيارات أرضية يف الفلبني

وقـد اتفـق االجـتماع عـلى اختـاذ تدابـري لـتعزيز استخدام امليثاق من قبل عدد أكرب من                   -٤٩
. مم املتحدة ولبحث إمكانية إنشاء جهات اتصال غري تابعة لألمم املتحدة         كـيانات مـنظومة األ    

وجيــوز أن تكــون هــذه اجلهــات مؤسســات وطنــية ذات قــدرة مثبــتة عــلى اســتخدام البــيانات    
 .الساتلية

ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي    " امليثاق"وأشـار االجـتماع إىل أنّ ممثـلي األعضاء يف            -٥٠
" امليثاق" السـتعراض سـنة مـن عمل         ٢٠٠٤يونـيه   / حزيـران  وجهـات االتصـال سـيجتمعون يف      

واتفـق االجـتماع عـلى أمهية املواظبة على إطالعه على التطورات املستجدة            . ولتـبادل اخلـربات   
وبشـأن مشـاركة كـيانات األمـم املـتحدة، ومـن مث عـلى ضـرورة أن يظلّ هذا              " امليـثاق "بشـأن   

 .البند مدرجا على جدول أعمال دورته املقبلة

وجلـنة سواتل رصد األرض     " اإلسـكاب "ونـوه االجـتماع بـاجلهود الـيت تـبذهلا اللجـنة              -٥١
مــن أجــل االتصــال بالســلطات الوطنــية املعنــية بــتدّبر الكــوارث يف الــبلدان النامــية بغــية حتقــيق   
الــتآزر مــع اجلهــود الــيت يــبذهلا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي لــتعزيز اســتخدام تكنولوجــيا   

الكـوارث بواسطة إقامة روابط مع الكيانات اليت توجد خارج منظومة األمم            الفضـاء يف إدارة     
 .املتحدة، مثل املراكز الوطنية لالستشعار عن بعد

  
النتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر القمة العاملي للتنمية                         -جيم   

  املستدامة   
ــيقة مــن إعــداد مكتــب شــؤون ا     -٥٢ لفضــاء اخلــارجي  كــان معروضــا عــلى االجــتماع وث

تتضـّمن مشـروع قائمـة باملـبادرات والـربامج الفضـائية املـنفذة يف إطـار مـنظومة األمـم املتحدة                      
 وقد أُعدَّ )١(.واملسـتجيبة للتوصـيات الواردة يف خطة تنفيذ نتائج القمة العاملي للتنمية املستدامة          

م املتحدة بعد االتفاق مشـروع القائمـة على أساس املعلومات اليت قدمتها كيانات منظومة األم    
 .الذي توّصل إليه االجتماع يف دورته الثالثة والعشرين

وأشـار االجـتماع إىل أنّ اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية أّيدت املقترح الذي تقّدم به                   -٥٣
االجـتماع ودعـت الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية إىل               
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مـة بـتقدمي معلومـات عـن املـبادرات والربامج ذات الصلة بالفضاء اليت ستنفذها               اسـتكمال القائ  
 .استجابة للتدابري احملّددة املوصى هبا يف خطة التنفيذ

واتفق . كمـا أشـار االجـتماع إىل أنّ القائمـة سُتتاح على موقع املكتب على اإلنترنت                -٥٤
 إىل إضافة ما ُيتاح من معلومات       االجـتماع عـلى ضـرورة دعوة كيانات منظومة األمم املتحدة          

ــيها مباشــرة       إىل القائمــة، وخباصــة عــناوين مواقــع الشــبكة ذات الصــلة الــيت ميكــن االطــالع ف
 .بواسطة اإلنترنت على املزيد من املعلومات عن الربامج واملبادرات املدرجة على  القائمة

املعلومات اإلضافية اليت وقـد اتفـق االجـتماع عـلى ضـرورة أن ُتقـدَّم القائمـة، مبا فيها             -٥٥
، إىل اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا         ٢٠٠٤يـناير   /سـتتاح حبلـول هنايـة كـانون الـثاين         

وينــبغي لكــيانات مــنظومة األمـم املــتحدة أن جتــري املــزيد مــن التنقنــيحات  . احلاديـة واألربعــني 
، لكي ٢٠٠٤أبـريل  /انللقائمـة، بعـد إجـراء اسـتعراض أكـثر تعمقـا، وذلـك حبلـول هنايـة نيسـ               

واتفق االجتماع أيضا على استعراض هذه . ُتعـرض عـلى اللجـنة يف دورهتـا السـابعة واألربعـني           
 .٢٠٠٥القائمة جمددا خالل دورته اخلامسة والعشرين يف عام 

  
  شبكات تبادل املعلومات اإللكترونية يف منظومة األمم املتحدة                          -دال  

 لالجــتمــاع عرضــــا موجــــزا عــــن موقعــــه     قــّدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي     -٥٦
 دةــــم املتحــة األمــل منظومــــي داخــــاء اخلارج ــــة الفض ــــق أنشـط  ــــتنسـي الشـبكــي اخلـــاص ب    

)www.uncosa.unvienna.org.(  ــيا  باألنشــطة ويتضــّمن املوقــع أخــبار وإعالنــات، وجــدوال زمن
املقــبلة، ومعلومــات عــن الــربامج واملــبادرات ذات الصــلة بالفضــاء، ومعلومــات خلفــية لدلــيل    
املـنظمات املشـاركة، وحمفوظـات بالوثـائق الرمسـية واملعلومات ذات الصلة باالجتماع املشترك               

 .وأعرب االجتماع عن تقديره للمكتب حلفاظه على استمرار هذا املوقع. بني الوكاالت

قـد اتفـق االجـتماع عـلى أن تـتوىل جهـات االتصال التابعة لالجتماع تزويد املكتب            و -٥٧
ــع        ــراجمها وأنشــطتها ذات الصــلة بالفضــاء وعــن عــناوين املواق ــثة العهــد عــن ب مبعلومــات حدي

 .الشبكية املعنية، فضال عن األنشطة املقبلة لُيصار إىل نشرها على املوقع

االجــتماع بإجيــاز عــن ركــن احلــوار   ) اآليتــيو(الت أبلــغ ممــثل االحتــاد الــدويل لالتصــا   -٥٨
الشـبكي الـذي أنشأه واستضافه االحتاد من أجل دعم عمل االجتماع املشترك بني الوكاالت،               

وقـــد أعــرب االجــتماع عـــن تقديــره لالحتــاد الـــدويل     . وقــدم عرضــا توضـــيحا عــن وظيفــته    
 .لالتصاالت على حفاظه على إدارة هذا املوقع
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 إىل فــائدة ركــن احلــوار الشــبكي، وخصوصــا بالنســبة لتــبادل اآلراء وأشــار االجــتماع -٥٩
وشّجع االجتماع جهات االتصال التابعة لكيانات      . وإعـداد مشـاريع الوثـائق ألجل االجتماع       

. األمـم املـتحدة عـلى استخدام هذا الركن املوقعي يف التحضري لدورات االجتماع يف املستقبل               
من ) أ (٤اركون يف االجـتماع عروضـهم يف إطـار البـند     واّتفـق االجـتماع عـلى أن ينشـر املشـ      

 .جدول األعمال على موقع ركن احلوار الشبكي

 ٢٠٠٥وقــد اّتفــق االجــتماع عــلى أن ُيجــري يف دورتــه اخلامســة والعشــرين لعــام          -٦٠
 .استعراضا آخر لتجربة استخدام ركن احلوار الشبكي

  
املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي                تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث                 -هاء   

  )اليونيسبيس الثالث         (واستخدامه يف األغراض السلمية             
ــتقّدم الــذي أحــرزته جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي       -٦١ أبلــغ األمــني االجــتماع عــن ال

وجلنـتها العلمية والتقنية الفرعية يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث، وعن حالة أعمال أفرقة              
 . اليت أنشأهتا اللجنة١٢العمل الـ

وأشـار االجـتماع إىل أنّ العمـل الـذي تضـطلع به أفرقة العمل من شأنه أن يساعد يف                     -٦٢
كمــا أشــار إىل أنّ فــرقة العمــل املعنــية . دعــم بــرامج وأنشــطة كــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة 

 لألرصـاد اجلوية،    بالتنـبؤ بـالطقس واملـناخ، الـيت تشـترك يف رئاسـتها الـربتغال واملـنظمة العاملـية                  
أوصـت يف الـتقرير الـنهائي بدعـم تنفـيذ اخلطة الطويلة األجل والربامج اخلاصة باملنظمة العاملية                  

واّتفـق االجـتماع عـلى ضـرورة أن تـنظر كـيانات مـنظومة األمـم املتحدة يف          . لألرصـاد اجلويـة   
عمل على استكشاف املشـاركة بنشـاط يف أفـرقة العمـل اليت هلا صلة بوالياهتا وأنشطتها واليت ت      

سـبل الـنهوض بعمـل هـذه الكيانات، ومنها على سبيل املثال فرقة العمل املعنية بالصحة العامة                  
 . وفرقة العمل املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة

واسـتذكر االجــتماع أنّ اجلمعـية العامــة ستســتعرض يف دورهتـا التاســعة واخلمســني يف     -٦٣
وأبلغ األمني االجتماع عن   . يف تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث        الـتقّدم احملـرز      ٢٠٠٤عـام   

وكان . الـتقدم الذي أحرزته اللجنة يف إعداد تقريرها الذي سُيقّدم إىل اجلمعية لكي تستعرضه             
جيم من مشروع التقرير،    -معروضـا عـلى االجـتماع اجلـزء الـذي يتضـّمن القسـم الفرعي ثالثا               

ت هبـا كيانات منظومة األمم املتحدة وأسهمت يف تنفيذ          والـذي يتـناول األنشـطة الـيت اضـطلع         
 .توصيات اليونيسبيس الثالث



 

17  
 

A/AC.105/818

وقـد اتفـق االجـتماع عـلى ضرورة أن تركّز املعلومات اليت سُتدرج يف القسم الفرعي               -٦٤
 عـلى اإلجنـازات الرئيسـية اليت حققتها كيانات منظومة األمم املتحدة وال تظهر               ٣-جـيم -ثالـثا 

ــرقة العمــ  ل أو يف عمــل االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت، وســتتناوهلما فصــول    يف عمــل أف
ودعـا االجتماع هذه الكيانات إىل أن تتوىل يف غضون أسبوع من اختتام             . أخـرى مـن الـتقرير     

ــرابعة والعشــرين لالجــتماع تــزويد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي مبســامهات يف      الــدورة ال
 .٣-جيم-القسم الفرعي ثالثا

    
كيف تستخدم أسرة            : حلول الفضاء ملشاكل العامل         "وع الكتّيب املنقّح عن           مشر   -واو  

  "تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة                 األمم املتحدة     
نـّوه االجـتماع مـع االرتـياح بأّنـه عمال باالتفاق الذي مت التوصل إليه يف دورته الثالثة                    -٦٥

خة مــنقّحة مــن الكتّيــب املعــنون  والعشــرين تــوىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي طــبع نســ   
تكنولوجيا الفضاء من أجل  كيف تستخدم أسرة األمم املتحدة: حلـول الفضاء ملشاكل العامل "

وُوّزع الكتّيــب خــالل املــرحة األوىل مــن مؤمتــر القمــة جملــتمع املعلومــات    ". التنمــية املســتدامة
 .وخالل املؤمتر العام لليونسكو

أن ُتـدرج يف الكتيـب بعـض اجملـاالت اهلامـة من التنمية      وأشـار االجـتماع إىل ضـرورة        -٦٦
واتفق االجتماع على أن يتم، حبلول      . املسـتدامة، مـثل الصـحة وسـّد الفجوة الرقمية يف التقانة           

، وضــع خمطــط عــام للكتّيــب املــنقّح، مبــا يف ذلــك   ٢٠٠٥دورتــه اخلامســة والعشــرين يف عــام  
مــم املــتحدة، وخباصــة تلــك الــيت اقترحــت   إمكانــية تنقــيح عــنوانه، ودعــا كــيانات مــنظومة األ  

/ إدخـال تعديـالت على الكتيب، أن تقّدم مدخالت لإلسهام يف هذا املخطط العام حبلول أيار               
كمـا دعـا االجـتماع كـيانات األمـم املـتحدة املهتمة إىل النظر يف إمكانية تقدمي                  . ٢٠٠٤مـايو   

 .متويل ومساعدات عينية لطباعة هذا الكتيب
  

  يف املستقبل  مج العمل   برنا -ثالثا  
، يف البنود ٢٠٠٥اتفـق االجـتماع عـلى أن يـنظر يف دورتـه اخلامسـة والعشـرين، يف عـام                 -٦٧
 :التالية

ــال     -١  ــية يف جمـ ــطة احلالـ ــأن األنشـ ــبادل اآلراء بشـ ــربامج وتـ ــيق اخلطـــط والـ تنسـ
 :التطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء واجملاالت ذات الصلة هبا
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طـط اجلارية واملستقبلية اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف          مناقشـة اخل   )أ(  
ــتحدة يف      ــنظر يف صــلة أنشــطة مؤسســات مــنظومة األمــم امل ذلــك ال
مـيدان علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاهتا املتعلقة بالربامج املسندة            

 إليها؛

الــنظر يف املســائل املــراد إدراجهــا يف تقريــر األمــني العــام عــن تنســيق    )ب(  
االجتاهــات :  الفضــاء اخلــارجي ضــمن مــنظومة األمــم املــتحدةأنشــطة

 ؛٢٠٠٦-٢٠٠٥والنتائج املتوقعة للفترة 

ــيات       )ج(   ــن التكنولوجـ ــر عـ ــا يف تقريـ ــراد إدراجهـ ــائل املـ ــنظر يف املسـ الـ
 الفضائية اجلديدة والناشئة ألجل التنسيق بني الوكاالت؛

الت يف األنشـطة  طـرائق ملواصـلة تعزيـز التنسـيق والـتعاون بـني الوكـا        )د(  
 .ذات الصلة بالفضاء

ــلموارد ذات الصــلة بالفضــاء، وخباصــة        -٢  ــم جــرد ل ســبل ووســائل وضــع قوائ
جمموعــــات البــــيانات واألجهــــزة املوضــــوعة يف الفضــــاء واملــــواد التعليمــــية  

 .والتدريبية

إشـراك كـيانات األمـم املـتحدة يف ميـثاق الـتعاون لتحقـيق االسـتخدام املنسَّق                   -٣ 
 .فضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجيةللمرافق ال

ــية         -٤  ــاملي للتنم ــة الع ــر القم ــنها مؤمت ــيت أســفر ع ــتائج ذات الصــلة بالفضــاء ال الن
 .املستدامة

 .شبكات تبادل املعلومات اإللكترونية يف منظومة األمم املتحدة -٥ 

ضـــاء تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الف -٦ 
 ).اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

كـيف تستخدم   : حلـول الفضـاء ملشـاكل العـامل       "إعـداد كتّيـب مـنقّح بعـنوان          -٧ 
 ".أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة

الستضافتها الدورة وأعـرب املشـاركون عن تقديرهم للمنظمة العاملية لألرصاد اجلوية         -٦٨
واستذكر االجتماع اتفاقه بشأن التناوب     . الـرابعة والعشرين لالجتماع املشترك بني الوكاالت      

يف مكــان عقــد الــدورة الســنوية بــني فييــنا وغريهــا مــن املــدن، وأشــار إىل أنّ الــدورة اخلامســة   
وأشار . ٢٠٠٥ناير  ي/والعشـرين سُتعقد يف مكتب األمم املتحدة يف فيينا مع هناية كانون الثاين            
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ــد مواعــيد       االجــتماع إىل أنّ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســيتوىل يف وقــت الحــق حتدي
االجـتماع وإبـالغ كـيانات األمـم املـتحدة هبـا، مراعـيا يف ذلـك ضرورة اجتناب التضارب مع           

ــية بشــؤون الفضــاء    وأعــرب االجــتماع عــن  . جــداول مواعــيد انعقــاد املؤمتــرات الرئيســية املعن
 للعـرض الـذي قّدمته اليونسكو الستضافة دورته السادسة والعشرين يف باريس يف عام               تقديـره 
٢٠٠٦. 

  
 احلـواشي

 / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦تقرير مؤمتر القمة للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  )١( 
، ٢ القــرار ، الفصــل األول،)A.03.II.A.1منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع  ( ٢٠٠٢ســبتمرب 
 .املرفق
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  املرفق األول  
قائمة بأمساء املشاركني يف الدورة الرابعة والعشرين لالجتماع املشترك 
بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف من 

 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣ إىل ٢١
 

 )املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(هينسمان . د  :الرئيس

 )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(تشيكو . ت  :منياأل
  

 األمانة العامة لألمم املتحدة
 

 روتريي. أ   مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 

 بيورغو. إ        

 ماكالنن. إي        

 كاماتشو. س    مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

 هوبولد. ه        

 سليمانوف. س        

 واكس. ب     ألوروبااللجنة االقتصادية 

 ويو غوازيانغ اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 

 االستراتيجية الدولية للحّد من الكوارث، مكتب  
 بيزانو . ف      تنسيق الشؤون اإلنسانية

  
 برامج وصناديق األمم املتحدة

 
 بوخاردي. ي. ج   مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 ويت. ج. ر    رنامج األمم املتحدة للبيئةب 
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 الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
 

 برينغر. ي  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 إياتسوك. ف    املنظمة الدولية للطريان املدين 

 كوانكام. ي. س     منظمة الصحة العاملية 

 بنارإ. س        

 هنري. ي    االحتاد الدويل لالتصاالت 

 ماتاس. أ        

 تاناكا. ي    املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
 

* * * 
 

 ستانكوليسكو. أ    الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
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  املرفق الثاين  
جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين لالجتماع املشترك بيـن 

 ٢١طة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف من الوكـاالت املعين بأنش
 ٢٠٠٤يناير / كانون الثاين٢٣إىل 

 
 .افتتاح االجتماع -١
 .انتخاب الرئيس -٢
 .إقرار جدول األعمال -٣
تنسـيق اخلطـط والـربامج وتـبادل اآلراء بشـأن األنشطة الراهنة يف جمال التطبيق العملي         -٤

 :التكنولوجيا الفضاء واجملاالت ذات الصلة هب
مناقشـة اخلطـط اجلاريـة واملسـتقبلية الـيت حتظـى باهـتمام مشـترك، مبا يف ذلك                    )أ( 

الــــنظر يف أنشــــطة مؤسســــات مــــنظومة األمــــم املــــتحدة يف مــــيدان علــــوم   
 وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا من حيث صلتها بالربامج املسندة إليها؛

عــام عــن تنســيق أنشــطة  الــنظر يف املســائل املــراد إدراجهــا يف تقريــر األمــني ال   )ب( 
االجتاهـات والنتائج املتوقعة    : الفضـاء اخلـارجي ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة           

، ويف تقريـــر اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية عـــن  ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفـــترة 
اإلجنــازات الرئيســية وعمــل مــنظومة األمــم املــتحدة يف اجملــاالت ذات الصــلة    

 بالفضاء؛
ســيق والــتعاون بــني الوكــاالت يف جمــال األنشــطة  أســاليب تعزيــز مواصــلة التن )ج( 

 .ذات الصلة بالفضاء
إشـراك كـيانات األمـم املـتحدة يف ميـثاق الـتعاون لتحقـيق االسـتخدام املنسق للمرافق                    -٥

 .الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية
 .مية املستدامةالنتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر القمة العاملي للتن -٦
 شبكات تبادل املعلومات اإللكترونية يف منظومة األمم املتحدة -٧
ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي        -٨ ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت تنف

 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
كيف تستخدم أسرة : عاملحلـول الفضـاء ملشاكل ال  "مشـروع الكتّيـب املـنقّّح املعـنون       -٩

 ".تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة األمم املتحدة
 .مسائل أخرى -١٠
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  املرفق الثالث   
جدول أعمال الدورة املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك بيـن الوكـاالت 

يناير / كانون الثاين٢٣املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف يف 
٢٠٠٤ 

 
 التحديات والفرص: التعليم والتدريب يف اجملاالت ذات الصلة بالفضاء: "املوضوع

 "يف منظومة األمم املتحدة
 

رئـيس االجتماع املشترك بيـن الوكـاالت   
 املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي

 مالحظات استهاللية

 تقدمي املشاركني كافة املشاركني
 :األمم املتحدةبرامج التعليم والتدريب يف منظومة  

برامج األمم املتحدة يف جمال التطبيقات الفضائية و املراكز  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة لألمم 

 املتحدة
برنامج املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف جمال الفضاء  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

يب على اخلدمات اخلاصة باألرصاد اجلوية واألرصاد والتدر
 اهليدرولوجية

 برنامج التعليم اخلاص بالفضاء اليونسكو
 أنشطة التدريب التابعة ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث اليونيتار

أنشطة التعليم والتدريب التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية  اإلسكاب
 آلسيا

 المية عن األنشطة التعليمية والتدريبيةحملة إع الصني
ملخص عن املسائل والشواغل اليت حتظى باالهتمام لدى  مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 كيانات األمم املتحدة
 أسئلة وأجوبة 

حملة إعالمية عن خلفية عقد األمم املتحدة للتعليم من أجل حتقيق التنمية  اليونسكو
  بذلكاملستدامة واخلطط اخلاصة

 "إسهامات األوساط الفضائية يف العقد:"نقاش مفتوح حول  
نقاشات بني كيانات األمم املتحدة وأعضاء جلنة استخدام  

 الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
رئـيس االجتماع املشترك بيـن الوكـاالت   

 املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي
 مالحظات ختامية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


