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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

تقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي         
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  مقدمة -أوال  
عقــد االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة الفضــاء اخلــارجي دورتــه           -١

ــثقافة      ــية والعــلم وال ، يف )اليونســكو(السادســة والعشــرين يف مقــر مــنظمة األمــم املــتحدة للترب
وبرت ميسوتن من اليونسكو    وانتخب ر . ٢٠٠٦يناير  / كانون الثاين  ٢٠ إىل   ١٨بـاريس، مـن     
 .وترد قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق األول هلذا التقرير. رئيسا للدورة

ــب         -٢ ــذي رح ــية باليونســكو، ال ــوم الطبيع ــام للعل ــر الع ــتح االجــتماع مســاعد املدي وافت
 والحـظ أن التنسـيق بني الوكاالت فيما بني هيئات األمم املتحدة يعد أمرا الزما              . باملشـاركني 

ــر العــام عــن دعــم أنشــطة الفضــاء اخلــارجي،     . وحيظــى بتشــجيع قــوي  وأعــرب مســاعد املدي
خصوصـا تلـك املتصـلة بـتطوير التكنولوجـيات الفضـائية، الـيت تسـهم إسـهاما كـبريا يف دراسة               

وســلّط الضــوء عــلى اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء إلدارة مواقــع . األرض ومواردهــا ورصــدها
ــتراث العــاملي وحفظهــا وإدا  ــأثري الكــوارث واحلــد مــنها   ال ــياه وختفــيف ت وشــدد . رة مــوارد امل

 .مساعد املدير العام على دور الفضاء كأداة يف التعليم من أجل التنمية املستدامة

 .واعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد يف املرفق الثاين أدناه -٣
  

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

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

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

أطلـع أمني االجتماع املشاركني بإجياز على أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف               -٤
األغــراض الســلمية وهيئتــيها الفرعيــتني، موجهــاً اهــتمامهم إىل املســائل املتصــلة بالتنســيق بــني    

تـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي الـتابع لألمانـة العامـة تقريرا عن              وقـدم ممـثل عـن مك      . الوكـاالت 
الـتوجه املسـتقبلي لـربنامج األمــم املـتحـدة للتطبـيقـات الفضائيـة، وال سيما التطبيقات اجلديدة                 

ــا يف عــام     . يف جمــايل إدارة الكــوارث والصــحة   ــيت جــرى االضــطالع ــد أدت األنشــطة ال وق
ن يعتزم الربنامج أن يواصل العمل معهم يف عامي          إىل إنشـاء شـبكات للممارسـني الذي        ٢٠٠٥
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ودعـا املكتـب مؤسسـات مـنظومة األمـم املـتحدة إىل املشـاركة يف األنشطة                . ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦
 .اليت مها

وقـدم ممـثلو هيئات األمم املتحدة املشاركة يف االجتماع تقارير عن أنشطة مؤسسام               -٥
 الــتقارير الضـــوء عــلى األنشـــطة   وســـلطت.  ومـــا بعدمهــا ٢٠٠٧ و٢٠٠٦وخططهــا لعــامي   

 .املنطوية على تعاون كبري بني هيئات األمم املتحدة

والحـظ االجـتماع أنشـطة أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث يف متابعة            -٦
 )١(، الكوارث مواجهةبـناء قـدرة األمم واتمعات على        : ٢٠١٥-٢٠٠٥إطـار عمـل هـيوغو       

ملي املعــين بــاحلد مــن الكــوارث، الــذي عقــد يف كــويب، هــيوغو،     املؤمتــر العــا يفالــذي اعــتمد
ــن   ــيابان، م ــثاين ٢٢ إىل ١٨ال ــناير / كــانون ال ــتراتيجية   . ٢٠٠٥ي والحــظ االجــتماع أن االس

الدولـية قـد شـاركت يف العديد من األنشطة واملبادرات املتصلة بالسياسات، مثل تنظيم املؤمتر                
، وكذلك يف )إيغوس(اتيجية الرصد العاملي املتكاملة العـاملي املعـين بـاحلد مـن الكـوارث واسـتر          

ــيكاراغوا وإكــوادور جــرى االضــطالع مــا        ــية يف ن ــناء القــدرات احملل ــان إىل ب ــبادرتني دف م
ــتعاون مــع خدمــة األمــم املــتحدة الســاتلية    ، الــيت يــتوىل تنســيقها معهــد األمــم   )يونوســات(بال

كما . تب األمم املتحدة خلدمات املشاريع    ويـنفذها مك  ) اليونيـتار (املـتحدة للتدريـب والبحـث       
 .(Respond)" ريسبوند"الحظ االجتماع مشاركة االستراتيجية الدولية يف مبادرة 

والحـظ االجـتماع الدعوة اليت وجهتها االستراتيجية الدولية إىل هيئات األمم املتحدة              -٧
ــاملي ل        ــنهاج الع ــيت يصــدرها امل ــار ال ــح األخط ــيقات بشــأن مالم ــتقدمي تعل ــات،  ل ــبادل املعلوم ت

كمـا الحظ االجتماع الدعوة إىل تقدمي       . وخصوصـا مـا يصـدره مـن خـرائط قطـرية لألخطـار             
 .حتليل لألخطار من أجل إحداث تأثري حقيقي على الصعيد امليداين

والحـظ االجـتماع الدعـوة الـيت وجهها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي لدراسة إطار                -٨
ــيقات الفضــائية    واســتبانة اإل٢٠١٥-٢٠٠٥عمــل هــيوغو   ــتعلقة باســتخدام التطب جــراءات امل

 .للحد من الكوارث اليت ميكن أن تكون ضمن إطار األنشطة املكلفة ا هيئات األمم املتحدة

والحـظ االجتماع أنشطة اإلنذار املبكر والتقييم اليت يضطلع ا برنامج األمم املتحدة              -٩
دار تقريــر توقعــات البيــئة العاملــية الــرابع  ، وخصوصــا التحضــري اجلــاري إلصــ )اليونيــب(للبيــئة 

 وتقيــيمات وتقاريــر إقليمــية أخــرى خمــتلفة، مــثل  ٢٠٠٦ لعــام وحولــية توقعــات البيــئة العاملــية 
والحظ االجتماع أيضا   . توقعـات البيـئة األفريقـية وتوقعـات البيـئة يف مـنطقة جـبال كارباثـيان                

 الـذي  )٢(،(One Planet, Many People)" كوكـب واحـد يقطـنه أنـاس كـثريون     "نشـر أطلـس   
ــيعا عــلى اإلطــالق     والحــظ االجــتماع كذلــك  . أصــبح ســريعا أفضــل منشــورات اليونيــب مب
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مشـروع تقيـيم املخاطـر والضـعف وتوفـري املعلومات           الـتعاون بـني الوكـاالت يف مشـاريع مـثل            
راتيجية  والـربنامج العـاملي السـتبانة املخاطـر، الـذي تشـارك فيه االست           )بريفـيو (واإلنـذار املـبكّر     

وشركاء آخرون، مثل ) اليونديب(الدولـية لـلحد من الكوارث وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي       
 .البنك الدويل

والحـــظ االجـــتماع اســـتجابة إدارة عملـــيات حفـــظ الســـالم الـــتابعة لألمانـــة العامـــة   -١٠
كمــا الحــظ . واليونيــب ويونوســات وهيــئات أخــرى للتصــدي للتســونامي يف احملــيط اهلــندي  

جـتماع مشـاركة اليونيـب يف الشـبكة العاملـية للغطـاء األرضـي، باالشـتراك مع منظمة األمم           اال
، ويف مـــبادرة البيـــئة واألمـــن اجلاريـــة والـــيت يضـــطلع ـــا )الفـــاو(املـــتحدة لألغذيـــة والـــزراعة 

. باالشـتراك مـع اليونديـب ومـنظمة األمـن والـتعاون يف أوروبـا ومـنظمة حلف مشال األطلسي                   
اع كذلـك أنشطة بناء القدرات اليت تضطلع ا املراكز اإلقليمية التابعة لشعبة             والحـظ االجـتم   

اإلنـذار املـبكر والتقيـيم باليونيـب اسـتجابة خلطـة بـايل االسـتراتيجية للدعـم التكـنولوجي وبناء                    
 مـثل حلقـات العمـل التدريبـية بشـأن التقيـيم واإلبـالغ عـن طـريق توقعـات البيئة                      )٣(القـدرات، 

املعلومات ذات الصلة لصاحل البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات         /رة البـيانات  العاملـية وإدا  
 .االنتقالية

والحــظ االجــتماع خمــتلف أنشــطة اليونســكو املتصــلة بالفضــاء، مبــا يف ذلــك املــبادرة    -١١
ــية        ــة الفضــاء األوروب ــا اليونســكو ووكال ــيت اشــتركت يف إطالقه ــتوحة ال بشــأن ) اإليســا(املف

 اليت  )٤(تكنولوجـيات الفضـائية لدعـم اتفاقـية محاية التراث العاملي الثقايف والطبيعي،            اسـتخدام ال  
اجتذبــت عــددا كــبريا مــن املشــاركني مــن وكــاالت الفضــاء ومؤسســات الــبحوث الفضــائية     

كمــا الحــظ االجــتماع أن اليونســكو ستوســع نطــاق املــبادرة   . واجلامعــات والقطــاع اخلــاص 
 .احليوي ومواقع التراث الثقايف الطبيعياملفتوحة لتشمل حمميات الغالف 

والحـظ االجـتماع أن الـدورة الثامـنة واخلمسـني جلمعـية الصـحة العاملـية قد اعتمدت                    -١٢
، "الصــحة اإللكترونــية "، املعــنون  ٢٠٠٥مــايو / أيــار ٢٥ املــؤرخ ٢٨-٥٨ ع ص القــرار ج

. ال الصــحةوالــذي يهــدف إىل تعزيــز اســتخدام تكنولوجــيات املعلومــات واالتصــاالت يف جمــ  
كمـا الحـظ االجـتماع أن القرار قد سلَّم باحلاجة إىل اختاذ إجراءات متسقة وموحدة يف جمال                  
الصـحة، وأنـه نظـرا إىل الـدور اهلـام الذي تؤديه تكنولوجيا الفضاء يف االتصاالت، ميثل القرار                   
ــتعزيز اســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء لتحســني الصــحة عــلى الصــعيد       ــا ل  أساســا سياســاتيا هام

 .العاملي
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والحـظ االجـتماع اسـتخدام مـنظمة الصـحة العاملـية املسـتمر للتكنولوجيات الفضائية             -١٣
مـثل الـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع واالستشـعار عـن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية لتطبيقات                   
 الصـحة العمومـية املرتـبطة بتقيـيم خماطر الكوارث الطبيعية ورصد هطول األمطار واالتصاالت       

كما الحظ االجتماع . السـلكية والالسـلكية وبناء القدرات وتطوير قواعد البيانات واألدوات       
املشـاركة النشـطة للمـنظمة يف خطـة التنفـيذ الـيت متـتد لعشـر سـنوات اخلاصـة باملنظومة العاملية                     

، ويف املرحلة الثانية     احلكومي الدويل املختص برصد األرض     لفريقلـنظم رصـد األرض التابعة ل      
: االرتباط من أجل الصحة مؤمتـر القمـة العـاملي ـتمع املعلومات، حيث قدم تقرير عنوانه           مـن 

، (Connecting for Health: Global Vision, Local Insight) رؤيـة عاملـية، نظـرة حملـية متبصـرة     
 . املتعلق باألوبئة(Epidemio)" إبيدمييو"ويف مشروع 

 تواصـل عمـلها يف اإلطـار املرجعي         دية ألفريقـيا  اللجـنة االقتصـا   والحـظ االجـتماع أن       -١٤
اجليوديســي ألفريقــيا، بالتنســيق مــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ويــنطوي هــذا اإلطــار    
املـرجعي عـلى إنشـاء شـبكة مـن حمطـات نظـام حتديد املواقع النشطة تغطي أفريقيا بكثافة تتيح                     

والعمل متقدم .  كيلومـتر ١ ٠٠٠أن تكـون املسـافة القصـوى مـن أي نقطـة إىل حمطـة نشـطة                 
جـدا يف إنشـاء اإلطـارين املرجعـيني دون اإلقليمـيني ملـنطقيت اجلـنوب األفـريقي ومشـال أفريقيا،                   

كمـا أن التخطـيط لإلطـار اخلـاص بشرق          . وقـد دخلـت بعـض احملطـات حـيز التشـغيل بـالفعل             
ار اخلــاص أفريقــيا ميضــي قدمــا، وهــناك عــدة حمطــات عاملــة قائمــة، بيــنما العمــل املــتعلق باإلطــ

 يف  ٢٠٠٦مارس  /وسـيجري االضـطالع بعمل إضايف يف آذار       . بغـرب أفريقـيا ال يـزال مـتأخرا        
حلقـة عمـل للشـركاء يف غـرب أفريقـيا، مـن املقـرر عقدهـا يف أكـرا بصورة متزامنة مع انعقاد                      

 .اجتماع االحتاد الدويل للمساحني

ت تضطلع ا خدمة    والحـظ االجـتماع أنشـطة فضـائية خمـتلفة مشـتركة بـني الوكـاال                -١٥
، الذي يتيح   (TANGO)" تانغو"يونوسـات، بالـتعاون مع املفوضية األوروبية، يف إطار مشروع           

قـدرات اتصـاالت سـلكية والسـلكية لنقل الصور واخلرائط الساتلية باستخدام اهلواتف اجلوالة              
يانات كمـا الحـظ االجـتماع الـدور النشـط خلدمة يونوسات يف اقتناء ب              . يف مـناطق الكـوارث    

 .ساتلية من هيئات األمم املتحدة ومعاجلة تلك البيانات

والحــظ االجــتماع أن بــرنامج األغذيــة العــاملي قــد اســتخدم صــورا ســاتلية للحصــول   -١٦
كما الحظ  . عـلى بـيانات عـن مـناطق يـتعذر الوصـول إلـيها مـن أجـل تعزيـز أنشـطته امليدانـية                       

 .الختاذ قرارات فيما يتعلق باحلالة يف امليداناالجتماع أن الربنامج قد استخدم بيانات ساتلية 
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والحـظ االجـتماع األنشـطة العملياتـية إلدارة عملـيات حفظ السالم، وكذلك إنشاء                -١٧
وأحاط االجتماع علما بالنجاح يف     . وحـدات لـنظم املعلومـات اجلغرافية على الصعيد القطري         

اخلاص بالسودان، الذي قدم نواتج إنشـاء فـريق العمـل املشـترك بـني الوكاالت املعين باخلرائط       
مـن اخلـرائط تتسـم باملوثوقـية والـتوافق لكـي تسـتخدم يف عملـيات األمـم املتحدة ويستخدمها                

 .اتمع الدويل

والحـظ االجـتماع أن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي قد نظّم، بالتعاون مع حكومة                -١٨
يا بشأن قانون الفضاء واليت تناولت نـيجرييا، حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمم املتحدة ونيجري      

، واليت عقدت يف أبوجا من      "الوفـاء بااللـتزامات الدولـية وتلبـية االحتـياجات احمللـية           "موضـوع   
وكان اهلدف من حلقة العمل هو تطوير القدرات        . ٢٠٠٥نوفمرب  / تشـرين الـثاين    ٢٤ إىل   ٢١

 .ال قانون الفضاءيف جمال قانون الفضاء الوطين والدويل وتعزيز فرص التعليم يف جم

والحـــظ االجـــتماع أن مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي قـــد نظّـــم، بالـــتعاون مـــع   -١٩
 التابعة للواليات    الوطنـية لـلمالحة اجلوية والفضاء      اإلمـارات العربـية املـتحدة واإليسـا واإلدارة        

  واإلدارة املـتحدة األمريكية، حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ووكالة الفضاء األوروبية           
، اليت  ٢٠٠٧ بشـأن السـنة الدولية للفيزياء الشمسية يف عام           الوطنـية لـلمالحة اجلويـة والفضـاء       

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ٢٠عقـدت يف أبـو ظـيب والعـني، اإلمـارات العربـية املـتحدة، من                 
وقــد وضــعت حلقــة العمــل آلــيات جلعــل املعلومــات الــيت تجمــع مــن خــالل خمــتلف    . ٢٠٠٥
 .ة املتصلة بالسنة الدولية للفيزياء الشمسية متاحة للعلماء واملهندسني من مجيع البلداناألنشط

والحـظ االجـتماع أن إدارة عملـيات حفـظ السالم، بصفتها العضو الرئيسي يف احتاد                 -٢٠
ة، قد استضافت اجتماعا لالحتاد يف مقر األمم املتحدة من           املفتوح اخلدمـات األرضـية الفضائية    

ــثاين ٢٠ إىل ١٧ ــناير / كــانون ال ــية     . ٢٠٠٥ي ــك االجــتماع، مســائل تقن ــد نوقشــت يف ذل وق
أرضـــية فضـــائية ومعـــايري صـــناعية، وخصوصـــا وضـــع معـــايري لـــلخدمات األرضـــية الفضـــائية  

 .وخدمات حتديد املواقع

والحــظ االجــتماع أيضــا أن دورة دراســية تذكرييــة صــيفية لطــالب الدراســات العلــيا  -٢١
 أفريقـيا سـتنظم بالتعاون مع اجلمعية الدولية للمسح التصويري           واملمارسـني مـن شـرق ووسـط       

واالستشـعار عـن بعـد وشـركاء آخـرين، مـثل املركـز اإلقلـيمي للتدريـب عـلى املسح الفضائي            
اجلــوي والــرابطة األفريقــية الستشــعار البيــئة عــن بعــد واملركــز اإلقلــيمي لرســم خــرائط املــوارد 

 .٢٠٠٦رب نوفم/ألغراض التنمية، يف تشرين الثاين
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والحــظ االجــتماع كذلــك أنــه خــالل االجــتماع اخلــامس للجــنة املعنــية باملعلومــات     -٢٢
، سـتنظم جلسـة خاصـة عـن الـربامج الفضـائية األفريقية        ٢٠٠٧اإلمنائـية، املقـرر عقـده يف عـام          

عـلى سـبيل املـتابعة جللسـة مشـاة عقدت أثناء االجتماع الرابع للجنة وخالل مؤمتر القيادات                   
 .٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٥ إىل ٢٣ية األفريقية، الذي عقد يف أبوجا من الفضائ

ــيمي مــن أجــل       -٢٣ ــيقات الفضــائية اإلقل ــرنامج التطب والحــظ االجــتماع أن اجــتماعات ب
الــتابع للجــنة االقتصــادية واالجتماعــية آلســيا واحملــيط اهلــادئ       ) ريســاب(التنمــية املســتدامة  

ليمي املعين بتطبيقات سواتل األرصاد اجلوية ورصد األخطار   والفـريق العـامل اإلق    ) اإلسـكاب (
الطبيعـية والفـريق العامل اإلقليمي املعين باالستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية وحتديد    

، يف إطـار موضـوع مشترك يف منطقة هونغ          ٢٠٠٦املواقـع بواسـطة السـواتل سـتنظم، يف عـام            
وسوف تنظم اإلسكاب خالل تلك االجتماعات حلقة       . كونـغ اإلداريـة اخلاصة التابعة للصني      

عمــل بشــأن احلــد مــن كارثــة اجلفــاف يف آســيا عــلى ســبيل املــتابعة الجــتماع تشــاوري بشــأن 
 .٢٠٠٦مارس /تطوير آلية تعاون لتخفيف آثار اجلفاف يف آسيا، من املقرر أن يعقد يف آذار

تراتيجية الدولية للحد من    والحـظ االجـتماع أن االسـكاب ستنظم، بالتعاون مع االس           -٢٤
. الكــوارث، اجــتماعا تشــاوريا بشــأن تطويــر آلــية تعــاون لتخفــيف آثــار اجلفــاف يف آســيا         

وسـيجري االضـطالع بالنشـاط عـلى سـبيل املـتابعة لتوصـيات املؤمتر اآلسيوي املعين باحلد من                   
 .٢٠٠٥سبتمرب / أيلول٢٩ إىل ٢٧الكوارث، الذي عقد يف بيجني من 

ماع أنـــه يف ســـياق املـــرحلة الثانـــية مـــن بـــرنامج ريســـاب، ستواصـــل والحـــظ االجـــت -٢٥
ــيقات التكنولوجــيات        االســكاب تنظــيم حلقــات عمــل وحلقــات دراســية إقليمــية بشــأن تطب
الفضــائية لــلحد مــن الكــوارث وختفــيف وطــأة الفقــر والتنمــية اتمعــية، ــدف بــناء القــدرات 

 . نوعية احلياةالوطنية على استخدام التكنولوجيات الفضائية لتحسني

والحـظ االجـتماع أن االسـكاب سـتنظم اجـتماعني سـنويني للفـريق العـامل اإلقليمي                  -٢٦
 .٢٠٠٧ و٢٠٠٦املعين بتطبيقات العلوم والتكنولوجيا الفضائية يف عامي 

والحـــظ االجـــتماع أن االســـكاب ستواصـــل تعزيـــز االســـتخدام العمـــلي لتطبـــيقات    -٢٧
 أجــل التنمــية الريفــية وحتســني نوعــية احلــياة واجلهــود  التكنولوجــيات الفضــائية، خصوصــا مــن

وسـتجري االسكاب، على وجه اخلصوص، دراسات دف  . الرامـية إىل سـد الفجـوة الرقمـية      
إىل وضــع سياســات ومــبادئ توجيهــية لكــي يعــتمدها أعضــاء االســكاب واألعضــاء املنتســبون 

ــات واالتصــاالت الفضــا       ــيات املعلوم ــاج تكنولوج ــن إجــل إدم ــيها، م ــية  إل ــرامج التنم ئية يف ب
 .الوطنية
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ــتخدام        -٢٨ ــر واسـ ــيق تطويـ ــل تنسـ ــن أجـ ــه مـ ــتماع أنـ ــظ االجـ ــية  والحـ ــبكة األرضـ الشـ
(GeoNetwork)          وهـي فهـرس للملعومات الفضائية على اإلنترنت يتيح ختزين البيانات ووثائق ،

نات، املعلومـات الفضـائية مصـحوبة ببـيانات فهرسـية معيارية وبروتوكوالت سهلة لتبادل البيا              
وركزت حلقة  . ٢٠٠٥مايو  /نظمـت الفـاو حلقـة العمل األوىل بشأن الشبكة األرضية يف أيار            

العمـل عـلى تقيـيم أطـر إدارة البـيانات الفضائية حسبما حتددها وكاالت خمتلفة، باالستناد إىل                  
 .براجميات الشبكة األرضية املفتوحة املصدر

تقيـيم وقـاعدة البيانات اخلاصة باملوارد       والحـظ االجـتماع أن شـعبة اإلنـذار املـبكر وال            -٢٩
 ٢٧التابعـتني لليونيـب قـد استضافتا        ) الواليـات املـتحدة األمريكـية     " (سـيوفولز -غـريد "العاملـية   

 بلدا يف إطار جهود بناء القدرات اليت يضطلع ا اليونيب لتدريب وإعداد     ١٥عاملـا زائـرا مـن       
 .هات البيئية ورصدهاأفراد من البلدان النامية لتقييم الظروف واالجتا

، بالـتعاون مع مكتب شؤون      ٢٠٠٥والحـظ االجـتماع أن اليونسـكو قامـت يف عـام              -٣٠
الفضـاء اخلـارجي، بتنظـيم حلقـات عمـل، يف إطـار بـرناجمها اخلاص بالتعليم الفضائي، يف عدة              

ونظمـت اليونسـكو حلقـات عمـل مشاة يف كولومبيا، بالتعاون مع األمانة     . مـدن يف نـيجرييا    
ــرابع املعــين بالفضــاء   امل والحــظ االجــتماع أن حلقــات عمــل  . ؤقــتة ملؤمتــر القــارة األمريكــية ال

 . يف اجلمهورية العربية السورية وفييت نام٢٠٠٦مشاة ستعقد يف عام 
 

النظر يف املسائل املراد إدراجها يف تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي  -٢ 
  ٢٠٠٧-٢٠٠٦االجتاهات والنتائج املتوقعة للفترة : تحدةداخل منظومة األمم امل

عـرض عـلى االجتماع مشروع تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي               -٣١
 وهذا  )٥(.٢٠٠٧-٢٠٠٦االجتاهـات والنـتائج املـتوقعة للفـترة         : داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة       

 حيـتوي عـلى معلومات وردت من هيئات         الـتقرير، وهـو الـتقرير الـثالثون عـن هـذا املوضـوع،             
أو األنشطة اليت تشترك فيها هيئتان أو أكثر        /األمـم املـتحدة عـن املـبادرات اجلديـدة الرئيسـية و            

 .من هيئات األمم املتحدة

واسـتذكر االجـتماع أن احلـد األقصـى لعـدد كـلمات الـتقارير الـيت تصدر عن األمانة                     -٣٢
 مالحظــة أن تطبــيق هــذا التقيــيد يشــمل تقاريــر ، مــع) صــفحة١٦( كــلمة ٨ ٥٠٠العامــة هــو 

األمـني العـام بشـأن تنسـيق األنشـطة الفضـائية داخل منظومة األمم املتحدة، وأنه ينبغي للتقرير             
 .املذكور أن يلتزم بذلك القيد
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وأُبلـغ االجتماع بأن    . واسـتعرض االجـتماع مشـروع الـتقرير وأدخـل تعديـالت علـيه              -٣٣
ــتقرير ســوف    ــنهائي لل ــنص ال ــثة       ال ــا الثال ــية يف دور ــية والتقن ــية العلم ــيه اللجــنة الفرع ــنظر ف  ت

 .واألربعني

واتفـق االجـتماع عـلى أن حيدد التقرير املبادرات واألنشطة الرئيسية اليت تعزز التعاون      -٣٤
 .والتنسيق بني الوكاالت وتعضدمها وتسهم فيهما

يـئات األمـم املتحدة     واتفـق االجـتماع عـلى وضـع مـبادئ توجيهـية حمـددة ملسـاعدة ه                 -٣٥
عـلى إعـداد مسـامهاا يف تقريـر األمـني العـام وملسـاعدة االجتماع على اإلبقاء على التقرير يف                

واتفــق االجــتماع عــلى أن يوضــع مشــروع املــبادئ التوجيهــية       . حــدود الصــفحات املقــررة  
 .باالشتراك مع جهات االتصال التابعة له خالل فترة ما بني الدورتني

جــتماع عــلى أن يعــد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي املشــروع األويل        واتفــق اال -٣٦
للمــبادئ التوجيهــية وينشــرها للــنقاش بشــأا عــلى منــرب احلــوار الــتابع لالجــتماع عــلى الويــب  

واتفـق االجـتماع عـلى ضرورة التوصل إىل اتفاق بشأن           . ٢٠٠٦مـارس   /حبلـول منتصـف آذار    
ىل تقــدمي مســامهات لــتدرج يف تقريــر األمــني مشــروع املــبادئ التوجيهــية قــبل توجــيه الدعــوة إ

واتفــق االجــتماع كذلــك عــلى أن يســتعرض املــبادئ  . ٢٠٠٦ســبتمرب /العــام املقــبل يف أيلــول
 .٢٠٠٧التوجيهية ويعتمدها يف دورته السابعة والعشرين، يف عام 

  
لناشئة من النظر يف املسائل املراد إدراجها يف تقرير عن املبادرات والتطبيقات اجلديدة وا -٣ 

  أجل التعاون بني الوكاالت فيما يتعلق بالفضاء
اسـتذكر االجـتماع أنّ جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة                 -٣٧

، هيئات األمم ٢٠٠٣الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة هلـا دعـتا، بـناء عـلى اقتراح قُدم يف عام                   
واستذكر االجتماع . عـن مواضـيع حمـددة إىل اللجـنة الفرعية    املـتحدة إىل تقـدمي تقاريـر سـنوية      

 بشــأن إعــداد ٢٠٠٥أيضــا االتفــاق الــذي توصــل إلــيه يف دورتــه اخلامســة والعشــرين يف عــام   
املـبادرات والتطبـيقات اجلديـدة والناشـئة مـن أجـل الـتعاون بني               "تقريـر منفصـل عـن موضـوع         

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا الثالثة لكي يقدم إىل" الوكـاالت فـيما يـتعلق بالفضـاء     
 ).١٩، الفقرة A/AC.105/842 (٢٠٠٦واألربعني، يف عام 

واتفـق االجـتماع على تعليق إعداد تلك الوثيقة يف دورته احلالية بغية القيام، يف دورته     -٣٨
ر الـثاين وقـيمة تلك      السـابعة والعشـرين، بتقيـيم احلاجـة إىل املعلومـات املُـراد عرضـها يف الـتقري                 
 .املعلومات، والنظر يف إعادة توجيه التقرير صوب جماالت مواضيعية حمددة
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  سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة املتعلقة بالفضاء -٤ 
اسـتبان املشـاركون يف االجـتماع، أثـناء مناقشة خططهم احلالية واملقبلة، عدة جماالت                -٣٩

 .باهتمام مشترك من أجل زيادة التنسيق والتعاون بني الوكاالتحتظى 

وأحـاط االجـتماع عـلما باحلاجة إىل استحداث سبل لزيادة التعاون بني الوكاالت يف         -٤٠
جمــال التطبــيقات الفضــائية دعمــا لعملــيات األمــم املــتحدة يف جمــاالت مــثل حفــظ الســـالم           

ولــدى القـيام بذلــك، الــتزم  . نــتعاش السـريع االوالتصـدي حلــاالت الطـوارئ واألمــن الغذائـي و   
املشـاركون يف االجـتماع مبواصـلة املناقشـات بشـأن كيفية وضع أساليب فعالة لزيادة التشارك        

 .يف املعلومات والبيانات والتطبيقات الساتلية

واتفـق االجـتماع على تعزيز التنسيق والتعاون لتيسري أنشطة رصد األرض من الفضاء               -٤١
ت الفضـائية واالستشـعار عـن بعـد ونظـم املعلومـات اجلغرافـية مـن أجـل استبانة                    والتكنولوجـيا 

األخطـار وأوجـه الضـعف الطبيعـية والبيولوجية وتقييمها ومراقبتها وتعزيز اإلنذار املبكر للحد               
مـن الكـوارث، حسـبما طلـب يف املؤمتـر العاملي املعين باحلد من الكوارث، ويف وثيقته اخلتامية                   

وستيســر االســتراتيجية الدولــية لــلحد مــن     . ٢٠١٥-٢٠٠٥ عمــل هــيوغو  الرئيســية، إطــار 
الكـوارث أعمـال املـنهاج العـاملي لتـبادل املعلومـات مـن أجـل احلد من الكوارث وإنشاء بوابة                     

كمــا ستواصــل . عــلى الويــب لنشــر نواتــج هــذا الــتعاون واملمارســات الفضــلى يف هــذا الصــدد
 . املسألةهيئات األمم املتحدة مناقشاا بشأن هذه

والحـظ االجـتماع أن موضـوع جلسـته غري الرمسية املفتوحة الثانية، لتبادل املعلومات                -٤٢
بـني ممثـلي هيـئات األمـم املـتحدة وممثلي الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                    

التكنولوجــيا الفضــائية مــن أجــل التنمــية املســتدامة وإدارة    "األغــراض الســلمية، ســيكون هــو   
واتفــق االجــتماع عــلى أن يســلط ". الفــرص املــتاحة داخــل مــنظومة األمــم املــتحدة: الكــوارث

ووضع االجتماع جدول أعمال    . الرئـيس الضوء على فوائد االجتماع يف مالحظاته االفتتاحية        
 ).انظر املرفق الثالث(اجللسة غري الرمسية املفتوحة يف صورته النهائية 

  
ائم جرد للموارد ذات الصلة بالفضاء، وال سيما                    سـبـل ووسائل وضع قو           -باء  

  جمموعات البيانات واألجهزة املوضوعة يف الفضاء واملواد التعليمية والتدريبية                               
اسـتذكر االجـتماع أنـه قد اتفق يف دورتيه الرابعة والعشرين واخلامسة والعشرين على         -٤٣

ات واملواد التعليمية والتدريبية    أمهـية القـيام، مبشـاركة أعضـاء اللجـنة، بوضع قوائم جرد للمعد             
وجمموعــات البــيانات الســاتلية وغريهــا مــن مــوارد بــناء القــدرات، الــيت توفــرها هيــئات األمــم   
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واستذكر االجتماع أيضا   . املـتحدة الـيت تقـوم بتنفـيذ مشـاريع وطنـية أو إقليمـية للتعاون التقين                
ة جلمـيع هيئات منظومة األمم      أنـه اتفـق عـلى أن تكـون املـوارد املدرجـة يف قوائـم اجلـرد مـتاح                   

املـتحدة لكـي يتسـىن ملشـاريع الـتعاون الـتقين أو سـائر األنشـطة اإلمنائـية املقـبلة أن ترتكز على                        
 . القدرات املوجودة

والحـظ االجـتماع أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـد أنشأ صفحة ويب لتوفري                    -٤٤
دات؛ واملــواد التعليمــية والتدريبــية؛ املعــ: وصــالت شــبكية إىل مــوارد تــندرج يف الفــئات التالــية

واتفق االجتماع على أن يدرج فئة تتعلق       . والبـيانات السـاتلية وغريهـا؛ ومـوارد بـناء القدرات          
 .باملنشورات الفضائية داخل منظومة األمم املتحدة

واتفـق االجـتماع على أن تزود هيئات األمم املتحدة املكتب مبعلومات عن الوصالت               -٤٥
لويــب ذات الصــلة الــيت ميكــن أن تــدرج يف قائمــة جــرد املــوارد الفضــائية املــتاحة     إىل مــوارد ا

 .باالتصال احلاسويب املباشر، من أجل إثراء تلك الصفحة

واتفـق االجـتماع عـلى أن يسـتعرض حالـة قائمـة جـرد املـوارد تلك يف دورته السابعة                  -٤٦
 وتــبادل املعلومــات لــتعزيز  والعشــرين يف إطــار بــند يف جــدول األعمــال بشــأن التوعــية العامــة  

 .التعاون بني الوكاالت
  

ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق مشاركة هيئات األمم املتحدة يف  -جيم 
  وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية للمرافق الفضائية يف حال

 حق الوصول إىل ٢٠٠٣الحـظ االجـتماع أنـه مـنذ أن منحـت األمـم املتحدة يف عام               -٤٧
ميـثاق الـتعاون عـلى حتقـيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية              

بصـفتها هيـئة متعاونة، جلأ   ) امليـثاق الـدويل بشـأن الفضـاء والكـوارث الكـربى          (أو تكنولوجـية    
 مرة فيما يتعلق بطائفة من الكوارث الكربى،        ٢٢مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي إىل امليثاق          

والحظ االجتماع مع التقدير أن امليثاق ما زال . ىل طلـبات قدمـتها خدمـة يونوسـات       اسـتنادا إ  
 .يقدم بيانات ساتلية تستخدم لعمليات إغاثة إنسانية خمتلفة

والحـظ االجـتماع أن للميـثاق تـأثريا مباشرا على الطريقة اليت تعمل ا األمم املتحدة              -٤٨
االجـتماع أن املوظفني العاملني يف وكاالت       كمـا الحـظ     . خـالل الكـوارث الطبـيعة والبشـرية       

والحظ . اإلغاثـة اإلنسـانية الـتابعة لألمـم املـتحدة عـلى عـلم بامليثاق وكيفية استخدامه احملتمل                 
االجـتماع كذلـك أنـه ينبغي مواصلة اإلعالن عن توافر امليثاق والفرص اليت يتيحها يف أوساط                 

 .ة اإلنسانيةهيئات األمم املتحدة اليت تعمل يف جهود اإلغاث
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والحـظ االجـتماع أنـه قد طُلب إىل هيئة امليثاق أن تعزز امليثاق وتوسع نطاقه بصورة                  -٤٩
عاجلـة، مـن أجـل زيـادة مسـاعدة األمـم املـتحدة على تعزيز تنسيقها للتصدي للكوارث دوليا            

 .عن طريق تلبية احتياجات مجيع أوساط املساعدة اإلنسانية تلبية كاملة
  

  ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر القمة العامليالنتائج -دال 
  للتنمية املستدامة

عرضـت عـلى االجـتماع وثـيقة أعدهـا مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي تتضمن قائمة                  -٥٠
باملـبادرات والـربامج الفضـائية للـدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                

ر مـنظومة األمـم املـتحدة وقـد أُعـدت اسـتجابة للتوصيات الواردة يف                السـلمية واملـنفَّذة يف إطـا      
خطـة تنفـيذ نـتائج مؤمتـر القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة، الذي عقد يف جوهانسربغ، جنوب                     

 وأُعدت القائمة بعد حتديثها     )٦(.٢٠٠٢سـبتمرب   / أيلـول  ٤أغسـطس إىل    / آب ٢٦أفريقـيا، مـن     
الـدول األعضـاء يف اللجنة وهيئات منظومة األمم املتحدة          عـلى أسـاس املعلومـات الـيت قدمـتها           

 .عمال باالتفاق الذي توصل إليه االجتماع يف دورته اخلامسة والعشرين

سهل االستعمال  عـلى الويب    والحـظ االجـتماع مـع الـتقدير أن املكتـب أنشـأ موقعـا                 -٥١
 .ؤمتر القمةيتيح التجوال بني خمتلف املبادرات والتوصيات اليت متخض عنها م

واتفـق االجـتماع عـلى ضـرورة أن يعـرض املكتـب القائمـة والفوائد اليت ستجىن منها                     -٥٢
، الــيت يرتــبط عمــلها ارتــباطا وثــيقا  )جــيوس(عــلى أمانــة املــنظومة العاملــية لــنظم رصــد األرض  

 .بنتائج مؤمتر القمة

 الفرعــية العلمــية ســوف تعــرض عــلى اللجــنةاحملدثــة وأشــار االجــتماع إىل أن القائمــة  -٥٣
 / آذار ٣فرباير إىل   / شباط ٢٠والتقنـية يف دورـا الثالـثة واألربعـني، املُـزمع عقدهـا يف فيينا من                 

، وعـلى جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورا التاسعة             ٢٠٠٦مـارس   
 االجــتماع تفــق اوــذا الصــدد،. ٢٠٠٦يونــيه /واألربعــني، املــزمع عقدهــا يف فييــنا يف حزيــران

 ١٥والتغــيريات يف موعــد أقصــاه  املســتجدة األمــم املــتحدة املعلومــات  هيــئات عــلى أن تقــدم 
ــباط ــرباير /ش ــية     ٢٠٠٦ف ــنة الفرع ــة إىل اللج ــن أجــل تقــدمي القائم ــد أقصــاه  ، م  ١٥ ويف موع
 .  من أجل تقدميها إىل اللجنة٢٠٠٦مايو /أيار
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  يف منظومة األمم املتحدة           شبكات تبادل املعلومات اإللكترونية                 -هاء   
ـــن         -٥٤ ــــا موجــــزا عـ ــــؤون الفضــاء اخلــارجي لالجــتمــاع عرض ــدم مكتــــب ش  موقــع ق

ــب  ــطة الف  الويــ ــيق أنشــ ــرس لتنســ ــااملكــ ــضــ ــنظومة األمــــ  ء اخلــ ــل مــ ــمارجـي داخــ  تحدة  املــ
)www.uncosa.unvienna.org .(         وتشـمل مـوارد املوقـع الرئيسية بروتوكول نقل الوثائق، املتاح

ي تسـتخدمه الوكـاالت، ومعلومـات عـن عمـل االجتماع ومعلومات أخرى تتعلق بتنسيق                لكـ 
ــيما بــني    ــئات أنشــطة الفضــاء اخلــارجي ف ــره  . األمــم املــتحدةهي وأعــرب االجــتماع عــن تقدي

 .للمكتب الستضافته هذا املوقع ورعايته

علومات  تـزويد املكتب مب هفـق االجـتماع عـلى أن تـتوىل جهـات االتصـال الـتابعة ل        توا -٥٥
، مواقع الويب ذات الصلةعـن بـراجمها وأنشـطتها يف جمـال الفضـاء، مبـا يف ذلك عناوين               حمدثـة   

 .وعن أنشطتها املقبلة، بغية نشر تلك املعلومات يف املوقع

، الــذي أنشــأه االحتــاد الــدويل  عــلى الويــباحلــوار منــرب وأشــار االجــتماع إىل فــائدة   -٥٦
ــبادل اآلراء و  ــائق املعــدة لالجــتماع لالتصــاالت مــن أجــل ت وشــجع االجــتماع . مشــاريع الوث

 يف التحضري لعقد دوراته   املنرب  األمم املتحدة على استخدام هذا      هليئات  جهـات االتصال التابعة     
ــنقاش والحــظ أن موضــوع . يف املســتقبل ســوف يكــون املــبادئ التوجيهــية  املنــرب القــادم يف ال

نسـيق أنشـطة األمـم املـتحدة يف جمـال الفضـاء، اليت        بشـأن ت املقـبلة إلعـداد تقاريـر األمـني العـام       
األمــم املــتحدة إىل تقــدمي إســهاماا يف هيــئات االتفــاق علــيها مؤقــتا قــبل دعــوة جيــري ســوف 

وأعــرب االجــتماع عــن تقديــره لالحتــاد الــدويل  . الــتقرير القــادم بشــأن تنســيق هــذه األنشــطة 
 .احلوار هذامنرب لالتصاالت لرعايته 

  
وصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ ت -واو 

  واستخدامه يف األغراض السلمية 
عـلى حالة تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث         بإجيـاز   أطلـع املكتـب االجـتماع        -٥٧

 ،)اليونيسبيس الثالث (املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية               
لعمل اليت اقترحتها اللجنة يف تقريرها عن االستعراض        ة ا مبـا يف ذلـك عـلى معلومـات عـن خطـ            

ــة يف   )A/59/174(اخلمســي لتنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث    ــية العام ــرا اجلمع ــيت أق ، وال
 . ٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠ املؤرخ ٥٩/٢قرارها 

ة والتقنية اتفقت على تركيز مناقشتها على       االجتماع أن اللجنة الفرعية العلمي    والحـظ    -٥٨
 ،زيـادة فوائــد القــدرات الفضــائية : الــيت نصـت عــلى اختاذهــا خطـة العمــل وهــي  الــثالثة الـتدابري  
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؛ وزيــادة )٢٦٤-٢٥٢ الفقــرات ،A/59/174(حــد الكــوارث إىل أقصــى إدارة القائمــة يف جمــال 
دعم التنمية املستدامة إىل أقصى حد      لالعاملـية لسـواتل املالحـة       الـنظم   فوائـد اسـتخدام تطبـيقات       

ــرات ( ــاء     )٢٦٩-٢٦٥الفقـ ــلة بالفضـ ــطة ذات الصـ ــال األنشـ ــدرات يف جمـ ــناء القـ ــز بـ ؛ وتعزيـ
عرض شؤون الفضاء اخلارجي قد     الحـظ االجتماع أن مكتب      كمـا   ). ٣١٠-٢٩٩الفقـرات   (

طة أن ينفّذها   اسـتراتيجيته الـيت صـيغت حبيث يتم يف برنامج عمله إدراج التدابري اليت تقترح اخل               
 .املكتب

ــيذ توصــيات     ١٢ االجــتماع أن اللجــنة أنشــأت   والحــظ -٥٩ ــن أجــل تنف ــل م ــرقة عم  أف
 مــن هــذه األفــرقة واصــلت، بعــد أن أجــرت اجلمعــية العامــة    ةاليونيســبيس الثالــث، وأن مخســ 

 .٢٠٠١استعراضها، عملها بغية تنفيذ التوصيات اليت أسفرت عنها أعماهلا منذ عام 

 العمــل املعــين بــتدبر الكــوارث بإنشــاء مــنظمة دولــية لتنســيق األنشــطة   وأوصــى فــريق -٦٠
وأقرت اللجنة واجلمعية العامة االقتراح الداعي إىل أن يتوىل   . الفضـائية املـتعلقة بتدبر الكوارث     

ــثل هــذا الكــيان         ــداد دراســة عــن جــدوى إنشــاء م ــيني إع ــن اخلــرباء احلكوم ــريق م وأشــار . ف
 .رعية العلمية والتقنية سوف تبحث هذه الدراسة يف دورا املقبلةاالجتماع إىل أن اللجنة الف

تلك العاملية لسواتل املالحة بأن تتم دعوة مشغلي بالـنظم  وأوصـى فـريق العمـل املعـين       -٦١
العاملية لسواتل املالحة، وقد أقرت   بالنظم  ونظمهـا الـتعزيزية إىل إنشـاء جلنة دولية معنية           الـنظم   

والحـظ االجـتماع بارتـياح أن هـذه اللجـنة قـد أُنشـئت خالل                . لتوصـية اجلمعـية العامـة هـذه ا      
هيــئة غــري  لــتكون مبــثابة ،٢٠٠٥ديســمرب / كــانون األول٢ و١يومــي عقــد يف اجــتماع دويل 

يسر إمكانية التشغيل املتبادل للنظام العاملي لتحديد املواقع        توتلك النظم   عـزز اسـتخدام     رمسـية ت  
)GPS ( ــتح ــات امل ــتابع للوالي ــاملي لســواتل املالحــة   ال ــنظام الع ــاس(دة وال ــتابع لالحتــاد  ) غلون ال

ــنظام   ــيو"الروســي وال ــتابع لالحتــاد األورويب " غاليل ــبادل مــن شــأنه أن   . ال وحتقــيق التشــغيل املت
العاملية لسواتل املالحة وميكّن املستعملني من حتقيق       النظم  يسـهل بـناء القـدرات على استخدام         

 .وفورات يف التكاليف

الفريق املعين  العمل املعين باألجسام القريبة من األرض، و      فـريق   االجـتماع أن    الحـظ   و -٦٢
ــالطقس واملــناخ، و  هلــا مــن أجــل  اعمأواصــلت قــد  ،بالتنمــية املســتدامةالفــريق املعــين بالتنــبؤ ب

 . مواصلة صقل توصياا وتنفيذها

اتفقت مية  جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـل            االجـتماع أن    والحـظ    -٦٣
والحظ . عـلى اخلطـوات الالزمـة ملواءمـة عمـلها مواءمـة أكـرب مـع عمـل جلنة التنمية املستدامة                    

ــتابعة إلدارة الشــؤون     االجــتماع  ــياح أن اجلمعــية العامــة دعــت شــعبة التنمــية املســتدامة ال بارت
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ــة    ــتابعة لألمان ــية ال ــة االقتصــادية واالجتماع ــلى عمــل جلــنة الت   العام ــية إىل إطــالع اللجــنة ع نم
بانة السبل الكفيلة جبعل علوم وتكنولوجيا الفضاء تسهم        تاملسـتدامة لكي تتمكّن اللجنة من اس      

 .أعمال جلنة التنمية املستدامةبشكل أفضل يف 
  

 منظومة األمم املتحدة يف عملية إنشاء الفريق املختص هيئات مشاركة  -زاي 
  برصد األرض

ــية إنشــاء الفــريق املخــتص برصــد   املشــاركون يف االجــتماع معلومــا قــدم  -٦٤ ت عــن عمل
ــنظومة      ــتها م ــيت اقترح ــتراتيجية ال ــن االس ــذه    " جــيوس"األرض وع ــيذ ه ــرية لتنف ــة العش واخلط

االجـتماع أن الفـريق املخـتص برصـد األرض أُنشـئ حديـثا وهـو يضم            والحـظ   . االسـتراتيجية 
) ة بأنشطة الفريق  أي أن هـذه الـبلدان تشـارك يف اختـاذ القـرارات املتصل             ( بلـدا عضـوا      ٦٠حنـو   
 . منظومة األمم املتحدةهيئات  منظمة مشاركة، مبا فيها العديد من ٦٠وحنو 

األمم هيئات  اخلربة الطويلة اليت اكتسبتها     مثـة شـاغال مؤداه أن       والحـظ االجـتماع أن       -٦٥
" جــيوس"املـتحدة يف مســاعدة دوائـر املســتعملني لديهـا ال تتجســد بالكـامل يف تنفــيذ مـنظومة      

 .، وقد يفضي إىل ازدواج يف اجلهودعشر سنواتلميتد الذي 

واليونيب  هي املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية       -والحـظ االجـتماع أن أربـع وكاالت          -٦٦
ت على إنشاء اللجنة    اتفق - واللجـنة الدولـية احلكومـية لعلـوم احمليطات التابعة لليونسكو الفاو           

تنسيق ، وذلك لالتخطيط، لتكون مبثابة آلية للتشاوراملشـتركة بـني الوكـاالت املعنية بالتنسيق و      
وقامت هذه . العملوفرق عمـل الوكـاالت األربـع عـلى مستوى الرؤساء التنفيذيني واملديرين            

ــي          ــية للرصــد املوقع ــنظم العامل ــتعلق بال ــا بشــأن مســائل مشــتركة ت الوكــاالت بتنســيق مواقفه
 ". جيوس"ومبشاركة الوكاالت يف شراكة منظومة 

تفـق االجـتماع عـلى أنـه مـن املستصوب جدا بالنسبة للوكاالت األعضاء يف اللجنة       وا -٦٧
أخرى من هيئات التنسيق والتخطيط أن تشرك يف مشاوراا      باملشـتركة بـني الوكـاالت املعنـية         

االجـتماع أيضـا عـلى أنـه يتـيح إطارا ممتازا إلجراء املشاورات،      واتفـق  . األمـم املـتحدة   هيـئات   
تشــاور بتنســيق عملــية مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  إمكانــية تكلــيف عــلىاتفــق كذلــك و

 ".جيوس"داخل االجتماع بشأن املسائل ذات الصلة مبنظومة 
  



 

17  
 

A/AC.105/859  

 الدروس املستفادة من تطبيقات تكنولوجيات الفضاء يف دعم جهود اإلغاثة  -حاء 
  من الكوارث 

استخدام املستفادة من   باستعراض الدروس   اهليئات  الحـظ االجـتماع اهـتمام عدد من          -٦٨
أيضا أمهية هذه املناقشة ألنه يف      والحـظ   .  واحلـد مـنها    الكـوارث إدارة  التطبـيقات الفضـائية يف      

بعـض احلـاالت، وبعـد الفـراغ بـنجاح من مواجهة طارئ من الطوارئ، ال تكون هناك متابعة              
إدارة فضائية يف   فـيما يـتعلق بالتحسينات اليت كان باإلمكان إجراؤها يف استخدام التطبيقات ال            

 .واحلد منهاالكوارث 

مستعدة لكي تطلع هيئات أخرى   والحـظ االجـتماع مـع التقدير أن خدمة يونوسات            -٦٩
ــلى  ــاتلية يف   عـ ــيانات السـ ــتخدام البـ ــال اسـ ــربا يف جمـ ــوارث إدارة خـ ــة  والكـ ــيات اإلغاثـ عملـ

يطات أجرت حتليال والحـظ االجـتماع أيضـا أن اللجـنة الدولـية احلكومية لعلوم احمل      . اإلنسـانية 
سياق األعمال التحضريية إلنشاء النظام      احملـيط اهلندي يف   يف  تسـونامي   اللعملـيات اإلغاثـة مـن       

للمناطق بيئيا  نشر تقييما   اليونيـب   والحـظ االجـتماع كذلـك أن        . تسـونامي الالعـاملي لإلنـذار ب    
رقة العمل اليت   تسـونامي عـلى سـاحل احملـيط اهلـندي، ونشـر الـتقرير الـنهائي لفـ                 تأثـرت بال  الـيت   

وتضمنت الوثيقتان معلومات عن الدروس املستفادة من       . تسـونامي البيئية  الأعـدت تقيـيم آثـار       
 . الكوارثإدارة استخدام البيانات املستمدة من الفضاء يف 

ق أيضا على   اتفـ و. واتفـق االجـتماع عـلى أن نظـره يف هـذا البـند يكتسـي أمهـية بالغـة                    -٧٠
لكي ه القادمة، دعوة الوكاالت اإلنسانية التابعة لألمم املتحدة         ، خالل دورت  جتـري ضـرورة أن    

الــدروس املســتفادة مــن تطبــيق البــيانات املســتمدة مــن الفضــاء يف دعــم جهــود   تــناقش حتديــدا 
 .اإلغاثة من الكوارث

  
كيف تستخدم أسرة األمم املتحدة : حلول الفضاء ملشاكل العامل"كتيب بعنوان  -طاء 

  "لتحقيق التنمية املستدامةتكنولوجيا الفضاء 
توىل، عمال باتفاق شـؤون الفضاء اخلارجي  الحـظ االجـتماع مـع الـتقدير أن مكتـب           -٧١

حلول : "، تنقيح وطبع الكتيب املعنون     لالجتماع اخلامسة والعشرين الدورة  مت التوصـل إليه يف      
 لتحقيق التنمية كـيف تسـتخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء   : الفضـاء ملشـاكل العـامل     

 أيضا باللغتني اإلسبانيةأُصـدر  مـع الـتقدير أن الكتيـب قـد       االجـتماع   الحـظ   كمـا   ". املسـتدامة 
 .الفرنسيةو
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االجـتماع أن الكتيـب املـنقح وزع عـلى اللجـنة يف دورا الثامنة واألربعني،                والحـظ    -٧٢
بند الأثـناء نظرها يف    ) لـرابعة اللجـنة ا  (وعـلى جلـنة املسـائل السياسـية اخلاصـة وإـاء االسـتعمار               

التعاون الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض        " املعـنون    ،جـدول األعمـال    مـن    ٢٩
 .، وعلى املؤمتر العام لليونسكوالعامةلجمعية الستني لدورة الخالل " السلمية

ــتعلقة بـــاألمن الغذائـــي  والحـــظ  -٧٣  مـــن الكـــوارثواحلـــد االجـــتماع أن املعلومـــات املـ
شؤون وينـبغي ملكتـب     . وعملـيات حفـظ السـلم ينـبغي أن تـدرج يف الصـيغة القادمـة للكتيـب                 

والصور ذات الصلة من    احملدثة  أو  /أن يـتوىل، بعد تلقيه املعلومات اجلديدة و       الفضـاء اخلـارجي     
اهليــئات األمــم املــتحدة املهــتمة، تنســيق إعــداد هــذه الصــيغة، بشــرط أن تقــدم بعــض    هيــئات 

 .مسامهات مالية رمزية يف تكاليف الطبعاملشاركة 

أن يضع ويوزع خطة بشأن     شـؤون الفضـاء اخلـارجي       وطلـب االجـتماع مـن مكتـب          -٧٤
املكتب، إذا توفّر له الدعم املايل الالزم،  يفرغ على أن االجتماع واتفـق  . تنقـيح نـص الكتيـب   

ــ انعقــادقــبل يف وقــت مناســب وطباعــته لكتيــب لمــن إعــداد الصــيغة القادمــة   دورة الســابعة ال
 . لالجتماعوالعشرين

ومنظمة الصحة العاملية   العرضني املقدمني من اليونيب     والحـظ االجـتماع مـع الـتقدير          -٧٥
لبحـث إمكانـية اإلسـهام يف وضـع صـيغة منقحة للكتيب باملساعدة يف ترمجة النص إىل اللغتني                   

 .العربية والروسية
  

   مسائل أخرى  -ثالثا  
 ةـا الفرعيـل جلاهنـة وعمـل اللجنـدة يف عمـم املتحـاألمهيئات ة تعزيز مشارك -ألف 

  ويف أنـشطة االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي
ــرارها     الحــظ  -٧٦ ــت يف ق ــة طلب ــية العام ــؤرخ ٦٠/٩٩االجــتماع أن اجلمع ــانون ٨ امل  ك
 وأن ن تواصــل تعاوــا مــع اللجــنةمــنظومة األمــم املــتحدة أهيــئات  إىل ٢٠٠٥ديســمرب /لاألو

، وأن تقـدم إلـيها تقاريـر عـن املسـائل الـيت جيـري التطرق إليها يف أعمال                    تعـززه عـند االقتضـاء     
 .اللجنة وهيئتيها الفرعيتني

ت األمــم املــتحدة يف عمــل اللجــنة تتــيح فرصــة  هيــئاوالحــظ االجــتماع أن مشــاركة  -٧٧
األعضاء يف اللجنة فيما يتعلق بأي مبادرة متصلة       لالتصـال مباشـرة بـالدول       لالجـتماع   عظـيمة   

أيضـا أن اللجـنة ترحب      والحـظ االجـتماع     . بالفضـاء تتطلّـب املشـاركة عـلى الصـعيد الوطـين           
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األمــم املــتحدة، وفــق مــا يــدلّ علــيه اهــتمام الــدول األعضــاء بــالدورات   هيــئات بالــتعاون مــع 
 العادية على مدى  االجتماع دورات املفـتوحة غـري الرمسـية لالجـتماع الـيت عقدت مباشرة بعد            

 .السنوات الثالث املاضية

منظومة األمم  هيئات  ،  ٦٠/٩٩ورحـب االجتماع بتشجيع اجلمعية العامة، يف قرارها          -٧٨
والحــظ االجــتماع أن املكتــب تــوىل،  . املــتحدة عــلى املشــاركة الكاملــة يف أعمــال االجــتماع 

 توجيه رسائل إىل اللجان اإلقليمية التابعة     ، يف دورتـه اخلامسة والعشرين     بطلـب مـن االجـتماع     
 العامــة مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية الــتابع لألمانــة  ولــلمجلس االقتصــادي واالجــتماعي  

ومـنظمة األمـم املـتحدة للطفولـة ومفوضـية األمـم املتحدة       واليونديـب  الـدويل   وجمموعـة البـنك     
ا فـيها عـلى مشاركتها يف دورات   واملـنظمة الـبحرية الدولـية يشـجعه    والفـاو   لشـؤون الالجـئني     

 . االجتماع

اهلادفة إىل تعزيز   شؤون الفضاء اخلارجي    والحـظ االجتماع مع التقدير جهود مكتب         -٧٩
حلــول : "عمــل االجــتماع مــن خــالل نشــر الكتيــب املعــنون   املتصــلة بالتشــارك يف املعلومــات 
ا الفضاء لتحقيق التنمية كـيف تسـتخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجي   : الفضـاء ملشـاكل العـامل     

 .ومن خالل االتصاالت اإللكترونية والرمسية املنتظمة" املستدامة

يتصل يئات  أن  شؤون الفضاء اخلارجي    واتفـق االجـتماع على أن يطلب إىل مكتب           -٨٠
لكي جهـات اتصـال داخلها   حتديـد  األمـم املـتحدة الـيت ال حتضـر دورات االجـتماع مـن أجـل              

وطلب االجتماع أيضا . مجـيع الوثائق واخلطابات املتصلة بعمل االجتماع     يوجـه املكتـب إلـيها       
إىل املكتــب أن يــتوىل، بصــفته أمانــة االجــتماع، مــد جهــات االتصــال تلــك جبمــيع اخلطابــات   

 . الرمسية

ــتقدير أن ممــثل    -٨١ ل مبمــثل مكتــب مــنع  صــ ســوف يتاليونيــبوالحــظ االجــتماع مــع ال
ل اعمأ يف   اليونديب يف جنيف، من أجل تشجيع مشاركة        ليونديباألزمـات واإلنعـاش التابع ل     

 .االجتماع
  

  برنامج العمل يف املستقبل            -باء  
ــنظر   -٨٢ ــام   ،اتفــق االجــتماع عــلى أن ي ــه الســابعة والعشــرين، يف ع ، يف ٢٠٠٧ يف دورت

 :البنود التالية

ــال     -١  ــية يف جمـ ــطة احلالـ ــأن األنشـ ــبادل اآلراء بشـ ــربامج وتـ ــيق اخلطـــط والـ تنسـ
 :قات العملية لتكنولوجيا الفضاء وااالت ذات الصلة االتطبي
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اخلطـط احلالـية واملسـتقبلية الـيت حتظـى باهـتمام مشـترك، مبـا يف ذلك                  )أ(  
الــنظر يف صــلة أنشــطة مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة يف مــيدان   
 علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا املتعلقة بالربامج املسندة إليها؛

ع املـبادئ التوجيهـية بشـأن اإلسـهامات يف تقريـر األمني العام         مشـرو  )ب(  
 عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة؛

 هيكل تقرير األمني العام عن التنسيق؛ )ج(  

منظومة داخل  تقريـر األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي           )د(  
 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧ املتوقعة للفترة االجتاهات والنتائج: األمم املتحدة

إعـداد تقريـر عن مبادرات وتطبيقات التعاون املشترك بني الوكاالت            )ه(  
 ؛فيما يتعلق بالفضاء

ســبل تعزيــز زيــادة التنســيق والــتعاون املشــترك بــني الوكــاالت عــلى     )و(  
 .تنفيذ األنشطة الفضائية

ــر ال     -٢  ــنها مؤمت ــيت أســفر ع ــتائج ذات الصــلة بالفضــاء ال ــية   الن ــاملي للتنم ــة الع قم
 .املستدامة

تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء  -٣ 
 .اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

اســتخدام مــنظومة األمــم املــتحدة مليــثاق الــتعاون لتحقــيق االســتخدام املنســق   -٤ 
نولوجـية، وأسـاليب   لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعـية أو تك      

التصـــدي زيـــادة الـــتعاون العملـــيايت عـــلى اســـتخدام تكنولوجـــيا الفضـــاء يف  
 .للطوارئ

الـــدروس املســـتفادة واملمارســـات اجلـــيدة يف جمـــال اســـتخدام تكنولوجـــيات   -٥ 
 .من الكوارثواحلد الفضاء يف جهود اإلغاثة 

 املختص برصد   منظومة األمم املتحدة يف عملية إنشاء الفريق      هيئات  مشـاركة    -٦ 
 .األرض

وتــبادل املعلومـــات مــن أجـــل تعزيــز الـــتعاون املشــترك بـــني     التوعــية العامـــة   -٧ 
 .الوكاالت
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 .مسائل أخرى -٨ 

األمــم املــتحدة أن تقــترح يف فــترة مــا بــني هيــئات واتفــق االجــتماع عــلى أنــه بإمكــان  -٨٣
 على مدى السنة من الـدورات بـنودا جديـدة إلدراجهـا يف جـدول أعماله، بغية مراعاة ما طرأ               

 .أحداث كربى أو ظروف متغيرة

وأعـرب املشـاركون عـن تقديـرهم لليونسـكو الستضافتها الدورة السادسة والعشرين               -٨٤
 اتعلى عقد الدور  أخرى  مـدن   وواسـتذكر االجـتماع اتفاقـه بشـأن تـناوب فييـنا             . لالجـتماع 
 األمم املتحدة يف فيينا أن دورتـه السـابعة والعشـرين سـوف تعقـد يف مكتب          والحـظ   السـنوية،   

والحـظ االجـتماع مـع الـتقدير أن خدمة األمم           . ٢٠٠٧يـناير   / كـانون الـثاين    ١٩ إىل   ١٧مـن   
عرضــت استضــافة الــدورة الثامــنة والعشــرين يف جنــيف يف عــام ) يونوســات(املــتحدة الســاتلية 

٢٠٠٨. 
  

  احلواشي 
 )١(  A/CONF.206/6و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار. 
 )٢(  One Planet, Many People: Atlas of Our Changing Environment)  منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع

05.III.D.37.( 
 .Corr.1 وUNEP/GC.23/6/Add.1مرفق الوثيقة    )٣( 
 .١٥٥١١، الرقم ١٠٣٧، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )٤( 
 .A/AC.105/858ثيقة من املقرر أن يصدر باعتباره الو  )٥( 
 / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، العاملي تقرير مؤمتر القمة  )٦( 

،  ٢، الفصل األول، القرار  ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع   (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق
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   املرفق األول  
كني يف الدورة السادسة والعشرين لالجتماع املشترك قائمة بأمساء املشار  

 بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة 
 ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٨يف باريس من 

 
R. Missotten) الرئيس )منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة: 
N. Rodrigues) األمني )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي: 

S. Sulaymanov )مساعد األمني )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي: 
 األمانة العامة لألمم املتحدة

K-S. Eom إدارة عمليات حفظ السالم  
S. Camacho ؤون الفضاء اخلارجيمكتب ش  
C. Ezigbalike اللجنة االقتصادية ألفريقيا  
P. Basabe 
M. Cocchiglia 

  دولية للحد من الكوارثأمانة االستراتيجية ال

 برامج وصناديق األمم املتحدة
R. G. Witt برنامج األمم املتحدة للبيئة  
M. Haile برنامج األغذية العاملي  
A. Retiere 
F. Pisano 

 /معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث
 )يونوسات(خدمة األمم املتحدة الساتلية 

 

 يف خرى الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األ
 منظومة األمم املتحدة

Y. Berenguer منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  
J. Vanier منظمة الطريان املدين الدويل  
S. Ebener منظمة الصحة العاملية  
J. Liu املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية  
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   املرفق الثاين   
 ن لالجتماع املشتركجدول أعمال الدورة السادسة والعشري  

 بيـن الوكـاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف باريس
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠ إىل ١٨من 
 .افتتاح االجتماع -١

 .انتخاب الرئيس -٢

 .إقرار جدول األعمال -٣

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

مناقشـة اخلطـط احلالـية واملسـتقبلية الـيت حتظـى باهـتمام مشـترك، مبـا يف ذلك                     )أ( 
الــــنظر يف أنشــــطة مؤسســــات مــــنظومة األمــــم املــــتحدة يف مــــيدان علــــوم   

 وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا من حيث صلتها بالربامج املسندة إليها؛

ر يف املســائل املــراد إدراجهــا يف تقريــر األمــني العــام عــن تنســيق أنشــطة    الــنظ )ب( 
االجتاهـات والنتائج املتوقّعة    : الفضـاء اخلـارجي داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة           

 ؛ ٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

الـنظر يف املسـائل املـراد إدراجهـا يف تقريـر عن املبادرات والتطبيقات اجلديدة                 )ج( 
 ملشترك بني الوكاالت يف جمال الفضاء؛والناشئة بشأن التعاون ا

سـبل تعزيـز التنسـيق والـتعاون املشـترك بني الوكاالت يف جمال األنشطة ذات                 )د( 
 .الصلة بالفضاء

سيما جمموعات   لموارد ذات الصـلة بالفضاء، وال     لـ  جـرد سـبل ووسـائل وضـع قوائـم          -٥
 .ريبيةالبيانات واألجهزة املوضوعة يف الفضاء واملواد التعليمية والتد

األمـم املـتحدة يف ميـثاق الـتعاون لتحقـيق االستخدام املنسق للمرافق      هيـئات  مشـاركة    -٦
 .الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية

 .النتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة -٧

 . منظومة األمم املتحدةشبكات تبادل املعلومات اإللكترونية يف -٨
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ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي        -٩ ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت تنف
 .واستخدامه يف األغراض السلمية

ــاركة  -١٠ ــاء الفــريق املخــتص برصــد       هيــئات مش ــم املــتحدة يف عملــية إنش مــنظومة األم
 .األرض

 يف دعــم جهــود اإلغاثــة مــن  الــدروس املســتفادة مــن تطبــيقات تكنولوجــيات الفضــاء  -١١
 .الكوارث

كــيف تســتخدم أســرة األمــم املــتحدة : حلــول الفضــاء ملشــاكل العــامل"كتيــب بعــنوان  -١٢
 ".تكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة

 .مسائل أخرى -١٣
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   املرفق الثالث   
 نيغري الرمسية لالجتماع املشترك باملفتوحة جدول أعمال الدورة   

 املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف باريس الت كاالو
  ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٠يف 

الفرص :  الكوارثوإدارةتكنولوجيا الفضاء من أجل حتقيق التنمية املستدامة : "املوضوع
   "داخل منظومة األمم املتحدة

رئيس االجتماع املشترك بيـن الوكـاالت
 املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي

 الحظات استهالليةم

 تقدمي املشاركني مجيع املشاركني

مبادرات وأنشطة األمم املتحدة يف جمال حتقيق التنمية  
 املستدامة، اليت تنطوي على تطبيقات تكنولوجيا الفضاء 

منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
 والثقافة

  برنامج تعليم العلوم الفضائية

ة والعلم منظمة األمم املتحدة للتربي
 والثقافة

املبادرة املفتوحة بشأن استخدام تكنولوجيات الفضاء 
  اتفاقية محاية التراث العاملي الثقايف والطبيعييف دعم 

 

  حتقيق األمن الغذائي باستخدام التطبيقات الفضائية  برنامج األغذية العاملي 

مبادرات وأنشطة األمم املتحدة يف جمال إدارة الكوارث  
  تطبيق تكنولوجيا الفضاءبواسطة

 

ميثاق التعاون من أجل حتقيق معلومات مستجدة عن   خدمة األمم املتحدة الساتلية
ق للمرافق الفضائية يف حالة وقوع االستخدام املنس

امليثاق الدويل بشأن  (كوارث طبيعية أو تكنولوجية
 )الفضاء والكوارث الكبرية

 

 يف جمال إنشاء كيان دويل معين بالتنسيق التطورات مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
 الفضائي ألغراض إدارة الكوارث 
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االستراتيجية الدولية للحد من 
 الكوارث

  احلد من الكوارث وبعض تطبيقات تكنولوجيا الفضاء

 مناقشة  مجيع املشاركني

رئيس االجتماع املشترك بني 
الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء 

 اخلارجي

ئل اليت تبعث على اهتمام وانشغال كيانات ملخص املسا
 األمم املتحدة وأعضاء اللجنة ومالحظات ختامية
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