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  مقدمة -أوال  
عقـد االجـتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي دورته اخلامسة         -١

فــرباير / شــباط٢ يـناير إىل / كــانون الــثاين٣١والعشـرين يف مكتــب األمـم املــتحدة يف فييــنا مـن    
وترد . وانتخـب دونـالد هينسـمان مـن املـنظمة العاملـية لألرصـاد اجلوية رئيسا للدورة                . ٢٠٠٥

 .قائمة بأمساء املشاركني يف االجتماع يف املرفق األول ذا التقرير

والحــظ أن املســائل الــيت . وافتــتح االجــتماع مديــر مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  -٢
رك بـني الوكـاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي تتسع باطراد كلما            يناقشـها االجـتماع املشـت     

أصـبحت صـلة علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاا أوثق يف السياق السياسي املتغير ألنشطة                
فالتطبـيقات الفضـائية ميكـن أن تسـاعد يف التصدي على األقل موعة واحدة               . األمـم املـتحدة   

ر واألمـراض املعديـة وتدهـور البيـئة، وذلـك مـن بـني اموعـات         مـن الـتهديدات املـتعلقة بالفقـ    
السـت الـيت حددهـا الفريق الرفيع املستوى املعين بالتهديدات والتحديات والتغيري، الذي أسند               
إلـيه األمني العام مهمة تقدمي توصيات لتقوية األمم املتحدة لكي تستطيع توفري األمن اجلماعي               

وتصـبح فوائد استخدام تكنولوجيا وعلوم الفضاء أكثر        . عشـرين للجمـيع يف القـرن احلـادي وال       
وضـوحا يف بلـوغ أهـداف مؤمترات األمم املتحدة العاملية، كما أن أعدادا متزايدة من كيانات                  

وشـدد عـلى تطبـيقات تكنولوجيا    . األمـم املـتحدة شـرعت يف إنشـاء بـراجمها الفضـائية اخلاصـة          
قـيقة املاثلـة يف أن االجـتماع املشـترك بـني الوكاالت قد      وأبـرز احل . الفضـاء يف تدبـر الكـوارث      

 .ساعد منذ إنشائه على التنسيق بني أنشطة كيانات منظومة األمم املتحدة يف جمال الفضاء

وأعــرب االجــتماع عــن تقديــر عظــيم لــتفاين ومحاســة تاكــيمي شــيكو يف العمــل عــلى  -٣
 االجتماع طوال السنوات اخلمس تعزيـز فعالـية االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بصفة أمني             

 .املاضية

 .واعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد يف املرفق الثاين ذا التقرير -٤
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   املسائل الفنية اليت نظر فيها االجتماع      -ثانيا  
التنسيق بني اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة الراهنة يف جمال  -ألف 

   لوجيا الفضاء وااالت ذات الصلة االتطبيق العملي لتكنو
مناقشة اخلطط احلالية واملستقبلية اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف أنشطة  -١ 

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

ع املشاركني بإجياز على أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف          أطلـع أمني االجتما    -٥
األغــراض الســلمية وهيئتــيها الفرعيــتني، موجهــاً اهــتمامهم إىل املســائل املتصــلة بالتنســيق بــني    

وقــدم ممــثل عــن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي تقريــرا عــن الــتوجه املســتقبلي     . الوكــاالت
 ٢٠٠٥لفضائيـة واألنشطـة املخططـة للربنامـج فـي عامي لـربنامج األمــم املـتحـدة للتطبـيقـات ا       

 .، داعيا مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل املشاركة يف األنشطة اليت مها٢٠٠٦و

وأحــاط االجــتماع عــلما بــالدعوة الــيت وجههــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل    -٦
عم العيين، مثل اخلربات واملواد كـيانات أخـرى يف األمـم املتحدة من أجل توفري شىت أنواع الد      

التعليمــية والبــيانات، لــلمراكز اإلقليمــية لــتدريس علــوم وتكنولوجــيا الفضــاء، املنتســبة لألمــم    
وأشـار االجـتماع أيضـا إىل أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قـد وجـه دعـوة إىل           . املـتحدة 

ملتعلقة ببناء القدرات يف    كـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة مـن أجل زيادة التعاضد يف أنشطتها ا               
 .هذا اال

وقـدم ممـثلو كـيانات األمـم املـتحدة التالـية املشـاركة يف االجـتماع تقاريـر عـن أنشطة                    -٧
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، :  ومـا بعدمهـا  ٢٠٠٦ و  ٢٠٠٥مؤسسـام وخططهـا لعـامي       

، وأمانة )وبسيون(وإدارة عملـيات حفـظ السـالم، ومكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشـاريع            
، وبرنامج  )يونيب(االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث، وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة                   

، ومنظمة األمم املتحدة    )اليونيتار(األغذيـة العـاملي، ومعهـد األمـم املـتحدة للتدريـب والبحـث               
ية لألرصاد اجلوية،   ، ومنظمة الصحة العاملية، واملنظمة العامل     )اليونسكو(للتربـية والعـلم والثقافة      

وأبـرزت الـتقارير األنشطة اليت تنطوي على تعاون مهم فيما       . والوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة       
 :بني كيانات األمم املتحدة، والتطورات اليت حدثت مؤخرا يف أنشطتها املتصلة بالفضاء

غذية والحـظ االجـتماع مـع التقدير مشاركة إدارة عمليات حفظ السالم وبرنامج األ       -٨
 .العاملي يف عمل االجتماع املشترك بني الوكاالت ألول مرة
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والحـظ االجتماع الدعوة اليت وجهتها أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث             -٩
إىل أعضـاء االجـتماع املشترك بني الوكاالت للنظر يف امكانية توفري الصور الساتلية وتطبيقاا             

 .تقييم املخاطر ورصدها وتوقُّعها واحلد منهامن أجل االجراءات املتصلة ب

وحمفــل " يونيــب"والحــظ االجــتماع أيضــا أن الــدورة الثالــثة والعشــرين لــس إدارة    -١٠
فــرباير / شــباط٢٥ إىل ٢١البيــئة الــوزاري العــاملي الســادس ســيعقدان يف نــريويب يف الفــترة مــن  

املـــية واالقليمـــية، وإجـــراء وســـريكز جملـــس اإلدارة عـــلى اســـتعراض حالـــة البيـــئة الع . ٢٠٠٥
ــتعددين، يف يومــي       ــيما بــني احلكومــات وأصــحاب املصــلحة امل ــية ف  ٢٠ و١٩مشــاورات عامل

 ٢٠٠٤وقـد اتفقـت احلكومـات يف عام         . ، بشـأن توقعـات البيـئة العاملـية        ٢٠٠٥فـرباير   /شـباط 
 .على تعزيز أنشطة التقييم احلالية لليونيب، والسيما عملية توقعات البيئة العاملية

والحـظ االجـتماع أن شـعبة االنـذار املبكر والتقييم التابعة لليونيب لديها فرع للتقييم                 -١١
؛ توقعات البيئة العاملية  العـلمي يقـوم باصـدار تقيـيما وتقاريـر عاملـية واقليمـية ومواضـيعية، مـثل                   

ولديهـــا أيضـــا أقســـام معنـــية بالـــنظم االيكولوجـــية وتوقعـــات البيـــئة العاملـــية وبـــناء القـــدرات  
التشـارك؛ ولديهـا كذلـك فـرع لالنـذار املـبكر يقـوم بـإدارة البـيانات ورصـد األرض، وفريق             و

والحـظ االجـتماع أن االستراتيجية املُحـكَمة اليت        . للتنسـيق والتشـبيك عـلى الـنطاق االقلـيمي         
وضـعتها الشـعبة حديـثا تسـتند إىل مخسـة مـبادئ عملـية رئيسـية تتمـثل يف التعاضـد والتفويض                 

وأحاط االجتماع علما مبشاركة الشعبة يف آلية       . المتياز العلمي والتفاعل الدينامي   والـتعاون وا  
/ وقد عقد يف تشرين األول    . بـرنامج رصـد األرض عـلى نطـاق منظومة األمم املتحدة بكاملها            

 ١٢ االجـتماع الـثامن للفريق العامل املعين برصد األرض، وحضره ممثلون عن           ٢٠٠٤أكـتوبر   
 .ألمم املتحدةكياناً من كيانات ا

ــية       -١٢ ــوارد العامل ــيانات اخلاصــة مبعلومــات امل ــاعدة الب والحــظ االجــتماع أن اليونيــب وق
يواصـالن التركـيز عـلى تطويـر نظم ومنهجيات لالنذار املبكر ميكن استخدامها للتنبؤ               ) غـريد (

 هلا  وجيـري التركـيز عـلى األوضاع اليت ميكن أن يكون          . باملشـاكل والـتهديدات البيئـية الناشـئة       
وحتافظ شعبة االنذار املبكر والتقييم . أثـر عـرب احلـدود أو ميكـن أن تـؤدي إىل نـزاع بني الدول           

أو على مراكز موارد اقليمية يف بانكوك؛ وجنيف؛        ) غريد(عـلى قـاعدة بـيانات املـوارد العاملية          
ونــريويب؛ وشــالالت ســيوكس والواليــات املــتحدة األمريكــية؛ والــبحرين؛ ومديــنة مكســيكو؛ 
ومراكـز متخصصـة مـثل آريـندال غريد يف النرويج للمناطق القطبية ومركز رصد احلفاظ على                 

ــب   ــتابع لليوني ــامل، ال ــريد      . الع ــية لشــبكة غ ــك املراكــز االقليم والحــظ االجــتماع أن مجــيع تل
ــيقة الصــلة      ــية األخــرى مازالــت تســتخلص معلومــات ذات قــيمة اضــافية ووث واملكاتــب الوطن

 مشـاريع كـثرية بالـتعاون مـع وكـاالت أخـرى، مـثل برنامج األمم        وجيـري تنفـيذ   . بالسياسـات 



 

 6 
 

 A/AC.105/842 

ــزراعة    ، )اإليســا(، ووكالــة الفضــاء األوروبــية  )الفــاو(املــتحدة االمنــائي، ومــنظمة األغذيــة وال
، وأمانة االستراتيجية الدولية    )مركز إيسربا (ومركـز الـبحوث املشـترك الـتابع لالحتاد األورويب           

 .الوكاالت، إىل جانب عدد من وحدات اليونيب الداخليةللحد من الكوارث، وغريها من 

وأشـار االجـتماع إىل أن الـدورة اخلامسـة عشـرة بعـد املائة للمجلس التنفيذي ملنظمة                   -١٣
الصــحة العاملــية قــد اتفقــت عــلى مشــروع قــرار بشــأن الصــحة االلكترونــية لكــي يوصــى بــأن   

. ٢٠٠٥مايو /مسـني الـيت سـتعقد يف أيار   تعـتمده مجعـية الصـحة العاملـية يف دورـا الثامـنة واخل        
وسـوف تسـاعد اسـتراتيجية الصـحة االلكترونية املطروحة يف ذلك القرار على تطوير األنشطة        

 .الطبية املتعلقة بالفضاء مثل التطبيب عن بعد

وأُطلـع االجـتماع عـلى أنشـطة جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية                   -١٤
السنة / السنة اجليوفيزيائية الدولية٢٠٠٧لعلمـية والتقنـية يف دعـم إعـالن سنة         وجلنـتها الفرعـية ا    

وأحـاط االجـتماع عــلما أيضـا باألنشـطة املسـتمرة املـتعلقة بالســنة       . الدولـية للفـيزياء الشمسـية   
ــام    ــزمعة يف ع ــية امل ــية الدول ــن     ٢٠٠٧القطب ــني هذي ــه ال يوجــد تضــارب أو ازدواجــية ب ، وبأن

 .احلدثني

جـتماع إىل تقلُّـص مشـاركة بعض كيانات األمم املتحدة اليت تضطلع بدور            وأشـار اال   -١٥
واتفـق االجـتماع على أنه ينبغي ملدير مكتب شؤون          . رئيسـي يف شـىت أنشـطة الفضـاء املنسـقة          

. الفضــاء اخلــارجي توجــيه رســائل إىل رؤســاء تلــك الكــيانات الــيت مل تواظــب عــلى املشــاركة 
 املشــاركة يف االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت، وأن وينــبغي أن تشــدد الرســائل عــلى فوائــد

واقترح االجتماع أن تقوم جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف         . تـرفَق ـا مـواد مرجعـية مناسبة        
األغـراض السـلمية بتشـجيع كـيانات مـنظومة األمـم املتحدة على املشاركة يف عمل االجتماع                  

 .اخلارجياملشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء 
  

النظر يف املسائل املراد إدراجها يف تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي  -٢ 
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥االجتاهات والنتائج املتوقعة للفترة : ضمن منظومة األمم املتحدة

عـرض عـلى االجتماع مشروع تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي               -١٦
ــنظ  ــل مــ ــتحدة داخــ ــم املــ ــترة   : ومة األمــ ــتوقعة للفــ ــتائج املــ ــات والنــ  ٢٠٠٦-٢٠٠٥االجتاهــ

(A/AC.105/841) .                 وهـذا الـتقرير، وهـو الـتقرير التاسـع والعشـرون عـن هذا املوضوع، حيتوي
عــلى معلومــات وردت مــن كــيانات األمــم املــتحدة يف شــكل حمســن، ويســرد أهــم املــبادرات  

 .ترك فيها كيانان أو أكثر من كيانات األمم املتحدةأو األنشطة اليت يش/اجلديدة املقررة و
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واسـتذكر االجـتماع أن احلـد األقصـى لعـدد كـلمات الـتقارير الـيت تصدر عن األمانة                     -١٧
، وأنـه اتفـق عـلى أن تلـتزم تقارير األمني العام املقبلة              ) صـفحة  ١٦( كـلمة    ٨ ٥٠٠العامـة هـو     

 .م املتحدة ذا احلدبشأن تنسيق األنشطة الفضائية داخل منظومة األم

وأُبلـغ االجتماع بأن    . واسـتعرض االجـتماع مشـروع الـتقرير وأدخـل علـيه تعديـالت              -١٨
ــية           ــا الثان ــية يف دور ــية والتقن ــية العلم ــيه اللجــنة الفرع ــنظر ف ــتقرير ســوف ت ــنهائي لل ــنص ال ال

 .واألربعني
  

لفضائية اجلديدة والناشئة من النظر يف املسائل املراد إدراجها يف تقرير عن التكنولوجيات ا -٣ 
  أجل التعاون فيما بني الوكاالت

اسـتذكر االجـتماع أنّ اللجـنة واللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية الـتابعة هلـا دعتا، بناء                      -١٩
، كـيانات األمم املتحدة إىل تقدمي تقارير سنوية عن مواضيع       ٢٠٠٣عـلى اقـتراح قُـدم يف عـام          
وذكَّـر أيضـا باالتفـاق الذي توصل إليه يف دورته الرابعة والعشرين       . حمـددة إىل اللجـنة الفرعـية      

التكنولوجــيات الفضــائية اجلديــدة " بشــأن إعــداد تقريــر منفصــل عــن موضــوع ٢٠٠٤يف عــام 
يقــدم إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية خــالل " والناشــئة مــن أجــل الــتعاون بــني الوكــاالت

 .٢٠٠٥عام دورا الثانية واألربعني يف 

وعـرض عـلى االجـتماع مشـروع الـتقرير عـن التكنولوجـيات والتطبيقات واملبادرات                 -٢٠
واســتعرض االجــتماع الــتقرير، . اجلديـدة والناشــئة مــن أجــل الــتعاون الفضــائي بــني الوكــاالت 

 .واتفق على عنوانه املقترح

 ٢٠٠٦لعــام واتفــق االجــتماع أيضــا عــلى أن يكــون عــنوان املوضــوع احملــدد لــتقريره   -٢١
 ".املبادرات والتطبيقات اجلديدة والناشئة من أجل التعاون الفضائي بني الوكاالت"

وأُبلــغ االجــتماع بــأن نــص الــتقرير الــنهائي ســوف يقــدم إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية     -٢٢
 .والتقنية يف دورا الثانية واألربعني

  
  كاالت يف األنشطة املتعلقة بالفضاءسبل مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني الو -٤ 

حــدد املشــاركون يف االجــتماع، أثــناء مناقشــة خططهــم احلالــية واملســتقبلية، عــدة          -٢٣
 .جماالت حتظى باهتمام مشترك وتتطلب مزيدا من التنسيق والتعاون بني الوكاالت

واإليسا يف وأحـاط االجـتماع عـلما بشىت املبادرات بني برنامج األغذية العاملي والفاو      -٢٤
ــة لألغــراض الزراعــية   . جمــال األمــن الغذائــي يف أفريقــيا  والحــظ االجــتماع أن األرصــاد اجلوي
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تسـاعد الذيـن يـبذلون جهـودا مـن أجـل حتسـني األمـن الغذائـي، كمـا الحـظ االجتماع تقوية                      
 .التعاون بني برنامج األغذية العاملي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية يف هذا اال

وأشـــار االجـــتماع إىل أن أنشـــطة مكتـــب شـــؤون الفضـــاء اخلـــارجي اخلاصـــة ببـــناء    -٢٥
القـدرات يف جمـال التطبيـب عـن بعـد توفـر فرصا للتعاون على حتقيق أهداف  املكتب ومنظمة         

وأشــار االجــتماع إىل أن مــنظمة الصــحة العاملــية ستضــطلع بــدور رئيســي يف  . الصــحة العاملــية
ب بالــتعاون مــع الكــيانات األخــرى يف مــنظومة األمــم  جمــال التطبيــب عــن بعــد وســوف ترحــ 

 .املتحدة

وأشــار االجــتماع إىل أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي دعــا الكــيانات املهــتمة إىل  -٢٦
االنضــمام إىل املــبادرة املســتمرة املــتعلقة بصــوغ مشــاريع جتريبــية مــن أجــل ادارة مــوارد املــياه،  

وقــد كانــت املــبادرة نتــيجة املناقشــات الــيت  . ةتشــمل أيضــا اســتخدام التكنولوجــيات الفضــائي 
: جــرت أثــناء الــندوة املشــتركة بــني األمــم املــتحدة واإليســا والنمســا بشــأن توفــري املــياه للعــامل 

ويف ذلك السياق، أشار االجتماع إىل      . (A/AC.105/844)احللـول الفضـائية إلدارة موارد املياه        
 السـالم يف مجهوريـة الكونغو الدميقراطية،   أن ادارة عملـيات حفـظ السـالم تقـوم مبهمـة حلفـظ             

وميكـنها توفـري صـور سـاتلية وبـيانات عـلى شـكل خرائط ميكن أن تكون مفيدة الدارة موارد                     
 .املياه

ووجهـت أمانـة االسـتراتيجية الدولـية لـلحد مـن الكـوارث دعوة إىل كيانات منظومة                   -٢٧
ت، املعنـية بـاحلد من الكوارث،   األمـم املـتحدة حلضـور اجـتماع الفـرقة املشـتركة بـني الوكـاال         

وستشــارك الفــرقة يف . ٢٠٠٥مــايو / أيــار٢٦ إىل ٢٤الــذي ســيعقد يف جنــيف يف الفــترة مــن 
الذي اعتمده املؤمتر العاملي    ) ٢٠١٥-٢٠٠٥(تنفـيذ التوصـيات الـواردة يف اطـار عمل هيوغو            

. ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين  ٢٢ إىل   ١٨املعـين بـاحلد مـن الكـوارث، الـذي عقد يف الفترة من               
 .وسيتمثل أحد جماالت تركيزها الرئيسية يف تعزيز القدرة والتنسيق للحد من املخاطر

ودعـا االجـتماع كـيانات مـنظومة األمـم املتحدة إىل املسامهة يف القائمة املوحدة، اليت                  -٢٨
. ٢٠٠٥يضـعها مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، لألحـداث التدريبـية املـتعلقة بالفضـاء لعام                    

توي القائمــة معلومــات عــن األنشــطة املتصــلة بالفضــاء، الــيت ستضــطلع ــا كــيانات األمــم وحتــ
 . وما بعده٢٠٠٥املتحدة يف عام 

والحـظ االجـتماع أن الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة توفـر، بالـتعاون مـع مركـز عبد                 -٢٩
من البلدان النامية   السـالم الـدويل للفـيزياء الـنظرية، دورات تدريبـية خمـتلفة خلـرجيي اجلامعـات                  
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عـــن اســــتخدامات الطاقــــة الـــنووية، وأن هــــذه الــــدورات ميكـــن توســــيعها حبيــــث تشــــمل    
 .االستخدامات السلمية ملصادر القدرة النووية ونظم الدسر للتحليق يف الفضاء

وأدرك االجــتماع أمهــية عملـــية الفــريق املخــتص بعملـــيات رصــد األرض، والحـــظ       -٣٠
وأشار االجتماع إىل أن املنظمة     . ة للمشـاركة يف تلـك العملـية       اسـتعداد كـيانات األمـم املـتحد       

العاملــية لألرصــاد اجلويــة قدمــت اقــتراحا الستضــافة أمانــة الشــبكة العاملــية لــنظم رصــد األرض  
، ومـن املـتوقع أن حيظى االقتراح بالقبول يف مؤمتر القمة الثالث املعين برصد األرض،                )غـيوس (

 .٢٠٠٥فرباير /ط شبا١٦الذي سيعقد يف بروكسل يف 

ــية لالجــتماع        -٣١ ــري الرمســية الثان ــتوحة غ ــدورة املف وأشــار االجــتماع اىل أن موضــوع ال
املشـترك بـني الوكـاالت، املكرسـة لتـبادل املعلومـات بـني ممثـلي كـيانات األمم املتحدة وممثلي                      

يا تكنولوج"الـدول األعضـاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، سيكون              
واتفق االجتماع على   ". الفرص داخل منظومة األمم املتحدة    : الفضـاء من أجل تدبر الكوارث     

ــه         ــني الوكــاالت يف مالحظات ــد االجــتماع املشــترك ب ــربز فوائ ــدورة أن ي ــيس ال ــبغي لرئ ــه ين أن
انظر (ووضـع االجتماع الصيغة النهائية جلدول أعمال الدورة املفتوحة غري الرمسية            . االفتتاحـية 

 ).رفق الثالثامل
  

سـبـل ووسائل وضع قوائم جرد للموارد ذات الصلة بالفضاء، والسيما  -باء 
  جمموعات البيانات واألجهزة املوضوعة يف الفضاء واملواد التعليمية والتدريبية

ذكَّـر االجـتماع باتفاقـه يف دورته الرابعة والعشرين على أمهية القيام، مبشاركة أعضاء                -٣٢
م الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، بوضــع قوائــم جــرد لــلمعدات ومــواد  جلــنة اســتخدا

التعلـيم والتدريـب وجمموعـات البـيانات السـاتلية وغريهـا من موارد بناء القدرات، اليت توفرها         
. كــيانات األمــم املــتحدة الــيت تقــوم بتنفــيذ مشــاريع وطنــية أو اقليمــية يف إطــار الــتعاون الــتقين  

تفاقـه عـلى أن املوارد املدرجة يف قوائم اجلرد ينبغي أن تكون متاحة جلميع   وذكَّـر االجـتماع با   
ــتقين، أو ألنشــطة التنمــية           ــم املــتحدة لكــي يتســىن ملشــاريع الــتعاون ال ــيانات مــنظومة األم ك

وذكَّر االجتماع أيضا باتفاقه على أن      . األخـرى، يف املستقبل، أن تستفيد من القدرة املوجودة        
ائـم اجلـرد هـذه يف دورتـه اخلامسـة والعشرين يف إطار بند مستقل يف              يواصـل مناقشـة وضـع قو      

 .جدول األعمال

وتــناول االجــتماع خــيارات خمــتلفة لوضــع قوائــم اجلــرد، مبــا يف ذلــك خــربات بعــض    -٣٣
واتفق االجتماع على أن ينسق مكتب شؤون الفضاء . الكـيانات يف احملافظـة عـلى قوائـم مماثلة       

ــنظوم   ــتحدة إلنشــاء  اخلــارجي مــع كــيانات م ــر  " صــفحة ويــب "ة األمــم امل مــن شــأا أن توف
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وهلــذه الغايــة، ســيدرس املكتــب،  . وصــالت شــبكية لقوائــم جــرد املــوارد الــيت ميكــن تقامسهــا   
بالتشـاور مـع كـيانات األمـم املـتحدة املهـتمة، هـيكل تلـك املعلومـات اليت ستدرج يف صفحة                      

 ينـــبغي أن تكـــون صـــفحة الويـــب واتفـــق االجـــتماع عـــلى أنـــه. الويـــب، وتنظـــيمها ونوعهـــا
والوصـالت جاهـزة الستعراضـها يف الـدورة التالـية لالجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت يف عام                

٢٠٠٦. 
  

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

ممـثل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي معلومـات موجزة عن ميثاق التعاون على             قـدم    -٣٤
 –حتقـيق االسـتخدام املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعية أو تكنولوجية                     

وأشار االجتماع إىل أن امليثاق، الذي تضم       ". امليـثاق الدويل بشأن الفضاء واحلوادث الكربى      "
ــة ) ســنيس(اســات الفضــائية يف فرنســا  عضــويته املركــز الوطــين للدر  ــة " إيســا"والوكال ووكال

الفضـاء الكـندية واملؤسسـة اهلـندية ألحباث الفضاء واإلدارة الوطنية لدراسة احمليطات والغالف               
اجلـوي التابعة للواليات املتحدة األمريكية واللجنة الوطنية األرجنتينية لألنشطة الفضائية، يتيح            

ن املخولـني عـلى البـيانات الفضـائية كمـا يوفر نواتج ذات قيمة               احلصـول عـن طـريق املسـتفيدي       
ومبدئيا ميكن الوصول إىل    . اضـافية للمعنـيني بـتدبر الكـوارث يف حال حدوث كوارث كربى            

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

مـــارس /ون الفضـــاء اخلـــارجي أصـــبح يف آذاروأشـــار االجـــتماع إىل أن مكتـــب شـــؤ -٣٥
 هيـئة مـتعاونة يف إطـار امليثاق متيحاً آلية تستطيع أن تستخدمها كيانات منظومة األمم     ٢٠٠٣

وحيـافظ املكتـب، ألغـراض الكـوارث، عـلى خـط هاتفي مباشر       . املـتحدة للوصـول إىل امليـثاق      
) اليونوســات(تحدة ، فــإن مـبادرة ســاتل مـنظمة األمــم املـ   ٢٠٠٣أغسـطس  /ومــنذ آب. ودائـم 

، واليت يقوم بتنفيذها مكتب     )اليونيتار(الـيت اسـتهلها معهـد األمـم املـتحدة للتدريـب والبحـث               
 مــرة بتنســيق وثــيق مــع ١٣، جلــأت إىل امليــثاق )الــيونوبس(األمــم املــتحدة خلدمــات املشــاريع 
رية أظهرت  والحظ االجتماع أن االجتاهات يف اآلونة األخ      . كـيانات أخـرى يف األمـم املتحدة       

 يف  ٨٠ يف املائـة مـن حـاالت اسـتخدام امليثاق كانت لدعم أنشطة األمم املتحدة، وأن                  ٦٠أن  
 .املائة من املناسبات اليت استخدم فيها امليثاق تعلقت بكوارث يف البلدان النامية

وأشـار االجـتماع إىل أن خـيار طلـب صـور سـاتلية مـن امليثاق مفتوح جلميع كيانات                -٣٦
حدة، شــريطة أن حتــترم اجلهــات املتلقــية حقــوق امللكــية وتســتخدم الصــور الســاتلية  األمــم املــت
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ألغراضــها الداخلــية وتتــيح املنــتجات ذات القــيمة اإلضــافية جلمــيع اجلهــات املســتجيبة لــلحالة  
 .الطارئة وتقدم تقريرا عن استخدام الصور إىل أمانة امليثاق الدويل التنفيذية

ية امليثاق توفر استجابة سريعة يف حالة الكوارث الطبيعية         وأكـد االجـتماع عـلى أن آل        -٣٧
والحـظ بـتقدير كـبري اسـتجابة امليـثاق السريعة ألمواج التسونامي اليت حدثت               . والتكنولوجـية 

 .٢٠٠٤ديسمرب / كانون األول٢٦يف احمليط اهلندي يف 

 الوطنية  والحـظ أيضـا أنه سيكون من املرغوب فيه أن يعترف امليثاق جبهات االتصال              -٣٨
الـتابعة لكـيانات مـنظومة األمـم املـتحدة حبيـث ميكـنها أن تطلـب املنتجات الساتلية من امليثاق                     

ويف هـذا الصدد، اتفق االجتماع على أنه ينبغي         . عـن طـريق مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي           
 .ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي إجالء هذا األمر مع األمانة التنفيذية للميثاق الدويل

ــك أن  و -٣٩ ــد     ١٥الحــظ االجــتماع كذل ــتحدة ق ــم امل ــنظومة األم  كــيانا مــن كــيانات م
األمــم املــتحدة وامليــثاق الــدويل بشــأن الفضــاء والكــوارث "شــاركت يف االجــتماع الــثاين عــن 

ومعهد األمم  ) اليونوبس(، الـذي استضـافه مكتـب األمـم املـتحدة خلدمـات املشاريع               "الكـربى 
أكــتوبر / تشــرين األول١٥، وعِقــد يف جنــيف يــوم   )تاراليونيــ(املــتحدة للتدريـــب والبحــث   

وقــد نوقشــت يف ذلــك االجــتماع خــربة كــيانات األمــم املــتحدة فــيما يــتعلق بامليــثاق  . ٢٠٠٤
 .٢٠٠٥الدويل، وحدد فيه تصور مشترك لعام 

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

  املستدامة
عرضـت عـلى االجـتماع وثـيقة أعدهـا مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي تتضمن قائمة                  -٤٠

باملـبادرات والـربامج الفضـائية للـدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                
السـلمية واملـنفذة يف إطـار مـنظومة األمـم املتحدة واملستجيبة للتوصيات الواردة يف خطة تنفيذ               

 وقـد أُعدت القائمة بعد استيفائها على أساس        )١(.القمـة العـاملي للتنمـية املسـتدامة       نـتائج مؤمتـر     
املعلومـات الـيت قدمـتها الدول األعضاء يف اللجنة وكيانات منظومة األمم املتحدة بعد االتفاق                 

 .الذي توصل إليه االجتماع يف دورته الرابعة والعشرين

احة يف موقع املكتب على الويب، وأثبتت أا        كمـا أشـار االجـتماع إىل أنّ القائمة مت          -٤١
واتفـق االجـتماع عـلى ضـرورة دعوة كيانات منظومة األمم املتحدة إىل إضافة               . قـيمة ومفـيدة   

مــا يــتاح مــن معلومــات إىل القائمــة، الســيما عــناوين االنترنــت يف مواقــع الويــب الــيت ميكــن      
 .ملبادرات املدرجة يف القائمةاالطالع فيها على املزيد من املعلومات عن الربامج وا
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وأشـار االجـتماع إىل أن مـن املهـم اسـتيفاء القائمـة بانتظام من أجل استخدامها على                    -٤٢
واتفــق عــلى أن تقــدم القائمــة املســتوفاة إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف  . نطــاق واســع

يف هذا الصدد، اتفق االجتماع و. ٢٠٠٥فرباير  /دورـا الثانـية واألربعني اليت ستعقد يف شباط        
عــلى أنــه ينــبغي لكــيانات مــنظومة األمــم املــتحدة أن تقــدم معلومــات وتعلــيقات مســتوفاة          

 .٢٠٠٥فرباير / شباط١٦الستكمال القائمة حبلول 
  

  شبكات تبادل املعلومات اإللكترونية يف منظومة األمم املتحدة                          -هاء   
ــه   قــدم مكتــــب شــــؤون الفضــاء اخلــارجي لال   -٤٣ ـــن موقعــ ــزا عـ جــتمــاع عرضــــا موجــ

 دةــــم املتح ــة األم ــل منظوم ــــي داخ ــــاء اخلارج ــــة الفض ــــــق أنشـط  ــــــتنسـي الويـبـي اخلـــاص ب    
)www.uncosa.unvienna.org .(           ن املوقـع أخـباراً وإعالنـات، وجـدوال زمنـيا باألنشطة  ويتضـم

املقــبلة، ومعلومــات عــن الــربامج واملــبادرات ذات الصــلة بالفضــاء، ومعلومــات خلفــية لدلــيل    
املــنظمات املشــاركة، وحمفوظــات بالوثــائق الرمســية ومعلومــات هلــا صــلة بــدورات االجــتماع     

وأعــرب االجــتماع عــن تقديــره للمكتــب حملافظــته عــلى هــذا املوقــع  . املشــترك بــني الوكــاالت
 .وتطويره

واتفــق االجــتماع عــلى أن تــتوىل جهــات االتصــال الــتابعة لالجــتماع تــزويد املكتــب    -٤٤
مبعلومـات وافـية عـن بـراجمها وأنشطتها ذات الصلة بالفضاء وعن عناوين مواقع الويب املعنية،                 

 .فضال عن األنشطة املقبلة املراد إدراجها يف املوقع

ي، الـــذي أنشـــأه االحتـــاد الـــدويل وأشـــار االجـــتماع إىل فـــائدة ركـــن احلـــوار الشـــبك -٤٥
وشــجع االجــتماع . لالتصــاالت، خصوصــا لتــبادل اآلراء وإعــداد مشــاريع الوثــائق لالجــتماع

ــركن يف التحضــري          ــذا ال ــلى اســتخدام ه ــتحدة ع ــم امل ــيانات األم ــتابعة لك ــات االتصــال ال جه
صــاالت وأعــرب االجــتماع عــن تقديــره لالحتــاد الــدويل لالت. لــدورات االجــتماع يف املســتقبل

 .لرعايته هلذا الركن

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -واو 
  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠أطلـع األمـني االجـتماع على قيام اجلمعية العامة يف             -٤٦
والحظ االجتماع أن اللجنة .  تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث   باسـتعراض الـتقدم احملـرز يف      

، (A/59/174)قــد أعــدت تقريــرا إىل اجلمعــية العامــة عــن تنفــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث    
 .اشتمل على خطة عمل ملواصلة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
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 ٢٠ املــؤرخ ٥٩/٢وأشــار االجــتماع إىل أن اجلمعــية العامــة قــد أيــدت يف قــرارها        -٤٧
 . خطة العمل الواردة يف تقرير اللجنة٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول

ــياح أن   -٤٨ ــد    ١٥والحــظ االجــتماع بارت ــتحدة ق  كــيانا مــن كــيانات مــنظومة األمــم امل
شــاركت يف أعمــال فــرق العمــل الــيت أنشــأا جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض    

اعــالن فييــنا بشــأن الفضــاء والتنمــية : األلفــية الفضــائية"يف الســلمية لتنفــيذ التوصــيات الــواردة 
وأشـار االجـتماع أيضا إىل أن مواصلة تنفيذ         .  الـذي اعـتمده اليونيسـبيس الثالـث        )٢(،"البشـرية 

تلـك التوصـيات ستسـاهم بقسـط كبري يف حتقيق أهداف قمة ألفية األمم املتحدة ومؤمتر القمة                  
ضـافة إىل االجـراءات املطلوبـة يف خطة تنفيذ مؤمتر القمة            العـاملي املعـين مبجـتمع املعلومـات باال        

 .العاملي للتنمية املستدامة

والحـظ االجـتماع الرغبة القوية اليت تبديها كيانات منظومة األمم املتحدة للمشاركة              -٤٩
يف الدراسـة املـزمع اجـراؤها عـن امكانـية إنشـاء كيان دويل يعىن بالتنسيق والوسائل اليت ميكن                    

سـن بشـكل واقعـي فعالـية اخلدمـات املـتاحة يف الفضـاء الستخدامها يف تدبر الكوارث،            أن تح 
كمـا الحـظ أنـه سـتوجه دعـوات إىل تلـك الكـيانات للمشـاركة يف تلك األعمال يف املستقبل                      

 .القريب

واتفـق االجـتماع على أنه ينبغي لكيانات منظومة األمم املتحدة أن تدرس خطة عمل                -٥٠
 . حتديد تلك االجراءات اليت ميكنها القيام ا أو املسامهة فيهااللجنة بغية

  
كيف تستخدم أسرة : حلول الفضاء ملشاكل العامل"إعداد كتيب منقح بعنوان  -زاي 

  "األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة
 للكتيب  عرضـت عـلى االجـتماع خطـوط عريضة منقحة مقترحة ونص منقح مقترح              -٥١

كيف تستخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء       : حلـول الفضـاء ملشـاكل العامل      "املعـنون   
، الــذي أعــده مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عــلى أســاس        "مــن أجــل التنمــية املســتدامة   

 .املسامهات واالقتراحات والتعليقات اليت تلقاها من كيانات منظومة األمم املتحدة

ع على أن الكتيب أثبت أنه مفيد بشكل خاص يف نشر املعلومات عن             واتفـق االجتما   -٥٢
 .كيفية استخدام كيانات منظومة األمم املتحدة لتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة

ــتاح للجــنة اســتخدام الفضــاء        -٥٣ ــبغي أن ي ــنقح ين واتفــق االجــتماع عــلى أن الكتيــب امل
ــة، اتفــق عــلى أن يقــوم مكتــب شــؤون الفضــاء    وهلــذه ال. اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  غاي

اخلـارجي بتنقـيح اخلطـوط العريضـة والـنص اسـتنادا إىل التعليقات اليت وردت أثناء االجتماع،                  
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واتفق . وأن يقـوم بتعمـيمهما عـلى أعضـاء االجـتماع املشـترك بني الوكاالت للموافقة عليهما                
ة أن تــنظر يف مســامهاا يف ســياق االجــتماع عــلى أنــه ينــبغي لكــيانات مــنظومة األمــم املــتحد  

اخلطـوط العريضـة املـتفق علـيها وأن تقدم ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي نصا منقحا الدراجه               
 .يف الكتيب

ــبغي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يستكشــف        -٥٤ ــه ين واتفــق االجــتماع عــلى أن
جتماع، مع التقدير، إىل    وأشار اال . امكانـية اتاحـة الكتيب بلغات األمم املتحدة الرمسية الست         

 .أن بعض الكيانات ذكرت أا ميكن أن تساعد املكتب يف ترمجة الكتيب

ودعـا االجـتماع كيانات األمم املتحدة املهتمة إىل النظر يف امكانية توفري متويل ودعم                -٥٥
عــيين لطــبع الكتيــب، مالحظــاً أنــه إذا تيســرت تــرمجة الكتيــب الصــداره جبمــيع لغــات األمــم    

 .ة، سيكون من الضروري توفري متويل أو دعم عيين لطباعته جبميع اللغات أيضااملتحد
  

   مسائل أخرى  -ثالثا  
  تعزيز مشاركة كيانات األمم املتحدة يف عمل اللجنة وجلنتيها الفرعيتني                              -ألف  

اتفـــق االجـــتماع عـــلى أن الـــدورات املفـــتوحة غـــري الرمســـية، الـــيت تعقـــد يف ارتـــباط    -٥٦
نوية لالجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت، والـيت يدعـى إلـيها ممـثلون عـن الدول                    بـالدورات السـ   

األعضـاء يف اللجـنة، توفـر آلـية بـناءة لضـمان حـوار فعـال بـني كـيانات األمم املتحدة والدول                        
 .األعضاء يف اللجنة

والحـظ االجـتماع أن قـيود املـوارد كـثريا مـا حتـول دون متثيل كيانات منظومة األمم                     -٥٧
بـيد أن االجتماع اتفق على أن هذه        . دة يف مجـيع اجـتماعات اللجـنة وجلنتـيها الفرعيـتني           املـتح 

الكـــيانات ميكـــنها حتســـني مشـــاركتها بـــإعداد تقاريـــر مكـــتوبة بـــدال مـــن تقـــدمي بـــيانات يف   
االجـتماعات عـندما يطلـب مـنها ذلـك، وبتقدمي معلومات وتقارير عن أنشطتها املتصلة بعمل                 

 .عيتنياللجنة وجلنتيها الفر
  

  برنامج العمل يف املستقبل           -باء  
، يف البنود ٢٠٠٦اتفـق االجـتماع عـلى أن يـنظر يف دورتـه السادسـة والعشـرين، يف عام              -٥٨
 :التالية

ــال      -١   ــية يف جمـ ــطة احلالـ ــأن األنشـ ــبادل اآلراء بشـ ــربامج وتـ ــيق اخلطـــط والـ تنسـ
 االت ذات الصلةاالتطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء وا: 
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مناقشـة اخلطـط احلالـية واملستقبلية اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف               )أ(    
ذلـــك الـــنظر يف صـــلة أنشـــطة مؤسســـات مـــنظومة األمـــم املـــتحدة يف مـــيدان علـــوم 

 وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا املتعلقة بالربامج املسندة إليها؛

مــني العــام عــن تنســيق  الــنظر يف املســائل املــراد إدراجهــا يف تقريــر األ  )ب(    
االجتاهات والنتائج املتوقعة  : األنشـطة املتصـلة بالفضـاء داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة             

 ؛٢٠٠٧-٢٠٠٦للفترة 

الـنظر يف املسـائل املـراد إدراجهـا يف تقريـر عن املبادرات والتطبيقات                )ج(    
 ل الفضاء؛اجلديدة والناشئة املتصلة بالفضاء من أجل التعاون بني الوكاالت يف جما

ســبل مواصــلة تعزيــز التنســيق والــتعاون بــني الوكــاالت يف األنشــطة     )د(    
 .ذات الصلة بالفضاء

ــلموارد ذات الصــلة بالفضــاء، والســيما       -٢   ــم جــرد ل ســبل ووســائل وضــع قوائ
 .جمموعات البيانات واألجهزة املوضوعة يف الفضاء واملواد التعليمية والتدريبية

مـم املـتحدة يف ميـثاق الـتعاون لتحقـيق االسـتخدام املنسق              إشـراك كـيانات األ     -٣  
 .للمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية

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

 .ةشبكات تبادل املعلومات اإللكترونية يف منظومة األمم املتحد -٥  

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

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

الـدروس املسـتفادة مـن تطبيقات تكنولوجيات الفضاء يف دعم جهود االغاثة              -٨  
 .يف حاالت الكوارث

 .مشاركة كيانات منظومة األمم املتحدة يف عملية فريق رصد األرض -٩  

 .مسائل أخرى -١٠  
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وأعـرب املشـاركون عـن تقديـرهم ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي الستضافته الدورة                -٥٩
ــه بشــأن   . عشــرين لالجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت  اخلامســة وال واســتذكر االجــتماع اتفاق

التـناوب يف مكـان عقد الدورة السنوية بني فيينا وغريها من املدن، وأشار، مع التقدير، إىل أنّ             
. ٢٠٠٦الــدورة السادســة والعشــرين ســوف تستضــيفها مــنظمة اليونســكو يف بــاريس يف عــام 

 شؤون الفضاء اخلارجي سيتوىل يف وقت الحق حتديد مواعيد          وأشـار االجتماع إىل أنّ مكتب     
االجـتماع وإبـالغ كـيانات األمـم املـتحدة ـا، مراعـيا يف ذلـك ضـرورة تفـادي التضارب مع                       

 .جداول مواعيد انعقاد املؤمترات الرئيسية املعنية بشؤون الفضاء
  
 احلـواشي

 / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦ جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر القمة للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، )١( 
، ٢، الفصــل األول، القــرار )A.03.II.A.1منشــورات األمــم املــتحدة، رقــم املبــيع  ( ٢٠٠٢ســبتمرب 
 .املرفق

 .١املصدر السابق، الفصل األول، القرار  )٢(
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  املرفق األول  
قائمة بأمساء املشاركني يف الدورة اخلامسة والعشرين لالجتماع 

 الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف فيينا املشترك بني
 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢يناير إىل / كانون الثاين٣١من 

 
 )املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية(هينسمان . د  :الرئيس
 )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(رودريغيز . ن  :األمني

 )ارجيمكتب شؤون الفضاء اخل(سليمانوف . س :مساعد األمني
 

  األمانة العامة لألمم املتحدة
 شاران. ل    إدارة عمليات حفظ السالم 
 هوغو. هـ   مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
 كاماتشو. س    مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
 دوس سانتوس. ك        
 هوبولد. ه        
 كوتيلنيكوف. ف        
 يل. أ        
 ستيفنـز. د        

  باسايب. ب   أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
  برامج وصناديق األمم املتحدة

 ويت. ج. ر    برنامج األمم املتحدة للبيئة 
 هايلي. م     برنامج األغذية العاملي 

 بيورغو. إ   معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
  

  ومة األمم املتحدةالوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظ
 برينغر. ي )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  إيبينـر. س     منظمة الصحة العاملية 

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

 ٣١ت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف فيينا من الوكـاال
 ٢٠٠٥فرباير / شباط٢يناير إىل /كانون الثاين

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

 :فضاء وااالت ذات الصلة التكنولوجيا ال
مناقشـة اخلطـط احلالـية واملسـتقبلية الـيت حتظـى باهـتمام مشـترك، مبـا يف ذلــك           )أ(  

الــنظر يف أنشــطة مؤسســات مــنظومة األمــم املــتحدة يف مــيدان علــوم وتكنولوجــيا الفضـــاء          
 وتطبيقاا من حيث صلتها بالربامج املسندة إليها؛

د إدراجهــا يف تقريــر األمــني العــام عــن تنســيق أنشــطة   الــنظر يف املســائل املــرا  )ب(  
-٢٠٠٥االجتاهـات والنـتائج املتوقعة للفترة      : الفضـاء اخلـارجي داخـل مـنظومة األمـم املـتحدة           

 ؛ ٢٠٠٦
الـنظر يف املسائل املراد ادراجها يف تقرير عن التكنولوجيات اجلديدة والناشئة              )ج(  

 الت يف جمال الفضاء؛املتصلة بالفضاء من أجل التعاون بني الوكا
أســاليب مواصــلة تعزيــز التنســيق والــتعاون بــني الوكــاالت يف جمــال األنشــطة    )د(  

 .ذات الصلة بالفضاء
سـبل ووسـائل وضـع قوائـم جـرد لـلموارد ذات الصـلة بالفضـاء، والسـيما جمموعات                     -٥

 .البيانات واألجهزة املوضوعة يف الفضاء واملواد التعليمية والتدريبية
ك كـيانات األمـم املـتحدة يف ميـثاق الـتعاون لتحقـيق االسـتخدام املنسق للمرافق                  إشـرا  -٦

 .الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية
 .النتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة -٧
 .املتحدةشبكات تبادل املعلومات اإللكترونية يف منظومة األمم  -٨
ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي        -٩ ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت تنف

 ).اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
كيف تستخدم أسرة األمم    : حلول الفضاء ملشاكل العامل   "إعـداد كتيـب منقّّح بعنوان        -١٠

 ".ستدامةتكنولوجيا الفضاء من أجل التنمية امل املتحدة
 .مسائل أخرى -١١
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  املرفق الثالث   
جدول أعمال الدورة املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك بيـن 

 ٢الوكـاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف فيينا يف 
 ٢٠٠٥فرباير /شباط

 
الفرص داخل منظومة األمم : تكنولوجيا الفضاء من أجل تدبر الكوارث: "املوضوع
 "املتحدة

 
رئـيس االجتماع املشترك بيـن الوكـاالت   

 املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي
 مالحظات استهاللية

 تقدمي املشاركني مجيع املشاركني
املبادرات واألنشطة يف جمال تدبر الكوارث عن طريق تطبيق تكنولوجيا  

 الفضاء
رافق الفضائية ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للم اليونيتار

 يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية
برنامج منع الكوارث الطبيعية وختفيفها التابع للمنظمة العاملية  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

 لألرصاد اجلوية
 أنشطة اليونسكو املتصلة بالفضاء للحد من الكوارث اليونسكو

االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث واستعراض نتائج  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث
-١٨املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث، كويب، اليابان، 

 ٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٢
استراتيجية عاملية من أجل حتسني إجراءات احلد من املخاطر  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 فضاءوتدبر الكوارث باستخدام تكنولوجيا ال
التطورات األخرية يف األنشطة املتصلة : منظمة الصحة العاملية منظمة الصحة العاملية

 بالفضاء فيما يتعلق بتدبر الكوارث
دعم االستجابة للكوارث باستخدام املوجودات املتاحة،  إدارة عمليات حفظ السالم

 والبيانات واخلرائط الفضائية العالية االستبانة
 ثلي كيانات األمم املتحدة والدول األعضاء يف اللجنةمناقشة بني مم 

رئـيس االجـتماع املشـترك بني الوكاالت        
 املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي

تلخيص املسائل اليت حتظى باهتمام وعناية كيانات األمم املتحدة 
وأعضاء جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، 

 والتعليقات اخلتامية
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