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أوال-  مقدمة 
 

ـــه  عقـد االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن أنشـطة الفضـاء اخلـارجي دورت -١
ـــترة ٢٣-٢٥  الثانيـة والعشـرين مبنظمـة األغذيـة والزراعـة التابعـة لألمـم املتحـدة، برومـا يف الف
كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢. وانتخـب هـي تشانغتشـوي مـن منظمـة األغذيـة والزراعـة رئيسـا. 

وترد قائمة املشاركني يف املرفق األول من هذا التقرير. 

ـــر شــعبة البحــوث والتطويــر والتدريــب مبنظمــة األغذيــة  وافتتـح االجتمـاع مدي -٢
ــار إىل التقـدم البـارز يف تكنولوجيـا الفضـاء كرصـد األرض والشـبكات العامليـة  والزراعة. وأش
لسواتل املالحة (GNSS) وسواتل االتصاالت لتطبيقات رحبة، وفـق مـا متـت مناقشـته يف 
مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض 
السلمية (UNISPACE III).(١) وأوجز أنشـطة منظمـة األغذيـة والزراعـة الـيت تشـمل 
G اليت عن طريقها متكّنـت  e oNetwork البيانات الفضائية مبا يف ذلك الشبكة األرضية
منظمة األغذية والزراعة من أن جتعل ممتلكاا املعلوماتيـة عـن البيانـات الفضائيـة ميسـرة لعـدد 
كبـري مـن املسـتعملني يف اـالني اخلـاص والعـام. ورحـب بـــأن االجتمــاع ســيدرس التحضــري 
ملؤمتـــر القمـــة العـــاملي املعـــين بالتنميـــة املســـتدامة املقـــرر عقـــده يف جوهانســـربغ مــــن ٢٦ 
آب/أغسـطس إىل ٤ أيلـول/سـبتمرب ٢٠٠٢. كمـا الحـظ أن جـــزءا كبــريا مــن مؤمتــر القمــة 
سيقلل الفجوة الرقميـة بـالترويج لتيسـري املسـاواة يف احلصـول علـى املعلومـات األساسـية، وان 
ـــك العمليــة. وقــال انــه يــأمل أن خيــرج  تكنولوجيـا الفضـاء ميكـن أن تـؤدي دورا هامـا يف تل
ــــاون بـــني  االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت باقتراحــات تــأيت بنتــائج يف اجتــاه زيــادة التع

الوكاالت يف أنشطة الفضاء دف التنمية املستدامة. 

اعتمد االجتماع جدول األعمال الوارد يف املرفق الثاين من هذا التقرير.  -٣
 
 

املسائل الفنية اليت نظر فيها االجتماع  ثانيا-
  

  ألف- تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء حول األنشطة الراهنـة يف 
جمال التطبيق العملي لتكنولوجيا الفضاء وااالت ذات الصلة  

 
   ١- مناقشة اخلطــط احلاليــة واملســتقبلية ذات االهتمــام املشــترك، مبــا يف ذلــك 
ــــوم  النظـــر يف أنشـــطة مؤسســـات منظومـــة األمـــم املتحـــدة يف ميـــادين عل

وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا من حيث صلتها بالربامج املسندة إليها  
 

أبلــغ أمــني االجتمــاع املشــاركني بإجيــاز عــن أعمــال جلنــة اســتخدام الفضــــاء  -٤
ـــم إىل  اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وهيئتيــها الفرعيتــني خــالل عــام ٢٠٠١ الفتــا نظره
املسـائل ذات الصلـة بالتنسـيق بـني الوكـاالت. وقـدم خبـــري التطبيقــات الفضائيــة تقريــرا عــن 
التوجه املستقبلي لربنامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفضائيـة واألنشـطة املخططـة للربنـامج يف 

عـامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ داعيـا مؤسسـات منظومـــة األمــم املتحــدة إىل املشــاركة يف األنشــطة 
اليت مها. 

وقـدم ممثلـو املنظمـات املشـاركة تقـارير عـــن أنشــطة وخطــط منظمــام لعــامي  -٥
٢٠٠٢ و٢٠٠٣ وما بعدمها. وأبرزت التقارير األنشطة الـيت تنطـوي علـى تعـاون موسـع بـني 
خمتلف مؤسسات منظومة األمم املتحـدة. ورحـب االجتمـاع باسـتخدام نتـائج تلـك األنشـطة 
املبينة يف تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضـاء اخلـارجي داخـل منظومـة األمـم املتحـدة 

(A/AC.105/780)، بصورة متزايدة داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها. 

) ومنظمـة  U NDP) وأشار االجتماع اىل أن برنامج األمـم املتحـدة االمنـائي -٦
الصحة العاملية (WHO) نشــطا يف اسـتخدام اخلدمـات واملنتجـات الفضائيـة. وعلـى سـبيل 
املثال، فقد اسـتخدمت منظمـة الصحـة العامليـة بنجـاح نظـم االستشـعار عـن بعـد واملعلومـات 
اجلغرافيـة (GIS) يف املسـائل ذات االتصـال بالصحـة. ووافـق االجتمـــاع علــى بــذل املزيــد 
من اجلهود مستقبال لتشجيع برنامج األمـم املتحـدة االمنـائي ومنظمـة الصحـة العامليـة وبرنـامج 
األغذيـة العـاملي ووكـاالت األمـم املتحـدة األخـرى املعنيـــة باملشــاركة يف االجتمــاع املشــترك 
بني الوكاالت. ووافق االجتمـاع كذلـك علـى أنـه ينبغـي للمنظمـات املشـاركة يف االجتمـاع 
أن تسـاعد املكتـب يف حتديـد جـهات االتصـال املمكنـــة مــن برنــامج األمــم املتحــدة االمنــائي 

ومنظمة الصحة العاملية. 

وأشــار االجتمــاع إىل أن تكلفــــة بيانـــات رصـــد األرض تشـــكل عقبـــة أمـــام  -٧
اسـتخدامها يف مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة. ويف هـذا اإلطـار، نـوه االجتمـاع باجلـــهود 
الـيت يبذهلـا مكتـب األمـم املتحـــدة خلدمــات املشــاريع يف التفــاوض علــى الوصــول إىل هــذه 
S و  p ot البيانـات مـــن ســواتل رصــد األرض مثــل اســتخدام الســواتل يف رصــد األرض 
Ikonos على أساس األولوية وبتكلفة خمفضة. والحـظ االجتمـاع أيضـا أن بعـض موزعـي 

بيانات السواتل قرروا أن ييسروا جمانا الوصـول إىل بعـض البيانـات ألغـراض التعليـم والبحـث 
وأغراض أخرى ورحب بذلك التطور. 

وأشـار االجتمـاع إىل أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي جيـري مشـاورات مــع  -٨
وكالة الفضاء األوروبيـة لتيسـري حصـول مجيـع مؤسسـات األمـم املتحـدة علـى امليثـاق الـدويل 

بشأن الفضاء والكوارث اهلامة. 

وأكد االجتماع على أمهيـة أن يعيـد األمـني العـام لألمـم املتحـدة يف مؤمتـر القمـة  -٩
العـاملي للتنميـة املسـتدامة التشـديد علـى ضـرورة تعزيـز احلصـول علـى املعلومــات عــن طريــق 

املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عن بعد من الفضاء اخلارجي (القرار ٦٥/٤١، املرفق). 
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ـــدويل لالتصــاالت إىل أن ينظــر يف تقــدمي ورقــة عــن  ودعـا االجتمـاع االحتـاد ال -١٠
مؤمتر القمة العاملي املعـين مبجتمـع املعلومـات املقـرر عقـده يف عـام ٢٠٠٣ إىل اللجنـة الفرعيـة 

العلمية والتقنية يف دورا التاسعة والثالثني يف عام ٢٠٠٢. 

وأوصى االجتماع بأن تعلمه املنظمـات يف السـنوات املقبلـة، عـن املناسـبات الـيت  -١١
حتتفـل ـا مثـل السـنوات الدوليـة، لتحيـط املنظمـات علمـــا بتلــك املواضيــع يف اعدادهــا ألي 

أنشطة ذات صلة. 
  

ـــاالت يف األنشــطة ذات  وسـائل ملواصلـة تعزيـز التنسـيق والتعـاون بـني الوك -٢  
الصلة بالفضاء 

 
ـــة اســتخدام  أشـار االجتمـاع إىل أن اللجنـة العلميـة والتقنيـة الفرعيـة التابعـة للجن -١٢
الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية كـانت بصـدد وضـع بنـد يف جـدول األعمـال بعنــوان 
ـــات وخدمــات  "وسـائل وآليـات لتعزيـز التعـاون فيمـا بـني الوكـاالت وزيـادة اسـتخدام تطبيق
الفضاء يف كيانات منظومة األمم املتحـدة" وفيمـا بينـها وفقـا خلطـة عمـل لثـالث سـنوات مـن 
عـام ٢٠٠١ إىل عـام ٢٠٠٣. والحـظ االجتمـــاع أن اللجنــة  الفرعيــة دعــت االجتمــاع إىل 
حتديـد احلواجـز الـيت تعـوق زيـادة اسـتخدام التطبيقـات واخلدمـــات الفضائيــة داخــل منظومــة 
األمـم املتحـدة واقـتراح الوسـائل واآلليـات الـيت تدرسـها اللجنـة الفرعيـــة للتغلــب علــى هــذه 

احلواجز. 

ـــاع معلومـــات مقدمـــة مــن مؤسســات منظومــة األمــم  وعرضـت علـى االجتم -١٣
ـــــتجابة لقائمــــة  املتحـــدة (A/AC.105/C.1/L.241 و Corr.1 و Add.1) اس
أسـئلة وزعـها مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي. وبـني مواضيـع أخـــرى، احتــوت املعلومــات 
ـــا بــني الوكــاالت والــيت حددــا املنظمــات، وطــرق  علـى العوائـق احملتملـة أمـام التعـاون فيم
ــا  ووسـائل لتعزيـز اجلـهود فيمـا بـني الوكـاالت للتوسـع يف اسـتخدام جمـال العلـوم والتكنولوجي

الفضائية. 

ويف ضــوء اختــالف جمــالس ادارة مؤسســــات منظومـــة األمـــم املتحـــدة أشـــار  -١٤
ـــن مدركــا بــالضرورة يف الوقــت املناســب  االجتمـاع أن وفـدا يف أحـد حمـافل املنظومـة مل يك
لتوجـهات وفـد للبلـد نفسـه يف حمفـل آخـر. ولـذا رأى االجتمـاع أن توثيـق التنسـيق وتقاســـم 
ـــة يف حمــافل خمتلفــة تنــاقش املســائل  املعلومـات يف وقتـها فيمـا بـني الوكـاالت احلكوميـة املمثل
املتعلقـة باألنشـطة الفضائيـة أمـور ميكـن أن تكـــون مفيــدة. وميكــن حتقيــق ذلــك عــن طريــق 
اآلليـات احلاليـة للحكومـــة. وممــا يســفر عــن تنســيق اجلــهود علــى حنــو ميــاثل مــا تقــوم بــه 

مؤسسات منظومة األمم املتحدة على املستوى املشترك بني الوكاالت. 

ومـن أجـل تـأمني وصـول املعلومـات املوجهـة لرؤســـاء املنظمــات عــن األنشــطة  -١٥
الفضائيـة، إىل الوحـدات املعنيـة يف أي منظمـة، أوصـى االجتمـاع بـأن يطلـب إىل املؤسســـات 
التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة تعيـني موظـف اتصـال رمسـي ألنشـطة الفضـاء اخلـــارجي، ان مل 

تكن قد فعلت ذلك من قبل. 

ــــه ملســـودة كتيـــب أعـــده مكتـــب شـــؤون الفضـــاء  وأبــدى االجتمــاع ارتياح -١٦
اخلـارجي. وهـدف الكتيـب هـو تلخيـص كيفيـة اسـتخدام منظومـة األمـم املتحـدة تكنولوجيــا 
الفضــاء يف أغــراض التنميــة املســتدامة بطريقــة مشــوقة وســهلة الفــــهم ملتخـــذي القـــرارات 
واجلمـهور عامـة. ونـاقش الكتيـب أيضـا املبـادرات واألنشـطة املســـتخلصة مــن تقريــر األمــني 

العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي يف منظمة األمم املتحدة. 

ــودة أساسـا لكتيـب يـوزع قبـل مؤمتـر القمـة  ووافق االجتماع على أن تكون املس -١٧
العـاملي املعـين بالتنميـة املسـتدامة وأن تسـتكمل دوريـا بعـد ذلـك. ووافـق االجتمـــاع علــى أن 
تسـلم الوكـاالت تعليقاـا علـى املســـودة لضمــان أرفــع مســتوى ممكــن للنــص يــوزع علــى 
ـــار  اجتمــاع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف األســبوع األول مــن شــباط/فــرباير. وأش
االجتمـاع إىل أن املكتـب سـيعد جـدوال زمنيـا العـداد الكتيـب مبـا يف ذلـك تصميــم الكتيــب 

دف االنتهاء من مسودة الكتيب حبلول اية آذار/مارس ٢٠٠٢. 

ورحب االجتماع بــالعرض املقـدم مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي العـداد  -١٨
الكتيـب مبدخـالت مـن كيانـات أخـرى تابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة ومتويـل طبعـــة حمــدودة. 
ونوه االجتماع بدعــوة املكتـب إىل أن تشـارك منظمـات أخـرى بنصـوص ورسـومات ومتويـل 

الكتيب. 
  

النظر يف املسائل املراد إدراجها يف تقريــر األمــني العــام عــن برنــامج عمــل  -٣  
مؤسسات منظومة األمم املتحدة 

 
عـرض علـــى االجتمــاع مشــروع تقريــر األمــني العــام بعنــوان "تنســيق أنشــطة  -١٩
ـــة األمــم املتحــدة: برنــامج العمــل للعــامني ٢٠٠٢ و٢٠٠٣  الفضـاء اخلـارجي داخـل منظوم
واألعـوام املقبلـــة". وكــان هــذا هــو التقريــر الســادس والعشــرون بشــأن املوضــوع متضمنــا 
معلومـات مـن مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة معروضـة يف شـكل مدمـج وتبيـــن األنشــطة 

املزمعة وفقا االت التطبيق. 

والحظ االجتماع أنه عمـال باالتفـاق الـذي مت التوصـل اليـه أثنـاء دورتـه احلاديـة  -٢٠
والعشرين يتكون مشروع التقرير من األقسام التالية: 

املقدمة؛  أوال-
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املشــاركون يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي ملنظومــة األمــم املتحــــدة  ثانيا-
ومصفوفة برامج الفضاء اخلارجي؛ 

السياسـات واالسـتراتيجيات املتصلـة بتنســـيق األنشــطة ذات الصلــة  ثالثا-
بالفضاء؛ 

األنشطة احلالية ذات الصلة بالفضاء؛  رابعا-

اســتعراض املســائل ذات الصلــة بتنســيق األنشــطة داخــل منظومـــة  خامسا-
األمم املتحدة. 

ويتعلـق الفـرع ثالثـا مـن مشـــروع التقريــر مبــا يلــي: (أ) تعزيــز الشــراكات مــع  -٢١
الكيانات غري احلكوميـة؛ و(ب) وضـع القوانـني واملعايـري واألخالقيـات ذات الصلـة باألنشـطة 
الفضائية. ويناقش الفرع رابعـا (أ) محايـة بيئـة األرض وإدارة املـوارد الطبيعيـة؛ (ب) اسـتخدام 
ـــة البشــرية؛ (ج) اســتغالل وتيســري  التطبيقـات الفضائيـة مـن أجـل أمـن ورعايـة البشـر والتنمي
املعلومـات وتكنولوجيـا االتصـاالت ألغـراض التنميـة؛ (د) اسـتخدام وحتسـني القـــدرات علــى 
حتديـد مواضـع وأمـــاكن الســواتل؛ (ه) بنــاء القــدرة علــى اســتغالل التطبيقــات الفضائيــة يف 
أغراض التنمية املستدامة وتعزيـز التعليـم؛ (و) النـهوض باملعرفـة العلميـة بالفضـاء ومحايـة البيئـة 

الفضائية؛ (ز) أنشطة أخرى. 

واسـتعرض  االجتمـاع مشـــروع التقريــر وقــدم اقتراحــات وتعليقــات. واعتمــد  -٢٢
االجتمــــاع التقريــــر بصيغتــــه املعدلــــة. كمــــا أبلــــغ االجتمــــــاع بـــــأن النـــــص النـــــهائي 
ـــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف  للتقريـر (A/AC.105/780) سـيكون متاحـا أمـام اللجن

دورا التاسعة والثالثني. 

كذلك وافق االجتماع على استعراض هيكـل التقريـر يف املسـتقبل القريـب لكـي  -٢٣
يتسىن تساوق املعلومات الواردة فيه. 

وأشار االجتماع إىل ضـرورة أن ترسـل األمانـة العامـة طلـب املسـامهات الـواردة  -٢٤
يف مشـروع التقريـر الـذي يسـتعرضه يف دورتـه الثالثـة والعشـرين حبلـول ايـة آب/أغســـطس، 
ــر  وأن تقـدم الوكـاالت مسـامهاا يف بدايـة كـانون األول/ديسـمرب، وأن يـوزع مشـروع التقري

على الوكاالت املشاركة يف بداية كانون الثاين/يناير الستعراضه. 
 
 

تعزيـز تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء يف تنفيـذ توصيـات جــدول    باء-
أعمال القرن ٢١ 

 
ــارير عـن منجـزات منظمـام وخططـها لالنعقـاد املقبـل ملؤمتـر  قدم املشاركون تق -٢٥
القمة العاملي للتنمية املستدامة. ونـوه االجتمـاع باجلـهود الكبـرية الـيت تبذهلـا مؤسسـات األمـم 

ـــن األنشــطة التحضرييــة ملؤمتــر القمــة  املتحـدة والـيت أمثـرت اجنـازات هامـة يف طائفـة كبـرية م
العـاملي. وقـد مشلـت األنشـطة اعـداد الوثـائق وتنظيـم عـدة أحـداث جانبيـة. ووافـق االجتمــاع 
على أن اقتسام املعلومات بني املنظمات نتج عنـه ختصيـب متقـاطع ألنشـطتها، وأوجـد تعاونـا 
ــة املسـتدامة. كمـا رحـب االجتمـاع بفتـح البـاب  لتعزيز فائدة تطبيقات الفضاء من أجل التنمي
يف كثـري مـن األنشـطة ملشـاركة مجيـع املنظمـات. وشـــدد االجتمــاع علــى ضــرورة أن تبــذل 
مجيـع املنظمـات مزيـدا مـن اجلـهد لكفالـة ادراج األنشـطة املتصلـة بالفضـــاء باعتبارهــا قضايــا 

شاملة لقطاعات كثرية، يف كل أنشطتها التحضريية ملؤمتر القمة العاملي. 

وأشـار االجتمـاع إىل أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي سـينظم ورشـة عمـــل  -٢٦
مـن أجـل إلقـاء الضـوء علـى فـائدة تكنولوجيـا الفضـاء للتنميـة املسـتدامة، وذلـك قبـــل انعقــاد 
ــاملي بقليـل. واتفـق كـل مـن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ووكالـة الفضـاء  مؤمتر القمة الع
األوروبيـة (ESA) رعايـة ورشـة العمـل. وهـذه الورشـة والـــيت ســتعقد يف جنــوب أفريقيــا 

مفتوحة ملشاركة املنظمات األخرى. 

ــــم ورشـــة عمـــل يف  وســيقوم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي كذلــك بتنظي -٢٧
ـــدان  حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢ حـول اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف ادارة الكـوارث لفـائدة البل
األفريقيـة يف إطـار سلسـلة ورش عمـل إقليميـة عـن املوضـوع ذاتـه. ومتثـل ورشـة العمـــل الــيت 
يشـترك يف رعايتـها كـل مـن مكتـب شـؤون الفضـــاء اخلــارجي وأمانــة االســتراتيجية الدوليــة 
)، ووكالـة الفضـاء  C EOS) للحد من الكـوارث، واللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض
األوروبيــة واللجنــة االقتصاديــة ألفريقيــا، فرصــة أخــرى للتعــاون املشــترك بــــني الوكـــاالت 

للتحضري ملؤمتر القمة العاملي. 

وأشار االجتماع إىل أن مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يسـدي املشـورة الفنيـة  -٢٨
حلكومة كولومبيا يف جمـال تنظيـم املؤمتـر الرابـع حـول الفضـاء يف األمريكتـني. ومـن املقـرر أن 
ـــار/مــايو ٢٠٠٢، وســوف  يعقـد املؤمتـر يف قرطاجنـة، كولومبيـا يف الفـترة مـن ١٣ إىل ١٧ أي
يـهيئ مدخـال إىل االسـتعدادات اإلقليميـة ملؤمتـر القمـة العـاملي وسـيتيح فرصـة أخـرى للتعـــاون 

فيما بني مؤسسات منظومة األمم املتحدة. 

ـــه يف دورتــه  أشـار االجتمـاع إىل أن األمانـة عمـال باالتفـاق الـذي مت التوصـل الي -٢٩
احلادية والعشرين، قامت بدعوة اللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض للمشـاركة يف مناقشـتها 
هلـذا البنـد مـن جـــدول األعمــال. ورحــب االجتمــاع بقبــول اللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد 

األرض CEOS لتلك الدعوة. 

وأشـــار االجتمـــاع إىل أن اللجنـــة املعنيـــة بســـــواتل رصــــد األرض تســــهم يف  -٣٠
املؤمتـرات التحضرييـة ملؤمتـر القمـة العـاملي، وذلـك بـإعداد كتيبـــات توضيحيــة عــن إمكانــات 
ـــة الذكــاء وعــي املشــاركني يف مؤمتــر القمــة  رصـد األرض واحتمـال تنظيـم اللقـاءات اجلانبي
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بفائدة االستشعار عن بعد يف التنمية املسـتدامة. ويـهدف بعـض هـذه اللقـاءات الـيت سـتنظمها 
اللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض إىل حتليـل تطـور سياســـات الرصــد يف إطــار االتفاقيــات 
ــن  الدوليـة، وحتديـد االحتياجـات للمعلومـات وحتديـد االحتياجـات الـيت ميكـن تلبيتـها مبزيـد م
الفاعليـة عـن طريـق تطبيقـات االستشـعار عـن بعـد. ورحبـــت اللجنــة املعنيــة بســواتل رصــد 
األرض مبشاركة مؤسسات منظومة األمم املتحـدة يف أي مـن األنشـطة الـيت تنظمـها وأكـدت 
علـى رغبتـها يف تنسـيق أعماهلـا معـها. ويتـم االتفـاق علـى التحضـريات للمشـــاركة يف عمليــة 
مؤمتر القمة العاملي املشـار اليـها أعـاله يف تعـاون لصيـق مـع الشـراكة يف اسـتراتيجيات الرصـد 

العاملي املتكاملة. 

ودعـا االجتمـاع إىل مزيـد مـن االقتراحـــات مــن أجــل األنشــطة املشــتركة بــني  -٣١
الوكـاالت ذات الصلـة مبؤمتـر القمـة العـاملي وأشـار إىل أن املعلومـات الـواردة ميكـن أن تعمـــم 
عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي. ووافـق االجتمـاع علـى أن الكيانـات مثـل اللجنـة 
املعنيـة بســـواتل رصــد األرض وشــراكة اســتراتيجية الرصــد العــاملي املتكاملــة ميكنــها تقــدمي 
معلومـات أخـرى حـول حتضرياـا ملؤمتـر القمـة العـاملي إىل املنظمـات املشـــاركة يف االجتمــاع 

املشترك بني الوكاالت وذلك عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجي. 
  

ــة يف  اسـتعراض التوصيـل البيـين لشـبكات املعلومـات االلكتروني  جيم-
منظومة األمم املتحدة  

 

ــاع املشـاركني بإجيـاز، عــن حالــة املوقـع علـى شـبكة االنـترنت  أبلغ أمني االجتم -٣٢
اخلـــــــاص بتنسيـــــــــق أنشطــــــــة الفضـــــــاء اخلـــــــارجي يف منظومـــــــة األمـــــــم املتحـــــــدة 
(www.uncosa.unvienna.org) الـذي أنشـأه مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـــارجي 

ـــة والعشــرين. وأشــري اىل أن املعلومــات علــى املوقــع  بعـد موافقـة االجتمـاع يف دورتـه احلادي
يتعــني أن تتضمــن األخبــار واإلعالنــات، وجــدوال باألنشــطة ودليــال باملنظمــات املشـــاركة 

ومعلومات ذات صلة باالجتماع املشترك بني الوكاالت. 

ـــجع املنظمــات علــى تقــدمي معلومــات  كمـا الحـظ االجتمـاع أن املكتـب سيش -٣٣
مستكملة للموقع على االنترنت بإرسال مذكرات فصلية بنقاط االتصال. 

وأشــار ممثــل االحتــاد الــدويل لالتصــــاالت اىل اإلمكانـــات املختلفـــة املوجـــودة  -٣٤
الستغالل خدمات االنترنت اليت ميكـن أن تسـهل تقاسـم املعلومـات وإعـداد الوثـائق. وطلـب 
االجتماع من مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي أن يعمـل مـع االحتـاد الـدويل لالتصـاالت علـى 
ــل  تقـدمي اقـتراح ملمـوس السـتخدام التوصيـل البيـين لشـبكات املعلومـات االلكترونيـة، مـن قبي
إعـداد مشـروع تقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق أنشـطة الفضـاء اخلـارجي وتقاسـم املعلومـــات 
باســتخدام نســقي ســهل. ورحــب االجتمــاع بــالعرض املقــدم مــــن ممثـــل االحتـــاد الـــدويل 

ـــاع يف جلســته  لالتصـاالت ملسـاعدة املكتـب يف اعـداد االقـتراح يف وقتـه لعرضـه علـى االجتم
الثالثة والعشرين يف عام ٢٠٠٣. 

 
 

ــــر األمـــم املتحـــدة الثـــالث املعـــين  اســتعراض تنفيــذ توصيــات مؤمت   دال-
باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه لألغــراض الســـلمية 

 (UNISPACE III)
 

ـــاع املشــاركني بــالتقدم الــذي مت يف جلنــة اســتخدام الفضــاء  أعلـم أمـني االجتم -٣٥
اخلـارجي لألغـراض السـلمية وجلنتـها العلميـة والتقنيـة الفرعيـة يف جمـال تنفيـذ توصيـات مؤمتــر 
األمم املتحــدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية 
عن طريق إنشاء أفرقة عمــل. وأشـار االجتمـاع إىل الطلـب التـايل مـن اللجنـة، وعمـم مكتـب 
شؤون الفضاء اخلـارجي اسـتبيانا علـى مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة لتحديـد التوصيـات 
الـيت ترغـب يف أن تكـون عضـوا يف أفرقـــة العمــل. وعرضــت علــى االجتمــاع قائمــة بنقــاط 
االتصـال ألفرقـة العمـل ووثيقـــة حتــوي قائمــة الــدول األعضــاء ومؤسســات منظومــة األمــم 
ــات الدوليـة الـيت هلـا صفـة مراقـب باللجنـة والـيت أبـدت رغبتـها يف  املتحدة باالضافة إىل املنظم

املشاركة يف انشائها أفرقة عمل حمددة أو استالم معلومات الحقة. 

ورحب االجتماع بقرار اللجنة إنشـاء أفرقـة عمـل لتنفيـذ بعـض توصيـات مؤمتـر  -٣٦
األمـم املتحـدة الثـالث املعـين باستكشـاف الفضـــاء اخلــارجي واســتخدامه لألغــراض الســلمية 
UNISPACE III. وأشـار االجتمـاع إىل أن مؤسســـات منظومــة األمــم املتحــدة قــد 

تكـون هلـا الرغبـة يف املشـــاركة يف أفرقــة العمــل يف حــدود اختصاصــها ومواردهــا. والحــظ 
االجتماع أن من املـهم لكـل فريـق عمـل أن يتقاسـم املعلومـات املفصلـة عـن تطويـر خططـهم 
مبــا يف ذلــك األهــداف، والنتــائج املتوقعــة، واســتراتيجيات التنفيــذ واآلثــار املاليــــة لتمكـــني 

مؤسسات منظومة األمم املتحدة من املشاركة يف حدود امكاناا كشريكة. 

وأكــد االجتمــاع علــى ضــرورة أن تراعــي أفرقــة العمــل، أثنــاء تأديــة عملـــها  -٣٧
ـــدويل، وعلـــى ســبيل املثــال اســتراتيجية الرصــد العــاملي  اآلليـات احلاليـة للتنسـيق والتعـاون ال
املتكاملة � الشــراكة، وأن تسـتفيد منـها. ودعـا االجتمـاع أفرقـة العمـل إىل أن حتـدد اآلليـات 
ــــات والـــربامج  والــربامج ذات الصلــة بعملــها بغيــة حتســني الربــط والتعــاون فيمــا بــني اآللي

املختلفة. 

وأوصـى االجتمـاع بـأن تنظـر اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة عنـد اجتماعــها يف  -٣٨
دورـا التاسـعة والثالثـني يف امكانيـة اجلمـع عنـد االقتضـاء بـني الـدول األعضـــاء ومؤسســات 

منظومة األمم املتحدة والكيانات ذات الصلة كمنسقني لبعض أفرقة العمل. 
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ـــؤون الفضــاء اخلــارجي أن يرســل إىل اللجنــة  وطلـب االجتمـاع مـن مكتـب ش -٣٩
الفرعية العملية والتقنية وجهات نظر االجتماع بشــأن أفرقـة العمـل وطلـب مـن املكتـب أيضـا 
أن يرفـع تقريـرا إىل االجتمـــاع يف دورتــه الثالثــة والعشــرين عــن حالــة مشــاركة مؤسســات 

منظومة األمم املتحدة يف أفرقة العمل. 

ـــد أكــد أن علــى رؤســاء مؤسســات منظومــة  وأشـار االجتمـاع إىل أنـه كـان ق -٤٠
ــل االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة   األمم املتحدة أن يكونوا أكثر ادراكا لعم
الفضـاء اخلـارجي وأن يـدرج عمـل االجتمـــاع ضمــن أعمــال اــالس التنفيذيــة الرئيســية يف 

املنظومة (سابقا اللجنة االدارية للتنسيق). 

ـــة  وأبلـغ أمـني االجتمـاع املشـاركني عـن الـردود املسـتلمة مـن مؤسسـات منظوم -٤١
األمـم املتحـدة فيمـا خيـص كيفيـة ضـم عمـــل االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت اىل آليــات 
اللجنة اإلدارية للتنسيق التابعة للمجالس واإلجـراءات الـيت اختذهـا املكتـب. وشـدد االجتمـاع 
علـى ضـــرورة عــرض أعمالــه علــى جلنــة رفيعــة املســتوى للــربامج واللجنــة االداريــة رفيعــة 

املستوى. 

وأشار االجتماع إىل االتفـاق الـذي مت التوصـل اليـه يف دورتـه احلاديـة والعشـرين  -٤٢
علـى أن تقـوم املنظمـات املشـاركة يف االجتمـاع بصـورة مجاعيـة بصياغـــة رســالة إىل رؤســاء 
مؤسسات منظومة األمم املتحدة وصانعي السياسات مـن أجـل التـأكيد علـى فـائدة تطبيقـات 
الفضـاء مـن حيـث التكـاليف. وقـد تبـني الرســـالة كيفيــة اســهام تطبيقــات الفضــاء يف تنفيــذ 

بعض التوصيات اهلامة املصاغة مؤخرا يف منظومة األمم املتحدة. 

ـــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  وأشـار االجتمـاع إىل أن رئيـس جلنـة اس -٤٣
ــام يسـترعي انتباهـه إىل ضـرورة النظـر يف اسـهامات علـوم  السلمية أرسل خطابا إىل األمني الع
وتكنولوجيـا الفضـاء يف حتقيـق أهـداف مؤمتـرات األمـم املتحـدة الرئيســـية. وأشــار االجتمــاع 
) يف  A أيضا إىل أن الرسالة صدرت بوصفها وثيقة من وثائق اجلمعيـة العامـة (56/306/

اطار بنود جدول األعمال ذات الصلة باستعراض مؤمترات األمم املتحدة األخرية. 

ـــة دعــت يف قرارهــا ٥١/٥٦ مؤسســات  وأشـار االجتمـاع إىل أن اجلمعيـة العام -٤٤
منظومــة األمــم املتحــدة إىل أن حتــدد توصيــات مؤمتــرات األمــم املتحــدة اهلامــة الــيت ميكـــن 

تنفيذها باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء. 

ـــيت نوقشــت يف مؤمتــرات األمــم املتحــدة  وأشـار االجتمـاع أن أغلـب املسـائل ال -٤٥
املعقودة يف السنوات األخرية سوف تبحـث يف مؤمتـر القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة. ووافـق 
االجتماع يف هذا الصدد على أن يقوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بتحليـل نتـائج مؤمتـر 
القمـة العـاملي للتنميـة املسـتدامة مبسـاعدة مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة مـن أجـل حتديـــد 

التوصيات اليت ميكن تنفيذها بطريقة أمثل باستخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء. 

ــــد  ووافــق االجتمــاع علــى اســتمرار النظــر يف دورتــه الثالثــة والعشــرين يف البن -٤٦
املعنـون "تنفيـذ توصيـات مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـــالث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي 
واستخدامه يف األغراض السـلمية اليونسـبيس الثـالث". كمـا وافـق االجتمـاع علـى اسـتعراض 
نتائج مؤمتر القمة العـاملي للتنميـة املسـتدامة يف اطـار بنـد منفصـل يف جـدول أعمالـه يف دورتـه 

الثالثة والعشرين. 
  

مسائل أخرى    هاء-
 

عبر االجتماع عن تقديره للمعلومـات الـيت وردت يف الورقـة التقنيـة املقدمـة مـن  -٤٧
 H ydroscal من جامعة فيينا التقنية عن اهلايدروسكات W. Wagner السيد فاجنر
F عـــــــن الشــــــبكة اجلغرافيــــــة  AO وأخـــــرى قدمتـــــها منظمـــــة األغذيـــــة والزراعـــــة 
GeoNetwork. كما شجع االجتمـاع التطـورات اجلاريـة وتبـادل اخلـربات واملعلومـات 

 U N EP G، وشبكة برنامج األمم املتحـدة للبيئـة  eoNetwork عن الشبكة اجلغرافية
والتطبيقــات ذات الصلــة لتحســني ســبل احلصــول علــى البيانــات ذات الصلــة واملعلومــــات 
األخـرى فيمـا بـني املنظمـات املشـاركة يف االجتمـاع املشـــترك بــني الوكــاالت وحتليــل تلــك 
املعلومـات. وأوصـى االجتمـاع كذلـك بـأن تـدرس تلـــك املنظمــات امكانيــات املشــاركة يف 

تلك اجلهود واجلهود اليت متاثلها. 
  

برنامج العمل املقبل    ثالثا-
 

ـــة والعشــرين يف عــام ٢٠٠٣، يف  وافـق االجتمـاع علـى أن ينظـر يف دورتـه الثالث -٤٨
البنود التالية: 

تنسـيق اخلطـط والـربامج وتبـادل اآلراء  بشـــأن األنشــطة احلاليــة يف  -١
جمال التطبيقات العمليـة لتكنولوجيـا الفضـاء واـاالت ذات الصلـة 

ا: 

مناقشة اخلطط اجلاريـة واملقبلـة ذات االهتمـام املشـترك  (أ)
مبـا يف ذلـك النظـر يف صلـة أنشـطة مؤسسـات منظومــة 
األمــم املتحــدة يف ميــدان علــوم وتكنولوجيــا الفضـــاء 

وتطبيقاا بالربامج املسندة إليها؛ 

طرائق مواصلة تعزيز التنسـيق والتعـاون بـني الوكـاالت  (ب)
يف األنشطة املتصلة بالفضاء؛ 
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النظر يف املسائل املـراد إدراجـها يف تقريـر األمـني العـام  (ج)
عـن تنسـيق أنشـطة الفضـــاء اخلــارجي داخــل منظومــة 

األمم املتحدة؛ 

اسـتعراض حمتويـات وهيكـــل املرفقــات بتقريــر األمــني  (د)
العـام عـن تنسـيق أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف منظومــة 

األمم املتحدة. 

نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ذات الصلة بالفضاء.  -٢

ـــم  التوصيـل البيـين لشـبكات املعلومـات اإللكترونيـة يف منظومـة األم -٣
املتحدة. 

تنفيـذ توصيـــات مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املعــين باستكشــاف  -٤
الفضــــــاء اخلــــــــارجي واســـــــتخدامه يف األغـــــــراض الســـــــلمية 

 .(UNISPACE III)

مسائل أخرى.  -٥

وأعرب املشاركون عـن تقديرهـم ملنظمـة األغذيـة والزراعـة السـتضافتها الـدورة  -٤٩
الثانية والعشرين لالجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت. ووافـق االجتمـاع علـى أن تعقـد دورتـه 
ــد  الثالثـة والعشـرون يف مكتـب األمـم املتحـدة بفيينـا. وأشـار االجتمـاع إىل أن تلـك الـدورة ق
تعقـد يف الفـترة مـن ٢٢-٢٤ كـــانون الثــاين/ينــاير ٢٠٠٣، ويتــوىل مكتــب شــؤون الفضــاء 

اخلارجي تأكيد ذلك بعد الدورة التاسعة والثالثني للجنة الفرعية العلمية والتقنية. 
 
 

 احلواشي 

ــــين باستكشـــاف الفضـــاء  انظــر تقريــر مؤمتــر األمــم املتحــدة الثــالث املع (١)
اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الســـلمية، فيينــا، ١٩-٣٠ متــوز/يوليــه ١٩٩٩ (منشــورات األمــم 

 .(E.00.I.3 املتحدة، رقم املبيع
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املرفق األول 
قائمـة بأمسـاء املشـاركني يف االجتمـــاع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة 
الفضاء اخلارجي، املعقود يف روما من ٢٣ اىل ٢٥ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٢ 

 

هي تشانغتشوي  (منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة)  الرئيس:

األمني: ت. تشيكو (مكتب شؤون الفضاء اخلارجي) 
 
 

األمانة العامة لألمم املتحدة  
ج. كاسبيين  ادارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
ت. مارشيت   

مكتب تنسيق الشؤون االنسانية  
ف. بيشانو     أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

أ. ريتيري  مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع 
م. عثمان  مكتب األمم املتحدة يف فيينا 

س. كاماتشو     مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
س. ديفس   

ن. راتانافونج  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ 
أ. غواليد  اللجنة االقتصادية الفريقيا 

هيئات األمم املتحدة  
ر. ج. ويت  برنامج األمم املتحدة للبيئة 

الوكاالت املتخصصة  
ج. يو. هيلكيما  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

ج. بانتينج   
ر. ميسوتني  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

أ. ماتاس  االحتاد الدويل لالتصاالت 
د. هنسمان  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 

املراقبون  
ج. اشباشر  جلنة سواتل رصد األرض 
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املرفق الثاين 
 
 

جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين لالجتماع املشترك بني الوكـاالت املعـين 
بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقود يف روما، من ٢٣ اىل ٢٥ كـانون الثـاين/ينـاير 

 ٢٠٠٢
افتتاح االجتماع.  -١

انتخاب رئيس االجتماع.  -٢

اقرار جدول األعمال.  -٣

تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة الراهنة يف جمال التطبيق العملي لتكنولوجيا الفضاء وااالت ذات الصلة:  -٤

مناقشـة اخلطـط اجلاريـة واملقبلـة ذات االهتمـــام املشــترك، مبــا يف ذلــك النظــر يف أنشــطة مؤسســات منظومــة األمــم  (أ)

املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا من حيث صلتها بالربامج املسندة اليها؛ 

أساليب مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف جمال األنشطة املتصلة بالفضاء؛  (ب)

النظر يف املسائل املراد ادراجها يف تقرير األمني العام عن برنامج عمل مؤسسات منظومة األمم املتحدة.  (ج)

تعزيز تطبيقات تكنولوجيا الفضاء يف تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١.  -٥

استعراض التوصيل البيين لشبكات املعلومات يف منظومة األمم املتحدة.  -٦

اسـتعراض التوصيـات الـيت اعتمدهـا مؤمتـر األمـم املتحـدة الثـالث املعـــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض  -٧

السلمية (اليونيسبيس الثالث). 

مسائل أخرى:  -٨

االجتماعات املقبلة؛  (أ)

مسائل اضافية.  (ب)
 
 

ــــــــــــــ 


