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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية  

  الدورة اخلامسة واخلمسون
    ٢٠١٢يونيه / حزيران١٥-٦فيينا، 

املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي وتقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت     
 *عن أعمال دورته الثانية والثالثني

 
 )٢٠١٢مارس / آذار٩- ٧روما، (    

    
 مقّدمة  -أوالً  

  
شطة الفضاء اخلارجي دورَته الثانية َعقََد االجتماُع املشترك بني الوكاالت املعين بأن  - ١

 / آذار٩ إىل ٧الكائن يف روما، من ) الربنامج(والثالثني يف مقر برنامج األغذية العاملي 
 .، برئاسة جيورجيو سارتوري من الربنامج٢٠١٢  مارس

الطوارئ يف الربنامج، يف كلمته عمليات د السيد ديفيد كاترود، مدير وأكّ  - ٢
األمن الغذائي ورصد يف حتقيق  احلاسم األمهية لتكنولوجيا الفضاء الترحيبية، على الدور

الزراعة، وشدَّد على احلاجة إىل تعزيز الروابط مع خمتلف اجلهات الفاعلة واستكشاف حلول 
 .إىل املعلومات والبياناتتعزيز إمكانية الوصول مبتكرة من أجل 

ضاء اخلارجي التابع لألمانة، ت السيدة مازالن عثمان، مديرة مكتب شؤون الفَعَدَو  - ٣
االفتتاحية، هيئات األمم املتحدة إىل النظر يف طرائق إبراز أمهية دور تكنولوجيا كلمتها يف 

───────────────── 
رك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي هذا التقرير يف دورته الثانية عتمد االجتماع املشتا * 

 .٢٠١٢مارس / آذار٩ إىل ٧والثالثني، املعقودة من 
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، )٢٠+ريو(نفعة البشرية، مبا يف ذلك يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة ملالفضاء 
ا مل، وخطة األمم املتحدة للتنمية ٢٠١٢الذي سُيعقد يف ريو دي جانريو، الربازيل، يف عام 

 .٢٠١٥بعد عام 

 اجللسة املفتوحة غري الرمسية وأبلغ الرئيس يف مالحظاته االستهاللية االجتماع بأنَّ  - ٤
 لتبادل األفكار واحلوار  واسعاًاالًستفسح جم" األمن الغذائييف خدمة الفضاء "حول موضوع 

اء حوار بني هيئات األمم املتحدة والدول من شأهنا الترويج لتبادل موّسع لألفكار وإجر
 .األعضاء واجلهات األخرى صاحبة املصلحة

وترد يف املرفق األول هلذا التقرير قائمة بأمساء املشاركني يف الدورة الثانية والثالثني،   - ٥
ويرد يف املرفق الثاين جدول األعمال الذي أقره االجتماع، بينما يرد يف املرفق الثالث جدول 

 .٢٠١٢مارس / آذار٩ال اجللسة املفتوحة غري الرمسية اليت ُعقدت يف أعم
  

 املسائل املوضوعية اليت نظر فيها االجتماع  -ثانياً  
  

 التطبيق تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة احلالية يف جمال  - ألف  
     العملي لتكنولوجيا الفضاء واجملاالت املتصلة به

 الية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف الصلةاخلطط احل  - ١  
مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء   أنشطة  بني

   وتطبيقاهتا والربامج املندرجة ضمن والية تلك املؤسسات
الوكاالت، قّدم مكتُب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته أمانة االجتماع املشترك بني   - ٦

معلومات إىل هذا االجتماع عن أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
 .وهيئتيها الفرعيتني، واسترعى انتباهه إىل املسائل املتصلة بالتنسيق بني الوكاالت

ألنشطة ذات الصلة ل ممثلو اهليئات املشاركة من األمم املتحدة أساساًوعرض   - ٧
يتناوهلا مشروع تقرير األمني العام عن اليت انات اجلغرافية املستشَعرة من الفضاء باستخدام البي

التوجهات والنتائج املرتقبة : تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة
 اًيف االجتماع استعراضالذي دار النقاش قدَّم ويف هذا الصدد، . ٢٠١٣- ٢٠١٢بشأن الفترة 

ولوحظت . االت االهتمام فيما خيص تنسيق استخدام تلك املعلومات والبيانات جملاًقيِّم
الوصول إىل املعلومات اجلغرافية وتبادل البيانات تعزيز إمكانيات بصورة خاصة احلاجة إىل 

 .ومواءمة املعايري
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وخالل املناقشات، سلَّط الربنامج الضوء على احلاجة إىل زيادة الكفاءة يف استخدام   - ٨
ات االستشعار عن ُبعد يف جماالت األمن الغذائي والتأهب ملواجهة الطوارئ والتصدي هلا، بيان

الكفاءة لتعزيز أوجه التضافر وزيادة خمصصة تتسم باملرونة واخلفة واقترح استحداث آلية 
املستخدمني واقترح الربنامج، لدى اعتماد هنج عملي لتيسري وصول . وتفادي االزدواجية

اليت تنهض هبا عملية ال أن ُتشَرك يف ، البيانات والنواتج املستمدة من القيمة املضافةإىلالنهائيني 
وكذلك القطاع اخلاص الصلة احلكومية الدولية ذات املنظمات األمم املتحدة اهليئات احلكومية و

ى دت اللجنة االقتصادية ألفريقيا علوأكّ. البيانات الفضائيةالقدرة على استخدام من أجل تعزيز 
د بالنسبة إىل معظم املستخدمني النهائيني التعقمفرطة يف  تكنولوجيات رصد األرض أنَّ

اهتمام وثيق لتلك املسائل املشتركة ووضع إرشادات ت احلاجة إىل إيالء ومن مث، تبدَّ. العاديني
 .املعلومات لصانعي القرار والدوائر املعنية يف شكل مريح االستخدامإلتاحة استراتيجية 

إىل الطلب املتزايد على حتسني حتليل  نيلشؤون الالجئألمم املتحدة امفوضية وأشارت   - ٩
والتصدي رسم اخلرائط للمخيمات جماالت  يف املعلومات اجلغرافية واستخدامها، وخصوصاً

أمانة اتفاقية األمم املتحدة قدمت السكان املشّردين، فيما وتقدير أعداد االت الطوارئ حل
أو من التصحر، وخباصة يف أفريقيا /يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف الشديد وملكافحة التصحر 

 ، األداء والتأثريمؤشراتعن تنفيذ نظام استعراض األداء وتقييم التنفيذ قدم حملة عامة عن  تقريراً
 .وعن أنشطتها يف جمال نظم اإلنذار املبكر من أجل إدارة اجلفاف واألمن الغذائي

لفضاء رتياد اإلنسان لشؤون الفضاء اخلارجي إىل مبادرة تكنولوجيا اوأشار مكتب   - ١٠
تكنولوجيا هذه الواليت ُتَعدُّ يف إطارها دراسات للنظر يف املنافع احملتملة ألحباث استهلها اليت 
نتائج املؤمتر العاملي لاالحتاد الدويل لالتصاالت عرض و. يئات األمم املتحدةئية بالنسبة هلالفضا

تطوير ل، وخصوصا فيما يتعلق باألحكام التنظيمية والتقنية ٢٠١٢ت الراديوية لعام لالتصاال
مت عروض إيضاحية بشأن بعض أحدث الدراسات اليت أجراها االحتاد وقُدِّ. النظم الفضائية

وأشار معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح إىل أنشطته . فيما خيص نظم رصد األرض
 .حول املياهزاعات  النومنعها، على سبيل املثال، يف زاعات  النيف جمال ختفيف حدة 

أمانة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغـري املنـاخ نتـائج الـدورة الـسابعة          وعرضت    -١١
  عشرة ملؤمتر األطـراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإلطاريـة بـشأن تغـري املنـاخ، الـيت ُعقـدت مـن                  

، يف ديربــان، جنــوب أفريقيــا، ٢٠١١ديــسمرب / كــانون األول٩نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين٢٨
قـدرات  يـشمل  دت علـى األمهيـة املـستمرة المـتالك معـارف وبيانـات علميـة رصـينة، مبـا              وشّد

وفيما يتعلق بالتقرير اخلاص لالجتمـاع املـشترك بـني          . الرصد من الفضاء، لدعم تنفيذ االتفاقية     
تخدام تكنولوجيــا الفــضاء ضــمن منظومــة اســعــن الوكــاالت بــشأن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي 
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، سـلطت أمانـة االتفاقيـة اإلطاريـة         (A/AC.105/991)األمم املتحـدة ملعاجلـة مـسائل تغـري املنـاخ            
الضوء على املسائل املتصلة بالرصد املنتظم للمناخ اليت سيتم النظر فيها ضـمن عمليـة االتفاقيـة                 

ملـتغريات  ا بـشأن  اًلألرصـاد اجلويـة حتـديث     املنظمـة العامليـة     وقدمت  . ٢٠١٢ اإلطارية خالل عام  
علــى الرصــد  اعتمــد ٢٠١١يف عــام لنظــام العــاملي لرصــد املنــاخ  يف إطــار ااملناخيــة األساســية 

رصـد املنـاخ مـن الفـضاء،        ل يف استحداث هيكل متكامل   دت على التقدم احملرز     الفضائي، وشدّ 
ق املعــين بــسواتل األرصــاد  مــع اللجنــة املعنيــة بــسواتل رصــد األرض وفريــق التنــسي  باالشــتراك 

  .دعم اإلطار العاملي خلدمات املناخيف اجلوية، وأكدت على أمهية البيانات الفضائية 
    

: املتحدة األمم تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة  -٢  
   ٢٠١٣-٢٠١٢التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن الفترة 

، ٢٠١١ه كان قد اتُّفق، يف دورته احلادية والثالثني، يف عام ع إىل أنَّأشار االجتما  - ١٢
على ضرورة أن يتناول تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن 

جلنة التنمية ألعمال  اجملموعة املواضيعية ٢٠١٣- ٢٠١٢منظومة األمم املتحدة عن الفترة 
 مؤمتر األمم االعمل يف ذلك اجملال سوف حيددهجوانب  أنَّ االجتماع،إذ الحظ و. املستدامة

ز تقرير األمني  على ضرورة أن يركّتنييف فترة ما بني الدوراتفق املتحدة للتنمية املستدامة، 
 من ذلك على استخدام البيانات اجلغرافية املستشَعرة من الفضاء من أجل التنمية العام بدالً
 معلومات إضافية مفيدة تكمِّل م التقرير أيضاًوف يقّدويف ذلك الصدد، س. املستدامة
الواردة يف وإىل املؤمتر املقدمة  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية اتمسامه

 .A/AC.105/993الوثيقة 

واستعرض االجتماع تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء   - ١٣
انظر الوثيقة ( بصيغته املعّدلة ٢٠١٣-٢٠١٢حدة عن الفترة ضمن منظومة األمم املت

A/AC.105/1014(ألمانة مؤمتر األمم املتحدة  ، واتفق على ضرورة أن يتاح التقرير وأقّره
 .لجنة يف دورهتا اخلامسة واخلمسني، إىل جانب تقدميه إىل الللتنمية املستدامة

حق لألمني العام عن تنسيق األنشطة التقرير الالإىل ضرورة إعداد  االجتماع أشارو  - ١٤
التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن : ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة

، ٢٠١٤االجتماع يف دورته الرابعة والثالثني، يف عام حىت يقّره  ٢٠١٥- ٢٠١٤  الفترة
 السابعة واخلمسني، إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتام وُيقدَّ

واتفق االجتماع على أن تتم مناقشة نقاط تركيز ذلك التقرير خالل دورته . ٢٠١٤يف عام 
 .٢٠١٣الثالثة والثالثني يف عام 
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إعداد تقرير خاص ومنشور عن املبادرات والتطبيقات اخلاصة بالتعاون بني الوكاالت   - ٣  
   يف جمال الفضاء

 التقرير اخلاص لالجتماع املشترك بني الوكاالت نَّالحظ االجتماع مع التقدير أ  - ١٥
منظومة األمم املتحدة داخل املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي عن استخدام تكنولوجيا الفضاء 

 إشراف، الذي أُِعّد حتت (A/AC.105/991)من أجل التصّدي للمسائل املتعلقة بتغّير املناخ 
مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومبسامهات املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية بالتعاون 

هيئات أخرى من األمم املتحدة، قُّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 
 .٢٠١١عام السلمية يف دورهتا الرابعة واخلمسني يف 

على أساس التقرير اخلاص املذكور أعاله، منشور قد أُعّد، ه أنَّ كما الحظ االجتماع  - ١٦
حتت إشراف املنظّمة العاملية لألرصاد اجلوية بالتعاون مع " الفضاء وتغري املناخ"ان ملّون بعنو

وقدَّم . هيئات أخرى من األمم املتحدةمن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومبسامهات 
والتصدي املنشور حملة عامة عن استخدام التكنولوجيات الفضائية لفهم تغري املناخ والتنبؤ به 

قيمة التنسيق بني الوكاالت، ُوّزع املنشور على نطاق واسع أثناء الدورة ى وللتدليل عل. له
 .السابعة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

م تكنولوجيا الفضاء اواتفق االجتماع على ضرورة إعداد تقرير خاص يتناول استخد  - ١٧
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بالتعاون مع إشراف ، حتت من أجل الزراعة واألمن الغذائي

برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومبسامهات هيئات أخرى من 
، ولكي يقدَّم إىل ٢٠١٣األمم املتحدة، لكي يقّره االجتماع يف دورته الثالثة والثالثني، عام 

غراض السلمية يف دورهتا السادسة واخلمسني، جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ
وميكن إعداد منشور يستند إىل العناصر الرئيسية لذلك التقرير اخلاص من أجل . ٢٠١٣  عام

 . من اجلمهورأوسعدائرة إيصاله إىل 
    

    التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة الفضائيةتعزيزوسائل   - ٤  
، بازدياد اجلهود ٦٦/٧١ العامة رّحبت، يف قرارها اجلمعيةأنَّ الحظ االجتماع   - ١٨

املبذولة من أجل مواصلة تدعيم االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء 
 اليت تشارك يف االجتماع اخلارجي، وحثت كيانات منظومة األمم املتحدة، وخصوصاً
تخدام الفضاء اخلارجي يف املشترك بني الوكاالت، على أن تواصل، بالتعاون مع جلنة اس

األغراض السلمية، دراسة السبل اليت ميكن هبا أن تساهم علوم وتكنولوجيا الفضاء 
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أللفية فيما يتعلق خبطة التنمية، وخباصة يف بشأن اوتطبيقاهتما يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة 
 . وغريهاالغذائي وزيادة فرص التعليماملتعلقة باألمن اجملاالت 

شؤون  التقرير اخلاص املزمع إعداده لتناول ذلك الشأن، اتفق االجتماع على أنَّويف   - ١٩
حوافز من أجل يقدِّم ميكن أن  أعاله، ١٧الزراعة واألمن الغذائي، واملشار إليه يف الفقرة 

 .بذل املزيد من اجلهود لتعزيز دور االجتماع املشترك بني الوكاالت

خاصة شبكية الفضاء اخلارجي قد أنشأ صفحة  مكتب شؤون والحظ االجتماع أنَّ  - ٢٠
ذات الصلة بالفضاء األنشطة تنسيق من أجل إعداد تقرير األمني العام عن سر وحممية بكلمة 

تسهيل إجنازه يف الوقت املناسب وتزويد دف هب، ٢٠١٣- ٢٠١٢ضمن األمم املتحدة للفترة 
 .قريرواضحة بشأن إسهاماهتا يف التبإرشادات هيئات األمم املتحدة 

واتفق االجتماع على مواصلة تعزيز املوقع الشبكي اخلاص بتنسيق أنشطة الفضاء   - ٢١
الوصل اخلاصة  وعلى ضرورة أن تواصل جهات (www.uncosa.unvienna.org)اخلارجي 

االجتماع تزويد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بانتظام بأحدث املعلومات عن براجمها ب
مبا يف ذلك عناوين املواقع الشبكية ذات الصلة واألنشطة املقبلة، وأنشطتها املتصلة بالفضاء، 

 .بغية نشر تلك املعلومات يف املوقع

املشترك بني بالعمل على حتسني الوسم اخلاص باالجتماع وأوصى االجتماع   - ٢٢
اخليارات اليت طُرحت وكان من . الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي لتعزيز صورته

االجتماع املشترك بني ": على هذا النحوتماع اجلمع بني العنوان واالختصار أثناء االج
وتقرر أن ُيتفق على ". )األمم املتحدة والفضاء(الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي 

 .٢٠١٣قبل االجتماع القادم يف عام الدورتني األمر خالل فترة ما بني 

 استخدام البيانات اجلغرافية املستشَعرة واتفق االجتماع على ضرورة مواصلة دراسة  - ٢٣
من الفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة كوسيلة لتعزيز التنسيق والتعاون بني الوكاالت 

االختناقات من خالل معاجلة الثغرات وسد وعلى إمكانية زيادة ذلك االستخدام عن طريق 
 :القيام مبا يلي

 تشَعرة من الفضاء؛مبنافع البيانات اجلغرافية املسالتوعية   )أ(  

فهم متطلبات هيئات األمم املتحدة وتلبيتها من حيث استكشاف البيانات   )ب(  
 والقدرات التقنية على معاجلة املعلومات؛إليها والوصول 
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هليئات األمم املتحدة اليت تعتمد على البيانات العامة تطوير القدرات   )ج(  
 ا؛اجلغرافية املستشَعرة من الفضاء يف دعم عملياهت

استخدام آليات التنسيق القائمة، مثل فريق األمم املتحدة العامل املعين   )د(  
، وآليات الدعم القائمة يف إطار للبيانات املكانية ألمم املتحدةومرفق اباملعلومات اجلغرافية 

األمم املتحدة مثل برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث 
وبرنامج التطبيقات الساتلية العملياتية ) برنامج سبايدر(جابة يف حاالت الطوارئ واالست

، إىل أقصى حد ممكن مع مراعاة )اليونيتار(التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
 واملبتكرة؛املستجدة مصادر املعلومات 

 يئات احلكومية؛الترويج للشراكات مع القطاع اخلاص واألوساط األكادميية واهل  )ه(  

البيانات  لتنسيق استخدام رمىت وحيثما استلزم األمآليات غري رمسية إنشاء   )و(  
 .اجلغرافية املستشَعرة من الفضاء بشأن جماالت مواضيعية حمددة على أساس طوعي

 أعاله والواردة ٢٣ املشار إليها يف الفقرة اإلجراءات واتفق االجتماع على أنَّ  - ٢٤
 ضمن األمم املتحدة ذات الصلة بالفضاء العام بشأن تنسيق األنشطة تقرير األمني  يف

أن يبلغها مكتب شؤون الفضاء ينبغي ، الذي أقّره االجتماع، ٢٠١٣- ٢٠١٢  للفترة
 .اخلارجي إىل االجتماع القادم لفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية

 يويل االجتماع املشترك بني الوكاالت املزيد وعالوة على ذلك، اقترح االجتماع أن  - ٢٥
منظومة األمم املتحدة يف جماالت التصدي حلاالت داخل من االهتمام إىل تعزيز التنسيق 

زمام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يأخذ الطوارئ واألمن الغذائي والزراعة، وإمكانية أن 
يف جمايل العمل مج األغذية العاملي التصدي حلاالت الطوارئ بينما يقود برناالقيادة يف جمال 

 .األمن الغذائي والزراعة

والحظ االجتماع أمهية تقدمي مزيد من التقارير عن األنشطة اليت تضطلع هبا املنظّمة   - ٢٦
واللجنة ) اليونسكو(ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة العاملية لألرصاد اجلوية 

مة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرنامج األمم املتحدة لعلوم احمليطات ومنظالدولية احلكومية 
للبيئة وجملس العلوم الدويل من خالل جلنة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت للتنسيق 

إىل مواصلة تقدمي تقارير عن اجلوية صاد العاملية لألرنظمة املوالتخطيط، ودعا االجتماع 
صلة يف إطار بند جدول األعمال املتعلق باخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى األنشطة ذات ال

باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف الصلة بني أنشطة مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف 
 .ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا والربامج املندرجة ضمن والية تلك املؤسسات
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ت املكانية واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامل استخدام البيانا  - باء  
 املعين باملعلومات اجلغرافية ومرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية 

 
  مشاركاًأبلغ مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع لألمانة، بصفته رئيساً  - ٢٧

الذي تشترك  (٢٠١٣- ٢٠١١رافية للفترة لفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغ
، االجتماع )مة معاهدة احلظر الشامل للتجارب النوويةيف رئاسته اللجنة التحضريية ملنظ

 املهام الرئيسية والحظ االجتماع أنَّ.  حاليا الفريق العاملايضطلع هبباألعمال اجلارية اليت 
ة بالبيانات اجلغرافية داخل منظومة املنوطة بالفريق العامل هي حتسني تنسيق األنشطة اخلاص

األمم املتحدة، مثل األنشطة املتعلقة بتوحيد وحتسني سبل الوصول إىل البيانات اجلغرافية، مبا 
 .الفضائيةفيها البيانات 

 جلنة توجيهية ملرفق األمم ٢٠١٢نشئت يف عام  حتقيقا لتلك الغاية، أُ،هولوحظ أنَّ  - ٢٨
 مكتب تكنولوجيا املعلومات رئاسة برنامج األغذية العاملي، وأنَّاملتحدة للبيانات املكانية، ب

واالتصاالت أسس مركز االمتياز ملرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية، بدعم من املسامهات 
أسسته األمانة خمصوص  الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل صندوق استئماين املقدمة من

عمل أفرقة ، ٢٠١١الفريق العامل قد شكَّل، يف عام  أنَّ حظكما لو. العامة لألمم املتحدة
لتناول مسائل حمددة مثل تعزيز سالمة العاملني وأمنهم عن طريق النظم وموقوتة متخصصة 

مسارات وظيفية وإنشاء املعلوماتية اجلغرافية ومواءمة معايري منح التراخيص وتبادل البيانات 
ومنح العضوية إىل الفنيني األمم املتحدة من أجل موظفي ة النظم املعلوماتية اجلغرافيجمال يف 

، مبا فيها البارزةملعايري وتنسيق اجلهود يف اإلعداد للمؤمترات الدولية املعنية بااملنظمات الدولية 
 .مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

تحدة العامل املعين  الدورة السنوية الثانية عشرة لفريق األمم املوالحظ االجتماع أنَّ  - ٢٩
، يف ٢٠١٢مارس / آذار٣٠ إىل ٢٨من باملعلومات اجلغرافية سوف ُتعقد يف فيينا يف الفترة 

مة معاهدة احلظر الشامل ستستضيفها اللجنة التحضريية ملنظمركز فيينا الدويل، حيث 
وسوف يشهد االجتماع العام الثاين . للتجارب النووية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي

مركز االمتياز ملرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية رمسيا من ِقبل افتتاح  للفريق العامل عشر
ألمم املتحدة العامة لمانة األوكبري موظفي تكنولوجيا املعلومات يف املساعد األمني العام 

 .ورئيس اللجنة التوجيهية ملرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية
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 املناخالفضاء وتغري   - جيم  
 

 يف التقرير اخلاص لالجتماع املشترك بني الوكاالت الواردأشار االجتماع إىل اتفاقه،   - ٣٠
، على مجلة أمور منها دعم االحتياجات احملدَّدة (A/AC.105/991)بشأن الفضاء وتغّير املناخ 

 املتقدم من خالل املبادرات اجلارية، مثل اإلطار العاملي للخدمات املناخية، ومبادرة النظام
السريع للكوارث الزراعية، واجلهود اليت نظام التقييم ملعلومات الرصد البيئي اآلنية، ومبادرة 

 .األمم املتحدة األخرىهيئات تبذهلا 

، استهدف ٢٠٠٩ه نتيجة ملؤمتر املناخ العاملي الثالث لعام  أنَّ،والحظ االجتماع  - ٣١
 ت مناخية ممنهجة ومنتظمة ومراقَبة نوعياًاإلطار العاملي للخدمات املناخية توفري معلوما

ومبشاركة املنظمة العاملية لألرصاد . للجهات املعنية على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين
من هيئات األمم املتحدة األخرى واحلكومات الوطنية واسعة اجلوية وطائفة متنّوعة 

العاملي لإلطار ذج حوكمة خطة تنفيذية ومنوجرى العمل على إعداد وأصحاب املصلحة، 
للخدمات املناخية إّبان الدورة الثانية والثالثني لالجتماع، من أجل مناقشتهما يف الدورة 

. ٢٠١٢االستثنائية ملؤمتر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية املزمع عقده يف الربع األخري من عام 
لخدمات املناخية وسوف تشمل عناصر اإلطار واجهة للمستخدمني ونظام معلومات ل

بناء القدرات فيما خيص أنشطة لوعمليات مراقبة ورصد وأحباثا ومناذج وتنبؤات وكذلك 
 .املراقبة والرصدلعمليات  حاسم األمهية وسوف توفر البيانات الفضائية دعماً. مجيع العناصر

ار  الطويل املدى واملستدام للنظام املناخي لدعم اإلطالفضائيالرصد وهبدف ضمان   - ٣٢
العاملي للخدمات املناخية واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ، تتوىل املنظمة العاملية 

 إىل جنب مع اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض وفريق التنسيق املعين لألرصاد اجلوية، جنباً
اآلليات القائمة  إىل واستناداً. لرصد املناخ من الفضاءهيكل بسواتل األرصاد اجلوية، وضع 

يتطلب هذا واملتطلبات احملدَّثة للنظام العاملي لرصد املناخ من أجل املتغريات املناخية األساسية، 
البعثات وتوفري البيانات وسبل املتعلقة بلطوارئ حلاالت ايشمل التخطيط   متكامالًاهليكل نظاماً

 .الصلةيبات ذات الوصول إليها وتوليد النواتج واإلشراف على البيانات والتدر

الرصد ، حدَّث برنامج النظام العاملي لرصد املناخ متطلبات ٢٠١١ويف أواخر عام   - ٣٣
بتعاون وثيق مع الشركاء يف إطار األمم  )١(الفضائي املمنهج للمتغريات املناخية األساسية،

ت والنظام  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية والنظام العاملي لرصد احمليطاوخصوصاً(املتحدة 
───────────────── 

: متاحة يف املوقع اإللكتروين )1(  
www.wmo.int/pages/prog/gcos/documents/SatelliteSupplement2011Update.pdf. 
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وقد وفرت تلك . ومبشاركة األوساط العلمية يف استعراض مفتوح) العاملي ملراقبة األرض
رصد املناخ وهيكل املتطلبات قاعدة حامسة األمهية من أجل اإلطار العاملي للخدمات املناخية 

باملشورة أن تنظر اهليئة الفرعية املعنية املتوقع ومبقتضى االتفاقية اإلطارية، من . من الفضاء
 للمناخ أثناء دوراهتا يف املنهجيلرصد العلمية والتكنولوجية يف عدد من املسائل ذات الصلة با

املنشور بشأن الفضاء وتغري املناخ ميكن تروجيه على نطاق  أنَّ ولوحظ.  وما بعده٢٠١٢  عام
 .أوسع يف ذلك السياق

 ITU-R RS.1883  لالتصاالتوأحاط االجتماع علما بالتوصية اجلديدة لالحتاد الدويل  - ٣٤
 وتقدِّم التوصية مبادئ )٢(").استعمال أنظمة االستشعار عن ُبعد يف دراسة تغري املناخ وأثاره("

ة من السواتل لغرض دراسة تغري ستمّداملستشعار عن ُبعد التوجيهية بشأن توفري بيانات ا
 .هيئات األمم املتحدة للمعلومات من أجل أنشطة  مفيداً مصدراًرتوفّاملناخ، وميكن أن 

  
استخدام التكنولوجيات الفضائية يف احلد من خماطر الكوارث واالستجابة   - دال  

 حاالت الطوارئ  يف
 

أنشطة برنامج سبايدر املضطلع هبا يف بأبلغ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي االجتماع   - ٣٥
، ٢٠١١-٢٠١٠ني سهَّل، يف فترة السنتسبايدر برنامج  أنَّ والحظ االجتماع. ٢٠١١عام 
 حالة من حاالت ٣٢من مشغِّلي السواتل فيما خيص املستمدة بل الوصول إىل الصور ُس

لحد ل من أجل االضطالع بأنشطة )٣( بلدا٢٣الكوارث، وقدَّم الدعم االستشاري التقين لصاحل 
 كما الحظ االجتماع. االت الطوارئ باستخدام املعلومات الفضائيةوالتصدي حلمن املخاطر 

 . من مكاتب الدعم اإلقليمية١٢ ما جمموعه شبكة برنامج سبايدر تضّم حالياًنَّ أ

وأبلغ برنامج األغذية العاملي االجتماع بأنه يستخدم التطبيقات الفضائية على نطاق   - ٣٦
. االت الطوارئالتصدي حل بيانات رصد األرض، لدعم أنشطة وعمليات واسع، وخصوصاً

يف املنفذ االت الطوارئ للتصدي حل والتطبيقات الالزمة نواتج مشروع اخلدماتوُعرضت 
تليب مجيع إطار برنامج الرصد العاملي لألغراض البيئية واألمنية كنموذج جيد للخدمات اليت 

الة بني إحدى هيئات األمم لشراكة الفّعل متطلبات املستخدمني، إىل جانب كونه مثاالً
 .املتحدة وشركاء خارجيني

───────────────── 
 .www.itu.int/rec/R-REC-RS.1883/en: ينمتاحة يف املوقع اإللكترو )2(  

إكوادور، بنغالديش، بوركينا فاسو، توغو، جامايكا، اجلمهورية الدومينيكية، ساموا، سري النكا،  )3(  
السودان، شيلي، غواتيماال، الفلبني، فيجي، الكامريون، كولومبيا، مدغشقر، مالوي، ملديف، موزامبيق، 

 .ناميبيا، نيجرييا، هاييت، اهلند
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 خرىمسائل أ  -ثالثاً  
  

 برنامج العمل املقبل    
 

 :اتفق االجتماع على أن يكون جدول األعمال املؤقت لدورته الثالثة والثالثني كما يلي  - ٣٧

 .افتتاح الدورة  - ١  

 .إقرار جدول األعمال  - ٢  

تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة احلالية يف جمال التطبيق   - ٣  
 : واجملاالت املتصلة بهالعملي لتكنولوجيا الفضاء

اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر   )أ(    
يف الصلة بني أنشطة مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميدان 
علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا والربامج املندرجة يف والية 

 تلك املؤسسات؛

  الزراعة واألمن الغذائي؛يف خدمةء تقرير خاص حول موضوع الفضا  )ب(    

إعداد تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء   )ج(    
التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن : ضمن منظومة األمم املتحدة

 ؛٢٠١٥- ٢٠١٤  الفترة

متابعة أنشطة ووسائل مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون بني   )د(    
 .املتصلة بالفضاءالوكاالت يف األنشطة 

استخدام البيانات املكانية واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامل   - ٤  
 .املعين باملعلومات اجلغرافية ومرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية

 .الفضاء وتغّير املناخ  - ٥  

والتصدي استخدام التكنولوجيات الفضائية يف احلد من خماطر الكوارث   - ٦  
 .الت الطوارئاحل

 .مسائل أخرى  - ٧  

وأعرب االجتماع عن امتنانه لربنامج األغذية العاملي الستضافته لدورته الثانية   - ٣٨
 .والثالثني وللترتيبات املمتازة اليت اختذها مبناسبة هذه الدورة
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، إما يف ٢٠١٣مارس /واتفق االجتماع على أن ُتعقد دورته الثالثة والثالثني يف آذار  - ٣٩
واتفق االجتماع على أن .  اجلهة املضيفة ستتأكد يف الوقت املناسب أو فيينا، وأنَّجنيف

ُتعقد اجللسة املفتوحة غري الرمسية يف اليوم األخري من الدورة، على أن ُيختار موضوعها 
 .احملوري بالتشاور مع اجلهة املضيفة
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 املرفق األول
  

 والثالثني لالجتماع املشترك قائمة بأمساء املشاركني يف الدورة الثانية    
الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف روما  بني
 ٢٠١٢مارس / آذار٩إىل  ٧ من

  
  )برنامج األغذية العاملي( G. Sartori  :الرئيس
  )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي (N. Hedman  :األمني

  ) اخلارجيمكتب شؤون الفضاء (A. Duysenhanova  :األمني املساعد

  األمانة العامة لألمم املتحدة
ل عن طريق التداو (S. Ulgen  مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  

  )عدُب  عن
 M. Othman  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  

 A. Nonguierma  اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

  برامج وصناديق األمم املتحدة
 L. St.-Pierre  ئنيمفوضية األمم املتحدة لشؤون الالج  

 B. Baseley-Walker  )مراقب (معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح  

  الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
 J. Rutkowski  الوكالة الدولية للطاقة الذرية  

  V. Nozdrin  االحتاد الدويل لالتصاالت  
 D. Kaatrud  برنامج األغذية العاملي  

  S. Bojinski  ة العاملية لألرصاد اجلويةنظّمامل  
   هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة

 V. Castillo  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرأمانة   

 R. Lichte  طارية بشأن تغّير املناخإلاتفاقية األمم املتحدة اأمانة   
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 املرفق الثاين
  

   الثالثني لالجتماع املشتركجدول أعمال الدورة الثانية و    
   بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف روما

 ٢٠١٢مارس / آذار٩ إىل ٧من 
 
 .افتتاح الدورة  - ١

 .إقرار جدول األعمال  - ٢

تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة احلالية يف جمال التطبيق العملي   - ٣
 :واجملاالت املتصلة بهلتكنولوجيا الفضاء 

اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف الصلة   )أ(  
بني أنشطة مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا 

 الفضاء وتطبيقاهتا والربامج املندرجة يف والية تلك املؤسسات؛

األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة تقرير األمني العام عن تنسيق   )ب(  
 ؛٢٠١٣- ٢٠١٢التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن الفترة : األمم املتحدة

إعداد تقرير خاص ومنشور عن املبادرات والتطبيقات اخلاصة بالتعاون بني   )ج(  
 الوكاالت يف جمال الفضاء؛

 . املتصلة بالفضاءوسائل تعزيز التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة  )د(  

استخدام البيانات املكانية، واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامل املعين   - ٤
 .باملعلومات اجلغرافية ومرفق األمم املتحدة للبيانات املكانية

 .الفضاء وتغّير املناخ  - ٥

 استخدام التكنولوجيات الفضائية يف احلد من خماطر الكوارث واالستجابة يف  - ٦
 .حاالت الطوارئ

 .مسائل أخرى  - ٧
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 املرفق الثالث
 

 جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك     
  بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف روما 

 ٢٠١٢مارس / آذار٩يوم 
 

 " الزراعة واألمن الغذائييف خدمةالفضاء : "املوضوع احملوري    
 

الطوارئ، عمليات ، مدير ديفيد كاترود  ت استهالليةمالحظا
  برنامج األغذية العاملي

  مجيع املشاركني  التعريف باملشاركني
    :العروض اإليضاحية

حتليل يف تطبيقات االستشعار عن ُبعد استخدام  
  برنامج األغذية العامليلدى األمن الغذائي 

برنامج  (روجرييو بونيفاتشيو
  )العاملي  األغذية

تطبيق االستشعار عن ُبعد من أجل  
  الزراعي الرصد

منظمة األغذية (ريناتو كوماين وجون ليذم 
  )والزراعة لألمم املتحدة

 تعزيز إدارة املخاطر يف خدمةاملعلومات الفضائية  
  واألمن الغذائي والقدرة على الصمود

برنامج  (يتكريشنا كريشنامور
  )العاملي  األغذية

تدابري وآفاق : ن الغذائيرصد احملاصيل واألم 
  مركز البحوث املشتركة

 التابع مركز البحوث املشتركة(تريي نيغر 
  )للمفوضية األوروبية

خدمات املعلومات اجلغرافية، والبيانات الساتلية  
 Cosmo-SkyMedالساتل املستمدة من البصرية 

  واألمن الغذائيوالداعمة جلودة األغذية 

  )e-GEOSشركة  (رميي آلكواير

نشاط االستشعار عن ُبعد املتعدد املصادر  
 الرصد الزراعي وضوابط الدعم خدمة  يف
إطار السياسة الزراعية املشتركة لالحتاد   يف

  األورويب يف إيطاليا

 إلنفاق الزراعيوكالة ا(ليفيو روّسي 
  )اإليطالية

  )Gisatشركة (توماس سوكوب   تقييم التغري الزراعي يف اليمن والصومال 
يانات الساتلية لوكالة الفضاء األوروبية الب 

  الزراعةخدمة  يف
  )وكالة الفضاء األوروبية(بنجاِمن كويتس 

  )وكالة الفضاء اإليطالية(إزيو بوسوليّتي   الرصد الزراعييف خدمة الفضاء  
، رئيس اجللسة املفتوحة جورجيو سارتوري  مالحظات ختامية

  غري الرمسية
 


