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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية

أنشطة الفضاء اخلارجي ب املعينتقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت     
     *عن أعمال دورته الثالثة والثالثني

      )٢٠١٣آذار/مارس  ١٤- ١٢(جنيف،     
    مةمقد  -أوالً  

١-  قَعدورتـه الثالثـة   الفضـاء اخلـارجي    أنشـطة ب املعـين االجتماع املشترك بني الوكـاالت   د
  إىل  ١٢الكــوارث يف جنيــف مــن  خمــاطر مكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن  والــثالثني يف مقــر 

 .ملكتب، املسؤولة بافالديس-هيلينا مولنيالسيدة ، برئاسة ٢٠١٣آذار/مارس  ١٤

أحاطــت مــديرة املكتــب، الســيدة إليزابيــث لونغــورث، يف كلمتــها الترحيبيــة بأوجــه  و  -٢
ــت         ال ــاالت، وأهاب ــني الوك ــاع املشــترك ب ــال االجتم ــب وجــدول أعم ــل املكت ــني عم ــرابط ب ت

باالجتماع أن يساهم فيمـا تبذلـه منظومـة األمـم املتحـدة مـن جهـود مشـتركة يف سـبيل تنفيـذ           
أمامهـا" الصـادرة يف   خطة عمل األمم املتحدة للحد مـن خمـاطر الكـوارث مـن أجـل الصـمود       "

تطـوير إطـار احلـد مـن خمـاطر الكـوارث يف السـنوات الـيت          ويف سـبيل  ٢٠١٣آذار/مارس عـام  
  .٢٠١٥تعقب عام 

الترحيبيـة، كيانـات األمـم    عباراتـه  دعا أمـني االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت، يف      و  -٣
ــبل    ــر يف سـ ــدة إىل النظـ ــراز املتحـ ــادية    إبـ ــة االقتصـ ــق التنميـ ــاء يف حتقيـ ــا الفضـ دور تكنولوجيـ

                                                                    
دورته الثالثة يف أنشطة الفضاء اخلارجي هذا التقرير املعين باعتمد االجتماع املشترك بني الوكاالت  *  

 .٢٠١٣آذار/مارس  ١٤إىل ١٢من  ، املعقودةوالثالثني
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ــةالوثيقــة اخلتااالجتماعيــة يف ســياق  ــة املســتدامة   مي ــو"( ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي ) "٢٠+ري
 .٢٠١٥ا بعد عام ملاجلديد وجدول أعمال التنمية 

ــة اجللســة ، جنــاح عباراهتــا االســتهاللية اســتذكرت الرئيســة، يف و  -٤  املفتوحــة غــري الرمسي
حول موضوع "الفضاء واحلد من خماطر الكـوارث: التخطـيط ملسـتوطنات بشـرية قـادرة علـى       

املناقشـة  تسـهم  وأعربـت عـن أملـها يف أن    ، ٢٠١٣آذار/مـارس   ١٢يف  تعقـد  الـيت صمود" ال
ــيت  ــال التحضــريية امل     دارت ال ــني الوكــاالت يف األعم ــاع املشــترك ب ــار االجتم وضــوعية يف إط

إىل  ١٩جنيـف مـن   عقـده يف  للدورة الرابعة للمحفل العاملي للحد من خماطر الكوارث، املقرر 
 .٢٠١٣يار/مايو أ ٢٣

، قائمة بأمساء املشـاركني يف الـدورة الثالثـة والـثالثني     يف املرفق األول هلذا التقريرترد و  -٥
جـدول   يف املرفـق الثالـث  ، بينما يرد جدول األعمال الذي أقره االجتماع يف املرفق الثاينويرد 

  .٢٠١٣آذار/مارس  ١٢اليت ُعقدت يف  املفتوحة غري الرمسيةاجللسة أعمال 
    

    سائل املوضوعية اليت نظر فيها االجتماعامل  -ثانياً  
تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة احلالية يف جمال التطبيق   -ألف  

    املتصلة به االتواالعملي لتكنولوجيا الفضاء 
أنشطة بني صلة الاخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف   - ١  

ات منظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا مؤسس
    تلك املؤسساتاملندرجة ضمن والية لربامج وا
االجتمـاع املشـترك   أمانـة  ته بصـف  ،التـابع لألمانـة  قدم مكتُب شؤون الفضـاء اخلـارجي     -٦

اخلـارجي يف  أعمـال جلنـة اسـتخدام الفضـاء     معلومات إىل هـذا االجتمـاع عـن     ،بني الوكاالت
إىل املســائل املتصــلة االجتمــاع  نتبــاهالفــت املكتــب و ،األغــراض الســلمية وهيئتيهــا الفــرعيتني 

 .بالتنسيق بني الوكاالت

قدم ممثلو كيانات األمـم املتحـدة املشـاركة تقـارير بشـأن اخلطـط احلاليـة واملسـتقبلية         و  -٧
  .على تنفيذهالتعاون تطلب االيت ت
الكوارث ما حتظى به "خطـة عمـل األمـم    خماطر تحدة للحد من أبرز مكتب األمم املو  -٨

فريــق "مــن جانــب دعــم " مــن أمامهــااملتحــدة للحــد مــن خمــاطر الكــوارث مــن أجــل الصــمود  
" املنبثــق عــن اللجنــة الرفيعــة أمامهــااإلدارة العليــا املعــين باحلــد مــن خطــر الكــوارث والصــمود  
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سـوف يُركّـز احملفـل العـاملي للحـد مـن خمـاطر        باإلضـافة إىل ذلـك،   و .املستوى املعنيـة بـالربامج  
قبلة على األولويات وجمـاالت العمـل املرتبطـة مبوضـوع احلـد مـن       الرابعة امل تهدورالكوارث يف 

يف السنوات اليت تعقب الفترة اليت يغطيها إطار عمـل هيوغـو   أمامها لكوارث والصمود اخماطر 
خطــة العمــل وجــدول  إطــار  يف)، ورحــب املكتــب كــذلك بزيــادة التعــاون  ٢٠١٥-٢٠٠٥(

  .٢٠١٥أعمال التنمية يف السنوات اليت تعقب عام 
وأفــاد مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي بأنــه قــد أدرج يف قائمــة أهدافــه االســتراتيجية   -٩

يعكـف  ، وأنـه  املستشـعرة مـن الفضـاء   هدف تشجيع التوسع يف اسـتخدام املعلومـات اجلغرافيـة    
قيق ذلك اهلدف، مبا يف ذلك برنامج األمـم املتحـدة   خطة عمل ُتتيح له حتعلى وضع مكونات 

يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حـاالت الطــوارئ (برنــامج   ئيةالفضـا السـتخدام املعلومــات  
املكتب اآلخـذة يف التطـور بشـأن املعلومـات اجلغرافيـة      ستراتيجية اإىل  استناداًسبايدر)، وذلك 

ده للتعــاون، مــن خــالل برنــامج ســبايدر، بغيــة وأبــدى املكتــب اســتعدا .املستشــعرة مــن الفضــاء
إعــداد أنشــطة مشــتركة للتــدريب علــى االستشــعار عــن بعــد وعلــى تطبيقــات نظــم املعلومــات     
اجلغرافية، حبيث ُتليب هذه األنشطة بدقة احتياجات الدول األعضاء الـيت تطلـب الـدعم اسـتجابةً     

وسوف يرفع برنـامج سـبايدر    .مج سبايدرمنها لتوصيات البعثات االستشارية التقنية التابعة لربنا
ــاملي ومكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن        ــامج الغــذاء الع ــه وبــني برن خمــاطر مســتوى التنســيق بين

 .الكوارث سعياً إلعداد قائمة تضم جهات الوصل اليت متثّل سلطات إدارة الكوارث الوطنية

ــامج األمــم املتحــدة    -١٠ تعــاون مــع غــريه مــن  لبيئــة عــن حرصــه الشــديد علــى ال  لوأعــرب برن
ــاقي الشــركاء يف ســبيل مواصــلة تطــوير املوقــع الشــبكي التفــاعلي       كيانــات األمــم املتحــدة ومــع ب

التقييمــات البيئيـة العامــة واملواضــيعية يف  إجــراء لربنـامج األمــم املتحــدة للبيئـة، بغيــة تيســري وتبسـيط    
ملي لالتصـــاالت الراديويـــة نتـــائج املـــؤمتر العـــاإىل االحتـــاد الـــدويل لالتصـــاالت  أشـــارو .املســـتقبل

، وســلط الضــوء علــى أمهيــة اســتخدام نطاقــات التــرددات الراديويــة يف رصــد املنــاخ    ٢٠١٢ لعــام
وإصــدار مــا يتصــل بــذلك مــن حتــذيرات، ويف احلــد مــن خمــاطر  وإعــداد التنبــؤات والطقــس وامليــاه 

وقائيـة مـن شـأا    الكوارث الطبيعية ودعم عمليات اإلغاثة يف حاالت الكوارث والتخطيط لتـدابري  
كمـا شـدد االحتـاد علـى أن بعـض نطاقـات        ؛التكيف مع اآلثار السلبية لتغري املناخ وختفيف حـدهتا 

يــ للغــالف  لالستشــعار الســلب فريــداً طبيعيــاًمــورِداً تســتحق احلمايــة باعتبارهــا  ةالراديويــ اتالتــردد
 .من إشعاعات طبيعيةبه من خصائص ُمميزة وما تبعثه تتسم اجلوي وسطح األرض نظراً ملا 

هلادئ جهودهـا الراميـة إىل   عرضت اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط ااستو  -١١
حلــد مــن خمــاطر الكــوارث  مــن أجــل اونظــم املعلومــات اجلغرافيــة  تســخري تكنولوجيــا الفضــاء
سـتفادة  آسيا واحمليط اهلادئ بشـأن اال خطة عمل واستعرضت اللجنة وحتقيق التنمية املستدامة، 
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ــا الفضــاءتطبيقــات مــن  حلــد مــن خمــاطر الكــوارث  يف اونظــم املعلومــات اجلغرافيــة   تكنولوجي
لتعـاون بـني   اجمـاالت  مـن   داًواقترحت اللجنة عـد  ؛)٢٠١٧-٢٠١٢التنمية املستدامة (حتقيق و

بــني عمليــة الــربط والتنســيق تعزيــز عــن طريــق تعزيــز التعــاون اإلقليمــي  الوكــاالت وهــي: (أ)
توسـيع قاعـدة أصـحاب    أيضـاً عـن طريـق    ، ويف هـذا الصـدد   اجلهـود املبذولـة  واملعنية  املبادرات

اجلهــود الــيت ضــافر بــني تحتقيــق ال(ب) ووضــوع مشــترك؛ ذين جيمعهــم االهتمــام مباملصــلحة الــ
 اإلقليمـي ربنـامج  عـرب ال لجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ     الا أمانة ضطلع هبت
اجلهـود الـيت   ، واللجنة حالياًنفّذه التنمية املستدامة الذي ُتحتقيق يف  ءت الفضاتطبيقاستخدام ال

ُبغيـة تعزيـز   وذلـك  ، ال سـيما علـى املسـتوى اإلقليمـي،     تضطلع هبـا بـاقي بـرامج األمـم املتحـدة     
بــاقي ؛ و(ج) إشــراك كيانــات األمــم املتحــدة املعنيــة و اجلهــود ازدواجيــةالتــآزر وتقليــل أوجــه 

 .يف جهود بناء القدراتأصحاب املصلحة 

 منـذ ستخدم ُيأن التصوير الساتلي لألرصاد اجلوية أنه يف حني نظمة العاملية وأكدت امل  -١٢
طفـرةً هائلـةً   فإن السـنوات العشـر املاضـية شـهدت      ،أربعة عقود يف دعم رصد األحوال اجلوية

بفضـل االسـتيعاب    بـأحوال الطقـس،  ات الرقميـة  ؤبـ بيانات الساتلية يف مناذج التنالاستخدام يف 
قياسات املرتبطـة مـثالً بعمليـات السـرب باألشـعة حتـت احلمـراء واملوجـات الصـغرية،          للاملنهجي 

األشــعة حتــت احلمــراء مــن احملســوبة بواســطة االحتجــاب اإلشــعاعي وانبعــاث  وزوايــا االحننــاء 
ــاح يف احمليطــا      ــهجي لقياســات الري ت أســطح البحــار أو الُســُحب، فضــالً عــن االســتيعاب املن

ُتشـكِّل  البيانات السـاتلية لدرجـة أـا غـدت     استخدام وقد تعاظم  ؛باستخدام مقاييس التشتت
أسـهمت  وأـا  بأحوال الطقـس،  الرقمية  اتؤبتقريباً من ُمدخالت مناذج التنيف املائة  ٩٥اآلن 

ثــل بالغــة الشــدة مالويــة اجليف حتســني مهــارات التنبــؤ، وخباصــة التنبــؤ بــالظواهر إســهاماً هــائالً 
 ةالتحسن الكبري الذي طرأ على قدرات اجليل اجلديد مـن الـنظم املسـتخدم    ويف ظل .األعاصري

باهتمـام خـاص، ووضـعت جلنـة     ني بتأهـب املُسـتخدم  املتعلقـة  حالياً، حظيت املشاريع املنهجية 
 .مبـادئ توجيهيـة يف هـذا الصـدد    النظم األساسية املنبثقة عـن املنظمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة      

أداة حتليــل واســتعراض "مــل اســم أداةً إلكترونيــة حترضــت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة عو
الوصول إىل الـربامج السـاتلية لرصـد األرض    ُتيسر سبل ، وهي "وسكار)أقدرات نظم الرصد (

 ٥٠٠ألكثــر مــن التفصــيلية تقنيــة الصــائص اخلمــن وســبل االســتفادة ، اجلويــة الفضــاءوأحــوال 
وتضمنت األداة كذلك تقييمـاً مـن تقييمـات املسـتوى األول للمـتغريات       .ازجه ٧٠٠ساتل و

 قيـاس كـل مـتغري   األقـدر علـى   ألجهـزة  لالرئيسية اليت يستطيع كل جهـاز أن يرصـدها وتقييمـاً    
  .، وذلك اعتماداً على تقديرات اخلرباءمن تلك املتغريات
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بيانـات  باسـتخدام  ملتصـلة  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحـدة أنشـطتها ا   ووصفت  -١٣
 .ةاهليدرولوجيـ يف رسم اخلرائط وحتديد الغطـاء األرضـي وإجـراء التحاليـل      االستشعار عن بعد

ــه     ــاملي االجتمــاع بأن ــة الع ــامج األغذي ــغ برن ــيت تســتخدم    يوأبل واصــل اســتعراض التطبيقــات ال
خـرائط  شبكات االستشعار عن بعد والشراكة من أجل خدمة املسـتفيدين، مبـا يف ذلـك رسـم     

؛ مـن  ورصـد األمـن الغـذائي    ،ملصادر اخلطر وخرائط للمناطق املُعرضة للخطر، واإلنذار املبكـر 
 .والتنمية وبناء القدرة على الصمود يف مواجهة الكوارثأجل االنتقال إىل مرحلة االنتعاش 

عهــد األمــم التــابع ملقــدم برنــامج التطبيقــات الســاتلية العملياتيــة (برنــامج يونوســات) و  -١٤
املتحدة للتدريب والبحث (يونيتار) عرضاً ألنشـطته املتصـلة بتنميـة القـدرات وخـدمات رسـم       

ــة هيومانـــاف    ــرائط، فضـــال عـــن خدمـ ــاطيل املركبـــات) HumaNav(اخلـ ــاط  .إلدارة أسـ وأحـ
يف مشاريع البحوث، مبا يف ذلـك املشـاريع املتعلقـة     برنامج يونوساتاالجتماع علماً مبشاركة 

استخدام املركبـات اجلويـة غـري املأهولـة ومشـاريع تطـوير       وتطبيقات الفضاء باحللول املتكاملة ل
  التطبيقـــات اجلديـــدة الـــيت يشـــارك يف تغذيتـــها أعـــداد كـــبرية مـــن املســـتخدمني مثـــل برنـــامج 

"UN-ASIGN"  تقــاط الصــور اجلغرافيــة ونشــرها، يعمــل علــى اهلواتــف   لوهــو برنــامج جمــاين ال
ــزودة بنظــام تشــغيل    ــة امل ــدأالذكي ــأن خدمــة    .iOSأو نظــام  ندروي وأحــاط االجتمــاع علمــاً ب

وإحـدى الشـركات    واخلـاص  العـام  نيهيوماناف، وهي عبارة عن برنـامج شـراكة بـني القطـاع    
االفتراضــية الــيت هتــدف إىل   ومنصــات التشــغيل   اســوبيةاحللمعــدات قــدم حلــوالً ل تالفرنســية، 

ــات  ــامج يونوســات بالتعــ  يو .حتســني إدارة أســطول املركب اون مــع مكتــب شــؤون  رحــب برن
الفضاء اخلارجي يف إيفاد البعثات االستشارية التقنية إىل الـدول األعضـاء إضـافةً إىل مـا يقدمـه      

    .تقين تدريبالربنامج من 
الكـبرية بشـأن   التعـاون  وأشار معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح إىل إمكانـات    -١٥

رجي ملعاجلـة قضـايا األمـن علـى األرض،     تسـخري تطبيقـات الفضـاء اخلـا    حتديد السبل الكفيلـة ب 
ــز دور        ــذائي، وتعزي ــي والغ ــن البيئ ــق األم ــات الفضــاء يف حتقي خباصــة تشــجيع اســتخدام تطبيق

تعمــل علــى الــيت ميكــن أن واــاالت الــيت تتعلــق بتلــك املشــاكل تــذليل تكنولوجيــا الفضــاء يف 
 .الصراعات حتفيز

بأوجـه   ،لبنـك الـدويل  التـابع ل  ،نعـاش واإلرحب املرفـق العـاملي للحـد مـن الكـوارث      يو  -١٦
علــى وهــي اســتراتيجية تقــوم إدارة خمــاطر الكــوارث، املعنيــة بــ تهيف تنفيــذ اســتراتيجيعاضــد الت

تقيــيم االحتياجــات يف مرحلــة مــا بعــد واألركــان اخلمســة التاليــة: (أ) إدارة خمــاطر الكــوارث، 
ترمـي  مشـاريع  تنفيـذ  ب) (ورئ؛ االكوارث وإعادة اإلعمار واإلنعـاش يف حـاالت الطـو   وقوع 
يف جمــال التكيــف مــع بــرامج اســتثمار مــا يتصــل هبــا مــن لتخفيــف مــن خمــاطر الكــوارث وإىل ا
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بتكــار  ا(ج) وقطاعــات متعــددة؛  داخــل إدارة خمــاطر الكــوارث  وإدراج ، ةاملناخيــالظــروف 
الوصـول إىل  سـبل  ة عامليـة، وحتسـني   يحلول معرفوإجياد (د) وتكنولوجيات جديدة وتطبيقها؛ 

  .الشراكات والتنسيق بني اجلهات املاحنةنمية ت(ه) والبيانات؛ 
    

    ة واألمن الغذائييالزراعالتنمية ألغراض الفضاء تسخري موضوع عن تقرير خاص   - ٢  
ــر   -١٧ ــاع ذَكَّ ــان أنــه باالجتم ــد اتفــق ك ــودة يف عــام     ق ــة والــثالثني املعق ــه الثاني ، يف دورت

التنميـة  ألغـراض  تكنولوجيا الفضاء استخدام  على ضرورة إعداد تقرير خاص يتناول، ٢٠١٢
يتـوىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قيـادة هـذه العمليـة،         أن ة واألمن الغذائي، على يالزراع

باالســتعانة مبــا تقدمــه بــاقي بالتعــاون مــع برنــامج األغذيــة العــاملي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة و
  .مسامهاتمن املتحدة  كيانات األمم

التنميــة الزراعيــة ألغــراض الفضــاء تســخري عــن جتمــاع التقريــر اخلــاص اســتعرض االو  -١٨
فـق علـى تقـدمي التقريـر إىل جلنـة      ت، وا)A/AC.105/1042( ةبصيغته املعدلقره أوواألمن الغذائي، 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا السادسـة واخلمسـني، املقـرر عقـدها     
 .٢٠١٣يف عام 

 إعـداد منشـور  أمانـة االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت      تـوىل  جتماع بأن تأوصى االو  -١٩
 .أوسع نطاقاًإىل مجهور الوصول تستند فيه إىل العناصر الرئيسية للتقرير اخلاص من أجل 

جتمــاع اللكــي يتســىن لتــايل أشــار االجتمــاع إىل أنــه ينبغــي إعــداد التقريــر اخلــاص الو  -٢٠
مناقشـة موضـوع   واتفـق االجتمـاع علـى     .٢٠١٥ثني، يف عـام  إقراره يف دورته اخلامسة والـثال 

  .٢٠١٤هذا التقرير يف دورته الرابعة والثالثني، يف عام 
    

منظومة ضمن الفضاء ذات الصلة بنشطة األتنسيق عن إعداد تقرير األمني العام   - ٣  
    ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة لاملرتقبة والنتائج التوجهات املتحدة:   األمم
ــهاء مـــن  ع االجتمـــاالحـــظ   -٢١ ــام  ضـــرورة االنتـ ــداد تقريـــر األمـــني العـ ــيق عـــن إعـ تنسـ
منظومة األمم املتحدة: التوجهات والنتـائج املرتقبـة للفتـرة    ضمن الفضاء بذات الصلة  نشطةاأل

ــره   ٢٠١٥-٢٠١٤ ــثالثني  حــىت ُيق ــة وال ــه الرابع ــداً  ،٢٠١٤يف عــام  ،االجتمــاع يف دورت متهي
ــابعة  جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي  لعرضـــه علـــى  يف األغـــراض الســـلمية يف دورهتـــا السـ

 .٢٠١٤  واخلمسني، يف عام
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ذات الصـلة  نشـطة  األتنسـيق  "عـن  والحظ االجتماع أن التقرير السـابق لألمـني العـام      -٢٢
- ٢٠١٣-٢٠١٢منظومة األمم املتحـدة: التوجهـات والنتـائج املرتقبـة للفتـرة      ضمن الفضاء ب

ــة اســـتخدام  ــة املالبيانـــات اجلغرافيـ ــتمدَّة املكانيـ ــاء سـ ــتدامةألغـــراض مـــن الفضـ ــة املسـ  "التنميـ
)A/AC.105/1014 ن يف الفقرةمواصـلة دراسـة اسـتخدام    تـدعو إىل  (و) توصـية  -(أ) ٨٦) تضم

مـن الفضـاء ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة كوسـيلة لتعزيـز         املكانية املستمدة البيانات اجلغرافية 
ة ذلـك االسـتخدام عـن طريـق سـد الثغـرات       إمكانية زياد إىلالتنسيق والتعاون بني الوكاالت و

املكانيـة  البيانات اجلغرافيـة  بفوائد ومعاجلة االختناقات من خالل القيام بأمور من بينها التوعية 
شــاف تاألمــم املتحــدة مــن حيــث اك وتلبيــة احتياجــات كيانــات  مــن الفضــاء؛ وفهــم  املســتمدة 

 تنميــةو املعلومــات؛ة لتجهيــز الالزمــالقــدرات التقنيــة  مــن حيــث  البيانــات والوصــول إليهــا و  
مـن  املكانيـة املسـتمدة   األمم املتحدة اليت تعتمد على البيانـات اجلغرافيـة   لكيانات القدرات العامة 

مواصـلة دراسـة هـذه اـاالت لتحسـني      املهـم  واعترب االجتماع أن من  .الفضاء يف دعم عملياهتا
  .تلك التوصياتإىل لألمني العام لذا ينبغي أن يستند التقرير املقبل  .التنسيق والتعاون

 مـا بعـد  ف ٢٠وُعرضت على االجتماع ورقة غرفة اجتماعات أعدهتا األمانة بعنوان "ريو+  -٢٣
ــة    IAM/2013/CRP.5" (ذلــك ــة الفرعيــة العلمي ــة ُعرضــت علــى اللجن )، تتضــمن مــذكرة مــن األمان

 .ية يف دورهتا اخلمسنيوالتقنية املنبثقة عن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلم

يف دورهتــا اخلمســني يف شــباط/فرباير وافقــت، الحــظ االجتمــاع أن اللجنــة الفرعيــة  و  -٢٤
يف دور تكنولوجيـا الفضـاء يف خدمـة    مسـألةَ النظـرِ   ، على أن ُتدرج يف جدول أعماهلـا  ٢٠١٣

ــراض التنميــة االجتماعيــة واالقتصــادية يف     ــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة امل   ســياق أغ ســتدامة م
 .٢٠١٥عام وجدول األعمال اإلمنائي ملا بعد 

تناول تلك العمليات العامليـة، مـن خـالل    يف هذا الصدد االجتماع أن من املهم  ىرأو  -٢٥
تقرير األمني العام، مـن أجـل مسـاعدة جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية          

ومـن مثّ اتفـق االجتمـاع علـى      . دوراهتما القادمةبثقة عنها يفنواللجنة الفرعية العلمية التقنية امل
تنسيق األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة        عن أن تقرير األمني العام 

، وأن ٢٠١٥بعـد عـام   اإلمنـائي ملـا   عمـال  األينبغـي أن يتنـاول جـدول     ٢٠١٥-٢٠١٤للفترة 
األمانــة أن تتــوىل إىل وطُلــب  .لســابقةا ألمــني العــامويســتند إىل تقــارير اســألة الصــمود يهــتم مب

، وأن ُتـدرج فيـه العناصـر املالئمـة وأن تعممـه علـى       بنـاًء علـى ذلـك   للتقريـر  عـام  إعداد خمطط 
املشـترك بـني الوكـاالت بغيـة احلصـول علـى إسـهامات مـن         االجتماع اخلاصة بجهات الوصل 

  .كيانات األمم املتحدة
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    الفضاءباملتصلة نشطة األبني الوكاالت يف  نوالتعاوالتنسيق وسائل مواصلة تعزيز   - ٤  
املوقـع الشـبكي اخلـاص بتنسـيق أنشـطة الفضــاء      تطـوير  اتفـق االجتمـاع علـى مواصـلة       -٢٦

االجتمــاع اخلاصــة بوصــل جهــات ال تســتمروعلــى أن ) www.uncosa.unvienna.orgاخلــارجي (
مـا  عحدثـة  مبعلومـات مُ  ، علـى حنـو منـتظم،   يد مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي  تزواملشترك يف 

، طلـب االجتمـاع إىل األمانـة    ذاتـه يف الوقـت  و .بالفضـاء متصلة  ة وبرامجأنشطتضطلع به من 
 تسريع وترية حتـديث معلوماتـه  شفافية املوقع وتحسني الكفيلة بوسائل السبل وتستكشف الأن 

معلومــات علــى املوقــع عــن  حتميــل ملتحــدة املشــاركة مــن  عــن طريــق متكــني كيانــات األمــم ا  
تبــادل املعلومــات القيمــة األخــرى،  ســرعة املــؤمترات واالجتماعــات واألحــداث املقبلــة، ومــن  

 .ذات الصلةالشبكية واقع امليف ذلك عناوين   مبا

اتفق االجتماع على ضرورة دراسة إنشـاء دليـل شـبكي لبوابـات املعلومـات وغريهـا       و  -٢٧
املتاحـة وتيسـري سـبل     البيانـات واملعلومـات  ب، بغية إذكاء الوعي الفضائيةاملعلومات  من مصادر

 .الوصول إليها

، ٢٠١٢يف دورتـه الثانيـة والـثالثني، يف عـام     صـدرت  التوصـية الـيت   باالجتماع وذَكَّر   -٢٨
العمــل علــى حتســني الوســم اخلــاص باالجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين  ضــرورة بشــأن 
ــز صــورته الفضــاء اخلــار  بأنشــطة  .)A/AC.105/1015 مــن الوثيقــة  ٢٢الفقــرة  (انظــرجي لتعزي

ــى اســتخدام الصــيغة الــيت جت    تلــك التوصــية، واســتجابةً ل ــوان  اتفــق االجتمــاع عل مــع بــني العن
واالختصــار علــى هــذا النحــو: "االجتمــاع املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن أنشــطة الفضــاء          

 .تتخذ ما يلزم لتنفيذ هذه الصيغة وطلبت إىل األمانة أن" )الفضاء -األمم املتحدة (اخلارجي 

أوصى االجتماع بتقـدمي تقـارير األمـني العـام املقبلـة والتقـارير اخلاصـة عـن مواضـيع          و  -٢٩
األمـم املتحـدة املشـاركة،    كيانـات  حمددة إىل اهليئات احلكومية الدولية املعنيـة الـيت ُتـنظّم عمـل     

 .االقتضاء حسب

املنظمـة العامليـة   اإلفادة عن األنشطة اليت يضطلع هبـا كـلٌّ مـن    ماع أمهية الحظ االجتو  -٣٠
لألرصاد اجلوية، واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات التابعة ملنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة    

والــس الــدويل  ،والعلــم والثقافــة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، وبرنــامج األمــم املتحــدة للبيئــة
فيمـا خيـص    خالل جلنة األمم املتحدة املشـتركة بـني الوكـاالت للتنسـيق والتخطـيط     من  للعلوم

  .الفريق املختص برصد األرض التابع للمنظومة العاملية لنظم رصد األرض
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بفريق األمم املتحدة العامل ذات الصلة استخدام البيانات املكانية، واألنشطة   - باء  
   للبيانات املكانية األمم املتحدة مبرفقاملعين باملعلومات اجلغرافية و

٣١-   الـرئيس املشـارك لفريـق األمـم املتحـدة      بصـفته  مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،     قَدَّم
(وهــو الفريــق الــذي يشــترك   ٢٠١٥-٢٠١٤العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة عــن الفتــرة  

بشـأن  معلومـات  مـاع  االجتإىل املكتب يف رئاسته مع إدارة شـؤون السـالمة واألمـن باألمانـة)     
العمــل الــذي يضــطلع بــه فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة يف الوقــت     

والحظ االجتماع أنَّ املهام الرئيسية املنوطة هبذا الفريق العامل تتمثّل يف حتسني تنسـيق   .احلايل
طة املتعلقة بتنمـيط البيانـات   داخل منظومة األمم املتحدة، مثل األنشاجلغرافية املكانية األنشطة 

وُعـرض أمـام    .وحتسني سـبل الوصـول إليهـا   اجلغرافية، مبا فيها البيانات املستشعرة من الفضاء، 
بشــــأن أعمــــال اللجنــــة التوجيهيــــة ملرفــــق البيانــــات املكانيــــة اخلــــاص    االجتمــــاع حتــــديث

للمرفــق التــابع يــاز مركــز االمتأعمــال املتحــدة، الــيت يرأســها برنــامج األغذيــة العــاملي، و بـاألمم 
  .الذي أسسه مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتو

ذي إعــالن اســطنبول الــتمــاع ورقـات غرفــة اجتماعــات تتضـمن   وُعرضـت علــى االج   -٣٢
)، يف IAM/2013/CRP.6فريـــق األمـــم املتحـــدة العامـــل املعـــين باملعلومـــات اجلغرافيـــة ( أصـــدره 

عقـــدت يف اســـطنبول، تركيـــا، يف الفتـــرة مـــن  الـــيت ، ةجلســـته العامـــة الســـنوية الثالثـــة عشـــر 
، وإعالن الدوحة بشأن النهوض بـإدارة املعلومـات   ٢٠١٣آذار/مارس  ١شباط/فرباير إىل  ٢٧

املنتـــدى الرفيـــع صـــادر عـــن )، الIAM/2013/CRP.7( علـــى النطـــاق العـــاملياجلغرافيـــة املكانيـــة 
استضـافته  الـذي   ،النطـاق العـاملي   علـى إدارة املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة   بشأن املستوى الثاين 

 .٢٠١٣شباط/فرباير  ٦إىل  ٤الدوحة يف الفترة من 

دعــا فريــق األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة   والحــظ االجتمــاع أن   -٣٣
داء بينه وبـني مبـادرة األمـم    هيكل للحوكمة يكفل توحيد األتطوير اجلهات الفاعلة املعنية إىل 

 لبيانـات املكانيـة  مرفـق ا و علـى النطـاق العـاملي   إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة   املتحدة بشأن
واملخرجـات اجلغرافيـة املكانيـة    القدرات التقنيـة  ، من خالل دمج وتعزيز اخلاص باألمم املتحدة
ــات الثال  ــذه الكيان ــةهل ــك باإلضــافة إىل   ؛ث ــد يف    وذل ــن جدي ــل أكــد م ــق العام ــالن أن الفري إع

دارة كفـل االنتفـاع بثمـار اإل   تالـيت  ليـة  اآلبصـفته  لبيانـات املكانيـة   رفـق ا مل هدعمـ على اسطنبول 
 .املصلحة على املستوى الوطين ويف أوساط أصحاب لمعلومات اجلغرافية املكانيةالرشيدة ل

فـتح  يف د العامل مـن جهـ  لفريق ا ئيساربذله عن تقديره وعرفانه ملا جتماع االعرب أو  -٣٤
رة األمم املتحـدة بشـأن إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة علـى النطـاق        مبادقنوات احلوار مع 
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الفريـق  كـل مـن   الوسائل اخلاصـة ب واألهداف بتبديد أي لبس بشأن من أجل اإلسراع  ،العاملي
ــادرة واملنفســه و العامــل ــة ب كيانــات نفســها  هــذه ال؛ مبــا حيقــق مصــلحة  مرفــق البيانــات املكاني

لة توضـيح اهليكـل العـام للحوكمـة     أمسـ  الحـظ االجتمـاع أن   اكمـ  ؛الدول األعضـاء  ةصلحمو
    .األولويةينبغي أن حتظى ب

الحظ االجتماع مع التقدير أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ  و  -٣٥
"حتســني التأهــب حســاب التنميــة اخلــاص بــاألمم املتحــدة، املعنــون تنفيــذ مشــروع شــرعت يف 

؛ وارث يف منطقــة اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ"اطر الكــواجهــة خمــمل
ــأن هــذا املشــروع   علومــات ملانعــدام التوافــق التشــغيلي بــني ا شــكلة عــالج م يرمــي إىلعلمــاً ب

تعزيـز قـدرة البلـدان ذات االحتياجـات     إىل ، واملكانيـة  اجلغرافيـة املرجعية واملعلومـات  اجلغرافية 
ــة اجلغرافيــة ت علومــاأدوات املعلــى توظيــف  واحملــيط اهلــادئ اخلاصــة يف منطقــة آســيا  املرجعي

عـاش يف  نوحتقيـق اإل طر الكـوارث  اخمـ التأهـب ملواجهـة    حتسنييف املكانية اجلغرافية واملعلومات 
 .طار عمل هيوغوإل اًتنفيذ، الوقت املناسب

ب شـؤون  مكتـ مع االحتاد الدويل لالتصاالت عن ارتياحه الشتراك االجتماع أعرب و  -٣٦
االســتخدام املشــترك حــول  ٢٠١٣آذار/مــارس  ١١ يــومجتمــاع اتنظــيم يف الفضــاء اخلــارجي 

ومتثّلـت أهـداف    ؛منظومـة األمـم املتحـدة   داخل رقمي عاملي عايل االستبانة ارتفاعات  لنموذجِ
الرقمـي واخلـربات املتـوافرة    االرتفاعـات  منـوذج  بيانـات  استعراض استخدام االجتماع يف ذلك 
آليـة  ويف هـذه النمـاذج    وحتديـد مصـادر اسـتقاء البيانـات     ،خل منظومة األمـم املتحـدة  دابشأنه 
 .إنشاء جمموعة بيانات عامة مشتركةحبث إمكانية وفرص الوصول إليها، و اتبادهل

بشــأن  توقّعــاتيتــيح والحــظ االجتمــاع أن برنــامج يونوســات التــابع ملعهــد يونيتــار     -٣٧
يقـوم  بعينـها  تارخييـة   ةر سـاتلي وهـي توقعـات يستخلصـها مـن صـو      ،الفيضاناتنطاقات امتداد 

الربنـامج   ينشـر و .)GeoPortal(به  ةاخلاصة ــاجلغرافياملعلومات ة ــابمن خالل بوا بياناهتبتحليل 
مرفـق تكنولوجيـا   عبـر  تلك البيانات يف صيغتها اجلاهزة للتحليـل يف نظـم املعلومـات اجلغرافيـة     

اآلليـة  تتـيح  كمـا   .يه الربنامج مع املنظمة األوروبيـة للبحـوث النوويـة   املعلومات الذي يشترك ف
ذاهتا سجالً تارخيياً للفيضانات يف أفريقيا، يتضمن صوراً فضائيةً ُتغطّـي القـارة بأكملـها لكنـها     

وقد شكلت تلك املبـادرات دعمـاً مباشـراً لكـل مـن الفريـق العامـل املعـين          .منخفضة االستبانة
  .فية ومرفق البيانات املكانيةباملعلومات اجلغرا
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    الفضاء وتغري املناخ  - جيم  
االجتماع التطور املستمر الذي يشهده النظام العـاملي للرصـد السـاتلي للطقـس      الحظ  -٣٨

شهدت السنة املاضـية إطـالق   فقد  .واملناخ، الذي تتوىل تنسيقه املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 Meteosat-120و FY-2Fالبعثـــات العملياتيـــة احلاليـــة ( مـــا الســتكمال إعــدة مركبـــات فضـــائية  

أو لتدشني سلسلة مركبات فضائية عملياتيـة جديـدة (بعثـة السـاتل سـومي التـابع        )Metop-Bو
، أو يف إطــار بــرامج البحــوث    )Suomi NPP(يــ   للشــراكة الوطنيــة للســواتل يف املــدار القطــب    

 .)SARALو GCOM-W1والتطوير اليت تساهم يف رصد املناخ (

أكدت املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة أن أحـد أهـدافها االسـتراتيجية الرئيسـية هـو         و  -٣٩
شراكة مع منظمة األغذيـة والزراعـة وبرنـامج    ظل تطوير اإلطار العاملي للخدمات املناخية، يف 

للحـد   األمم املتحدة للبيئة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومكتب األمم املتحـدة 
عتمد املؤمتر العـاملي  اوقد  .خماطر الكوارث وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصحة العاملية من 

اإلطـــار العـــاملي للخـــدمات خطـــة تنفيـــذ  ٢٠١٢يف تشـــرين األول/أكتـــوبر لألرصـــاد اجلويـــة 
 لخـدمات املناخيـة أول اجتمـاع لـه يف    لالـس احلكـومي الـدويل    ؛ ومن املقرر أن يعقد املناخية

 ذلــكويف  .يف معظــم املنــاطق خطــط عمــل إقليميــةوضــع وتنفيــذ  جيــريو .٢٠١٣متوز/يوليــه 
دوراً أساسياً يف ااالت األربـع الـيت ُحـددت بوصـفها     تؤدي عمليات الرصد الفضائي السياق 

هـي: الصـحة، والزراعــة   أال وجمـاالت ذات أولويـة يف اخلــدمات املرتبطـة بالتطبيقـات املناخيــة،     
ويسـعى اإلطـار العـاملي لالسـتفادة مـن       .ئي، وامليـاه، واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث     واألمن الغـذا 

جهــود تضــافر حتقيــق التحســينات املســتمرة يف التنبــؤات املناخيــة وســيناريوهات تغــري املنــاخ يف   
ــاحثني  ــة   مــن أجــل  املعلومــات ومســتخدميها  ومنتجــي تلــك  الب حتســني جــودة اخلــدمات املناخي

امل، ال سيما يف البلدان النامية، على النحو الذي يدعم خطط الصمود وكميتها يف مجيع أحناء الع
أمام تغير املناخ والتكيف معه، وذلك من خالل تعزيز الوصـول إىل أفضـل البيانـات واملعلومـات     
املناخيــة املتاحــة يف صــيغ ســهلة االســتخدام ُتتــيح لواضــعي السياســات واملخططــني واملســتثمرين   

  .اجتاهات وتغيرات ُمتوقّعةتستند إىل إجراءات اختاذ عرضة للمخاطر واتمعات احمللية املُ
شـتراك مـع   الوألقت املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية الضوء على استراتيجية، صيغت با  -٤٠

اللجنة املعنية بسواتل رصد األرض وفريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلويـة، بشـأن "بنيـة    
وهي استراتيجية ال تقتصر على حتديد ما هـو ُمالئـم مـن تشـكيالت      ،رصد املناخ من الفضاء"

ــا     ــد  الســواتل وأجهــزة االستشــعار فحســب وإمن ــات  تشــمل أيضــاً حتدي ــايرة البيان ــات مع عملي
وحفظها على املدى الطويـل وصـوالً إىل املرحلـة الـيت     وإدارهتا ومعاجلتها والتحقق من صحتها 
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املناخيـة املواضـيعية املسـتمدة مـن السـواتل ومعهـا       يتسلم فيها صناع القرار سـجالت البيانـات   
  .املنتجات املشتقة منها

أن املكتــب يعتــزم تنظــيم املــؤمتر الــدويل املشــترك بــني األمــم   الحــظ االجتمــاع أيضــاًو  -٤١
يف إطـار  املتعلقـة بـتغري املنـاخ،     أن تكامـل تطبيقـات تكنولوجيـا الفضـاء    املتحدة وإندونيسيا بشـ 
إىل  ٢جاكرتـا يف الفتـرة مـن    املؤمتر ُيعقد يف  ؛ علماً بأنلتطبيقات الفضاءبرنامج األمم املتحدة 

ويهـدف املـؤمتر    .املعهد الـوطين للمالحـة اجلويـة والفضـاء    وسيستضيفه  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ٤
اخلــرباء وصــناع القــرار يف جمــال الفضــاء وتغيــر املنــاخ لكــي يناقشــوا أســاليب اســتخدام مجــع إىل 
 .تدابري التكيف مع التغير املناخي وختفيف حدة آثاره تنفيذيف دعم حتديد و ئيةتطبيقات الفضاال

الحظ االجتماع كذلك أن برنامج يونوسات شـرع يف تنفيـذ مبـادرة جديـدة باسـم      و  -٤٢
 .التــأثري املتبــادل، ُتستكشــف مــن خالهلــا الــروابط بــني تغيــر املنــاخ والتنميــة واألمــن البشــري    

ــاأيضــاً والحــظ االجتمــاع  دل البيانــات واخلــدمات اجلغرافيــة ُيشــكّل عنصــراً رئيســياً يف   أن تب
   .مبادرة التأثري املتبادل

بني املنظمة العاملية لألرصـاد اجلـوي   شراكة التعاون ووالحظ االجتماع عمق جذور ال  -٤٣
وبينمـا متحـورت جهـود املنظمـة      .واالحتاد الدويل لالتصاالت وأوجـه التعاضـد بـني أنشـطتهما    

التـرددات  صاد اجلوية حول تلبية االحتياجات من املعلومات البيئية ومصـادر طيـف   العاملية لألر
لطيـف،  لشـؤون ا الـدويل   املنسـق الراديوية املناظرة هلـا، فـإن االحتـاد الـدويل لالتصـاالت، بصـفته       

االتصــاالت الراديويــة ونظــم خصــص التــرددات الراديويــة الالزمــة للســماح بتشــغيل التطبيقــات  
رصـد املنـاخ والتنبـؤ بـه والتنبـؤ بـالطقس واإلنـذار        يف املستخدمة  ،رضية والفضائية)الراديوية (األ

 .تشغيالً خيلو من أي تداخل املبكر بالكوارث املناخية واالكتشاف املبكر لوقوعها

ورحب االجتماع بالتعـاون يف جمـال طقـس الفضـاء بـني منظمـة الطـريان املـدين الـدويل            -٤٤
  .واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجيت االحتاد الدويل لالتصاالو
    

يف احلد من خماطر الكوارث واالستجابة  ئيةتكنولوجيات الفضاالاستخدام   - دال  
    حاالت الطوارئ  يف
ســجل عالمــةً أبلــغ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي االجتمــاع بــأن برنــامج ســبايدر    -٤٥

بلــداً، وقـد تضــمن هــذا   ٢٥لـدعم االستشــاري الـتقين إىل   ، حيـث قــدم ا ٢٠١٢فارقـةً يف عــام  
بلـداً سـبق أن    ١١بلـدان ومواصـلة تقـدمي الـدعم إىل      ٥استشارية تقنية إىل الدعم إيفاد بعثات 

ضـافة  إلوبـا  .بلـدان جديـدة   ٩تلقت الدعم خالل فترة السنتني السابقة، وبدء تقدمي الدعم إىل 
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وتـنص خطـة عمـل برنـامج سـبايدر       .الطـوارئ بلـدان دعمـا أثنـاء حـاالت      ٥إىل ذلك، تلقت 
ومـالوي وموزامبيـق   نـام   تيـ والسـودان وفي ستشاري إىل بـنغالديش وغـابون   اعلى تقدمي دعم 

 .٢٠١٣عام خالل 

إزاء إنشـاء برنـامج لتيسـري سـبل وصـول مجيـع الـدول         هارتياحـ عن االجتماع أعرب و  -٤٦
ــم املتحــدة  األعضــاء  ــيت يوالصــور واملنتجــات  إىل يف األم ــا ال ــق   فره ــى حتقي ــاون عل ــاق التع ميث

الــذي االسـتخدام املنسـق للمرافـق الفضــائية يف حـال وقـوع كــوارث طبيعيـة أو تكنولوجيـة (و       
مكتـب شـؤون   وسـيعمل   .باسم امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى)   يعرف أيضاً

 .امليثــاقذا هــالتنســيق بينــهما يف ســبيل تفعيــل علــى زيــادة ســبايدر الفضــاء اخلــارجي وبرنــامج 
الوصـول  سـبل  لتيسـري  أن املكتب سيعمل عن كثـب مـع أمانـة امليثـاق     أيضاً االجتماع والحظ 

 .ربنامج سبايدرالتابعة لخالل شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية جلميع الدول األعضاء من 

 اأبلغــت اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ االجتمــاع مببادراهتــ   و  -٤٧
خطـار الكـوارث وإدارهتـا عـن طريـق      أاحلد من أنشطة األعضاء يف تنفيذ  امية إىل دعم دوهلالرا

، وتيسـري تبـادل املعلومـات واملمارسـات اجليـدة، وتـوفري تـدريب        ةشـبه آنيـ   ةإتاحة صور سـاتلي 
اإلقليمـي لتطبيقـات الفضـاء    اللجنـة  لبناء القدرات ومسـاعدة تقنيـة إضـافية مـن خـالل برنـامج       

ومشلت هذه املبادرات مـا تلقتـه الفلـبني ورابطـة دول جنـوب شـرق        .تنمية املستدامةالاملتعلقة ب
بصور ومنتجات ساتلية شبه آنيـة  تزويدمها من خالل  ٢٠١٢آسيا (اآلسيان) من دعم يف عام 

 .وبرنامج سبايدر ومشروع سنتينل آسيا (مشروع رصد آسـيا) يونوسات بالتعاون مع برنامج 
الـيت دشـنتها   التعاونيـة اإلقليميـة   خذت عدة خطـوات حنـو تفعيـل اآلليـة     ىل ذلك، اتوباإلضافة إ

وقـد  سيما اجلفـاف،   اللجنة يف منطقة احمليط اهلادئ بشأن رصد الكوارث واإلنذار املبكر، وال
ــها   نت هــذه اخلطــوات  تضــمَّ يف الفضــائية املنتجــات اســتخدام تأســيس مراكــز خــدمات مهمت

زيـادة فعاليـة رصـد اجلفـاف، وإعـداد إجـراءات التشـغيل         تصميم مناذج حماكاة حملية من شـأا 
املوحدة على الصعيد اإلقليمي، وتشجيع الدول األعضـاء واملبـادرات اإلقليميـة علـى تبـادل مـا       

 .لديها من موارد ساتلية وتقنية وخدمات ذات صلة

مــن مبـادرات أخــرى  نفـذت اللجنــة االقتصـادية واالجتماعيــة آلســيا واحملـيط اهلــادئ    و  -٤٨
احتياجــات املتعلقــة بقـدرات التطبيقــات الفضـائية وب  ينـها صــيانة اخلالصـة الوافيــة للمعلومـات    ب

ُتعقـد يف اهلنـد وإندونيسـيا للتـدريب علـى      الدول األعضاء، وتقدمي منح حلضور دورات قصرية 
مـن أقـل    ونيسـتفيد منـها املشـارك    ،االستشعار عـن بعـد وتطبيقـات نظـم املعلومـات اجلغرافيـة      

لربنـامج  التابعـة ل اً والدول اجلزرية الصغرية النامية، يف إطار شبكة التعلـيم والتـدريب   البلدان منو
وقــد أمثــرت فــرص تنميــة  .خدمــة التنميــة املســتدامةيف  ئيةتطبيقــات الفضــاالقليمـي لتوظيــف  اإل



 

14 V.13-82401 
 

A/AC.105/1043  

البشــرية هــذه عــن تعزيــز املعــارف والفهــم واخلــربات العمليــة يف تلــك البلــدان بشــأن      املــوارد 
  .اليت ختدم إدارة خماطر الكوارث والتنمية املستدامة ئيةلفضاتطبيقات اال

الحظ االجتماع أن العمل الذي يضطلع به مكتـب األمـم املتحـدة للحـد مـن خمـاطر       و  -٤٩
الـيت  سـائر  املتعلقـة باخل يف جمـال تقيـيم خمـاطر الكـوارث يسـتند إىل جتميـع املعلومـات         الكـوارث  

تلـك  مـن البلـدان بإعـداد قواعـد بيانـات عـن        ٦٠ى الكوارث، يف ظل قيام ما يزيد علـ تسببها 
حمـددة دعـم رصـد    فضـائية  معلومـات ومعـايري   مـن شـأن تـوافر    والحظ االجتماع أن  .سائراخل

حماكـاة  إعـداد منـاذج   فيمـا خيـص   ومدى التعرض هلا واخلسائر النامجة عنها، وال سـيما   املخاطر
 .راعيةاملخاطر مثل حماكاة اجلفاف الذي يعوق منو احملاصيل الز

الحظ االجتماع أيضاً أنه جرى تفعيل خدمـة الرسـم السـريع للخـرائط الـيت يقـدمها       و  -٥٠
وهــذه اخلدمــة الــيت تســتفيد منــها جمانــاً كيانــات   .٢٠١٢مــرة يف عــام  ٣٥برنــامج يونوســات 

األمم املتحدة والدول األعضاء واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية، تقـدم يف حـاالت   
لطبيعيــة وحــاالت الطــوارئ والصــراعات املعقــدة خــرائط وتقــارير وإحصــاءات        الكــوارث ا

الصـور يف صـيغة جـاهزة للتحليـل يف نظـم      تلـك  وبيانات مستمدة من مستمدة من الصور الساتلية 
ئـة مـن الصـور السـاتلية الـيت      اامليف  ٣٠والحـظ االجتمـاع كـذلك أن حـوايل      .املعلومات اجلغرافية

أثنــاء تفعيــل خدمــة الرســم الســريع للخــرائط وفرهــا امليثــاق الــدويل  يســتخدمها برنــامج يونوســات 
ئـة فقـد جـاءت مـن خـالل      اامليف  ٧٠بشأن الفضاء والكـوارث الكـربى، أمـا النسـبة املتبقيـة وهـي       

والحــظ االجتمــاع أن برنــامج  .املصــدر ومشــتريات جتاريــةعلنيــة عينيــة وصــور جمانيــة مســامهات 
  .اليت اشتراها يف تراخيص استخدام الصور اءهوشرك يونوسات أشرك معه بعض وكاالت شقيقة

الحظ االجتمـاع مشـاركة برنـامج يونوسـات يف أنشـطة تنميـة القـدرات والتـدريب         و  -٥١
والحـظ االجتمــاع أن تلـك األنشـطة اســتهدفت     .الـيت تركـز علــى احلـد مـن خمــاطر الكـوارث     

ستشـعار عـن بعــد يف   حتسـني إدارة امليـاه مـن خــالل عمليـات املسـح اجليولـوجي وتقييمــات اال      
تشاد، وتنمية القدرات اإلقليمية على استخدام نظم املعلومات اجلغرافية واالستشـعار عـن بعـد    

، كومية الدولية املعنيـة بالتنميـة  للحد من خماطر الكوارث يف شرق أفريقيا بالتعاون مع اهليئة احل
تمـاع علمـاً بتأسـيس    وأحـاط االج  .ويف آسيا بالتعاون مع املركز اآلسـيوي للتأهـب للكـوارث   

مقــر اللجنــة االقتصــادية ، األول يف نــريويب والثــاين يف لربنــامجمكــتيب اتصــال إقليمــيني تــابعني ل
 .بانكوكب واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

ــامج األغذيــة العــاملي و  -٥٢ ، ءتطبيقــات الفضــا االجتمــاع بأنــه توســع يف تســخري   أبلــغ برن
قــد و .االت الطــوارئالتصــدي حلـ أنشــطة وعمليـات  دعم لــبيانــات رصـد األرض،   وخصوصـاً 
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االت الطــوارئ الرئيســية يف منطقــة الســاحل ويف  حلــ عمليــات التصــديربنــامج تنســيق التــوىل 
مجموعـات  لل مشـاركاً  أو قائـداً  جنوب السودان ويف اجلمهورية العربية السورية، بصفته قائداً

 ،وجسـتية واالتصـاالت يف حـاالت الطـوارئ    ألمن الغذائي العاملي واخلدمات اللاباملعنية العاملية 
 .التابعة للجنة الدائمة املشتركة بني الوكاالت

    
    مسائل أخرى  -ثالثا  
    املفتوحة غري الرمسيةاجللسة   -ألف  

جلســة مفتوحــة غــري رمسيــة علــى مــدار  ٢٠١٣آذار/مــارس  ١٢الثالثــاء يــوم مــت ظُِّن  -٥٣
ألمـم املتحـدة وغريهـا مـن أصـحاب      ابعة لتوكيانات  واًعض ةدول ٣٧فيها  تشارككله اليوم 

املصلحة، حول موضوع "الفضـاء واحلـد مـن خمـاطر الكـوارث: التخطـيط ملسـتوطنات بشـرية         
املفتوحة غري الرمسية إىل تعزيز احلوار بـني املشـاركني مـن    اجللسة رمت و .قادرة على الصمود"

ويـرد   .ا املوضـوع العـام  خالل إبـراز أمثلـة توضـح كيفيـة اسـتجابة منظومـة األمـم املتحـدة هلـذ         
  .املفتوحة غري الرمسية يف املرفق الثالث هلذا التقريراجللسة برنامج 

ــة للصــمود يف     اجللســةوركــزت   -٥٤ ، الــيت تضــمنت حلقــيت نقــاش، علــى املفــاهيم احملوري
 - الريفيـة وهي التخطيط احلضري وختطيط استخدام األراضي والتنمية  -املستوطنات البشرية 

تناولـت   .تطـوير ُبـىن حتتيـة مسـتدامة للبيانـات املكانيـة      بشأن وجهات النظر الشائعة وحبثت الدورة 
املكانيـــة يف التخطـــيط اجلغرافيـــة نقـــاش الصـــباحية مســـألة التوســـع يف اســـتخدام البيانـــات الحلقـــة 

نقـاش الـيت عقـدت بعـد الظهـر اسـتعرض       الويف حلقـة   .احلضري لتعزيـز قـدرة املـدن علـى الصـمود     
إدمـــاج تكنولوجيـــا الفضـــاء يف ختطـــيط اســـتخدامات باملتعلقـــة يات والفـــرص املشـــاركون التحـــد

  .األراضي ويف استراتيجيات التنمية الريفية من أجل ضمان الفعالية يف إدارة الكوارث
لالستفادة من محلة "إكساب املدن القـدرة   غري الرمسية منرباًاجللسة املفتوحة لت شكَّو  -٥٥

 ٢٠١٠الكـوارث يف عـام   خمـاطر  األمم املتحـدة للحـد مـن    على الصمود"، اليت أسسها مكتب 
راء كيانات منظومـة األمـم املتحـدة    آلتباحث يف اكما أتاحت فرصة  ؛شريكا ٢٠بالتعاون مع 

وهتـدف دورة   .العـاملي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث     للمحفـل  يف ضوء التحضري للـدورة الرابعـة   
مجيـع األطـراف الفاعلـة    تبذهلا ائمة ومستمرة جهود د احلايل إىلالزخم  حتويلالرابعة إىل احملفل 

(احلكومـــات، واملنظمـــات غـــري احلكوميـــة واتمـــع املـــدين والوكـــاالت واملنظمـــات الدوليـــة   
ــا االضــطالع مبســؤوليتها        ــة والقطــاع اخلــاص) لكــي يتســىن هل ــة والتقني واملؤسســات األكادميي

  .املشتركة يف احلد من املخاطر، وتعزيز صمود اتمعات
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مـن أجـل تعزيـز    تكنولوجيا الفضـاء وتطبيقاهتـا   موضوع استخدام على ظهر التركيز وأ  -٥٦
ــاره       ــام الكــوارث يف ســياق ختطــيط اســتخدامات األراضــي وختطــيط املــدن، باعتب الصــمود أم

مــن املســتمدة لبيانــات واملعلومــات ادور أمهيــة االعتــراف بتنــامي  ،موضــوع اجللســة الرئيســي
 .املسـتدامة التنميـة  حتقيـق  بشـأن احلـد مـن خمـاطر الكـوارث و      يف اختاذ قرارات مسـتنرية  الفضاء
مــع نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين بالتنميــة املســتدامة  متســقاً اجللســة موضــوع كــان كمــا 

باألمهيـة االقتصـادية واالجتماعيـة حلسـن إدارة     فيه الدول األعضـاء   ت)، الذي أقر"٢٠ريو+"(
يف النمــو االقتصــادي، والتنــوع  اصــة إســهامه ، وخبالتربــةحســن إدارة  ذلــك مبــا يف ؛األراضــي

البيولوجي، واألمن الزراعي والغذائي املستدام، والقضاء علـى الفقـر، ومتكـني املـرأة والتصـدي      
  .لتغري املناخ، وحتسني توافر املياه

    
    برنامج العمل املقبل  - باء  

  عة والثالثني كما يلي:اتفق االجتماع على أن يكون جدول األعمال املؤقت لدورته الراب  -٥٧
  .افتتاح الدورة  -١  
  .إقرار جدول األعمال  -٢  
لتعـاون  مـن أجـل ا  املسـتقبلية ذات االهتمـام املشـترك    الـربامج  وتنسيق اخلطـط    -٣  

وتبــادل وجهـــات النظـــر بشـــأن األنشـــطة احلاليـــة يف جمـــال التطبيـــق العملـــي  
  .لتكنولوجيا الفضاء وما يتصل به من جماالت

  .لوجيا الفضاء يف التكيف مع تغري املناخ وختفيف حدتهمسامهة تكنو  -٤  
  .لطوارئوالتصدي لتسخري تكنولوجيا الفضاء للحد من خماطر الكوارث   -٥  
البيانــات املكانيــة، واألنشــطة املتصــلة بفريــق األمــم املتحــدة العامــل  اســتخدام   -٦  

  .املتحدةاملعين املعلومات اجلغرافية ومرفق البيانات املكانية اخلاص باألمم 
منظومـة  ضـمن  الفضـاء  ذات الصـلة ب نشـطة  األتقرير األمني العـام عـن تنسـيق      -٧  

  .٢٠١٥-٢٠١٤األمم املتحدة: التوجهات والنتائج املرتقبة للفترة 
ــني الوكــاالت يف          -٨   ــاون ب ــات التع ــن مبــادرات وتطبيق ــر خــاص ع ــداد تقري إع

  .بالفضاءذات الصلة املسائل 
ع املشـترك بــني الوكــاالت بشـأن أنشــطة الفضــاء   وسـائل تعزيــز دور االجتمــا   -٩  

  .اخلارجي
  مسائل أخرى  -١٠  
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ــه ملكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن      و  -٥٨ الكــوارث خمــاطر أعــرب االجتمــاع عــن امتنان
  .ترتيبات ممتازة للدورةا اضطلع به من الستضافة دورته الثالثة والثالثني ومل

، بـالتزامن  ٢٠١٤الثني يف آذار/مـارس  عقـد دورتـه الرابعـة والـث    اتفق االجتماع على و  -٥٩
ألوجـه التـآزر بـني     مع اجتماع فريق األمـم املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة، نظـراً       

مفتوحـة غـري رمسيـة    جلسـة  واتفق االجتماع علـى عقـد    .هاتني اآلليتني للتنسيق بني الوكاالت
وينبغـي أن حتـدد    .الحقـاً الـدورة   ضـوعُ موُيحـدَّد   دورتـه املقبلـة، علـى أن   أثناء ملدة يوم كامل 

 ،الـدورة الرابعـة والـثالثني   خالل الفتـرة الفاصـلة بـني الـدورتني اجلهـة الـيت ستستضـيف        األمانة 
 .بالتشاور مع الرئيسني املشاركني للفريق العامل وذلك

الحظ االجتماع مع التقدير أن اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ  و  -٦٠
ويف هـذا الصـدد طلـب االجتمـاع إىل      .استضافة إحدى الدورات يف املستقبل القريبعرضت 

بـالتزامن   ٢٠١٥اللجنة واألمانة دراسة جـدوى تنظـيم دورة االجتمـاع املقـرر عقـدها يف عـام       
حتقيـق  مع املؤمتر الوزاري املقترح املعين بتطبيقات الفضاء للحد من خماطر الكـوارث وإدارهتـا و  

املستدامة يف آسيا واحملـيط اهلـادئ، وحبـث إمكانيـة تركيـز تقريرهـا اخلـاص القـادم علـى           التنمية
للتقريــر اخلــاص الســابق الــذي صــدر بعنــوان   ةآســيا واحملــيط اهلــادئ، باســتخدام صــيغة مشــاهب 

  .)A/AC.105/941( منظومة األمم املتحدة"الفضاء لصاحل أفريقيا: إسهامات "فوائد 
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      املرفق األول
  بأمساء املشاركني يف الدورة الثالثة والثالثني لالجتماع املشترك  قائمة    

  يف جنيف  ةأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودواملعين ببني الوكاالت 
      ٢٠١٣آذار/مارس  ١٤إىل  ١٢يف الفترة من 

(مكتــب األمــم املتحــدة للحــد مــن      H. Molin-Valdés  :ةالرئيس
  خماطر الكوارث)

  تب شؤون الفضاء اخلارجي)(مكN. Hedman  األمني:
 (مكتب شؤون الفضاء اخلارجي) A. Duysenhanova األمني املساعد:

 ألمم املتحدةاأمانة 
 K. Wang اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 E. Longworth  مكتب األمم املتحدة للحد من خماطر الكوارث
J. Harding 

 L. St.-Pierre مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

 برامج األمم املتحدة وصناديقها
 R. Witt برنامج األمم املتحدة للبيئة

التابع برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية 
  عهد األمم املتحدة للتدريب والبحثمل

E. Bjorgo 
O. van Damme 
R. Dave 

 T. Hitchens  معهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح (مراقب)
B. Baseley-Walker 
D. Porras 

  األخرى يف منظومة األمم املتحدةواملؤسساتالوكاالت املتخصصة
 C. Trincia منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

 A. Matas االحتاد الدويل لالتصاالت
 D. Kaatrud برنامج األغذية العاملي

 J. Lafeuille املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية

  هيئات أخرى
نعاش التابع املرفق العاملي للحد من الكوارث واإل

 للبنك الدويل
K. Saito 
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      املرفق الثاين
جدول أعمال الدورة الثالثة والثالثني لالجتماع املشترك بني الوكاالت     

 يف جنيف، يف الفترة مناملعقودة أنشطة الفضاء اخلارجي، واملعين ب
    ٢٠١٣آذار/مارس  ١٤إىل  ١٢
  .افتتاح الدورة  -١
  .إقرار جدول األعمال  -٢
تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشـطة احلاليـة يف جمـال التطبيـق العملـي        -٣

  :املتصلة به االتوالتكنولوجيا الفضاء 
اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف الصـلة    (أ)  

ة مؤسســات منظومــة األمــم املتحــدة يف ميــدان علــوم وتكنولوجيــا  بــني أنشــط
  والية تلك املؤسسات؛ضمن الفضاء وتطبيقاهتا والربامج املندرجة 

  تقرير خاص حول موضوع الفضاء يف خدمة الزراعة واألمن الغذائي؛  (ب)  
ضــمن  ءالفضــاذات الصــلة بنشــطة األتنســيق عــن إعــداد تقريــر األمــني العــام   (ج)  

  ؛٢٠١٥-٢٠١٤للفترة املرتقبة والنتائج التوجهات ألمم املتحدة: منظومة ا
متابعــة أنشــطة ووســائل مواصــلة تعزيــز التنســيق والتعــاون بــني الوكــاالت يف    (د)  

  .األنشطة املتصلة بالفضاء
بفريـق األمـم املتحـدة العامـل املعـين      ذات الصـلة  استخدام البيانات املكانية، واألنشـطة    -٤

  .لبيانات املكانيةل مرفقة واملعلومات اجلغرافي
  .الفضاء وتغري املناخ  -٥
االت التصــدي حلـــ حلــد مــن خمــاطر الكــوارث و    الفضــائية يف ا تكنولوجيــات  اســتخدام ال   -٦

  .الطوارئ
  مسائل أخرى  -٧
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      املرفق الثالث
 املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشتركاجللسة جدول أعمال     

يف جنيف املعقودة اخلارجي،  أنشطة الفضاءواملعين بالوكاالت  بني
    ٢٠١٣آذار/مارس  ١٢ يف

الفضاء واحلد من خماطر الكوارث: التخطيط ملستوطنات "املوضوع احملوري:     
      "بشرية قادرة على الصمود

 مكتب األمم( Margareta Wahlström مالحظات استهاللية
  )لحد من خماطر الكوارثلاملتحدة 

Niklas Hedman )مكتب شؤون الفضاء 
  )اخلارجي

استخدام   حلقة النقاش ألف: حنو إكساب املدن القدرة على الصمود: التوسع يف
 البيانات اجلغرافية املكانية يف التخطيط احلضري

 عروض اإليضاحية:ال
 -  اجلويفمن الفضاء اخلارجي إىل الفضاء 

مساعدة املدن لتصبح أكثر قدرة على 
  الصمود

Han Admiraal وAntonia Cornaro ) جلنة
نفاق الدولية لألللرابطة التابعة اجلويف الفضاء 
  )اجلويفوالفضاء

التطبيقات األرضية للتكنولوجيات 
القدرة على الصمود الفضائية واكتساب 

: قادرة على البقاء مدينةتأسيس من أجل 
 وجهة نظر أكادميية

-Université Marne-laيوسف دياب (جامعة 
Valleeباريس الشرقية، فرنسا ،(  

عمليات التخطيط احلضري املتكامل آفاق 
 للحد من خطر الكوارث والتكيف

Esteban Leon مم املتحدة (برنامج األ
  )للمستوطنات البشرية

(مكتب األمم املتحدة  Helena Molin-Valdés "إكساب املدن القدرة على الصمود"محلة 
 لحد من خماطر الكوارث)ل

ختطيط استخدامات األراضي والتنمية استراتيجيات فضاء يف تكنولوجيا الدمج حلقة النقاش باء: 
 على حنو فعالالريفية من أجل إدارة الكوارث

 العروض اإليضاحية:
تكنولوجيا الفضاء لتحقيق الفعالية يف دمج 

حنو إكساب اتمعات  -إدارة الكوارث 
 القدرة على الصمود

Keiko Saito  املرفق العاملي للحد من)
  نعاش التابع للبنك الدويل)إلالكوارث وا
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تكنولوجيات الفضاء لتحقيق دمج 
  الفعالية يف إدارة الكوارث

Einar Bjorgo  برنامج التطبيقات الساتلية)
العملياتية التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب 

  والبحث)
الفضاء واحلد من خماطر الكوارث: 

التخطيط لبناء مستوطنات بشرية قادرة 
  على الصمود

Juan-Carlos Villagran  برنامج األمم املتحدة)
من الفضاء يف املستمدة الستخدام املعلومات 

، التابع لطوارئوالتصدي لإدارة الكوارث 
  كتب شؤون الفضاء اخلارجي)مل

(الربنامج األورويب لرصد األرض 
 جهاز: نظرة عامة و)(كوبرنيكوس)

 إدارة حاالت الطوارئ

Frédéric Bastide ج األورويب لرصد (الربنام
  )(كوبرنيكوس)األرض 

، مديرة حلقة النقاش Helena Molin-Valdés  مالحظات ختامية
  ، مدير حلقة النقاش باءLuc St.-Pierreألف، و
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