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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعتمد هذا التقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي يف دورته السابعة  *   

 .٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩ إىل ١٧والعشرين، املعقودة من 
 

140207    V.07-80417 (A) 
*0780417* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
      يف األغراض السلمية

تقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي   
   *عن أعمال دورته السابعة والعشرين

   )٢٠٠٧يناير    / كانون الثاين     ١٩-١٧فيينا،     (  
 احملتويات   

 
   الفقرات الصفحة
......................................................................................مقدمة ٣-١ ٣ -أوال
.......................................................املسائل الفنية اليت نظر فيها االجتماع   ٧٤-٤ ٣ -ثانيا

٣٧-٤ ٣ 
التنسيق بني اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة الراهنة يف جمال التطبيق

................................العملي لتكنولوجيا الفضاء وااالت ذات الصلة ا 
-ألف

....املي للتنمية املستدامة   النتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر القمة الع  ٤٢-٣٨ ١١  -باء

٤٩-٤٣ ١٢ 
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي

...................................................واستخدامه يف األغراض السلمية    
-جيم 

٥٦-٥٠ ١٣ 

استخدام منظومة األمم املتحدة مليثاق التعاون لتحقيق االستخدام املنسق للمرافق
كوارث طبيعية أو تكنولوجية، وأساليب زيادة التعاونالفضائية يف حال وقوع 

...................العمليايت على استخدام تكنولوجيا الفضاء يف التصدي للطوارئ   

-دال

٦٣-٥٧ ١٥ 
الدروس املستفادة والتطبيقات اجليدة يف استخدام تكنولوجيات الفضاء من أجل

............................................دعم جهود اإلغاثة واحلد من الكوارث   
-هاء
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   الفقرات الصفحة

٦٨-٦٤ ١٧ 
ت منظومة األمم املتحدة يف عملية إنشاء الفريق املختص برصدمشاركة هيئا

.............................................................................األرض
-واو

.....التوعية العامة وتبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون املشترك بني الوكاالت    ٧٤-٦٩ ١٨ -زاي
...............................................................................مسائل أخرى ٨٣-٧٥ ٢٠ -ثالثا

٧٩-٧٥ ٢٠ 

ضاء اخلارجي يفتعزيز مشاركة هيئات األمم املتحدة يف عمل جلنة استخدام الف          
األغراض السلمية وعمل جلنتيها الفرعيتني ويف أنشطة االجتماع املشترك بني

..........................................الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي  

-ألف

................................................................برنامج العمل املقبل ٨٣-٨٠ ٢٠  -باء
 املرفقات    

٢٣ 
الوكاالت املعين بأنشطةقائمة بأمساء املشاركني يف الدورة السابعة والعشرين لالجتماع املشترك بني    

............................٢٠٠٧يناير   / كانون الثاين ١٩ إىل   ١٧الفضاء اخلارجي، املعقودة يف فيينا من 
-األول

٢٤ 
جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء

....................................٢٠٠٧يناير / كانون الثاين ١٩ إىل  ١٧اخلارجي، املعقودة يف فيينا من 
-الثاين

٢٦ 
املبادئ التوجيهية إلعداد املسامهات يف تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء داخل

.....................................................................................منظومة األمم املتحدة  
-الثالث

٣٠ 
جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء

.............................................٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين ١٩يينا يف  اخلارجي، املعقودة يف ف
-الرابع
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  مقدمة -أوال 
عقد االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي دورته السابعة                             -١

. ٢٠٠٧يناير  / كانون الثاين     ١٩ إىل    ١٧والعشرين يف مقر مكتب األمم املتحدة يف فيينا، من              
رئيسة  ) اليونسكو  (ظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة            وانتخبت يوالندا بريينغري من من     

 .وترد قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق األول هلذا التقرير                 . للدورة  

وافتتح االجتماع مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة ورحب                           -٢
 مؤخرا جلنة استخدام الفضاء       وأطلع االجتماع على األنشطة اليت اضطلعت ا           . باملشاركني   

اخلارجي يف األغراض السلمية لتعزيز استخدام تكونولوجيا الفضاء من أجل التنمية املستدامة                      
واستذكر املدير أن اللجنة ستحتفل بدورا اخلمسني باالقتران مع الذكرى                         . لصاحل اجلميع     

 يدور حول مدار      اخلمسني إلطالق الساتل سبوتنيك األول، وقد كان هو أول ساتل صناعي                      
معاهدة     ، وكذلك بالذكرى األربعني لبدء نفاذ            ١٩٥٧أكتوبر  / تشرين األول  ٤أرضي، يف     

املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك                          
 .١٩٦٧أكتوبر   / تشرين األول   ١٠ يف   )1(القمر واألجرام السماوية األخرى       

 . جدول األعمال الوارد يف املرفق الثاين هلذا التقرير               واعتمد االجتماع     -٣
  

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

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

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

أطلع أمني االجتماع املشاركني بإجياز على أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                            -٤
غراض السلمية وهيئتيها الفرعيتني، موجهاً اهتمامهم إىل املسائل املتصلة بالتنسيق بني                       األ

 .الوكاالت   

وقد الحظت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي                        -٥
، العمل الذي اضطلع به         ٢٠٠٦يف األغراض السلمية، يف دورا الثالثة واألربعني، عام               

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).٢١-د (٢٢٢٢مرفق قرار اجلمعية العامة  )1(
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وكان معروضا على اللجنة         . الجتماع املشترك بني الوكاالت يف دورته السادسة والعشرين                     ا
 وكذلك تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة               (A/AC.105/859)الفرعية تقرير االجتماع        

التوجهات والنتائــج املرتقبة بشأن الفترة          : ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة            
٢٠٠٧-٢٠٠٦ (A/AC.105/858). 

وأبلغ ممثلو هيئات األمم املتحدة املشاركة يف االجتماع عن أنشطة مؤسسام                       -٦
وأُدرجت األنشطة اليت تنطوي على تعاون كبري بني            . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧وخططها لعامي    

تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن               هيئات األمم املتحدة يف       
 .(A/AC.105/886) ٢٠٠٨-٢٠٠٧التوجهات والنتائــج املرتقبة للفترة                         : تحدة    منظومة األمم امل          

وأحاط االجتماع علما بتقرير خبري األمم املتحدة املعين بالتطبيقات الفضائية التابع                           -٧
  ٢٠٠٦ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي بشأن األنشطة اليت جرى االضطالع ا يف عام                             

ذلك عن توجه برنامج األمم املتحدة للتطبيقات            واألنشطة املقبلة واملخطط هلا، وك     
 وقد أسهمت عدة هيئات من هيئات األمم املتحدة يف تعريف الربنامج                      )2(.الفضائية 

ودعا خبري التطبيقات الفضائية مؤسسات منظومة األمم املتحدة إىل                   . وشاركت يف أنشطته      
 .مواصلة اإلسهام يف األنشطة اليت مها         

، اليت     )اليونيدو  (طة منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية             والحظ االجتماع أنش      -٨
وتنظر اليونيدو بصفة خاصة يف       . تسعى إىل حتقيق مشاركة أكرب يف األنشطة املتصلة بالفضاء              

تطبيقات يف جماالت االتصاالت السلكية والالسلكية واالستشعار عن بعد من أجل إدارة                         
هيم يف مرحلة أولية وتسعى اليونيدو إىل التعاون مع               وال تزال املفا  . املوارد وإدارة الكوارث       

 .املنظمات ذات الصلة     

والحظ االجتماع اخلطط احلالية واملقبلة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط                          -٩
يف تنفيذ برنامج التطبيقات الفضائية اإلقليمي من أجل التنمية املستدامة             ) اإلسكاب    (اهلادئ   

 تطبيقات التكنولوجيات الفضائية من أجل التنمية من خالل التعاون                   لتعزيز  )3()ريساب   (
املؤمتر الوزاري املعين بالتطبيقات الفضائية          ويروج برنامج ريساب، الذي أنشأه          . اإلقليمي  

، آلليات التعاون اإلقليمي          ١٩٩٤ يف عام     ألغراض التنمية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ             
الفضائية، مبا يف ذلك التعاون مع منظمة األمم املتحدة                بشأن قدرات دعم إدارة الكوارث             

امللتقى   واالحتاد الدويل لالتصاالت ومبادرات إقليمية أخرى، مثل                  ) الفاو  (لألغذية والزراعة     
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .http://www.unoosa.org/oosa/en/sapidx.htmانظر املوقع  )2(
 .http://www.unescap.org/icstd/SPACE/resap/resap_main.aspانظر املوقع  )3(
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هيئة آسيا واحمليط اهلادئ للتعاون املتعدد             و االقليمي للوكالة الفضائية آلسيا واحمليط اهلادئ            
، سيعقد املؤمتر     ٢٠٠٧ويف عام    . والتطبيقات الفضائية   األطراف يف ميدان التكنولوجيا        

. الوزاري الثالث الذي سيناقش فيه تطور برنامج ريساب واستراتيجيته وخطط عمله املقبلة                             
وقد دعت اإلسكاب هيئات أخرى من هيئات األمم املتحدة إىل املشاركة يف تلك املبادرات                             

 .يف منظمة آسيا واحمليط اهلادئ       

اع خمتلف األنشطة املتصلة بالفضاء اليت تضطلع ا اللجنة االقتصادية                   والحظ االجتم   -١٠
وتقدم اللجنة الدعم لوضع سياسات واستراتيجيات البىن التحتية الوطنية للبيانات                         . ألفريقيا 
، ستنظم اللجنة االقتصادية ألفريقيا الدورة اخلامسة هليئتها              ٢٠٠٧أبريل /ويف نيسان   . الفضائية 
، مبا يف ذلك اللجنتني الفرعيتني التابعتني هلذه اللجنة             ملعنية باملعلومات اإلمنائية    اللجنة ا  الفرعية،  

واملعنيتني بتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وباملعلومات األرضية، لتقدمي توجيهات                    
 .سياساتية وتقنية لتسخري املعلومات من أجل التنمية         

دولية للحد من الكوارث اليت            وأحاط االجتماع علما بأنشطة االستراتيجية ال           -١١
  مواجهة بناء قدرة األمم واتمعات على          : ٢٠١٥-٢٠٠٥يوجهها إطار عمل هيوغو       

 ومتضي االستراتيجية حنو اإلبالغ عن التنفيذ وإشراك اتمع املدين والقطاع                     )4(.الكوارث   
ت األمم     وأشار ممثل االستراتيجية إىل العديد من الفرص املتاحة للتعاون مع هيئا                      . اخلاص 
 .املتحدة  

والحظ االجتماع كذلك أن االحتاد الدويل لالتصاالت، وهو أقدم منظمة حكومية                              -١٢
، يواصل العمل على توحيد املقاييس وتنسيق الترددات فيما            ١٨٦٥دولية، أسست يف عام       

ويعد االحتاد، يف إطار واليته، توصيات وأدلة إرشادية وتقارير                  . يتصل باألنشطة الفضائية  
ول أجهزة االستشعار املنفعلة والفاعلة احملمولة على سواتل رصد األرصد، مبا يف ذلك                          تتنا

اتفاقية تامبريي اخلاصة بتوفري موارد           وأشار ممثل االحتاد إىل          . سواتل األرصاد اجلوية     
 اليت صدق       )5(.ةغاثإل  اات  االتصاالت السلكية والالسلكية للتخفيف من الكوارث ولعملي               

وتيسر االتفاقية نقل     . ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاين     ٨خلت حيز النفاذ يف        بلدا ود  ٣٥عليها  
معدات االتصاالت واستخدامها يف حاالت الطوارئ، وهو ما يهم بصفة خاصة املنظمات                              

 التابع لألمانة العامة      مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       املشاركة يف أنشطة إدارة الطوارئ، مثل            
، بالتقليل من التعقيدات التقنية املتصلة باالستخدام          الالجئني  مفوضية األمم املتحدة لشؤون     و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)4(  A/CONF.206/6و Corr.1 ٢، الفصل األول، القرار. 
 .٤٠٩٠٦، الرقم ٢٢٩٦، الد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )5(
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وأعرب االحتاد عن اهتمامه بالتعاون مع                . العملي ملعدات االتصاالت السلكية والالسلكية             
سائر هيئات األمم املتحدة يف استخدم البيانات األرضية الفضائية، األمر الذي أُحيل بشأنه                          

وأفاد ممثل برنامج األمم        . لعامل املعين باملعلومات اجلغرافية        فريق األمم املتحدة ا      إىل أنشطة    
بأن الربنامج سيسعده العمل مع االحتاد يف جمال تطبيقات نظم                      ) اليونيب  (املتحدة للبيئة    

 .املعلومات اجلغرافية والنماذج الرقمية لالرتفاعات              

. الفضاء    لتكنولوجيا   مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية      والحظ االجتماع استخدام        -١٣
) اليونيتار  (معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث            ويستخدم املكتب خرائط مصورة يعدها          

، وتوزع من خالل املكاتب امليدانية التابعة           )يونوسات    (برنامج التطبيقات الساتلية العملياتية      
وسوف يترأس مكتب تنسيق       . كز املعلومات اإلنسانية      امر و )ReliefWeb()6( شبكة اإلغاثة   ل
شؤون اإلنسانية، باالشتراك مع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، فريق األمم                          ال

، وسوف يواصل الفريق      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية يف عامي            
 .الفضائية التابعة لألمم املتحدة         للبيانات   العامل تطوير البىن التحتية    

اليونيب املتصلة بالفضاء والحظ أن اليونيب سوف             وأُطلع االجتماع على أنشطة          -١٤
. يكثّف جهوده يف إطار عملية إصالح األمم املتحدة للبحث عن شراكات مع هيئات أخرى                                   

املنتدى البيئي الوزاري       /وسوف يستعرض االجتماع الرابع والعشرين لس إدارة اليونيب              
اهات يف البيئة العاملية واملسائل        ، االجت  ٢٠٠٧فرباير   / شباط  ٩ إىل   ٥ي، املقرر عقده من       العامل 

السياساتية املستجدة والتنسيق وإدارة شؤون البيئة على الصعيد الدويل، مبا يف ذلك فكرة                         
وقد أكملت شعبة اإلنذار املبكر والتقييم التابعة لليونيب عددا من               . إنشاء منظمة بيئية عاملية   

 ونشرا، وستواصل القيام بذلك           ٢٠٠٦م  التقييمات والتقارير املتعلقة باإلنذار املبكر يف عا          
كما ستواصل شعبة      . الرابع  " توقعات البيئة العاملية     "، حيث ستصدر تقرير          ٢٠٠٧يف عام    

 إلدارة     قاعدة البيانات اخلاصة مبعلومات املوارد العاملية             مراكز   اليونيب هذه تشغيل شبكة      
بعد، وذلك يف إطار استراتيجية         البيانات البيئية، ونظم املعلومات اجلغرافية واالستشعار عن           

 .املقترحة " مرصد البيئة  "

، قدم     ٢٠٠٦ويف عام   . وأحاط االجتماع علما بتقرير اليونيتار عن برنامج يونوسات            -١٥
يونوسات الدعم إىل هيئات خمتلفة يف منظومة األمم املتحدة من خالل قدراته اخلاصة                         

دم املعلومات اجلغرافية يف جماالت         مبواجهة األزمات ورسم اخلرائط سريعا وبصفته جهة تق           
ويف لبنان، جنح يونوسات يف نشر موظفني يف امليدان                   . مثل التنمية املستدامة وخفض املخاطر        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)6( http://www.reliefweb.int. 
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كما عزز التنسيق مع شبكة اإلغاثة التابعة ملكتب تنسيق الشؤون                   . للتحقق من سالمة نواجته      
 .اإلنسانية

ضاء اليت تضطلع ا منظمة الصحة             والحظ االجتماع خمتلف األنشطة املتصلة بالف          -١٦
العاملية، مبا يف ذلك استخدام التصوير الساتلي يف مكتب املنظمة اإلقليمي جلنوب شرق آسيا                           
للدعوة إىل ضرورة احلد من تلوث اهلواء واالحترار العاملي؛ واستخدام الصور اانية لتحسني                            

 املتزايد من املبادرات يف جمال       ؛ والعدد  )الطرق واألار    (نوعية بعض الطبقات املواضيعية    
. التطبيب عن بعد؛ والتقدم احملرز يف توسيع نطاق الشبكة اخلاصة العاملية التابعة للمنظمة                          

 .وأُبلغ أيضا عن تطوير أدوات جديدة، وكذلك عن اجلهود املبذولة جلمع البيانات مسبقا                          

ية الذي تضمن معلومات        وأحاط االجتماع علما بتقرير املنظمة العاملية لألرصاد اجلو            -١٧
عن التطورات احلديثة العهد يف برنامج املراقبة العاملية للطقس التابع للمنظمة، مبا يف ذلك                        

وواصلت   . نظام املراقبة العاملي الفضائي، الذي تشغله املنظمات املعنية بسواتل األرصاد اجلوية                      
منظومة األمم املتحدة،        املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، بالتعاون مع هيئات أخرى يف                      

الفريق املختص       واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض          مشاركتها القوية يف مبادرات عاملية مثل            
النظام العاملي       التابعة للفريق و   ) جيوس  (املنظومة العاملية لنظم رصد األرض         وبرصد األرض    

 .لرصد املناخ    

،   ٢٠٠٦ع لليونسكو يف عام        والحظ االجتماع أنشطة برنامج الفضاء والتعليم التاب               -١٨
امللتقى االقليمي للوكالة الفضائية         اليت نفّذت بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي و               

الفريق   وتترأس اليونسكو حاليا     .  واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية         آلسيا واحمليط اهلادئ   
  ة بسواتل رصد األرض   للجنة املعني   التابع   العامل املعين بالتعليم والتدريب وبناء القدرات          

والحظ    . لفريق املختص برصد األرض         وستشارك يف رئاسة جلنة بناء القدرات التابعة ل                 
االجتماع أيضا أنشطة اليونسكو يف أفريقيا يف جمال إدارة موارد املياه باستخدام تكنولوجيا                                 

الدولية بشأن    الفضاء يف إطار مبادرة تايغر التابعة لوكالة الفضاء األوروبية وبرنامج الشراكة                  
 .اهليدرولوجيا الفضائية التابع لليونسكو        

والحظ االجتماع أن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني تستخدم صورا عالية                            -١٩
وقد    . االستبانة لرسم خرائط ملخيمات الالجئني ومستوطنات األشخاص املشردين داخليا                   

 ات وخدمات االستشعار         يسرت شراكة أبرمت مع برنامج يونوسات الوصول إىل بيان             
 .عن بعد  
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تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة  يف املسامهاتمشروع املبادئ التوجيهية بشأن  -٢ 
  ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة

كان االجتماع قد اتفق يف دورته السادسة والعشرين على وضع مبادئ توجيهية                              -٢٠
تقرير األمني العام عن تنسيق   تحدة على إعداد مسامهاا يف           دقيقة ملساعدة هيئات األمم امل       

 وملساعدة االجتماع على اإلبقاء            األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة              
واتفق االجتماع على أن يوضع مشروع            . على التقرير ضمن حدود الصفحات املقررة            

ل التابعة له خالل فترة ما بني         املبادئ التوجيهية بصفة مشتركة مع مجيع جهات الوص          
 .الدورات   

ووفقا لذلك االتفاق، أعد مكتب شؤون الفضاء اخلارجي مشروعا أوليا للمبادئ  -٢١
. ٢٠٠٦مايو / اخلاص باالجتماع يف أيار)7(التوجيهية ونشره للنقاش على ركن احلوار الشبكي

لتوجيهية، اليت استخدمت وبناء على املشروع األويل، مت التوصل إىل اتفاق بشأن املبادئ ا
 .لوضع تقارير لكي ينظر فيها االجتماع املشترك بني الوكاالت يف دورته السابعة والعشرين

واستعرض االجتماع املبادئ التوجيهية واعتمدها، بصيغتها الواردة يف املرفق الثالث                       -٢٢
 .هلذا التقرير  

  
 لة بالفضاء ضمن األنشطة ذات الصهيكل تقرير األمني العام عن تنسيق -٣ 

  منظومة األمم املتحدة
تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة               استعرض االجتماع اهليكل احلايل ل          -٢٣

بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة، حسبما نقحه االجتماع يف دورته املعقودة يف عام                         
 ).A/AC.105/791انظر املرفق الثالث للوثيقة        (٢٠٠٣

. الجتماع أن ينقح اهليكل، الذي يرد يف تذييل املرفق الثالث هلذه الوثيقة               وقرر ا   -٢٤
واتُّفق على أن يعيد االجتماع النظر يف قيمة مصفوفة أمساء املشاركني والربامج ذات الصلة                              

 .بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة يف دورته القادمة              
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)7( http://www.itu.int/jive/index.jspa?categoryID=176. 
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: منظومة األمم املتحدةضمن ارجي تقرير األمني العام عن تنسيق أنشطة الفضاء اخل -٤ 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٧لفترة املرتقبة بشأن ااالجتاهات والنتائج 

تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات        كان معروضا على االجتماع مشروع          -٢٥
 التوجهات والنتائــج املرتقبة بشأن الفترة       : الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة         

٢٠٠٧-٢٠٠٦ (A/AC.105/886).               والتقرير هو احلادي والثالثون عن املوضوع، ويتضمن 
املعلومات الواردة من هيئات األمم املتحدة بشأن املبادرات اجلديدة الرئيسية واألنشطة اليت                       

 .تشارك فيها هيئتان وأكثر من هيئات األمم املتحدة ويعد وفقا للمبادئ التوجيهية                      

بغي أن حيدد املبادرات واألنشطة الرئيسية اليت            واتفق االجتماع على أن التقرير ين       -٢٦
واستعرض مشروع التقرير         . تشجع التعاون والتنسيق بني الوكاالت وتعززمها وتسهم فيهما                  

وستنظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف النص النهائي للتقرير يف دورا الرابعة                     . وعدله   
 .واألربعني 

  
  فيما يتعلق بالفضاء   تطبيقات التعاون املشترك بني الوكاالت       مبادرات و  إعداد تقارير عن     -٥ 

استذكر االجتماع أن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة                           -٢٧
، هيئات األمم املتحدة         ٢٠٠٣العلمية والتقنية التابعة هلا قد دعتا، بناء على اقتراح قُدم عام                  

واستذكر االجتماع أيضا          . جنة الفرعية عن مواضيع حمددة        إىل تقدمي تقارير سنوية إىل الل          
، بشأن إعداد تقرير         ٢٠٠٥االتفاق الذي مت التوصل إليه يف دورته اخلامسة والعشرين، عام                      

التكنولوجيات الفضائية اجلديدة والناشئة من أجل التعاون بني               "منفصل عن موضوع     
 ٢٠٠٦قنية يف دورا الثالثة واألربعني يف عام                يقدم إىل اللجنة الفرعية العلمية والت           " الوكاالت   

 ).A/AC.105/842 من الوثيقة   ١٩انظر الفقرة   (

وكان االجتماع قد اتفق، يف دورته السادسة والعشرين، على تعليق إعداد تلك                               -٢٨
الوثيقة بغية القيام، يف دورته السابعة والعشرين، بتقييم احلاجة إىل املعلومات املُراد عرضها يف                           

تقرير الثاين وقيمة تلك املعلومات، والنظر يف إعادة توجيه التقرير صوب جماالت مواضيعية                        ال
 .حمددة  

 .واتفق االجتماع على مواصلة تعليق إعداد تقرير بشأن مواضيع حمددة                -٢٩
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  سبل تعزيز زيادة التنسيق والتعاون املشترك بني الوكاالت على تنفيذ األنشطة الفضائية                  -٦ 
الجتماع عددا من املشاريع واملبادرات املشتركة اليت تضطلع ا هيئات                          الحظ ا  -٣٠

كما الحظ االجتماع عددا من الدعوات اليت قدمها ممثلو عدة هيئات من                              . األمم املتحدة    
 .هيئات األمم املتحدة إىل املشاركني يف االجتماع لكي ينخرطوا يف مبادرات مشتركة                           

لشفوي الذي قدمه أمني االجتماع بشأن إقامة صلة                  وأحاط االجتماع علما بالتقرير ا         -٣١
أوثق بني أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية لتنفيذ توصيات مؤمتر                          
األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية                             

واتفق االجتماع على أن ااالت            . ةوأعمال جلنة التنمية املستدام       ) اليونيسبيس الثالث    (
املواضيعية اليت تتناوهلا جلنة التنمية املستدامة توفر إطارا ميكن ألعضاء االجتماع أن يقدموا                   

كما أحاط االجتماع علما بإعداد تقرير جلنة التنمية املستدامة                . من خالله إسهامات قيمة       
يف أعمال جلنة التنمية         راض السلمية    إسهام جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغ                  "املعنون   

الفضاء من أجل التنمية        : ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة    املستدامة فيما يتعلق باموعة املواضيعية      
 ".املستدامة 

مكتب تنسيق الشؤون      والحظ االجتماع يف هذا الصدد العرض الذي تقدم به                      -٣٢
ية التابعة لألمانة العامة يف        بإجراء اتصال مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماع               اإلنسانية

 .نيويورك وتوجيه انتباهها إىل أعمال االجتماع           

باالتساق     وأحاط االجتماع علما بتقرير فريق األمني العام الرفيع املستوى واملعين                -٣٣
على نطاق منظومة األمم املتحدة يف جماالت التنمية واملساعدات اإلنسانية والبيئة، املعنون                      

والحظ االجتماع أن توصيات التقرير ينبغي أن           ). A/61/583انظر الوثيقة  " (توحيد األداء   "
وذُكر أن االجتماع قد يود أن ينسق              . تنفّذ بصفة أولية، يف ستة بلدان على أساس جترييب                 

إلعداد تقرير عن األنشطة املتصلة بالفضاء واليت تضطلع ا هيئات األمم املتحدة يف تلك                      
 .بادرة اإلصالح     البلدان، وذلك لإلسهام يف م         

واتفق االجتماع على النظر يف دورته القادمة يف اموعات املواضيعية للجنة التنمية                       -٣٤
املستدامة وإسهامه احملتمل يف تنفيذ توصيات فريق األمني العام الرفيع املستوى باعتبارها                         

 .وسيلة لزيادة تعزيز التعاون بني الوكاالت         

ته غري الرمسية املفتوحة الرابعة بشأن تبادل اآلراء                والحظ االجتماع أن موضوع جلس           -٣٥
بني ممثلي هيئات األمم املتحدة وممثلي الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                     
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استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء             "األغراض السلمية سوف يكون هو        
 ".حدة  ألغراض التنمية املستدامة يف منظومة األمم املت         

واتفقت جهات الوصل اخلاصة باالجتماع املشترك بني الوكاالت على ذلك                     -٣٦
املوضوع يف ضوء البند املتعلق باستخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء والذي                           
سيدرج يف جدول أعمال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف إطار خطة                               

/  حزيران   ١٥ إىل    ٦ت، ابتداء من دورا اخلمسني، املقرر عقدها من                عمل مدا ثالث سنوا       
ويف العمل الذي سيضطلع به خالل السنة األوىل من خطة العمل، سوف                        . ٢٠٠٧يونيه 

تسعى اللجنة إىل استبانة وتقييم الصالت فيما بني احملافل الدولية القائمة، حيث ستجري                      
 التحتية للبيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء، من                الدول مناقشات فيما يتعلق بتنفيذ البىن          

 .أجل تفادي ازدواج جهود التعاون الدويل           

ووضع االجتماع جدول أعمال اجللسة غري الرمسية املفتوحة يف صورته النهائية،                    -٣٧
 .ويرد يف املرفق الرابع هلذا التقرير        

  
  القمة العامليالنتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر -باء 

  للتنمية املستدامة
قدم مكتب شؤون الفضاء اخلارجي القائمة املُحدثة باملبادرات والربامج الفضائية اليت                           -٣٨

تضطلع ا الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وضمن                                     
طة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة      منظومة األمم املتحدة واليت تستجيب لتوصيات حمددة ترد يف خ           

 وميكن االطالع على القائمة يف موقع الويب اخلاص بتنسيق األمم                )8(العاملي للتنمية املستدامة،    
  )9(.املتحدة ألنشطة الفضاء اخلارجي         

ووفقا لالتفاق الذي مت التوصل إليه يف دورة االجتماع السادسة والعشرين، عرض                         -٣٩
القائمة والفوائد      ،  ٢٠٠٦أبريل  / نيسان  ٣ رسالة مؤرخة      مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، يف           

 جيوس، اليت يرتبط عملها ارتباطا وثيقا بنتائج مؤمتر                 منظومة اليت ستجىن منها على أمانة         
 . العاملي  القمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 / أيلول٤ –أغسطس / آب٢٦للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، العاملي تقرير مؤمتر القمة  )8(

، ٢، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢سبتمرب 
 .املرفق

)9( http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/wssd/index.html. 
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وشجعت هيئات األمم املتحدة على مواصلة تقدمي معلومات حمدثة لكي تدرج يف                        -٤٠
فضاء اخلارجي، باعتباره أمانة االجتماع، دعوة جهات                     وسيواصل مكتب شؤون ال      . القائمة 

الوصل التابعة للمشاركني يف االجتماع املشترك بني الوكاالت إىل تقدمي معلومات حمدثة                         
واقترح، بصفة خاصة، أن تدرج يف القائمة معلومات االتصال                   . فصليا لكي تدرج يف القائمة          

 مواقع الويب اخلاصة باملشاريع من أجل تيسري            املباشر مبوظفي املشاريع ووصالت مباشرة إىل            
 .التفاعل وتعزيزه  

على   موقعا    والحظ االجتماع مع التقدير أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد أنشأ                       -٤١
   ضمن املوقع اخلاص بتنسيق األمم املتحدة ألنشطة الفضاء اخلارجي                 سهل االستعمال   الويب  

 . العاملي   وصيات اليت متخض عنها مؤمتر القمة           يتيح التجوال بني خمتلف املبادرات والت       

واقترح أن تدرج املنظمات وصلة إىل موقع الويب اخلاص بتنسيق األمم املتحدة                           -٤٢
 .ألنشطة الفضاء اخلارجي يف موقع كل منظمة على الويب               

  
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -جيم 

  مه يف األغراض السلمية واستخدا
على حالة تنفيذ توصيات        بإجياز     االجتماع     شؤون الفضاء اخلارجي         أطلع مكتب    -٤٣

 وخصوصا يف سياق العمل الذي اضطلعت به بعض أفرقة العمل وأنشطة                     اليونيسبيس الثالث،   
الذي     االستعراض اخلمسي      املتابعة اليت جرى االضطالع ا يف إطار خطة العمل الناجتة عن                   

 .)A/59/174انظر الوثيقة   (لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث       أجرته اجلمعية العامة      

  ٦١/١١٠ورحب االجتماع يف هذا الصدد بأن اجلمعية العامة قد قررت يف قرارها                      -٤٤
للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالستجابة يف                 املتحدة    األمم أن تنشئ برنامج   
  فضاء اخلارجي،      لبوصفه أحد برامج مكتب شؤون ا        ، وأن ينفّذ     "رسبايد  "حاالت الطوارئ     

وأن يعمل الربنامج حتت إشراف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وأن                                 
 .يتلقى منها التوجيه من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي               

واخلدمات     والحظ االجتماع أن الربنامج يهدف إىل توفري مجيع أنواع املعلومات                    -٤٥
الفضائية املتصلة بإدارة الكوارث جلميع البلدان ومجيع املنظمات الدولية واإلقليمية ذات                              

: الصلة دعما لدورة إدارة الكوارث بأكملها، وأنه سوف يركز على ثالثة حماور رئيسية، هي                                   
أن يكون وصلة شبكية للحصول على معلومات فضائية من أجل دعم إدارة الكوارث؛                              

 بني أوساط إدارة الكوارث واألوساط الفضائية؛ وميسرا لبناء القدرات وتعزيز                             وجسرا يربط  
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وسوف يكون للربنامج مكتبان، أحدمها يف بيجني                     . سيما يف البلدان النامية         املؤسسات، ال     
 . دولة  ١٢واآلخر يف بون، أملانيا، كما سيستفيد من دعم إقليمي توفره حنو                      

تنسيق واستبانة أوجه التآزر وتفادي ازدواج اجلهود                                والحظ االجتماع أمهية تعزيز ال                     -٤٦
 الرصد العاملي لألغراض البيئية                       مع سائر املبادرات القائمة، مثل منظومة جيوس ومبادرة برنامج                                       

ميثاق التعاون على حتقيق                وجلنة سيوس و        شراكة استراتيجية الرصد العاملي املتكاملة                           و واألمنية    
امليثاق       ( يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية                        االستخدام املنسق للمرافق الفضائية                      

 .االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث                           و ) الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى                       

والحظ االجتماع أن عدم توافر البيانات عقب وقوع كارثة يعيق إدارة الكارثة                                              -٤٧
. انات واألدوات املتاحة هلا                  بكفاءة وأن بعض الدول ال تعرف من أين ميكنها احلصول على البي                                          

كما الحظ االجتماع الدور                . اجلديد يف هذا الصدد              " سبايدر    "وميكن أن يساعد برنامج               
 .يف بناء نظم دولية شاملة لإلنذار املبكر                        " سبايدر    "املُحتمل لربنامج           

وأعمال عدة هيئات             " سبايدر    "والحظ االجتماع أوجه التآزر احملتملة بني برنامج                             -٤٨
  االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث                            األمم املتحدة، مثل اإلسكاب و                        ضمن منظومة         

مفوضية األمم      واليونيب و  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية       و االحتاد الدويل لالتصاالت         و
 . وبرنامج يونوسات ومنظمة الصحة العاملية         املتحدة لشؤون الالجئني      

املعنية بالنظم العاملية لسواتل                   الدولية       اللجنة    والحظ االجتماع بارتياح أيضا أن                    -٤٩
النظم العاملية     عزز استخدام      هيئة غري رمسية ت   لتكون مبثابة      ٢٠٠٥ة، اليت أنشئت يف عام              املالح    

التابع    ) GPS(يسر إمكانية التشغيل املتبادل للنظام العاملي لتحديد املواقع                                           ت و ة  لسواتل املالح         
التابع لالحتاد الروسي          ) غلوناس (اتل املالحة   والنظام العاملي لسو     األمريكية للواليات املتحدة    

، قد عقدت أول اجتماع هلا          التابع لالحتاد األورويب        " غاليليو   " املالحة الساتلية املقبل  ونظام
 .  يف فيينا   ٢٠٠٦نوفمرب   / تشرين الثاين    ٢ و ١يومي  

  
ق استخدام منظومة األمم املتحدة مليثاق التعاون لتحقيق االستخدام املنس -دال 

لمرافق الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية، وأساليب زيادة ل
  للطوارئالتصدي التعاون العمليايت على استخدام تكنولوجيا الفضاء يف 

الحظ االجتماع أن امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى قد نشط، طوال                              -٥٠
مكتب تنسيق الشؤون        املتحدة مثل     مرة من قبل هيئات تابعة لألمم         ٢٥،  ٢٠٠٦عام  

 وبرنامج األغذية العاملي والفاو واليونيب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي                  اإلنسانية
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. ، من خالل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، وبالتعاون مع برنامج يونوسات                      )اليونديب  (
للتصدي يف       ٢٠٠٦وقد كانت حاالت التنشيط اليت قامت ا هيئات األمم املتحدة يف عام                             

املقام األول لفيضانات، وكذلك حلالة ايال أرضي واحدة وحالة إعصار وحالة انسكاب                          
 .نفطي يف بلدان نامية    

والحظ االجتماع مع التقدير أن امليثاق الدويل ال يزال يوفر البيانات الساتلية جمانا،                       -٥١
أن هناك مشاركة متزايدة          وكثريا ما تستخدم تلك البيانات لعمليات إغاثة إنسانية خمتلفة، و                   

 .من قبل هيئات األمم املتحدة يف تنشيطه          

وأحاط االجتماع علما باالجتماع املعقود على نطاق منظومة األمم املتحدة بعنوان                    -٥٢
، الذي اشترك يف استضافته           "األمم املتحدة وامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى                  "

 .٢٠٠٦مارس    / آذار  ٢٠ اخلارجي يف جنيف يف         برنامج يونوسات ومكتب شؤون الفضاء         

والحظ االجتماع أن امليثاق الدويل ميثل، باالقتران مع تسع وكاالت فضائية، مبا يف                                 -٥٣
ذلك تشكيلة رصد الكوارث اليت تضم تركيا واجلزائر واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى                         

 على الطريقة اليت تعمل ا األمم            وايرلندا الشمالية ونيجرييا، آلية مفيدة وله تأثري مباشر               
 .املتحدة خالل الكوارث الطبيعية والتكنولوجية         

والحظ االجتماع أن نطاق امليثاق الدويل حمدد جدا وال يشمل سوى توفري بيانات                        -٥٤
ولتنشيط امليثاق من قبل هيئات األمم         . خام يف حاالت وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية          

ونوسات مبثابة هيئة إدارية للمشروع داخل األمم املتحدة،               املتحدة، يعمل برنامج ي   
وميزة هذا النهج هي        . الستخالص نواتج صاحلة لالستعمال النهائي بناء على البيانات اخلام                     

أن يونوسات يكون عادة مدركا متاما الحتياجات املستعملني من بني كيانات األمم املتحدة                          
وقد طلب االجتماع إىل مكتب           . وقوع الكارثة     ويوفر أوىل النواتج خالل ست ساعات بعد            

شؤون الفضاء اخلارجي أن يشجع امليثاق الدويل على النظر يف تطبيق اآللية على حاالت                        
 .٢٠٠٨-٢٠٠٧الكوارث اإلنسانية املعقدة إذا ما اقتضت احلاجة ذلك يف الفترة                   

ت الطوارئ     ميكن أن يكون آلية مفيدة حلاال          " سبايدر  "والحظ االجتماع أن برنامج          -٥٥
 .خالف الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية        

والحظ االجتماع أيضا القيود على تبادل البيانات اليت توفر من خالل آلية امليثاق                         -٥٦
الدويل فيما بني هيئات األمم املتحدة، بسبب القواعد احلالية بشأن الترخيص والسياسات                              

فريق األمم     ود من خالل مبادرات شىت مثل          املتعلقة بالبيانات، وأنه جتري معاجلة تلك القي           
 .، ويف إطار منظومة جيوس        املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية         
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  تكنولوجيات الفضاء استخدام املستفادة والتطبيقات اجليدة يف الدروس -اءه 
  الكوارث جهود اإلغاثة واحلد من دعم من أجل

 على دعوة ،٢٠٠٦عام  يف دورتـه املـنعقدة     ،اتفـق االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت          -٥٧
ــية باملســائل اإلنســانية     الســابعة والعشــرين عــن  دورتــهيف لإلبــالغ هيــئات األمــم املــتحدة املعن

اإلغاثة يف حاالت   جهـود  يف الفضـاء الـدروس املسـتفادة مـن اسـتخدام البـيانات املسـتمدة مـن               
 . وما يتصل ا من ممارسات فضلىالكوارث

وضع ب ة املفوضية اخلاصة  لشؤون الالجئني أنشط  األمم املتحدة   فوضـية    ممـثل م   عـرض و -٥٨
النظام العاملي أجهزة استقبال و  ملخـيمات الالجـئني الـيت تستخدم فيها الصور الساتلية،    خـرائط 
 وبــيانات تســجيل الالجـــئني لوضــع نظــام لـــلمعلومات     ، املواقــع، واخلــرائط املـــتاحة  لــتحديد 
ومجهوريــة تشــاد كــل مــن مات الالجــئني حــىت اآلن يف خــرائط ملخــيوضــع وجيــري . اجلغرافــية

 يف  خيمنيبنموذجني مل وقد متت االستعانة     .وكينيا وناميبيا تنـزانـيا املـتحدة وروانـدا وسرياليون        
  املشروعالجئ أثناء  ٩٥ ٠٠٠مـا جمموعـه       يأويـان  كانـا يف مجهوريـة تنـزانـيا املـتحدة        لوغوفـو   

 ،ويهــدف املشــروع  . خمــيمات الالجــئني ائطرخــلتوضــيح تطبــيق املــبادئ التوجيهــية لرســم     
 إىل تطوير ،دارة املخـيمات وتنسيقها  إىل عـرض اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء يف إ           باإلضـافة 

 يف النظامويشمل هذا  . املعلومات اجلغرافية  لنظام  أجـل ضـمان حتديـث متواصل       مـن القـدرات   
ــن    ــبقات م ــو ط ــبىنصــور للوغوف ــية  ل ــية األساس ــبل لشــوارعا ةكشــبكللمخــيمات  التحت وس 

التعليم أخرى كخدمات  ومواقع احلصـول عـلى املـاء الصـاحل للشرب ومرافق الصرف الصحي           
 واملؤشرات اليت وضعت لرصد     املعايري اجلغرافيةكما يوضح نظام املعلومات      .والصـحة واألمن  

 .، وذلك ألغراض التخطيط العيش يف املخيماتوظروفالرعاية 

 البيانات حتليل تطبيقلشؤون الالجئني يف توسيع نطاق     ة  األمم املتحد وتـأمل مفوضـية      -٥٩
. من أجل وضع خطط للطوارئ     و االقتصـادية  - الفضـائية عـلى الـتأثريات البيئـية واالجتماعـية         

األشخاص اعدة   سياق مس  يف اخلرائط   لوضـع كمـا جيـري جتريـب وتكيـيف املـبادئ التوجيهـية             
 . احلضرية الكربى كالقاهرة ونريويبيزات املدن ذات التركواملشردين داخليا يف مشال أوغندا 

 الشؤون اإلنسانية ما يلي من الدروس املستفادة من       تنسيقممثلون عن مكتب    عـرض   و -٦٠
 )أ( : يف اسـتخدام تكنولوجـيات الفضـاء يف جهـود اإلغاثـة واحلـد من الكوارث               املكتـب جتـربة   

 على احلصوليعترب  )ب (قيمة عالية؛الساتلية  الصـور السـاتلية واالتصـاالت      اسـتخدام يكتسـي   
 ال تكفــي )ج (؛مهمــاســاعة بعــد حــدوث كارثــة أمــرا  ٤٨-٢٤البــيانات والصــور يف ظــرف 

وجود كثرة البـيانات السـاتلية املسـتقاة مـن اجلـزء املـرئي مـن الطـيف الكهرومغنطيسي بسبب                  



 

 16 
 

 A/AC.105/885

تلية يف   السا البعثات حني توفرها    االستبانةصـور الرادار العالية     ينـبغي أيضـا اسـتخدام        و ،لغـيوم ا
مبـا أن الكــوارث حتـدث غالــبا يف نفـس املــناطق ال بـد مــن التخطـيط ملواجهــتها      ) د (؛لاملسـتقب 
شديدة اخلطورة الالبيانات احملفوظة يف األرشيف حول املناطق      اقتـناء    عـرب    ، وذلـك مـثال    مسـبقا 

ســق  املــتحدة أن تناألمــم ميكــن للهيـئات الــتابعة ملــنظومة ) ه(؛  أمــاكن تلــك البــياناتحتديـد أو 
ــيات ــع أفضــل؛  وشــروط شــراء الصــور الســاتلية للحصــول عــلى أســعار    عمل ــا أن  )و( توزي مب
شبكات الطرق اجلديدة ل القدميـة ال حتتوي على أي عناصر عن البنية التحتية    السـاتلية البـيانات   

ينبغي التركيز   ، من العناصر اخلاصة باستخدام األرض      ذلـك  التحضـر وغـري   عـن   و واالتصـاالت 
 يعــتمد أالينــبغي ) ز (العمــل عــلى اســتخالص املعلومــات؛لســاتلية اجلديــدة يف عــلى البــيانات ا

 باخللل لدى تصاباالتصـاالت عـلى البنـية التحتـية األرضية املوجودة فقط ألا غالبا ما            ربـط   
ينــبغي أن تســتخدم بــدال مــن ذلــك هوائــيات ســاتلية لإلرســال والبــث     و حــدوث الكــوارث؛

الشراكة مع القطاع اخلاص ألن الشركات تكون أحيانا هي مـن املهم العمل ب    )ح (؛املباشـرين 
القــيمة ذات دمــات اخل أو الوحــيدة الــيت تقــدم التكنولوجــيات الالزمــة أو     األفضــلاجلهــات 
 .املضافة

ن كّمي تكنولوجيات الفضاء    استخدام أن   علىاالجتماع املشترك بني الوكاالت      اتفـق و -٦١
 احلرجة بصورة ارئ يف حالة الطواملساعدةمي  ألحداث الكوارث من تقد تتصدىاجلهـات الـيت     

 .أقصرزمنية أكثر فعالية ويف مدة 

 يف بعــض التكنولوجـيات غـري أن االجـتماع أشـار إىل أن القـدرة عــلى اسـتخدام تلـك        -٦٢
ال يزال جيري تطوير القدرات    خاصة وبصورة   .والصقل تزال قيد التطوير      ال احلـاالت احملددة،  

 إلدارة الكوارث الالزمة اتدد السـكان، واسـتخالص املعلوم   عـلى وضـع تقديـرات سـريعة لعـ         
كذا لتطوير آليات   وملواجهة الطوارئ،   والتخطيط  )  الالجئني عـلى مسـتوى خمـيمات     (الكـربى   

البشرية  بـتوفري املوارد    مسـتدامة وأقـر االجـتماع باحلاجـة إىل الـتزامات           .فعالـة لتـبادل البـيانات     
 باملســـائل ية العلـــيا يف املؤسســـات املعنـــاتاإلدارم  واســـترعاء اهـــتما،الغـــرضلذلـــك واملالـــية 

 .التمويل ذات الصلةأو برامج  مع مؤسسات تتعاملاإلنسانية واليت 

 مببادرة مكتب األمم املتحدة املعين باهلياكل األساسية      اهتمامه االجـتماع عـن      وأعـرب  -٦٣
مات اجلغرافية باعتبارها توفر     لفـريق األمـم املتحدة العامل املعين باملعلو        الـتابع للبـيانات املكانـية     

ــارا ــيانات  شــامال للسياســات والتكنولوجــيات  إط ــة واملمارســات    والب ــايري العام  املوحــدةواملع
 فيها الصور مباوالـربوتوكوالت واملواصـفات الـيت تسـهل اكتشـاف البـيانات اجلغرافـية املكانية             

تخدامها اسـتخداما ميكن     واسـ  وتقيـيمها السـاتلية واملنـتجات املشـتقة، والوصـول السـريع إلـيها             
اجلغرافية اخللفية   أيضـا بأمهـية قاعدة البيانات        املشـاركون أقـر    ويف هـذا السـياق،     .الـركون إلـيه   
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 (GeoNetwork) األرضية لشـبكة املفـتوحة املصـادر الـتابعة ل      اخلـرائط املكانـية وبراجمـيات عـرض       
خاصة و فتئت تتنامى،  ما، واليت    األمـم املـتحدة ووكـاالت الـدول األعضـاء          نظماتواملـتاحة ملـ   
 عــن املوجـودات مـن البــيانات   ية مفتاحـ كـلمة  عـن طـريق اســتخدام   البحــثإمكانـية  أـا تتـيح   
 الرئاسة القادمة االجتماعوشجع  . شـبكة نقاط اتصال الشبكة األرضية      عـرب  املكانـية    اجلغرافـية 

مكتــب بــني هــي رئاســة مشــتركة  و،العــامل املعــين باملعلومــات اجلغرافــيةاملــتحدة لفــريق األمــم 
 عالقة عمل نسج على، لالجـئني ا األمـم املـتحدة لشـؤون     تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية ومفوضـية         

 . املشترك بني الوكاالتالجتماعاوثيقة مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بصفته أمانة 
  

 الفريق املختص   إنشاءعملية هيئات منظومة األمم املتحدة يف مشاركة -واو 
   األرضبرصد
 الفـريق املخـتص برصـد األرض وخبطته العشرية         إنشـاء بعملـية   االجـتماع    رئـيس    رذكّـ  -٦٤

ارتــباطا الفــريق هــذا ويرتــبط تأســيس  ).جــيوس( عاملــية لــنظم رصــد األرضالنظومة املــ لتنفــيذ
ــر ــام     امباشـ ــتدامة لعـ ــية املسـ ــاملي للتنمـ ــة العـ ــر القمـ ــيات مؤمتـ ــد يف  ٢٠٠٢ بتوصـ ــذي انعقـ  الـ

ويضم  . حلالة األرض  ةرصـد منسق  لعملـيات   ة املـلحة     وسـلط الضـوء عـلى احلاجـ        جوهانسـربغ 
 هيئات من مـنظمة مشاركة، مبا فيها العديد  ٤٦األوربـية و ملفوضـية  وادولـة    ٦٦  حالـيا  الفـريق 

 )10(.منظومة األمم املتحدة

 املشـتركة بـني الوكاالت للتنسيق والتخطيط        لجـنة إنشـاء ال   أنـه مت     االجـتماع  والحـظ  -٦٥
ــتص   ــريق املخـ ــبادرة الفـ ــم مـ ــنظومة  لدعـ ــد األرض ومـ ــم   برصـ ــيوس، وتضـ ــنة جـ ــاو اللجـ الفـ

واملنظمة العاملية  ، واليونيبالدولـية لعلـوم احمليطات   واليونسـكو، مبـا يف ذلـك جلنـتها احلكومـية            
 .بصفته مراقباللعلوم  الدويللألرصاد اجلوية والس 

ــظ  -٦٦ ــن       والحـ ــيوس ميكـ ــنظومة جـ ــل مـ ــيات داخـ ــدة آلـ ــاء عـ ــه مت إنشـ ــتماع أنـ االجـ
 وهي تشمل جلنة بناء القدرات التابعة للفريق املختص         .عربهامدخالم   تقدمي   نيللمستخدم

بــيد أن عــدة  .  وأوســاط املمارســة )12( وجلــنة التنســيق بــني املســتعملني   )11(برصــد األرض،
مشـاركني أشـاروا أيضـا إىل الصـعوبات التنظيمـية يف االرتباط بالبنية املعقدة ألنشطة مبادرة            

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدولية لعلوم احمليطات التابعة احلكومية الفاو ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي واليونيب واليونسكو واللجنة  (10) 

 .لليونسكو واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ واليونيتار واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
 (11) http://www.earthobservations.org/roles/cmtes_wgs/cbc.html. 
 (12) http://www.earthobservations.org/roles/cmtes_wgs/uic.html. 
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رض ومنظومة جيوس وجلاا وأفرقتها العاملة العديدة واحلاجة إىل   الفـريق املختص برصد األ    
وكرر االجتماع اإلشارة إىل أنه من املستصوب بشدة . وضـع آلـية فعالة للتنسيق مع املبادرة       
 املشـتركة بني الوكاالت للتنسيق والتخطيط لدعم        لجـنة أن تشـرك الوكـاالت األعضـاء يف ال        

مـنظومة جـيوس هيئات أخرى يف األمم املتحدة يف          مـبادرة الفـريق املخـتص برصـد األرض و         
 .مشاوراا

واتفـق االجـتماع عـلى ضـرورة أن يتصـل كـل مـن اليونيب واملنظمة العاملية لألرصاد                    -٦٧
 املشــتركة بــني الوكــاالت للتنســيق لجــنةاجلويــة واليونســكو مبمثلــيهم لالستفســار عــن حالــة ال 
 .ض ومنظومة جيوسوالتخطيط لدعم مبادرة الفريق املختص برصد األر

وطلـب االجـتماع مـن املـنظمة العاملـية لألرصاد اجلوية إعداد تقرير عن أنشطة الفريق               -٦٨
املخـتص برصـد األرض ذات الصـلة باالجـتماع لدورته القادمة، يتضمن استعراضا للمهام اليت         

 .شاركت فيها هيئات األمم املتحدة، وذلك مبساعدة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي
  

  التوعية العامة وتبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون املشترك بني الوكاالت                                  -زاي   
 الويب موجــزا عــن موقع عرضــا مكتـــب شـــؤون الفضـاء اخلارجي لالجتمــاع         قـدم  -٦٩

املكـــرس لتنســـيق أنشـــطة الفضـــاء اخلـــارجـي داخـــل مـــنظومة األمـــم  الـــذي أعـــيد تصـــميمه و
ب الـذي نقحـت حمتوياته أخبارا وإعالنات تتعلق بالتنسيق بني           ويوفـر موقـع الويـ      )13(.املـتحدة 

الوكــاالت وجــدوال باألنشــطة ودلــيال بأمســاء املــنظمات ومعلومــات عــن االجــتماع الســنوي    
املشــترك بــني الوكــاالت، وأرشــيفا بالــتقارير ووصــلة إىل القائمــة احملدثــة للمــبادرات والــربامج   

جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  ل األعضــاء يف املــتعلقة بالفضــاء املــنفذة مــن طــرف الــدو  
 ويف إطـار مـنظومة األمـم املتحدة واليت تستجيب لتوصيات حمددة واردة يف     األغـراض السـلمية   

 .خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، كما نوقشت أعاله يف إطار البند باء

شــؤون ه تــزويد مكتــب ــــتصــال الــتابعة ل عــلى أن تــتوىل جهــات االاالجــتماع واتفــق -٧٠
الفضاء، مبا يف ذلك املتصلة ب وأنشـطتها  بـراجمها مبعلومـات حمدثـة عـن      الفضـاء اخلـارجي دوريـا       

 . املقبلة، بغية نشر تلك املعلومات يف املوقعأنشطتهاعـناوين مواقـع الويـب ذات الصـلة، وعـن       
، تذكري جهات االتصال بتقدمي وإضـافة إىل ذلـك، سيواصـل املكتـب، بصـفته أمانـة االجـتماع        

 .معلومات حمدثة ملوقع الويب فصليا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (13) http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/index.html. 
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 والعشرين واخلامسة والعشرين    الرابعةيف دورتيه   بعد أن اتفق     االجتماع أنه    اسـتذكر و -٧١
،  اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــلى أمهــية القــيام، مبشــاركة أعضــاء جلــنة 

 وغريهاالتعليمـية والتدريبية وجمموعات البيانات الساتلية   جـرد لـلمعدات واملـواد       قوائـم بوضـع   
 وطنية أو مشاريعمـن مـوارد بـناء القـدرات، اليت توفرها هيئات األمم املتحدة اليت تقوم بتنفيذ       

 ويـب لـتوفري وصالت   صـفحة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي        ، أنشـأ    إقليمـية للـتعاون الـتقين     
 والتدريبـية؛ والبيانات  التعليمـية املعـدات؛ واملـواد   : يةشـبكية إىل مـوارد تـندرج يف الفـئات التالـ         
  داخـل مـنظومة األمم  ءالفضـا املتصـلة ب املنشـورات  ، والسـاتلية وغريهـا؛ ومـوارد بـناء القـدرات        

 )14(.املتحدة

 واتفــق. وقدمـت األمانـة للكـيانات عرضــا موجـزا عـن قـاعدة بــيانات عملـيات اجلـرد         -٧٢
مبعلومات عن  شؤون الفضاء اخلارجي     مكتب   املتحدةاالجـتماع عـلى أن تـزود هيـئات األمـم            

 قائمـة جرد املوارد الفضائية      يفالوصـالت إىل مـوارد الويـب ذات الصـلة الـيت ميكـن أن تـدرج                  
 ويف هـذا السياق، الحظ   . الصـفحة  تلـك املـتاحة باالتصـال احلاسـويب املباشـر، مـن أجـل إثـراء               
رد اإلقليمي للقدرات الفضائية، واملنشآت   االجـتماع الفـائدة احملتملة إلدراج املعلومات عن اجل        

 وإقامة منشآت اإلسكابواألنشـطة، مبـا يف ذلـك أفضـل املمارسات اليت من املقرر أن ترسيها          
حملطـات طرفـية ذات فـتحة صـغرية جـدا ملسـاعدة مكتـب تنسـيق الشؤون اإلنسانية يف عملياته              

 .امليدانية

كي الـــذي أنشـــأه االحتـــاد الـــدويل  وأشـــار االجـــتماع إىل فـــائدة ركـــن احلـــوار الشـــب  -٧٣
كما ميكن الوصول إىل ركن     . لالتصـاالت، لتـبادل اآلراء وإعـداد مشـاريع الوثـائق لالجـتماع            

احلـوار مـن خـالل موقـع الويـب املكـرس لتنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم                   
ة على استخدام   األمـم املتحد  يـئات   وشـجع االجـتماع جهـات االتصـال الـتابعة هل           )15(.املـتحدة 

ــدورات االجــتماع يف املســتقبل    ــركن يف التحضــري ل ــره   . هــذا ال وأعــرب االجــتماع عــن تقدي
 .لالحتاد الدويل لالتصاالت لرعايته هلذا الركن

 مـع التقدير أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي توىل، عمال باتفاق        االجـتماع  الحـظ و -٧٤
ــيهمت التوصــل  ــدورة إل ــنون  والعشــرين لالجــ السادســة  يف ال ــيح وطــبع الكتيــب املع : تماع، تنق

 لتحقيقكيف تستخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضاء  :  الفضـاء ملشـاكل العامل     حلـول "
ات كمـا الحـظ االجـتماع مـع التقدير أن الكتيب قد أُصدر باللغ             ". التنمـية املسـتدامة   أهـداف   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (14) http://www.uncosa.unvienna.org/inventories/index.html. 
 (15) http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/iamos/index.html. 
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ــية  اإلســبانية  ــيزية والعرب ــع  وهــو مــتاح أيضــا ب . والفرنســيةواإلنكل الشــكل اإللكــتروين يف موق
 .الويب املكرس لتنسيق أنشطة الفضاء اخلارجي داخل منظومة األمم املتحدة

  
  أخرى    مسائل  -ثالثا  
استخدام الفضاء اخلارجي  هيئات األمـم املتحـدة يف عمـل جلنـة مشاركة تعزيز -ألف 

املشترك  أنـشطة االجتماع ويفجلنتيها الفرعيتني وعمـل يف األغراض السلمية 
  بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي

، )٣٤-٣٠الفقـــرات  (٦١/١١١الحـــظ االجـــتماع أن اجلمعـــية العامـــة، يف قـــرارها  -٧٥
 منظومة األمم املتحدة    كياناتاعترفـت بأعمـال االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت وشجعت              

ي يف األغــراض الســلمية  جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارج   عمــال أ يف الكاملــةعــلى املشــاركة  
 .وأعمال جلنتها الفرعية العلمية والتقنية ويف أعمال االجتماع املشترك بني الوكاالت

 املتحدة، وفق ما األمم بالتعاون مع هيئات    رحبتوالحـظ االجـتماع أيضا أن اللجنة         -٧٦
عقــدت  لالجــتماع الــيت الرمســية املفــتوحة غــري باجللســاتيــدلّ علــيه اهــتمام الــدول األعضــاء  

 .مباشرة بعد دورات االجتماع العادية على مدى السنوات املاضية

مــنظمة معــاهدة احلظــر الشــامل للــتجارب   وأشــري يف االجــتماع إىل ضــرورة تشــجيع   -٧٧
 . والفاو واليونديب على املشاركة يف االجتماعالنووية

ــثل مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ســي       -٧٨ ــتقدير أن مم قوم والحــظ االجــتماع مــع ال
 .باالتصال مبمثل اليونديب يف مقره لتشجيع اليونديب على املشاركة يف أعمال االجتماع

وسيواصـل مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي، بصفته أمانة االجتماع، تشجيع كيانات              -٧٩
األمـم املـتحدة الـيت مل حتضـر دورات االجتماع على النظر يف املشاركة فيها ودعوا إىل القيام         

 .بذلك
  

  املقبل   برنامج العمل      -ء با 
 :، يف البنود التالية٢٠٠٨والعشرين، عام الثامنة  يف دورته ،اتفق االجتماع على أن ينظر -٨٠

ــبادل اآلراء بشـــأن األنشـــطة    -١  يف جمـــال الراهـــنة تنســـيق اخلطـــط والـــربامج وتـ
 :التطبيقات العملية لتكنولوجيا الفضاء وااالت ذات الصلة ا



 

21  
 

A/AC.105/885  

طــط احلالــية واملقــبلة الــيت حتظــى باهــتمام مشــترك، مبــا يف  مناقشــة اخل )أ(  
ــتحدة يف      ــنظر يف صــلة أنشــطة مؤسســات مــنظومة األمــم امل ذلــك ال
مـيدان علـوم وتكنولوجـيا الفضـاء وتطبيقاا املتعلقة بالربامج املسندة       

 إليها؛

 ضمن بالفضاء   ذات الصـلة  تقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق األنشـطة              )ب(  
ــتوجهات: املــتحدةمــنظومة األمــم   ــتائج ال ــترة املرتقــبة بشــأن ا  والن لف

 ؛٢٠٠٩-٢٠٠٨

تقريــر عــن املــبادرات والتطبــيقات املتصــلة بالفضــاء مــن أجــل  إعــداد  )ج(  
 التعاون بني الوكاالت يف جمال الفضاء؛

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

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

 مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـــاء توصـــيات تنفــيذ  -٣ 
 . السلميةاألغراضاخلارجي واستخدامه يف 

 األمــم املــتحدة مليــثاق الــتعاون لتحقــيق االســتخدام املنســق  مــنظومة اســتخدام -٤ 
 حـال وقـوع كـوارث طبيعـية أو تكنولوجـية، وأساليب             يفق الفضـائية    لـلمراف 

 تكنولوجـــيا الفضـــاء يف التصـــدي اســـتخدامزيـــادة الـــتعاون العملـــيايت عـــلى  
 .للطوارئ

 واملمارســـات اجلـــيدة يف جمـــال اســـتخدام تكنولوجـــيات  املســـتفادة الـــدروس -٥ 
 الكوارثمنالفضاء يف جهود اإلغاثة واحلد . 

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

 وتــبادل املعلومــات مــن أجــل تعزيــز الــتعاون املشــترك بــني        العامــة  التوعــية -٧ 
 .الوكاالت

 .أخرى مسائل -٨ 
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 عــلى أنــه بإمكــان هيــئات األمــم املــتحدة أن تقــترح يف فــترة مــا بــني االجــتماع واتفــق -٨١
، بغية مراعاة ما طرأ   أو حـذف بـنود منه      دراجهـا يف جـدول أعمالـه       جديـدة إل   بـنودا الـدورات   

 . أو ظروف متغيرةكربىعلى مدى السنة من أحداث 

الستضافته الدورة ملكتـب شؤون الفضاء اخلارجي   عـن تقديـرهم      املشـاركون  وأعـرب  -٨٢
 االجـتماع اتفاقــه بشـأن تــناوب فييـنا ومــدن أخــرى    واســتذكر. والعشــرين لالجـتماع بعة السـا 
 يستضــيفها بــرنامج والعشــرين س ثامــنة  دورتــه ال أنلى عقــد الــدورات الســنوية، والحــظ    عــ

 .٢٠٠٨يناير / الثاينكانون ١٨ إىل ١٦من يف جنيف يونوسات 

استضــافة مكتـب شـؤون الفضــاء اخلـارجي عـرض     والحـظ االجـتماع مـع الــتقدير أن     -٨٣
 .٢٠٠٩يف عام فيينا والعشرين يف تاسعة الدورة ال
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  ول األ  املرفق 
 والعشرين لالجتماع بعة السا بأمساء املشاركني يف الدورة قائمة  

  املعقودةاملشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، 
 ٢٠٠٧يناير /كانون الثاين ١٩ إىل ١٧ نفيينا م يف
  

Y. Berenguer) الرئيس )منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة: 
N. Hedman) األمني )تب شؤون الفضاء اخلارجيمك: 
W. Balogh) مكتب شؤون الفضاء اخلارجي( 
J. Gaziyev )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي( 

 : األمنيامساعد

  العامة لألمم املتحدةاألمانة
S. Ulgen 
L. Czaran 

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

D. Pattie من الكوارثأمانة االستراتيجية الدولية للحد   
S. Camacho 
A. Lee 
D. Stevens 
S. Gadimova 

  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

G. Wu اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ  
A. Nonguierma اللجنة االقتصادية ألفريقيا  

  وصناديق األمم املتحدةبرامج
L. St-Pierre مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  
R. Witt األمم املتحدة للبيئةبرنامج   
F. Pisano برنامج األمم / األمم املتحدة للتدريب والبحثمعهد

 املتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية
 

 األمم املتحدة منظومة األخرى يف واملؤسسات املتخصصة الوكاالت
Y. Berenguer للتربية والعلم والثقافةاملتحدة األمم منظمة   
A. Matas االحتاد الدويل لالتصاالت  
S. Ebener الصحة العامليةمنظمة   
J. Liu العاملية لألرصاد اجلويةاملنظمة   
V. Kozharnovich منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية  
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   الثاين   املرفق 
   املشتركلالجتماعوالعشرين بعة  أعمال الدورة الساجدول  

 فييناطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف  الوكاالت املعين بأنشبني
   ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩ إىل ١٧ من
 .االجتماع افتتاح -١

 .الرئيس انتخاب -٢

 . األعمالجدول إقرار -٣

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

ــية اخلطــط )أ(  ــنظر يف    واملقــبلة احلال  الــيت حتظــى باهــتمام مشــترك، مبــا يف ذلــك ال
 مـنظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء         مؤسسـات أنشـطة   

  بالربامج املسندة إليها؛صلتهاوتطبيقاا من حيث 

عـام عن تنسيق    املـراد إدراجهـا يف تقريـر األمـني ال         مشـاريع املـبادئ التوجيهـية        )ب( 
 ؛ منظومة األمم املتحدةداخلأنشطة الفضاء اخلارجي 

 هيكل تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة؛ )ج( 

منظومة األمم  ضمن  الفضاء  ذات الصلة ب  نشطة  األ تنسيق   عنتقريـر األمـني العـام        )د( 
 ؛٢٠٠٨ -٢٠٠٧لفترة املرتقبة بشأن اوالنتائج التوجهات : املتحدة

ــداد ت )ه(  ــر إع ــدة والناشــئة    قري ــيقات اجلدي ــبادرات والتطب ــتعاون بشــأنعــن امل  ال
 املشترك بني الوكاالت يف جمال الفضاء؛

 التنســيق والـــتعاون املشــترك بــني الوكــاالت يف جمـــال     تعزيــز مواصــلة   ســبل  )و( 
 .بالفضاءاملتصلة األنشطة 

 .نمية املستدامة القمة العاملي للتمؤمتر ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها النتائج -٥

ــيذ -٦ ــتحدة الثالــث    تنف ــم امل ــر األم  باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي  املعــين توصــيات مؤمت
 .واستخدامه يف األغراض السلمية
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 األمــم املــتحدة مليــثاق الــتعاون لتحقــيق االســتخدام املنســق لــلمرافق مــنظومة اســتخدام -٧
ــتعاون   حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية، وأســاليب    يفالفضــائية  ــادة ال زي

 . تكنولوجيا الفضاء يف التصدي للطوارئاستخدامالعمليايت على 

واحلد  دعـم جهود اإلغاثة      يف املسـتفادة مـن تطبـيقات تكنولوجـيات الفضـاء            الـدروس  -٨
 . وما يتصل ا من ممارسات فضلىمن الكوارث

ــية     مشــاركة -٩ ــنظومة األمــم املــتحدة يف عمل ــريق املخــتص بر إنشــاء هيــئات م صــد  الف
 .األرض

 . وتبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون املشترك بني الوكاالتالعامة التوعية -١٠

 .أخرى مسائل -١١
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  املرفق الثالث    
تقرير األمني العام عن تنسيق املبادئ التوجيهية إلعداد املسامهات يف   

    منظومة األمم املتحدةداخلذات الصلة بالفضاء نشطة األ
، طلبــت جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل     ١٩٧٥يف عــام  -١

األمـني العـام إعـداد تقريـر سـنوي موحـد عـن خطـط هيـئات األمـم املـتحدة وبـراجمها يف جمال                     
وتـنظر اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية التابعة للجنة يف هذا التقرير            . أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     

فـك االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت يقـدم املساعدة يف       ، مـا ان ١٩٧٥ومـنذ عـام     . السـنوي 
كما يقدم التقرير إىل االجتماع املشترك بني الوكاالت للموافقة عليه قبل           . إعـداد هـذا الـتقرير     
 .أن جييزه األمني العام

والقصـد مـن الـتقرير السـنوي لألمـني العـام عـن تنسـيق األنشـطة ذات الصلة بالفضاء                      -٢
م املـتحدة هـو أن يـزود هيـئات األمـم املـتحدة بـأداة اسـتراتيجية مـن أجل              داخـل مـنظومة األمـ     

ــتخدام          ــود املتصــلة باس ــية اجله ــب ازدواج ــني الوكــاالت وجتن ــيما ب ــتعاون ف ــز ال مواصــلة تعزي
ويتضـمن الـتقرير معلومـات حمدثة تقدمها هيئات األمم املتحدة           . التطبـيقات الفضـائية املخـتلفة     

ة ذات الصــلة بالفضــاء املــزمع تنفــيذها خــالل فــترة الســنتني عــن خططهــا فــيما يــتعلق باألنشــط
 .التالية

التقرير السنوي لألمني العام عن األنشطة ذات الصلة بالفضاء داخل          نقِّـح هيكل    وقـد    -٣
ــبل االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت املعــين بأنشــطة الفضــاء     مــنظومة األمــم املــتحدة   مــن ِق

ويرد ). A/AC.105/791املرفق الثالث من الوثيقة  (٢٠٠٣اخلـارجي يف دورتـه املعقـودة يف عام          
 . ذلك اهليكل يف تذييل هذه املبادئ التوجيهية

ــئات         -٤ ــن هي ــواردة م ــيع املســامهات ال ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي جتم وســيتوىل مكت
مــنظومة األمــم املــتحدة بشــأن كــل موضــوع مــن مواضــيع تقريــر األمــني العــام، ويعــد الصــيغة  

وسيتبع املكتب، . ستعرضـها االجتماع املشترك بني الوكاالت يف دورته الالحقة النهائـية الـيت ي    
ــام يف نيســان      ــا األمــني الع ــيمات الــيت عممه ــائق، التعل ــناء جتمــيع الوث ــريل /أث ــيت ٢٠٠٢أب ، وال

يف أي )  كــلمة٨ ٥٠٠( صــفحة ١٦تشــترط عــلى املكتــب االلــتزام بعــدم جتــاوز مــا جمموعــه   
 .  األمانة العامةتقرير من التقارير الصادرة عن

وسـيقوم مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بـإعداد الصـيغة األولـية للمـلخص والفصل                   -٥
وستتضـمن الفصـول الـثاين والثالـث والرابع املسامهات الواردة          . األول مـن تقريـر األمـني العـام        
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ملعايري وينبغي أن تستند املعلومات املزمع إدراجها يف الوثائق إىل ا         . مـن كـيانات األمـم املـتحدة       
املـبادرات واألنشـطة الرئيسـية اجلديـدة الـيت تشـمل التنسـيق والـتعاون فـيما بني                   : العامـة التالـية   

 ).A/AC.105/791 من الوثيقة ٢٨انظر الفقرة (هيئتني أو أكثر من هيئات األمم املتحدة 

، ينبغي بذل قصارى اجلهود ) أعاله٤انظـر الفقـرة   (ويف ضـوء تعلـيمات األمـني العـام         -٦
وينبغي أن تذكر الوثيقة بوضوح .  ال تـتعدى كـل وثـيقة ثـالث صـفحات عـن كـل هيـئة           حـىت 

 . باباً من مشروع التقرير ينبغي إدراج كل فقرة فيه

ينــبغي ذكــر األمســاء والعــناوين الكاملــة للمشــاريع والــربامج واملؤسســات عــندما تــرد     -٧
 . ير سابقةخمتصراا ألول مرة يف الوثائق، وال سيما إذا مل ترد يف تقار
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   التذييل      
 هيكل تقرير األمني العام عن األنشطة ذات الصلة بالفضاء داخل  

  منظومة األمم املتحدة
 يف دورته االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضاء اخلارجي           كمـا نقّحهـا     (

 )٢٠٠٧السابعة والعشرين، عام 
  

  ملخص  
ة من هيئات األمم املتحدة املشاركة ذات طبيعة عامة، وأن ينـبغي أن تكـون املسامهات الوارد      (

 )تبني املراحل اهلامة والقدرات اجلديدة داخل منظومة األمم املتحدة
  

  مقدمة -أوال 
فقـرات اسـتهاللية، تشـمل مصـفوفة بأمسـاء املشـاركني وبـرامج منظومة األمم املتحدة املتصلة                  (

 )بالفضاء
  

   جيات املتعلقة بتنسيق األنشطة املتصلة بالفضاءالسياسات واالستراتي -ثانيا 
  تنسيق األنشطة املتصلة بالفضاء حاليا ومستقبال -ثالثا 

ينـبغي للمسـامهات الـواردة مـن هيـئات األمـم املـتحدة املشـاركة أن تبـين، يف إطـار كل باب                       (
 ) املتحدةفرعي، جهود التنسيق اليت تبذهلا أو ختطط هلا هيئتان أو أكثر من هيئات األمم

 احلماية البيئية لألرض وإدارة املوارد -ألف

 أمن ورفاه البشر، واملساعدة اإلنسانية، وإدارة الكوارث -باء

 بناء القدرات والتدريب والتعليم -جيم
التكنولوجـيات امليسـرة للتنمية، مبا يف ذلك تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنظم         -دال

  .العاملية لسواتل املالحة

 تعزيز تقدم املعرفة العلمية عن الفضاء ومحاية البيئة الفضائية -هاء
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  أنشطة أخرى -رابعا 
ينـبغي أن تـبني املدخـالت الـواردة مـن هيـئات األمـم املـتحدة املشـاركة بإجياز، يف ما ال يزيد                  (

عــلى مخســة أســطر، املــبادرات الرئيســية اجلديــدة املتصــلة بالفضــاء الــيت تشــجع عــلى التنســيق    
 )تعاون فيما بني الوكاالتوال
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  رابع  ال  املرفق 
  لالجتماع املشترك الرمسية املفتوحة غري اجللسة أعمال جدول  

 فيينا بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف 
   ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩ يف

ضاء من أجل التنمية استخدام البيانات املكانية اجلغرافية املستمدة من الف: "املوضوع
   "املستدامة يف منظومة األمم املتحدة

 االجتماع املشترك بيـن رئيس
 املعين بأنشطة الفضاء الوكـاالت
 اخلارجي

 استهاللية   مالحظات

 املشاركنيب التعريف  املشاركنيمجيع
استخدام البيانات املكانية اجلغرافية املستمدة من الفضاء من  

  يف منظومة األمم املتحدةأجل التنمية املستدامة
عرض املوضوع وأمهيته فيما يتعلق بربنامج عمل جلنة   شؤون الفضاء اخلارجيمكتب

 استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
- 

فريق األمم املتحدة العامل املعين 
مكتب تنسيق /باملعلومات اجلغرافية
 الشؤون اإلنسانية

 - كانية لألمم املتحدةاهلياكل األساسية للبيانات امل

برنامج التطبيقات الساتلية 
 العملياتية

برنامج /معهد األمم املتحدة للتدريب والبحثأنشطة 
التطبيقات الساتلية العملياتية فيما يتعلق باستخدام البيانات 

 املكانية اجلغرافية املستمدة من الفضاء

- 

كانية اجلغرافية املستمدة من مثال على استخدام البيانات امل منظمة الصحة العاملية
الفضاء يف سياق أطلس أخطار الكوارث الذي أعده 

 التابع ملنظمة املكتب اإلقليمي لشرق البحر املتوسط
 الصحة العاملية

- 

مفوضية األمم املتحدة لشؤون 
 الالجئني

مثال على استخدام البيانات املكانية اجلغرافية املستمدة من 
مفوضية يف  يمات الالجئني وضع خرائط ملخالفضاء يف

  األمم املتحدة لشؤون الالجئني

- 
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إحاطات بشأن املبادرات واألنشطة يف جمال استخدام البيانات  
 املكانية اجلغرافية املستمدة من الفضاء من أجل التنمية املستدامة

K. Hodgkins ، الواليات املتحدة
 األمريكية

 -  لسواتل املالحةاللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية

مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 
واملركز األملاين لشؤون الفضاء 

 اجلوي

برنامج األمم املتحدة للمعلومات الفضائية من أجل إدارة 
  الكوارث واالستجابة يف حالة الطوارئ

- 

 االجتماع املشترك بني رئيس
الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء 

 اخلارجي

 األممعث على اهتمام وانشغال كيانات  اليت تباملسائل ملخص
استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض املتحدة وأعضاء جلنة 

 السلمية 
مناقشات فيما بني هيئات األمم املتحدة والدول األعضاء يف  

 اللجنة ومالحظات ختامية
 


