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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
       يف األغراض السلمية

تقرير اجتماع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة   
   ∗الفضاء اخلارجي عن أعمال دورته الثامنة والعشرين

   )٢٠٠٨يناير   / كانون الثاين   ١٨-١٦جنيف،     ( 
 احملتويات

     الفقرات الصفحة
......................................................................................مقدمة ٤-١ ٣ -والأ
.......................................................املسائل الفنية اليت نظر فيها االجتماع ٤٢-٥ ٣ -ثانيا

٢٣-٥ ٣ 
التنسيق بني اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة الراهنة يف جمال التطبيق 

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

... القمة العاملي للتنمية املستدامةالنتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها مؤمتر ٢٥-٢٤ ٧  -باء

٢٨-٢٦ ٨ 
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي 

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

٣٢-٢٩ ٨ 

استخدام األمم املتحدة ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق 
 كوارث طبيعية أو تكنولوجية من جانب منظومة األمم الفضائية يف حال وقوع

املتحدة، وأساليب زيادة التعاون العمليايت على استخدام تكنولوجيا الفضاء يف 
..................................................................التصدي للطوارئ

 -دال

                                                                 
اعتمد هذا التقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي يف دورته الثامنة والعشرين،   ∗ 

 .٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٦املعقودة من 
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     الفقرات الصفحة

٣٣ ٩ 
 الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة يف استخدام تكنولوجيات الفضاء 

...................................من أجل دعم جهود اإلغاثة واحلد من الكوارث
  -هاء

٣٧-٣٤ ١٠ 
مشاركة هيئات منظومة األمم املتحدة يف عملية إنشاء الفريق املختص برصد 

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

٣٨ ١١ 
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ونهج التمويل االبتكارية يف منظومة األمم 

..............................املتحدة لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا
  -زاي

.....العامة وتبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون املشترك بني الوكاالتالتوعية  ٤٢-٣٩ ١١   -حاء
...............................................................................مسائل أخرى ٤٧-٤٣ ١٢ -ثالثا
................................................................برنامج العمل املقبل ٤٧-٤٣ ١٢   

 املرفقات 

١٣ 
قائمة بأمساء املشاركني يف الدورة الثامنة والعشرين لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة 

..........................٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٦جي، املعقودة يف جنيف من الفضاء اخلار
-األول

١٤ 
جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين الجتماع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة 

........................٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٦الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف، من 
-الثاين

١٦ 
 اجللسة املفتوحة غري الرمسية الجتماع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة جدول أعمال

..................................٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف، يف 
-الثالث
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  مقدمة   -أوال  
عقـد اجـتماع األمـم املـتحدة املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشطة الفضاء اخلارجي                    -١
 / كانون الثاين ١٨ إىل   ١٦ورتـه الثامـنة والعشـرين يف مكتـب األمـم املـتحدة يف جنـيف، من                  د

ــناير  ــب والبحــث      ٢٠٠٨ي ــتحدة للتدري ــم امل ــد األم ــن معه ــتار(، باستضــافة م بــرنامج ) اليوني
وتـِرد قائمة بأمساء املشاركني يف املرفق األول ذا  ). يونوسـات (التطبـيقات السـاتلية العملياتـية      

 .التقرير

وشدد الرئيس،  . يونوسات رئيسا للدورة  /وانتخـب فرانسيسـكو بيسـانو مـن اليونيـتار          -٢
يف كلمـته االفتتاحـية، عـلى تـنامي أمهـية االجـتماع يف بـناء الشـراكات بـني الوكـاالت وتعزيز                    
 .احللول العاملية، وبالنظر إىل ازدياد دور تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف أعمال األمم املتحدة

وأكّــدت مــزالن عــثمان، الــيت عينــت حديــثا مديــرة ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   -٣
الـتابع لألمانـة، أمهـية االجـتماع يف اإلصالحات اجلارية يف منظومة األمم املتحدة، اليت يقودها               

 .األمني العام، من أجل العمل معا وتوحيد األداء

 .اين ذا التقريروأقر االجتماع جدول األعمال الوارد يف املرفق الث -٤
  

   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
ا يف ذلك النظر يف أنشطة مؤسسات اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مب -١ 

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

قـام مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، بصفته أمانة االجتماع املشترك بني الوكاالت،                -٥
الفضـاء اخلارجي يف األغراض السلمية      بـإطالع املشـاركني بإجيـاز عـلى أعمـال جلـنة اسـتخدام               

 .وهيئتيها الفرعيتني، موجها اهتمامهم إىل املسائل املتصلة بالتنسيق بني الوكاالت

وقـد الحظـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي            -٦
ــرابعة واألربعــني، عــام    عمــل الــذي اضــطلع بــه  ، ال٢٠٠٧يف األغــراض الســلمية، يف دورهتــا ال

 وكـان معروضـا على اللجنة الفرعية تقرير االجتماع   . االجـتماع يف دورتـه السـابعة والعشـرين     
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)A/AC.105/885 (          وكذلـك تقريـر األمـني العـام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن
 ٢٠٠٨-٢٠٠٧الــــــتوجهات والنــــــتائج املرتقــــــبة يف الفــــــترة : مــــــنظومة األمــــــم املــــــتحدة

)A/AC.105/886.( 

وأبلـغ ممـثّلو مجـيع هيـئات األمم املتحدة املشاركة يف االجتماع عن أنشطة مؤسساهتم                 -٧
ــامي   ــا لع ــاون وتنســيق      . ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وخططه ــلى تع ــنطوي ع ــيت ت وأُدرجــت األنشــطة ال

كـبريين بـني اهليـئات، وكذلـك خططهـا املـتعلقة باألنشـطة اجلديدة، يف تقرير األمني العام عن                   
التوجهات والنتائج املرتقبة   : ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة      تنسـيق األنشـطة     

ــٍة مـــن  ). A/AC.105/910 (٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفـــترة  واســـتمع االجـــتماع إىل عـــروض خاصـ
اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا، واللجـنة االقتصـادية ألوروبـا، واالحتـاد الدويل لالتصاالت، وهي                 

ــا   ــبكي اخلـ ــلى املوقـــع الشـ ــتاحة عـ ــارجي   مـ ــاء اخلـ ــطة الفضـ ــتحدة ألنشـ ــم املـ ــيق األمـ  ص بتنسـ
)http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/index.html(. 
  

: تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة -٢ 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٨التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن الفترة 

الجـتماع مشـروع تقريـر األمـني العام عن تنسيق األنشطة ذات             كـان معروضـا عـلى ا       -٨
-٢٠٠٨التوجهات والنتائج املرتقبة يف الفترة      : الصـلة بالفضـاء ضـمن مـنظومة األمـم املـتحدة           

٢٠٠٩) A/AC.105/910 .(      ــز ــدور مهــم يف تعزي ــتقرير يضــطلع ب واتفــق االجــتماع عــلى أن ال
ة استراتيجية لألمم املتحدة لكي تتفادى      شـراكات وتـآزرات جديـدة بني الوكاالت، وميثّل أدا         

 .ازدواج اجلهود يف استخدام تطبيقات الفضاء واألنشطة املتصلة به

وقرر أالّ حيتفظ جبدول   . واسـتعرض االجـتماع مشروع التقرير وأدخل تعديالت عليه         -٩
اهليــئات املشــاركة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي ومصــفوفة بــرامج الفضــاء اخلــارجي الــوارد يف   

ــتقرير الســابق  ــيه، بــدال مــن ذلــك، عــلى    )A/AC.105/886(ال ــواردة ف ، وأن يتــيح املعلومــات ال
 .املوقع الشبكي اخلاص بتنسيق األمم املتحدة ألنشطة الفضاء اخلارجي

وسـتنظر اللجـنة الفرعــية العلمـية والتقنــية يف الـتقرير يف دورهتــا اخلامسـة واألربعــني يف       -١٠
 .٢٠٠٨عام 
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   عن مبادرات وتطبيقات التعاون املشترك بني الوكاالت فيما يتعلق بالفضاءإعداد تقرير -٣ 
، على تعليق إعداد التقرير    ٢٠٠٧اتفـق االجـتماع يف دورته السابعة والعشرين، يف عام            -١١

بشـأن املـبادرات والتطبـيقات، بغـية القـيام، يف دورتــه الثامـنة والعشـرين، بـتقدير ضـرورة وقــيمة          
 .عرضها يف التقرير، والنظر يف إعادة توجيهه صوب جماالت مواضيعية حمددةاملعلومات املُراد 

 مكتــب شــؤون الفضــاء  ٢٠٠٨واتفــق االجــتماع عــلى أن يِعــد هــذا الــتقرير يف عــام    -١٢
اخلـارجي بـتعاون مـع اللجـنة االقتصـادية ألفريقـيا وبتشاور مع هيئات أخرى يف األمم املتحدة                   

وسـيكون موضـوع الـتقرير هـو استخدام     .  التاسـعة والعشـرين  لكـي يقـره االجـتماع يف دورتـه     
ــيا    واتفــق االجــتماع أيضــا عــلى أن   . تكنولوجــيا الفضــاء ألغــراض التنمــية املســتدامة يف أفريق

يعـرض الـتقرير عـلى مؤمتـر الـريادة األفريقـية الثالـث بشـأن علوم وتكنولوجيا الفضاء ألغراض               
 .٢٠٠٩التنمية املستدامة الذي سيعقد يف عام 

  
  سبل مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون املشترك بني الوكاالت يف جمال األنشطة الفضائية -٤ 

الحـظ االجـتماع عـددا مـن املشـاريع واملـبادرات املشـتركة بشـأن استخدام تطبيقات                  -١٣
فضـائية تضـطلع ـا هيئات األمم املتحدة، فضال عن عدد من الدعوات اليت وجهها ممثّلو عدد             

 .ئات إىل املشاركني يف االجتماع لكي ينخرطوا يف مبادرات مشتركةمن اهلي

ــتعاون بــني الوكــاالت يف      -١٤ واتفــق االجــتماع عــلى أمهــية تعزيــز مــزيد مــن التنســيق وال
ويف هـذا السـياق، حـدد املسـائل الرئيسية احلالية التالية فيما خيص التنسيق             . األنشـطة الفضـائية   

 :بني الوكاالت

م االجـتماع املشـترك بني الوكاالت باعتباره آلية األمم املتحدة     مواصـلة تدعـي    )أ( 
 املركزيةَ لتنسيق األنشطة الفضائية؛

تعزيـــز مســـامهات هيـــئات األمـــم املـــتحدة يف تنفـــيذ هـــياكل األمـــم املـــتحدة   )ب( 
 األساسية للبيانات املكانية؛

ق أمثل الـنهوض باسـتخدام املوجـودات الفضائية دعما إلدارة الكوارث وحتقي       )ج( 
اسـتغالل للفـرص، مـثل ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق الفضائية يف حال           

") الفضــاء والكــوارث الكــربى"امليــثاق الــدويل بشــأن (وقــوع كــوارث طبيعــية أو تكنولوجــية 
وبـرنامج األمـم املـتحدة اجلديـد السـتخدام املعلومـات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة              

 ؛)سبايدر( حاالت الطوارئ يف
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تعزيـز مسـامهات هيـئات األمم املتحدة يف املنظومة العاملية لنظم رصد األرض          )د( 
الـتابعة للفـريق املخـتص يف رصـد األرض وحتقـيق أمثل استخدام ملزايا املنظومة لتوطيد قدرات                  

 .األمم املتحدة

ملعين باملعلومات اجلغرافية   والحـظ االجـتماع بارتـياح أن فـريق األمـم املتحدة العامل ا              -١٥
قـد دعـا أعضـاء االجـتماع املشترك بني الوكاالت حلضور حلقة العمل بشأن منجزات هياكل             
األمـم املـتحدة األساسـية للبـيانات املكانـية، الـيت سيستضـيفها برنامج األغذية العاملية يف روما،              

م املتحدة األساسية  ، حيث ستحدد نواتج مشروع هياكل األم      ٢٠٠٨فـرباير   / شـباط  ٦ و ٥يف  
 .للبيانات املكانية

ــرارها    -١٦ ــة، يف قـ ــية العامـ ــتماع أن اجلمعـ ــيانات  ٦٢/٢١٧والحـــظ االجـ ــجعت كـ ، شـ
مــنظومة األمــم املــتحدة عــلى املشــاركة الكاملــة يف أعمــال االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت  

 .املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي

د مــن هيــئات األمــم املــتحدة وبــراجمها  والحــظ االجــتماع بقلــق اســتمرار غــياب عــد   -١٧
 .الرئيسية وشجع األمانة على مواصلة جهودها إلشراك تلك الكيانات يف االجتماع

والحـظ االجـتماع بارتـياح أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي يجـري استقصـاء بني                  -١٨
 االستقصاء جزءا ويعترب. هيـئات األمـم املـتحدة املشاركة أثناء االجتماع بغية تقييم أثره وفعاليته          

. مــن جهــود متضــافرة تــبذهلا أمانــة االجــتماع إلبــراز االجــتماع وتعزيــز الــتعاون بــني الوكــاالت
 .وسوف يواصل املكتب إجراء الدراسات االستقصائية بني هيئات األمم املتحدة األخرى

واتفــق االجــتماع عــلى االســتمرار يف تبســيط تقريــر األمــني العــام وتقريــر االجــتماع     -١٩
 .عتبارمها أداتني عمليتني ملواجهة شواغل هيئات األمم املتحدة التشغيليةبا

والحــظ االجــتماع تــاريخ االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت، الــذي يعــود إىل عــام     -٢٠
 حيــث كــان جلــنةً فرعــية خمصصــة تابعــة للجــنة التنســيق اإلداريــة، اســتعيض عــنها ســنة ١٩٧٦
ومبــا أن املســائل . ة األمــم املــتحدة املعــين بالتنســيق  مبجلــس الرؤســاء التنفــيذيني ملــنظوم٢٠٠٢

املـتعلقة بالفضـاء ال تـِرد يف جـدول أعمـال الـس حالـيا، اتفـق االجـتماع على إقامة صلة مع                        
 .الس نظرا الزدياد دور تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف أعمال األمم املتحدة

دة بإذكاء الوعي ضمن منظومة األمم  والحـظ االجـتماع أمهـية قـيام هيـئات األمم املتح            -٢١
املـتحدة وخارجهـا مبـزايا تطبـيقات الفضاء، بزيادة جهود التوعية وزيادة فعالية استخدام وسائل                

 .االتصال من قبيل املوقع الشبكي اخلاص بتنسيق األمم املتحدة ألنشطة الفضاء اخلارجي
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، االجتماع املشترك   ٦٢/٢١٧والحـظ االجتماع أن اجلمعية العامة دعت، يف قرارها           -٢٢
بـني الوكـاالت إىل أن يواصـل إسـهامه يف أعمـال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                   
السـلمية وأن يقـدم إىل اللجـنة وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية تقريرا عن األعمال اليت يضطلع                  

 .ا يف دوراته السنوية

ــراض الســلمية قــد    والحــظ االجــتماع أن جلــنة اســتخدام الفضــا     -٢٣ ء اخلــارجي يف األغ
رحبـت، عقـب جنـاح اجللسة املفتوحة غري الرمسية اليت عقدت أثناء الدورة السابعة والعشرين،                

 .بتعزيز التفاعل مع هيئات األمم املتحدة
  

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

ب شـؤون الفضـاء اخلـارجي قائمـة املـبادرات والربامج الفضائية املضطلع ا           قـدم مكتـ    -٢٤
مـن جانـب الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وضمن                
مـنظومة األمـم املـتحدة، والـيت تستجيب لتوصيات حمددة تِرد يف خطة تنفيذ نتائج مؤمتر القمة            

 وميكـن االطـالع عـلى القائمـة يف املوقـع الشـبكي اخلـاص بتنسيق          )1(العـاملي للتنمـية املسـتدامة،     
 )2(.األمم املتحدة ألنشطة الفضاء اخلارجي

واسـتعرض االجـتماع فـائدة القائمـة وقـيم احتمال ازدواج اجلهد إذا استمرت هيئات           -٢٥
نة والحــظ االجــتماع أن جلــ. األمــم املــتحدة يف تقــدمي معلومــات مســتكملة لــتدرج يف القائمــة

ــية         ــية العامــة مــن أجــل وضــع مــبادئ توجيه ــية الــيت أنشــأهتا اجلمع التنمــية املســتدامة هــي اآلل
سياســاتية ملــتابعة تنفــيذ التوصــيات دعمــا للتنمــية املســتدامة، مبــا يف ذلــك خطــة جوهانســربغ     

ويف ذلـك السـياق، اتفـق االجـتماع عـلى أن حتديث القائمة سيكون مبثابة ازدواج يف        . للتنفـيذ 
 .نبغي إاؤهاجلهد وي

  

                                                                 
 ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤ -أغسطس / آب٢٦ستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية امل (1) 

 .، املرفق٢، الفصل األول، القرار )والتصويب A.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (
 (2) http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/wssd/index.html. 
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تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي  -جيم 
  )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

أطلــع مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي االجــتماع بإجيــاز عــلى حالــة تنفــيذ توصــيات   -٢٦
ذي اضطلعت به بعض أفرقة العمل وأنشطة اليونيسـبيس الثالـث، وخصوصا يف سياق العمل ال    

املـتابعة الـيت جـرى االضـطالع ـا يف إطـار خطـة العمل الناجتة عن االستعراض اخلمسي الذي            
 ).A/59/174انظر (أجرته اجلمعية العامة لتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث 

ــيات     -٢٧ ــيذ توصـ ــلة يف تنفـ ــتطورات احلاصـ ــد الـ ــل رصـ ــلى أن يواصـ ــتماع عـ ــق االجـ  واتفـ
اليونيســبيس الثالــث، ال ســيما فــيما يــتعلق بعمــل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض  
ــية         ــتابعة للجــنة التنم ــيذ واملســامهة يف اموعــات املواضــيعية ال ــيما خيــص وضــع التنف الســلمية ف

 .املستدامة

يف وأحـاط االجـتماع عـلما بتقرير أمانته بشأن إسهام جلنة استخدام الفضاء اخلارجي                -٢٨
-٢٠٠٨األغــراض الســلمية يف عمــل جلــنة التنمــية املســتدامة فــيما خيــص اموعــة املواضــيعية  

٢٠٠٩) A/AC.105/892(        واتفــق عــلى مواصــلة اإلســهام يف تقريــر جلــنة اســتخدام الفضــاء ،
اخلـارجي بشأن ما تقدمه من مسامهة إىل جلنة التنمية املستدامة فيما يتعلق باموعة املواضيعية           

٢٠١١-٢٠١٠. 
  

استخدام األمم املتحدة ميثاق التعاون على حتقيق االستخدام املنسق للمرافق  -دال 
 الفضائية يف حال وقوع كوارث طبيعية أو تكنولوجية من جانب منظومة

األمم املتحدة، وأساليب زيادة التعاون العمليايت على استخدام تكنولوجيا 
  الفضاء يف التصدي للطوارئ

نشط إحدى " الفضاء والكوارث الكربى  "ماع أن امليـثاق الـدويل بشـأن         الحـظ االجـت    -٢٩
 مـن ِقـبل هيـئات األمـم املـتحدة، وذلـك مـن خالل مكتب شؤون            ٢٠٠٧عشـرة مـرة يف عـام        

. يونوسـات، للتصـدي لكـوارث طبيعـية وتكنولوجــية    /الفضـاء اخلـارجي، وبدعـم مـن اليونيـتار     
 مرة حىت اآلن، مما ٤٤مـم املـتحدة امليثاق    وبلـغ جممـوع عـدد املـرات الـيت اسـتخدمت فـيها األ              

 .جيعل منظومة األمم املتحدة أكرب مستخدم مجاعي وحيد خلدمات امليثاق

وأحـاط االجـتماع عـلما باجـتماع األمـم املتحدة الرابع بشأن استخدام تكنولوجيات                -٣٠
ــافته اللجـــ     ــترك يف استضـ ــذي اشـ ــانية، الـ ــاعدة اإلنسـ ــوارئ واملسـ ــاء يف التصـــدي للطـ نة الفضـ

االقتصـادية واالجتماعـية آلسـيا واحمليط اهلادئ ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف بانكوك يف       
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وضــم ذلــك االجــتماع عشــر هيــئات مــن األمــم املــتحدة   . ٢٠٠٧نوفمــرب / تشــرين الــثاين٢٧
ــن          ــثاق، فضــال ع ــتعمال املي ــتعلقة باس ــية امل ــب العمل ــنظر يف اجلوان ــنظمات أخــرى لل وســبع م

خـرى، ونـاقش سـبل توسيع نطاق ذلك االستعمال ليشمل هيئات أخرى      املـبادرات املـتاحة األ    
 .يف األمم املتحدة، ال سيما العاملة منها ميدانيا

وأخــرب مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي االجــتماع بأنــه ســيعمل مــع هيــئات األمــم      -٣١
ــناء          ــترح أث ــذي اق ــريق املســتعملني املخــتص، ال ــار عمــل وإنشــاء ف ــتمة لوضــع إط ــتحدة امله امل

 .االجتماع يف بانكوك

والحـظ االجـتماع بعـني الـتقدير الدعـوة اليت وجهها امليثاق من خالل مكتب شؤون             -٣٢
الفضـاء اخلـارجي إىل هيـئات األمـم املـتحدة الـيت تسـتعمل امليـثاق، لكـي تشـارك يف االجتماع             

أبريل / نيسان ١٧ إىل   ١٥املقـبل ألمانـة امليـثاق، الـذي ستستضـيفه وكالة الفضاء الكَندية، من               
والحـظ االجـتماع أيضـا أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي سينظم اجتماع األمم                  . ٢٠٠٨

املــتحدة اخلــامس بشــأن اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء يف التصــدي للطــوارئ واملســاعدة         
وســـيكون هـــدف ذلـــك . ٢٠٠٨أكـــتوبر / تشـــرين األول١٤اإلنســـانية يف بـــون، أملانـــيا، يف 
دان، مع إيالء األولوية للبلدان النموذجية الثمانية املشاركة يف    االجـتماع هو ضم ممثلني من املي      

 ".أمم متحدة واحدة"مبادرة 
  

 الدروس املستفادة واملمارسات اجليدة يف استخدام تكنولوجيات الفضاء  -هاء 
  من أجل دعم جهود اإلغاثة واحلد من الكوارث

ــرن      -٣٣ ــر ب ــدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي عرضــا بشــأن تطوي ــتحدة  ق امج األمــم امل
وأحاط االجتماع علما بربنامج   .  ميكـن االطـالع علـيه يف املوقـع الشبكي للمكتب           )3(سـبايدر، 
، )A/AC.105/894انظر   (٢٠٠٩-٢٠٠٨، وكذلـك خبطـة العمل للفترة        ٢٠٠٩-٢٠٠٧الفـترة   

مكتب اللذيـن سـتنفّذمها مكاتـب األمـم املـتحدة الثالثة املعنية بسبايدر يف بون وبيجني وفيينا و      
وسـتدعم تنفـيذَ بـرنامج األمـم املـتحدة سـبايدر شبكةٌ من مكاتب الدعم            . االتصـال يف جنـيف    

والحــظ االجــتماع أن مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  . اإلقليمــية وجهــات الوصــل الوطنــية
سينسـق مـع هيـئات األمـم املـتحدة األخـرى يف تنفـيذ األنشـطة املقـررة، وال سـيما التعاون مع              

بناء : ٢٠١٥-٢٠٠٥جية الدولية للحد من الكوارث ضمن إطار عمل هيوغو  أمانـة االسـتراتي   

                                                                 
 .http://www.unoosa.org/oosa/unspider/index.htmlانظر  (3) 
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قـدرة األمـم واـتمعات عـلى مواجهـة الكوارث، ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل                  
 .تعريف اخلطط والسياسات الوطنية للحد من املخاطر وإدارة الكوارث

  
 ية إنشاء الفريق املختص مشاركة هيئات منظومة األمم املتحدة يف عمل -واو 

  برصد األرض
ــب شــؤون الفضــاء        -٣٤ ــة ومكت ــية لألرصــاد اجلوي ــنظمة العامل ــر امل الحــظ االجــتماع تقري

اخلـارجي بشـأن مشـاركة هيـئات األمم املتحدة يف عملية إنشاء الفريق املختص برصد األرض                
 بـني منظمة األمم    وأحـاط عـلما أيضـا بالبـيان املشـترك         . واملـنظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض        

املـتحدة لألغذيـة والـزراعة وبـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم                   
، مبـا يف ذلـك جلنـتها الدولـية احلكومـية لعلـوم احملـيطات، واملنظمة العاملية            )اليونسـكو (والـثقافة   

   ــيان مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، اللذيــن قُد ــناء مؤمتــر القمــة  لألرصــاد اجلويــة، وبب مــا أث
/  تشــرين الــثاين٣٠الــوزاري الــذي عقــده الفــريق املخــتص برصــد األرض يف كيــب تــاون، يف 

 .٢٠٠٧نوفمرب 

والحــظ االجــتماع أن تقريــر املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة بشــأن االجــتماع العــام  -٣٥
 ٢٠٠٧فمـــرب نو/ تشــرين الــثاين  ٢٩ و٢٨الــرابع للفــريق املخــتص برصـــد األرض املعقــود يف     

ــوزاري الالحــق قــد أشــار إىل جلــنة األمــم املــتحدة املشــتركة بــني الوكــاالت       ومؤمتــر القمــة ال
للتنسـيق والتخطـيط الـيت تضـم منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة واليونسكو، مبا يف ذلك          

ــنظمة ال       ــئة وامل ــتحدة للبي ــم امل ــرنامج األم ــوم احملــيطات، وب ــية لعل ــية احلكوم ــية اللجــنة الدول عامل
والحـظ أيضا أن اللجنة املشتركة بني   . لألرصـاد اجلويـة وجملـس العلـوم الـدويل غـري احلكومـي             

الوكـاالت قـد شـجعت عـلى انضـمام سـائر مـنظمات األمـم املـتحدة الـيت لديهـا بـرامج ونظم                      
ويف ذلـك السياق، طلب   . ميكـن أن تسـاهم يف حتقـيق أهـداف الفـريق املخـتص برصـد األرض                

تـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، باعتـباره أمانـة االجتماع، أن يتصل باملنظمة                االجـتماع إىل مك   
العاملـية لألرصـاد اجلويـة بغـية توضيح شروط وإجراءات االنضمام إىل عضوية اللجنة املشتركة          

 .بني الوكاالت، وأن يبلغ أعضاء االجتماع املشترك بني الوكاالت بذلك

 التنسـيق األساسية يف منظومة األمم املتحدة  واتفـق االجـتماع عـلى أنـه، باعتـباره آلـية         -٣٦
لألنشـطة الفضـائية، يتـيح منصـة ممـتازة إلجـراء مشـاورات فـيما يتعلق بأنشطة الفريق املختص               

املــنظومة العاملــية لــنظم رصــد األرض، ودعــا هيــئات األمــم املــتحدة إىل تقــدمي    /برصــد األرض
 .تقارير عن تلك األنشطة إىل االجتماع
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اع أن هـياكل األمم املتحدة األساسية للبيانات املكانية قد اعترف ا            والحـظ االجـتم    -٣٧
يف اإلعـالن الـذي وافـق علـيه الـوزراء أثـناء مؤمتـر القمـة الـوزاري الـذي عقده الفريق املختص                  
برصـد األرض يف كايـب تـاون، وأـا تتـيح وسـيلة إضـافية للـتعاون بـني هيـئات األمم املتحدة                     

 .ضوالفريق املختص برصد األر
  

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ونهج التمويل االبتكارية يف منظومة  -زاي 
  األمم املتحدة لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا

الحـظ االجـتماع أن موضـوع جلسـته املفـتوحة غـري الرمسـية اخلامسـة من أجل تبادل                 -٣٨
ثلي الدول األعضاء، يف إطار جهود التوعية اليت  املعلومـات بـني ممثـلي هيئات األمم املتحدة ومم         

الشـراكات بـني القطـاعني العــام    "يـبذهلا مـن أجـل الـتحاور مـع الـدول األعضـاء، سـيكون هـو          
ــتعزيز اســتخدام تكنولوجــيا       ــتحدة ل ــتكارية يف مــنظومة األمــم امل ــتمويل االب واخلــاص ونهــج ال

جـتماع املشـترك بني الوكاالت   وقـد اتفقـت جهـات الوصـل اخلاصـة باال          ". الفضـاء وتطبـيقاهتا   
وقد أجنز . عـلى ذلـك املوضـوع يف ضوء البند اجلديد من بنود جدول األعمال بشأن املوضوع     

 ).انظر املرفق الثالث(االجتماع جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية، 
  

  االتالتوعية العامة وتبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون املشترك بني الوك -حاء 
قــدم مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي إىل االجــتماع عرضــا موجــزا عــن التحســينات   -٣٩

. املتواصـلة املدخلـة على املوقع الشبكي اخلاص بتنسيق األمم املتحدة ألنشطة الفضاء اخلارجي              
ــتعاون         ــباره أداة لإلعــالن عــن ال ــع باعت ــز املوق ــادة تعزي ــق االجــتماع عــلى احلاجــة إىل زي واتف

 . الوكاالت والنهوض ماوالتنسيق بني

واتفـق االجـتماع عـلى أن تـتوىل جهات الوصل التابعة لـه تزويد مكتب شؤون الفضاء                  -٤٠
اخلـارجي بانـتظام بأحدث املعلومات عن براجمها وأنشطتها املتصلة بالفضاء، مبا يف ذلك عناوين                

 .ومات يف املوقعاملواقع الشبكية ذات الصلة، وعن أنشطتها املقبلة، بغية نشر تلك املعل

ــتدى      -٤١ ــأن منـ ــاالت بشـ ــدويل لالتصـ ــاد الـ ــه االحتـ ــرض قدمـ ــتماع إىل عـ ــتمع االجـ واسـ
 وقَـيم االجـتماع فـائدة املنتدى يف ضوء    )4(.املناقشـات املشـترك بـني الوكـاالت عـلى اإلنترنـت       

 األداء الوظـيفي الـذي يتـيحه فعال املوقع الشبكي اخلاص بتنسيق األمم املتحدة ألنشطة الفضاء                
واتفـق االجـتماع عـلى أن يشـجع هيـئات األمم املتحدة على استخدام املنتدى بغية         . اخلـارجي 

                                                                 
 (4) http://www.itu.int/jive/index.jspa?categoryID=176. 
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إعـادة تقيـيم فائدته أثناء فترة ما بني الدورات، وأن يقرر يف دورته املقبلة ما إذا كان سيحتفظ     
 .باملنتدى أو يلغيه

كيف : ء ملشاكل العاملحلول الفضا"والحظ االجتماع بعني التقدير أن الكتيب املعنون  -٤٢
، الذي أعده   "تسـتخدم أسـرة األمـم املـتحدة تكنولوجيا الفضاء لتحقيق أهداف التنمية املستدامة             

مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، قد صدر باإلسبانية واإلجنليزية والعربية والفرنسية، وهو متاح      
ــتحد      ــع الشــبكي اخلــاص بتنســيق األمــم امل ة ألنشــطة الفضــاء  أيضــا يف شــكل إلكــتروين يف املوق

واتفق االجتماع على أن يبقى املضمون احلايل للكتيب صاحلا ملدة سنتني على األقل،             . اخلارجي
 .٢٠١٠وقرر استعراض الكتيب أثناء دورته الثالثني اليت ستعقد يف عام 

  
  مسائل أخرى         -ثالثا     

  برنامج العمل املقبل         
يد من التنسيق والتعاون بني الوكاالت، نظر    يف إطـار مناقشـاته بشأن وسائل تعزيز مز         -٤٣

االجـتماع يف هيكله احلايل املتعلق بإعداد التقارير واجلدول الزمين لالجتماعات السنوية واتفق            
ــتقارير إىل جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،     عــلى استصــواب تقــدمي ال

 .دورات اللجنةوتقريب تواريخ اجتماعاته السنوية من موعد انعقاد 

واتفـق االجـتماع أيضـا عـلى أن القـرارات بشـأن بـنود جـدول أعمال الدورة التاسعة                     -٤٤
والعشــرين ســوف تــتخذ أثــناء فــترة مــا بــني الــدورات، بتشــاور مــع الرئــيس، ومبوافقــة أعضــاء  

 .االجتماع املشترك بني الوكاالت

) اليونيتار(ريب والبحث وأعـرب املشـاركون عـن تقديـرهم ملعهـد األمـم املـتحدة للتد         -٤٥
الستضافة دورة االجتماع الثامنة والعشرين     ) يونوسات(بـرنامج التطبـيقات الساتلية العملياتية       

والحـظ االجـتماع بعـني الـتقدير مـا تـبذلـه األمانـة مـن جهـود لـتعزيز أثـر مسامهة                     . يف جنـيف  
 .م املتحدةاالجتماع يف النهوض بالتعاون والتنسيق بني الوكاالت ضمن منظومة األم

واســتذكر االجــتماع اتفاقــه بشــأن تــناوب فييــنا ومــدن أخــرى عــلى عقــد الــدورات      -٤٦
السـنوية، والحـظ أن دورته التاسعة والعشرين سيستضيفها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف     

 .٢٠٠٩فيينا، يف عام 

ستضافة وقـِبل االجـتماع مـع الـتقدير بالعـرض املقـدم من االحتاد الدويل لالتصاالت ال         -٤٧
 .، يف جنيف٢٠١٠الدورة الثالثني يف عام 
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   املرفق األول   
قائمة بأمساء املشاركني يف الدورة الثامنة والعشرين لالجتماع املشترك   

 بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف 
   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٦من 

F. Pisano) الرئيس )اتيونوس/اليونيتار: 
N. Hedman) األمني )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي: 
W. Balogh) مكتب شؤون الفضاء اخلارجي( 
J. Gaziyev) مكتب شؤون الفضاء اخلارجي( 

 :مساعدا األمني

 األمانة العامة لألمم املتحدة
P. Basabe 
Y. Ono 

 أمانة االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث 

M.Othman 
D. Stevens 

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجي 

A. Nonguierma  اللجنة االقتصادية ألفريقيا 
B. Wachs  اللجنة االقتصادية ألوروبا 

 برامج وصناديق األمم املتحدة
K. Steinacker 
L. St-Pierre 

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

R. Witt  برنامج األمم املتحدة للبيئة 
F. Pisano 
E. Bjorgo 
O. Van Damme 

برنامج /معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث 
 األمم املتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية

 الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
Y. Berenguer  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
D. Delattre  للطاقة الذريةالوكالة الدولية  
V. Timofeev 
Y. Henri 
A. Matas 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 

R. Francis  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية 
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   املرفق الثاين    
جدول أعمال الدورة الثامنة والعشرين الجتماع األمم املتحدة املشترك   

  جنيف، بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف
  ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨ إىل ١٦من 
 .افتتاح الدورة -١

 .انتخاب الرئيس -٢

 .إقرار جدول األعمال -٣

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

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

 وتطبيقاهتا من حيث صلتها بالربامج املسندة إليها؛

تقريـر األمـني العـام عـن تنسـيق األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء ضمن منظومة               )ب( 
 ؛٢٠٠٨-٢٠٠٧النتائج املرتقبة بشأن الفترة التوجهات و: األمم املتحدة

إعـداد تقريـر عـن مـبادرات وتطبـيقات الـتعاون املشـترك بـني الوكـاالت فيما                   )ج( 
 يتعلق بالفضاء؛

ســبل مواصــلة تعزيــز التنســيق والـــتعاون املشــترك بــني الوكــاالت يف جمـــال         )د( 
 .األنشطة الفضائية

 . مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةالنتائج ذات الصلة بالفضاء اليت أسفر عنها -٥

ــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي        -٦ ــم امل ــر األم ــيذ توصــيات مؤمت تنف
 .واستخدامه يف األغراض السلمية

االستخدام املنسق للمرافق الفضائية على حتقيق  األمـم املتحدة ميثاق التعاون   اسـتخدام  -٧
،  مــن جانــب مــنظومة األمــم املــتحدة تكنولوجــية حــال وقــوع كــوارث طبيعــية أو  يف

ــيايت عــلى     ــتعاون العمل ــادة ال  تكنولوجــيا الفضــاء يف التصــدي   اســتخداموأســاليب زي
 .للطوارئ
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الــدروس املســتفادة واملمارســات اجلــيدة يف اســتخدام تكنولوجــيات الفضــاء مــن أجــل  -٨
 .دعم جهود اإلغاثة واحلد من الكوارث

ــنظومة األمــ    -٩ ــريق املخــتص برصــد      مشــاركة هيــئات م ــية إنشــاء الف م املــتحدة يف عمل
 .األرض

الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص ونهـج الـتمويل االبـتكارية يف منظومة األمم             -١٠
 .املتحدة لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا

 .االتالتوعية العامة وتبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون املشترك بني الوك -١١

 .مسائل أخرى -١٢



 

 16 
 

 A/AC.105/909

   املرفق الثالث
جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية الجتماع األمم املتحدة   

 املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة 
   ٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٨يف جنيف، يف 

التمويل االبتكارية يف منظومة الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ونهج : "املوضوع 
   "األمم املتحدة لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا

رئيس االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين 
 بأنشطة الفضاء اخلارجي

 مالحظات استهاللية

 التعريف باملشاركني مجيع املشاركني
عروض بشأن الشراكات بني القطاعني العام  

هج التمويل االبتكارية يف منظومة األمم واخلاص ون
املتحدة لتعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء 

 وتطبيقاهتا
أنشطة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ذات  - مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

الصلة بالشراكات بني القطاعني العام واخلاص 
 ونهج التمويل االبتكارية

الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف إطار  - لكوارثأمانة االستراتيجية الدولية للحد من ا
 االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث

مثال على الشراكات بني القطاعني العام  - اللجنة االقتصادية ألفريقيا
واخلاص ضمن مشروع اإلطار املرجعي 

 اجليوديسي ألفريقيا
فريق األمم /مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

 ملتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافيةا
إطار للشراكة ضمن هياكل األمم املتحدة  -

 األساسية للبيانات املكانية
برنامج /معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

 التطبيقات الساتلية العملياتية
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص ونهج  -

نامج األمم التمويل االبتكارية اليت يتبعها بر
 املتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية

رئيس االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين 
 بأنشطة الفضاء اخلارجي

 اليت تبعث على اهتمام وانشغال املسائل ملخص
استخدام الفضاء  املتحدة وأعضاء جلنة األممكيانات 

 اخلارجي يف األغراض السلمية
األمم املتحدة والدول مناقشات فيما بني هيئات  

 األعضاء يف اللجنة ومالحظات ختامية
 


