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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

 بأنشطة اجتماع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعينتقرير     
      ∗الثالثنيأعمال دورته الفضاء اخلارجي عن 

      )٢٠١٠مارس /آذار ١٢- ١٠جنيف، (    
    مقدمة  -أوال  

١-  قَعد ت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي     األمم املتحـدة املشـترك بـني الوكـاال     اجتماع
آذار ١٢إىل  ١٠مـن  ، يف جنيـف ) اآليتيـو ( االحتاد الدويل لالتصاالته العشرين يف مقر دورت/ 

  .اآليتيوإيفون هنري من السيدة برئاسة  ،٢٠١٠مارس 
ــبوألقــى   -٢ ــام  نائ ــو األمــني الع ــةًجــ، هــولني لآليتي ــةً او، كلم ــا   ،ترحيبي ــأن ســلَّم فيه ب

مـن  األمـم املتحـدة   مـا تقـوم بـه هيئـات     يف تضافر ي دورا مهما يف تكوين أوجه االجتماع يؤد
ــاء الكــوارث ويف حــاالت    وشــد ،بالفضــاءأعمــال متعلقــة  ــز االتصــاالت أثن د علــى أمهيــة تعزي

يف الوقـت  ويـأيت  أمهية قصوى هو ذو غري الرمسية املفتوحة موضوع اجللسة وقال إن  .الطوارئ
  .رةكوارث مدمته اآلونة األخرية من ما شهداملناسب بالنظر إىل 

٣-  افتتاحيـة مالحظـات   مـازالن عثمـان،   مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، مديرةمت وقد 
بتنسـيق األنشـطة ذات   تقريـر األمـني العـام املتعلـق     تـدعيم  احلاجـة إىل مواصـلة   فيها استذكرت 

                                                              
يف دورته هذا التقرير األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي  اجتماعاعتمد   ∗  

 .٢٠١٠مارس /آذار ١٢إىل  ١٠الثالثني، املعقودة من 
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الـوعي باألنشـطة   لزيـادة  الرئيسـية  ، باعتبـاره األداة  منظومة األمم املتحـدة ضمن الصلة بالفضاء 
  .األمم املتحدةداخل هيئات املتصلة بالفضاء 

٤-  ـــيف  ةالرئيســـ تدوشـــداملشـــترك بـــني  علـــى أن االجتمـــاع  االســـتهاللية  امالحظا
ــثالثني إلنشــائه   ــذكرى ال ــه ينبغــي و ،الوكــاالت حيتفــل بال ــاق  أن ل ــز التنســيق  ينظــر يف آف تعزي

  .منظومة األمم املتحدةداخل والتعاون 
يف املرفق الثـاين  ، ويرد هلذا التقرير قائمة املشاركني يف االجتماع ترد يف املرفق األولو  -٥

  .جدول األعمال الذي أقره االجتماع
    

      اليت نظر فيها االجتماعاملسائل املوضوعية   -ثانيا  
يف جمال التطبيق احلالية تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة   -ألف  

      املتصلة بهتكنولوجيا الفضاء وااالت العملي ل
أنشطة صلة اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف   -١  

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا 
    إىل تلك املؤسساتبالربامج املسندة 

بصـفته أمانـة   املشترك بني الوكاالت،  خلارجي، االجتماعشؤون الفضاء ا مكتب أبلغ  -٦
وهيئتيهـــا  يف األغـــراض الســـلميةعـــن أعمـــال جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي  ،االجتمـــاع
  .إىل املسائل املتصلة بالتنسيق بني الوكاالتواسترعى انتباهه الفرعيتني، 

لوكـاالت يف الـدورة   االجتماع املشـترك بـني ا   ةشارك رئيستواتفق االجتماع على أن   -٧
  .جتماعالعن أعمال ا ام تقريرتقد، لكي ٢٠١٠عام  ،الثالثة واخلمسني للجنة

 لعـامي  اوخططهـ  ة تلـك اهليئـات  األمم املتحدة املشاركة عن أنشـط هيئات  وأبلغ ممثلو  -٨
تلـك  األنشطة املنطوية على قدر كبري من التنسيق والتعاون بني وذكروا أن  .٢٠١١و ٢٠١٠
يف تقريـر األمـني العـام عـن     درجـت  قـد أُ بشـأن األنشـطة اجلديـدة،     كـذلك خططهـا  و ،اهليئات

التوجهات والنتـائج املرتقبـة   : تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة
ــرةبشــأن ا ــع .)A/AC.105/961( ٢٠١١-٢٠١٠ لفت ــائق ومجي ــع   االجتمــاع وث متاحــة يف املوق

ــب شــؤون الفضــاء اخلــ     ــاول  ارجي الشــبكي ملكت تنســيق أنشــطة الفضــاء اخلــارجي    الــذي يتن
)http://www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/index.html(. 



 

V.10-52447 3 
 

 A/AC.105/960 

: تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة  -٢  
    ٢٠١١- ٢٠١٠ التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن الفترة

ة، وأشـار إىل أن  حـ نقّصيغته املبه، ع تقرير األمني العام وأقراستعرض االجتماع مشرو  -٩
 ،دورا الثالثة واخلمسـني أثناء استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية ستنظر فيه جلنة 
  .٢٠١٠عام 
علـى  ألمـم املتحـدة   تسـاعد ا يشـكل أداة اسـتراتيجية   واتفق االجتماع على أن التقريـر    -١٠

أن لتقـارير املقبلـة   ه ينبغـي ل أنـ و ،ود يف ميدان علوم وتكنولوجيـا الفضـاء  اجتناب ازدواجية اجله
املتصــلة األنشــطة يف العمــل كمنظمــة واحــدة فيمــا خيــص جهــود منظومــة األمــم املتحــدة تــربز 

  .بالفضاء اليت ختدم جدول األعمال اإلمنائي
موعـــات اهيكلـــة التقـــارير املقبلـــة لكـــي تتنـــاول عـــاد تأن واتفـــق االجتمـــاع علـــى   -١١

-٢٠١٦و ٢٠١٥-٢٠١٤و ٢٠١٣-٢٠١٢للجنـة التنميـة املسـتدامة يف الفتـرات      املواضيعية
، وأن تجـرى  ٢٠١٣-٢٠١٢مـن الفتـرة   ابتـداء  التقرير مرة كـل سـنتني،   أن يصدر و ،٢٠١٧

ــة هل ــي  .٢٠١٧يكــل اإلبــالغ هــذا يف عــام    مراجع اــاالت د حملتــوى التقــارير أن جيســ  وينبغ
وينبغـي اإلبقـاء    .جتسيدا دقيقـا  لشاملة اليت تنظر فيها جلنة التنمية املستدامةاواملسائل املواضيعية 

السياسات واالستراتيجيات اخلاصة بتنسـيق األنشـطة املتصـلة    إلبالغ عن النمط اإلمجايل لعلى 
د واتفـق االجتمـاع علـى أن حيـد     .املساعدة اإلنسانيةعن و والرفاه البشريمن وعن األ بالفضاء

يرصـد  أن و املتصـلة بالفضـاء   ،األمم املتحـدة  التحديات اليت تواجه أنشطة منظومةالتقرير أيضا 
  .التقدم احملرز يف مواجهة تلك التحديات

األمـم  هيئـات  أن تتناول مسامهات لضمان هود اجلواتفق االجتماع على مواصلة بذل   -١٢
ءة أنشـطة األمـم   من أجل تعزيز كفـا التضافر املتحدة على وجه التحديد آليات التنسيق وأوجه 

  .وفعاليتها ذات الصلة بالفضاء املتحدة
باالتصـال   أمانته أن تنشئ أداة تعاونية إلعداد تقرير األمني العام وطلب االجتماع إىل  -١٣

  .يف الوقت املناسب تسهيال إلجنازه، احلاسويب املباشر
يـر األمـني العـام،    ، يف السنة اليت ال يصدر فيها تقرأن ينظرواتفق االجتماع أيضا على   -١٤

  .)أدناه ٣الباب انظر (يف إعداد تقرير خاص عن موضوع خمتار 
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    إعداد تقرير عن مبادرات وتطبيقات التعاون بني الوكاالت فيما يتعلق بالفضاء  -٣  
إسـهامات  : فوائد الفضاء لصـاحل أفريقيـا  "الحظ االجتماع مع التقدير أن التقرير املعنون   - ١٥

ه مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي بالتعـاون     ، الذي أعدA/AC.105/941(( "ةمنظومة األمم املتحد
إىل  مأخـرى تابعـة لألمـم املتحـدة، قـد قُـد      هيئـات   مع اللجنـة االقتصـادية ألفريقيـا وبالتشـاور مـع     

، ٢٠٠٩الثانيـة واخلمسـني، عـام     جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورـا 
ت األفريقية الثالـث بشـأن تسـخري علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء ألغـراض التنميـة         مؤمتر القياداوإىل 

والحــظ  .٢٠٠٩ديســمرب /كــانون األول ٩إىل  ٧مــن ، ، املعقــود يف اجلزائــر العاصــمةاملســتدامة
 لكـي تنظـر فيـه أثنـاء    لجنـة التنميـة املسـتدامة    الشـبكي ل وقـع  املاالجتماع أيضا أن التقرير متاح يف 

  .٢٠١٠مايو /يف أيارستعقد اليت  ،رةدورا الثامنة عش
 اسـتخدم تكنولوجيـا  واتفق االجتمـاع علـى إعـداد تقريـر خـاص يتنـاول تغـري املنـاخ و          -١٦

، حتت قيادة املنظمة العامليـة لألرصـاد اجلويـة بالتعـاون مـع      الفضاء داخل منظومة األمم املتحدة
ر طاريـة بشـأن تغيـ   إلاملتحـدة ا اتفاقية األمم  أمانةمكتب شؤون الفضاء اخلارجي وبالتشاور مع 

عـام   ،االجتماع يف دورته احلادية والـثالثني يقره األمم املتحدة، لكي هيئات من وغريها  املناخ
ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســ   ٢٠١١ لمية يف دورــا ، ولكــي يقــدم إىل جلن

  .٢٠١١عام الرابعة واخلمسني، 
إعداده مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي  يتوىل كتيب كما اتفق االجتماع على إصدار   -١٧

طاريـة بشـأن تغـري    إلاتفاقيـة األمـم املتحـدة ا   بالتشاور مع املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية وأمانة 
لتقريـر اخلـاص املشـار    لالرئيسـية   ر، اسـتنادا إىل العناصـ  األمم املتحـدة هيئات مها من وغري املناخ

طاريــة إلاألمــم املتحــدة اناســب ملــؤمتر األطــراف يف اتفاقيــة إليــه أعــاله، لكــي ينشــر يف وقــت م
  .٢٠١١، الذي سيعقد يف أواخر عام بشأن تغري املناخ

مـن  ابتـداء  اليت سينظر فيها مرة كـل سـنتني،    ،وميكن أن تتناول التقارير اخلاصة املقبلة  -١٨
فريـق  مـع  بالتنسـيق  ( ز األرضـي احليـ بالبنية التحتية اخلاصة ببيانات مواضيع تتعلق ، ٢٠١٢عام 

ــة   ــة تمــع املعلومــات وعمليــة ) األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافي  القمــة العاملي
بالتنسـيق مـع   (واملسـاعدة اإلنسـانية    األمـن البشـري  و) بالتنسيق مع االحتاد الدويل لالتصاالت(

مســائل وأي ) مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية ومفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني   
  .أخرىمستجدة 
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    التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة الفضائيةوسائل تدعيم   -٤  
ــة العامــة    -١٩ ــاد، ٦٤/٨٦ ، يف قرارهــارحبــت الحــظ االجتمــاع أن اجلمعي اجلهــود  بازدي

آليـة  بصـفته  االجتماع املشترك بني الوكاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي      لتدعيماملبذولة 
  .ألمم املتحدة املركزية لبناء الشراكات وتنسيق األنشطة املتصلة بالفضاءا

ــود      توا  -٢٠ ــى مواصــلة بــذل اجله ــق االجتمــاع عل ــع جملــس الرؤســاء    تقامــة صــال إلف م
تؤديـه تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا     ملـا  التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق، نظرا 

  .م املتحدةيف عمل األمدور متزايد من 
هيئات األمـم املتحـدة وبراجمهـا    عدد من والحظ االجتماع بقلق استمرار غياب ممثلي   -٢١

 .يف االجتمـاع  تلـك اهليئـات  مانة على مواصلة جهودها الرامية إىل إشراك األوشجع  ،الرئيسية
باالجتمــاع  بــأن تعقــد دورتــه احلاديــة والثالثــون مقترنــة  ويف هــذا الصــدد، أوصــى االجتمــاع  

النصـف األول مـن عـام    أثنـاء  ، فريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومـات اجلغرافيـة  سنوي لال
ــاع  والحـــظ  ،٢٠١١ ــة االجتمـ ــع أمانـ ــيق مـ ــهميكـــن أن أن التنسـ ــود يسـ ل إدراج بعـــض البنـ

  .من جدول أعمال االجتماع يف جدول أعمال الفريق العاملاملوضوعية 
    

تحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمتر األمم امل  - باء  
    واستخدامه يف األغراض السلمية

 ،مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته أمانة االجتماع املشترك بـني الوكـاالت  أبلغ   -٢٢
إىل  ٨يف دورـا السـابعة واألربعـني، املعقـودة مـن       والتقنيـة العلميـة   اللجنة الفرعيةعن قرارات 

نظرهـا يف تنفيـذ توصـيات مـؤمتر األمـم      بشـأن اخلطـوات املقبلـة يف    ، ٢٠١٠فربايـر  /شباط ١٩
ــلمية     ــراض السـ ــتخدامه يف األغـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـ  املتحـ

الفضاء اخلـارجي  استخدام جلنة إسهام وعن ضرورة تركيز اجلهود على  ،)اليونيسبيس الثالث(
  .جلنة التنمية املستدامةلعمل ضيعية اموعة املوايف األغراض السلمية يف 

    
واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامل الفضائية، استخدام البيانات   - جيم  

    اخلاص بالبيانات الفضائية األمم املتحدةومبرفق املعين باملعلومات اجلغرافية 
حاليـا   أبلغ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي االجتمـاع عـن العمـل الـذي يضـطلع بـه            -٢٣

، الذي يشترك يف رئاسـته مكتـب شـؤون    املعين باملعلومات اجلغرافيةفريق األمم املتحدة العامل 
والحـظ االجتمـاع أن املهمـة الرئيسـية املسـندة       .اللجنة االقتصـادية ألفريقيـا  واخلارجي الفضاء 
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 داخــلاجلغرافيــة الفضــائية اخلاصــة بالبيانــات هــي حتســني تنســيق األنشــطة   إىل الفريــق العامــل
ســبل الوصــول إىل البيانــات  وتيســري منظومــة األمــم املتحــدة، مثــل األنشــطة املتعلقــة بتوحيــد    

والحـظ االجتمـاع أيضـا أن الفريـق العامـل       .)مبا فيها البيانات املستمدة من الفضـاء (افية اجلغر
 مـا ميكـن   عمـل علـى   الفضـائية، الـذي ي  لبيانـات  اخلـاص با األمـم املتحـدة   مرفـق  ل تنفيـذ  قد سـه

وعلى حتسني تنسـيق املعلومـات اجلغرافيـة ضـمن إطـار مؤسسـي، مبـا يف ذلـك عـن          إجنازه تقنيا 
  .العامة ألمانةالتابع لطريق مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 

    
    الفريق املختص برصد األرضأعمال املشاركة يف   - دال  

ن األنشــطة الــيت اضــطلعت ــا  أبلغــت املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة االجتمــاع عــ    -٢٤
مؤخرا جلنة التنسـيق والتخطـيط املشـتركة بـني الوكـاالت، الـيت هـي آليـة تنسـيق تشـارك فيهـا            

، التابعــة اللجنــة الدوليــة احلكوميــة لعلــوم احمليطــات و منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة 
واملنظمـة العامليـة    تحـدة للبيئـة  برنـامج األمـم امل  و ،نظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة     مل

يف تنفيـذ املنظومـة العامليـة لـنظم      ، فيما يتعلق مبشـاركتها الس الدويل للعلومو لألرصاد اجلوية
من خالل النظام العاملي لرصد املنـاخ والنظـام العـاملي لرصـد احمليطـات       )جيوس(رصد األرض 

  .والنظام العاملي ملراقبة األرض
شـتركة  يمة العمل الذي جيري يف إطار جلنة التنسـيق والتخطـيط امل  واعترف االجتماع بق  - ٢٥

آليـة مركزيـة يف منظومـة    مرفـق البيانـات الفضـائية، بصـفته     تنفيـذ   بني الوكـاالت واتفـق علـى أن   
املنظمـة العامليـة لألرصـاد    يتطلب من توافرها، ضمان لوصول إىل البيانات ولتيسري ااألمم املتحدة 

لتوسـيع البيـان    جهـود بـذل  ملعـين باملعلومـات اجلغرافيـة    ام املتحـدة العامـل   اجلوية وأمانة فريق األم
مـؤمتر القمـة   سـيقدم إىل  الـذي  املشترك ألعضاء جلنة التنسيق والتخطيط املشتركة بني الوكـاالت  

نـــوفمرب /املزمــع عقـــده يف بــيجني يف تشـــرين الثــاين    ،لفريـــق املخــتص برصـــد األرض ل الــوزاري 
  .االقتضاءحسب األمم املتحدة املعنية، سائر هيئات  م اليتاملسائل ، بإدراج ٢٠١٠

    
حلد من خماطر يف استخدام التكنولوجيات الفضائية العمليايت الاإلطار   - هاء  

    الهذا اواملمارسات اجليدة يف ، لطوارئويف التصدي لالكوارث 
تحــدة أنشــطة برنــامج األمــم املأبلــغ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي االجتمــاع عــن    -٢٦
 )سـبايدر (إدارة الكـوارث واالسـتجابة يف حـاالت الطـوارئ     يف ملعلومات الفضائية ستخدام اال

والحـظ االجتمـاع    .٢٠١١-٢٠١٠لفترة ة لوعن األنشطة املزمع ٢٠٠٩املضطلع ا يف عام 
لمعونة الفضائيةلع شبكة مكاتب الدعم اإلقليمية واجلهود الرامية إىل إنشاء صندوق توس.  
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    لتعاون بني الوكاالتل اوتبادل املعلومات تعزيزالناس وعية ت  -واو  
ــع الشــبكي        -٢٧ ــز املوق ــى مواصــلة تعزي ــاع عل ــق االجتم  )www.uncosa.unvienna.org(اتف

تزويـد مكتـب شـؤون الفضـاء اخلــارجي     التابعـة لالجتمـاع   التنسـيق  وعلـى أن تواصـل جهـات    
لة بالفضاء، مبـا يف ذلـك عنـاوين املواقـع     بانتظام بأحدث املعلومات عن براجمها وأنشطتها املتص

  .، بغية نشر تلك املعلومات يف املوقعواألنشطة الوشيكة الشبكية ذات الصلة
كيـــف : حلـــول الفضـــاء ملشـــاكل العـــامل"أن الكتيـــب املعنـــون واســـتذكر االجتمـــاع   -٢٨

شـر  ند قـ ، "تستخدم أسرة األمم املتحدة تكنولوجيا الفضـاء لتحقيـق أهـداف التنميـة املسـتدامة     
م االجتمــاع بضــرورة تركيــز ويف نفــس الوقــت، ســلَّ .ويلــزم تنقيحــه وحتديثــه ٢٠٠٦يف عــام 

منظومـة األمـم   املتصـلة بالفضـاء يف   املتعلق بتغري املناخ واألنشـطة  اخلاص االهتمام على املنشور 
  .من مث على إمكانية تنقيح املنشور السابق يف مرحلة الحقةاتفق و ،املتحدة
علـى إتاحـة    ، واتفـق وتبادل املعلومات الناسلتوعية وسائل أخرى تماع يف ونظر االج  -٢٩

املنظمـات والـربامج املعنيـة،    مـن خـالل   تقرير األمني العام والتقارير اخلاصة علـى نطـاق واسـع    
  .األمم املتحدةهيئات األنشطة الفضائية اليت تضطلع ا ببغية تعزيز الوعي 

    
      مسائل أخرى  -ثالثا  

    عمل املقبلبرنامج ال    
  :والثالثني كما يلياتفق االجتماع على أن يكون جدول األعمال املؤقت لدورته احلادية   -٣٠

  .افتتاح الدورة  -١  
  .إقرار جدول األعمال  -٢  
يف جمـال التطبيـق   احلاليـة  تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة   -٣  

  :ة بهاملتصلالعملي لتكنولوجيا الفضاء وااالت 
اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف   )أ(    

ــلة  ــطة صـ ــوم   مؤسســـات أنشـ ــدان علـ ــدة يف ميـ ــم املتحـ ــة األمـ منظومـ
  ؛إىل تلك املؤسساتوتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا بالربامج املسندة 

  ؛٢٠١٣-٢٠١٢ الفترةعن تقرير األمني العام   )ب(    
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استخدام تكنولوجيا الفضـاء  تغري املناخ والذي يتناول اخلاص التقرير   )ج(    
  ؛يف منظومة األمم املتحدة

استخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف منظومـة    واملنشور املتعلق بتغري املناخ   )د(    
  ؛األمم املتحدة

املتصـلة  التنسيق والتعـاون بـني الوكـاالت يف األنشـطة     وسائل تدعيم   )ه(    
وتبادل املعلومـات مـن أجـل تعزيـز     الناس عية ، مبا يف ذلك توبالفضاء

  .التعاون بني الوكاالت
واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامـل  الفضائية استخدام البيانات   -٤  

  .الفضائيةلبيانات اخلاص بااألمم املتحدة ومرفق املعين باملعلومات اجلغرافية 
  .رضالفريق املختص برصد األ أعمالاملشاركة يف   -٥  
حلــد مــن خمــاطر    يف اســتخدام التكنولوجيــات الفضــائية    العمليــايت ال اإلطــار   -٦  

  .يف هذا اال واملمارسات اجليدة ،لطوارئويف التصدي لالكوارث 
  .مسائل أخرى  -٧  

وأحــاط االجتمــاع علمــا مــع التقــدير بــأن مفوضــية األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني     -٣١
املفتوحـة غـري   اجللسة أن تعقد واتفق االجتماع على  .ثنيدورته احلادية والثالتضييف عرضت 

مـع   وربالتشـا علـى أن يختـار موضـوعها احملـوري     ، الرمسية بعد ظهـر اليـوم األخـري مـن الـدورة     
  .فوضيةامل

٣٢-  عقَــوأوصــى االجتمــاع بــأن تــ دباالجتمــاع الســنوي مقترنــة  والثالثــونه احلاديــة دورت
  .ين باملعلومات اجلغرافيةفريق األمم املتحدة العامل املعل
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      املرفق األول
  قائمة املشاركني يف الدورة الثالثني الجتماع األمم املتحدة املشترك     

  بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف 
        ٢٠١٠مارس /آذار ١٢إىل  ١٠من 
  )االحتاد الدويل لالتصاالت(Y. Henri  :ةالرئيس
  )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(N. Hedman  :األمني
  )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(S. Vivanco :ساعداألمني امل

 األمانة العامة لألمم املتحدة
 M. Othman  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

L. Czaran 
 B. Wachs  اللجنة االقتصادية ألوروبا

 برامج وصناديق األمم املتحدة
 L. St.-Pierre  ؤون الالجئنيمفوضية األمم املتحدة لش

K. Roberson 
  برنامج /معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

 األمم املتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية
O. van Damme 

 T. Fredriksson مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
 D. Delattre كالة الدولية للطاقة الذريةالو

 A. Matas  االحتاد الدويل لالتصاالت
S. Buonomo 
K. Hughes 

 B. Ryan  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
A. Sakamoto 

  هيئات أخرى تابعة لألمم املتحدة

 R. Lichte ر املناخطارية بشأن تغيإلاتفاقية األمم املتحدة اأمانة 
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      الثايناملرفق 
  جدول أعمال الدورة الثالثني الجتماع األمم املتحدة املشترك     

  بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف 
    ٢٠١٠مارس /آذار ١٢إىل  ١٠من 
  .افتتاح الدورة  - ١
 .إقرار جدول األعمال  - ٢

يف جمال التطبيق العملي ية احلالتنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة   - ٣
 :املتصلة بهلتكنولوجيا الفضاء وااالت 

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

  ؛إىل تلك املؤسساتوتطبيقاا بالربامج املسندة 
تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة   )ب(  

 ؛٢٠١١-٢٠١٠التوجهات والنتائج املرتقبة بشأن الفترة : األمم املتحدة

إعداد تقرير عن مبادرات وتطبيقات التعاون بني الوكاالت فيما يتعلق   )ج(  
 بالفضاء؛

 .املتصلة بالفضاءت يف األنشطة التنسيق والتعاون بني الوكاالوسائل تدعيم   )د(  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي   - ٤
  .واستخدامه يف األغراض السلمية

واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامل املعين الفضائية، استخدام البيانات   - ٥
  .اخلاص بالبيانات الفضائيةدة األمم املتحومرفق باملعلومات اجلغرافية 

 .الفريق املختص برصد األرضأعمال املشاركة يف   - ٦

ويف حلد من خماطر الكوارث يف استخدام التكنولوجيات الفضائية العمليايت الاإلطار   - ٧
 .، واملمارسات اجليدة يف هذا االلطوارئالتصدي ل

 .الوكاالتلتعاون بني ل اتبادل املعلومات تعزيزتوعية الناس و  - ٨

  .مسائل أخرى  - ٩
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      املرفق الثالث
جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية الجتماع األمم املتحدة     

  املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة 
        ٢٠١٠مارس /آذار ١٢يف  جنيفيف 

      "ارئتكنولوجيا الفضاء لالتصاالت يف حالة الطو: "احملوري املوضوع    
، مدير مكتب Valery Timofeev  مالحظات استهاللية

يف االحتاد الدويل  الراديويةاالتصاالت 
 )اآليتيو( لالتصاالت

  مجيع املشاركني التعريف باملشاركني
  :اإليضاحية العروض

برنامج األمم املتحدة الستخدام املعلومات 
الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف 

بشأن ومنظورات  )سبايدر(ارئ حاالت الطو
 االتصاالت يف حاالت الطوارئ

Lorant Czaran ) مكتب شؤون الفضاء
  )سبايدراخلارجي، 

التصال الفضائية يف اتكنولوجيا استخدام ال
  "تيران"مشروع : باتمعات الريفية

Samuel Muchemi ) برنامج خدمات
األرصاد اجلوية التابع للمنظمة العاملية 

  )ويةلألرصاد اجل
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات تسخري 

 إدارة الكوارثألغراضواالتصاالت
Maritza Delgado ) مكتب تنمية

  )لآليتيوالتابع  االتصاالت
االحتاد الدويل لالتصاالت والنظام الساتلي 
 لالتصاالت الراديوية يف حاالت الطوارئ

Kevin Hughes ) مكتب االتصاالت
 )آليتيوالتابع ل الراديوية

األمم املتحدة والدول هيئات مناقشات بني 
  األعضاء
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