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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
        يف األغراض السلمية  

الفضاء اخلارجي  بأنشطة جتماع املشترك بني الوكاالت املعينتقرير اال    
      ∗الثالثنيأعمال دورته احلادية وعن 

        )٢٠١١مارس /آذار ١٨- ١٦جنيف، (    
    مقدمة  - أوال  

شطة الفضـاء اخلـارجي دورتـه احلاديـة     عقَد االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأن  -١
الكـائن يف جنيـف، مـن    ) املفوضـية ( مفوضية األمم املتحدة لشـؤون الالجـئني  والثالثني يف مقر 

وتـوىل السـيد كيمـربيل     .فوضية، برئاسة لوك سان بيري من امل٢٠١١مارس / آذار ١٨إىل  ١٦
مسيـة الـيت عقـدت بعـد ظهـر      روبرسن، وهو أيضا من املفوضية، رئاسة اجللسة املفتوحة غـري الر 

  .٢٠١١مارس /آذار ١٨يوم 
 ،ملفوضـية يف امـدير شـعبة دعـم الـربامج واإلدارة     فرانسـوا دوريـو،   -وألقى السيد جان  -٢

ملتحـدة مـن أجـل    بـني هيئـات األمـم ا   فيمـا  د على ضـرورة زيـادة التنسـيق    وشد ،كلمة ترحيب
املنـافع الـيت قـد يصـعب     سـعة مـن   واالنـواتج الفضـائية ومـن طائفـة      فـرص االسـتفادة مـن   حتقيق 

  .بدون ذلك احلصول عليها

─────────────────   
مد االجتماع املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي هذا التقرير يف دورته احلادية والثالثني، اعت  ∗  

 .٢٠١١مارس /آذار ١٨إىل  ١٦املعقودة من 
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مالحظـات   مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي،     مـديرة ، مازالن عثمانالسيدة وقدمت   -٣
االجتمـاع علـى مواصـلة تعزيـز التعـاون      ت وحثّ ،تكنولوجيا الفضاءأبرزت فيها أمهية  افتتاحية

  .اخل منظومة األمم املتحدةاستخدام تكنولوجيا الفضاء دجمال يف والتنسيق الوثيق 
رمسيـة  الغـري  احلايل للجلسة املفتوحة وضوع وأشار الرئيس يف مالحظاته االستهاللية إىل امل  - ٤

حتليــل  ذا أمهيـة مـن حيـث   موضـوعا  اعتبـاره  ب، "الفضـاء وتغيـر املنـاخ   "بعنـوان  مـع الـدول األعضـاء    
  .ةداخل منظومة األمم املتحد أصحاب املصلحةبني خمتلف  ااالت اجلديدة احملتملة للتنسيق

وترد يف املرفق األول هلذا التقريـر قائمـة بأمسـاء املشـاركني يف االجتمـاع، أمـا جـدول          -٥
  .األعمال الذي أقره االجتماع فريد يف املرفق الثاين

    
      املسائل املوضوعية اليت نظر فيها االجتماع  - ثانيا  
يف جمال التطبيق احلالية أن األنشطة تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بش  -ألف  

      املتصلة بهالعملي لتكنولوجيا الفضاء وااالت 
أنشطة الصلة بني اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف   -١  

  مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا 
    درجة ضمن والية تلك املؤسساتنالربامج املو
 شؤون الفضاء اخلارجي، بصفته أمانـة االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت      مكتب قدم  -٦

 يف األغـراض السـلمية  معلومات إىل هذا االجتماع عن أعمال جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي   
  .الوكاالتإىل املسائل املتصلة بالتنسيق بني واسترعى انتباهه وهيئتيها الفرعيتني، 

 اوخططهـ  ة تلـك اهليئـات  عـن أنشـط   األمـم املتحـدة  اهليئـات املشـاركة مـن     وأبلغ ممثلو  -٧
 تلـك اهليئـات،  األنشطة املنطوية على قدر كبري مـن التنسـيق والتعـاون بـني     وذكروا أن  .احلالية

يف تقريــر األمــني العــام عــن تنســيق  قــد أُدرجــت بشــأن األنشــطة اجلديــدة،  وكــذلك خططهــا
بشـأن  التوجهـات والنتـائج املرتقبـة    : ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدةاألنشطة 

متاحـة يف املوقـع الشـبكي     االجتمـاع  وثـائق  ومجيـع  .)A/AC.105/961( ٢٠١١-٢٠١٠ لفترةا
ــارجي     ــاء اخلــ ــؤون الفضــ ــب شــ ــارجي     ملكتــ ــاء اخلــ ــطة الفضــ ــيق أنشــ ــاول تنســ ــذي يتنــ الــ

)www.uncosa.unvienna.org/uncosa/en/index.html(.  
، أبلغــت اهليئــات شــار إليهـا يف تقريــر األمــني العــام طــط املاخلنشــطة واأللــى وعـالوة ع   -٨

  .ىأنشطة رئيسية أخراملشاركة من األمم املتحدة عن االضطالع عن 
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مات النطـاق التـرددي   تقدمي خـد يف جمال االحتاد الدويل لالتصاالت عن أنشطته  وأبلغ  -٩
مكتـب  أمـا   ،الفضـائية  الـنظم بوسـائل منـها اسـتخدام     ،تالعريض وتوسـيع مـدى هـذه اخلـدما    
ــا املعلومــات واالتصــاالت  ــة العامــة لألمــم املتحــدة فا   تكنولوجي ــابع لألمان ض اجلهــود ســتعرالت

املتعلقــة باألزمــات، مــن أجــل    األمــم املتحــدة إلدارة املعلومــات   اجلاريــة لوضــع اســتراتيجية   
ــة    ا ــة وكامل ــة ودقيق ــى معلومــات موثوق ــهاويف حلصــول عل ــاتعــن  حين وتســتند  .إدارة األزم

ــذكورة االســتراتيجية  ــة رئيســية، هــي   إىل امل ــة جمــاالت برناجمي ــات وإدارة  هيكــل: أربع املعلوم
ــات صــاحبة   ــا  املصــلحة شــؤون اجله ــوير التكنولوجي ــدرات  وتط ــاء الق ــلّطت و .وبن ــة س اللجن

حــد ألفريقيــا املوطــار املرجعــي اجليوديســي الضــوء علــى مســألة وضــع اإل االقتصــادية ألفريقيــا 
الزراعـة والنقـل    تتضـمن بيانـات فضـائية عـن    البنية التحتيـة األفريقيـة   عن اعدة بيانات وإنشاء ق

  .الكوارثإدارة ملياه واواالتصاالت وإدارة 
ــامج نــب اإىل جعــن قيامهــا،  األمــم املتحــدة لشــؤون الالجــئني مفوضــية بلغــت وأ  -١٠ برن
التـابع لالحتـاد األورويب، بتطـوير     الت الطوارئيف حا ستجابةالالزمة لال تطبيقاتالدمات واخل

خرائط للمخيمـات وإجـراء تقـديرات عـن      رسمغراض عد ألباستخدام بيانات االستشعار عن 
خطــط طــوارئ عــداد فضــال عــن إ دين منــهمروخصوصــا فيمــا يتعلــق باملشــ ، أعــداد الســكان

عهـد  العملياتيـة التـابع مل   برنامج التطبيقـات السـاتلية  أبلغ بينما  الكوارث، حاالتيف مشردين لل
يضـفي   أبرمـه مـع املفوضـية   اتفـاق تعـاون   عـن  ) اليونوسـات (األمم املتحدة للتـدريب والبحـث   

تطبيقــات الور الســاتلية صــوالالطــابع الرمســي علــى التعــاون القــائم يف جمــال اســتخدام خــرائط    
لى إنشاء خـدمات  وسلّط برنامج األغذية العاملي الضوء ع .عمليات املفوضيةاملتصلة ا دعما ل

تنسـيق  سياق يف  ، وهي تقدم الدعم هليئات األمم املتحدةالطوارئ األوروبية يف اآلونة األخرية
  .للتأهب ملواجهة الطوارئ والتصدي هلا برنامج األغذية العاملياجلهود املبذولة ضمن إطار 

علـوم  مبـادرة  وأبلغ مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي عـن أنشـطة يضـطلع ـا يف إطـار         -١١
ربنـــامج األمـــم املتحـــدة التـــابعتني ل تكنولوجيـــا الفضـــاء البشـــريةالفضـــاء األساســـية ومبـــادرة 

املتعلقـة بالصـحة يف العـامل    ااالت املواضيعية يف ضطلع ا أنشطة ي، وعن للتطبيقات الفضائية
لـم والثقافـة   ة األمـم املتحـدة للتربيـة والع   نظّمـ مبينمـا أبلغـت    واملساعدة اإلنسـانية وإدارة امليـاه،  

امللتقــى  األمريكيــة الســادس املعــين بالفضــاء و    القــارة مــؤمتر يف مشــاركتها عــن  ) اليونســكو(
قـرر االضـطالع ـا يف    أنشـطتها امل عـن  و، قليمي لوكاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ    اإل

  .الفضاء تحليق اإلنسان يفلسياق االحتفال بالذكرى السنوية اخلمسني 
بالتقرير اخلاص لالجتماع املشترك بـني الوكـاالت حـول موضـوع الفضـاء      وفيما يتعلق   -١٢

) االتفاقيـة اإلطاريـة  (وتغير املناخ، أبلغت أمانة اتفاقية األمم املتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر املنـاخ      
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عــن نتــائج الــدورة السادســة عشــرة ملــؤمتر األطــراف يف االتفاقيــة، وســلطت الضــوء علــى إطــار    
تغري املناخ والدعوة إىل حتسني عمليات رصد املنـاخ، وأكّـدت علـى أمهيـة     ف مع كانكون للتكي

 .املعارف والبيانات العلمية الرصينة، مبا فيها قدرات الرصـد مـن الفضـاء، دعمـا لتنفيـذ االتفاقيـة      
وســلّطت املنظّمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة الضــوء علــى تعاوــا احلــايل مــع فريــق التنســيق املعــين  

اد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض يف جمال وضـع بنيـة هندسـية لرصـد     بسواتل األرص
ــواتج ونشــرها       املنــاخ مــن الفضــاء، تشــمل اســتخدام الســواتل وأجهــزة االستشــعار وإصــدار الن

الـيت  " بيئة القطـب الثالـث  "عن املبادرة اجلديدة  سكواليونوأعلنت منظّمة  .وتدريب املستخدمني
  .تغير املناخ على األار اجلليدية يف اجلبال احمليطة ضبة التبت ىل دراسة آثارإدف 

    
    ٢٠١٣-٢٠١٢ تقرير األمني العام عن الفترة  -٢  

أداة استراتيجية تساعد األمم املتحدة علـى اجتنـاب   هو أن التقرير أشار االجتماع إىل   -١٣
لتقــارير املقبلــة ن تــربز اأازدواجيــة اجلهــود يف ميــدان علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء، وأنــه ينبغــي   

ألنشطة املتصـلة بالفضـاء   ميدان توحيد أدائها يف جمال تسخري ا جهود منظومة األمم املتحدة يف
  .جدول األعمال اإلمنائيألغراض تنفيذ 

، أن ٢٠١٠وفقا لالتفـاق الـذي توصـل إليـه يف عـام       ،واتفق االجتماع على أنه ينبغي  -١٤
للجنـة  اجلديـدة  اموعـة املواضـيعية    لسنتني بابـا جديـدا يتنـاول   يتضمن التقرير املقبل عن فترة ا

وينبغــي احلــرص علــى أن يراعــي التقريــر اــاالت    .٢٠١٤-٢٠١٣للفتــرة  التنميــة املســتدامة
تقـدمي حملـة عامـة    املواضيعية واملسائل الشاملة اليت تنظر فيها جلنـة التنميـة املسـتدامة، مبـا يشـمل      

  .واجلبالاملتعلقة بالغابات والتنوع البيولوجي عية اضيت املوعن جهود التنسيق يف ااال
سـيعقد   ، الحـظ االجتمـاع أن مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة       ويف هذا الصدد  -١٥

خطة العمل املتعددة السنوات للجنة التنميـة   وأنيف ريو دي جانريو، الربازيل،  ٢٠١٢يف عام 
  .قد أُجلت لسنة أخرى

االجتمــاع مــن جديــد أنــه ينبغــي مواصــلة بــذل اجلهــود لضــمان أن تتنــاول          وأكّــد  -١٦
مســامهات هيئــات األمــم املتحــدة علــى وجــه التحديــد آليــات التنســيق وأوجــه التضــافر تعزيــزا  

  .ذات الصلة بالفضاء وفعاليتها لكفاءة أنشطة األمم املتحدة
باالتصـال   رير األمني العاموطلب االجتماع إىل أمانته أن تنشئ أداة تعاونية إلعداد تق  -١٧

احلاســويب املباشــر، بقصــد تســهيل إجنــازه يف الوقــت املناســب وتزويــد هيئــات األمــم املتحــدة     
  .بتوجيهات واضحة بشأن إسهاماا يف التقرير
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  الفضاء  املناخ واستخدام تكنولوجيا تغيرالتقرير اخلاص الذي يتناول   -٣  
    يف منظومة األمم املتحدة

  الفضــاء يف منظومـــة   اســتخدام تكنولوجيــا  عــن  اخلــاص  جتمــاع أن التقريــر   الحــظ اال   - ١٨
        ـدـر املنـاخ، قـد أُعة العامليـة  نظّمـ امل إشـراف حتـت  األمم املتحدة الذي يتنـاول املسـائل املتعلقـة بتغي

أخـرى مـن   لألرصاد اجلوية بالتعاون مع مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي وبالتشـاور مـع هيئـات      
  .األمم املتحدة

واستعرض االجتماع التقرير اخلاص وأقره بصـيغته املعدلـة، وأُبلـغ أن التقريـر سـيقدم إىل        - ١٩
 واخلمسـني لكي تنظر فيه يف دورـا الرابعـة   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 

  .٢٠١١يونيه /يف حزيران
موضــوع  ٢٠١٢عــام  يف دورتــه الثانيــة والــثالثني يفيقــرر علــى أن واتفــق االجتمــاع   -٢٠

  .٢٠١٣ عام ه يفمن أجل إقرارالتقرير اخلاص املقبل 
    

  الفضاء  املناخ واستخدام تكنولوجيا تغيروضوع املنشور املتعلق مب  -٤  
    يف منظومة األمم املتحدة

بالتشـاور مـع هيئـات     ،ة العامليـة لألرصـاد اجلويـة   نظّمـ املأن  تعـد   اتفق االجتماع علـى   -٢١
لكـي   ،العناصر الرئيسية للتقرير اخلاص املشار إليـه أعـاله  مبنيا على  اكتيباملعنية، األمم املتحدة 

ؤمتر األطــراف يف انعقــاد الــدورة الســابعة عشــرة ملــ  أثنــاء تقاســم التكــاليف علــى أســاس ينشــر 
مـن  ، يف دربـان، جنـوب أفريقيـا   عقد املناخ، الذي سـي  تغيراتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 

  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول ٨نوفمرب إىل /شرين الثاينت ٢٨
    

وسائل تدعيم التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة املتصلة بالفضاء، مبا يف ذلك   -٥  
    وتبادل املعلومات من أجل تعزيز التعاون بني الوكاالت اجلمهورتوعية 
ــا      -٢٢ ــة العامــة رحبــت، يف قراره ــاد اجلهــود  ٦٥/٩٧الحــظ االجتمــاع أن اجلمعي ، بازدي

ــطة        ــين بأنشـ ــاالت املعـ ــني الوكـ ــترك بـ ــاع املشـ ــدعيم االجتمـ ــلة تـ ــل مواصـ ــن أجـ ــة مـ   املبذولـ
  .الفضاء اخلارجي

وحتقيقــا هلــذه الغايــة، طلــب االجتمــاع إىل األمانــة أن ترســل خطابــات رمسيــة إىل رؤســاء    - ٢٣
ــني        ــترك بـ ــاع املشـ ــداف االجتمـ ــن أهـ ــات عـ ــمن معلومـ ــدة تتضـ ــم املتحـ ــات األمـ ــات هيئـ األمانـ

  .وينبغي أن ترسل نسخ عن هذه اخلطابات إىل جهات التنسيق يف إطار االجتماع .واستراتيجياته
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تحقيـــق التعـــاون املشـــترك بـــني ائل األخـــرى لســـواتفـــق االجتمـــاع علـــى أن مـــن الو  -٢٤
الوكـــاالت وزيـــادة الـــوعي بـــاجلهود الـــيت تبـــذهلا وكـــاالت األمـــم املتحـــدة بشـــأن اســـتخدام  

أن تعمد األمانـة، بالتشـاور مـع أمانـة اتفاقيـة       املناخ وآثاره تغيرفضائية لرصد التكنولوجيات ال
واملنظّمـة العامليـة لألرصـاد اجلويـة     ) االتفاقية اإلطاريـة (األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ 

نفيـذيني  جملس الرؤسـاء الت ، إىل توجيه انتباه  من خالل اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامجو
التقريـر اخلـاص عـن اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف       إىل  ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسـيق 

  .املناخ تغيرمنظومة األمم املتحدة الذي يتناول املسائل املتعلقة ب
ــامش مــؤمتر            -٢٥ ــة تنظــيم نشــاط علــى ه ــى تقصــي إمكاني ــاع كــذلك عل ــق االجتم واتف

املشـار إليـه   كتيـب  ، مع مراعاة موضوع إعـداد ال ٢٠١١ة يف عام األطراف يف االتفاقية اإلطاري
  .أعاله ٢١يف الفقرة 

واتفق االجتماع على مواصلة تعزيز املوقع الشبكي اخلاص بتنسيق األنشـطة الفضـائية     -٢٦
)www.uncosa.unvienna.org(   وعلــى ضــرورة أن تواصــل جهــات التنســيق يف إطــار االجتمــاع

اخلــارجي بانتظــام بأحــدث املعلومــات عــن براجمهــا وأنشــطتها    تزويــد مكتــب شــؤون الفضــاء 
املتصلة بالفضاء، مبا يف ذلك عناوين املواقع الشـبكية ذات الصـلة واألنشـطة املقبلـة، بغيـة نشـر       

  .تلك املعلومات يف املوقع
    

واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامل املكانية م البيانات ستخداا  -باء  
    كانية لبيانات امللعلومات اجلغرافية ومرفق األمم املتحدة املعين بامل

فريق األمم املتحدة العامـل املعـين باملعلومـات    الحظ االجتماع أن جلسة مشتركة بني   -٢٧
ت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي قد عقـدت جبنيـف   واالجتماع املشترك بني الوكاال اجلغرافية

ســة املنتهيــة نظّمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة حتــت الرئا يف مقــر امل ٢٠١١مــارس /آذار ١٦يــوم 
  .مكتب شؤون الفضاء اخلارجياالقتصادية ألفريقيا و اللجنةمدا املشتركة بني 

عـن العمـل الـذي يضـطلع     االجتمـاع  مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وأبلغ   -٢٨
غرافيــة الــذي سيشــترك يف رئاســته مــل املعــين باملعلومــات اجلبــه حاليــا فريــق األمــم املتحــدة العا

والحـظ   .يف الفتـرة املقبلـة  ة معاهـدة احلظـر الشـامل للتجـارب النوويـة      نظّمماملكتب املذكور و
ــاالجتمــاع أن املهمــة الرئيســية امل  الفريق العامــل هــي حتســني تنســيق األنشــطة اخلاصــة   نوطــة ب

سـبل  سـني  داخل منظومة األمم املتحدة، مثل األنشـطة املتعلقـة بتوحيـد وحت   اجلغرافية بالبيانات 
والحــظ  .)ئيفضــامصــدر مبــا فيهــا البيانــات املســتمدة مــن   (الوصــول إىل البيانــات اجلغرافيــة  

، الـذي  املكانيـة لبيانـات  لمرفق األمـم املتحـدة    إقامةاالجتماع أيضا أن الفريق العامل قد سهل 
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وعلـى حتسـني تنسـيق املعلومـات اجلغرافيـة      ة تقنيـ لة للتحقيق مـن الناحيـة ال  ىن باإلجنازات القابعي
وحرصا من الفريق العامل على املضي قدما يف عمله، فإنـه يعكـف علـى     .ضمن إطار مؤسسي

بيانــات تبــادل المعنيــة بعمــل خاصــة فــرق وأمــن املــوظفني، بقضــايا نشــاء فريــق خــاص معــين إ
  .اإلنسانية جمال املساعدات يفالفاعلة وزيادة التنسيق بني اجلهات 

ورحب االجتماع بإنشاء فرقة عمل لكي يستشريها مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي      -٢٩
وسـيقدم املكتـب    .٢٠١٢يف إعداد إسهاماته يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املسـتدامة يف عـام   

اسـتخدام  باملذكور جمموعة من املالحظات والتوصيات مشفوعة مبعلومات أساسـية ذات صـلة   
واهلـدف مـن ذلـك هـو      .إىل املؤمتر لكي ينظر فيها البيانات اجلغرافية ألغراض التنمية املستدامة

طرح أفكار مشتركة صادرة عن جمموعة واسعة من هيئات األمم املتحدة حول هذا املوضـوع  
  .الشامل من أجل إدراجها يف الوثائق اليت ستعد متهيدا لعقد املؤمتر

    
    ة يف أعمال الفريق املختص برصد األرضملشاركا  - جيم  

زودت املنظّمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة االجتمــاع بأحــدث املعلومــات عــن حصــيلة      -٣٠
النتائج الرئيسية املنبثقة عن أعمال مؤمتر القمـة الـوزاري للفريـق املخـتص برصـد األرض الـذي       

مـاع علـى وجـه اخلصـوص بـأن      وأُبلـغ االجت  .٢٠١٠نـوفمرب  /عقد يف بـيجني يف تشـرين الثـاين   
سـبل الوصـول   الحظ، من خالل إعالن بيجني، حدوثَ حتسن كبري يف تيسـري  ) أ(مؤمتر القمة 
بفضل املبادئ التوجيهيـة   ، وذلكرصد األرضاملتعلقة بالعاملية املعلومات  ومصادرإىل البيانات 

 لـنظم نظومـة العامليـة   ملوخطة العمل بشأن تنفيذ أنشطة تبادل البيانات، الـيت وضـعت يف إطـار ا   
أقـر  ) ب(وإنشاَء البنية التحتية العملياتية املشـتركة ملنظومـة جيـوس؛ و    ،)جيوس(رصد األرض 

واملتفقـة مـع خطـة التنفيـذ العشـرية؛      لفريق املختص برصـد األرض  املرسومة ل املنقّحةاألهداف 
عيـة والفضـائية   حثّ مجيع احلكومات واملنظّمـات علـى تـدعيم وتعزيـز نظـم الرصـد املوق      ) ج(و

أهاب باملنظّمات الدولية والوكـاالت املاحنـة إىل مواصـلة إسـهامها يف إقامـة      ) د(وعلى السواء؛ 
  ."جيوس"منظومة 

عن األنشطة اليت تضـطلع ـا املنظّمـة     قاريرتقدمي مزيد من الت أمهيةاالجتماع الحظ و  -٣١
ة الدوليــة احلكوميــة لعلــوم   اللجنــو ســكو اليونو) منظّمــة األرصــاد (العامليــة لألرصــاد اجلويــة   

وجملـس  برنامج األمم املتحدة للبيئة و) الفاو(ألغذية والزراعة لألمم املتحدة اة نظّممواحمليطات 
ا ، ودعـ جلنة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت للتنسيق والتخطيطالعلوم الدويل من خالل 

نشــطة ذات الصــلة يف إطــار بنــد إىل مواصــلة تقــدمي تقــارير عــن األاألرصــاد منظّمــة االجتمــاع 
اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمـام مشـترك، مبـا يف ذلـك النظـر      املتعلق بجدول األعمال 
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أنشـطة مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة يف ميـدان علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء          بـني  صلة اليف 
  .تلك املؤسساتندرجة ضمن والية الربامج املووتطبيقاا 

    
ستخدام التكنولوجيات الفضائية يف جمال اطار العمليايت واملمارسات اجليدة اإل  - دال  

    لطوارئاالستجابة يف حاالت الكوارث وايف احلد من خماطر 
أبلــغ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي االجتمــاع عــن أنشــطة برنــامج األمــم املتحــدة    -٣٢

) سـبايدر (حـاالت الطـوارئ    يف االسـتجابة الستخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكـوارث و 
والحـظ   .٢٠١٢و ٢٠١١تنفيذها يف عـامي   وعن األنشطة املزمع ٢٠١٠املضطلع ا يف عام 

عم االستشــاري الــتقين املقــدم يف ثالثــني حالــة مــن حــاالت الكــوارث، والــددعم االجتمــاع الــ
الـيت  لتوسـع  اآلخـذة يف ا ، وشبكة مكاتب الدعم اإلقليمية عضوا ةدولصاحل سبع عشرة ل املقدم

ــن أوكر  تشــمل اآلن  ــب يف كــل م ــا وامكات ــرانني ــة(إي ــا   )اإلســالمية-مجهوري وباكســتان وبنم
توقيـع  والحظ االجتمـاع أيضـا    .اليابانوكينيا ونيجرييا ووترينيداد وتوباغو واجلزائر ورومانيا 

تشـرين  يف برنـامج سـبايدر يف بـيجني    مكتـب   إنشـاء حكومـة الصـني و  مـع   البلد املضيف اتفاق
  .٢٠١٠نوفمرب /اينالث
ــغ   -٣٣ ــدريب      وأبل ــم املتحــدة للت ــابع ملعهــد األم ــة الت ــامج التطبيقــات الســاتلية العملياتي برن

بأن أداة الربنامج السريعة لرسم اخلرائط يف حـاالت األزمـات   االجتماع ) يونوسات( والبحث
 اقامليثـ  جـرى اسـتجابةً لـذلك تفعيـل    ، و٢٠١٠مـرة يف عـام    ٣٢اإلنسانية قد جـرى تشـغيلها   

، وخصوصـا  وسـيطا للمسـتخدمني  مـرات باعتبـاره    ٨الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى 
برنـامج  و) اليونيسـيف ( ة األمم املتحدة للطفولةنظّمممثل األمم املتحدة  منهيئات بالنيابة عن 

ضـية  مفووالعـاملي  األغذيـة  وبرنـامج  مكتـب تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية     األمم املتحدة اإلمنائي و
العملياتيــة الــيت تشــغل حســب  " يونوســات"ويتزايــد دمــج قــدرات برنــامج   .الالجــئنيشــؤون 
 مكتــب ســيما يف ال، واخلاصــة بالشــركاء دارة املعلومــات إلعمليــات األساســية  اليف الطلــب 

" الصـور اجلغرافيـة  "املشـروع املعنـون   يف كمـا قُـدمت    .تنسيق الشـؤون اإلنسـانية واليونيسـيف   
دمـج  علـى  مسـامهات تركّـز   ) غمـيس (لعاملي لألغراض البيئية واألمنيـة  اربنامج الرصد اخلاص ب

ــول الســاتلية   ــة الالزمــة ملواجهــة حــاالت ا احلل ــامج   .لطــوارئ والتطبيقــات البيئي كمــا زود برن
رات يف جمـال احلـد مـن    بنـاء القـد  باملتعلقـة  أنشطته بأحدث املعلومات عن الجتماع ايونوسات 

 .وجامعــة كوبنــهاغن كــز اآلســيوي للتأهــب للكــوارث املر، مثــل تعاونــه مــع خطــر الكــوارث
  .القطاع اخلاص واملتطوعنيمع يف إقامة شراكات  يونوساتواستمر برنامج 
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ــة العــاملي     -٣٤ ــامج األغذي ــا الفضــاء  االجتمــاع عــن اســتخدامه ل وأبلــغ برن علــى تكنولوجي
األوروبيـة  املفوضـية  وإيثاكـا  مثـل هيئـة   ات أخـرى،  هيئـ شـراكات مـع   إقامـة  والصعيد الداخلي 

اجلهود على حتليل هشاشة األوضاع الغذائيـة وعلـى   وقد ركّزت تلك  .ووكاالت فضاء وطنية
ــد أل    ــن بعـ ــعار عـ ــا االستشـ ــتخدام تكنولوجيـ ــز اسـ ــراض اتعزيـ ــب ملغـ ــة التأهـ ــوارئ واجهـ   لطـ

  .هلا تصديوال
    

      مسائل أخرى  - ثالثا  
    برنامج العمل املقبل    

ا يف جديــدباعتبــاره بنــدا املنــاخ  الفضــاء وتغيــر درج موضــوعيــاتفــق االجتمــاع علــى أن   -٣٥
لتوصــيات ل، وذلــك ــدف حتديــد اإلجــراءات األخــرى الــيت ميكــن اختاذهــا متابعــة  جــدول أعمالــه

  .املناخ الفضاء وتغيرالواردة يف التقرير اخلاص بشأن 
  ثني يـــة والـــثالجـــدول األعمـــال املؤقـــت لدورتـــه الثانيكـــون ووافــق االجتمـــاع علـــى أن    - ٣٦
  :ا يليكم

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

  :العملي لتكنولوجيا الفضاء وااالت املتصلة به
اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتمام مشترك، مبا يف ذلك النظر يف   )أ(    

أنشـطة مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة يف ميـدان علـوم         الصلة بـني 
وتكنولوجيـــا الفضـــاء وتطبيقاـــا والـــربامج املندرجـــة يف واليـــة تلـــك 

  املؤسسات؛
تقرير األمني العـام عـن تنسـيق األنشـطة ذات الصـلة بالفضـاء ضـمن          )ب(    

ــة بشــأن   : منظومــة األمــم املتحــدة  ــائج املرتقب ــرةالتوجهــات والنت  الفت
  ؛٢٠١٣-٢٠١٢

ــر خــاص ومنشــور عــن امل     )ج(     ــداد تقري ــادرات وإع ــات الب اخلاصــة تطبيق
  ؛الفضاءجمال  التعاون بني الوكاالت يفب
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املتصـلة  التنسـيق والتعـاون بـني الوكـاالت يف األنشـطة       عزيـز وسائل ت  )د(    
  .بالفضاء

واألنشطة ذات الصلة بفريق األمـم املتحـدة العامـل    املكانية استخدام البيانات   -٤  
  .املكانيةلبيانات لاألمم املتحدة ومرفق باملعلومات اجلغرافية املعين 

  .الفضاء وتغير املناخ  -٥  
واالسـتجابة  حلـد مـن خمـاطر الكـوارث     يف ااستخدام التكنولوجيات الفضـائية    -٦  

  .لطوارئيف حاالت ا
  .مسائل أخرى  -٧  

الستضـافتها   وأعرب االجتماع عـن امتنانـه ملفوضـية األمـم املتحـدة لشـؤون الالجـئني         -٣٧
  .لدورته احلادية والثالثني وللترتيبات املمتازة اليت اختذا مبناسبة هذه الدورة

والحظ االجتماع مع التقدير أن برنامج األغذية العاملي أعـرب عـن رغبتـه يف استضـافة       -٣٨
، وأنه سـيؤكد تلـك   ٢٠١٢مارس /دورة االجتماع الثانية والثالثني اليت ستعقد يف روما يف آذار

واتفق االجتماع على أن تعقد اجللسة املفتوحة غري الرمسية بعـد ظهـر    .الرغبة يف الوقت املناسب
وعـالوة   .اليوم األخري من الدورة، على أن يختار موضوعها احملوري بالتشاور مع اجلهة املضـيفة 

جتمـاع  على ذلك، الحظ االجتماع أنه قد يعقد بالتزامن مع االجتماع املشترك بني الوكاالت ا
  .األمم املتحدةغري رمسي يشارك فيه أصحاب املصلحة غري هيئات 
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    املرفق األول
قائمة بأمساء املشاركني يف الدورة احلادية والثالثني لالجتماع املشترك     

  بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف 
        ٢٠١١مارس /آذار ١٨إىل  ١٦من 
  )مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني(L. St.-Pierre  :الرئيس
  )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(N. Hedman  :األمني

  )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي(A. Duysenhanova :األمني املساعد
 األمانة العامة لألمم املتحدة

 T. S. Ulgen مكتب تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
 M. Othman مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

D. Stevens 
A. Osman 

 M. Faye اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 برامج وصناديق األمم املتحدة

 K. Roberson مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 برنامج/معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

 األمم املتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية
O. van Damme 

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافةة نظّمم
 )اليونسكو(

Y. Berenguer 

  الوكاالت املتخصصة واملؤسسات األخرى يف منظومة األمم املتحدة
 A. Matas االحتاد الدويل لالتصاالت

V. Nozdrin 
 G. Sartori برنامج األغذية العاملي

 N. Hettich ة العاملية لألرصاد اجلويةنظّمامل
  خرى تابعة لألمم املتحدةهيئات أ

 R. Lichte املناختغيرطارية بشأنإلاتفاقية األمم املتحدة اأمانة 
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    املرفق الثاين
  جدول أعمال الدورة احلادية والثالثني لالجتماع املشترك    

  بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف
    ٢٠١١مارس /آذار ١٨إىل  ١٦من 

  .افتتاح الدورة  - ١  
 .إقرار جدول األعمال  - ٢  

تنسيق اخلطط والربامج وتبادل اآلراء بشأن األنشطة احلالية يف جمال التطبيق   - ٣  
 :العملي لتكنولوجيا الفضاء وااالت املتصلة به

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

علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا والربامج املندرجة يف والية 
  تلك املؤسسات؛

 ؛٢٠١٣- ٢٠١٢تقرير األمني العام عن الفترة   )ب(    

الفضاء  املناخ واستخدام تكنولوجيا تغيرالتقرير اخلاص الذي يتناول   )ج(    
 ؛يف منظومة األمم املتحدة

املناخ واستخدام تكنولوجيا الفضاء يف  تغيروضوع املنشور املتعلق مب  )د(    
  منظومة األمم املتحدة؛

التنسيق والتعاون بني الوكاالت يف األنشطة املتصلة  عزيزوسائل ت  )هـ(    
وتبادل املعلومات من أجل  اجلمهوربالفضاء، مبا يف ذلك توعية 
 .تعزيز التعاون بني الوكاالت

يانات املكانية، واألنشطة ذات الصلة بفريق األمم املتحدة العامل استخدام الب  - ٤  
  .األمم املتحدة للبيانات املكانيةاملعين باملعلومات اجلغرافية ومرفق 

 .املشاركة يف أعمال الفريق املختص برصد األرض  - ٥  

التكنولوجيات ستخدام يف جمال اواملمارسات اجليدة العمليايت اإلطار   - ٦  
 .لطوارئواالستجابة يف حاالت احلد من خماطر الكوارث ا يفالفضائية 

  .مسائل أخرى  - ٧  
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    املرفق الثالث
  جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك     

  بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي، املعقودة يف جنيف 
    ٢٠١١مارس /آذار ١٨يوم 

      "ير املناخالفضاء وتغ: "املوضوع احملوري    
األمم كتب العام ملدير نائبة امل، مازالن عثمان  مالحظات استهاللية

مكتب شؤون الفضاء املتحدة يف فيينا ومديرة 
  اخلارجي

  مجيع املشاركني التعريف باملشاركني
  :العروض اإليضاحية

مفوضية األمم املتحدة ( فرانسوا دوريو- جان  تغير املناخ و اهلجرة القسرية
  )ن الالجئنيلشؤو

اتفاقية األمم سياق يف الطارئة التطورات 
، فيما املناخ تغيراملتحدة اإلطارية بشأن 
  -  العامليف ملناخ يتصل بعمليات رصد ا

  من الفضاءرصده مبا يف ذلك

تحدة أمانة اتفاقية األمم امل( روسيو ليخيت
  )اإلطارية بشأن تغير املناخ

  )املنظّمة العاملية لألرصاد اجلوية( شنيلز هيتي رصد املناخ من الفضاء
اخلدمات العلمية لالحتاد الدويل لالتصاالت 

 فيما يتصل برصد األرض
  )االحتاد الدويل لالتصاالت( فاديوم نوزدرين

 تغيريف جمال التصدي ل اليونسكوأنشطة 
  املناخ

منظمة األمم املتحدة للتربية ( يولندا بريينغر
  ))اليونسكو( والعلم والثقافة

: يف أفريقياكانية للبيانات املإنشاء بنية حتتية 
  اجلغرافيةتعاونية إلدارة املعلوماتعملية 

  )اللجنة االقتصادية ألفريقيا(ماكان فاي 

مناقشات بني هيئات األمم املتحدة والدول 
  األعضاء

  

رئيس اجللسة املفتوحة غري ، كيمربيل روبرسن  مالحظات ختامية
  الرمسية
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