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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
          يف األغراض السلمية

أنشطة الفضاء اخلارجي ب املعينتقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت     
     * والثالثنيالرابعةعن أعمال دورته 

      )٢٠١٤ مايو/أيار ١٤ و١٣، نيويورك(    
    مةمقدِّ  -أوالً  

دورته الرابعة أنشطة الفضاء اخلارجي ب يناملع املشترك بني الوكاالت  االجتماُعَدقََع  - ١
السيدة ، برئاسة ٢٠١٤ مايو/أيار ١٤و ١٣ يومي نيويوركاألمم املتحدة يف والثالثني يف مقر 

  . العامةألمانةل التابع  مكتب شؤون الفضاء اخلارجيةمديرسيمونيتا دي بيبو، 
الراميـة إىل   ملتزايـدة   ، بـاجلهود ا   ٦٨/٧٥بـت، يف قرارهـا      قد رحَّ  وكانت اجلمعية العامة    -٢

ــني الوكــاالت     ــشترك ب ــز االجتمــاع امل ــينتعزي ــضاء اخلــارجي  ب املع ــشطة الف ــأن  ،أن  وأوصــت ب
 لإلشــارة إىل االجتمــاع املــشترك بــني  املختــصرة"آليــة األمــم املتحــدة للفــضاء "ُتــستخدم عبــارة

ملـشترك بـني     هـذا االجتمـاع ا     إذ إنَّ . إلبراز صـورته   ،أنشطة الفضاء اخلارجي  ب املعين الوكاالت
 األمـم املتحـدة لتنـسيق األنـشطة ذات الـصلة بالفـضاء، حتـت                 يف  هـو اآلليـة املركزيـة      الوكاالت

اجلهـود    ازدواجيـة  وجتنـب  تعزيز أوجه التآزر     بغية، وذلك   لواء مكتب شؤون الفضاء اخلارجي    
  . األمم املتحدةمؤسسات يف عمل ااملتصلة باستخدام تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهت

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

 .٢٠١٤ مايو/أيار ١٤ و١٣ يومي قودة، املعوالثالثني
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" آليـة األمـم املتحـدة للفـضاء       "أنَّ  احلضور بـ  ،  االستهاللية، يف كلمتها     الرئيسة رتوذكَّ  -٣
 دور األنـشطة ذات الـصلة       بـشأن املتحـدة     األمـم  مؤسـسات فرصة ملناقشة وجهات نظـر      ال تيحت

 إىل التعــاون أن يــؤدي مــن شــأن هــذاأنَّ بــ التنميــة العامليــة وخلطــةوســع األسياق الــبالفــضاء يف 
 مـا تـضطلع      أهـداف التنميـة يف     لبلـوغ نولوجيا الفضاء كأداة متكينية ووسيلة       استخدام تك  تعزيز
 التنميــة ملــا بعــد عــام خطــة، وخاصــة يف إطــار  مــن أعمــال األمــم املتحــدة والــدول األعــضاءبــه

٢٠١٥.  
، ٢٠١٣تفــاق الــذي مت التوصــل إليــه يف الــدورة الثالثــة والــثالثني، يف عــام وعمــالً باال  -٤
 بــالتزامن مــع االجتمــاع الــسنوي لفريــق  املــشتركالجتمــاعلن والثالثــولرابعــة قــدت الــدورة اُع

 تنـسيق ال آلـييت عمـل   ورغبة يف إذكـاء الـوعي ب      . األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغرافية     
 اجللـسة املفتوحـة     وُعقـدت . مـايو / أيـار  ١٤قـد اجتمـاع مـشترك يف        ، عُ هاتني يف األمم املتحـدة    

 ممثلــي الــدول األعــضاء يف األمــم املتحــدة فيمــا تيــسرياً ملــشاركةمــايو /أيــار ١٤غــري الرمسيــة يف 
  .٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام خطةوضوع مسامهة تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف مبيتعلق 

ــل   -٥ ــضاء   " ويف ســياق عم ــم املتحــدة للف ــة األم ــ" آلي ــراً   ايف دورهت ــثالثني، ونظ ــة وال  الرابع
حدة يف الدورة، تنـاول االجتمـاع جـدول أعمـال الـدورة       الخنفاض مشاركة مؤسسات األمم املت    

آليــة األمــم "تــدعيم دور  بطريقــة أكثــر مرونــة، مبــا يعــزز املناقــشات بــشأن ســبل املــضي قــدماً يف 
املتحدة، مبا يف ذلك سبل ووسائل زيادة        كآلية تنسيق مركزية يف منظومة األمم     " املتحدة للفضاء 

مبـادرة األمـم املتحـدة بـشأن إدارة         آليـة   و"  املتحدة للفـضاء   آلية األمم "أوجه التآزر والتنسيق بني     
  .النطاق العاملي املعلومات اجلغرافية املكانية على

 مـن جـدول األعمـال بـشأن         ٤ن البنـد    الـدورة الرابعـة والثالثـو      وتبعاً لذلك، مل تتناول     -٦
 ٦  والبنـد  لطـوارئ، االت ا  حلـ  والتـصدي  احلد من خمـاطر الكـوارث        بشأن ٥تغري املناخ، والبند    

 األمـم املتحـدة     مؤسـسات زيـد مـن املعلومـات عـن أنـشطة           مل( .بشأن استخدام البيانات املكانية   
 الــدورة علــى أمهيــةاتفــق املــشاركون يف و). A/AC.105/1063يف تلــك اجملــاالت، انظــر الوثيقــة 

أنَّ علــى واملــستقبل  يف" آليــة األمــم املتحــدة للفــضاء " اســتراتيجيات دوربــشأن ة العامــاملناقــشة
ــه يف    ــذي مت التوصــل إلي ــدة   االتفــاق ال ــدورة ميكــن أن يفــضي إىل عــدة أســاليب مفي ــز  ال لتعزي

  . لألنشطة ذات الصلة بالفضاء يف منظومة األمم املتحدةاإلمجايلالتنسيق 
ــضمن  -٧ ــق األول  ويت ــاملرف ــشار هب ــر قائمــة امل ــثالثني ذا التقري ــة وال ــدورة الرابع ، كني يف ال
 املرفـق الثالـث فيتـضمن   أمَّـا   .ول األعمـال الـذي اعتمـده االجتمـاع      املرفـق الثـاين جـد      يتضمنو

  .٢٠١٤مايو /أيار ١٤جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية اليت عقدت يوم 
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املتحـدة   فريـق األمـم   و "آليـة األمـم املتحـدة للفـضاء       " بـني    شتركاملجتماع  االقد  ُعوقد    -٨
 ممثلــون عــن إدارة الــشؤون  ه وحــضر،مــايو/يــارأ ١٤العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة يــوم  

ــب       ــن، ومكت ــسالمة واألم ــداين، وإدارة شــؤون ال ــدعم املي ــة، وإدارة ال ــصادية واالجتماعي االقت
شؤون الفضاء اخلارجي، ومكتـب تنـسيق الـشؤون اإلنـسانية، ومكتـب تكنولوجيـا املعلومـات                 

ق األمـم املتحـدة للطفولـة       ألمانـة العامـة، وصـندو     ا يف ومكتب الشؤون القانونيـة      ،واالتصاالت
عهد األمـم املتحـدة   مل التابعلتطبيقات الساتلية العملياتية ل  األمم املتحدة برنامجالذي مثَّل أيضا (

، وبرنـامج األغذيـة العـاملي، واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، ومكتـب األمـم         )للتـدريب والبحـث  
، احلظـر الـشامل للتجـارب النوويـة        معاهـدة    املتحدة لغرب أفريقيا، واللجنـة التحـضريية ملنظمـة        

 . والبنك الدويل،والوكالة الدولية للطاقة الذرية
    

 بشأن األنشطة احلالية وجهات النظرتنسيق اخلطط والربامج وتبادل   -ثانياً  
       املتصلة بهاالتواجملجمال التطبيق العملي لتكنولوجيا الفضاء  يف

أنشطة بني صلة الم مشترك، مبا يف ذلك النظر يف اخلطط احلالية واملقبلة اليت حتظى باهتما  - ١  
مؤسسات منظومة األمم املتحدة يف ميدان علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا 

    تلك املؤسسات ضمن والية املندرجةلربامج وا
 املتصلة هبذا البنـد، قـدم مكتـب شـؤون الفـضاء        الستعراض األنشطة يف معرض التقدمي      -٩

 ،)"آليــة األمــم املتحــدة للفــضاء"(االجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت  أمانــةبــصفته  اخلــارجي،
، وهيئاهتـا الفرعيـة   الـسلمية   الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض         اسـتخدام معلومات عن عمـل جلنـة       

ــادل    إىل املــسائل االجتمــاعاهتمــامباســترعاء   املتــصلة بالتنــسيق بــني الوكــاالت، وال ســيما تب
جـسام  ، واأل يف األمـد البعيـد     الفـضاء اخلـارجي    أنشطة   دامة است يف جمال  العمل   بشأناملعلومات  

اللجنــة  األعمــال املــشتركة بــني والتنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك القريبــة مــن األرض، والفــضاء
 تكنولوجيـا الفـضاء يف   إسـهامات  بـشأن والفريق العامل اجلامع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة         

 وخطـة  املعـين بالتنميـة املـستدامة      األمـم املتحـدة      مـؤمتر سـياق   االقتصادية يف   -التنمية االجتماعية 
  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

تقريـر األمـني العـام عـن تنـسيق          أنَّ   مؤسسات األمم املتحدة املـشاركة إىل     وأشار ممثلو     -١٠
 للفتـرة   املرتقبـة  والنتـائج    التوجهات: األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة       

) A/AC.105/1063الوثيقـــة  (٢٠١٥ التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام معاجلـــة خطـــة - ٢٠١٥-٢٠١٤
قـدم حملـة عامـة    ي ذلك الصدد من حيث أنـه  الستعراض اجلهود املبذولة يف     صاحلاً يشكل أساساً 
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 األمـم املتحـدة املـسامهة، مبـا يف ذلـك اجلهـود الراميـة                مؤسـسات عن اجلهود احلالية الـيت تبـذهلا        
التعـاون الـدويل    ب والنهوض البيئية والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة       حتقيق االستدامة  إىل
  .السلمية  يف األغراضلفضاء اخلارجيا استخدامجمال  يف
 اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة      ممثلي  االجتماع اىل بيانات من    واستمع املشاركون يف    -١١

 األمانـة التنفيذيـة للجنـة الدوليـة         صفتهبآلسيا واحمليط اهلادئ ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي،        
 صـندوق   ممثـل  وأدىل ببيـان أيـضاً    . املعنية بالنظم العاملية لسواتل املالحة، بشأن األنشطة الراهنـة        

ــامج      ــن برنـ ــة عـ ــة نيابـ ــدة للطفولـ ــم املتحـ ــساتلية ااألمـ ــات الـ ــابع مل لتطبيقـ ــة التـ ــد العملياتيـ  عهـ
  .للربنامج املذكورحلالية  األنشطة اوصف فيه، املتحدة للتدريب والبحث األمم

    
 :املتحدة  تقرير األمني العام عن تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء ضمن منظومة األمم  - ٢  

    ٢٠١٥- ٢٠١٤لفترة لالتوجهات والنتائج املرتقبة 
تقريـر األمـني العـام عـن تنـسيق األنـشطة ذات الـصلة بالفـضاء             أنَّ  أشار االجتمـاع إىل       -١٢

 يف سـياق   – ٢٠١٥-٢٠١٤ للفتـرة    املرتقبـة  والنتائج   التوجهات: تحدة منظومة األمم امل   ضمن
 فتــرة مــا بــني عــد يفكــان قــد أُ) A/AC.105/1063الوثيقــة  (٢٠١٥ التنميــة ملــا بعــد عــام خطــة

ا الـسابعة    الـسلمية يف دورهتـ      يف األغـراض   لفـضاء اخلـارجي   ا استخدام إىل جلنة    الدورتني لتقدميه 
  .٢٠١٤ يف عام واخلمسني

التقرير السابق لألمني العـام عـن تنـسيق األنـشطة ذات الـصلة              أنَّ  ار االجتماع إىل    وأش  -١٣
 - ٢٠١٣-٢٠١٢ للفتـرة    املرتقبـة  والنتـائج    التوجهـات : بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحـدة     

ــة   ــات اجلغرافيـ ــتخدام البيانـ ــة اسـ ــستمدةاملكانيـ ــستدامة    املـ ــة املـ ــراض التنميـ ــضاء ألغـ ــن الفـ  مـ
 تقـضي مبواصـلة النظـر يف     توصـية علـى   ،   منـه  ٨٦ يف الفقرة    حيتوي،) A/AC.105/1014 الوثيقة(

ــة  ــات اجلغرافي ــةاســتخدام البيان ــستمدة  املكاني ــضاء  امل ــم املتحــدة داخــل مــن الف ــة األم  ، منظوم
 بـسد  زيـادة هـذا االسـتخدام        وإمكانيـة  يق والتعـاون فيمـا بـني الوكـاالت،        كوسيلة لتعزيز التنس  

ــرات ــة  والثغـ ــات معاجلـ ــاالختناقـ ــهابوسـ ــة   ائل منـ ــم وتلبيـ ــز فهـ ــات تعزيـ ــسات احتياجـ  مؤسـ
الالزمـة  القدرات التقنيـة  من حيث  و البيانات والوصول إليهااكتشافاملتحدة من حيث   األمم

 علــى الــيت تعتمــداألمــم املتحــدة عمومــاً لــدى مؤســسات قــدرات ال وتنميــة لتجهيــز املعلومــات
  .م عملياهتادعيف  من الفضاء املكانية املستمدةالبيانات اجلغرافية 

 ٢٠١٥-٢٠١٤تقريـر األمـني العـام للفتـرة         أنَّ  ويف هذا الـصدد، أشـار االجتمـاع إىل            -١٤
، مـع التركيـز علـى جمـاالت         ٢٠١٥ التنمية ملا بعد عـام       خطةتناول  ) A/AC.105/1063الوثيقة  (
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ود ، والتنميــة االقتــصادية الــشاملة، وجهــ الــشاملةالتنميــة االجتماعيــة ومثــل االســتدامة البيئيــة، 
لفــضاء ا اســتخدام األنــشطة الفــضائية يف تعزيــز التعــاون الــدويل يف جمــال بــشأن ةالتنــسيق العامــ

الرشــيد ســتخدام اال وبنــاء القــدرة علــى التكيــف مــن خــالل  ،الــسلمية  يف األغــراضاخلــارجي
  . منظومة األمم املتحدةضمنلمعلومات املستمدة من الفضاء ل

ــر األأنَّ جتمــاع إىل وأشــار اال  -١٥ ــاولمــني العــامتقري ــه، يف القــسم ، تن مــسألة  األخــري من
 ٢٠١٥ التنميــة ملــا بعــد عــام خطــة أهـداف  لبلــوغ تــسخري تكنولوجيــا الفــضاء املـضي قــدماً يف 

الـــدول األعـــضاء  وضـــرورة أن تنظـــر  ، )A/AC.105/1063  مـــن الوثيقـــة ٧٨انظـــر الفقـــرة  (
 علـى املـستويات الوطنيـة       وغهـا يتعني بل  أهداف   مبثابة  يف البنود التالية    األمم املتحدة  ومؤسسات

  :واإلقليمية والدولية
املــسامهة احملتملــة للبيانــات واملعلومــات املــستمدة مــن الفــضاء  ب الــوعي إذكــاء  )أ(  

  ؛ألغراض التنمية
تطـــوير القـــدرات مـــن حيـــث اكتـــشاف البيانـــات واملعلومـــات املـــستمدة          )ب(  

  ؛ها واستخدامها وجتهيزوالوصول إليهاالفضاء  من
ــ  )ج(   ــتخدام ال زتعزيـ  املـــستمدة بيانـــات واملعلومـــات األطـــر املؤســـسية لتيـــسري اسـ

  ؛الفضاء من
جتنــب االزدواجيــة  بغيــة،  املكانيــةدعــم توحيــد وحتــديث املعلومــات اجلغرافيــة  )د(  
  املتعدد القطاعات بطريقة منسقة؛ استخدامها ومتكني والتداخل،
  واملعلومـــاتاتتـــشجيع التعـــاون الـــدويل مـــن أجـــل زيـــادة اســـتخدام البيانـــ  ) ه(  

  . القرارواختاذ عمليات التخطيط من أجلاملستمدة من الفضاء 
ــة ونظــراً  -١٦ يف إطــار ، الــسلميةيف األغــراض لفــضاء اخلــارجي ا اســتخدام العتبــارات جلن
 واعتبــارات اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ، والتنميــة املــستدامةاملتعلــق بالفــضاءجــدول أعماهلــا  بنــد

 التنميـــة االجتماعيـــة االقتـــصادية  خدمـــة أغـــراضوجيـــا الفـــضاء يف دور تكنولبـــشأنوالتقنيـــة 
ــستدامة     يف ــة املـ ــدة للتنميـ ــم املتحـ ــؤمتر األمـ ــياق مـ ــةسـ ــام   وخطـ ــد عـ ــا بعـ ــة ملـ ، ٢٠١٥ التنميـ

 األمــني العــام تقريــري تلـك العمليــات العامليــة، مــن خـالل   تنــاول مــن املهــمأنَّ الجتمـاع  ا رأى
  املنبثقـة عنـها     واللجنـة الفرعيـة    املـذكورة  للجنـة  االجتمـاع، مـن أجـل مـساعدة ا          أعـدمها  اللذين

 ٢٠١٣-٢٠١٢ األمـني العـام، للفتـرة    تقريـري لـذا أثـىن االجتمـاع علـى         و. ا املقبلـة  مدوراهت يف
مــن حيــث ، )A/AC.105/1063الوثيقــة  (٢٠١٥-٢٠١٤والفتــرة ) A/AC.105/1014الوثيقــة (
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 جـدول أعمـال      مـن   تلك البنود  إطاراليت ُتبحث يف     االعتبارات   يفمة  دخالت قيّ  مُ أهنما يوفران 
  . املنبثقة عنها واللجنة الفرعية املذكورةاللجنة

    
تقرير خاص عن مبادرات وتطبيقات التعاون بني الوكاالت يف املسائل ذات إعداد   - ٣  

     معاجلة قضايا الصحة على نطاق العامل-  الصلة بالفضاء
التكنولوجيـا  : ة تناولـت املواضـيع التاليـة   التقارير اخلاصة الـسابق   أنَّ  أشار االجتماع إىل      -١٧

 والتطبيقــات واملبــادرات اجلديــدة والناشــئة ألغــراض التعــاون بــني الوكــاالت يف جمــال الفــضاء  
إســهامات منظومــة األمــم املتحــدة : فوائــد الفــضاء لــصاحل أفريقيــاو؛ )A/AC.105/843الوثيقــة (
مــن ل منظومــة األمــم املتحــدة اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء داخــو؛ )A/AC.105/941 الوثيقــة(

ــاخأجــل التــصدي للمــسائل املتعلقــة بتغيـُّـ   ؛ والفــضاء ألغــراض )A/AC.105/991الوثيقــة  (ر املن
  ).A/AC.105/1042الوثيقة (التنمية الزراعية واألمن الغذائي 

ــى و  -١٨ ــاول  أن  ضــرورةاتفــق االجتمــاع عل ــل موضــوع الفــضاء   يتن ــر اخلــاص املقب  التقري
 إىل جلنـة   فترة ما بني الـدورتني، لتقدميـه   يفوأن يتم إعداده ،  نطاق العامل على  صحة  ال خدمة يف

  .٢٠١٥ يف عام ا الثامنة واخلمسني السلمية يف دورهت لألغراضلفضاء اخلارجيا استخدام
    

    الفضاءذات الصلة بنشطة األ بني الوكاالت يف والتعاونالتنسيق وسائل مواصلة تعزيز   - ٤  
 علـى تنـشيط موقعـه     يعكـف مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي         أنَّ   االجتمـاع إىل     أشار  -١٩

آليــة األمــم "لـــ االســتقبال املخصــصة  صــفحةلتحــسني  توضــعاً خططــمثــةأنَّ الــشبكة وإىل علــى 
 املوقـع    يتبلـور  ، عنـدما   ما بني الدورتني   القادمة وينبغي يف الفترة  . شبكةال على   "املتحدة للفضاء 

 علـى  احلاليـة  "آليـة األمـم املتحـدة للفـضاء    "اسـتقبال   صـفحة    إعـادة النظـر يف    ،  للمكتـب اجلديد  
 تزويــد تواصــل أن اخلاصــة باالجتمــاع املــشترك  جلهــات الوصــل  وبعــد ذلــك ينبغــي .الــشبكة

عما تضطلع بـه مـن أنـشطة         حمّدثة منتظم، مبعلومات    حنومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، على      
  .وبرامج متصلة بالفضاء

  الكفيلـة  الـسبل والوسـائل   أن تستكـشف   من األمانة    ، طلب االجتماع  ذاتهويف الوقت     -٢٠
 مؤســـساتاملوقـــع وتـــسريع وتـــرية حتـــديث معلوماتـــه عـــن طريـــق متكـــني    شـــفافيةبتحـــسني 

ــم ــشاركة مــن حتميــل     األم ــن املــؤمترات واالجتماعــات      املاملتحــدة امل ــات علــى املوقــع ع علوم
اوين املواقـع الـشبكية ذات      مة األخرى، مبا يف ذلك عنـ      تبادل املعلومات القيّ   و واألحداث املقبلة 

ــصلة ــل النظــر يفينبغــي كمــا  .ال ــشاء دلي ــات شــبكي إن ــا مــن مــصادر   املعلومــات لبواب  وغريه
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 وتيــسري ســبل البيانــات واملعلومــات املتاحــة ب الــوعي إذكــاء بغيــة، وذلــك الفــضائيةاملعلومــات 
  .الوصول إليها

  املـشترك   يعـدها االجتمـاع    الـيت التقارير املقبلـة لألمـني العـام        بتقدمي  وأوصى االجتماع     -٢١
 توجـه اصة عن موضوعات حمددة إىل اهليئات احلكومية الدولية املعنية الـيت            اخلتقارير  كذلك ال و

  . األمم املتحدة املشاركة، حسب االقتضاءمؤسسات أعمال
وأشــار االجتمـــاع إىل أمهيـــة مواصــلة اإلفـــادة عـــن األنـــشطة الــيت يـــضطلع هبـــا كـــل      -٢٢
 واللجنـة الدوليـة احلكوميـة لعلـوم احمليطـات التابعـة       ،ألغذية والزراعةل  األمم املتحدة  منظمة من

واللجنـة االقتـصادية    ،  املتحدة للبيئة  وبرنامج األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة،      ألمماملنظمة  
يل للعلـوم،   املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة، واجمللـس الـدو         و،  واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ   

من خالل جلنة األمم املتحدة املشتركة بني الوكاالت للتنـسيق والتخطـيط فيمـا يتعلـق بـالفريق                  
ويف هـذا الـصدد، الحـظ       . املختص برصد األرض التابع للمنظومـة العامليـة لـنظم رصـد األرض            

كانيـة علـى    أمانة مبـادرة األمـم املتحـدة بـشأن إدارة املعلومـات اجلغرافيـة امل              أنَّ  االجتماع أيضاً   
اللجنـة االقتـصادية   أنَّ النطاق العاملي هلا مركز مراقـب لـدى الفريـق املخـتص برصـد األرض، و               

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ معترف هبا مبثابة منظمة مشاركة يف الفريـق املخـتص برصـد                
  .٢٠١٤األرض يف عام 

لتنـسيق الـشامل لألنـشطة      لة   املتبادلـ  مـن زاويـة الفوائـد      ، املهـم  مـن أنَّ    االجتماع ورأى  -٢٣
وفريــق  آليــة األمــم املتحــدة للفــضاءبــذل ت  أن،ذات الــصلة بالفــضاء يف منظومــة األمــم املتحــدة

وأمانــة مبــادرة األمــم املتحــدة بــشأن إدارة    العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة األمــم املتحــدة
الجتماعـات واألنـشطة وتبـادل       اجلهـود لتنـسيق ا     على نطـاق العـامل    املعلومات اجلغرافية املكانية    

ومـن  . ا منـه كـل  ووالية  دورمراعاة، حسب االقتضاء، مع على حنو أوثق  املزيد من املعلومات    
األنـشطة ذات الـصلة بالفـضاء      يفعمومـاً  التنـسيق والتـآزر   أن تعزز هذه اجلهود املشتركة  شأن

  . األمم املتحدةاليت تضطلع هبا مؤسسات
    

    مسائل أخرى  -ثالثاً  
    اجللسة املفتوحة غري الرمسية  - ١  

 جلــسة مفتوحــة غــري رمسيــة ملــدة نــصف يــوم       ،٢٠١٤مــايو /أيــار ١٤يف  ،ُنظِّمــت  -٢٤
ــدول األعــضاء  شــاركت فيهــا   األمــم املتحــدة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة    ومؤســسات ال

 إســـهامات -لتنميـــة علـــى األرض مـــن أجـــل اأدوات الفـــضاء تـــسخري " موضـــوع وتناولـــت
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 اجللـسة  وكـان الغـرض مـن   ". ٢٠١٥ملا بعد عام التنمية يف خطة  وتطبيقاهتا  تكنولوجيا الفضاء   
  كيفيــةتوضـح تعزيــز احلـوار بـني املـشاركني مـن خــالل تقـدمي أمثلـة       هـو  املفتوحـة غـري الرمسيـة    

ــة األخــرى هلــذا املوضــوع    اســتجابة  يف خمتلــف العــام منظومــة األمــم املتحــدة واجلهــات الفاعل
  هــذهذا التقريــر برنــامجهبــاملرفــق الثالــث  ويتــضمن. ميــة العامليــةخبطــة التن ذات الــصلةاجملــاالت 

  .اجللسة املفتوحة غري الرمسية
واسـعة  الموعـة  اجمل  استخدام كزت اجللسة املفتوحة غري الرمسية على أمثلة لكيفية       وقد ر   -٢٥

 ،نظم العامليـة لـسواتل املالحـة      الـ  رصـد األرض، و    تتنـاول  الـيت     تكنولوجيـا الفـضاء    من تطبيقات 
، والقـدرة علـى التكيـف     ، وكذلك املعلومات اجلغرافية املكانية      والتطبيب عن ُبعد  التصاالت  وا

 التنميـة   خطـة  عمليـة  املـضي قـدماً يف     لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ويف       ووسيلةكأداة متكينية   
  .٢٠١٥ملا بعد عام 

دور تطبيقـات   ية  أمه االعتراف ب  تزايدموضوع اجللسة املفتوحة غري الرمسية      د  كما جسَّ   -٢٦
ــا الفــضاء واســتخدام البيانــات  واملعلومــات املــستمدة مــن الفــضاء يف اختــاذ قــرارات    تكنولوجي

ــستويات   ــع امل ــى مجي ــة  و. مــستنرية عل ــشة اخلتامي ــسةيف املناق ــة ال غــري للجل ــرز ،فتوحــةاملرمسي  ب
أجـل سـد     مـن    املـستفيد اعتراف واسع باحلاجة إىل تعزيـز احلـوار بـني اجملتمـع العلمـي واجملتمـع                 

 وكـان . هاواسـتخدام  الوصول إىل التكنولوجيـا الفـضائية     ب فيما يتعلق الفجوة القائمة يف املعرفة     
 املـستعملني، تلبيـة مطالـب أوسـاط       يف   وبنـاء القـدرات والتـدريب أمهيـة قـصوى            الوعيذكاء  إل

ى علـ  املـستنرية  علـى اختـاذ القـرارات        لتطبيقـات الفـضائية   ل األثـر التمكـيين     علـى  وجرى التأكيد 
  .املستويات الوطنية واإلقليمية والدولية

وبــالنظر إىل العمــل اجلــاري للفريــق العامــل املفتــوح التــابع للجمعيــة العامــة بــشأن            -٢٧
، الحـــظ ٢٠١٥ خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام بـــشأناألهـــداف اإلمنائيـــة املـــستدامة، والعمـــل 

ساق املوضوع مـع نتـائج      املشاركون حسن توقيت اجللسة املفتوحة غري الرمسية كما الحظوا ات         
  ").٢٠+ريو("مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

    
    برنامج العمل املقبل  - ٢  

وذلـك    األعمـال،  جـدول  حاجة إىل املزيد من املرونة يف وضع         مثةأنَّ  اتفق االجتماع على      -٢٨
ــز ــة األمــم املتحــدة  مؤســسات  مــشاركةلتحفي ــصلة  علــى املعني ــود ذات ال  جــدول يف النظــر يف البن
 يف مـا قـد يـستجد    تـسمح بـالنظر  عمـال  األجدول مرونة  زيادةأنَّ    االجتماع أيضاً  ورأى. األعمال
 مدرجـة يف  تبقـى   أن  ا   إمَّـ  املـستجدة ذه البنـود    وميكـن هلـ   .  يف فترة ما بني الـدورات الـسنوية        من بنود 
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يق األنـشطة   أخرى تتناول مـسائل ذات أمهيـة خاصـة يف تنـس          بنود حتل حملها     أن جدول األعمال أو  
  .ذات الصلة بالفضاء يف منظومة األمم املتحدة

 يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني          الـواردة اتفق االجتماع علـى أنـه يف ضـوء التوصـيات            و  -٢٩
 والــيت، )A/68/189الوثيقــة (بنــاء الثقــة يف أنــشطة الفــضاء اخلــارجي والــشفافية   كفالــةتــدابريباملعــين 
 خمــصص يف جــدول أعمــالبنــد درج ُيــ، ينبغــي أن ٦٨/٥٠ قرارهــا  اجلمعيــة العامــة يفابــت هبــرحَّ

مـن أجـل تعزيـز احلـوار        وذلـك   اخلامـسة والـثالثني،     يف دورتـه     "آلية األمم املتحدة للفضاء   "اجتماع  
  . املذكوربالتقريروتبادل املعلومات ذات الصلة 

  :والثالثني اخلامسة لدورته  التايلتفق االجتماع على جدول األعمال املؤقَّاتَّو  -٣٠
  بنود منتظمة خبصوص تنسيق األنشطة ذات الصلة بالفضاء  
  .افتتاح الدورة  -١  
  .إقرار جدول األعمال  -٢  
لتعـاون  مـن أجـل ا    الـربامج املـستقبلية ذات االهتمـام املـشترك          وتنسيق اخلطـط      -٣  

وتبـــادل وجهـــات النظـــر بـــشأن األنـــشطة احلاليـــة يف جمـــال التطبيـــق العملـــي 
  .ء وما يتصل به من جماالتلتكنولوجيا الفضا

ــة واألنــشطة املتــصلة بفريــق األمــم املتحــدة العامــل      -٤   اســتخدام البيانــات املكاني
  .املعين باملعلومات اجلغرافية ومرفق البيانات املكانية اخلاص باألمم املتحدة

تقرير األمني العـام عـن تنـسيق األنـشطة ذات الـصلة بالفـضاء ضـمن منظومـة                     -٥  
  .األمم املتحدة

التقرير اخلاص عن املبادرات والتطبيقات من أجل التعـاون بـني الوكـاالت يف                -٦  
  .املسائل ذات الصلة بالفضاء

  ."آلية األمم املتحدة للفضاء" اجتماع وسائل تعزيز دور  -٧  
  )وحسب احلضور(البنود املواضيعية اليت يتعني النظر فيها، حسب االقتضاء   
  . التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من حدتهمسامهة تكنولوجيا الفضاء يف  -٨  
  . للحد من خماطر الكوارث والتصدي للطوارئتكنولوجيا الفضاءتسخري   -٩  
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بتـدابري كفالـة    تبادل وجهات النظر حول تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعىن            -١٠  
 يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي، فيمـا يتعلـق بتنـسيق أنـشطة                الشَّفافية وبناء الثقة  

  .مؤسسات األمم املتحدة
  مسائل أخرى  
  .فتوحةامل  غري الرمسيةلسةاجل  -١١  
  . املقبلالعملبرنامج   -١٢  

ــه   و  -٣١ ــصفتها   أعــرب االجتمــاع عــن امتنان ــة، ب ــسالمة واألمــن يف األمان إلدارة شــؤون ال
ا اضــطلعت بــه ملــ ،األمــم املتحــدة العامــل املعــين باملعلومــات اجلغرافيــة الــرئيس املــشارك لفريــق 

 الرابعـــة والـــثالثني واجللـــسة املفتوحـــة غـــري الرمسيـــة املعقـــودة يف ترتيبـــات ممتـــازة للـــدورة نمـــ
  .مايو/أيار ١٤
ــى أنَّ  و  -٣٢ ــاع عل ــق االجتم ــضاً،   اتف ــن املمكــن أي ــة يف حتــسني  م ــني   ال رغب ــا ب ــسيق فيم تن

 بــالتزامن مــع ٢٠١٥ أن تعقــد الــدورة اخلامــسة والثالثــون يف عــام  األمــم املتحــدة،مؤســسات
هـاتني    ألوجـه التـآزر بـني    املعين باملعلومات اجلغرافية، نظـراً   فريق األمم املتحدة العامل   اع  اجتم

 عقــد الــدورة  ينبغــي النظــر يف إمكانيــةباإلضــافة إىل ذلــك،و. اآلليــتني للتنــسيق بــني الوكــاالت
طـاق  علـى ن القادمة بالتزامن مع اجتماع ملبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة املعلومـات اجلغرافيـة             

إمكانية عقـد جلـسة مـشتركة آلليـات التنـسيق الثالثـة هـذه خـالل                 كما ينبغي النظر يف     . العامل
  .٢٠١٥الفترة ما بني الدورتني يف عام 

أثنـاء دورتـه املقبلـة، علــى أن    مفتوحـة غـري رمسيــة   جلـسة  واتفـق االجتمـاع علـى عقــد      -٣٣
ل الفتـرة الفاصـلة بـني الـدورتني         خـال وينبغـي أن حتـدد األمانـة        . الحقـاً اجللـسة    موضوُعُيحدَّد  

 . والثالثنياخلامسةالدورة  تستضيفاجلهة اليت سوف 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ       أنَّ  والحظ االجتماع مع التقدير       -٣٤
ــام   اقترحـــت ــثالثني يف عـ ــدورة اخلامـــسة والـ ــذا الـــصدد. ٢٠١٥ استـــضافة الـ  طلـــب ،ويف هـ

ــة   ــاع إىل اللجن ــام     االجتم ــيم دورة يف ع ــة جــدوى تنظ ــة دراس ــستقبل ٢٠١٥واألمان  أو يف امل
  .القريب، بالتزامن مع مؤمتر للدول األعضاء يف اللجنة

، قبـل   ٢٠١٥ دورته اخلامسة والثالثني يف عـام        تعذر انعقاد أنه إذا   بأوصى االجتماع   و  -٣٥
فإنـه  ،  الـسلمية  غـراض  يف األ  لفـضاء اخلـارجي   ا اسـتخدام انعقاد الدورة الثامنة واخلمسني للجنة      

يف يف دورهتــا للجنــة املــذكورة  الــثالثني دورتــه اخلامــسة  عــنتــاح تقريــر االجتمــاعينبغــي أن ي
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ــة يف وإصــداره مــن أجــل   اخلــاصومــع ذلــك، ســيتم إعــداد التقريــر   . ٢٠١٦ عــام دورة اللجن
  .٢٠١٥ هيوني/حزيران

ــى أنَّ   -٣٦ ــس   واتفــق االجتمــاع عل ــه ال نوية، تنظــيم مناســبات   مــن املمكــن، باإلضــافة إىل دورت
واحـدة مـن    ل أو   "آلية األمم املتحدة للفـضاء    "وحلقات عمل أو مؤمترات خمصصة، ميكن فيها ألمانة         

علـى  ليـة   اآلاسـتخدام    ورغبـة يف  . اإبراز صـورهت   من أجل  اآللية ثلمتأن   اهاملنظمات األعضاء في  
مـن  ،   علـى الـشبكة    واملـؤمترات الفيديويـة    اتاالجتماعـ نطاق أوسع، ميكن تسخري أدوات عقد       

 معينـة  مـسائل    تتنـاول اجتماعـات خمصـصة      تنظيم على آلخر،   حني، من   والعمل،  WebEx قبيل
  .، حسب االقتضاء"آلية األمم املتحدة للفضاء"  جدول أعماليف
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      املرفق األول
 والثالثني لالجتماع املشترك الرابعةقائمة بأمساء املشاركني يف الدورة     

      أنشطة الفضاء اخلارجي بواملعينبني الوكاالت 
  )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي (S. Di Pippo  :ةالرئيس
  )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي (N. Hedman  :األمني

  مانة األمم املتحدةأ
 G. Scott  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

 K-S. Eom  إدارة الدعم امليداين

G. Criloux 

T. Obukhov 

G. Velandria 

A. Kagawa 

 A. Dehondt   واألمنالسالمةإدارة شؤون 

H. S. Lee 

 )عدبالتواصل عن ُب( K. Wang   االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاللجنة

 R. Gray   ألفريقيااالقتصادية اللجنة

 L. Czaran  مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

S. Gadimova 

الكامريون جلنة / األمم املتحدة لغرب أفريقيا مكتب
 ونيجرييا املشتركة

D. Baril 

  املؤسسات األخرى يف األمم املتحدة
 صندوق األمم املتحدة للطفولة

J. Abdalla 

برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الساتلية العملياتية 
  التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث

مثّله صندوق األمم املتحدة (
 )للطفولة



 

V.14-0342313 

 

A/AC.105/1064

      املرفق الثاين
 والثالثني لالجتماع املشترك بني الوكاالت الرابعةجدول أعمال الدورة     

    أنشطة الفضاء اخلارجيواملعين ب
  .افتتاح الدورة  -١
  . جدول األعمالإقرار  -٢
 ذات االهتمــام املــشترك مــن أجــل التعــاون وتبــادل املــستقبليةتنــسيق اخلطــط والــربامج   -٣

 جمــال التطبيــق العملــي لتكنولوجيــا الفــضاء وجهــات النظــر بــشأن األنــشطة احلاليــة يف
  .يتصل به من جماالت وما

  . حدته منتخفيفالمسامهة تكنولوجيا الفضاء يف التكيف مع تغري املناخ و  -٤
  .تسخري تكنولوجيا الفضاء للحد من خماطر الكوارث والتصدي للطوارئ  -٥
ــم ا       -٦ ــق األم ــصلة بفري ــشطة املت ــة واألن ــات املكاني ــتخدام البيان ــين   اس ــل املع ملتحــدة العام

  .املعلومات اجلغرافية ومرفق البيانات املكانية اخلاص باألمم املتحدة
ــام    -٧ ــني العـ ــر األمـ ــن تقريـ ــسيق عـ ــضاء تنـ ــصلة بالفـ ــشطة ذات الـ ــمن  األنـ ــة ضـ منظومـ

  .٢٠١٥-٢٠١٤للفترة  املرتقبةوالنتائج  التوجهات: املتحدة األمم
تعـاون بـني الوكـاالت يف املـسائل ذات          إعداد تقرير خاص عن مبـادرات وتطبيقـات ال          -٨

  .الصلة بالفضاء
  .جتماع املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجيوسائل تعزيز دور اال  -٩

  .مسائل أخرى  -١٠
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      املرفق الثالث
الوكاالت  جدول أعمال اجللسة املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك بني    

    ٢٠١٤مايو /أيار ١٤ جي، املعقودة يفواملعين بأنشطة الفضاء اخلار
 إسهامات - األدوات الفضائية من أجل التنمية على األرض تسخري     

      ٢٠١٥ التنمية ملا بعد عام خطةتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا يف 
 )مكتب شؤون الفضاء اخلارجي (Simonetta Di Pippo مالحظات استهاللية

  :عروض اإليضاحيةال

تصاالت من أجل رصد األرض واال
  واألمنالسالم

Rolf Sjoberg)  شعبة اجلغرافيا املكانية واملعلومات وتقنيات
  )االتصاالت، إدارة الدعم امليداين، األمم املتحدة

تطبيقات : التطبيب عن بعد اإلنساين
التطبيب عن بعد احملتملة ملساعدة البلدان 

النامية يف جمايل الرعاية الصحية األولية 
  والثانوية

Peter Hulsroj) املعهد األورويب لسياسات الفضاء (  
Alexandra Bonnefoy) املعهد األورويب لسياسات الفضاء (  

David Gionet-Landry)  املعهد األورويب لسياسات
  )الفضاء

اللجنة الدولية املعنية بالنظم العاملية 
لسواتل املالحة وبرناجمها املتعلق 

  بتطبيقات تلك النظم

Sharafat Gadimova)  األمانة التنفيذية للجنة الدولية املعنية
املالحة، مكتب شؤون الفضاء  بالنظم العاملية لسواتل

  )اخلارجي
نظرة عامة بشأن أنشطة مكتب األمم 

  املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي
Simonetta Di Pippo) مكتب شؤون الفضاء اخلارجي( 

 توجهات التنمية - رؤية عامل أفضل 
  ُبعدعنة يف جمال االستشعار العاملي

Taner Kodanaz) DigitalGlobe(  
Kumar Navulur) DigitalGlobe(  

إحاطة فريق األمم املتحدة العامل املعين 
 باألنشطة اجلغرافية اجلغرافيةباملعلومات 

  املكانية اليت يضطلع هبا األعضاء

Andre Dehondt)  إدارة شؤون السالمة واألمن لدى
املعين  بصفته الرئيس املشارك للفريق العامل املتحدة  األمم

  )باملعلومات اجلغرافية
مكتب شؤون  (Niklas Hedman وSimonetta Di Pippo  وخامتةمناقشة 

  )الفضاء اخلارجي
  


