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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١٢فرباير / شباط١٧- ٦فيينا، 
      مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع    

ــرة    -١ ــا للفق ــة    ٧وفق ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــة    ٦٦/٧١ م ــة العلمي ــة الفرعي ، دعــت اللجن
وقــد عقــد . داً العامــل اجلــامع إىل االنعقــاد جمــدَّفريقَهــاقنيــة، يف دورهتــا التاســعة واألربعــني، والت

. ك. ، برئاسـة س ٢٠١٢فربايـر  /شـباط [...]  إىل ٧الفريق العامل اجلامع أربـع جلـسات، مـن         
 ونظر الفريُق العامل يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفـضائية، وتنفيـذ           ). اهلند(شيفاكومار  

توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف      
ــسلمية   ــسبيس الثالــث (األغــراض ال ــنظم الفــضائية،   )اليوني ، ودعــم إدارة الكــوارث بواســطة ال

ت للــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة، املزمــع عقــدها يف عــام  ومــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــ 
، اعتمــد فربايــر/شــباط[...] ، املعقــودة يف ويف اجللــسة الرابعــة. يميــة، ويف مــسائل تنظ٢٠١٣

  .الفريق العامل اجلامع هذا التقرير
    

    لتطبيقات الفضائيةل  األمم املتحدةبرنامج    
رضت على الفريق العامل اجلامع، من أجل نظره يف برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات       ُع  -٢

انظـر الفقـرة   ( مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة      ٥يهـا يف إطـار البنـد     املشار إل  الفضائية، الوثائقُ 
وات وأحـــاط الفريـــُق العامـــل علمـــاً باالجتماعـــات واحللقـــات الدراســـية والنـــد  ). أعـــاله[...] 

  . تقرير خبري التطبيقات الفضائية اليت اقُترحت يفودورات التدريب وحلقات العمل
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  لث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثا    
    )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ُعرضت على الفريـق العامـل اجلـامع، مـن أجـل نظـره يف تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس                       -٣
انظـر الفقـرة    ( مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة            ٦ املشار إليها يف إطار البنـد        الثالث، الوثائقُ 

  ).هأعال[...] 
، يف قرارهـا  بارتيـاح اجلمعيـة العامـة قـد الحظـت      أنَّ  إىل العامـل اجلـامع   الفريـقُ  وأشار  -٤

تقــّدما مرضــيا ُيحــرز يف  وأنَّ  مــن توصــيات اليونيــسبيس الثالــث قــد ُنفِّــذ، عــدداً أنَّ ،٦٦/٧١
ضا وأشـار الفريـق العامـل اجلـامع أيـ         . تنفيذ التوصيات املتبقية من خالل أنشطة وطنية وإقليميـة        

إىل االستعراض املتعّدد السنوات الذي أجـراه بـشأن حالـة تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث         
)A/AC.105/C.1/2010/CRP.5 .(  ،ــصدد ــذا الـ ــقويف هـ ــل   اتَّفـ ــى أالّ يواصـ ــل علـ ــق العامـ  الفريـ

  .استعراض تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث
ــة،   الفريــق العامــل اجلــامع علــى أن يقــوم، خــالل الــ   اتَّفــقو  -٥ ــة الفرعي ــة للجن دورة املقبل

بدراســة نتــائج مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، املزمــع عقــده يف ريــو دي جــانريو           
، هبدف مناقشة الـسبل والوسـائل الكفيلـة مبـساعدة اللجنـة             ٢٠١٢يونيه  /بالربازيل، يف حزيران  

 فيما يتعلـق بنتـائج      ةًَبناِسها مُ الفرعية وجلنة الفضاء اخلارجي يف األنشطة املقبلة اليت ميكن اعتبار         
  .٢٠+مؤمتر ريو

اإلعالن املتعلق بالذكرى السنوية اخلمسني لتحليـق        أنَّ   واستذكر الفريُق العامل اجلامع     -٦
اإلنــسان يف الفــضاء والــذكرى الــسنوية اخلمــسني إلنــشاء جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  

، قـد شـدَّد علـى ضـرورة      ٦٦/٧١يف قرارهـا    األغراض السلمية، الذي اعتمدته اجلمعيـة العامـة         
إمعــان النظــر يف الــسبل الــيت ميكــن أن تــسهم هبــا األحبــاث الفــضائية ونظــم وتكنولوجيــات          
استكشاف الفضاء املتقّدمة إسهاما أكرب يف التصدي للتحـديات، مبـا فيهـا تغـري املنـاخ العـاملي،                   

  .ويف األمن الغذائي والصحة العاملية
ونّوه الفريق العامل اجلامع، يف هذا السياق، مبـشاركة منظمـة الـصحة العامليـة يف الـدورة                    -٧

فريـق العمـل املعـين بالـصحة العامـة قـد             أنَّ   والحظ الفريـق العامـل بارتيـاح      . احلالية للجنة الفرعية  
ريـرا  م إليـه تق وفـد كنـدا قـدَّ    أنَّ كمـا الحـظ الفريـق العامـل بارتيـاح     . عقد اجتماعا خالل الدورة  

تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء مـن أجـل األنـشطة املتعلقـة              "ع  وموجزاً عن حلقة العمل حـول موضـ       
ــر املنـــاخ   ــياق التكيُّـــف مـــع تغيُّـ ــة يف سـ ــدا يف  "بالـــصحة العامـ ــال بكنـ ، الـــيت عقـــدت يف مونتريـ

والحظ الفريق العامل، يف هذا الصدد، ضرورة اسـتمرار املناقـشات علـى             . ٢٠١١يونيه  /حزيران
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ــا الفــضاء جلــين فوائــد    يعالــصكــل مــن  د الــوطين واإلقليمــي والــدويل بــشأن اســتخدام تكنولوجي
ملموسة من أجل تلبية االحتياجات الصحية، وال سيما يف جمايل دراسة األوبئة عن بعـد والرعايـة                

  . عن بعدالصحية
    

    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية    
 دعــم إدارة الكــوارث  مــسألةجــل النظــر يفُعرضــت علــى الفريــق العامــل اجلــامع، مــن أ  -٨

 مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة           ٩بواسطة النظم الفضائية، الوثائق املشار إليها يف إطار البند          
منــّسق برنــامج األمــم املتحــدة  أنَّ والحــظ الفريــق العامــل بارتيــاح). أعــاله[...] انظــر الفقــرة (

-UN( واالســـتجابة يف حـــاالت الطـــوارئ الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث 

SPIDER (      وبـشأن  ٢٠١١قد ألقى كلمةً يف إطار الفريق العامل بشأن األنشطة املنجزة يف عـام ،
وأحـاط الفريـق   . ٢٠١٣-٢٠١٢خطة عمـل الربنـامج املـذكور املنقّحـة املقترحـة لفتـرة الـسنتني             

  .UN-SPIDER لربنامج ٢٠١٣-٢٠١٢حة املقترحة لفترة السنتني العامل علما خبطة العمل املنقّ
    

    ت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةمشروع جدول األعمال املؤقَّ    
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة           أنَّ   أشار الفريق العامل اجلامع إىل      -٩

شروع جـدول األعمـال     م إىل جلنـة الفـضاء اخلـارجي اقتراحهـا بـشأن مـ             ، ستقدّ ٦٦/٧١العامة  
وأوصى الفريـق العامـل     . ٢٠١٣ت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية، املزمع عقدها يف عام          املؤقَّ

ت للـدورة اخلمـسني مباشـرة يف اللجنـة الفرعيـة يف      بأن ينظر يف مشروع جدول األعمـال املؤقَّـ    
  . من جدول أعماهلا١٦إطار البند 

تنظيميــة السائل املــ علــىأُجريــت  حتــسيناتة عــدَّبوأحــاط الفريــق العامــل اجلــامع علمــا   -١٠
 إىل القـرارات الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام الفـضاء           طريقة عمـل اللجنـة الفرعيـة اسـتناداً        على  و

 ُمبيَّنـةٌ حـسبما هـي   ، ٢٠١١اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الرابعة واخلمسني يف عام   
، )A/AC.105/C.1/L.310(ة للجنـة الفرعيـة   ت املـشروح للـدورة احلاليـ    يف جدول األعمال املؤقَّـ    

 للمـسائل التنظيميـة يف إطـار الفريـق العامـل            ميكـن أن ُيـوىل      مـن االهتمـام    اً مزيـد  واّتفق على أنَّ  
  .٢٠١٣أثناء الدورة اخلمسني للجنة الفرعية، يف عام 

  


