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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  اخلمسونالدورة 

        ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
    مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع    

 اللجنــة الفرعيــة العلميــة  عــاودت، ٦٧/١١٣ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٧ للفقــرة وفقــاً  -١
فربايـر  / شـباط  ٢١ إىل   ١٣ويف الفترة من    . ها العامل اجلامع   فريق َعقداخلمسني   دورهتا   والتقنية يف 
ــ َع،٢٠١٣ ونظــر ). اهلنــد (دادوال. ك. ف جلــسات، برئاســة ثــالثد الفريــق العامــل اجلــامع قَ

ودعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفريق العامل يف برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية،    
وتنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي    ة، الفــضائي

دورة ل، ومشروع جدول األعمال املؤقَّت )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية  
اعتمـد الفريـق العامـل اجلـامع        و. ٢٠١٤اخلمسني، املزمع عقدها يف عـام       احلادية و للجنة الفرعية   ا

  .فرباير/ط شبا٢١املعقودة يف  جلسته الثالثةيف  هذا التقرير
    

    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية    
ُعرضــت علــى الفريــق العامــل اجلــامع، مــن أجــل نظــره يف برنــامج األمــم املتحــدة             -٢

 مـن جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة      ٤للتطبيقات الفضائية، الوثائُق املـشار إليهـا يف إطـار البنـد       
ــرة  ان( ــن مــنت  [...] ظــر الفق ــر م ــالهالتقري ــاً باالجتماعــات    ). أع ــل علم ــق العام وأحــاط الفري

 يف تقريـر خـبري      املقترحـة  وحلقـات العمـل      ةيـ دورات التدريب الـ واحللقات الدراسـية والنـدوات و     
  .التطبيقات الفضائية
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ملتحــدة فــق الفريــق العامــل علــى أالّ يواصــل نظــره يف البنــد املتعلــق بربنــامج األمــم ا واتَّ  -٣
  .يف هذا البند يف جلسات عامة اللجنة الفرعية مستقبالً نظرتللتطبيقات الفضائية، وعلى أن 

    
    دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية    

 يف مـسألة دعـم إدارة الكـوارث بواسـطة           ظـره نُعرضت على الفريق العامل، من أجـل          -٤
انظـر  ( من جـدول أعمـال اللجنـة الفرعيـة           ٨ يف إطار البند     النظم الفضائية، الوثائق املشار إليها    

ربنـامج  ل علماً خبطة العمل املقترحة    الفريق العامل    وأحاط).  أعاله التقرير من منت    [...]الفقرة  
األمـــم املتحـــدة الســـتخدام املعلومـــات الفـــضائية يف إدارة الكـــوارث واالســـتجابة يف حـــاالت 

  .٢٠١٥-٢٠١٤ني لفترة السنت) UN-SPIDER(الطوارئ 
فــق الفريــق العامــل علــى أالّ يواصــل نظــره يف البنــد املتعلــق بــدعم إدارة الكــوارث    واتَّ  -٥

يف هــذا البنــد يف جلــسات  اللجنــة الفرعيــة مــستقبالً نظــرتبواســطة الــنظم الفــضائية، وعلــى أن 
  .عامة

    
 اخلارجي تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء    

    )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
، مـن أجـل نظـره يف تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس الثالـث،                ُعرضت على الفريق العامل     -٦

مـن  [...] انظـر الفقـرة   ( من جدول أعمال اللجنة الفرعيـة  ٥الوثائُق املشار إليها يف إطار البند   
  ).أعالهالتقرير منت 
أالّ يواصــل اســتعراض تنفيــذ توصــيات اليونيــسبيس  قــراره بــ الفريــق العامــل رواســتذك  -٧

 للجنة الفرعيـة بدراسـة نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة                احلالية الدورة   يفأن يقوم   ، و الثالث
، ٢٠١٢يونيــه / الربازيــل، يف حزيــران،قــد يف ريــو دي جــانريوُعالــذي ) ٢٠+ريــو (املــستدامة

يف مـا قـد ُيـرى    ل مـساعدة اللجنـة الفرعيـة وجلنـة الفـضاء اخلـارجي              وسائوهبدف مناقشة سبل    
  .ؤمترذلك املتعلق بنتائج ت مناسباً من أنشطة مقبلة

ــة       -٨ ــة االجتماعــات املعنون ــة غرف ــق العامــل بورق   " Rio+20 and beyond"ورّحــب الفري
 ساســيةأوفِّر معلومــات ، الــيت تــ )A/AC.105/C.1/2013/CRP.16( ) فمــا بعــد ذلــك  ٢٠+ريــو(

 تنفيــذ نتــائج مليــةعم حملــة جمملــة عــن  تلــك الورقــة تقــدِّريــق العامــل أنَّوالحــظ الف. للمناقــشات
ــدويل، كمــا تقــدِّ    ــصعيد احلكــومي ال ــات النظــر يف جــدول   املــؤمتر علــى ال م عرضــاً مــوجزاً آللي

  .٢٠١٥األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 
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 علــى التواصــل وطنيــاً مــع ســلطاهتا  يف اللجنــة األعــضاء العامــل الــدولَع الفريــُقوشــجَّ  -٩
ــسؤولة عــن    ــا امل ــاتاوإداراهت ــال     لعملي ــاملؤمتر وجبــدول األعم ــصلة ب ــة ذات ال ــة الدولي  احلكومي

ــا بعــد عــام    ــدَرج يف تلــك العمليــات جــدوى     ٢٠١٥اإلمنــائي مل ، مــن أجــل العمــل علــى أن ُت
  .ألرضية املستمدة من الفضاءتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء واستخدام البيانات املكانية ا

وطلــب الفريــق العامــل إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي أن يقــوم، ضــمن حــدود    -١٠
ط يف فريق عمل منظومة األمم املتحـدة املعـين جبـدول أعمـال األمـم املتحـدة                  يقدراته، بدور نش  

 لعمليــاتا  وســائر اآلليــات املــشتركة بــني الوكــاالت فيمــا خيــصّ ٢٠١٥عــام ا بعــد ملــاإلمنــائي 
، ٢٠١٥املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة وجـدول األعمـال اإلمنـائي ملـا بعـد عـام                    

ة من الفضاء يف الوثائق اليت تنتجهـا األمانـة          من أجل التأثري يف إدراج املراجع والعناصر املستمدّ       
  .العامة لألمم املتحدة يف إطار تلك العمليات

أن تقوم اللجنة يف دورهتا السادسة واخلمسني، اليت سـتعقد يف           وأوصى الفريق العامل ب     -١١
، بوضع طرائق العمـل التفـصيلية آلليـة تكفـل توثيـق التفاعـل بينـها وبـني                   ٢٠١٣يونيه  /حزيران

وميكــن أن تكــون الغايــة مــن هــذه اآلليــة تــوفري منــصة . اللجنــة الفرعيــة بــشأن هــاتني العمليــتني
 األعضاء يف اللجنة ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي مـن       ا اختذته الدول  لتقاسم املعلومات عمّ  

تــدابري يف ســياق اخنراطهــا يف تعزيــز دور تطبيقــات التكنولوجيــا الفــضائية واســتخدام البيانــات   
  .ة من الفضاء يف هاتني العمليتنياملكانية األرضية املستمّد

عـين بالـصحة     توصـيات فريـق العمـل امل       والحظ الفريق العامل بارتياح أنه، فيمـا خيـصّ          -١٢
العموميــة، قــد ُعقــدت أثنــاء الــدورة جلــسة بــشأن االســتراتيجية نوقــشت فيهــا مبــادرة خاصــة   

باع هنج جمتمعي منفتح بشأن الرعاية الصحية عن ُبعد والتطبيـب عـن ُبعـد               باملتابعة هتدف إىل اتّ   
ملكــاين واســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف دراســة مــسأليت االنتــشار املكــاين لألوبئــة واالنتــشار ا 

حتـسني الـصحة العموميـة مـن خـالل          "لتلوث البيئة، املنبثقتني من اجتماع اخلرباء الدويل بـشأن          
/  متـوز  ٣٠، الذي ُعقـد يف بـون، أملانيـا، مـن            "هنج جمتمعي منفتح  : تطبيقات تكنولوجيا الفضاء  

  .٢٠١٢أغسطس / آب١يوليه إىل 
عامـل علـى أن ُتـدرج مـسألة الـصحة      فق الفريق المه وفد كندا، اتَّ  على اقتراح قدَّ   وبناًء  -١٣

العاملية كموضوع مستمر للمناقشة ضمن اإلطـار األوسـع لنظـره يف العمليـتني املتعلقـتني مبـؤمتر               
  .٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وجدول األعمال اإلمنائي ملا بعد عام 

رعيــة املتعلــق وأوصــى الفريــق العامــل بــأن ُتغيَّــر تــسمية بنــد جــدول أعمــال اللجنــة الف    -١٤
سبيس الثالـث حبيـث تكـون أوثـق صـلة مبـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة وجبـدول              يباليون
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، علـى أن يؤخـذ بعـني االعتبـار البنـد اجلديـد يف جـدول        ٢٠١٥األعمال اإلمنـائي ملـا بعـد عـام      
  ".الفضاء والتنمية املستدامة"املعنون وأعمال اللجنة، 

    
    ت للدورة احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةؤقَّمشروع جدول األعمال امل    

، وفقــاً لقــرار  العلميــة والتقنيــة اللجنــة الفرعيــةنَّأحــاط الفريــق العامــل اجلــامع علمــاً بــأ  -١٥
ت م إىل اللجنة اقتراحها بشأن مشروع جـدول األعمـال املؤقَّـ           ، ستقدِّ ٦٧/١١٣اجلمعية العامة   

ــة الف  ــدورة اللجن ــة احلل ــة واخلمــسني، املزمــع ع رعي ــق  . ٢٠١٤قــدها يف عــام  ادي وأوصــى الفري
 مـسائل   ت، ويف أيِّ  العامل بأن تنظر اللجنـة الفرعيـة مباشـرةً يف مـشروع جـدول أعماهلـا املؤقَّـ                 

  . من جدول أعماهلا١٥ اللجنة الفرعية، ضمن إطار البند تنظيمية ختّص
 


