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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
 الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٥يونيه / حزيران١٩- ١٠فيينا، 
      مشروع التقرير    
  الفصل الثاين  

  
      التوصيات والقرارات  

    الفضاء والتنمية املستدامة - دال 
، وفقـاً لقـرار   "ة املستدامةالفضاء والتنمي"نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون      -١

  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة 
وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّلــو أملانيــا وإندونيــسيا وباكــستان والربازيــل وفرنــسا            -٢
لـو  كمـا ألقـى ممثِّ    . ومـصر واهلنـد والواليـات املتحـدة واليابـان         ) البوليفاريـة -مجهورية(زويال    وفن

  .آلراء، كلمات تتعلق هبذا البنددول أعضاء أخرى، أثناء التبادل العام ل
ــة       -٣ ــاع معنونـ ــة اجتمـ ــة ورقـ ــى اللجنـ ــة علـ ــت معروضـ ــستجدَّ : "وكانـ ــر املـ ات يف آخـ

" ٢٠١٥مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املــــستدامة وخطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد عــــام  ســــياق
)A/AC.105/2015/CRP.13.(  
معلومـات حمدَّثـة عـن       ":ل اهلنـد بعنـوان    واستمعت اللجنة إىل عرض إيضاحي قدَّمه ممثِّـ         -٤

  ".استخدام مدخالت تكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة يف اهلند
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والحظت اللجنة أنَّ تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء ميكن أن تـضطلع بـدور مهـم                 -٥
ونوَّهــت اللجنــة . االقتــصادية يف مجيــع البلــدان -يف تعزيــز اســتدامة البيئــة والتنميــة االجتماعيــة 

ة مـن الفـضاء   تكنولوجيا الفضائية والتطبيقات الفـضائية والبيانـات واملعلومـات املـستمدَّ          بقيمة ال 
من حيث إسهامها يف حتقيق التنمية املستدامة، بوسائل منها حتـسني صـوغ الـسياسات وبـرامج            

م اإليكولوجيـة البحريـة   ظُالعمل ومن مثَّ حتـسني تنفيـذها يف سـياق إدارة األراضـي وامليـاه، والـنُّ          
احلية، والرعاية الصحية، وتغيُّر املناخ، واحلد من أخطار الكـوارث والتـصدِّي للطـوارئ،              والس

ع البيولـوجي، والزراعـة،   والطاقة، واملالحة، والرصد السيزمي، وإدارة املوارد الطبيعيـة، والتنـوُّ      
  . واألمن الغذائي

جمهـا الراميـة إىل زيــادة   ونوَّهـت اللجنـة باملعلومـات الــيت قدَّمتـها الـدول عـن إجراءاهتــا وبرا        - ٦
  .وعي اجملتمع بفوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تلبية االحتياجات اإلمنائية وإدراكه هلا

ونوَّهت اللجنة أيـضاً باسـتمرار حمطـة الفـضاء الدوليـة يف أداء دورهـا يف جمـال التعلـيم                        -٧
  .والتواصل مع األوساط التعليمية على نطاق العامل

ــصعيد       والحظــت   -٨ ــى ال ــذة عل ــة املنفَّ ــشطة التوعي ــن أن ــدد الكــبري م ــاح الع ــة بارتي اللجن
اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خالل التعليم والتدريب يف جمال استخدام تطبيقـات علـوم                

وأشـارت اللجنـة مـع التقـدير إىل الـدور الـذي             . وتكنولوجيا الفضاء لتحقيـق التنميـة املـستدامة       
ية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األمم املتحـدة، يف جمـال             تؤدِّيه املراكز اإلقليم  

  .تدريس املواد ذات الصلة بالفضاء
والحظــت اللجنــة أيــضاً تنظــيم عــدد مــن املــؤمترات واملــسابقات واملعــارض والنــدوات   -٩

بــني واحللقــات الدراســية املتــصلة بالفــضاء علــى نطــاق العــامل، ممــا أتــاح إمكانيــة إقامــة صــالت 
  .املعلمني والطالب وتزويدهم بفرص للتدريب والتعليم

ات خبصوص تنفيذ نتائج مؤمتر     وأثنت اللجنة على األمانة ملواظبتها على تقدمي آخر املستجدَّ          - ١٠
األمم املتحدة للتنمية املستدامة على الصعيد احلكومي الدويل وصياغة خطة األمم املتحدة للتنميـة ملـا                

 A/AC.105/2014/CRP.15 و A/AC.105/2013/CRP.7رد يف ورقات االجتمـاع      ، كما ي  ٢٠١٥بعد عام   
  .A/AC.105/2015/CRP.13 وA/AC.105/C.1/2015/CRP.26و A/AC.105/C.1/2014/CRP.21و

وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي أن يواصــل، يف حــدود قدراتــه،    -١١
تحدة املعـين خبطـة األمـم املتحـدة للتنميـة      االضطالع بدور فاعل يف فريق عمل منظومة األمم امل      

 العمليات املتعلقـة مبـؤمتر       وسائر اآلليات املشتركة بني الوكاالت فيما خيصُّ       ٢٠١٥ملا بعد عام    
، من أجل العمـل علـى إدراج        ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام          
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ء يف الوثــائق الــيت تــصدرها األمانــة العامــة لألمــم اإلشــارات املرجعيــة والعناصــر املتــصلة بالفــضا
 .املتحدة يف إطار تلك العمليات

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الـضروري تعزيـز التعـاون الـدويل وتعزيـز              -١٢
التعاون فيما بني بلدان املنطقة الواحدة وتبـادل اخلـربات واملمارسـات الفـضلى وبنـاء القـدرات          

ــستويني الــ   ــى امل ــشطة      عل ــال األن ــي يف جم ــدويل واإلقليم ــاون ال ــي، إذ ميكــن للتع وطين واإلقليم
ق التآزر وينشر الوعي بالفوائد الـيت تعـود هبـا علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء علـى                   الفضائية أن حيقِّ  
 .التنمية املستدامة

 وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للجنة أن تيسِّر التمثيل املناسب للقدرات الفـضائية يف                -١٣
  . يف تلك العملياتليمية والوطنية، وإدماجها مؤسسياعمليات التنمية املستدامة الدولية واإلق

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي زيــادة التــشجيع علــى تطــوير تكنولوجيــا الفــضاء     -١٤
  .٢٠١٥وترسيخها كعنصر حاسم األمهية يف خطة التنمية ملا بعد عام 

نبغي للمجتمع الـدويل أن يعـزِّز الـشراكات، وأن يواصـل            وأُعرب عن رأي مفاده أنه ي       -١٥
تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األعـضاء، وخـصوصاً البلـدان الناميـة، بوسـائل منـها تزويـدها                   

  .باملوارد الكافية لنقل املعارف املتعلقة بتكنولوجيا الفضاء وبناء قدراهتا يف ذلك اجملال
    

    الفضاء واملياه - واو  
، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة    "الفـضاء وامليـاه  "اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون           نظرت    -١٦

  .٦٩/٨٥العامة 
لـو باكـستان والربازيـل وفرنـسا ومـصر واهلنـد والواليـات              وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّ       -١٧

علـق  لو دول أعـضاء أخـرى، أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء، كلمـات تت                وألقى ممثِّ . املتحدة واليابان 
  .هبذا البند

  : واستمعت اللجنة إىل عرضني إيضاحيني بشأن املوضوعني التاليني  -١٨
أنــشطة وكالــة الفــضاء   : تــسخري تكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض إدارة امليــاه    "  )أ( 

  ل إيطاليا؛، قدَّمه ممثِّ"اإليطالية وإجنازاهتا
ــة  "  )ب(  ــا وضــع نظــام أطلــس للج : )ResEAU(مــشروع إدارة املــوارد املائي يولوجي

  .ل سويسرا، قدَّمه ممثِّ"املائية جلمهورية تشاد استناداً إىل الصور الساتلية البصرية والرادارية
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وأثناء املناقشة، استعرضت الوفود األنشطة الوطنية والتعاونية املتعلقـة بامليـاه، وسـاقت               -١٩
  .أمثلة على الربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل

حظت اللجنة أنَّ املياه واملسائل ذات الصلة هبا أصبحت من أخطر املـشاكل البيئيـة     وال  -٢٠
الــيت تواجــه البــشرية وكــثريا مــا تترتَّــب عليهــا آثــار سياســية، وأنَّ احلفــاظ علــى املــوارد املائيــة    

سمان بأمهيـة بالغـة السـتمرار احليـاة علـى كوكـب       املوجودة واسـتخدامها اسـتخداماً سـليماً يتَّـ       
ــدعم صــانعي      .األرض ــستمدَّة مــن الفــضاء ميكــن أن ت ــات امل ــصدد أنَّ البيان  ورأت يف ذلــك ال

  .السياسات يف اختاذ قرارات مستنرية بشأن إدارة املوارد املائية
والحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنــصَّات الفــضائية الــيت ُتعــىن باملــسائل املتعلقــة بامليــاه،      -٢١

والحظـت اللجنـة أيـضاً أنَّ    . مـن الفـضاء يف إدارة امليـاه   واالستخدام الواسع للبيانات املـستمدَّة   
ــةً   ــه، مقترن ــا الفــضاء وتطبيقات ــاتكنولوجي ــؤدِّ  بالتكنولوجي ــات غــري الفــضائية، ت يف ي دوراً هام 

معاجلــة الكــثري مــن املــسائل املتعلقــة بامليــاه، مبــا يف ذلــك رصــد الــدورات املائيــة العامليــة وأمنــاط  
ــة ودراســت  ــاه،  الطقــس غــري االعتيادي ــة،  ها، وإعــداد خــرائط جمــاري املي ــة األهنــار اجلليدي ومراقب

وتقدير التدفقات الناجتـة عـن ذوبـان الثلـوج، وختطـيط وإدارة خزانـات امليـاه ومـشاريع الـري،                 
ة هذه اآلثـار، وحتـسني توقيـت    ورصد آثار الفيضانات واجلفاف واألعاصري والتخفيف من حدَّ      

  .التنبؤات اجلوية ودقتها
اللجنــة أنَّ العمــل جــارٍ، يف إطــار املبــادرة اآلســيوية املعنيــة بــدورة املــاء يف    والحظــت   -٢٢

م املعلومـات للمـساعدة   ظُالطبيعة التابعة للفريق املخـتص برصـد األرض، علـى إنـشاء شـبكة لـنُ           
على تطبيق اإلدارة املتكاملة للموارد املائيـة مـن خـالل دمـج البيانـات وتبادهلـا كأسـاس الختـاذ                     

  . بلداً آسيويا٢٠علقة باملياه يف اسبة بشأن السياسات الوطنية املتالقرارات املن
    

   ر املناخالفضاء وتغيُّ - زاي  
، وفقــاً لقــرار "الفــضاء وتغيُّــر املنــاخ"نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون    -٢٣

  .٦٩/٨٥اجلمعية العامة 
 واجلزائـر وجنـوب أفريقيـا وفرنـسا         ممثِّلو إندونيـسيا وباكـستان    تكلَّم يف إطار هذا البند      و  -٢٤

كمـا ألقـى ممثِّلـو دول       . وتكلَّم أيضاً املراقـب عـن الـسلفادور       . ومصر والواليات املتحدة واليابان   
  .أعضاء أخرى ومراقبون دائمون، أثناء التبادل العام لآلراء، كلمات تتعلق هبذا البند

ت رصـد األرض يف     اسـتخدام ُمـدخال   "واستمعت اللجنة إىل عـرض إيـضاحي بعنـوان            -٢٥
  .ل اهلند، قدَّمه ممثِّ"دراسات تغيُّر املناخ يف اهلند
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أدوات توصـيف تغيُّـر     : الفـضاء وتغيُّـر املنـاخ     : "بت اللجنـة حبلقـة النقـاش املعنونـة        ورحَّ  -٢٦
، الـيت ُعِقـدت علـى هـامش دورهتـا      "املناخ، ومساعدة اجملتمعـات وتعزيـز القـدرة علـى التكيُّـف      

وشــدَّدت حلقــة النقــاش علــى الــدور الرئيــسي لــألدوات الفــضائية يف . رنــسااحلاليــة ونظَّمتــها ف
املفاوضات اليت ستفضي إىل الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة               

نـوفمرب إىل   / تشرين الثـاين   ٣٠اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، املقرَّر عقدها يف باريس يف الفترة من            
  .٢٠١٥ديسمرب /ألول كانون ا١١
لو وكاالت الفضاء أثناء حلقة النقاش مـن عـزم          بت اللجنة أيضاً مبا أعرب عنه ممثِّ      ورحَّ  -٢٧

على اعتماد إعالن مشترك بشأن تغيُّر املناخ وإدارة الكـوارث يف مـؤمتر قمـة رؤسـاء وكـاالت                   
 املكـسيك، يـومي   الفضاء بشأن تغيُّر املناخ وإدارة الكوارث، املزمع عقده يف مدينة مكـسيكو،       

ــول١٨ و١٧ ــبتمرب / أيلـ ــذي تنظ٢٠١٥ِّسـ ــضائية    ، والـ ــة الفـ ــة للمالحـ ــة الدوليـ ــه األكادمييـ مـ
وسوف يقدَّم ذلك اإلعالن املشترك كمـسامهة رمسيـة يف          . وتستضيفه وكالة الفضاء املكسيكية   

ر موقفهـا الثابـت بـشأن مـا لعلـوم الفـضاء             مؤمتر األطراف وسيمثِّل فرصـة إضـافية للجنـة لتكـرِّ          
والتطبيقــات الفــضائية مــن أمهيــة حيويــة يف حتــسني املعــارف األساســية بــشأن الكــون وحتــسني   

: األلفيـة الفــضائية "احليـاة اليوميـة للنـاس يف مجيــع أحنـاء العـامل، علـى النحــو املنـصوص عليـه يف         
 مؤمتر األمـم املتحـدة      ١٩٩٩ده يف عام    ، الذي اعتم  "إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية     

  .الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية
والحظــت اللجنــة اســتمرار االجتــاه املفــزع يف االحتــرار العــاملي، علــى النحــو املبــيَّن يف   -٢٨

: ٢٠١٤تغيُّـر املنـاخ     "عنـون   تقرير هيئة األمم املتحدة احلكوميـة الدوليـة املعنيـة بتغيُّـر املنـاخ، امل              
، واآلثار الـسلبية لتغيُّـر املنـاخ الـيت تلحـق جبميـع البلـدان        "اآلثار، والتكيُّف، وهشاشة األوضاع   

  .وتؤثِّر بصفة خاصة على البلدان النامية بصورة غري متناسبة
يـه بيانـات الرصــد   والحظـت اللجنـة الـدور البــالغ األمهيـة واملتعـاظم بـاطراد الــذي تؤدِّ        -٢٩

العاملي الساتلي للطقس واملناخ يف رصد تغيُّر املناخ، واحلد مـن أسـباب ذلـك التغيُّـر والتكيُّـف                   
وشدَّدت اللجنة على أمهية الشراكات الثنائية واملتعدِّدة األطـراف يف تنفيـذ األنـشطة              . مع آثاره 

رصــاد اجلويــة، املتعلقــة بتغيُّــر املنــاخ ورصــد األرض، كــاجلهود الــيت تبــذهلا املنظمــة العامليــة لأل   
ــام      ــسواتل رصــد األرض يف اجتماعهــا الع ــة ب ــة املعني ــق املخــتص برصــد األرض، واللجن والفري

 يف ٢٠١٤أكتـــوبر / تـــشرين األول٣٠ إىل ٢٨الثـــامن والعـــشرين، املعقـــود يف الفتـــرة مـــن     
ــن خــالل          ــضاء م ــن الف ــاخ م ــة املن ــا مبراقب ــى التزامه ــرويج، وشــدَّدت عل ــسو، الن  ختطــيطتروم

  .ت الفضائية وإنتاجها وحتسينها وتوفريها على حنو متَّسق على الصعيد العامليسجالت البيانا
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تغيُّـر  التـصدِّي ل  ونوَّهت اللجنة بأمهية املبادرات العاملية الرامية إىل تقدمي الـدعم جلهـود               -٣٠
املناخ من خالل استخدام األدوات الفضائية، كالنظام العاملي لرصـد املنـاخ الـذي يـوفِّر الـدعم                  

اقيــة األمــم املتحــدة اإلطاريــة بــشأن تغيُّــر املنــاخ، وفريــق التنــسيق املعــين بــسواتل األرصــاد    التف
وأشـارت  . اجلوية، والربنامج العاملي لبحوث املناخ، واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّر املناخ          

الـصعيد العـاملي يقتـضي      ر املناخ على    هود الرامية إىل التصدِّي لتغيُّ    اللجنة أيضاً إىل أنَّ متابعة اجل     
  .تعزيز التعاون بني اللجنة واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ

والحظـــت اللجنـــة أنَّ البيانـــات املـــستمدَّة مـــن الفـــضاء أعطـــت، إىل جانـــب الرصـــد   -٣١
بعـات  األرضي، صورة متكاملـة لبيئـة األرض املتغيِّـرة، وأدت دوراً هامـا يف التوصُّـل إىل فهـم ت                   

وأشـارت اللجنـة أيـضاً إىل ضـرورة بـذل املزيـد مـن اجلهـود                 . تغيُّر املنـاخ العـاملي علـى البـشرية        
. لتعزيز استخدام التطبيقات الفضائية مـن أجـل التكيُّـف مـع تغيُّـر املنـاخ وتقليـل آثـاره الـسلبية                    

ف مـع   وأشارت اللجنة كذلك إىل ضرورة إدماج الـسياسات الوطنيـة الناجحـة املتعلقـة بـالتكيُّ               
  .٢٠١٥تغيُّر املناخ يف خطة التنمية ملا بعد عام 

تـسخري التطبيقـات الفـضائية      "وسلَّمت اللجنة بأمهية املبادرات اإلقليميـة، مثـل مبـادرة             -٣٢
، التابعة للملتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، الـيت تـشجِّع                 "ملنفعة البيئة 

ئية يف الرصــد البيئــي بغــرض التخفيــف مــن آثــار تغيُّــر املنــاخ  علــى اســتخدام التطبيقــات الفــضا
  . والتكيُّف معها

والحظت اللجنة أنَّ عدداً من املؤمترات قـد تقـرَّر عقـدها يف الفتـرة املفـضية إىل الـدورة                      -٣٣
 احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيُّر املناخ، مثل املـؤمتر              

أكتـوبر  / تـشرين األول   ٦ إىل   ٤الدويل املقرَّر أن تنظِّمه الوكالة الفضائية اجلزائريـة يف الفتـرة مـن              
ــوان    يف٢٠١٥ ــر العاصــمة بعن ــاخ "اجلزائ ــر املن ــار يف مــسارات   : تغيُّ واقــع جيــب أخــذه يف االعتب
غيُّـر املنـاخ علـى      وسريكِّز هذا املؤمتر على آثار ت     ". النمذجة واألدوات الفضائية والتكيُّف   : التنمية

  .منطقة البحر األبيض املتوسط وسيهدف إىل تعزيز التعاون اإلقليمي بشأن هذه املسألة
ونوَّهت اللجنة بعدد من اجلهود الوطنية اجلارية الراميـة إىل بنـاء سـواتل رصـد األرض                   -٣٤

املرتـادة للفـضاء   ع مظاهر تغيُّـر املنـاخ وآثـاره، ومبـا أبدتـه البلـدان               وإطالقها وتشغيلها هبدف تتبُّ   
  .من استعداد دائم لتبادل بيانات رصد األرض على حنو كامل ومفتوح
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    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة - حاء  
اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف   "نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون        -٣٥

  .٦٩/٨٥ة ، وفقاً لقرار اجلمعية العام"منظومة األمم املتحدة
كمـا ألقـى    . لو إندونيسيا ومجهورية كوريا واهلند واليابان     وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّ       -٣٦

  .ممثِّلو دول أعضاء أخرى، أثناء التبادل العام لآلراء، كلمات تتعلق هبذا البند
  :واستمعت اللجنة إىل عروض إيضاحية عن املواضيع التالية  -٣٧

  ل الصني؛، قدَّمه ممثِّ"ت الفضائية املأهولةبرنامج الصني للرحال"  )أ(  
ــا الفــضاء يف    "  )ب(   التقريــر املرحلــي للمركــز اإلقليمــي لتــدريس علــوم وتكنولوجي

  ل الصني؛، قدَّمه ممثِّ"آسيا واحمليط اهلادئ، الصني
م املعلومـات اجلغرافيـة يف اإلدارة       ظُاستخدام التطبيقات الفضائية وتطبيقات نُ    "  )ج(  

ممارسـات اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف               : اطر الكوارث الة ملخ الفعَّ
  .، قدَّمه املراقب عن هذه اللجنة"آسيا واحمليط اهلادئ

وألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمـة أَطْلَعـت فيهـا اللجنـة علـى نتـائج                    -٣٨
ت بـشأن أنـشطة الفـضاء اخلـارجي         الدورة اخلامسة والـثالثني لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاال           

  .٢٠١٥مايو / أيار٢٨ و٢٧، املعقودة يف بون، أملانيا، يومي )آلية األمم املتحدة للفضاء(
بت اللجنة باتفاق آلية األمـم املتحـدة للفـضاء علـى أن يركِّـز تقريـر األمـني العـام                     ورحَّ  -٣٩

ــم املتحــ        ــة األم ــضاء ضــمن منظوم ــصلة بالف ــشطة ذات ال ــسيق األن ــشأن تن ــسنتني  ب ــرة ال دة لفت
 علـــى موضـــوع مـــساعدة اللجنـــة يف أعماهلـــا التحـــضريية املتعلقـــة بالـــذكرى ٢٠١٧-٢٠١٦

الــسنوية اخلمــسني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف    
، الـــذي ســـيكون موضـــوع دورات اللجنـــة وهيئتيهـــا "٥٠+اليونيـــسبيس"األغـــراض الـــسلمية 

، وسـيقدِّم حملـةً عامـةً عـن اجلهـود الـيت تبـذهلا كيانـات األمـم املتحـدة                     ٢٠١٨ام  الفرعيتني يف ع  
، وتعزيـز التعـاون الـدويل يف اسـتخدام     "٥٠+اليونيـسبيس "هبدف املسامهة يف الركائز الرئيسية لـ  
  .الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

دة للفـضاء عـن موضـوع       بت اللجنة مع التقدير بالتقرير اخلاص آللية األمـم املتحـ          ورحَّ  -٤٠
  ).A/AC.105/1091(الفضاء يف خدمة الصحة على نطاق العامل 

ارتيـاح أنَّ الـدورة املفتوحـة غـري الرمسيـة الثانيـة عـشرة آلليـة األمـم                   بوالحظت اللجنـة      -٤١
املتحــدة للفــضاء قــد ُنظِّمــت كجــزء ال يتجــزأ مــن املــؤمتر الــدويل املــشترك بــني األمــم املتحــدة   



 

8 V.15-04312 

 

A/AC.105/L.299/Add.3

حلـول عامليـة لتحـديات التنميـة املـستدامة يف اجملتمعـات املعرَّضـة               :  برصـد األرض   وأملانيا املعـين  
وقـد أتاحـت    . ٢٠١٥مـايو   / أيار ٢٨ إىل   ٢٦د يف بون، أملانيا، يف الفترة من        ِقللخطر، الذي عُ  

الـدورة، الــيت ُنظِّمـت يف شــكل منـاظرة رفيعــة املـستوى مــشتركة بـني مــؤمتر بـون وآليــة األمــم       
 للمـشاركني يف املـؤمتر      بشأن تسخري املعلومات الفضائية خلدمة التنمية، فرصةً      املتحدة للفضاء،   

يات والفـرص القائمـة يف جمـال        إلجراء حوار مع منظومة األمم املتحدة هبدف استعراض التحـدِّ         
، ودراسـة  ٢٠١٥تعميم عمليات رصد األرض يف اجملاالت الرئيسية يف أطر التنمية ملا بعد عـام   

شأن زيــادة اســتخدام املعلومــات املــستمدَّة مــن الفــضاء يف حتقيــق األهــداف اآلفــاق املــشتركة بــ
  .اإلمنائية العاملية

ونوَّهت اللجنة باجلهود التعاونية املشتركة اليت تبذهلا الدول األعـضاء وكيانـات األمـم                -٤٢
املتحــدة مــن أجــل تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف حــل املــشاكل العامليــة الــيت تواجههــا 

ويف ذلـك   . بشرية، يف جماالت منها بناء قدرة الدول على الصمود يف وجـه صـدمات متعـدِّدة               ال
ــة علمــاً باعتمــاد إطــار    ــرة   " نداييســ"الــصدد، أحاطــت اللجن للحــد مــن خمــاطر الكــوارث لفت

، يف اليابان، وباألنـشطة املنفَّـذة يف إطـار خطـة عمـل              ٢٠١٥مارس  /، يف آذار  ٢٠٣٠-٢٠١٥
ــش   ــضاء ونُ   آســيا واحملــيط اهلــادئ ب ــا الف ــأن االســتفادة مــن تطبيقــات تكنولوجي ــات ظُ م املعلوم

  .٢٠١٧-٢٠١٢اجلغرافية يف احلد من خماطر الكوارث وحتقيق التنمية املستدامة، للفترة 
وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي أن ميــضي، مــن خــالل كيانــات    -٤٣

علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء ألغـراض التنميـة،          األمم املتحدة، يف الترويج لزيادة التطبيق العملي ل       
  .٢٠١٥بالنظر إىل ما لذلك من دور حمفِّز يف حتقيق التنمية يف سياق ما بعد عام 

 


