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   الفضاء اخلارجياستخدام جلنة
  األغراض السلميةيف  

   العلمية والتقنيةالفرعية اللجنة
   واألربعونالثامنة الدورة
          ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧ فيينا،

        مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع    
    مقّدمة  -أوال  

ــاً  -١ ــرة وفق ــة    ٧ للفق ــة العام ــرار اجلمعي ــن ق ــاودت، ٦٥/٩٧ م ــة الع ــة   اللجن ــة العلمي فرعي
ــاوالتقنيـــة، يف  وعقـــد الفريـــق العامـــل  . فريقهـــا العامـــل اجلـــامع عقـــد  واألربعـــني الثامنـــة دورهتـ

). اهلنـد (شـيفاكومار   . ك.رئاسـة س  ب،  ٢٠١١فربايـر   /شـباط [...] إىل  [...] جلسات من    [...]
ــقُ و ــذ توصــيات مــ     نظــر الفري ــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفــضائية، وتنفي   ؤمتر  العامــل يف برن

األمــم املتحــدة الثالــث املعــين باستكــشاف الفــضاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الــسلمية     
وتنظـيم األحـداث أثنـاء      ، ودعـم إدارة الكـوارث بواسـطة الـنظم الفـضائية،             )اليونيسبيس الثالـث  (

 يف  ُدعقَ للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، الـيت سـتُ            واخلمسنيالدورة الرابعة   
ــه /حزيــران ــة التاســعةومــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   ، ٢٠١١يوني  واألربعــني للجن

ــة، الــيت ســُتعقد يف عــام   ــر يف جلــسته   . ٢٠١٢الفرعي ، [...]واعتمــد الفريــق العامــل هــذا التقري
  .فرباير/شباط[...] املعقودة يف 
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    برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -ثانيا  
ــل اجلــامع، لــ   عروضــاًكــان م  -٢ ــق العام ــى الفري ــم املتحــدة   هنظــردى  عل ــامج األم  يف برن

اخلــبري  أنَّ ولــوحظ ).A/AC.105/980( خــبري التطبيقــات الفــضائية تقريــُر للتطبيقــات الفــضائية،
  .ه ببياناستكمل تقريَر

ــقُ   -٣ ــدوات     العامــل اجلــامع علمــاً وأحــاط الفري باالجتماعــات واحللقــات الدراســية والن
  .خبري التطبيقات الفضائيةلتقرير املرفق الثاين حة يف ، املقتَر وحلقات العملالتدريبودورات 

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثالثا  

    )اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 
 تنفيـذ توصـيات اليونيـسبيس     على الفريق العامل اجلـامع، لـدى نظـره يف          كان معروضاً   -٤

  :الثالث ما يلي
حتتوي على التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالصحة مذكرة من األمانة   )أ(  
 ؛)A/AC.105/C.1/L.305(االستفادة من تكنولوجيا الفضاء يف حتسني الصحة العمومية : العمومية

فــضاء دام التــوي علــى مــشروع مــسامهة جلنــة اســتخ ورقــة غرفــة اجتماعــات حت  )ب(  
ز تـسخري بيانـات احليّـ     : مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة         األغراض الـسلمية يف     اخلارجي يف   

  .)A/AC.105/C.1/2011/CRP.3(ملستدامة األرضي ألغراض التنمية ا
    

    التقرير النهائي لفريق العمل املعين بالصحة العمومية    
لنــهائي لفريــق العمــل املعــين بالــصحة العموميــة،  العامــل اجلــامع بــالتقرير اب الفريــُقرحَّــ  - ٥

ــّو ه بتوصــياته املتعلقــة بتنــسيق مــا يتخــذ مــن تــدابري مــشتركة بــني املنظمــات وتــدابري متعــددة     ون
اجلوانب على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، مبا يف ذلك من ِقَبل املنظمـات الدوليـة، هبـدف                 

، وكـذلك سـائر اجلهـات املعنيـة، مـن أجـل             سياسات اخلرباء التقنيني ومقرري ال    عقد لقاءات بني  
  .حتسني مناسقة استخدام تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، مع وظائف الصحة العمومية الرئيسية

 العامـل اجلـامع، اسـتناداً إىل جممـل اسـتنتاجات فريـق العمـل، أنـه يلـزم           والحظ الفريـقُ    -٦
 بــشأن نــشر تكنولوجيــا الفــضاء مواصــلة املناقــشات علــى الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل 

 اجلهــود الطويلــة واســتخدامها لكــي جتلــب منــافع ملموســة يف تلبيــة االحتياجــات الطبيــة؛ وأنَّ  
دة اجلوانــب يف جمــايل دراســة األوبئــة عــن بعــد والرعايــة   األمــد الــيت تبــذل لبنــاء قــدرات متعــدّ  
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بية على الـصعيدين    الصحية عن بعد ميكن أن يواصل متابعتها يف شكل مبادرات ومشاريع جتري           
 يف جمـايل    الوطين واإلقليمي؛ وأنه ينبغي تشجيع الروابط األفقية يف أنشطة هيئات األمم املتحدة           

دراسة األوبئة عن بعد والرعاية الصحية عن بعد من أجل تعميم املعلومات وتـرويج املبـادرات                 
  .يف هذين اجملالني يف كل أجزاء منظومة األمم املتحدة

 الفرعيـة العلميـة والتقنيـة مزيـداً مـن            اللجنـةُ   العامل اجلـامع بـأن ُتجـريَ       وأوصى الفريقُ   -٧
  .املناقشة الستنتاجات وتوصيات فريق العمل املعروضة يف تقريره النهائي

 النــهائي لفريــق العمــل إىل  العامــل اجلــامع إىل األمانــة أن حتيــل التقريــرَ  الفريــُقوطلــَب  -٨
ــة الفرعيــة يف دورهتــا   أن تقــدِّ إىللــك املنظمــة تَودُعمنظمــة الــصحة العامليــة، وأن تـَـ  م إىل اللجن

التاسعة واألربعني تقريراً عن التطـوير احملتمـل لألنـشطة الطويلـة األمـد يف جمـايل دراسـة األوبئـة                   
  .عن بعد والرعاية الصحية عن بعد

ن  العامــل اجلــامع حبلقــة العمــل املــشتركة بــني األمــم املتحــدة وكنــدا بــشأ الفريــُقَهونــوَّ  -٩
ر املنــاخ، الــيت إســهام دراســة األوبئــة عــن بعــد يف الــصحة العموميــة يف ســياق التكيــف مــع تغيـّـ 

/ عقد يف مونتريـال، كنـدا، يف حزيـران        تشترك يف رعايتـها وكالـة الفـضاء األوروبيـة، والـيت سـتُ             
 وتوصـيات تلـك احللقـة علـى اللجنـة الفرعيـة يف              نتائُج َضعَر أن تُ  وطلب الفريقُ . ٢٠١١يونيه  
 بند جدول أعماهلا املتعلـق بربنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقـات الفـضائية، لكـي تنظـر فيهـا                    إطار

اللجنــة الفرعيــة يف ســياق إمكانيــة إنــشاء جلنــة دوليــة تعــىن بدراســة األوبئــة عــن بعــد والرعايــة   
  .الصحية عن بعد

    
  مشروع مسامهة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية     

    لتنمية املستدامة لألمم املتحدة يف مؤمتر ا
 العامــل اجلــامع يف مــشروع مــسامهة جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف   الفريــُقنظــَر  -١٠

 األغــراض الــسلمية يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة، وطلــب إىل األمانــة أن تعــدَّ         
لفرعيـة القانونيـة يف    منقحـا يف شـكل ورقـة غرفـة اجتماعـات لكـي تنظـر فيـه اللجنـة ا               مشروعاً

  .٢٠١١دورهتا اخلمسني، عام 
 لإلطـار املؤسـسي      اللجنة استعراضـاً    العامل اجلامع بأن تتضمن مسامهةُ     وأوصى الفريقُ   -١١

لتــسخري بيانــات احليــز األرضــي لــصاحل التنميــة املــستدامة، بغيــة تقــدمي صــورة جمملــة عــن دور   
ئر اآلليات واملبادرات اليت تضطلع هبـا هيئـات   اللجنة وتأثريها املستمر يف هذا امليدان؛ ودور سا       

مـن أجـل   األمم املتحـدة ومنظمـات دوليـة أخـرى، مثـل اللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد األرض،                   
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ــات احلّيــ   ــسخري بيان ــضائي     ت ــاون الف ــات التع ــستدامة؛ ودور آلي ــة امل ز األرضــي ألغــراض التنمي
ــضائي آل      ــاون الف ــة التع ــل منظم ــستوى، مث ــة امل ــة الرفيع ــيا واحملــيط  اإلقليمي ــادئس ــى اهل  وامللتق

 ومؤمتر القيـادات األفريقيـة املعـين باسـتخدام          اهلادئاإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط       
علوم وتكنولوجيا الفضاء يف أغراض التنمية املستدامة ومؤمتر القارة األمريكيـة املعـين بالفـضاء،       

كمـا ينبغـي تقيـيم دور املراكـز اإلقليميـة لتـدريس             . فيما يتعلق مبوضوع بيانات احليـز األرضـي       
مم املتحدة، ومكتب شؤون الفضاء اخلـارجي ضـمن         علوم وتكنولوجيا الفضاء، املنتسبة إىل األ     

إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقـات الفـضائية وبرنـامج األمـم املتحـدة السـتخدام املعلومـات                 
  ).UN-SPIDER(الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف حاالت الطوارئ 

    
    دعم إدارة الكوارث املستند إىل النظم الفضائية  -رابعا  

 املـشار إليهـا يف      كان معروضاً على الفريق العامـل اجلـامع للنظـر يف هـذا البنـد الوثـائقُ                  -١٢
  .من تقرير اللجنة الفرعية عن أعمال دورهتا احلالية[...] الفقرة 
 لفترة الـسنتني    UN-SPIDER العامل اجلامع خبطة العمل املقترحة، لربنامج        ه الفريقُ ونوَّ  -١٣

 شـؤون الفــضاء اخلـارجي ســوف يتـابع هــذا    مكتــَب أنَّ كمـا الحــظ الفريـقُ  . ٢٠١٣-٢٠١٢
املوضوع مع الدول األعضاء، طالباً منها على وجه التحديد أن تنظـر يف تـوفري املـوارد الالزمـة                   

، الـيت سـتأخذ بعـني االعتبـار حجـم           ٢٠١٣-٢٠١٢لتنفيذ خطة العمل املقترحة لفترة السنتني       
إىل الربنـامج عـن تلـك الفتـرة، والـيت سـتنظر فيهـا             املوارد اليت التزمت الدول األعضاء بتقـدميها        

  .جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أثناء دورهتا الرابعة واخلمسني
    

 أثناء الدورة الرابعة واخلمسني للجنة استخدام تنظّماألحداث اليت   -خامسا  
    الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 بـت بـأنَّ  ، قـد رحَّ ٦٥/٩٧اجلمعية العامة، يف قرارها  أنَّ  اجلامع العامل استذكر الفريقُ   -١٤
جلنـــة اســـتخدام الفـــضاء اخلـــارجي يف األغـــراض الـــسلمية ســـوف حتتفـــل يف دورهتـــا الرابعـــة    

نسان يف الفـضاء وبالـذكرى اخلمـسني        إل، بالذكرى اخلمسني لتحليق ا    ٢٠١١واخلمسني، عام   
  .إلنشاء اللجنة

، ٢٠١٠اجلـامع بقـرار اللجنـة، يف دورهتـا الثالثـة واخلمـسني، عـام          العامل   ه الفريقُ ونوَّ  -١٥
ــذان ســيعقدان يف    ــأن يتــضمن احلــدثان، الل ــران١ب ــه / حزي ــع املــستوى  ٢٠١١يوني ، جــزءاً رفي

يشهد هـذان احلـدثان مـشاركة علـى     وسوف . مفتوحاً جلميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة  
 ن وشخـصيات بـارزة أخـرى، وسـيتناوال    مستوى وزراء ورؤساء وكـاالت ومالحـني فـضائيني       
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ــة       ــدى مخــسني ســنة، وجترب ــى م ــة عل ــضاء،    ٥٠إجنــازات اللجن ــشر يف الف ــق الب ــن حتلي  ســنة م
  .ومستقبل البشرية يف الفضاء اخلارجي

   يـوم  أنَّ    العامـل اجلـامع يف التحـضريات للجـزء الرفيـع املـستوى، والحـظ               ونظر الفريقُ   -١٦
يع املستوى، يتكلّم فيـه املـشاركون مـن ممثلـي الـدول             يونيه سوف ُيحجز حلدث رف    / حزيران ١

مــه مكتــب األمــم  املعتــادة فيمــا ينظّق فيــه اإلجــراءاُتاألعــضاء يف األمــم املتحــدة، وأنــه ســتطبَّ 
وطلــب الفريــق إىل األمانــة أن ترســل إىل . املتحــدة بفيينــا مــن أحــداث مــشاهبة رفيعــة املــستوى

  . كيفية إدارة اجلزء الرفيع املستوىمجيع البعثات الدائمة يف فيينا معلومات عن
 العامل اجلامع علـى أنـه ينبغـي إعـداد مـشروع وثيقـة لكـي يكـون هنـاك                     فق الفريقُ واتَّ  -١٧

 الوثيقة هـذا ملزيـد مـن     تعتمده اللجنة يف اجلزء الرفيع املستوى، وعلى أن خيضع مشروعُ       إعالنٌ
ته النهائيــة قبــل انعقــاد الــدورة  يف صــيغالتفــاوض فيمــا بــني الــدول األعــضاء يف اللجنــة ويوضــَع

 العامل يف هذا الصدد أنه أجريت أثناء الـدورة احلاليـة        والحظ الفريقُ . الرابعة واخلمسني للجنة  
للجنــة الفرعيــة، حتــت قيــادة رئــيس اللجنــة، مــشاورات اســتندت إىل ورقــة غــري رمسيــة أعــدهتا   

 اللجنـة، يف تـشاور       رئـيسُ  دَّى أن ُيعِـ   فـق علـ   متها على البعثات الدائمة يف فيينـا، واتَّ       األمانة وعمَّ 
 عمــل، ُتــصَدر جبميــع لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة، لكــي تنظــر فيهــا وثيــق مــع األمانــة، ورقــةَ

  .اللجنة الفرعية القانونية أثناء دورهتا اخلمسني
    

  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثامنة واألربعني   -سادسا  
    يةللجنة الفرعية العلمية والتقن

 م اللجنـةُ   يقـضي بـأن تقـدِّ      ٦٥/٩٧ اجلمعية العامة    قراَر أنَّ    العامل اجلامع  الحظ الفريقُ   -١٨
الفرعية العلميـة والتقنيـة إىل اللجنـة اقتراحهـا بـشأن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة            

  .٢٠١٢التاسعة واألربعني للجنة الفرعية، اليت ستعقد يف عام 
جلــامع يف قائمــة البنــود املوضــوعية الــواردة يف جــدول األعمــال   العامــل اونظــر الفريــُق  -١٩

، وأوصـى بـأن تنظـر    )A/AC.105/C.1/L.306(املؤقت للدورة الثامنـة واألربعـني للجنـة الفرعيـة         
  . الفرعية أثناء دورهتا التاسعة واألربعني يف نفس تلك البنود املوضوعيةاللجنةُ
 الفرعيـة يف دورهتـا      لت إليه اللجنةُ  فاق الذي توصَّ  االت أنَّ    العامل اجلامع  والحظ الفريقُ   -٢٠

) A/AC.105/890 مــن املرفــق األول للوثيقــة ٢٤انظــر الفقــرة ( ٢٠٠٧الرابعــة واألربعــني، عــام 
 شؤون الفضاء اخلارجي أثناء الدورة التاسعة واألربعني للجنـة الفرعيـة          م مكتبُ يقضي بأن ينظّ  
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 املكتب قد اقترح أن يكـون موضـوع         ، وأنَّ )ناعةندوة الص (ندوة لتدعيم الشراكة مع الصناعة      
  ".فرص السوق: صناعة خدمات رصد األرض: "الندوة كما يلي

 مـن الدراسـة للموضـوع الـذي سـُيختار           ى مزيـدٌ  ولَ العامل اجلامع بأن يُ    وأوصى الفريقُ   -٢١
درجـة يف    هناك مواضيع حمتملة أخرى هلـا صـلة بـالبنود املوضـوعية امل             لندوة الصناعة، نظراً ألنَّ   

  .جدول أعمال اللجنة الفرعية
ــُق  -٢٢ د أثنــاء دورة اللجنــة الرابعــة واخلمــسني، يف   العامــل اجلــامع بــأن ُتعقَــ وأوصــى الفري

ع بوضـعية   بني الدول األعـضاء املهتمـة واملنظمـات الـيت تتمتَّـ        ، مشاوراتٌ ٢٠١١يونيه  /حزيران
د أثنـاء الـدورة     عقَالـيت سـتُ   ومكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي، للنظـر يف األحـداث            مراقب دائم   

  .Landsat-1التاسعة واألربعني للجنة الفرعية لالحتفال بالذكرى األربعني إلطالق الساتل 
  


