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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣-٢فيينا، 
  مشروع تقرير الفريق العامل اجلامع    

  
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة ٦٩/٨٥مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٨عمــالً بــالفقرة  -١

 إىل [...] ٦يف دورهتا الثانيـة واخلمسـني عقـد فريقهـا العامـل اجلـامع. ويف الفتـرة مـن          يةوالتقن
ــل اجلــامع   ٢٠١٥شــباط/فرباير  ــق العام ــد الفري ــالث، عق جلســات، برئاســة ف.ك. دادوال   ث

ــا الفضــاء ألغــراض التنميــة    املتعلــق(اهلنــد). ونظــر الفريــق العامــل يف البنــد   بتســخري تكنولوجي
تصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد       االجتماعية واالق

، ومشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة،    ٢٠١٥عــام 
واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسـته الثالثـة املعقـودة يف    . ٢٠١٦عقدها يف عام  املزمع

  .اير[...] شباط/فرب
    

  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية  - أوالً 
  سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد  يف

 ٢٠١٥عام 
  
ُعرضــت علــى الفريــق العامــل، مــن أجــل النظــر يف البنــد املتعلــق بتســخري تكنولوجيــا       -٢

تماعيـــة واالقتصـــادية يف ســـياق مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الفضـــاء ألغـــراض التنميـــة االج
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مـن جـدول    ٥، الوثائُق املشار إليهـا يف إطـار البنـد    ٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
  .أعمال اللجنة الفرعية (انظر الفقرة [...] من منت التقرير أعاله)

ح خلطـة العمـل   "املشروع املـنقَّ ونة املعن ورقة غرفة االجتماعاتونظر الفريق العامل يف   -٣
الفضـاء والتنميـة املسـتدامة: التقريـب بـني جلنـة        املقترحة بشأن آلية للمداوالت التعاونيـة حـول  

اســــتخدام الفضــــاء اخلــــارجي يف األغــــراض الســــلمية واللجنــــة الفرعيــــة العلميــــة والتقنيــــة"  
)A/AC.105/C.1/2015/CRP.15ــ) و ــة مــن الرؤســا قدَّاملرة ذكِّيف امل ــادم  م ء الســابق واحلــايل والق

اللجنـة   تقترحـه وضوع الـذي  امل" بعنوانللجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية 
جلنـــة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة واللجنـــة الفرعيـــة القانونيـــة و

  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.30( "٢٠١٨لعام  ‘٥٠اليونيسبيس+’ملؤمتر  األغراض السلمية
مــه الرؤســاء الســابق واحلــايل  فــق الفريــق العامــل علــى االقتــراح الرئيســي الــذي قدَّ  واتَّ  -٤

ــة      ــلمية يف الوثيقــــ ــراض الســــ ــارجي يف األغــــ ــاء اخلــــ ــتخدام الفضــــ ــة اســــ ــادم للجنــــ  والقــــ
)A/AC.105/C.1/2015/CRP.30(بالتشـاور الوثيـق مـع رؤسـاء     أن تصـوغ  ، وطلب إىل األمانة ،

 اللغـات الرمسيــة ب مــهوتقدِّمبزيـد مــن التفاصـيل   هـذا   هماقتــراحلقـادم،  اللجنـة السـابق واحلــايل وا  
، ٢٠١٥لألمم املتحدة لتنظر فيه اللجنـة يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني يف حزيران/يونيـه       الست

  آخذة يف اعتبارها ما يلي:
 ورقــة غرفــة االجتماعــاتينبغــي دمــج اهلــدف والنــهج الرئيســي الــواردين يف    (أ)  

A/AC.105/C.1/2015/CRP.15 دورة املواضـيعية  ال قبلضطلع هبا األعمال التحضريية اليت سُي يف
  ؛  ٢٠١٨لعام  ‘٥٠اليونيسبيس+’متر ؤللجنة اخلاصة مب

ــام       (ب)   ــؤمتر ع ــق    ٢٠١٨ميكــن أن تســتفيد األعمــال التحضــريية مل ــن عمــل فري م
يعية اجلديـدة املقترحـة لربنـامج    الفضاء والصحة العاملية واألولويات املواضـ ب املعين زاملركَّاخلرباء 

األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية: تسخري تكنولوجيات الفضاء ألغراض رصد ومحاية التنـوع  
  )؛ A/AC.105/C.1/2015/CRP.31البيولوجي والنظم اإليكولوجية (

الدور الفريد الـذي تضـطلع    عرضاجلامعة التالية عند واضيع ميكن النظر يف امل  (ج) 
ــة  ــه اللجن ــة ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي:     ب ــا الفرعي ــا يف ذلــك   (أ)وهيئاهت احلوكمــة، مب

معاهدات األمم املتحدة ومبادئهـا بشـأن الفضـاء اخلـارجي، واملبـادئ التوجيهيـة الـيت اعتمـدهتا         
بنــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك  (ب)واللجنــة وقــرارات اجلمعيــة العامــة بشــأن الفضــاء اخلــارجي؛ 

 اللجنــة واملــراقبني الــدائمني لــدى اللجنــة، والعمــل الــذي يقــوم بــه   أنشــطة الــدول األعضــاء يف
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واملراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضـاء، املنتسـبة   
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الصــمود، مبــا يف ذلــك املســائل املتصــلة بالقــدرة علــى   القــدرة علــى  (ج)وإىل األمــم املتحــدة؛ 
  ؛ ئةالســيِّ طقــس الفضــاءأحــوال والتصــدي آلثــار ظــواهر مثــل االعتمــاد علــى الــنظم الفضــائية، 

اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم     الذي تضطلع بـه  عمل القابلية التشغيل املتبادل، مبا يف ذلك  (د)و
تســخري الفضــاء ألغــراض التنميــة  (هـــ)العامليــة لســواتل املالحــة وغريهــا مــن آليــات التنســيق؛ و

مســامهة اللجنــة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة   "املســتدامة، مبــا يف ذلــك النظــر يف  
)A/AC.105/993      ــة ودوهلــا األعضــاء مــن أجــل بلــوغ األهــداف ــذهلا اللجن )، واجلهــود الــيت تب

  العاملية. اإلمنائية
ملعين بالفضاء والصحة العاملية، الذي أنشأته جلنة فريق اخلرباء ا والحظ الفريق العامل أنَّ  -٥

، ٢٠١٤يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني يف عـام      استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية  
  على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية.  ٢٠١٥شباط/فرباير  ٥قد عقد اجتماعه األول يف 

العامــة، بقيــادة كنــدا، أســلوب عملــه   املعــين بالفضــاء والصــحةوعــرض فريــق اخلــرباء   -٦
فيـه أثنـاء الـدورة     ينظـر وبرنامج عملـه، مـع جـدول زمـين ملمـوس، علـى الفريـق العامـل لكـي          

  .)A/AC.105/C.1/2015/CRP.29(الثانية واخلمسني للجنة الفرعية 
علـى   ،٢٠١٥شـباط/فرباير   ١٠الفريـق العامـل، يف جلسـته الثانيـة املعقـودة يف       ووافق  -٧

  يق اخلرباء وخطة عمله، وذلك على النحو التايل:  والية فر
 الوالية:   (أ)  

ــيســـتعرض فريـــق اخلـــرباء املر  -١  ــاء حاليـــ ز وحيلِّـــكَّـ ــتخدام الفضـ ا ل جمـــاالت اسـ
ــاً   ــادرات) دعمـ ــات واملبـ ــات واملمارسـ ــا والتطبيقـ ــات  (التكنولوجيـ لالحتياجـ

ــدمي         ــراح توصــيات؛ وتق ــرات؛ واقت ــن أجــل: كشــف الثغ ــة م الصــحية العاملي
  التوجيه لألعمال املقبلة للجنة الفرعية.  

ر فريق ومن خالل عقد جلسات عمل على هامش دورات اللجنة الفرعية، يوفِّ -٢ 
اخلرباء منتدى لتمكني الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات  
غري احلكومية وخرباء كلّ منها من تبادل املعلومات عن االحتياجـات والفـرص   

ارسات الفضلى واخلربات من أجل املشاركة بنشـاط يف اسـتخدام الفضـاء    واملم
(التكنولوجيا والتطبيقات واملمارسات وبناء القدرات واملبادرات) وربط أوجـه  

  استخدامه والتمكني من تسخريه ألغراض الصحة العاملية. 
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مع، ومن خالل تقدمي تقارير إىل اللجنة الفرعية عن طريق فريقهـا العامـل اجلـا     -٣ 
يعمل فريق اخلرباء على زيادة الوعي لدى الدول األعضاء وتعزيـز مشـاركتها   
وتشجيع اإلجراءات التعاونية واملباشرة اليت تتخذها بشأن هـذا املوضـوع مـع    

  قيق نتائج ملموسة وطويلة األمد.تركيز طاقتها يف الوقت نفسه على حت
  

ى مـدى السـنوات الـثالث    خطة العمل: ُيعتـزم تنفيـذ أنشـطة فريـق اخلـرباء علـ       (ب)  
  مل خطة عمل فريق اخلرباء ما يلي:القادمة. وتش

الفضـاء دعمـاً   تكنولوجيـا  استعراض احلالة الراهنة واملتطورة املتعلقـة باسـتخدام    -١ 
  ؛)٢٠١٥( د لفريق اخلرباءدَّاحملنطاق استعراض اللالحتياجات الصحية العاملية و

أو املرتقبة (املفاهيم والعلوم وبنـاء القـدرات    جتميع املمارسات واملبادرات، احلالية - ٢ 
  )؛٢٠١٦و ٢٠١٥ذ أساساً يف عامي نفَّوالعمليات) وفقا للنطاق املقترح (ُي

األهـداف  مـع  حتليل الثغرات والفرص املتاحة للتطوير يف املستقبل وتعزيز املواءمـة   - ٣ 
  ؛)٢٠١٧و ٢٠١٦ذ أساسا يف عامي ُينفَّالصحية العاملية وفقا للسياق احلايل (

استكشــاف احللــول التعاونيــة املمكنــة واملراعيــة الحتياجــات املســتخدمني مــن  -٤ 
  )؛٢٠١٨و ٢٠١٧يف عامي  ذ أساساًُينفَّهذه الثغرات ( أجل سدِّ

جلنـة اسـتخدام    من جانبمواصلة بذل اجلهود الرامية إىل تعزيز املشاركة النشطة  - ٥ 
مـات الوطنيـة والدوليـة    الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وغريهـا مـن املنظ      

  لموسة يف هذا اجملال (نشاط جار).اختاذ إجراءات ميف ذات الصلة 
    

للجنة الفرعية  مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثالثة واخلمسني  - ثانياً  
    العلمية والتقنية

للجنــة، م إىل االلجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ســتقدِّ الحــظ الفريــق العامــل اجلــامع أنَّ  -٨
ت للـدورة  ، اقتراحها بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقَّـ     ٦٩/٨٥وفقا لقرار اجلمعية العامة 

موضــوع  فقــت علــى أنَّ، وات٢٠١٦َّالثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة، املزمــع عقــدها يف عــام 
لالتفــاق الــذي  ، وفقــا٢٠١٦ًمها مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي يف عــام النــدوة الــيت ســينظِّ

، A/AC.105/890( ٢٠٠٧ت إليـه اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني، يف عـام        لتوصَّ
 دور الصناعة يف استكشاف الفضاء".") سيكون هو ٢٤املرفق األول، الفقرة 


