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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

        ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
     اجلامع العاملمشروع تقرير الفريق    

، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ٦٨/٧٥ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٧وفقــاً للفقــرة   -١
[...]  إىل   ١٢ويف الفتـرة مـن      . لتقنية يف دورهتا احلادية واخلمسني عقد فريقها العامل اجلامع        وا

ــر /شــباط ــق العامــل اجلــامع   ٢٠١٤فرباي ــد الفري ــسات، برئاســة ف [...] ، عق دادوال . ك.جل
 بتــسخري تكنولوجيــا الفــضاء ألغــراض التنميــة  اخلــاصونظــر الفريــق العامــل يف البنــد  ). اهلنــد(

االقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنميـة املـستدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد              االجتماعية و 
، ومــشروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة الثانيــة واخلمــسني للجنــة الفرعيــة،    ٢٠١٥عــام 
املعقـودة  ] الرابعـة [واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلـسته         . ٢٠١٥ر عقدها يف عام     املقرَّ
  .فرباير/باطش[...] يوم 

    
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -أوالً  

  يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد 
    ٢٠١٥عام 

 بتــسخري تكنولوجيــا اخلــاصيف البنــد النظــر ُعرضــت علــى الفريــق العامــل، مــن أجــل    -٢
يـــة االجتماعيـــة واالقتـــصادية يف ســـياق مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الفـــضاء ألغـــراض التنم
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 مـن جـدول     ٦، الوثائُق املشار إليهـا يف إطـار البنـد           ٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام       
  ).التقرير أعاله ن منتم] .[..انظر الفقرة (أعمال اللجنة الفرعية 

، )A/AC.105/2014/CRP.22(م من اليابـان     دَّب الفريق العامل اجلامع باملقترح املق     ورحَّ  -٣
  :بات التاليةفق على املتطلّاتَّ، كما م العاهدفهفق مع واتَّ

 الفريــق العامــل املفتــوح العــضوية التــابع للجمعيــة العامــة واملعــين   نظــراً إىل أنَّ  )أ(  
هــداف األبأهــداف التنميــة املــستدامة مل يفــرغ بعــد مــن وضــع الــصيغة النهائيــة ملقترحــه بــشأن  

، املزمع تقدميه إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسـعة والـستني يف عـام               املستدامةتنمية  لامللموسة ل 
 ملموســة وقابلــة  حقيقـة  مل ُتــصبح بعــد٢٠١٥ ملــا بعــد عـام  التنميـة  عمليـة خطــة  ، وأن٢٠١٤َّ

 الفريـق العامـل اجلـامع، يف الـدورة الثانيـة واخلمـسني للجنـة الفرعيـة                يستعرضللتنفيذ، فسوف   
ــة والتقنيــة  ــة العمــل املتعــدِّ  ،٢٠١٥ يف عــام ،العلمي ــسنوات الــواردة يف ورقــة    خط غرفــة دة ال

ــرة د أســلوب عمــل مفــصَّ حيــدِّحــىت ،  تلــكاتاالجتماعــ  علــى أســاس  ٢٠١٩-٢٠١٥ل للفت
  التنمية العاملية؛خطة اتني العمليتني العامليتني يف إطار هلعة توقَّامل لةاحملصَّ

 الـدور الـذي    حتديـد  هـو دة الـسنوات املـذكورة   تعـدِّ  خطة العمـل امل    اهلدف من   )ب(  
 التنميـة العامليـة، مبـا يف        خطـة  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية يف           تسهم به 

ــة    الذلــك  ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــة الدولي ــات  تفاعــل مــع املنظمــات احلكومي ــاون الوآلي تع
. ؤسسية للتعاون الدويل يف جمـال الفـضاء       امل طروسائر األ قاليمي يف أنشطة الفضاء     األقليمي و اإل

، )٢٠+مــؤمتر ريــو(وســوف تكــون مــسامهة اللجنــة يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املــستدامة 
  ؛هلذا التحديد، األساس A/AC.105/993الواردة يف الوثيقة 

مــن هــذا املنطلــق، ســوف يعــاود الفريــق العامــل اجلــامع، خــالل الــدورة الثانيــة    )ج(  
. دة الــسنواتمــسني للجنــة الفرعيــة، النظــر يف أســلوب العمــل يف إطــار خطــة العمــل املتعــدِّ  واخل

 الثانيـة واخلمـسني، بالتـشاور       دورهتـا م إىل اللجنـة الفرعيـة يف        وكان قد طُلب إىل األمانـة أن تقـدِّ        
ن بإجيـاز أسـلوب عمـل مقتـرح يف إطـار خطـة العمـل         ُتبـيِّ غرفة اجتماعاتمع وفد اليابان، ورقة   

 املتـوازيتني  العمليـتني العـامليتني   حالةدة السنوات لينظر فيه الفريق العامل اجلامع، مع مراعاة       ملتعدِّا
يف ،  )٢٠+مـؤمتر ريـو   ( األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة          اخلتامية ملـؤمتر  يف نيويورك ودور الوثيقة     

  ؛٢٠١٥ أهداف التنمية املستدامة املقبلة وعملية خطة التنمية ملا بعد عام ضوء
ســوف ُتعقــد مــشاورات خــالل الــدورة الــسابعة واخلمــسني للجنــة اســتخدام    )د(  

بنـد  النظـر يف     مـع    التزامنبـ ،  ٢٠١٤يونيـه   /الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية، يف حزيـران        
  ".الفضاء والتنمية املستدامة"جدول األعمال املعنون 
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 مــع ســلطاهتا ا يف اللجنــة علــى التواصــل وطنيــ الــدولَ األعــضاَءوشــجَّع الفريــُق العامــلُ  -٤
 ملـا بعـد     وخبطـة التنميـة   وإداراهتا املسؤولة عن العمليـات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة بـاملؤمتر               

 تطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا       بأمهيـة  يف تلـك العمليـات       تعزيـز االعتـراف    من أجل    ٢٠١٥عام  
  .ة من الفضاءمدَّالفضاء واستخدام البيانات املكانية األرضية املست

وطلب الفريق العامل إىل مكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي أن يواصـل، ضـمن حـدود                    -٥
قدراته، االضـطالع بـدور نـشيط يف فريـق عمـل منظومـة األمـم املتحـدة املعـين جبـدول أعمـال                        

  وسائر اآلليات املـشتركة بـني الوكـاالت فيمـا خيـصُّ            ٢٠١٥األمم املتحدة اإلمنائي ملا بعد عام       
، مـن  ٢٠١٥ ملا بعـد عـام       وخطة التنمية مليات املتعلقة مبؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة        الع

 يف الوثــائق الــيت تــصدرها األمانــة املتــصلة بالفــضاءأجــل العمــل علــى إدراج املراجــع والعناصــر 
  .العامة لألمم املتحدة يف إطار تلك العمليات

رباء اخلــفــق الفريــق العامــل علــى إنــشاء فريــق  وبنــاًء علــى اقتــراح قدَّمــه وفــد كنــدا، اتَّ   -٦
ــيني با ــضاء        املعن ــا الف ــة باســتخدام تكنولوجي ــسائل املتعلق ــر يف امل ــة لينظ ــصحة العاملي ــضاء وال لف

 هأســلوب فريــق اخلــرباء، بقيــادة كنــدا،  يعــرضفــق أيــضاً علــى أن  ، واتَّالعامــةألغــراض الــصحة 
مـل اجلـامع لينظـر فيهـا أثنـاء           الفريـق العا   علـى ، مبا يف ذلك جدول زمين واقعـي،         وبرنامج عمله 

وأشــار الفريــق العامــل إىل عــدم لــزوم تــوفري   . ٢٠١٥الــدورة القادمــة للجنــة الفرعيــة يف عــام   
  .مانة لفريق اخلرباءاألخدمات 

    
مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية   -ثانياً  

    العلمية والتقنية
مــل اجلــامع علمــاً بــأنَّ اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، وفقــاً لقــرار أحــاط الفريــق العا  -٧

، ستقدِّم إىل اللجنـة اقتراحهـا بـشأن مـشروع جـدول األعمـال املؤقَّـت                 ٦٨/٧٥اجلمعية العامة   
  .٢٠١٥ الثانية واخلمسني، املزمع عقدها يف عام لدورهتا

ة الــواردة يف جــدول األعمــال ونظــر الفريــق العامــل اجلــامع يف قائمــة البنــود املواضــيعي   -٨
وأوصـى بـأن تنظـر      ) A/AC.105/C.1/L.332(ت للدورة احلادية واخلمـسني للجنـة الفرعيـة          املؤقَّ

  .اللجنة الفرعية يف نفس البنود املواضيعية يف دورهتا الثانية واخلمسني
 يف دورهتـا   أنَّ االتفاق الـذي توصَّـلت إليـه اللجنـةُ الفرعيـةُ        اجلامعُ والحظ الفريُق العاملُ    -٩

 يقــضي بــأن ،) مــن املرفــق األول٢٤، الفقــرة A/AC.105/890 (٢٠٠٧الرابعــة واألربعــني، عــام 
فق الفريق العامل   واتَّ. م جلنة أحباث الفضاء ندوةً أثناء الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية          تنظِّ
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الـيت اقترحتـها   قائمـة املواضـيع   بني ، املختار من  ٢٠١٥اجلامع على أن يكون موضوع ندوة عام        
  ".علم الفلك احلديثبواسطة املاضي طالع است: قياس الكون"جلنة أحباث الفضاء، هو 

راً إلبـالغ اللجنـة      مقـرِّ  رباء يـضمُّ  مـن اخلـ    على إنـشاء فريـق       اجلامعفق الفريق العامل    واتَّ  -١٠
، علـى أن   بـشأن طقـس الفـضاء   جـدول األعمـال  رات يف إطـار بنـد   الفرعية مبا حيدث مـن تطـوُّ    

التـابع  وبعة يف أعمال فريق اخلرباء جـيم املعـين بطقـس الفـضاء     َد من أفضل املمارسات املتَّ  يستفي
وأشـار الفريـق العامـل     . للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد            

ــامجاجلــامع إىل أنَّ ــداب  عمــل فريــق اخلــرباء املنــشأ حــديثاً   برن ــادة كن ــة  اللجعلــى ضعَر ســُيقي ن
وأشـار الفريـق العامـل اجلـامع أيـضاً إىل عـدم لـزوم               . ٢٠١٥عـام   يف  الفرعية يف دورهتا القادمة     

  .مانة لفريق اخلرباءاألتوفري خدمات 
 


