
 A/AC.105/L.287/Add.3 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
18 June 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
200613    V.13-84337 (A) 

 
 

 *1384337*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

  واخلمسون السادسةالدورة
        ٢٠١٣يونيه / حزيران٢١-١٢فيينا، 

      مشروع التقرير    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    الفضاء والتنمية املستدامة - دال 
، وفقـاً لقـرار   "تنمية املستدامةوالالفضاء "ون نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعن      -١

  . ٦٧/١١٣اجلمعية العامة 
األرجنـتني وإكـوادور وأملانيـا وإيطاليـا والربتغـال           وكلمة يف إطار هذا البند ممثلـ      وألقى    -٢

وكنـدا  ) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    شـيلي وفرنـسا وفـن     و واجلزائر ومجهورية كوريا وسويسرا   
 .ا ونيجرييــا واهلنـد والواليــات املتحـدة األمريكيــة واليابــان  والنمــس وماليزيـا ومــصر واملكـسيك  

  . البند أثناء التبادل العام لآلراءتتعلق هبذا كلمات كما ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى 
  :  على اللجنة ما يليوكان معروضا  -٣

مـشروع خطـة عمـل مقترحـة بـشأن         "ة من اليابـان بعنـوان       قدَّمورقة مناقشة م    )أ(  
ــداوالت   ــة للمـ ــول  آليـ ــة حـ ــستدامة "التعاونيـ ــة املـ ــضاء والتنميـ ــة   ": الفـ ــني جلنـ ــا بـ ــب مـ   التقريـ

ــة     ــة والتقنيــ ــة العلميــ ــة الفرعيــ ــراض الــــسلمية واللجنــ ــارجي يف األغــ ــتخدام الفــــضاء اخلــ اســ
)A/AC.105/2013/CRP.8( ؛  
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 ). A/A.105/2013/CRP.7" ( وما بعد ذلك٢٠+ ريو"ورقة اجتماع بعنوان   )ب(  

  :روض اإليضاحية التاليةواستمعت اللجنة إىل الع  -٤
  ه ممثل اليابان؛قدَّم ياباين بشأن الفضاء والتنمية املستدامة، اقتراح  )أ(  
احلالــة املتعلقــة بــالتخطيط : منــافع التكنولوجيــات الفــضائية يف بوركينــا فاســو  )ب(  

  ه ممثل بوركينا فاسو؛قدَّماحلضري، 
ات بـشكل متكامـل     استخدام املعلومات املكانية لدعم تفويض الـسلطة للبلـدي          )ج(  

  .ه ممثل بوركينا فاسوقدَّم، ر املناخيف سياق تغيُّ
 مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميـــة       ٢٧٤ورحَّبــت اللجنــة بــالفقرة      -٥

، واليت أَقَّر فيها املؤمتر مبـا للبيانـات املـستمدة مـن             "املستقبل الذي َنْصبو إليه   "املعنونة  املستدامة،  
 وللرصــد املــوقعي وللمعلومــات املكانيــة األرضــية املوثوقــة مــن أمهيــة يف   ئيةضاتكنولوجيــا الفــال

  .صوغ سياسات التنمية املستدامة وبراجمها وتنفيذ املشاريع اخلاصة هبا
 اللجنــة بقيمــة إســهام التكنولوجيــا الفــضائية والتطبيقــات الفــضائية والبيانــات هــتونّو  -٦

تنميــة املــستدامة، مبــا يف ذلــك يف جمــاالت إدارة  واملعلومــات املــستمدة مــن الفــضاء يف حتقيــق ال 
حلـّد مـن   ، واوتغيُّر املنـاخ  ، والرعاية الصحية،    النظم البيئية البحرية والساحلية   األراضي واملياه، و  

، وإدارة املـوارد الطبيعيـة،      الرصـد الـسيزمي   ، واملالحـة، و   خماطر الكـوارث والتـصّدي للطـوارئ      
  .  الغذائيوالتنوع البيولوجي، والزراعة، واألمن

ــة علــى إدراج النظــر يف موضــوع     -٧ ــساحلية  "واتفقــت اللجن ــة وال ــة البحري ــنظم البيئي " ال
  . هذا البند من جدول األعماليف إطار كموضوع خاص للمناقشة 

والحظــت اللجنــة بارتيــاح أنَّ مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي قــد نظَّــم أثنــاء ذلــك     -٨
 ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٩ا، حدثاً جانبياً ُعقـد يف       املؤمتر، بدعم من حكوميت الربازيل والنمس     

ملناقـشة إسـهام املعلومـات املـستمدة         ،"تسخري الفضاء ألغـراض التنميـة املـستدامة       "حتت عنوان   
  .من الفضاء والتكنولوجيات الفضائية يف دعم تنفيذ نتائج املؤمتر والتدابري املتعلقة به

"  ومـــــا بعـــــد ذلـــــك٢٠+ ريـــــو"بـــــت اللجنـــــة بورقـــــة االجتمـــــاع املعنونـــــة  ورحَّ  -٩
)A/AC.105/2013/CRP.7(  ّعـن عمليـة تنفيـذ نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة         عامـة م حملـة    ، اليت تقد 

 عرضـاً مـوجزاً آلليـات النظـر يف          تقـّدم علـى الـصعيد احلكـومي الـدويل، كمـا           للتنمية املستدامة   
  .٢٠١٥ ملا بعد عام خطة التنمية
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التواصل وطنيـاً مـع سـلطاهتا وإداراهتـا املـسؤولة           األعضاء على    الدولاللجنة   توشجَّع  -١٠
، مـن   ٢٠١٥ ملـا بعـد عـام        وخبطـة التنميـة   عن العمليات احلكوميـة الدوليـة ذات الـصلة بـاملؤمتر            

دوى تطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا الفــضاء جبــيف تلــك العمليــات يؤخــذ أجــل العمــل علــى أن 
  .واستخدام البيانات املكانية األرضية املستمدة من الفضاء

ــارت اللجنــة إىل ضــرورة تقيــيم التقــدّ      -١١ م املُحــَرز صــوب حتقيــق أهــداف التنميــة     وأش
ضــرورة أن يقتــرن ذلــك بغايــات ومؤشــرات تراعــى فيهــا الظــروف والقــدرات  إىل واملــستدامة 

، وشجعت مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي علـى التعـاون              ومستويات التنمية الوطنية املختلفة   
ــصادية اإلقل مــع  ــة لألمــم املتحــدة  اللجــان االقت ــة التابع ــة   يمي ــز اســتخدام املعلومــات العاملي  لتعزي

  . املتكاملة القائمة على أسس علمية من أجل حتقيق التنمية املستدامة
 أن يقـوم، ضـمن حـدود قدراتـه،     وطلبت اللجنة إىل مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي       -١٢

ملـا بعـد عـام    للتنمية مم املتحدة  األخبطةبدور نشيط يف فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين         
 وســائر اآلليــات املــشتركة بــني الوكــاالت فيمــا خيــّص العمليــات املتعلقــة مبــؤمتر األمــم   ٢٠١٥

إدراج العمــل علــى ، مــن أجــل ٢٠١٥ ملــا بعــد عــام وخطــة التنميــةاملتحــدة للتنميــة املــستدامة 
ة العامـة لألمـم املتحـدة يف إطـار          الفضاء يف الوثائق اليت تنتجها األمان     ب املتعلقةاملراجع والعناصر   
  .تلك العمليات

الـيت  و) A/AC.105/2013/CRP.8(مة من اليابان    وأشارت اللجنة إىل ورقة املناقشة املقدّ       -١٣
الفـضاء والتنميـة    "آليـة للمـداوالت التعاونيـة حـول         بـشأن   تتضمن مشروع خطة عمل مقترحة      

والتقنيـة، وأشـارت كـذلك إىل أن اليابـان          ، مبشاركة اللجنة واللجنة الفرعية العلميـة        "املستدامة
 يف افيهــلتنظــر الفرعيــة اللجنــة م نــسخة منقحــة مــن مــشروع خطــة العمــل املقترحــة إىل  ســتقّد

   .٢٠١٤يف عام اخلمسني واحلادية دورهتا 
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أن ورقـة املناقـشة املقّدمـة مـن اليابـان ميكـن أن                         -١٤

ق بني اللجنة واللجنـة الفرعيـة فيمـا يتعلـق مبناقـشة بنـد جـدول أعمـال                   ُتَتخذ أساساً لتفاعل أوث   
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية يف     "املعنون  لجنة الفرعية   ال

جـدول   وبنـد    "٢٠١٥ ملـا بعـد عـام        وخطـة التنميـة   سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة       
  ".الفضاء والتنمية املستدامة"أعمال اللجنة املعنون 

الفـضاء والتنميـة    "وطلبت اللجنة إىل األمانـة إنـشاء صـفحة شـبكية خمصـصة ملوضـوع                  -١٥
، تتــضمن الوثــائق املتعلقــة مبوضــوع اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف ســبيل حتقيــق    "املــستدامة

  . التنمية املستدامة
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ر يف تنظـيم حلقـة عمـل حـول           النظ وطلبت اللجنة إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي        -١٦
، لبلـدان املنطقـة األنديـة     تكنولوجيا الفضاء يف سبيل حتقيق التنميـة املـستدامة يف املنـاطق اجلبليـة               

  . ٢٠١٤ يف كيتو يف عام تعقد
، مبـا يف    األدوات القائمـة   وأُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغـي للجنـة أن تـستخدم كامـل               -١٧

 املخـتص برصـد األرض واللجنـة املعنيـة بـسواتل رصـد        ذلك األدوات املطـورة يف إطـار الفريـق        
  .  عن احلاجة إنشاء آليات زائدةوأن تتجنباألرض، 

وأحاطت اللجنة علماً باملعلومـات الـيت قدَّمتـها الـدول عـن إجراءاهتـا وبراجمهـا الراميـة                     -١٨
ــة اجملتمــع وتثقيفــه بــشأن إىل  ــا الفــضاء  توعي ــةالــيت هتــدف إىل تل تطبيقــات علــوم وتكنولوجي  بي

  .االحتياجات اإلمنائية
والحظــت اللجنــة اســتمرار حمطــة الفـــضاء الدوليــة يف أداء دورهــا يف جمــال التعلـــيم          -١٩

  .والتواصل مع األوساط التعليمية على نطاق العامل
والحظت اللجنـة بارتيـاح العـدد الكـبري مـن األنـشطة التواصـلية املنفـذة علـى الـصعيد                       -٢٠

 من خالل التعليم والتدريب يف جمال استخدام تطبيقـات علـوم            اإلقليمي من أجل بناء القدرات    
 الدور الـذي تؤدِّيـه      مع التقدير والحظت اللجنة    .وتكنولوجيا الفضاء لتحقيق التنمية املستدامة    

املنتـسبة إىل األمـم املتحـدة، يف جمـاالت           ،لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا الفـضاء       املراكز اإلقليميـة    
  .التعليم املتصلة بالفضاء

وأحاطت اللجنـة علمـاً بتنظـيم عـدد مـن املـؤمترات واملـسابقات واملعـارض والنـدوات                     -٢١
واحللقات الدراسية املتصلة بالفضاء على النطـاق العـاملي، ممـا أتـاح إمكانيـة إقامـة صـالت بـني                     

  .املعلمني والطالب وتزويدهم بفرص التدريب والتعليم
  

     تعراض احلالة الراهنةاس: الفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء - هاء 
: الفوائـد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء       "نظرت اللجنة يف بند جدول األعمـال املعنـون            -٢٢

  .٦٧/١١٣، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "استعراض احلالة الراهنة
االحتـاد الروسـي واملكـسيك والواليـات املتحـدة       و ممثلـ البنـد هـذا   يف إطار  وألقى كلمة   -٢٣

  .ية والياباناألمريك
  :يف إطار هذا البندحول املواضيع التالية  ةإيضاحيعروض واستمعت اللجنة إىل   -٢٤
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، قدَّمـه   نقل التكنولوجيا والبدء باألعمال التجارية املتعلقـة بالفـضاء يف إيطاليـا             )أ(  
  ؛ ممثل إيطاليا

ــة الــسعودية قدَّمــه    )ب(   ــة ممثــل اململكــة  األنــشطة الفــضائية يف اململكــة العربي العربي
  ؛السعودية
ــوم         )ج(   ــوطين للعل ــس ال ــة للمجل ــضاء التابع ــا الف ــوم وتكنولوجي ــوير عل شــبكة تط

  .، قدَّمه ممثل املكسيكوالتكنولوجيا
وأحاطت اللجنة علماً باملعلومات اليت قدَّمتها الـدول بـشأن ممارسـاهتا الوطنيـة املتعلقـة                  -٢٥

ــا الفــضاء، الــيت أفــضت إىل   ــة  بالفوائــد العرضــية لتكنولوجي  اعتمــاد اســتراتيجيات إلدارة التنمي
يــد مــن  يف العد للمجتمــع املــديناالقتــصادية اإلقليميــة، وكــذلك إىل ظهــور ابتكــارات مفيــدة  

ــة   ــة والعملي ــك    اجملــاالت العلمي ــم الفل ــاء وعل ــا والكيمي ــها الطــب والبيولوجي ــة،، ومن ،  والزراع
 وختطـيط اسـتغالل األراضـي       واجليولوجيا، ورسم اخلرائط، والطريان، والنقل الربي والبحـري،       

بغــرض التطــوير احلــضري والريفــي، والتــشغيل اآليل، ومكافحــة احلرائــق، وتطــوير معــدات         
  . وبراجميات معاجلة البيانات، والتعدين، ومحاية الطبيعة، وإنتاج الطاقة ونقلها

ــا        -٢٦ ــشكِّل حمرِّكــا قوي ــا الفــضاء ت ــد العرضــية لتكنولوجي ــى أنَّ الفوائ ــة عل واتفقــت اللجن
لالبتكار التكنولوجي والنمـو يف القطـاع الـصناعي وقطـاع اخلـدمات علـى الـسواء وأنَّـه ميكـن                     
االنتفاع من تطبيقها يف حتقيـق أهـداف اجتماعيـة واقتـصادية ويف تطـوير الـبىن التحتيـة الوطنيـة                     

  .لالتصاالت، كما ميكن تطبيقها يف مشاريع ترمي إىل حتقيق التنمية املستدامة
ة على أنَّه ينبغي ترويج الفوائد العرضـية لتكنولوجيـا الفـضاء ألهنـا تعـزِّز                واتفقت اللجن   -٢٧

التكنولوجيات املبتكرة، وتعمل من مث على دفع عجلة التقدُّم االقتـصادي واملـسامهة يف حتـسني                
  .نوعية احلياة

والحظــت اللجنــة أنَّ احلكومــات قــد جنحــت يف إشــراك القطــاع اخلــاص واألوســاط      -٢٨
  .األكادميية يف مشاريع شّتى تتعلق بالفوائد العرضية لتكنولوجيا الفضاء

 متــاح علــى Spinoff 2012والحظــت اللجنــة أنَّ منــشور الناســا الــذي حيمــل عنــوان     -٢٩
  ).http://spinoff.NASA.gov(اإلنترنت 

  
    اء واملياهالفض - واو 

، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة     " وامليـاه  الفـضاء " رت اللجنة يف بند جدول األعمـال املعنـون          نظ  -٣٠
  . ٦٧/١١٣العامة 
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إندونيـسيا والربازيـل واجلزائـر وسويـسرا وفرنـسا       وكلمة يف إطار هذا البند ممثلـ     وألقى    -٣١
ما ألقى ممثل شـيلي كلمـة نيابـة    ك. املتحدة األمريكية واليابان وماليزيا ومصر واهلند والواليات

تتعلـق  كلمـات   وألقـى ممثلـو دول أعـضاء أخـرى          . يبـدول أمريكا الالتينية والكاري   جمموعة   عن
  .  البند أثناء التبادل العام لآلراءهبذا
ــاه،          -٣٢ ــة باملي ــة املتعلق ــة والتعاوني ــشطة الوطني ــود األن ــشات، استعرضــت الوف ــاء املناق وأثن

  . مج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويلوذكرت أمثلة على الربا
الـيت   البيئيـة  املـشاكل  أخطـر  مـن  أصـبحت  بامليـاه  املتعلقـة  املسائلأنَّ  اللجنة والحظت  -٣٣

 احلفـاظ علـى  أنَّ و سياسـية،  آثـاراً  األحيـان  مـن  كـثري  يف يـستتبع  الـذي  األمـر  البـشرية،  تواجـه 
 احليـاة  السـتمرار  بالغـة  بأمهيـة  يتَّـسمان اً سـليم  امااسـتخد  واسـتخدامها  املوجـودة  املوارد املائية
صـانعي   الفـضاء  مـن  املستمدَّة البيانات تدعم أن ميكن الصدد، هذا ويف. األرض على كوكب
  .املائية املوارد إدارة بشأنقرارات مستنرية  إىل التوّصل يف السياسات

 اعتبـار عـام     ٦٥/١٥٤والحظت اللجنة بارتياح أن اجلمعيـة العامـة أعلنـت يف قرارهـا                -٣٤
، وهــو مــا يــنم عــن تنــامي الــوعي واالهتمــام   "امليــاهيف جمــال  الدوليــة للتعــاون الــسنة" ٢٠١٣

  . باملسائل املتعلقة باملياه
والحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنــّصات الفــضائية الــيت ُتعــىن باملــسائل املتعلقــة بامليــاه،      -٣٥

. ا يف إدارة امليـاه دم اسـتخداما واسـع     ُتـستخ  والحظت أيـضا أنَّ البيانـات املـستمدَّة مـن الفـضاء           
ولوجيـات غـري الفـضائية،      كما الحظت اللجنة أنَّ تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتـه، مقترنـة بالتكن          

ا هاما يف معاجلة معظم املسائل املتعلقة بامليـاه، مبـا يف ذلـك فهـم الـدورات املائيـة يف                     تؤّدي دور 
ديــة، ورســم خــرائط جمــاري امليــاه، ورصــد آثــار  العــامل ورصــدها، وأمنــاط الطقــس غــري االعتيا 

 وحتسني ّدقة التنّبؤات اجلويـة وصـدورها        ،حدهتاالفيضانات واجلفاف والزالزل والتخفيف من      
  .يف الوقت املناسب

ــة املــشتركة بــني األمــم        -٣٦ ــام حلقــة العمــل الدولي ــاح جنــاح اختت ــة بارتي والحظــت اللجن
األمـن الغـذائي    الفـضاء مـن أجـل    ت لتكنولوجيـا املتحدة وباكستان حول االسـتخدام املتكامـل      

، والحظـت أن حلقـة   ٢٠١٣مـارس  / آذار١٥ إىل ١١، اليت ُعقدت يف إسالم آباد مـن      واملائي
العمل وفرت منرباً مثيناً للعلماء والباحثني واخلرباء يف هذا اجملال من خمتلـف أحنـاء العـامل لتبـادل                   

  . ياه يف املناطق املختلفة من العاملاخلربات حول املسائل املتعلقة بالزراعة وامل
االستـشعار عـن ُبعـد يف       "الحظت اللجنـة بارتيـاح جنـاح اختتـام حلقـة العمـل حـول                و  -٣٧

ــضانات   ــق بالفي ــسياق املتعل ــدت ، "ال ــيت عق ــن   ال ــو م ــانتو دومينغ ــار ١٧ إىل ١٣ يف س ــايو /أي م
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 مــع جلنــة الطــوارئ  ســبايدر التــابع لألمــم املتحــدة بالتعــاون برنــامُج احللقــةنظَّــموقــد . ٢٠١٣
 فرصة مثينة لبنـاء قـدرات اخلـرباء يف املنطقـة            وأتاحت احللقة الوطنية يف اجلمهورية الدومينيكية،     

  .  هلا الفعالفيما خيص منع الكوارث والتخفيف من آثارها والتصدي
الحظت اللجنة أن املبادرة اآلسيوية املعنية بدورة املياه هي مبادرة تعمل على تطـوير              و  -٣٨
تعزيز تنفيذ اإلدارة املتكاملة ملـوارد امليـاه مـن خـالل تكامـل              ترمي إىل   ومة لنظم املعلومات    منظ

البيانات وتبادهلا كأساس الختاذ القرارات املناسـبة بـشأن الـسياسات املتعلقـة بامليـاه يف عـشرين              
درة ، وأن اخلــربات الــيت ُتكتــسب مــن املبــادرة ســتكون مفيــدة أيــضاً يف تنفيــذ مبــا اًبلــداً آســيوي

  . التنسيق األفريقية املعنية بدورة املياه
نتاريس، وهـو   أام بتنفيذها برنامج علوم الفضاء      األنشطة اليت ق  ب  علماً  اللجنة وأحاطت  -٣٩

طويلـة األمـد يف الـنظم البيئيـة الـساحلية           الشبكة إقليمية إلدارة املياه تأسست لدراسة التغيريات        
 الطبيعــي وتلــك التبــاينرات الناجتــة عــن للتمييــز بــني التغيُّــأمريكــا الالتينيــة، احمليطــة بيف املواقــع 

  ). تأثريات بشرية(الناجتة عن اضطرابات خارجية 
والحظت اللجنة بارتياح اخلطط اخلاصة بعقـد املـؤمتر الـدويل الثالـث بـشأن اسـتخدام                   -٤٠

مم املتحـدة   برنامج األ  ٢٠١٤تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه، الذي ينظمه يف الرباط يف عام            
جــائزة األمــري ســلطان بــن عبــد العزيــز  باالشــتراك مــع حكومــة املغــرب، وللتطبيقــات الفــضائية

 . الشبكة اإلسالمية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والعاملية للمياه
    

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  - زاي 
 يف الفــضاءاســتخدام تكنولوجيــا  "رت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون     نظــ  -٤١

  . ٦٧/١١٣، وفقاً لقرار اجلمعية العامة "منظومة األمم املتحدة
كمـا ألقـى املراقـب عـن        . نياباوالممثال االحتاد الروسي      البند  هذا  يف إطار  ةكلموألقى    -٤٢

ى وألقـى ممثلـو دول أعـضاء أخـر        . اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ كلمـة         
  .  البند أثناء التبادل العام لآلراءتتعلق هبذا لمةك

 أعلمــت فيهــا اللجنــة بنتــائج  وألقــت مــديرة مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي كلمــة    -٤٣
الــدورة الثالثــة والــثالثني لالجتمــاع املــشترك بــني الوكــاالت بــشأن أنــشطة الفــضاء اخلــارجي،  

   الكــوارث، وانعقـدت يف جنيــف مــن  والـيت استــضافها مكتـب األمــم املتحـدة املعــين باحلــد مـن    
بني الوكـاالت    االجتماع املشترك    وُعرض على اللجنة تقرير   . ٢٠١٣س  مار/ آذار ١٤ إىل   ١٢
  ).A/AC.105/1043( الدورة املذكورة عن
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ــة  ورحَّ  -٤٤ ــصادر عــن االجتمــاع املــشترك بــني    مــع التقــدير  بــت اللجن ــالتقرير اخلــاص ال ب
ول اسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء ضـمن منظومـة           الوكاالت بشأن أنشطة الفـضاء اخلـارجي حـ        

واسـتذكرت اللجنـة أن     ). A/AC.105/1042(األمم املتحدة يف التنمية الزراعية واألمـن الغـذائي          
 مـذكرة مـن األمانـة بعنــوان    تــضمنتالتقـارير اخلاصـة الـسابقة الــيت أعـدها االجتمـاع املـشترك       

 أعـدت ،  )A/AC.105/941" (املتحـدة إسـهامات منظومـة األمـم       : فوائد الفـضاء لـصاحل أفريقيـا      "
ء االجتمـــاع املـــشترك بـــني بالتعـــاون مـــع اللجنـــة االقتـــصادية ألفريقيـــا وبالتـــشاور مـــع أعـــضا

ــة إىل  ــر اخلـــاص لالجتمـــاع املـــشترك  الوكـــاالت؛ وأشـــارت اللجنـ ــتخدام  "املعنـــون التقريـ اسـ
قــة بــتغري تكنولوجيــا الفــضاء داخــل منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل التــصدي للمــسائل املتعل 

  ). A/AC.105/991" (املناخ
أن يتنــاول تقريــر األمــني العــام عــن علــى ورحبــت اللجنــة مبوافقــة االجتمــاع املــشترك   -٤٥

، الـذي   ٢٠١٥-٢٠١٤تنسيق األنشطة املتصلة بالفضاء ضـمن منظومـة األمـم املتحـدة للفتـرة               
 صمود ويـستند إىل   وأن يهـتم مبـسألة الـ      ،  ٢٠١٥، خطة التنمية ملا بعد عـام        ٢٠١٤ُيعد يف عام    

  . تقارير األمني العام السابقة
مــن "  الفــضاء–األمــم املتحــدة " املختــصر العنــوانواتفقــت اللجنــة علــى أنَّ اســتخدام   -٤٦

 االجتمــاع املــشترك وُيــدّعم دور اآلليــة املــشتركة بــني يــسلط مزيــدا مــن الــضوء علــىشــأنه أن 
  . وكاالتال

ملفتوحة غري الرمسية العاشـرة لالجتمـاع املـشترك         والحظت اللجنة بارتياح أنَّ اجللسة ا       -٤٧
بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء ُنظمت من ِقبل مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي ومكتـب                

 يف جنيــف، وركــزت ٢٠١٣مــارس / آذار١٢األمــم املتحــدة املعــين باحلــد مــن الكــوارث يــوم 
ات بـشرية قـادرة علـى      التخطـيط ملـستوطن   : الفضاء واحلد مـن خمـاطر الكـوارث       "على موضوع   

ــصمود ــة  " (الـ ــر الوثيقـ ــة  ). A/AC.105/2013/CRP.9انظـ ــادوالحظـــت اللجنـ ــسة ا أنَّ انعقـ جللـ
 وشـجعت الـدول      مـن أمهيـة شـاملة؛      ملفهوم الـصمود  يأيت يف أوانه نظرا ملا      املفتوحة غري الرمسية    

  . اع املشتركاألعضاء على مواصلة املشاركة بفعالية يف اجللسات املفتوحة غري الرمسية لالجتم
والحظت اللجنة اجلهود التعاونية املبذولـة فيمـا بـني الـدول األعـضاء وكيانـات األمـم                    -٤٨

املتحــدة مــن أجــل تعزيــز اســتخدام تكنولوجيــا الفــضاء يف حــل املــشكالت العامليــة الــيت تواجــه 
ــشرية ــصدد،  . الب ــةأحاطــتويف هــذا ال ــشأن    خب  علمــا اللجن طــة عمــل آســيا واحملــيط اهلــادئ ب
ــة يف احلــد مــن خمــاطر     االســت ــا الفــضاء ونظــم املعلومــات اجلغرافي فادة مــن تطبيقــات تكنولوجي
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، الــيت أقرهــا اجمللــس االقتــصادي ٢٠١٧-٢٠١٢الكــوارث وحتقيــق التنميــة املــستدامة، للفتــرة 
  . واالجتماعي آلسيا واحمليط اهلادئ يف دورته التاسعة والستني

ــدورة الر    -٤٩ ــة إىل ضــرورة عقــد ال ــثالثني لالجتمــاع املــشترك يف  وأشــارت اللجن ابعــة وال
ــارس /آذار ــات        ٢٠١٤م ــين باملعلوم ــل املع ــم املتحــدة العام ــق األم ــاع فري ــع اجتم ــالتزامن م ، ب

والحظـت اللجنـة    . وكـاالت الاجلغرافية، بالنظر إىل أوجه التضافر فيما بـني آلـييت التنـسيق بـني               
 االجتمـاع املـشترك،     أمانـة  أدائـه ملهـام       سـياق  سـيقوم، يف  أن مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي،        

  .  العاملالثالثني لالجتماع، بالتنسيق مع رئيسي الفريقدورة الرابعة والضيف متحديد ب
لجنة أن تتعاون مع املنظمة العاملية لألرصـاد اجلويـة          ل ينبغيوأُعرب عن رأي مفاده أنه        -٥٠

 املعلومـات بـشأن   إجـراءات وصـيغ إرسـال    دين الـدويل فيمـا يتعلـق مبواءمـة          ومنظمة الطـريان املـ    
  .طقس الفضاء إىل شركات النقل اجلوي واملسافرين

 


