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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية   

  الدورة السابعة واخلمسون
        ٢٠١٤حزيران/يونيه  ٢٠- ١١فيينا، 

      مشروع التقرير    
    إضافة    
      الفصل الثاين    
      التوصيات والقرارات    

    الفضاء والتنمية املستدامة  - دال  
لفضاء والتنمية املستدامة"، وفقـاً لقـرار   نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "ا  -١

  .٦٨/٧٥ اجلمعية العامة
  
اإلسـالمية) وباكسـتان   -أملانيا وإيران (مجهوريةوألقى كلمات يف إطار هذا البند ممثلو   -٢

البوليفاريـة) وكنـدا ومصـر واملكسـيك واهلنـد      -زـويال (مجهوريـة   يا ورومانيا وفنومجهورية كور
وألقــى كلمــات خبصــوص هــذا البنــد أيضــاً، أثنــاء التبــادل العــام    .والواليــات املتحــدة واليابــان

  .لآلراء، ممثِّلو دول أعضاء أخرى
رات التطـو  معلومـات حمدثـة عـن   " اعلـى اللجنـة ورقـة اجتمـاع عنواـ      وكان معروضـاً   -٣

" ٢٠١٥األخرية يف سياق مـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام           
)A/AC.105/2014/CRP.15(.  
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  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٤
ــدخالت رصــد األرض بغــرض      (أ)   ــة يف اســتخدام م ــوارد  دراســة"اخلــربة اهلندي امل

  والتخطيط للتنمية"، قدمه ممثل اهلند؛
"أثر القيمة املعيارية للتداخل الوحيد املدخل على كفاءة اسـتخدام مـورد املـدار      (ب)  

  لي الثابت بالنسبة لألرض"، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛السات
ــة االحتياجــات االجتماعيــة"، قدمــه ممثــل      (ج)   ــة الفضــائية لتلبي ــة التحتي "تطــوير البني
  .املكسيك

ــةُاســتذكرت و  -٥ ــرةَ اللجن ــة       ٢٧٤ الفق ــم املتحــدة للتنمي ــؤمتر األم ــة مل ــة اخلتامي ــن الوثيق م
كـان  ، الـيت  )٦٦/٢٨٨(مرفق قرار اجلمعية العامة  ي نصبو إليه"املستدامة، املعنونة "املستقبل الذ

ملعلومـات  ااملوقـع و يف لرصـد  اوء تكنولوجيا الفضـا لبيانات القائمة على بأمهية افيها  أقراملؤمتر قد 
 تنفيـذ  عمليـات ربامج والـ ووضـع   العامـة  سياسـات الرسـم  ل بالنسـبة  ـا  املكانية املوثـوق اجلغرافية 

  .التنمية املستدامةل يف جما شاريعامل
٦-  بقيمة التكنولوجيا الفضائية والتطبيقات الفضـائية والبيانـات واملعلومـات     هت اللجنةُونو

املستمدة من الفضاء من حيث إسهامها يف حتقيق التنمية املستدامة، مبا يف ذلك يف جمـاالت إدارة  
مـن   وتغيـر املنـاخ، واحلـد    الصـحية،  األراضي واملياه، والنظم البيئية البحرية والسـاحلية، والرعايـة  

 ــة، ي للطــوارئ، خمــاطر الكــوارث والتصــد واملالحــة، والرصــد الســيزمي، وإدارة املــوارد  والطاق
  .الطبيعية، والتنوع البيولوجي، والزراعة، واألمن الغذائي

دراسـة   البيئية البحرية والسـاحلية، ، يف إطار موضوع خاص عن النظم والحظت اللجنةُ  -٧
اضطُلع ا يف كندا، يقيم فيها ساتل ميكروي صحة املياه الساحلية والداخلية عن طريق جدوى 

ة عن املياه الساحلية؛ ورصد األحداث املتعلقة باملخـاطر والتفريـغ والنفايـات    يتقدمي معلومات بيئ
 حلبيـة االنتشـارات الط  واسـتبانة السائلة والتلوث؛ وتقييم صحة الـنظم البيئيـة البحريـة السـاحلية؛     

   .الضارة ورصدها والتنبؤ ا
مـؤمتر  نتـائج  ثـة عـن تنفيـذ    تقـدمي معلومـات حمد  على األمانـة ملواصـلتها    وأثنت اللجنةُ   -٨

خطـة األمـم املتحـدة    علـى الصـعيد احلكـومي الـدويل وصـياغة       األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة  
، A/AC.105/2013/CRP.7، حســبما ورد يف ورقــات االجتمــاع   ٢٠١٥عــام  للتنميــة ملــا بعــد  

    .A/AC.105/C.1/2014/CRP.21، وA/AC.105/2014/CRP.15و
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على التواصل وطنياً مع سلطاا وإداراا املسؤولة عن  األعضاَء الدولَ وشجعت اللجنةُ  -٩
التـرويج  ، مـن أجـل   ٢٠١٥العمليات احلكومية الدولية املتصلة باملؤمتر وخبطة التنمية ملا بعد عـام  

عتبار يف تلك العمليات ألمهية تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضـاء واسـتخدام البيانـات    االإليالء 
  .ة من الفضاءاملكانية املستمداجلغرافية 

١٠-    ة مـن   والبيانـات  معلومـات  ت اللجنـة باألمهيـة اجلوهريـة لل   ويف هذا الصـدد، أقـراملسـتمد
واحمللـي، وشـددت علـى أمهيـة التسـليم       إلدارة االستدامة على الصـعيد العـاملي واإلقليمـي    الفضاء

ومــن مث، ناشــدت  .الحقــاًتنفيــذها  صــياغة السياســات وبــرامج العمــل، ويف مبســامهة الفضــاء يف
اللجنة اهليئـات واملؤسسـات الدوليـة املسـؤولة عـن التنميـة املسـتدامة واسـتخدام املـوارد الطبيعيـة           

تمثيل القدرات الفضـائية وإدماجهـا مؤسسـياً    والبيئية املتاحة للبشر أن تضع طرائق منطية مناسبة ل
   .يف عمليات التنمية املستدامة الدولية واإلقليمية والوطنية واحمللية

ضـمن حـدود قدراتـه،     ،وطلبت اللجنة إىل مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي أن يواصـل     -١١
ملـا   للتنميةة األمم املتحد خبطةط يف فريق عمل منظومة األمم املتحدة املعين ياالضطالع بدور نش

وسـائر اآلليـات املشـتركة بـني الوكـاالت فيمـا خيـص العمليـات املتعلقـة مبـؤمتر            ٢٠١٥بعد عـام  
، مـن أجـل العمـل علـى إدراج     ٢٠١٥األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعـد عـام   

لألمـم املتحـدة يف إطـار    املراجع والعناصر املتصلة بالفضاء يف الوثائق اليت تصدرها األمانـة العامـة   
  .تلك العمليات

١٢-  ـا احلاديـة         ةَالتوصي دت اللجنةُوأيالصادرة عـن اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف دور
قة مناقشة مقدمة من اليابان وراملتعلقة بو) ٣، املرفق األول، الفقرة A/AC.105/1065واخلمسني (

الفضـاء والتنميـة   ‘للمـداوالت التعاونيـة حـول    بعنوان "مشروع خطـة عمـل مقترحـة بشـأن آليـة      
: التقريب ما بني جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية ‘املستدامة

   .)A/AC.105/C.1/2014/CRP.22( "العلمية والتقنية
الثانية  يعاود الفريق العامل اجلامع، خالل الدورةيف هذا الصدد على أن  واتفقت اللجنةُ  -١٣

دة ، النظر يف أسلوب العمل يف إطـار خطـة العمـل املتعـد    العلمية والتقنية واخلمسني للجنة الفرعية
أن تقدم إىل اللجنة الفرعية يف دورا الثانية واتفقت اللجنة على أن تطلب إىل األمانة  .السنوات

أسـلوب عمـل مقتـرح يف إطـار     واخلمسني، بالتشاور مع وفد اليابان، ورقة اجتماع تبـين بإجيـاز   
 دة الســنوات لينظــر فيــه الفريــق العامــل اجلــامع، مــع مراعــاة حالــة العمليــتني    خطــة العمــل املتعــد

، يف األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة    العامليتني املتوازيتني يف نيويورك ودور الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر  
   .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام ضوء أهداف التنمية املستدامة املقبلة وعملية خطة 
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مـا  مـع إطـار    ٢٠١٥خطة التنمية ملـا بعـد عـام    تزامن عملية  أنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -١٤
واعتزام اعتمـاده يف بـاريس    تغير املناخوإعداد اتفاق  للحد من خماطر الكوارث ٢٠١٥بعد عام 
   .لمواءمة والتبسيطهي أمور أتاحت فرصاً قيمةً ل ٢٠١٥يف عام 

تناشــد األجهــزة واهليئــات الــيت تضــطلع  وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي للجنــة أن  -١٥
موضوع الفضاء اخلارجي مؤسسـياً   أن تعمل على ترسيخاالستدامة  يف جمالمبسؤوليات عاملية 

ورأى الوفـد الـذي طـرح هـذه الفكـرة       .يف اهلياكل والعمليات وجماالت املسؤولية ذات الصـلة 
وتعزيزهــا  الفضــائيةأيضــاً أن تــدعو املنظمــات اإلقليميــة إىل تطــوير القــدرات  نــةللجه ينبغــي أنــ

احلكومــات الوطنيــة أن تــدعو وإدماجهــا يف عمليــات التعــاون اإلقليميــة املتعلقــة باالســتدامة؛ و 
والسلطات احمللية إىل تأهيل السلطات الوطنية واحمللية للتعامـل مـع الفضـاء علـى حنـو متكامـل؛       

إىل االعتــراف باهلويــة اجلديــدة للفضــاء اخلــارجي  اط الدوليــة املعنيــة بالفضــاءاألوســوأن تــدعو 
  .بوصفه "لصاحل اإلنسان ومعه"

خمصصـة للفضـاء   صـفحة  أنشأت على موقعهـا الشـبكي    والحظت اللجنة بارتياح أنَّ األمانة  -١٦
التنمية املستدامةحتقيق  ألغراضالوثائق املتعلقة باستخدام تكنولوجيا الفضاء ن والتنمية، تتضم.  

والحظت اللجنة استمرار حمطة الفضاء الدولية يف أداء دورها يف جمال التعليم والتواصل   -١٧
  .مع األوساط التعليمية على نطاق العامل

والحظــت اللجنــة بارتيــاح العــدد الكــبري مــن األنشــطة التواصــلية املنفــذة علــى الصــعيد      -١٨
ل التعلـيم والتـدريب يف جمـال اسـتخدام تطبيقـات علـوم       اإلقليمي من أجل بناء القدرات من خال

هـت اللجنـة مـع التقـدير بالـدور الـذي       ونو .حتقيق التنمية املستدامةغراض وتكنولوجيا الفضاء أل
تؤديه املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا الفضـاء، املنتسـبة إىل األمـم املتحـدة، يف جمـال       

  .التعليم املتصل بالفضاء
اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدول عن إجراءاـا وبراجمهـا الراميـة إىل زيـادة     الحظت و  -١٩

  .وعي اتمع وفهمه لفوائد تطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء يف تلبية االحتياجات اإلمنائية
وأحاطــت اللجنــة علمــاً بتنظــيم عــدد مــن املــؤمترات واملســابقات واملعــارض والنــدوات      -٢٠

ت الدراسية املتصلة بالفضاء على نطاق العامل، مما أتاح إمكانية إقامة صالت بني املعلمني واحللقا
  .والطالب وتزويدهم بفرص التدريب والتعليم
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    الفضاء واملياه  -واو  
نظرت اللجنة يف بنـد جـدول األعمـال املعنـون "الفضـاء وامليـاه"، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة            -٢١

    .٦٨/٧٥ العامة
اجلمهوريـة العربيـة السـورية ومجهوريـة كوريـا       لـو كلمات يف إطار هذا البند ممثِّوألقى   -٢٢

جمموعـة   نيابـة عـن   شـيلي  ممثـل  م أيضاًوتكلَّ .والعراق ومصر واهلند والواليات املتحدة واليابان
وألقى كلمات خبصوص هذا البنـد أيضـاً، أثنـاء التبـادل العـام       .ي والكاريبدول أمريكا الالتينية 

  .ممثِّلو دول أعضاء أخرى لآلراء،
  واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٢٣

"استخدام بيانات رصد األرض بغرض تقييم املوارد املائية وإدارـا يف اهلنـد"،     (أ)  
  قدمه ممثل اهلند؛  

    .اجلمهورية العربية السورية"إدارة املوارد املائية يف سوريا"، قدمه ممثل   (ب)  
أثناء املناقشة، استعرضت الوفود األنشطة الوطنية والتعاونية املتعلقـة بامليـاه، وسـاقت    و  -٢٤

  .أمثلة على الربامج الوطنية والتعاون الثنائي واإلقليمي والدويل
والحظت اللجنة أنَّ املسـائل املتعلقـة بامليـاه أصـبحت مـن أخطـر املشـاكل البيئيـة الـيت            -٢٥

ب عليها آثار سياسية، وأنَّ احلفـاظ علـى املـوارد املائيـة املوجـودة      تواجه البشرية وكثريا ما تترت
ــاة علــى كوكــب األرض    واســتخدامها اســتخداماً ــة الســتمرار احلي  .ســليماً أمــران بالغــا األمهي
البيانات املستمدة مـن الفضـاء ميكـن أن تـدعم صـانعي السياسـات يف        ورأت يف هذا الصدد أنَّ

  .ارة املوارد املائيةاختاذ قرارات مستنرية بشأن إد
ات الفضــائية الــيت تعــىن باملســائل املتعلقــة بامليــاه،  والحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنصــ   -٢٦

أنَّ  والحظـت اللجنـة أيضـاً    .لبيانات املسـتمدة مـن الفضـاء يف إدارة امليـاه    واالستخدام الواسع ل
ــة    ــه، مقترن ــا الفضــاء وتطبيقات ــات غــري الفضــائية تكنولوجي ــؤدبالتكنولوجي ــاً ي دوراً، ت يف  هام

املســائل املتعلقــة بامليــاه، مبــا يف ذلــك فهــم الــدورات املائيــة العامليــة وأمنــاط    الكــثري مــن معاجلــة 
ــار الفيضــانات        ــاه، ورصــد آث ــة ورصــدمها، وإعــداد خــرائط جمــاري املي الطقــس غــري االعتيادي

  .تهاقسني توقيت التنبؤات اجلوية ودواجلفاف والزالزل والتخفيف من حدا، وحت
ــ والحظـــت اللجنـــة بارتيـــاح  -٢٧ ؤمتر الـــدويل الثالـــث بشـــأن اســـتخدام  جنـــاح اختتـــام املـ

جـائزة  متـه األمـم املتحـدة باالشـتراك مـع املغـرب و      الـذي نظَّ  تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املياه،
وكالــة الفضـاء األوروبيــة   وشــاركت يف رعايتـه ، ن بــن عبـد العزيــز العامليـة للميـاه   األمـري سـلطا  
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الفريـق املخـتص برصـد    ، والشبكة اإلسـالمية املشـتركة لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء     ، وسا)(اإلي
ــة كــذلك أنَّ   .٢٠١٤نيســان/أبريل  ٤إىل  ١، وعقــد يف الربــاط مــن  األرض والحظــت اللجن
ملناقشـة   للعلماء والباحثني واخلرباء يف هذا اال مـن خمتلـف أحنـاء العـامل     ر منرباً مفيداًوفَّاملؤمتر 

    .عاون وبناء القدرات واستبانة التحديات املتعلقة بإدارة املوارد املائية يف املستقبلالت
بشـأن  أمريكـا الوسـطى   جنـاح اختتـام اجتمـاع خـرباء      والحظت اللجنة بارتيـاح أيضـاً    -٢٨

 ظـم اإلنـذار املبكـر     استخدام املعلومات املسـتمداملعقـود يف سـان سـلفادور،    ة مـن الفضـاء يف ن ،
، والحظـت أيضـاً أمهيـة حتسـني نظـم اإلنـذار       ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ١مـارس إىل  آذار/ ٣٠من 

املبكر اليت جيري تشغليها على الصعيد الوطين وعلى صعيد اتمعـات احملليـة مـن أجـل ختفيـف      
، ومـن  السـكانية املعرضـة للخطـر   املخاطر املتعلقة بالفيضـانات وامليـاه الـيت تتعـرض هلـا الفئـات       

    .ي للكوارث الطبيعيةالة للتصدجابية فعأجل وضع تدابري است
، وهي إحدى مساعي الفريـق  املبادرة اآلسيوية املعنية بدورة املياه والحظت اللجنة أنَّ  -٢٩

علــى إنشــاء منظومــة لــنظم املعلومــات للمســاعدة علــى تنفيــذ   املخــتص برصــد األرض، تعمــل 
وتبادهلــا كأســاس الختــاذ القــرارات   اإلدارة املتكاملــة ملــوارد امليــاه مــن خــالل تكامــل البيانــات 

والحظـت اللجنـة كـذلك     .بلداً آسـيوياً  ٢٠املناسبة بشأن السياسات الوطنية املتعلقة باملياه يف 
لندوة اآلسيوية األفريقية املشتركة األوىل للمنظومة العاملية لنظم رصد األرض بشــأن دورة  أنَّ ا
يف طوكيـو مـن    الفريق املختص برصـد األرض باالشتراك مع ها جامعة طوكيو تنظم، اليت املياه
، ركــزت علــى التنســيق والنــهج املشــتركة لألنشــطة ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٧إىل  ٢٥

    .تغير املناخدف تناول اإلدارة املتكاملة ملوارد املياه يف سياق 
    

    ر املناخالفضاء وتغي  -زاي  
"، وفقــاً لقــرار ر املنــاخالفضــاء وتغيــ"نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون    -٣٠

    .٦٨/٧٥ اجلمعية العامة
الربتغـال ومصـر واملكسـيك واهلنـد والواليـات       لـو وألقى كلمات يف إطار هذا البند ممثِّ  -٣١

ــان  ــل شــيلي     .املتحــدة والياب ــة عــن وألقــى كلمــة أيضــا ممث ــة   نياب جمموعــة دول أمريكــا الالتيني
البنـد أيضـاً، أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء، ممثِّلـو دول         وألقـى كلمـات خبصـوص هـذا     .ي والكاريب

  .أعضاء أخرى
واحـد مـن أكـرب التحـديات     والحظت اللجنة أنَّ تغير املناخ من املسـائل العاجلـة وأنـه      -٣٢

كما أنه قضية شاملة تؤثر سلباً على مجيـع منـاطق العـامل، وخباصـة البلـدان الناميـة،        .يف عصرنا
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نوعــة مــن الظــواهر مــن قبيــل االحتــرار العــاملي، وارتفــاع مســتوى ســطح  مــن خــالل طائفــة مت
ة واشــتداد حــدوذوبــان األــار اجلليديــة،  اجلليــد البحــري يف املنــاطق القطبيــة  وذوبــان البحــر،

، الـيت  واألعاصـري املداريـة  ومنـها اجلفـاف والعواصـف فـوق املداريـة       ،واملناخيـة  الظواهر اجلويـة 
ويف هـذا الصـدد، الحظـت اللجنـة أنَّ تغيـر املنـاخ        .ات أرضية أشدتؤدي إىل فيضانات وايار

ياً كبرياً يواجه حتقيق التنمية املستدامةميثل حتد.    
٣٣-  د وبضرورة أن توجه املزيد مـن العنايـة   مبا هلا من دور هام يف هذا الصدت اللجنة وأقر

تغيـر املنـاخ بغـرض تقليـل      ف مـع لتكيـ من أجـل ا  ستخدام التطبيقات الفضائيةال ملسألة الترويج
أثــره الســليب ولالســـتفادة مــن الفــرص الـــيت تتيحهــا األوســاط املعنيـــة بالفضــاء، وخباصـــة يف        
القطاعات األكثر تعرضاً للمخاطر، وهي املوارد املائية والزراعة والغابـات واملنـاطق السـاحلية،    

    .لطبيعيةوفيما يتعلق بتقليل املخاطر املرتبطة بالكوارث ذات األسباب ا
 ة مـن الفضـاء  دبواسطة السواتل والبيانات املستمعمليات الرصد  والحظت اللجنة أنَّ  -٣٤

والقطاعـات   األحيائيـة اجليوفيزيائيـة  وأثـره علـى الـنظم     آثار تغيـر املنـاخ  أداتان أساسيتان لرصد 
م األرضـي  قد قدم معلومات هامة لفهـم النظـا   الرصد الفضائيوكان  .االجتماعية واالقتصادية

وإىل  .ومنذجته، وسوف يكون له دور كبري مع توثيق املزيد من املؤشرات املتعلقة بتغيـر املنـاخ  
     صـورة متكاملـة لبيئـة األرض     ة مـن الفضـاء  جانب الرصـد األرضـي، أعطـت البيانـات املسـتمد

ر املناخ العاملي علـى البشـرية   وأوضحترة املتغياللجنـة  ويف هـذا الصـدد، الحظـت     .تبعات تغي
التقيـيم  مثـل تقريـر    الدوليـة،  اتالتقييمـ  وضـع البيانات السـاتلية هـي أيضـاً بالغـة األمهيـة يف       أنَّ

    .ر املناخة الدولية املعنية بتغيالصادر عن اهليئة احلكومياخلامس 
ملنفعـة   الفضـائية برنـامج تسـخري التطبيقـات    وسلَّمت اللجنة بأمهية مبادرات مـن قبيـل     -٣٥

 امللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفضـاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ       س من خالل أنشـطة  ساملؤ البيئة،
التكيـف  إجـراء دراسـات بشـأن    ر املنـاخ و التخفيف من آثـار تغيـ  لتشجيع الرصد البيئي بغرض 

    .باستخدام التطبيقات الفضائية معها
الـيت يضـطلع ـا     املنـاخ األنشطة املتعلقـة بتغيـر   والحظت اللجنة اجلهود املبذولة لدعم   -٣٦

يف املسـامهات   ، وكـذلك الفريق املختص برصـد األرض واللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض     
تفاقيـة األمـم املتحـدة    ، وفقـاً ال إجراءات التخفيف من آثار تغيـر املنـاخ العـاملي والتكيـف معهـا     

، وذلـك يف البلــدان الــيت  راتفاقيــة األمــم املتحـدة ملكافحــة التصــح و خاإلطاريـة بشــأن تغيــر املنـا  
ر، وخباصة يف أفريقياتعاين من اجلفاف الشديد و/أو التصح.    
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والحظت اللجنة أنشطة الدول األعضـاء املتعلقـة باسـتخدام السـواتل لرصـد انبعاثـات         -٣٧
ة وعـد ، وقيـاس نسـبة ثـاين أكسـيد الكربـون وامليثـان       االحتباس احلراري واهلباء اجلـوي  غازات
والحظـت اللجنـة أنَّ    .ورصـد الغابـات واحمليطـات واجلفـاف     ناخية أساسية أخـرى، رات ممتغي

قـت مؤشـرات عامليـة    ة دول منذ أوائل سبعينات القـرن املاضـي قـد وثَّ   السواتل اليت أطلقتها عد
    .طويلة األجل بشأن تغير املناخ وكشفت عن توجهات عاملية تنذر باخلطر

أعضــاء قــد أطلقــت أو تعتــزم إطــالق ســواتل لرصــد    ة دولعــد والحظــت اللجنــة أنَّ  -٣٨
ــاره   وجــود عــدد مــن اجلهــود   والحظــت اللجنــة أيضــاً  .األرض لتتبــع مظــاهر تغيــر املنــاخ وآث

ـر املنـاخ        مـن أجـل  ة بلدان التعاونية بني وكاالت الفضاء يف عدإطـالق سـواتل لرصـد آثـار تغي
  .والبارامترات املتصلة به

تعزيـز قـدرات الـدول األعضـاء      اللجنة تستطيع املسامهة يف اده أنَّعرب عن رأي مفوأُ  -٣٩
التطبيقات الفضائية لرصد أثر تغيـر املنـاخ والتكيـف    استخدام علوم وتكنولوجيا الفضاء وعلى 

ورئــي أيضــاً أنَّ املـداوالت يف اللجنــة ضــرورية لتعزيــز   .معـه يف العديــد مــن الـنظم والقطاعــات  
ي تبـادل املعلومـات واسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء بغـرض فهـم التحـد         التعاون الدويل يف جمال

    .املتمثل يف تغير املناخ وإدارته
    

    استخدام تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدة  -حاء  
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف منظومـة       -٤٠

  .٦٨/٧٥ لقرار اجلمعية العامةاألمم املتحدة"، وفقاً 
  وألقــى كلمــة أيضــا املراقــب  . أملانيــا واليابــانالوألقــى كلمــات يف إطــار هــذا البنــد ممــثِّ  -٤١
اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة و اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ  عــن

دل العـام لـآلراء، ممثِّلـو دول    وألقى كلمـات خبصـوص هـذا البنـد أيضـاً، أثنـاء التبـا        .لغريب آسيا
    .أعضاء أخرى

واســتمعت اللجنــة إىل عـــرض إيضــاحي عنوانـــه "تعزيــز التعـــاون اإلقليمــي يف جمـــال        -٤٢
ال لتكنولوجيا الفضاء بغرض حتقيق التنمية املستدامة يف آسيا واحمليط اهلـادئ"،  االستخدام الفع

    .سيا واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية واالجتماعية آلقدمه املراقب عن 
عـت فيهـا اللجنـة علـى نتـائج      لَطْوألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمـة أَ   -٤٣

املعـين بأنشـطة الفضـاء    األمـم املتحـدة   والثالثني لالجتماع املشترك بني وكاالت الرابعة الدورة 
يار/مـــايو أ ١٤و ١٣يف نيويــورك يــومي    املعقــودة ، (آليــة األمــم املتحــدة للفضـــاء)    اخلــارجي 
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 وعرض على اللجنة تقرير االجتماع املشترك بني الوكاالت عن أعمـال تلـك الـدورة    .٢٠١٤
)A/AC.105/1064(.    

والحظت اللجنة أنَّ دورة آلية األمم املتحـدة للفضـاء عقـدت بـالتزامن مـع االجتمـاع         -٤٤
والحظت أيضـاً عقـد    .فيةفريق األمم املتحدة العامل املعين باملعلومات اجلغراالعام الرابع عشر ل

    .٢٠١٤أيار/مايو  ١٤اجتماع مشترك بني اآللية والفريق العامل بعد ظهر يوم 
 الصلة ذات األنشطة تنسيقبتقريــر األمـــني العــام عـــن    مـــع التقــدير ورحبــت اللجنــة     -٤٥

ــةا والنتائج التوجهات: ملتحــدةا األمم منظومة ضمن بالفضاء ــرة ملرتقب  - ٢٠١٥-٢٠١٤ للفت
والحظـــت اللجنـــة  .)A/AC.105/1063(الوثيقـــة  ٢٠١٥طـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام خ معاجلـــة

، ٢٠١٥تسخري تكنولوجيا الفضاء لبلوغ أهداف خطة التنمية ملا بعـد عـام   التوصيات املتعلقة ب
    .من التقرير املذكور (هـ)-)(أ ٧٨الواردة يف الفقرة 

٤٦-  ى أن يتناول تقريرها اخلاص املقبل، بت اللجنة باتفاق آلية األمم املتحدة للفضاء علورح
واسـتذكرت   .موضوع الفضاء يف خدمة الصحة على نطاق العامل، ٢٠١٥املقرر إعداده يف عام 

املواضيع مشلت  التقارير اخلاصة السابقة الصادرة عن االجتماع املشترك بني الوكاالت اللجنة أنَّ
  دة والناشـئة ألغـراض التعـاون بـني الوكـاالت      التكنولوجيا والتطبيقات واملبادرات اجلديـ "التالية: 

فوائد الفضـاء لصـاحل أفريقيـا: إسـهامات منظومـة      و" ،)A/AC.105/843(الوثيقة  "يف جمال الفضاء
الفضـاء  )، و"A/AC.105/991" (ر املنـاخ الفضاء وتغي، و")A/AC.105/941(الوثيقة  "األمم املتحدة

  .)A/AC.105/1042الوثيقة ( "ألغراض التنمية الزراعية واألمن الغذائي
والحظــت اللجنــة اعتمــاد آليــة األمــم املتحــدة للفضــاء جــاً مرنــاً عنــد وضــع جــدول    -٤٧

أعماهلا بغـرض زيـادة قـدرا علـى التكيـف مـع االحتياجـات واالهتمامـات احلاليـة ملؤسسـات           
جـدول أعمـال   والحظت اللجنة أيضاً أنَّ اآللية قررت أن تضـيف إىل   .األمم املتحدة املشاركة
تقريـر فريـق اخلـرباء    بنداً يتعلـق بتبـادل اآلراء واملعلومـات بشـأن      ٢٠١٥دورا القادمة يف عام 

، )A/68/189( بتدابري كفالة الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي       احلكوميني املعين
ت العامـة الـواردة   ، مبا يتماشـى مـع التوصـيا   نسيق أنشطة مؤسسات األمم املتحدةفيما يتعلق بت

٦٨/٥٠ته اجلمعية العامة يف قرارها يف التقرير الذي أقر.   

املفتوحـة  عقـد اجللسـة    والحظت اللجنة بارتياح أنَّ مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي      -٤٨
يف لالجتماع املشترك بني الوكاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي     احلادية عشر غري الرمسية 

موضــوع "تســخري أدوات الفضــاء مــن ، الــيت ركَّــزت علــى ٢٠١٤ايو أيار/مــ ١٤نيويــورك يف 



 

10 V.14-04068 
 

A/AC.105/L.291/Add.3

إسـهامات تكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاـا يف خطـة التنميـة ملـا بعـد          -أجل التنمية على األرض 
    .)A/AC.105/2014/CRP.9" (انظر الوثيقة ٢٠١٥عام 
د األبعـاد ألمثلـة   قدمت منظوراً متعـد غري الرمسية  والحظت اللجنة أنَّ اجللسة املفتوحة  -٤٩

عــن كيفيــة اســتخدام الطائفــة الواســعة مــن تطبيقــات تكنولوجيــا الفضــاء، الــيت تتنــاول رصــد    
، وكـذلك مصـادر   والتطبيـب عـن بعـد   ، واالتصـاالت،  النظُم العاملية لسواتل املالحـة األرض، و

ــق        ــة ووســائل لتحقي ــأدوات متكيني ــة، ك ــة املكاني ــات اجلغرافي ــداف التنميــ أخــرى للمعلوم ة أه
ة، مبا يف ذلك حتسـني قـدرة جمموعـات السـكان والـبىن التحتيـة علـى التكيـف، وتنفيـذ          املستدام

الــدول األعضــاء علــى مواصــلة  وشــجعت اللجنــة  .٢٠١٥عمليــة خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   
  .املفتوحة غري الرمسية لالجتماع املشترك بني الوكاالت اجللساتاملشاركة بفعالية يف 

الدول األعضـاء وكيانـات األمـم املتحـدة      اليت تبذهلاجنة اجلهود التعاونية والحظت الل  -٥٠
، من أجل تعزيز اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء يف حـل املشـاكل العامليـة الـيت تواجههـا البشـرية         

ويف هـذا الصـدد،    .ومنها ما يتعلق ببناء قدرة الـدول علـى الصـمود يف وجـه صـدمات متعـددة      
بشـأن االسـتفادة    ٢٠١٧-٢٠١٢عمل آسيا واحمليط اهلادئ للفتـرة  أحاطت اللجنة علما خبطة 

ــا الفضــاء ونظــم املعلومــات اجلغرافيــة يف احلــد مــن خمــاطر الكــوارث      مــن تطبيقــات تكنولوجي
اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ       وحتقيق التنمية املستدامة، اليت اعتمـدا  

ك بأنشــطة الربنــامج الفرعــي التــابع للجنــة االقتصــادية      ، وكــذل يف دورــا التاســعة والســتني  
واالجتماعيــة لغــريب آســيا بشــأن االســتفادة مــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت لتحقيــق     

    .التكامل اإلقليمي
والحظت اللجنة أنَّ اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحملـيط اهلـادئ سـوف تـنظم       -٥١

-٢٠١٢عمل آسيا واحمليط اهلـادئ للفتـرة   حتقَّق من تقدم يف تنفيذ خطة مؤمتراً وزارياً لتقييم ما 
٢٠١٧ م املعلومات اجلغرافيـة يف احلـد مـن    ظُبشأن االستفادة من تطبيقات تكنولوجيا الفضاء ون

ــتدامة  ــة املسـ ــاطر الكـــوارث وحتقيـــق التنميـ ــادية   .خمـ ــة االقتصـ ــة أنَّ اللجنـ ــا الحظـــت اللجنـ كمـ
م االجتمـاع اإلقليمـي األول لفريـق اخلـرباء بشـأن االسـتفادة       وف تنظِّواالجتماعية لغريب آسيا س

  .٢٠١٥من تكنولوجيات الفضاء والسواتل لتحقيق التنمية يف املنطقة العربية يف عام 
والحظت اللجنة أنَّ الدورة اخلامسـة والـثالثني آلليـة األمـم املتحـدة للفضـاء ميكـن أن          -٥٢
مبـادرة  املتحـدة العامـل املعـين باملعلومـات اجلغرافيـة و/أو أمانـة       م باالشتراك مع فريق األمم تنظَّ

ــاملي       ــى النطــاق الع ــة عل ــة املكاني ــات اجلغرافي ــم املتحــدة بشــأن إدارة املعلوم ؛ أو ميكــن أن األم
ــع        ــالتزامن م ــادئ إذا عقــدت ب ــة آلســيا واحملــيط اهل ــة االقتصــادية واالجتماعي تستضــيفها اللجن
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أنَّ د، الحظـت اللجنـة مـع التقـدير     ويف هـذا الصـد   .ا األعضـاء يـه دوهلـ  اجتماع للجنة تشارك ف
ــدورة اخلامســة        ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ اقترحــت استضــافة ال ــة االقتصــادية واالجتماعي اللجن

ــام   ــثالثني يف ع ــة أنَّ  .٢٠١٥وال ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســيقوم،     والحظــت اللجن مكت
والــثالثني اخلامســة ديــد مضــيف الــدورة أمانــة االجتمــاع املشــترك بــني الوكـاالت، بتح بصـفته  

    .الفترة الفاصلة بني الدورتنيآللية األمم املتحدة للفضاء خالل 
ر عقد الدورة اخلامسة والـثالثني آلليـة األمـم املتحـدة للفضـاء      واتفقت اللجنة، إذا تعذَّ  -٥٣

 اعـن دورـ   ةاآللي تقريريتاح أن ، على ٢٠١٥قبل عقد دورة اللجنة الثامنة واخلمسني يف عام 
    .٢٠١٦عام يف  اليت ستعقديف دورا  للجنة الثالثنيواخلامسة 

وطلبت اللجنة إىل مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي أن ميضـي، مـن خـالل مؤسسـات         -٥٣
ــا الفضــاء ألغــراض        ــوم وتكنولوجي ــة لعل ــادة التطبيقــات العملي ــرويج لزي األمــم املتحــدة، يف الت

 .٢٠١٥ما بعد عام  ز لتلك التطبيقات يف حتقيق التنمية يف سياقالتنمية، بالنظر إىل الدور احملفِّ
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