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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة التاسعة واألربعون

   ٢٠٠٦يونيه / حزيران١٦-٧فيينا، 
   مشروع التقرير    
   الفصل الثاين     
   إضافة  

   تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورا الثالثة واألربعني                            -جيم   
   واسطة النظم الفضائيةدعم إدارة الكوارث ب -٧ 

الحظـت اللجـنة أن اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية نظرت، عمال بقرار اجلمعية العامة            -١
، يف بـند جـدول األعمـال املـتعلق بدعـم إدارة الكـوارث بواسطة النظم الفضائية وفقا                  ٦٠/٩٩

 مــن ١٥الفقــرة (خلطــة العمــل الثالثــية الســنوات الــيت اعــتمدت يف دورــا احلاديــة واألربعــني   
 مــن ٢١الفقــرة (وعدلــت يف دورــا الثانــية واألربعــني ) A/AC.105/823املــرفق الــثاين بالوثــيقة 
وأحاطـت اللجـنة عـلما باملناقشات اليت أجرا اللجنة          ). A/AC.105/848املـرفق الـثاين بالوثـيقة       

 الفرعية العلمية الفرعـية يف إطـار ذلـك البـند مـن جـدول األعمـال، والـيت تـرد يف تقريـر اللجنة                   
 ).A/AC.105/869 من الوثيقة ١٧٦-١٥٤الفقرات (والتقنية 

 هــو مــبادرة جديــدة إلدارة  (Sentinel Asia)والحظــت اللجــنة أن مركــز رصــد آســيا   -٢
والحظت اللجنة  . الكـوارث ـدف إىل تبادل املعلومات عن الكوارث يف آسيا واحمليط اهلادئ            

، وأن ٢٠٠٦فــرباير / آســيا عقــد يف هــانوي يف شــباط أيضــا أن االجــتماع األول ملركــز رصــد 
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االجـتماع الـثاين سـيعقد يف بـانكوك، بالـتعاون مـع جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية              
 .آلسيا واحمليط اهلادئ ومع هيئات ذات صلة بالفضاء والعلم والتكنولوجيا

، وهـي شراكة    ‘لكـوارث تشـكيلة سـواتل إدارة ا     ‘والحظـت اللجـنة أن اهليـئة املسـماة           -٣
نوفمرب / تشرين الثاين  ١٥بـني تركـيا واجلزائـر والصـني واململكـة املـتحدة ونـيجرييا، وقّعـت يف                  

والحظت .  عـلى اتفـاق لإلنضـمام إىل امليـثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى      ٢٠٠٥
لني على نطاق   اللجـنة أيضـا أن السـواتل الـيت تضمها التشكيلة تقدم خدمات فعالة إىل املستعم               

)  اإلسالمية –مجهورية  (العـامل، مشلـت تقـدمي خدمات يف أعقاب الزالزل اليت وقعت يف إيران               
وباكسـتان واهلـند، وكذلـك فـيما يـتعلق بالفيضـانات الـيت سـببها إعصـار كاتريـنا يف الواليات                  

 .املتحدة

يم يف ماليزيا، والحظـت اللجـنة بعـني االرتـياح أن نظامـا وطنـيا لإلنذار بالتسونامي أُق               -٤
 .وأن نظاما لإلنذار املبكر بالكوارث أُقيم أيضا يف تايلند

 )1(والحظـت اللجـنة أنه، عمال باالتفاق الذي توصلت إليه يف دورا الثامنة واألربعني،         -٥
كانـت الدراسـة اليت أعدها فريق اخلرباء املخصص بشأن إمكانية إنشاء هيئة دولية تعىن بالتنسيق                

ائل الكفـيلة بتحقـيق أقصـى قـدر ممكـن واقعـيا مـن الـنجاعة للخدمات الفضائية من          وتوفـري الوسـ   
معروضــة عــلى اللجــنة   ) A/AC.105/C.1/L.285الوثــيقة (أجــل اســتخدامها يف إدارة الكــوارث   

 .الفرعية يف دورا الثالثة واألربعني لكي تستعرضها وتقدم توصيات بشأهنا إىل اللجنة

 اللجنة، بالنيابة عن فريق اخلرباء املخصص، التقرير النهائي         وعـرض ممـثّل رومانـيا على       -٦
وذكر املمثّل أن فريق اخلرباء عقد اجتماعا يومي     ). A/AC.105/2006/CRP.13الوثـيقة   (للفـريق   

 من  ١٦٣الفقرة  (، عمـال باتفـاق اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية           ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ٩ و ٨
ع اللمسات األخرية على التقرير الذي سريفعه إىل اللجنة،     ، لكـي يضـ    )A/AC.105/869الوثـيقة   

ــدول       ــالدعم الــذي ســتقدمه ال ــدة ب ــتعهدات املؤكّ ويضــمنه خطــة تنفــيذ مقــترحة تســتند إىل ال
 .األعضاء إىل اهليئة املقترحة، ولكي يقترح االسم النهائي هلذه اهليئة

زة اليت عرضها على اللجنة     وأثنـت اللجـنة عـلى فـريق اخلـرباء املخصص للدراسة املمتا             -٧
وللــتقرير الــنهائي الــذي أعــده لكــي ) A/AC.105/C.1/L.285الوثــيقة (الفرعــية العلمــية والتقنــية 

تـــنظر فـــيه اللجـــنة، ووافقـــت عـــلى أن يكـــون تقريـــره الـــنهائي، بصـــيغته الـــواردة يف الوثـــيقة   
A/AC.105/2006/CRP.13          أيضـا عن    وأعربـت اللجـنة   . ، مدرجـا يف شـكل إضـافة إىل الدراسـة 

                                                                 
، الفقرتان )Corr.1 وA/60/20(والتصويب  ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الستون، امللحق رقم  (1) 

 .٥٨ و٥٧
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تقديـرها للـدول األعضـاء التالـية الـيت قدمت تعهدات أو أوضحت أهنا تنظر يف تقدمي تعهدات                   
ــالدعم ــيا، سويســرا،      : ب ــر، رومان ــيا، تركــيا، اجلزائ ــيا، إيطال ــتني، أملان االحتــاد الروســي، األرجن

 .الصني، املغرب، النمسا، نيجرييا، اهلند

تسـهم يف ضمان أن تتاح جلميع البلدان ومجيع       والحظـت اللجـنة أن اهليـئة املقـترحة س          -٨
املـنظمات الدولـية واإلقليمية ذات الصلة إمكانية احلصول على مجيع أنواع املعلومات الفضائية      
واسـتخدامها لدعـم كـامل دورة إدارة الكـوارث، وذلك بأن تكون اهليئة بوابةً للحصول على                  

 وجسراً يربط بني أوساط إدارة الكوارث املعلومـات الفضـائية الالزمـة لدعـم إدارة الكـوارث،        
 .واألوساط الفضائية، وجهة ميسرة لبناء القدرات وتقوية املؤسسات

ووافقــت اللجــنة عــلى أن يكــون إنشــاء اهليــئة يف شــكل بــرنامج تــابع ملكتــب شــؤون     -٩
يكـون حتـت إشـراف مدير املكتب، وعلى أن تكون هذه اهليئة مبثابة              ) فييـنا (الفضـاء اخلـارجي     

ة مفـتوحة مؤلّفـة مـن اجلهـات الـيت تقـدم الدعم، وعلى أن ختطط األنشطة وتنفّذ بطريقة                    شـبك 
 .منسقة، تستند يف البداية إىل التعهدات املقدمة من أملانيا والصني والنمسا

وفضـال عـن ذلك، اتفقت اللجنة على أن يكون مدير مكتب شؤون الفضاء اخلارجي          -١٠
رتـبطة بإجراءات األمم املتحدة وبإشرافها العام على الربنامج  مسـؤوال عـن الشـؤون اإلداريـة امل     

املقــترح، وعــلى أن يكــون للــربنامج املقــترح مكتــب يف بيجيــنغ ومكتــب يف بــون بأملانــيا، وأن  
 ضمن  A/AC.105/2006/CRP.13 بالوثيقة   ١تـنفَّذ األنشـطة املبيـنة أعـاله واملبينة أيضا يف املرفق             

ــيقة ٢ملـــرفق إطـــار التنفـــيذ املقـــترح يف ا  ــيذ A/AC.105/2006/CRP.13 بالوثـ ، وأن يقـــوم بالتنفـ
 .موظفون يعينون يف مكتب بيجينغ ومكتب بون ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف فيينا

بـــرنامج األمـــم املـــتحدة "واتفقـــت اللجـــنة عـــلى أن يســـمى هـــذا الـــربنامج املقـــترح    -١١
 ).سبايدر(جابة يف حاالت الطوارئ للمعلومات الفضائية من أجل إدارة الكوارث واالست

ــبار        -١٢ ــيه سويســرا، إىل أن االعت ــذي أحملــت إل ــالدعم ال ــتعلق ب ــيما ي وأشــارت اللجــنة، ف
الواجـب سـوف يولَـى إلمكانـية إنشـاء مكتـب اتصـال يف جنـيف لكـي يسـهم يف نشـر أعمال                    

 .الربنامج وإدماجها يف سياق أعمال األوساط املعنية باإلغاثة اإلنسانية

اتفقـت اللجـنة على أن يتعاون الربنامج املقترح تعاونا وثيقا مع املستعملني النهائيني،          و -١٣
ال سـيما يف الـبلدان النامـية، مـن خالل توحيد شبكة من مكاتب الدعم االقليمية، مستفيدا يف                   
ذلـك مـن عـدد الـتعهدات املقدمـة لتنفـيذ أعمالـه وجامعـا بأسـلوب منسـق اخلربات والقدرات                      

فمن شأن ذلك   . يت توفّـرها الـدول األعضـاء يف الوقـت الـراهن وستوفّرها يف املستقبل              اهلامـة الـ   
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أيضـا أن يكفـل اضـطالع مراكـز اخلربة اإلقليمية والوطنية بدور قوي يف تنفيذ أنشطة الربنامج            
 .يف أقاليمها

سـيكون الـربنامج املقـترح مسـؤوال أمـام جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                  -١٤
 .مية وسيتلقّى التوجيهات منها عن طريق مكتب شؤون الفضاء اخلارجيالسل

فـيما يـتعلق باآلثـار الـربناجمية الـيت سـتلحق مبكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي، أحاطت                   -١٥
اللجـنة عـلما بـأن األنشـطة اإلضـافية الـيت سـوف يضـطلع ـا املكتـب تشـمل املسـائل اإلدارية                         

ألعمـال الـيت يقوم ا مكتبا بيجينغ وبون، واألخذ بزمام           املتصـلة بالـربنامج املقـترح، وتنسـيق ا        
ــرفق    ــنة يف املـ ــددة املبيـ ــطة احملـ ــيذ األنشـ ــيادة يف تنفـ ــيقة ٢القـ . A/AC.105/2006/CRP.13 بالوثـ

ــأن املــوارد الــيت ســتتاح هلــا ســتمكّن مكتــب شــؤون الفضــاء        وأحاطــت اللجــنة عــلما أيضــا ب
ــل   ــافية وتكفـ ــطة اإلضـ ــطالع باألنشـ ــن االضـ ــارجي مـ ــتلك   اخلـ ــون لـ ــه أالّ يكـ  يف الوقـــت ذاتـ

 .املسؤوليات أثر سليب يف األنشطة الربناجمية اليت يضطلع ا املكتب حاليا

أحاطـت اللجـنة عـلما بـأن فـريق اخلـرباء املخصـص أوضح أن الربنامج املقترح سوف                    -١٦
  ملــيون دوالر تقريــبا، مــن أجــل تغطــية التكالــيف١,٣يتطلّــب ميزانــية تشــغيلية ســنوية قدرهــا 

 من الوثيقة   ٨٤الفقـرة   (والتكالـيف التشـغيلية     ) التشـغيل والصـيانة   (اخلاصـة بـاملوظفني واملـرافق       
A/AC.105/C.1/L.285 (      ــيت أكــدت ــدول األعضــاء ال ــوارد ســتوفرها ال ــثي هــذه امل وأنّ حنــو ثل

فيما و. دعمهـا املـايل والعـيين لتنفـيذ الـربنامج املقترح، بينما ستوفّر األمم املتحدة الثلث املتبقّي                
                       يـتعلق بذلـك الدعـم التكميـلي الـذي سـوف توفّـره األمـم املـتحدة، اتفقت اللجنة على أن يتم
تـأمني تلـك املـوارد مـن خـالل إعـادة ترتيـب األولويـات ضمن إطار عملية اإلصالح يف األمم                      

 .املتحدة وأالّ يؤدي ذلك إىل زيادة يف جممل امليزانية العادية لألمم املتحدة

 إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي أن يِعـد خطـة عمـل مفصـلة لعـام          طلبـت اللجـنة   -١٧
 لكـي يـنظر فيها أثناء الدورة الرابعة واألربعني للجنة           ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ولفـترة السـنتني      ٢٠٠٧

ــلي       ــواردة، وذلــك بالتشــاور مــع ممث ــتعهدات ال ــبار ال ــية، آخــذا يف االعت الفرعــية العلمــية والتقن
          مـت أو سـوف تقـدم تعهـدات وكذلـك مـع ممثـلي الـبلدان األخرى اليت أبدت              الـبلدان الـيت قد

 .اهتمامها باملسامهة يف إعداد خطة العمل هذه

وطلبـت اللجـنة أيضـا إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي أن يواصل سعيه للحصول                   -١٨
عـلى املـزيد مـن الدعـم للـربنامج املقـترح، يف شـكل مسامهات عينية ونقدية على السواء، وأن                     

رات عـلى أسـاس متواصـل مـع مـبادرات أخـرى ذات صـلة، مثل املنظومة العاملية                   جيـري مشـاو   
وبــرنامج الرصــد ) يونوســات(وخدمــة األمــم املــتحدة الســاتلية  ) جــيوس(لــنظم رصــد األرض 
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، وغري  "الفضاء والكوارث الكربى  "وامليثاق الدويل   ) غميس(العـاملي لألغـراض البيئـية واألمنية        
 مـن أجل كفالة زيادة الدعم للربنامج املقترح وكفالة تنسيق       ذلـك مـن املـبادرات ذات الصـلة،        

 .أعماله مع كل املبادرات األخرى ذات الصلة

ــترح إىل اســتهالل        -١٩ ــربنامج املق ــيذ ال ــلى أن يســعى الشــركاء يف تنف واتفقــت اللجــنة ع
ــثاين  ــناير /األنشــطة يف كــانون ال ــيا، مــن أجــل متكــني     ٢٠٠٧ي  أو يف أقــرب وقــت ممكــن عمل

 . املقترح من الشروع يف توفري الدعم يف جمال إدارة الكوارث يف أبكر وقت ممكنالربنامج

وأُبـدي رأي مفـاده أن الربنامج املقترح ينبغي أن حيتفظ بأدىن عدد من املوظفني، وأن                 -٢٠
يعـين موظفـيه مـن الـدول األعضـاء ويلـتزم يف ذلك بقواعد األمم املتحدة ولوائحها فيما يتعلق                    

 .غرايف ملوظفي األمم املتحدةبالتمثيل اجل
  

  مسائل أخرى       -طاء   
 -مجهورية  (تكلّـم يف إطـار هـذا البـند ممثّلو االحتاد الروسي وإسبانيا وإندونيسيا وإيران                 -٢١

والــربازيل وبــريو واجلزائـر واجلمهوريــة التشــيكية وجـنوب أفريقــيا وشــيلي وفــنـزويال   ) اإلسـالمية 
ومبـــيا والنمســـا ونـــيجرييا واهلـــند وهولـــندا والواليـــات وكـــندا وكول)  البولـــيفارية-مجهوريـــة (

 .املتحدة
  

اإلطار االستراتيجي املقترح لربنامج استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  -١ 
   ٢٠٠٩-٢٠٠٨للفترة 
األغــراض  يف كــان اإلطــار االســتراتيجي املقــترح لــربنامج اســتخدام الفضــاء اخلــارجي   -٢٢

ــترة   ــيقة   ٢٠٠٩-٢٠٠٨الســلمية للف ــواردة يف الوث ــربنامج  (A/61/6 بصــيغته ال  معروضــا )٥ال
 .اإلطار االستراتيجي املقترحواتفقت اللجنة على .  لكي تنظر فيهعلى اللجنة

 حيدد ااالت ذات األولوية يف دعم اإلطـار االسـتراتيجي املقـترح   والحظـت اللجـنة أن        -٢٣
 الفضــاء اخلــارجي  باستكشــاف ثالــث املعــين  مؤمتــر األمــم املــتحدة ال  توصــياتمواصــلة تنفــيذ  

على النحو الوارد يف خطة عمل اللجنة       ) اليونيسـبيس الثالث   (واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية      
 املؤرخ  ٥٩/٢اليت أيدا اجلمعية العامة يف قرارها       ) A/59/174باء من الوثيقة    -انظـر الباب رابعا   (

 .٢٠٠٤أكتوبر / تشرين األول٢٠
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   ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة ب اللجنة وهيئتيها الفرعيتنيتشكيل مكات -٢ 
الــذي أيدتــه اجلمعــية العامــة يف  )2(وفقــا التفــاق اللجــنة يف دورــا السادســة واألربعــني  -٢٤

بطرائق التدابري املتصلة    وعمـال ب   )3(،٢٠٠٣ديسـمرب   / كـانون األول   ٩ املـؤرخ    ٥٨/٨٩قـرارها   
 املؤرخ  ٥٢/٥٦أقرا اجلمعية العامة يف قرارها      بصـيغتها اليت     اللجـنة وهيئتـيها الفرعيـتني        عمـل 
 مكاتـــب اللجـــنة وهيئتـــيها ، نظـــرت اللجـــنة يف تشـــكيل١٩٩٧ديســـمرب / كـــانون األول١٠

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفترة الفرعيتني

ــيس      -٢٥ ــالو ييب ــيا(وأحاطــت اللجــنة عــلما بترشــيح ســريو أريف ــيه  ) كولومب ــيـيب دوارت وفل
ــربتغال(ســانطوس  ــيس جلــنة  ) ال اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية   ملنصــيب رئ

 . ٢٠٠٩-٢٠٠٨مقررها للفترة /ونائب رئيسها الثاين

ملنصب رئيس اللجنة   ) اجلزائر(وأحاطـت اللجـنة عـلما بترشـيح أبوبكـر صـديق قجـار                 -٢٦
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الفرعية العلمية والتقنية للفترة 

ملنصب رئيس  ) جلمهورية التشيكية ا(وأحاطـت اللجـنة عـلما بترشـيح فالدميـري كوبال              -٢٧
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨اللجنة الفرعية القانونية للفترة 

وأبلغـت اهلـند، بصفتها رئيسة جمموعة الدول اآلسيوية، اللجنة بأن جمموعة الدول اآلسيوية               -٢٨
سـتعقد اجـتماعا يف املسـتقبل القريـب ـدف التوصـل إىل اتفـاق بشأن املرشح ملنصب نائب الرئيس           

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨ة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية للفترة األول للجن
  

  دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل  -٣ 
، ٢٠٠٣ -٢٠٠١أشـارت اللجـنة إىل أن رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للفترة               -٢٩

يا خاصا كـان قـد قدم، يف دورة اللجنة الثامنة واألربعني، عرضا إيضاح  ) كـندا (كـارل دوتـش    
ــية للجــنة اســتخدام الفضــاء     "بعــنوان  مالحظــات بشــأن أنشــطة اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن

-٢٠٠٤كمـا أشـارت اللجـنة إىل أن رئـيس اللجـنة للفترة              ". اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      
كــان قــد أعــد، يف الــدورة ذاــا، ورقــة غــري رمســية   ) نــيجرييا(، أديغــون أدي أبــيودون ٢٠٠٥

                                                                 
، املرفق الثاين، الفقرات )A/58/20 (٢٠اخلمسون، امللحق رقم الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة و (2) 

٩-٤. 
 .٥٨/٨٩ من قرار اجلمعية العامة ١١الفقرة  (3) 
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التخطـــيط ألدوار اللجـــنة وأنشـــطتها يف " العـــرض اإليضـــاحي املذكـــور، عـــنواهنا  اســـتنادا إىل
 .، لكي تنظر فيها اللجنة"املستقبل

والحظــت اللجــنة مــع الــتقدير أن األمانــة أعــدت، وفقــا للطلــب الــذي وجهــته إلــيها،    -٣٠
 يف  دور جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية وأنشطتها            "ورقـة عمـل عـنواهنا       

، وهي تلخص العرض اإليضاحي والورقة غري الرمسية واملناقشة         )A/AC.105/L.265" (املسـتقبل 
الـيت دارت يف اللجـنة بشـأن ذلـك املوضـوع يف دورـا الثامنة واألربعني، كما تتضمن عناصر                    

 .موضوعية، لكي تنظر فيها اللجنة

 اللجنة بصفتها حمفالً مهماً وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم احملافظـة على مكانة                -٣١
وأفــيد يف ذلــك الصــدد بــأن مــن املهــم جــدا أن توصــل األهــداف الفضــائية  . للمجــتمع الــدويل

بـاألهداف اإلمنائـية الدولـية وأن يـتم تنسـيق نشـاط اللجـنة مـع عمـل حمـافل أخرى تابعة لألمم              
رجي وجلنة التنمية   املـتحدة، مـنها االجـتماع املشـترك بـني الوكـاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلا               

 .املستدامة

وأبـدي رأي مؤداه أنه ينبغي للجنة أن تقوم أوال باستعراض العمل الذي اضطلعت به                 -٣٢
فقــد حقّقــت . واملــنجزات الــيت حققــتها، قــبل اخلــوض يف التخطــيط املؤسســي الطويــل األمــد   

يف أي مناقشة   اللجـنة عـدة مـنجزات كـربى وينـبغي هلـا أن تأخذ تلك املنجزات بعني االعتبار                   
ومـن مجلـة مـا ذكـر يف هـذا الصـدد تقريـر مؤمتـر األمم                  . بشـأن دورهـا وأنشـطتها يف املسـتقبل        

ــلمية     ــتخدامه يف األغـــراض السـ ــارجي واسـ ــاء اخلـ ــتحدة الثالـــث املعـــين باستكشـــاف الفضـ املـ
ــث ( ــث       )اليونيســبيس الثال ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال ــتعراض تنف ــن اس ــر اللجــنة ع  ، وتقري
)A/59/174(   مــة مــنوقائمــة املســائل املــتعلقة باســتخدام تكنولوجــيا الفضــاء يف الــتقارير املقد ،

 األمـني العـام يف سـياق مـتابعة املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة الرئيسـية الـيت عقدـا األمـم املتحدة                        
)A/AC.105/2006/CRP.16.( 

ــزيادة الكــبرية يف عــدد كــيانات      -٣٣  القطــاع وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أن ال
اخلـاص العاملـة يف جمال الفضاء، فضال عن استحداث صناعات جديدة معنية بأنشطة الفضاء،                
يــدالن عــلى ضــرورة الــتفكري يف كفالــة وصــول مجــيع الــبلدان إىل الفضــاء اخلــارجي لألغــراض 

ورأى ذلـك الوفد أن زيادة استخدام الفضاء اخلارجي وظهور أطراف فاعلة جديدة             . السـلمية 
   مـنها املصـاحلَ الـتجاريةَ اخلاصـة، مـن شـأهنما أن يولّدا طلبا أكرب على املواقع                     ميـثّل عـدد مـتزايد 

. املداريـة املخصصـة ومـزيدا مـن التـنافس، مـع احتمال التنازع بني األطراف الفضائية املتنافسة                 
وبالــتايل فمــن املهــم املــبادرة إىل حتديــد اــاالت الــيت قــد تســتفيد فــيها األنشــطة مــن مــبادئ      
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جيهـية إضـافية لكفالـة سـالمة اسـتخدام الفضـاء يف األغـراض السـلمية وضـمان وجـود فهـم            تو
 .مشترك لسبل استخدامه يف تلك األغراض

وأعربـت بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم أن تـدرس اللجـنة بعـناية أنسب                    -٣٤
أُفـيد بـأن من     و. منهجـية لـتعزيز التخطـيط الطويـل األمـد لـدور اللجـنة وأنشـطتها يف املسـتقبل                  

األساسـي يف هـذا الصـدد أن يـتم اسـتعراض االجتاهـات الرئيسـية يف األنشطة الفضائية األوسع                    
 .نطاقا ويف الربامج العاملية للتنمية املستدامة وسد الفجوة الرقمية

ــبغي أن تظــلّ مدرجــة يف        -٣٥ ــة ين ــة العمــل الــيت أعدــا األمان ــاده أن ورق وأبــدي رأي مف
، وأن بوسـع اللجنة أن تستفيد من   ٢٠٠٧ة يف دورـا اخلمسـني يف عـام          جـدول أعمـال اللجـن     

 .إشراك اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية يف مداوالا يف املستقبل

، يف  "دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل    "واتفقـت اللجنة على مواصلة النظر يف مسألة          -٣٦
فقت اللجنة على إمكانية قيام رئيسها بإجراء مشاورات مفتوحة غري      كما ات . دورـا اخلمسـني   

رمسـية فيما بني الدورتني من أجل أن يقدم إىل اللجنة قائمة بالعناصر اليت ميكن أن تؤخذ بعني                  
ــبلة  ــا املق ــبار يف دور ــين      . االعت ــبغي أن تســتند إىل احلاجــة إىل تب ــأن تلــك العناصــر ين ــيد ب وأف
يها اللجـنة وجلنـتاها الفرعيتان تقدما وااالت األخرى اليت قد حتتاج       اـاالت الـيت أحـرزت فـ       

ــيها يف املســتقبل، مــع مــراعاة تطــور تكنولوجــيا       ــز مــزيدا مــن االهــتمام عل اللجــنة إىل أن تركّ
 .الفضاء وازدياد عدد أصحاب املصلحة

  
  بند جديد يف جدول أعمال اللجنة -٤ 

قدم من وفد الربازيل بشأن إدراج بند جديد يف جدول          كـان معروضا على اللجنة اقتراح م       -٣٧
 ).A/AC.105/2006/CRP.15 (٢٠٠٩-٢٠٠٧أعماهلا، يف إطار خطة عمل متعددة السنوات، للفترة 

وأعـرب بعـض املمـثّلني عن رأي مفاده أن من الغاية يف األمهية أن تقوم البلدان النامية                   -٣٨
ــيانات   ــية للب ــيد . بإنشــاء مــرافقها الوطن ــية    وأف ــأن مــن شــأن احلصــول عــلى معلومــات جغراف ب

مستشـعرة مـن الفضاء، ميكن االعتماد عليها، أن يسهل الشفافية واملساءلة يف العمل احلكومي               
كما رأت تلك   . وأن يعـززمها بقـدر أكرب، وأن يدعم كذلك نقل املعلومات والتنمية املستدامة            

لجنة سيشكل إسهاما قيما يف جهود      الوفـود أن إدراج بـند مـن هـذا القبيل يف جدول أعمال ال              
 .اللجنة صوب تعزيز التعاون الدويل من أجل حتقيق التنمية املستدامة

وأبــدت وفــود أخــرى رأيــا مفــاده أن إدراج بــند مــن هــذا القبــيل يف جــدول األعمــال   -٣٩
ميكـن أن يـؤدي إىل ازدواجية اجلهود وقد يضعف اإلجراءات اليت تضطلع ا مؤسسات دولية          
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يمــية مــثل رابطــة البنــية التحتــية العاملــية للبــيانات الفضــائية، واللجــنة الدائمــة للبنــية التحتــية  وإقل
وأعربت تلك الوفود   . للبـيانات الفضـائية للقـارة األمريكـية، واللجنة املعنية باملعلومات اإلمنائية           

 .لة جيداعن اعتقادها بأن من املهم جتنب التدخل يف جهود التعاون الدويل القائمة واملشتغ

واتفقـت اللجـنة عـلى إدراج بـند جديد يف جدول أعماهلا يف دورا اخلمسني، يكون                  -٤٠
الــتعاون الــدويل يف جمــال تعزيــز اســتخدام البــيانات اجلغرافــية ا ملستشــعرة مــن الفضــاء   "عــنوانه 

، يف إطــار خطــة العمــل املـتعددة الســنوات الــيت يــرد عرضــها أدنــاه  "ألغـراض التنمــية املســتدامة 
عـلى أســاس الفهــم الــذي مفـاده أنــه ميكــن تنقــيح خطــة العمـل حســب االقتضــاء فــيما يــتعلق    و

 . يف دوريت اللجنة اخلمسني واحلادية واخلمسني٢٠٠٩ و٢٠٠٨بعامي 

 احملــافل الدولــية القائمــة الــيت ٢٠٠٧واتفقـت اللجــنة كذلــك عــلى أن تســتبني يف عــام   -٤١
ل مــرافق البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن  تجــري فــيها الــبلدان مناقشــات فــيما يــتعلق بإعمــا 

 .الفضاء، بغية جتنب االزدواجية يف جهود التعاون الدويل
  

  خطة العمل
٢٠٠٧  

عـروض إيضـاحية مـن الـدول األعضـاء واملراقـبني واملنظمات اإلقليمية والدولية وفرق                 • 
ية املستشعرة  التنسـيق غـري الرمسـية عـن أنشـطة كل منها فيما يتصل باملعلومات اجلغراف               

وهـي ميكـن أن تشـمل مراكـز األمـم املتحدة          . مـن الفضـاء ألغـراض التنمـية املسـتدامة         
اإلقليمـــية لـــتدريس علـــوم وتكنولوجـــيا الفضـــاء، والفـــريق املخـــتص برصـــد األرض،  
 .واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض، واليونسكو، ومنظمة األغذية والزراعة وغريها

  
٢٠٠٨  

بشـأن التجارب املكتسبة يف جمال إقامة مرافق وطنية مناسبة جلمع           عـروض مـن خـرباء        • 
البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن الفضــاء وجتهــيزها وتطبــيقها، مبــا يف ذلــك تدريــب   

 .املوارد البشرية، والبنية التحتية التقنية واالحتياجات املالية، والترتيبات املؤسسية
  

٢٠٠٩  
 نطــاق مــنظومة األمـم املــتحدة والــيت هلـا صــلة مباشــرة   تقيـيم األنشــطة املضــطلع ـا يف   • 

ــية املســتدامة        ــراض التنم ــن الفضــاء ألغ ــية املستشــعرة م ــات اجلغراف باســتخدام املعلوم
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والــنظر يف ســبل إبــراز الصــالت القائمــة بــني تلــك األنشــطة ووســائل إكســاا اعــترافا 
 .دوليا أقوى

ز التعاون الدويل دف إقامة صـوغ تقريـر يتضـمن توصـيات بشأن سبل ووسائل تعزي         • 
 .البنية التحتية الوطنية الالزمة الستخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تكــون أي توصــيات أو اســتنتاجات تنــتج عــن خطــة العمــل   -٤٢
دامه متمشـية مـع اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخ             

مرفق قرار (لفـائدة مجـيع الـدول ومصلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية      
 ).٥١/١٢٢اجلمعية العامة 

  
  صفة مراقب      -٥ 

الحظـــت اللجـــنة أن مركـــز حقـــوق اإلنســـان والدعـــوة للســـالم، وهـــو مـــنظمة غـــري  -٤٣
اســالت ذات الصــلة حكومــية، طلــب احلصــول عــلى صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجــنة وأن املر 

 ).A/AC.105/2006/CRP.14(ودستور املنظمة كانت قد أتيحت أثناء دورة اللجنة احلالية 

 بأن ١٩٩٠واسـتذكرت اللجـنة القـرار الذي اختذته يف دورا الثالثة والثالثني يف عام               -٤٤
يكـون للمـنظمات غـري احلكومـية الـيت تطلـب احلصـول عـلى صـفة مراقـب لـدى اللجنة مركز             

اري لـدى الـس االقتصـادي واالجـتماعي وبـأن تكـون تلـك املنظمات معنية، يف جزء                   استشـ 
واســتذكرت اللجــنة أيضــا أنــه ينــبغي أن  . مــن بــراجمها، مبســائل تقــع ضــمن اختصــاص اللجــنة 

تكـون تلـك املنظمات منظمات دولية معترفا ا وال دف إىل الربح وأن يكون هلا مقر ثابت                  
نظـام أساسي تكون نسخة منه معروضة على اللجنة يف الوقت           ومسـؤول تنفـيذي ودسـتور أو        

 .الذي جيري فيه النظر يف طلب احلصول على صفة مراقب

ورغـم مالحظـة اللجـنة اهـتمام مركـز حقـوق اإلنسـان والدعـوة للسـالم بعمـل اللجنة،                -٤٥
 فقـد قـررت عـدم التوصـية مبـنحه صـفة مراقـب نظـرا إىل أنـه مل يثبـت بوضـوح أن أنشطته معنية                

 .وطُلب إىل األمانة إبالغ املركز بقرار اللجنة. بالقدر الكايف بأمور تقع ضمن اختصاص اللجنة
  

  تقرير األمني العام        -٦ 
 ٣٢الحظـت اللجـنة أن اجلمعـية العامـة كانـت قـد طلبـت إىل األمـني العـام يف الفقرة                  -٤٦

ق اللجنة، تقريرا عن    أن يقـدم إلـيها يف دورـا احلاديـة والسـتني، عن طري              ٦٠/٩٩مـن قـرارها     
إدراج مسـألة اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء يف الـتقارير الـيت يقدمهـا األمني العام إىل املؤمترات                    
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ومؤمتــرات القمــة الرئيســية الــيت تعقدهــا األمــم املــتحدة بشــأن التنمــية االقتصــادية واالجتماعــية  
االلتزامات الصادرة عن تلك  والثقافـية واملـيادين ذات الصـلة وإدراج تلـك املسـألة يف النـتائج و               

 .املؤمترات ومؤمترات القمة

وكـان معروضـا عـلى اللجنة ورقة غرفة مؤمترات تتضمن قائمة بالتقارير اليت أصدرها                -٤٧
األمـني العـام ووثـائق نـتائج املؤمتـرات ومؤمتـرات القمـة العاملـية الرئيسـية اليت أُعدت واعتمدت           

ت إشارات مرجعية إىل استخدامات تكنولوجيا    والـيت تضمن   ٢٠٠٦ إىل عـام     ٢٠٠٢مـن عـام     
 ).A/AC.105/2006/CRP.16(الفضاء 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن ترسـل املعلومـات الـواردة يف تلـك الوثيقة إىل مكتب األمني                     -٤٨
 .العام من أجل تقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورا احلادية والستني

  
  ندوة  -٧ 

الفضاء "ثناء الدورة الثامنة واألربعني للجنة، عقدت ندوة عنواهنا         وفقـاً ملـا اتفـق عليه أ        -٤٩
 بغـية إبانة الفرص املتاحة لرصد الغابات وإدارا من          ٢٠٠٦يونـيه   / حزيـران  ١٢يف  " والغابـات 

خــالل تكنولوجــيات الفضــاء والــتعاون الــدويل عــلى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض 
 ).النمسا(كيل ِبي. وقد ترأس الندوة ل. السلمية

" التقدير العاملي للغابات ورصدها   : "وقُدمـت العـروض اإليضـاحية التالـية أثـناء الـندوة            -٥٠
املشـروع العـاملي يف إطـار الرصد الساتلي لبيئة النظام االيكولوجي     "؛  )الفـاو (براهنـتوم   . قدمـه أ  

ِبلوورد . قدمه أ " ةالرصـد العـاملي لتغـير الغطـاء احلـراجي من خالل التعاون والشراك             : املـداري 
ــية ( ــزراعة احلراجــية   "؛ )املفوضــية األوروب ــيانات االستشــعار عــن بعــد يف ال ــيقات ب قدمــه " تطب
قدمه " اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء لرصد الغابات وإدارا يف نيجرييا          "؛  )هـنغاريا (كسـاتو    .إ
ــيجرييا(ســالمي  .أ ــند باســتخدام الصــور الســا     "؛ )ن ــات يف تايل ــنطقة الغاب ــه " تليةرصــد م قدم
 ).تايلند(ويتشاووتيبونغ  .ج

ــة عظــيمة بشــأن      -٥١ ــتقدير أن الــندوة قدمــت رؤيــة نــافذة ودراي والحظــت اللجــنة مــع ال
تطبـيقات خمـتلفة لتكنولوجـيا الفضـاء لغـرض رصـد الغابـات وإدارـا، وهي تطبيقات مل يسبق              

 .ةتناوهلا أثناء النظر يف البنود األخرى الواردة يف جدول أعمال اللجن

 .واتفقت اللجنة على عقد ندوة عن الفضاء واملياه أثناء دورا اخلمسني -٥٢
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  فريق معين باألنشطة الفضائية            -٨ 
اتفقـت اللجـنة عـلى عقـد فريق معين باألنشطة الفضائية مبشاركة القطاع اخلاص أثناء                 -٥٣

 .دورا اخلمسني
  

  الذكرى اخلمسون لعصر الفضاء             -٩ 
مـع الـتقدير أن الـدول األعضاء ومنظمات حكومية دولية ومنظمات    الحظـت اللجـنة      -٥٤

غـري حكومـية ستنظم وتعقد عددا من األحداث الوطنية واالقليمية والدولية لالحتفال بذكرى              
، إىل الفضــاء )Sputnik I" (١ســبوتنك "إطــالق أول ســاتل أرضــي مــن صــنع اإلنســان، وهــو   

ــغ االحتــاد الروســي     ويف .١٩٥٧أكــتوبر / تشــرين األول٤اخلــارجي يف  ــذا الســياق، أبل ه
 .٢٠٠٧اللجنة عن برنامج األحداث املخطّط لتنظيمها خالل عام 

 
 


