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  استخدام الفضاء اخلارجي جلنة
  السلميةاألغراض يف   

  اخلمسونالدورة
 ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٥-٦ فيينا،

  
   مشروع التقرير        

   إضافة 
   الفصل الثاين      

  يف جمال تعزيز استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة الدويل التعاون -حاء 
   املستدامةالتنميةمن الفضاء ألغراض 

وفقـا لالتفـاق الـذي توصـلت إلـيه اللجـنة يف دورهتا التاسعة واألربعني وأقرته اجلمعية                   -١
، ٢٠٠٦ديسمرب  / كانون األول  ١٤ املؤرخ   ٦١/١١١ مـن قـرارها      ٤٨العامـة مبوجـب الفقـرة       

وتقضـي تلك اخلطة بأن  . نظـرت اللجـنة يف هـذا البـند يف إطـار خطـة عمـل مـتعددة السـنوات              
مسـني إىل عـروض يقّدمهـا الدول األعضاء واملراقبون واملنظمات           تسـتمع اللجـنة يف دورهتـا اخل       

اإلقليمـــية والدولـــية وهيـــئات التنســـيق غـــري الرمســـية، مـــثل املراكـــز اإلقليمـــية لـــتدريس علـــوم  
، )جــيو(وتكنولوجــيا الفضــاء املنتســبة لألمــم املــتحدة، وأمانــة الفــريق املخــتص برصــد األرض  

، ومنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )وسسـي (واللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد األرض      
، عــن أنشــطة كــل مــنها فــيما )الفــاو(، ومــنظمة األمــم املــتحدة لألغذيــة والــزراعة )اليونســكو(

 . املستدامةالتنمية اجلغرافية املستشعرة من الفضاء ألغراض علوماتامليتعلق ب
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 دورهتا التاسعة واألربعني من وأشـارت اللجـنة أيضا إىل االتفاق الذي توصلت إليه يف         -٢
  بـني احملافل الدولية القائمة الـيت جتمـع   الصـالت  ، باسـتبانة وتقيـيم  ٢٠٠٧أجـل القـيام، يف عـام     

الـيت جتـري البلدان يف إطارها مناقشات فيما يتعلق بإعمال اهلياكل األساسية للبيانات اجلغرافية    
وعــلى . جهــود الــتعاون الــدويلاملستشــعرة مــن الفضــاء، وذلــك ــدف جتّنــب االزدواجــية يف   

أسـاس ذلـك التقيـيم، سـوف تـتخذ اللجـنة قـرارا بشأن اخلطوات التالية يف خطة العمل، مبا يف              
ذلـك العمـل بصـورة أدق عـلى حتديـد نطـاق بـند جـدول األعمـال بشـأن املعلومـات اجلغرافية                   

 .املستشعرة من الفضاء

يل واجلمهورية العربية السورية    وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند كـل مـن ممثـلي الرباز                  -٣
وحتدث أيضا ممثل اليونسكو، . وشـيلي وكـندا ونـيجرييا والواليـات املـتحدة والـيابان والـيونان          

بصـفته رئـيس اجتماع األمم املتحدة املشترك بني الوكاالت املعين بأنشطة الفضاء اخلارجي يف          
كما ألقى كلمة ممثل    . ألرضدورتـه السـابعة والعشـرين، وممـثل اللجـنة املعنـية بسـواتل رصـد ا                

 .أمانة الفريق املختص برصد األرض

البيانات اجلغرافية  استخدام  "واسـتمعت اللجـنة يف إطـار هـذا البـند إىل عـرض بعـنوان                  -٤
 ).اهلند(، قّدمه السيد رضا كريشنان " املستدامةالتنميةاملستشعرة من الفضاء ألغراض 

ة واإلقليمية والعاملية، ومن بينها األنشطة      والحظـت اللجـنة أن عـدد املـبادرات الوطنـي           -٥
املضـطلع ـا يف إطـار الفـريق املخـتص برصـد األرض، تتـناول قضايا تتصل باستخدام البيانات         

 . املستدامةالتنميةاجلغرافية املستشعرة من الفضاء ألغراض 

وأحاطــت اللجــنة عــلما بــتقرير رئــيس اجــتماع األمــم املــتحدة املشــترك بــني الوكــاالت    -٦
املعـين بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي عـن اجللسة غري الرمسية املفتوحة اليت عقدت على امتداد نصف                    

ــناير / كــانون الــثاين١٩يــوم بعــد ظهــر   . ، يف إطــار االجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت  ٢٠٠٧ي
اســتخدام البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن  "وتناولــت اجللســة غــري الرمســية املفــتوحة موضــوع  

، الذي اتفقت عليه جهات االتصال " أجل التنمية املستدامة يف منظومة األمم املتحدة    الفضـاء مـن   
الــتابعة لالجــتماع املشــترك بــني الوكــاالت عــلى ضــوء البــند اجلديــد املــدرج يف جــدول أعمــال    

 . املستدامةالتنميةالبيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء ألغراض اللجنة واملتعلق ب

 دولة عضوا، مبن ٢٩ كيانا تابعا لألمم املتحدة و١٣ أن ممـثلني عـن    والحظـت اللجـنة    -٧
البـيانات اجلغرافـية املستشـعرة مـن الفضاء         فـيهم رئـيس اللجـنة، تـبادلوا اآلراء بشـأن اسـتخدام              

وقّدمـت عـروض من جانب ممثلي كل     .  يف مـنظومة األمـم املـتحدة        املسـتدامة  التنمـية ألغـراض   
، ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، ومفوضــية األمــم  مــن مكتــب تنســيق الشــؤون اإلنســانية 
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الــتابع ملعهــد ) يونوســات(املــتحدة لشــؤون الالجــئني، وبــرنامج التطبــيقات الســاتلية العملياتــية 
كما قّدم عرض بشأن  . ، ومـنظمة الصحة العاملية    )اليونيـتار (األمـم املـتحدة للتدريـب والبحـث         

 املالحـة مـن جانـب ممـثل عن هذه اللجنة، وقّدم     اللجـنة الدولـية املعنـية بالـنظم العاملـية لسـواتل          
ممـثلَني عـن مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي واملركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي عرضا آخر               
بشـأن بـرنامج األمـم املـتحدة السـتخدام املعلومات الفضائية يف إدارة الكوارث واالستجابة يف          

 كلــتامها بأنشــطة هلــا صــلة باســتخدام  ؛ وتــتعلق هاتــان املــبادرتان )ســبايدر(حــاالت الطــوارئ 
وميكن احلصول على العروض اليت قّدمت يف اجللسة        . البـيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء     

غــري الرمســية املفــتوحة مــن املوقــع الشــبكي املكــرس لتنســيق أنشــطة الفضــاء اخلــارجي داخــل      
 ).www.uncosa.unvienna.org(منظومة األمم املتحدة 

لجـنة اخلطـط الرامـية إىل إنشـاء هياكل أساسية للبيانات اجلغرافية الفضائية تابعة        والحظـت ال   -٨
وقـد جـرى إعـداد ورقـة تتضـمن خالصـة وافية واستراتيجية بشأن اهلياكل األساسية                 . لألمـم املـتحدة   

 .http://www.ungiwg.org/unsdi.htmللبيانات اجلغرافية الفضائية، وميكن االطالع عليها يف املوقع 

والحظـت اللجـنة بارتـياح أن اجللسـة غـري الرمسـية املفـتوحة أتاحـت القيام باستعراض           -٩
ممـتاز لـلمدى الـذي بلغـه اسـتخدام البـيانات اجلغرافـية املستشـعرة مـن الفضـاء من جانب عدد                     
كـبري مـن مـنظمات األمـم املـتحدة، وبرهنـت عـلى القدرات اهلائلة اليت تنطوي عليها البيانات                    

 . عريضة من أنشطة منظومة األمم املتحدةفيما يتصل بطائفة

والحظـت اللجـنة أنشـطة الفـريق العامل املعين بنظم وخدمات املعلومات التابع للجنة                -١٠
ــز وتشــجيع        ــدويل وتعزي ــتعاون ال ــية بســواتل رصــد األرض وجهــوده مــن أجــل توطــيد ال املعن

م العلماء واجلهات   التكنولوجـيات الـيت تسـاعد على اكتشاف البيانات واخلدمات الالزمة لدع           
 .اليت توفر التطبيقات وصّناع القرار، والبحث عنها والوصول إليها

وقـد الحظـت اللجـنة املـنافع االجتماعـية اجلّمـة مـن اسـتخدام بـيانات جغرافـية رفيعة                      -١١
اجلــودة مستشــعرة مــن الفضــاء وتســخريها يف الوقــت املناســب ألغــراض التنمــية املســتدامة يف    

ــية كالــ  ــيادين تطبيق ــيف مــن وطــأة     م ــر زوال األحــراج ورصــد الكــوارث والتخف زراعة وتقدي
 .اجلفاف وإدارة األراضي

فيما خيص استخالص املعلومات  " فجـوة معرفـية   "وقـد أُعـرب عـن رأي مفـاده أن مثـة              -١٢
فالوسـائل املسـتخدمة يف اسـتخالص املعلومـات املفـيدة مـن مصادر البيانات تلك       . مـن الصـور   

ومــن مث ال جيــري . فرة يف جمــال بــناء ســواتل مــتطورة لرصــد األرضتضــاهي القــدرات املــتو ال
 .استغالل البيانات الفضائية على الوجه األكمل
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ورئـي أن السياسـات املـتعلقة باالسـتفادة غـري املقـّيدة مـن البيانات على النطاق العاملي          -١٣
دي لذلــك وسياسـات االتصــال العاملــية تقــع يف نطــاق عمـل اللجــنة وميكــن أن تســهم يف التصــ  

وميكـن تنفـيذ سياسـات االسـتفادة غـري املقـّيدة مـن البـيانات عـلى النطاق العاملي من            . القصـور 
خــالل إنشــاء احتــاد عــاملي لســواتل تصــوير األرض، يكــون مــن شــأنه أن يتــيح جلمــيع الــبلدان   

 .االستفادة من بيانات تشكيلة من السواتل جمانا

لية حالية هلا سياسات فيما خيص البيانات، وذهبـت بعـض اآلراء إىل أن مثـة برامج سات     -١٤
ــاملي،          ــل ع ــناك حاجــة إىل حمف ــلى أن ه ــور؛ ع ــاد املذك ــثلة بالنســبة لالحت ــتخذ كأم ميكــن أن ت

وينــبغي أال يقتصــر دور . كاللجــنة، ميكــن يف إطــاره أن تــناقش تلــك القضــايا عــلى حنــو عــادل 
يضـا ببـناء القدرات يف جمال   اللجـنة عـلى السياسـات اخلاصـة بالبـيانات، وإمنـا ينـبغي أن يهـتم أ         

 .استخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء

وأُعـرب عــن رأي فحــواه أن اســتخدام الــرباجميات املفــتوحة املصــدر لتلبــية احتــياجات   -١٥
ومـن شـأن الرباجميات املفتوحة   . الـبلدان النامـية يكتسـي أمهـية رئيسـية يف سـد الفجـوة الرقمـية            

تفادة غـري املقـّيدة مـن البـيانات أن تسهم يف حتسني استخدام البيانات        املصـدر وسياسـات االسـ     
 .اجلغرافية املستشعرة من الفضاء ألغراض التنمية املستدامة

ورئـي أن مشـاركة اللجنة حتتاج إىل أن تؤخذ بعني االعتبار املبادرات احلالية واجلهود               -١٦
ــيانات األ   ــبا لالزدواجــية يف   اجلاريــة يف جمــال توحــيد املقايــيس اخلاصــة بالب رضــية الفضــائية جتن

وكان مثة أيضا شواغل أخرى حباجة إىل أن توضع يف احلسبان، مثل املسائل املتعلقة         . األنشـطة 
 .بعوائد امللكية وحقوق التأليف، فضال عن املصاحل األمنية الوطنية

ــة واخلمســني، وفقــا خلطــة ال     -١٧ عمــل وأشــارت اللجــنة إىل أــا ســتقوم يف دورهتــا احلادي
املـتعددة السـنوات املـتفق علـيها يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني، بـالدعوة إىل تقـدمي عروض من                     
لـدن خـرباء حـول الـتجارب املكتسـبة يف جمـال إقامـة اهلـياكل األساسـية الوطنـية الالزمة جلمع                       
البــيانات اجلغرافــية املستشــعرة مــن الفضــاء ومعاجلــتها وتطبــيقها، مبــا يف ذلــك تدريــب املــوارد   

ــبات املؤسســية     ــية، والترتي ــياجات املال ــية واالحت وأشــارت . البشــرية، واهلــياكل األساســية التقن
اللجـنة أيضـا إىل الـتفاهم الـذي توصـلت إلـيه يف دورهتا التاسعة واألربعني حول إمكانية تنقيح         

 . يف دورهتا احلادية واخلمسني، وذلك حسب االقتضاء٢٠٠٩خطة العمل لعام 
  



 

5  
 

A/AC.105/L.269/Add.4  

  مسائل أخرى      -طاء   
االحتـاد الروسي وإكوادور والربازيل     وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند كـل مـن ممثـلي                   -١٨

وبوركيـنا فاسـو واجلزائـر واجلماهرييـة العربـية الليبـية واجلمهورية التشيكية واجلمهورية العربية         
وكـندا وكوبا وكولومبيا  ) البولـيفارية -مجهوريـة ( زويالـالسـورية وشـيلي والصـني وفرنسـا وفـن       

وأثــناء التــبادل العــام لــآلراء، . والواليــات املــتحدة والــيونانواهلــند ملكــة املــتحدة ونــيجرييا وامل
كما ألقى  . أُلقيـت أيضـا كـلمات بشـأن هـذا البـند مـن جانـب ممثـلي الدول األعضاء األخرى                    

كـلمات كـل مـن ممثـلي بوليفـيا وسويسـرا، باإلضـافة إىل املراقـبني عـن املنظمة األفريقية لرسم                      
 .واالستشعار عن بعد ومؤسسة العامل اآلمناخلرائط 

  
  تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية      -١ 

أحاطـت اللجـنة عـلما بـتقرير مكتـب خدمات الرقابة الداخلية عن تفتيش املمارسات                 -١٩
 املتــــبعة يف إدارة الــــربامج واملمارســــات اإلداريــــة يف مكتــــب شــــؤون الفضــــاء اخلــــارجي         

)A/AC.105/2007/CRP.3.( 

والحظـت اللجـنة أن ذلـك التفتـيش كـان هـو األول الـذي مشـل مكتـب شؤون الفضاء                      -٢٠
اخلـارجي وأن مكتـب خدمـات الـرقابة الداخلـية خلُـص إىل أن مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي            
حيظـى بـإدارة جـيدة ومتسـقة ومثمرة وأن أداءه أفضل من أداء الربنامج املتوسط يف األمانة العامة              

  اللجـنة أيضـا أن تقريـر مكتـب خدمـات الـرقابة الداخلـية قـّدم إمجاال                   والحظـت . لألمـم املـتحدة   
 . توصية ترمي إىل زيادة حتسني العمل الكفء والفعال ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي١١

 .وأشادت اللجنة مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي ومبوظفيه على هذا التقييم املتفّوق -٢١
  

   ٢٠٠٩-٢٠٠٨رعيتني للفترة تشكيل مكاتب اللجنة وهيئتيها الف -٢ 
تشــكيل مكاتــب  ٦١/١١١أشــارت اللجــنة إىل أن اجلمعــية العامــة أّيــدت، يف قــرارها  -٢٢

، ووافقــت عــلى أن تقــوم اللجــنة وجلنــتاها  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ للفــترة اللجــنة وهيئتــيها الفرعيــتني
 .٢٠٠٨الفرعيتان بانتخاب أعضائها يف دورة كل منها يف عام 

، وســوفيت فيبولسريســـث  )كولومبــيا (ســريو أريفـــالو ييبــيس   والحظــت اللجــنة أن    -٢٣
سـوف ينتخبون ملناصب الرئيس ونائب الرئيس  ) الـربتغال (، وفلـييب دوارتـيه سـانتوس        )تايلـند (

املقرر للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وأن         /األول ونائـب الرئيس الثاين    
خب ملنصب رئيس اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، سوف ينت) اجلزائر(أبـو بكـر الصديق قجار       
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ــال   ــة التشــيكية (وأن فالدميــري كوب ــيس اللجــنة الفرعــية    ) اجلمهوري ســوف ينتخــب ملنصــب رئ
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨القانونية للفترة 

  
  دور جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وأنشطتها يف املستقبل                    -٣ 

، ٢٠٠٣-٢٠٠١س اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية للفترة        اسـتذكرت اللجـنة أن رئـي       -٢٤
، عرضا ٢٠٠٥كـان قـد قّدم، يف دورة اللجنة الثامنة واألربعني يف عام       ) كـندا (كـارل دوتـش     

ــنوانه    ــية للجــنة      "إيضــاحيا خاصــا ع ــية والتقن ــية العلم مالحظــات بشــأن أنشــطة اللجــنة الفرع
مـا اسـتذكرت اللجـنة أن رئـيس اللجنة     ك". اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية         

كان قد أعّد، يف الدورة ذاهتا، ورقة      ) نيجرييا(، أديغـون أدي أبـيودون       ٢٠٠٥-٢٠٠٤للفـترة   
التخطيط ألدوار اللجنة وأنشطتها   "غـري رمسـية اسـتنادا إىل العرض اإليضاحي املذكور، عنواا            

ا أن األمانة كانت قد أعّدت، واستذكرت اللجنة أيض . ، لكـي تـنظر فـيها اللجـنة        "يف املسـتقبل  
دور جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف "بــناء عــلى طلــب وّجهــته إلــيها، ورقــة عمــل عــنواا 

، وهـــي تـــلّخص العـــرض   )A/AC.105/L.265" (األغـــراض الســـلمية وأنشـــطتها يف املســـتقبل   
يف دورهتا اإليضـاحي والورقـة غـري الرمسـية واملناقشـة اليت دارت يف اللجنة بشأن هذا املوضوع                 

 .الثامنة واألربعني، كما تتضّمن عناصر موضوعية، لكي تنظر فيها اللجنة

 من ٤٧واسـتذكرت اللجـنة أن اجلمعـية العامة كانت قد الحظت بارتياح، يف الفقرة      -٢٥
ــند     ٦١/١١١قــرارها  ــنظر، خــالل دورهتــا اخلمســني، ويف إطــار ب ، أن اللجــنة وافقــت عــلى ال

، يف مســـألة دور اللجـــنة وأنشـــطتها يف املســـتقبل، "ل أخـــرىمســـائ"جـــدول أعماهلـــا املعـــنون 
، أن )فرنســا(، جــريار براشــيه ٢٠٠٧-٢٠٠٦وأشــارت إىل أنــه ميكــن لرئــيس اللجــنة للفــترة   

جيـري مشاورات غري رمسية مفتوحة بني الدورتني بغرض تزويد اللجنة بقائمة من العناصر اليت         
 .ميكن النظر فيها يف دورهتا املقبلة

ــنواا      وكــان م -٢٦ ــيس اللجــنة ع ــا رئ ــة عمــل قّدمه دور جلــنة "عروضــا عــلى اللجــنة ورق
  A/AC.105/L.268" (اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وأنشــطتها يف املســتقبل 

 ٢٠٠٧يونـــيه / حزيـــران١٣ املعقـــودة يف ٥٧٦وقـــّدم رئـــيس اللجـــنة يف جلســـتها ). Corr.1و
 .ورقةالعناصر الرئيسية اليت تضّمنتها تلك ال

واتفقــت اللجــنة عــلى أن ورقــة العمــل توفــر أساســا جــيدا لــلمزيد مــن الــنظر يف هــذا    -٢٧
املوضــوع اهلــام جــدا لعمــل اللجــنة يف املســتقبل، وأعربــت عــن تقديــرها للرئــيس ملــا بذلـــه مــن  

 .جهود يف تناول عمل اللجنة من منظور أوسع



 

7  
 

A/AC.105/L.269/Add.4  

 دور اللجنة وأنشطتها يف وأعربـت وفـود عـن رأي مفـاده أن مـن املهـم، عند النظر يف         -٢٨
املسـتقبل، احلفـاظ عـلى مكانـة اللجـنة بصـفتها منتدى هاما للمجتمع الدويل، واحلفاظ بشكل            
خــاص عــلى وظيفــتها املتمــثلة يف إتاحــة منــرب عــلى املســتوى العــاملي للــنظر يف دور تكنولوجــيا  

 .الفضاء وتطبيقاهتا لصاحل البلدان النامية

 أنــه سـيكون مـن املهـم جــدا أن تقـام صـلة أوثـق بــني       وأعربـت وفـود عـن رأي مفـاده     -٢٩
مـنافع اسـتخدام تكنولوجـيا الفضـاء وتطبـيقاهتا مـن جهـة واألهـداف اإلمنائـية الدولية من جهة            

ورأت تلـك الوفـود أن هـناك حاجة إىل القيام ببحث أوثق للصالت القائمة بني عمل             . أخـرى 
ــتحدة      ــئات األمــم امل ــه هي ــذي تضــطلع ب املســؤولة عــن تنفــيذ خطــط عمــل   اللجــنة والعمــل ال

ــائي       ــتحدة اإلمنـ ــم املـ ــرنامج األمـ ــار بـ ــا يف إطـ ــية، وخصوصـ ــة العاملـ ــاءات القمـ ــرات ولقـ املؤمتـ
وأن اللجـنة ينـبغي هلـا أن تـزّود اليونديـب بعناصـر تـتعلق بـدور أدوات الفضاء يف               ) اليونديـب (

 .سنوي عن التنميةالتصدي للتحديات اليت تواجه التنمية البشرية، لكي يدرجها يف تقريره ال

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن مـن الضـروري إقامـة تـوازن بـني دور اللجنة                       -٣٠
ورأت تلك الوفود أن اللجنة . الفرعـية العلمـية والتقنـية ودور اللجنة الفرعية القانونية يف املستقبل        

عملــية وأن عــددا مــن الفرعــية القانونــية قــد أحــرزت تقّدمــا كــبريا يف معاجلــة املســائل القانونــية ال  
 .املبادرات املقّدمة يف ورقة العمل ستستفيد من إشراك اللجنة الفرعية القانونية إشراكا وثيقا

واتفقـت اللجـنة عـلى دعـوة مديـر أمانـة الفريق املختص برصد األرض إىل إبالغ اللجنة                 -٣١
يذية املمتدة على عشرة أعوام الفرعـية العلمـية والتقنـية بانـتظام بالـتقّدم احملـرز يف تنفيذ اخلطة التنف           

للمـنظومة العاملـية لـنظم رصـد األرض، وعـلى ضـرورة دعـوة رئـيس اللجنة الدولية املعنية بالنظم                     
 .العاملية لسواتل املالحة إىل إبالغ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بانتظام بأنشطة اللجنة الدولية

لدولـية املعنـية بالـنظم العاملية لسواتل       ورئـي فـيما يـتعلق باقـتراح دعـوة رئـيس اللجـنة ا               -٣٢
املالحــة إىل إبــالغ اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية باخلدمــات املقّدمــة يف جمــال الــنظم العاملــية   

 .لسواتل املالحة، أنه ينبغي أيضا إعالم اللجنة الفرعية القانونية

يف عمــل اللجــنة ورأت وفــود أن مــن غــري املناســب للجــنة الفرعــية القانونــية أن تــنظر   -٣٣
 .الدولية اآلنفة الذكر ألن اختصاصات هذه األخرية ال تشمل املسائل القانونية

وأُبـدي رأي مفاده أن الفريق العامل الذي قد تنشئه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف              -٣٤
 املسـتقبل لكـي يتـناول مفهـوم قواعـد الطـريق بشـأن العملـيات الفضـائية يف املستقبل ينبغي أن                     

 .يقيم أيضا صالت تعاونية باللجنة الفرعية القانونية
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وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه، نظـرا ألن االتفـاق املـنظم ألنشطة الدول                        -٣٥
عــلى ســطح القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى كــان قــد نــّص مــن قــبلُ عــلى إمكانــية حتديــد 

ا مــناطق دولــية علمــية مــناطق عــلى ســطح القمــر وعــلى ســطوح أجــرام مساويــة أخــرى بصــفته
حمـتفظا ـا ينـبغي االتفـاق عـلى اختاذ ترتيبات خاصة حلمايتها، ونظرا ألن مسألة نقل الركاب        
إىل الفضــاء ســتحتاج إىل حتلــيل دقــيق للمســائل القانونــية املتصــلة ــا، فــإن مــن املستصــوب أن 

ر يف تلك اجلوانب وأن     تدعـى املـنظمات غـري احلكومـية العاملة يف اال القانوين أيضا إىل النظ              
 .تعلم اللجنة الفرعية القانونية بشأا

وأبـدي رأي مفـاده أن مسـألة محايـة وحفـظ املـناطق احملـّددة عـلى سـطح القمر وعلى                -٣٦
ــأثري الوجــود البشــري عــلى         ــبغي أن تشــمل بوجــه خــاص ت ــة أخــرى ين  ســطوح أجــرام مساوي

 .سطح القمر

لفـريق الرفـيع املسـتوى املعـين باستكشاف     وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن ا             -٣٧
الفضــاء، الــذي انعقــد أثــناء الــدورة، قــّدم نظــرات نــافذة بشــأن اجلهــود التعاونــية يف جمــال           
االستكشـاف الـيت هـي مهمـة لكـل مـن الـبلدان املـرتادة وغـري املـرتادة للفضـاء، ومن شأا أن                       

 .تسهم يف النظر يف دور اللجنة وأنشطتها يف املستقبل

ا أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن مــن املهــم توجــيه اهــتمام خــاص          وكمــ -٣٨
لذلـك سيستفاد لدى النظر يف دور     . الحتـياجات الـبلدان النامـية إىل بـناء القـدرات والتدريـب            

اللجـنة وأنشـطتها يف املسـتقبل مـن العمـل املضـطلع بـه يف إطـار بنود أخرى من جدول أعمال           
 ".الفضاء والتعليم: تمعالفضاء وا"اللجنة، كالبند املعنون 

واتفقـت اللجـنة أيضـا عـلى أن بعـض املسـائل الـيت عوجلـت يف ورقـة العمل، وخاصة                        -٣٩
اسـتدامة األنشـطة الفضـائية أمـدا طويال، ومحاية وحفظ مناطق حمّددة على سطح القمر وعلى                  

تفيد سـطوح أجـرام مساويـة أخرى، واملسائل ذات الصلة بتطوير نقل الركاب إىل الفضاء ستس              
واتفقـت اللجـنة عـلى ضرورة حتديد    . مـن حتالـيل أخـرى تقـوم ـا مـنظمات دولـية ذات صـلة               

 .املنظمات ذات الصلة ودعوهتا إىل إبالغ اللجنة وفقا ملعايري توضع يف املستقبل

واتفقــت اللجــنة عــلى أن تواصــل، يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني الــيت ســتعقد يف عــام   -٤٠
 .جنة وأنشطتها يف املستقبل، النظر يف دور الل٢٠٠٨
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 عضوية اللجنة -٤ 
 

انظــر (أحاطــت اللجــنة عــلما بطلــيب بوليفــيا وسويســرا االنضــمام إىل عضــوية اللجــنة    -٤١
 ).A/AC.105/2007/CRP.7 وA/AC.105/2007/CRP.12الوثيقتني 

واتفقـت اللجـنة عـلى أن توصـي اجلمعـية العامـة يف دورهتـا الثانية والستني اليت ستعقد          -٤٢
 . بأن تصبح بوليفيا وسويسرا عضوين يف اللجنة٢٠٠٧يف عام 

  
  صفة مراقب   -٥ 

الحظـت اللجـنة أن منظمـتني حكوميتني دوليتني، مها املنظمة األفريقية لرسم اخلرائط               -٤٣
واملنظمة األوروبية لألحباث الفلكية يف نصف الكرة األرضية         (AOCRS)واالستشـعار عـن بعد      

، قــد قّدمــت طلــبات   (SWF)ومــية، هــي مؤسســة العــامل اآلمــن     اجلــنويب، ومــنظمة غــري حك  
للحصـول عـلى صفة مراقب لدى اللجنة وأن املراسالت ذات الصلة واألنظمة األساسية لتلك               

  A/AC.105/2007/CRP.9انظــر الوثــائق   (املــنظمات قــد أتيحــت أثــناء الــدورة الراهــنة للجــنة        
 ).A/AC.105/2007/CRP.10 وA/AC.105/2007/CRP.8و

وقـّررت اللجـنة أن توصـي مبـنح املـنظمة األفريقية لرسم اخلرائط واالستشعار عن بعد                  -٤٤
 .صفة املراقب الدائم

وبيـنما الحظــت اللجــنة اهــتمام املــنظمة األوروبـية لألحبــاث الفلكــية يف نصــف الكــرة    -٤٥
تكن  األرضـية اجلـنويب، فقـد قـررت أال توصـي مبنحها صفة املراقب الدائم ألن هذه املنظمة مل         

وطُلب إىل األمانة إبالغ هذه . حاضـرة يف دورة اللجـنة لكـي جتيـب عـلى أسئلة أعضاء اللجنة             
 .املنظمة بقرار اللجنة

 إىل إعـادة تقدمي    (SWF)واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه ينـبغي دعـوة مؤسسـة العـامل اآلمـن                    -٤٦
ــدورة اخلامســة واألربعــني للجــنة الفر     ــبها، وإىل املشــاركة بصــفة مراقــب يف ال عــية العلمــية  طل

. والتقنـية، والدورة السابعة واألربعني للجنة الفرعية القانونية والدورة احلادية واخلمسني للجنة          
 .وطلبت اللجنة إىل األمانة إعالم هذه املؤسسة بقرارها

وأبـدي رأي مفـاده أن مؤسسـة العـامل اآلمـن هـي منظمة حديثة العهد وأنه حري باللجنة                     -٤٧
 .ل على أنشطة هذه املنظمة قبل أن تتخذ قرارا مبنحها صفة املراقبأن تطَّلع بشكل أفض

وأبـدي رأي مفـاده أنـه عند منح صفة مراقب دائم، ينبغي أن تطّبق على قدم املساواة               -٤٨
وكان من . ١٩٩٠املـبادئ التوجيهـية الـيت وضـعتها اللجـنة يف دورهتا احلادية والثالثني يف عام            
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طـــاع اخلـــاص ميكـــنها أن تتـــيح ســـبال جديـــدة للـــتعاون،  رأي ذلـــك الوفـــد أن مؤسســـات الق
 .وخصوصا مع البلدان النامية

وأبــدي رأي مفــاده أن القواعــد الــيت تطــّبق عــلى مــنح صــفة املراقــب ينــبغي مراجعــتها  -٤٩
نظـرا إىل أن اإلطـار الـذي جتـري فـيه األنشطة الفضائية قد شهد تغيرا كبريا منذ انعقاد الدورة             

 .للجنةالثالثة والثالثني 
  

  ندوة حول الفضاء واملياه     -٦ 
ــنواا        -٥٠ ــدوة ع ــدورة التاســعة واألربعــني للجــنة، عقــدت ن ــناء ال ــيه أث ــا اتفــق عل ــاً مل وفق

وقــد استكشـفت هـذه الـندوة دور تطبــيقات    . ٢٠٠٧يونـيه  / حزيـران ١١يف " الفضـاء واملـياه  "
ارد املائــية يف العــامل، كمــا تكنولوجــيا الفضــاء يف التصــدي للــتحديات العاملــية الــيت تواجــه املــو 

ناقشـت الـندوة االستراتيجيات واألدوات الالزمة لضمان سبل الوصول على نطاق أوسع ملياه           
وناقشــت الــندوة أيضــا الكيفــية الــيت ميكــن ــا لــألدوات واحللــول . مأمونــة ونظــيفة ومســتدامة

م املوارد املائية   الفضـائية أن تسـاعد صـّناع القـرار عـلى تنفيذ سياسات مستدامة بشأن استخدا               
مـن أجـل إبـراز الفـرص املـتاحة لرصـد املـوارد املائـية وإدارهتـا مـن خالل تكنولوجيات الفضاء                 

 ).النمسا(بيكيل . وقد أدار الندوة ل. والتعاون الدويل

البــيانات الفضــائية وإدارة املــوارد : "وقّدمــت العــروض اإليضــاحية التالــية أثــناء الــندوة  -٥١
الفضاء واملياه من أجل    "؛  )النمسا(ليخم  . قّدمه ف "  واليات قضائية خمتلفة   املائـية بالتعاون بني   

ــنغر . قّدمــه ي" احلــياة ــية  "؛ )اليونســكو(بريي ــوارد املائ ــنظم الفضــائية يف إدارة امل ــه " دور ال  قّدم
ــنان . ك ــندية ألحبــاث الفضــاء   (راضاكريش ــيات الرصــد    "؛ )املؤسســة اهل ــتقّدم احملــرز يف عمل ال

؛ )املفوضــية األوروبــية(بـيلوارد  . قّدمــه أ"  السـطحية والبيــئة الــبحرية يف أفريقـيا  النظامـية للمــياه 
 قّدمـــه " اســتخدام تكنولوجـــيا الفضــاء يف إدارة املـــوارد املائــية مـــن مــنظور أمـــريكا الالتينــية     "
: وهذه العروض كلها متاحة على العنوان التايل على شبكة اإلنترنت         ). كولومبـيا (أريفـالو   . ك

http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/2007/symposium.html. 

والحظـت اللجـنة مـع التقدير أن الندوة قّدمت ألعضاء اللجنة رؤية نافذة متكّنهم من              -٥٢
فهـم الفـرص التقنـية الـيت تتـيحها تكنولوجـيا الفضـاء إلدارة املـوارد املائية، إذ أا تربز أمثلة ملا                       

إجنــازات دولــية يف جمــال الــتعاون عــلى اســتخدام   حتقّــق عــلى الصــعيدين الوطــين والــدويل مــن   
 .تكنولوجيا الفضاء يف إدارة املوارد املائية إدارة مستدامة
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  الفريق الرفيع املستوى املعين باستكشاف الفضاء         -٧ 
 من قرار  ٤٩وفقـا ملـا اتفقـت علـيه اللجـنة يف دورهتـا التاسـعة واألربعـني، وعمـال بالفقرة                      -٥٣

 اجتماع لفريق رفيع املستوى معين     ٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  ١٢، عقـد يف     ٦١/١١١اجلمعـية العامـة     
وقــد أتــاح هــذا الفــريق فرصــة ألعضــاء اللجــنة لكــي يتناقشــوا حــول دوافــع  . باستكشــاف الفضــاء

األنشـطة اجلاريـة واملخطّـط هلـا بشـأن استكشـاف الفضـاء وجوانـب تلـك األنشـطة والـدور الـذي             
حدة يف املسـتقبل مـن حيـث إتاحـة منـتدى للبلدان املرتادة              ميكـن أن تضـطلع بـه مـنظومة األمـم املـت            

 .وغري املرتادة للفضاء على السواء لكي تتباحث حول املسائل ذات الصلة باستكشاف الفضاء

ــنـز . ب. وقــّدم عروضــا إيضــاحية يف هــذا الســياق كــل مــن ج    -٥٤ ــية (هيغي اإلدارة الوطن
نــيابة عــن الوكالــة (أبــيودون . أ. ، وأ)كــيةلـلمالحة اجلويــة والفضــاء، الواليــات املــتحدة األمري 

وكالـــة الفضـــاء (دي كوكـــر . ، وج)الوطنـــية للبحـــث والـــتطوير يف جمـــال الفضـــاء، نـــيجرييا 
ــية  ــا(األوروبـ ــان))إيسـ ــيم -، وشـ ــا   (وو كـ ــة كوريـ ــيا، مجهوريـ ــوم والتكنولوجـ ــر العلـ  ، )وزيـ

ــوف . وف كيخ سوباكينســ. ف. ، وي)مركــز كلديــيش االحتــادي، االحتــاد الروســي    (مريون
، )وكالـة الفضـاء الوطنـية، ماليزيا   (عـثمان   . ، وم )مركـز تسـينكي االحتـادي، االحتـاد الروسـي         (

ــية  (، وتســان واي )املؤسســة اهلــندية ألحبــاث الفضــاء  (ســوريش . ن. وب إدارة الفضــاء الوطن
ــينية ــلى اإلنترنــــت    ). الصــ ــتايل عــ ــنوان الــ ــلى العــ ــتاحة عــ ــاحية مــ ــذه العــــروض اإليضــ : وهــ

http://www.unoosa.org/oosa/COPUOS/2007/panel.html. 

 -اســتراتيجية االستكشــاف العاملــية : "وأحاطــت اللجــنة عــلما أيضــا بالوثــيقة املعــنونة  -٥٥
 وكالة فضائية ووزعت على اللجنة     ١٤، وقـد شـاركت يف إعدادهـا         "إطـار مـن أجـل التنسـيق       

 .A/AC.105/2007/CRP.6يف الوثيقة 

فريق الرفيع املستوى قّدم رؤية نافذة إىل املبادرات  والحظـت اللجـنة مـع الـتقدير أن ال          -٥٦
الوطنـية والعاملـية اجلاريـة يف جمال استكشاف الفضاء، ومن شأا أن تكون مفيدة أثناء مناقشة                 

وكانــت هــناك مســألة بذاهتــا تــتعلق بالصــلة احملــتملة بــني   . دور اللجــنة وأنشــطتها يف املســتقبل
 .ةاللجنة واستراتيجية االستكشاف العاملي

  
  " عاما من اإلجنازات الفضائية   ٥٠"املعرض املعنون    -٨ 

 من الدول األعضاء ومنظمات األمم ٣٠الحظـت اللجـنة مع التقدير أن ما يزيد على     -٥٧
 املـــتحدة واملـــنظمات الدولـــية قـــد ســـامهت يف املعـــرض املـــتعدد اجلنســـيات حـــول املوضـــوع    

 يف و ٢٠٠٧يونيه  / حزيـران  ٢٩ إىل   ٦الـذي نظّـم مـن       "  عامـا مـن اإلجنـازات الفضـائية        ٥٠"
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االحتاد الروسي، : وكانـت الـدول واملـنظمات التالـية مشـاركة يف املعرض     . مركـز فييـنا الـدويل     
اســبانيا، أملانــيا، إندونيســيا، إيطالــيا، تايلــند، اجلزائــر، الصــني، كــندا، لبــنان، مالــيزيا، املغــرب،  

نيا العظمى وإيرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا،      اململكـة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطا      
، االحتاد )إيسا(اهلـند، هـنغاريا، الواليـات املـتحدة األمريكـية، اليابان، وكالة الفضاء األوروبية              

الـدويل لالتصـاالت، بـرنامج األمـم املـتحدة للبيـئة، مفوضـية األمـم املـتحدة لشؤون الالجئني،                    
اث الفضــاء، االحتــاد الــدويل لــلمالحة الفضــائية،   مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، جلــنة أحبــ  

 اجلمعــية الدولــية للمســح التصــويري واالستشــعار عــن بعــد، الســنة الدولــية للفــيزياء الشمســية   
. ، االجــتماع املشــترك بــني وكــاالت األمــم املــتحدة بشــأن أنشــطة الفضــاء اخلــارجي)٢٠٠٧(

الطقس "سائط خمّصصة ملوضوع وقـد وضـعت يف سـاحة مركـز فييـنا الـدويل حافلة متعددة الو          
 ". أداة تعليمية مع الشمس-الطقس الفضائي وأوروبا "تابعة ملشروع " الفضائي

  
  الربنامج الزمين ألعمال اللجنة وهيئتيها الفرعيتني                         -ياء  

اتفقـت اللجـنة عـلى اجلدول الزمين املؤقت التايل لدورهتا ودوريت هيئتيها الفرعيتني يف          -٥٨
 :٢٠٠٨عام 

 
  التاريخ  ن املكا 
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٢-١١ فيينا

 اللجنة الفرعية القانونية ٢٠٠٨أبريل / نيسان١١ -مارس / آذار٣١ فيينا

 ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٠-١١ فيينا
 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي

   يف األغراض السلمية

 
 

 


