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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           
 الدورة احلادية واألربعون         

    ٢٠٠٤فرباير    / شباط   ٢٧-١٦فيينا،    
مشروع تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا احلادية   

   ٢٠٠٤فرباير /اط شب٢٧ إىل ١٦واألربعني، املعقودة يف فيينا من 
   إضافة  

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء  -ثالثا 
   )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 

، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية النظر يف        ٥٨/٨٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١
 من قــرار اجلمعيـة    ١٩وعمـال بالفقـرة     . بتنفـيذ توصـيات اليونيسـبيــس الثالـث        املـتعلق    ٦البـند   
، ٦٠٣، طلبــت اللجــنة الفرعــية إىل الفــريق العــامل اجلــامع الــذي أنشــأته يف جلســتها   ٥٨/٨٩

 .فرباير، أن ينظر يف هذه املسألة/ شباط١٨املعقودة يف 

ّرت اللجـنة الفرعـية توصيات      فـرباير، أقـ   /شـباط [...] ، املعقـودة يف     [...]ويف اجللسـة     -٢
الفـريق العـامل اجلـامع بشـأن تنفـيذ توصـيات اليونيسـبيس الثالث، حسبما هي واردة يف تقرير                    

 [...]).انظر املرفق (الفريق العامل 
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وايطاليا والربتغال  )  االسالمية –مجهورية  (وألقـى كـلمة يف اطار هذا البند ممثلو ايران            -٣
ــيزيا    ــندا ومال ــندا     والصــني وفرنســا وك ــربيطانيا العظمــى وايرل ــتحدة ل  واملكســيك واململكــة امل

 [...].الشمالية والنمسا واهلند واليابان واليونان و

ــة الفضــاء         -٤ ــه املراقــب عــن وكال ــية إىل عــرض إيضــاحي قدَّم واســتمعت اللجــنة الفرع
 ".إدارة املوارد املائية يف أفريقيا: (TIGER)مبادرة تايغر "حول ) إيسا(األوروبية 

 :وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية لكي تنظر فيها -٥

أنشطة : الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية               )أ( 
 ؛Add.1) و A/AC.105/C.1/2004/CRP.4 و Add.1 و (A/AC.105/816الدول األعضاء 

أنشطة :  األغـراض السلمية   الـتعاون الـدويل يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف            )ب( 
املـــنظمات الدولـــية الـــيت أســـهمت يف تنفـــيذ توصـــيات مؤمتـــر األمـــم املـــتحدة الثالـــث املعـــين   

ــلمية      ــراض الســـ ــتخدامه يف األغـــ ــارجي واســـ ــاء اخلـــ ــاف الفضـــ   (A/AC.105/819باستكشـــ
 ؛A/AC.105/C.1/2004/CRP.5)و 

ســلمية عــن مشــروع تقريــر جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ال   )ج( 
ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثالــث   ــرابع   : تنف ــرفقات األول إىل ال ــرابع وامل الفصــول األول إىل ال

A/AC.105/C.1/L.272)و Add.1 إىل Add.4و (A/AC.105/C.1/2004/CRP.17؛ 

مـــلخص اســـتنتاجات فـــريق العمـــل املعـــين بالصـــحة العمومـــية وتوصـــياته         )د( 
 ؛(A/AC.105/C.1/2004/CRP.6)واالجراءات اليت اختذها 

ــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين          )ه(  مشــروع الــتقرير عــن تنفــيذ توصــيات مؤمت
): اليونيســـبيس الثالـــث(باستكشـــاف الفضـــاء اخلـــارجي واســـتخدامه يف األغـــراض الســـلمية  

التعلـيقات الـواردة من الدول األعضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية               
 ؛Add.1) و(A/AC.105/C.1/2004/CRP.9م املتحدة ومن هيئات األم

الـترابط بـني توصـيات مؤمتـر األمـم املـتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء                 )و( 
واالجراءات املنادى باختاذها ) اليونيسبيس الثالث(اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السلمية      

القمة العاملي للتنمية املستدامة وخطة     يف اعـالن األمـم املـتحدة بشأن األلفية وخطة تنفيذ مؤمتر             
 ؛(A/AC.105/C.1/2004/CRP.10)) املرحلة األوىل(عمل مؤمتر القمة العاملي جملتمع املعلومات 

ــا     )ز(  ــبغي إيالؤهـ ــة الـــيت ينـ ــة األولويـ ــائية حـــول درجـ ــة االستقصـ ــتائج الدراسـ نـ
 واســتخدامه يف لتوصــيات مؤمتــر األمــم املــتحدة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي   



 

3  
 

A/AC.105/C.1/L.276/Add.2

ــراض الســلمية   ــث (األغ ــد    ) اليونيســبيس الثال ــناوهلا بع ــيت مل جيــر ت  /A/AC.105/C.1/2004)ال

CRP.11)؛ 

مـلخص اسـتنتاجات فـريق العمـل املعـين بـزيادة الوعي وتوصياته واالجراءات              )ح( 
 .(A/AC.105/C.1/2004/CRP.15)اليت اختذها 

 الـيت بذهلا رؤساء وأعضاء أفرقة العمل        والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اجلهـود            -٦
اإلثـين عشـر اليت أنشأهتا جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الرابعة               
واألربعـني واللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف دورهتا األربعني، من أجل إحراز تقّدم يف تنفيذ                

 .ن عنهاتوصيات اليونيسبيس الثالث اليت هم مسؤولو

 :والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن أفرقة العمل التالية قدَّمت تقاريرها اخلتامية -٧
 

 التقارير اخلتامية املقدَّمة
التقدمي شفويا إىل 
 اللجنة الفرعية

) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

A/AC.105/C.1/L.275  مجهورية ايران
 االسالمية

االحتاد الروسي 
يران ومجهورية ا
االسالمية 

واجلمهورية العربية 
 السورية

صوغ استراتيجية عاملية شاملة 
 لرصد البيئة

١- 

A/AC.105/C.1/2004/CRP.12 حتسني إدارة املوارد الطبيعية  اهلند اهلند
 لألرض

٢- 

A/AC.105/C.1/L.269 ٤ حتسني التنّبؤ بالطقس واملناخ الربتغال الربتغال- 

A/AC.105/C.1/L.273 الصني وفرنسا  كندا
 وكندا

تنفيذ نظام عاملي متكامل 
إلدارة جهود ختفيف الكوارث 
 الطبيعية ودرئها واإلغاثة منها

٧- 

A/AC.105/C.1/L.274 إيطاليا والواليات  إيطاليا
 املتحدة األمريكية

حتسني الوصول عامليا إىل 
الشبكات الفضائية للمالحة 

وحتديد املواقع وحتسني توافق 
 تلك الشبكات

١٠-

A/AC.105/C.1/L.264  تعزيز التنمية املستدامة بتطبيق  نيجرييا
 )ب(نتائج أحباث الفضاء

١١-

A/AC.105/C.1/2004/CRP.13 تعزيز بناء القدرات بتنمية  اليابان اليابان
املوارد البشرية وزيادة موارد 

 امليزانية

١٧-
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 التقارير اخلتامية املقدَّمة
التقدمي شفويا إىل 
 اللجنة الفرعية

) رؤساء(رئيس 
  )أ(التوصية الفريق

A/AC.105/C.1/2004/CRP.14 النمسا والواليات  النمسا
 ة األمريكيةاملتحد

إذكاء وعي متخذي القرارات 
واجلمهور عامة بأمهية األنشطة 

 الفضائية

١٨-

A/AC.105/L.246  حتديد مصادر متويل جديدة  فرنسا
ومبتكرة لدعم تنفيذ توصيات 

 )ب(اليونيسبيس الثالث

٣٢-

 
عالن فيينا بشأن   إ: األلفية الفضائية "أرقـام التوصـيات هي حسب ترتيب ظهورها يف القرار املعنون             )أ(

تقريــر مؤمتــر األمــم انظــر (، الــذي يتضــّمن الــنص الكــامل لكــل توصــية  :الفضــاء والتنمــية البشــرية
-١٩املـتحدة الثالـث املعـين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،       

 .١ األول، القرار ، الفصل)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠
قـدَّم فـريق العمـل املعـين بالتنمـية املسـتدامة وفـريق العمـل املعـين مبصادر التمويل املبتكرة تقريريهما                       )ب(

اخلتامـيني إىل الـدورة األربعـني للجـنة الفرعـية والـدورة السادسة واألربعني للجنة استخدام الفضاء                  
 .اخلارجي يف األغراض السلمية

  
) ٩التوصية  (الفرعـية بارتـياح أن فريق العمل املعين بتبادل املعارف           والحظـت اللجـنة      -٨

ــبــة مــن األرض     ــريق العمــل املعــين باألجســام القري ــيــة  ) ١٤التوصــيـة (وف ــا اللجــنــة الفرع بلَّـغ
وكـان الـتقرير املؤقت     . بالـتقّدم الـذي أحـرزاه وبـالعمل الـــذي اضـطلعــا بـه حـىت ذلـك احلـني                   

ألجســــام القريــــبة مــــن األرض مــــتاحا للجــــنة الفرعــــية يف الوثــــيقة  لفــــريق العمــــل املعــــين با
A/AC.105/C.1/2004/CRP.30. 

والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير املسـامهات يف عمـل أفرقة العمل اليت قامت هبا                -٩
دولية ومنظمات غري حكومية    -كـيانات يف مـنظومة األمـم املتحدة وكذلك منظمات حكومية          

 .ئم لدى اللجنةهلا صفة املراقب الدا

واتفقـت اللجـنة الفرعـية على أن تقدير حالة تنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث ينبغي                -١٠
أن تكـون موضوعية وعملية يف آن واحد وأن سبل املضي قُدما يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس                
ــيذ تلــك            ــدرة عــلى تنف ــية، وكذلــك الق ــايري واضــحة وواقع ــوم عــلى مع ــث ينــبغي أن تق الثال

 .ياتالتوص

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى ضرورة متابعة عمل أفرقة العمل بتحديد وتنفيذ خطط                 -١١
 .عمل ذات أهداف ووسائل ومهام حمّددة
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والحظـت اللجـنة الفرعـية أن الـدول األعضـاء مستمرة يف تنفيذ توصيات اليونيسبيس        -١٢
خــالل الــتعاون الثالــث مــن خــالل بــرامج وطنــية ومــن خــالل الــتعاون الثــنائي، وكذلــك مــن    

والـتكامل على الصعيد الدويل بتيسري من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية               
 .وجلنتيها الفرعيتني على كال الصعيدين اإلقليمي والدويل

والحظـت اللجنة الفرعية مع التقدير تقارير الدول األعضاء عن ترويج وتنظيم أنشطة              -١٣
 . بأسبوع الفضاء العامليوصولة لعامة الناس احتفاال

واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى ضــرورة أن تعــزِّز الــدول األعضــاء جهودهــا مــن أجــل    -١٤
الـنهوض ببـناء القـدرات، بوسـائل مـنها التعاون والتنسيق مع اللجنة ومع منظمات أخرى مثل                  

 رصد األرض   واللجنة املعنية بسواتل  ) اليونسكو(مـنظمة األمـم املـتحدة للتربـية والعلم والثقافة           
 .واالحتاد الدويل للمالحة الفضائية

ــنافع اقتصــادية        -١٥ ــتوفري م ــية أن اســتعمال تكنولوجــيا الفضــاء ل والحظــت اللجــنة الفرع
واجتماعـية، وكذلـك للوفـاء باالحتـياجات امللموسـة لـدى الـبلدان النامية، ينبغي أن ينتقل من                  

 .مرحلة االختبار إىل مرحلة التنفيذ

 الفرعـية أن الفـريق العـامل الـذي أنشـأته اللجـنة لكـي يـتولّى إعداد                   والحظـت اللجـنة    -١٦
تقريـر بغـية تقدميـه إىل اجلمعـية العامـة يف دورهتـا التاسـعة واخلمسني من أجل استعراض التقّدم                     

ــة       ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــث، عقــد، وفق ــيذ توصــيات اليونيســبيس الثال ، ٥٨/٨٩احملــرز يف تنف
ورة احلاديـة واألربعـني للجـنة الفرعـية برئاسة نيكالس هيدمان      مشـاورات غـري رمسـية أثـناء الـد         

 ٢٦ و١٩وقـــد ُعقـــدت مثـــاين جلســـات مـــن املشـــاورات غـــري الرمســـية مـــا بـــني   ). الســـويد(
 .٢٠٠٤فرباير /شباط

وأثـناء املشـاورات غـري الرمسـية، أُجري استعراض ملشروع النص بشأن الفصول األول              -١٧
أمــا فــيما يــتعلق بالفصــلني  . لــرابع بغــية إبــداء تعلــيقات عامــة إىل الــرابع واملــرفقات األول إىل ا

ــتقرير، فقــد اُتفــق عــلى أن مشــروع قائمــة العناصــر املــراد      اخلــامس والســادس مــن مشــروع ال
، A/AC.105/C.1/2004/CRP.31إدرجاهـــا يف ذيـــنك الفصـــلني، حســـبما هـــو وارد يف الوثـــيقة 

 .سيوفِّر مبادئ توجيهية لصوغ مشروع نص

، ســوف ُتعقــد اجلولــة القادمــة مــن ٥٨/٨٩نــه، وفقــا لقــرار اجلمعــية العامــة ولوحــظ أ -١٨
. مشـاورات الفـريق العـامل غـري الرمسـية أثـناء الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعية القانونية                

ــري الرمســية يف      ــبدأ املشــاورات غ ــلى أن ت ــق ع ــارس / آذار٣١واُتف ، لكــي ُيشــَرع يف  ٢٠٠٤م
ولوحـظ أن أي تعلـيقات أخرى ترد من   .  بكاملـه فقـرة فقـرة      اسـتعراض نـص مشـروع الـتقرير       
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مارس / آذار ٨الـدول األعضـاء يف جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية حىت                  
 سـتؤخذ يف االعتـبار يف مشـروع الـتقرير الـذي سـيتاح لـلجولة القادمة من املشاورات                    ٢٠٠٤

 .غري الرمسية
  

   ة األرضي-الفيزياء الشمسية  -عاشرا 
، نظـــرت اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف ٥٨/٨٩وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -١٩

 .األرضية-بند منفرد للمناقشة بشأن الفيزياء الشمسية/مسألة

وألقـى كـلمة يف إطـار هـذا البـند ممـثّلو الصني وفرنسا وكندا وكوبا واهلند والواليات                    -٢٠
 .املتحدة األمريكية واليابان

عت اللجــنة الفرعــية إىل العــروض اإليضــاحية العلمــية والتقنــية التالــية حــول        واســتم -٢١
 :األرضية-موضوع الفيزياء الشمسية

 ، قدَّمه ممثِّل النمسا؛"األرض-بيئة بالزما الشمس" )أ( 

، "األرضية-مسـامهة يف الفيزياء الشمسية    : (CORONAS-F)أف  -كورونـاس " )ب( 
 قدَّمه ممثِّل اإلحتاد الروسي؛

االقتصـادية فـيما يـتعلق بتنفـيذ برامج         -األمهـية العلمـية والـنجاعة االجتماعـية       " )ج( 
 ، قدَّمه ممثِّل اإلحتاد الروسي؛"األرضية-بشأن الفيزياء الشمسية

، "(International Living with a Star (ILWS)) الربنامج الدويل للعيش مع جنم" )د( 
 قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛

 International Living with)أوروبية إىل الربنامج الدويل للعيش مع جنم نظـرة  " )ه( 

a Star)" ،قدَّمه املراقب عن اإليسا؛ 

، قدَّمه "تقريـر الفـرقة العاملـة بشـأن عـلم الفلـك الراديوي والطيف الراديوي         " )و( 
 .املراقب عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

ــيزياء الشمســية  واتفقــت اللجــنة ال  -٢٢ األرضــية هامــة يف استكشــاف  -فرعــية عــلى أن الف
اكلــيل الشــمس وفهــم كيفــية اشــتغال الشــمس؛ وفهــم اآلثــار الــيت ميكــن أن تــلحق بــالغالف     
املغنطيسـي لـألرض وبيـئة األرض ومـناخها بسـبب التغّيرات يف الشمس؛ واستكشاف البيئات                

. فاعلــه مــع الفضــاء مــا بــني الــنجوم املؤيَّــنة للكواكــب؛ وبلــوغ حــدود غــالف اهللــيوم وفهــم ت 
واتفقـت اللجـنة الفرعـية أيضا على أنه، نظرا العتماد اجملتمع أكثر فأكثر على النظم الفضائية،                 
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فقـد بـات مـن األساسـي فهــم الكيفـية الـيت ميكـن أن تؤثِّـر هبــا أحـوال الطقـس يف الفضـاء الــيت            
ــنظم ا     ــيها التغــّيرات يف الشــمس، عــلى أشــياء مــنها ال ــيق االنســان يف  تتســبَّب ف لفضــائية، وحتل

الفضـاء، ونقـل القـدرة الكهربائية، واالتصاالت الراديوية على ترّددات عالية، واإلشارات اليت              
تبــثّها الشــبكة العاملــية لســواتل املالحــة والــرادار البعــيد املــدى الــذي تســتعمله تلــك الســواتل،    

 .ات شاهقةوكذلك على رفاه املسافرين على منت طائرات حتلّق على ارتفاع

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن العواصــف املغنطيســية احلــاّدة، الــناجتة عــن القذفــات          -٢٣
االكليلـية الضـخمة، تسـّببت يف تعطّل العديد من سواتل االتصاالت املوجودة يف املدار الثابت                 

واتفقت اللجنة  . بالنسـبة لـألرض، وانقطاع اإلرسال الراديوي وانقطاع الكهرباء على األرض          
ى أن القـدرة عـلى التنـّبؤ بدقـة بـأحوال الطقـس يف الفضاء من شأهنا أن تساعد على جتنيب                 عـل 

اخلدمـات والـنظم الفضائية والنظم األرضية لتوليد القدرة الكهربائية آثار العواصف املغنطيسية             
 .احلاّدة وأن تساعد أيضا على التقليل من حّدة تلك االثار

ــية أيضــا أن   -٢٤ ــية     والحظــت اللجــنة الفرع ــثات علم ــّدة بع ــدت ع  وكــاالت الفضــاء أوف
 (Cluster)ومــن بــني هــذه البعــثات بعــثة كالســتر  . لدراســة الــتفاعالت بــني الشــمس واألرض 

 واملرصد الشمسي (ePOP) ومسبار التدفّق القطيب املعّزز (Double Star)وبعـثة الـنجم املـزدوج    
 .(Yohkoh) وبعثة يوهكوه (SOHO)واهليليوسفريي 

اللجـنة الفرعـية عـلى أن الـتعاون الـدويل يف أنشطة البحث والتطوير يف جمال                 واتفقـت    -٢٥
األرضية هام لكل البلدان، وال سيما البلدان النامية، نظرا الرتفاع تكاليف           -الفـيزياء الشمسـية   

 .تلك األنشطة

ــبادرة املســّماة     -٢٦ ــية أن امل ــع جنــم   "والحظــت اللجــنة الفرع ــيش م ــدويل للع ــربنامج ال " ال
(International Living with a Star)      األرضـية  - هـي بـرنامج تعـاوين يف جمـال الفـيزياء الشمسـية

اضـطُلع بـه مـن أجـل حفـز األحباث الفضائية وتعزيزها وتنسيقها بغية فهم العمليات اليت حتكم         
وأُفيد بأن هذا الربنامج يتألّف من  . األرض املـترابطة بصـفتها كـيانا متكامال       -مـنظومة الشـمس   
 يــتكّون مــن أكــثر مــن اثــنيت عشــرة بعــثة فضــائية دولــية مهمــتها احلصــول عــلى    أســطول دويل

بـيانات عـن سـلوك تلـك املـنظومة مـن خالل رصد الشمس وتغّيراهتا وقياس الظروف السائدة                   
والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن هـناك بعـثات فضـائية جديدة قيد        . يف الفضـاء بـني الـنجوم      

وتشــمل هــذه . يف العقــد القــادم" لــدويل للعــيش مــع جنــمالــربنامج ا"اإلعــداد لكــي تســاهم يف 
 والبعثة الساتلية الصغرى بيكار     (CORONAS-PHOTON)فوتون  -البعـثات مشروع كوروناس   

(Picard)يب - والساتل سوالر(Solar-B) واملسبار الشمسي (Solar Probe)وغريها ،. 
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بعني للجنة مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الثانية واألر -حادي عشر
   الفرعية العلمية والتقنية

، نظـــرت اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف ٥٨/٨٩وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -٢٧
اقـتراحات بشـأن مشـروع جـدول أعمال مؤقت لدورهتا الثانية واألربعني من املزمع تقدميه إىل       

 من ذلك القرار،    ١٩قـرة   وعمـال بالف  . جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية            
[...] املعقــودة يف [...] طلبــت اللجــنة إىل الفــريق العــامل اجلــامع، الــذي أُنشــئ يف جلســتها    

 .فرباير، أن ينظر يف مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية واألربعني/شباط

توصيات فـرباير، أقـّرت اللجـنة الفرعـية         /شـباط [...] ، املعقـودة يف     [...]ويف اجللسـة     -٢٨
الفـريق العامل اجلامع بشأن مشروع جدول األعمال املؤقت لدورهتا الثانية واألربعني، بصيغته             

 ).هبذا التقرير[...] انظر املرفق (الواردة يف تقرير الفريق العامل اجلامع 

فرباير إىل  / شباط ٢١والحظـت اللجـنة الفرعـية أن األمانـة حـّددت الفـترة املمتدة من                 -٢٩
 . موعدا النعقاد الدورة الثانية واألربعني للجنة الفرعية٢٠٠٥ مارس/ آذار٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 


