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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية   

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة السابعة واألربعون

        ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩-٨فيينا، 
      مشروع التقرير  
     إضافة    

    التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة  -أوالً  
 بنـد ال، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف      ٦٤/٨٦العامـة  عمالً بقرار اجلمعية   -١

 ".التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة"جدول األعمال من  ١٠

ــو االحتــاد الروســي وأملانيــا    وأدىل   -٢ ــاممثل يــا واهلنــد والواليــات   ريوالصــني ونيج وإيطالي
 .من جدول األعمال ١٠ يف إطار البندببيانات  املتحدة واليابان

 :نيالتالي نيوالتقني نيالعلمي اإليضاحينيرضني واستمعت اللجنة الفرعية إىل الع  -٣

 مه ممثل اليابان؛، قد"مة عن النظام الساتلي شبه السميتمقد" )أ( 

 .مه ممثل النمسا، قد"الفضائيةواملالحة ندوة االتصاالت أبرز مالمح "  )ب( 

 :جنة الفرعية الوثيقتان التاليتانوكان معروضا على الل  -٤

رة من األمانة العامـة عـن االجتمـاع الرابـع للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم         مذكّ )أ( 
 ؛(A/AC.105/948)العاملية لسواتل املالحة 
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يف إطار خطـة عمـل اللجنـة     ٢٠٠٩يف عام  ذةاملنفّتقرير األمانة عن األنشطة  )ب( 
 .(A/AC.105/950)لسواتل املالحة  الدولية املعنية بالنظم العاملية

واستعرضت اللجنة الفرعية املسائل ذات الصلة باللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة        -٥
لســواتل املالحــة والتطــورات األخــرية يف جمــال التطبيقــات العلميــة وتطبيقــات التكنولوجيــا         

 .هلذه النظم االبتكارية للنظم العاملية لسواتل املالحة والتطبيقات اجلديدة

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن اللجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة لسـواتل         -٦
تعزيـز التعـاون، حسـب االقتضــاء، يف    لملتقـى   لتكـون املالحـة قـد أُنشـئت علـى أسـاس طـوعي       

واقــع املســائل الــيت حتظــى باهتمــام أعضــائها املتبــادل فيمــا يتعلــق باخلــدمات املدنيــة لتحديــد امل   
واملالحــة وقيــاس الوقــت وخــدمات القيمــة املضــافة بواســطة الســواتل، وكــذلك بتوافــق نظــم    
الشــبكة العامليــة لســواتل املالحــة وقابليتــها للتشــغيل املشــترك، مــع زيــادة اســتخدامها يف دعــم    

 .التنمية املستدامة، وخاصة يف البلدان النامية

لرابــع للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أن االجتمــاع ا  -٧
إىل  ١٤بيترسـربغ، االحتـاد الروسـي، يف الفتـرة مـن       العاملية لسواتل املالحة قد عقـد يف سـانت  

وأن اجتماعهـا اخلـامس سـيعقد يف تورينـو، إيطاليـا، يف الفتـرة مــن        ٢٠٠٩سـبتمرب  /أيلـول  ١٨
والحظــت اللجنــة . ورويببالتعــاون مــع االحتــاد األ ٢٠١٠أكتــوبر /تشــرين األول ٢٢إىل  ١٨

الفرعية أيضـاً أن اليابـان ستستضـيف االجتمـاع السـادس للجنـة الدوليـة املعنيـة بـالنظم العامليـة           
 .٢٠١٢، وأن الصني ستستضيف االجتماع السابع يف عام ٢٠١١لسواتل املالحة يف عام 

م مـن  وأثنت اللجنة الفرعية على مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ملواصلته تقـدمي الـدع    -٨
 .هلا التابع دماتاخلخالل الدور الذي يؤديه كأمانة تنفيذية للجنة الدولية وكمنتدى مقدمي 

والحظت اللجنة الفرعية التقدم احملرز على صعيد خطة عمل اللجنة الدولية املعنيـة بـالنظم     - ٩
فتوحةبت باعتماد مبدأ الشفافية اجلديد يف تقدمي اخلدمات املالعاملية لسواتل املالحة ورح. 

١٠-     ــد ــدى مق ــة أن املشــاركني يف منت ــة الفرعي ــد واصــلوا   والحظــت اللجن مي اخلــدمات ق
مناقشة سبل تعزيز توافـق الـنظم احلاليـة واملقبلـة للشـبكات اإلقليميـة والعامليـة لسـواتل املالحـة          

واصــلوا النظــر يف مقترحــات بشــأن نشــر املعلومــات عــن    أــم وقابليتــها للتشــغيل املشــترك، و 
طيــف تتصـل ب اآلراء بشـأن مســائل   وااملفتوحـة وبشــأن رصـد أداء اخلــدمات، وتبـادل   اخلـدمات  

الحظت اللجنة الفرعية أن منتـدى مقـدمي اخلـدمات    كما  .خدمات املالحة الراديوية الساتلية
قــد عقــد اجتماعــه الرابــع بــالتزامن مــع االجتمــاع الرابــع للجنــة الدوليــة املعنيــة بــالنظم العامليــة   

 .لسواتل املالحة
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علــى النظــام العــاملي  باإلبقــاءوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أن الواليــات املتحــدة ملتزمــة    -١١
لتحديــد املواقــع باعتبــاره ركيــزة أساســية يف أي نظــام دويل ناشــئ يف الشــبكة العامليــة لســواتل  

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً تواصـل اسـتحداث تطبيقـات جديـدة للنظـام العـاملي            .املالحـة 
سيشــتمل ســاتالً،  ٣٠وعــالوة علــى الســواتل العاملــة حاليــاً والبــالغ عــددها    ،اقــعلتحديــد املو

 .٢٠١٠يف عام  ستطلق اليت GPS Block III فضائيةالركبة النظام أيضا على امل

١٢-   متـها الواليـات املتحـدة    والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير املسامهات النقدية الـيت قد
خلــارجي مــن تنفيــذ عــدد مــن األنشــطة املتعلقــة بــالنظم  والــيت مكنــت مكتــب شــؤون الفضــاء ا

مي اخلـدمات، مبـا   اللجنة الدولية لسواتل املالحـة ومنتـدى مقـد   أنشطة العاملية لسواتل املالحة و
 .يف ذلك تنظيم حلقات عمل إقليمية

يف نظـام سـواتل    ٢٤ وعـددها  السواتل األساسـية  كوكبةوالحظت اللجنة الفرعية أن   -١٣
وســيجري تشــغيلها يف إطــار   ،٢٠١٠الحتــاد الروســي ستنشــر يف عــام  الــدى ي املالحــة العــامل

 عـام  للنظام العاملي لسواتل املالحة الذي سيمتد تنفيـذه حـىت   اتلبعثه لاملوجربنامج االحتادي ال
٢٠٢٠. 

، املقبـل والحظت اللجنة الفرعية أن نظام غاليليو، وهو نظام سواتل املالحـة األورويب    -١٤
 ٣٠الــ الــسواتل  بـني  مـن   سـاتال  ١٨، بقـوام قـدره   ٢٠١٤يف عـام   متاحـا يصـبح  من املزمع أن 

، وأنـه جيـري تطـوير تكنولوجيـات اسـتقبال مبتكـرة وبـرامج تطبيقيـة مسـتندة إىل نظـام           ةاملزمع
يف  اأملانيـ يف نظـام غـاليليو   مبنشـآت االختبـار اخلاصـة ب   وأحاطت اللجنـة الفرعيـة علمـاً     .غاليليو
غـاليليو   لنظـام يف بيئـة االختبـار والتطـوير    لتطبيقـات املتنقلـة األرضـية و   لوير التطـ و االختبار بيئة

 .املوانئ املستخدمة يفونظم إرشاد حركة املالحة  البحريةاخلاصة حبلول املالحة  البحري

مشـروع نظـام غـاليليو     يمؤسسـ أحـد  والحظت اللجنـة الفرعيـة أن إيطاليـا، بوصـفها       -١٥
ــة بالنســبة لــألرض، قــد واصــلت تعزيــز    ومشــروع اخلدمــة املالحيــة التكم  ــة الثابت يليــة األوروبي

هـذه  ومواءمـة   ،مشاريع التطبيقات الوطنية وتطويرها ـدف زيـادة اسـتخدام املالحـة السـاتلية     
 .شاريع مع املشاريع األوروبيةامل

 املـدار الثابـت بالنسـبة إىل األرض    يفز حـة املعـز  الوالحظت اللجنة الفرعية أن نظام امل  -١٦
فـوق   تنفيـذه قـد بـدأ    فضـائي، نظـام تعزيـز   هـو  و ،النظام العاملي لتحديـد املواقـع  يستعني بي الذ

وقـد صـدرت املوافقـة علـى تنفيـذ املرحلـة التشـغيلية األخـرية مـن هـذا            .الفضاء اجلـوي اهلنـدي  
النظام اإلقليمـي اهلنـدي    تنفيذوسيبدأ أيضاً . ٢٠١١حبلول عام  هالنظام ومن املتوقع بدء تشغيل

ــع    لســوات ــد املواق ــى حتدي ــةل املالحــة، القــادر عل ــاً ســاتلياً مســتقالً،    م بدق ثلــى مســتخدماً نظام
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ثالثة منها يف مدار ثابت بالنسبة إىل األرض وأربعـة يف مـدار متـزامن     :ن سبعة سواتلوسيتضم
 .٢٠١٣-٢٠١٢ومن املتوقع تشغيل هذا النظام خالل الفترة  .معها

بان تعمل علـى التـرويج للنظـام السـاتلي شـبه السـميت       والحظت اللجنة الفرعية أن اليا  -١٧
ونظــام التعزيــز الســاتلي املتعــدد الوظــائف يف إطــار ســواتل النقــل املتعــددة الوظــائف، وكالمهــا 

الســاتل األول شــبه الســميت  ومــع أن .النظــام العــاملي لتحديــد املواقــعيعتمــد علــى نظــام تعزيــز 
ــام   ــيطلق يف عـ ــد ،٢٠١٠سـ ــدأ فقـ ــام التع  بـ ــغيل نظـ ــائف يف   تشـ ــدد الوظـ ــاتلي املتعـ ــز السـ زيـ

 .ودةاجلدمات عالية خبمنذ ذلك احلني  يزود الطائرات هو، و٢٠٠٧سبتمرب من عام /أيلول

 لمالحـة لالصـيين  السـاتلي  والحظـت اللجنـة الفرعيـة أن السـاتل الثالـث ضـمن النظـام          -١٨
Compass/BeiDou طائفـة  ه يف وجيـري اسـتخدام   ٢٠١٠يناير /قد أطلق بنجاح يف كانون الثاين

من ااالت املتنوعة مثل رسم اخلرائط واالتصاالت واحلفاظ على املياه وصـيد األمسـاك    واسعة
 .والنقل والوقاية من حرائق الغابات

 التشـغيل حمطـة مرجعيـة دائمـة     ١٣والحظت اللجنة الفرعية أن نيجريا بـدأت بإنشـاء     -١٩
 .أفريقيامقبل يف كجزء من املكون األرضي لنظام تعزيز فضائي 

    
تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء   -ثانيا  

    )اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 
جـدول  مـن   ٦البنـد   ، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف   ٦٤/٨٦عمال بقـرار اجلمعيـة العامـة      -٢٠

ة الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي  تنفيــذ توصــيات مــؤمتر األمــم املتحــد " األعمــال
  ".)اليونيسبيس الثالث(واستخدامه يف األغراض السلمية 

 كنـدا ونيجرييـا والواليـات املتحـدة واليابـان     و) اإلسالمية-مجهورية(إيران ممثلو  وأدىل  -٢١
  .من جدول األعمال ٦ البند ببيانات يف إطار

  :يضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإل  -٢٢
املتعـــددة /رافـــق علـــم الفلـــك الفضـــائي الثنائيـــةوكالـــة الفضـــاء اإليطاليـــة وم"  )أ(  
  مه ممثل إيطاليا؛، قد"األطراف
تحقيق منافع اجتماعيـة  ل تكنولوجيا الفضاء/رصد األرضالتطبيقات احلديثة ل"  )ب(  
  مه ممثل اهلند؛، قد"يف اهلند
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يف الفضــائي والبيولوجيــا الفضــائية  الطــب حبــوثم احملــرز يف تقــدخطــوات ال"  )ج(  
  ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"روسيا

، "بـني كينيـا وإيطاليـا   املُـربم  يف إيطاليا يف إطار اتفاق التعـاون  جتربة التدريب "  )د(  
مه ممثل إيطاليا؛قد  

  إلسالمية؛، قدمه ممثل مجهورية إيران ا"أسبوع الفضاء العاملي يف إيران"  )ه(  
: القيـاس الطيفـي االسـتقطايب   بواسـطة   عـوامل أخـرى  علـى  فتح نافذة جديدة "  )و(  

  مه ممثل النمسا؛، قد"بحثال
  ، قدمه ممثل كندا؛"حملة عامة: املعين بتحسني الصحة العامة ٦فريق العمل "  )ز(  
ه ، قدمـ "عد يف بوركينا فاسـو التطبيب عن ب/عدتقدمي اخلدمات الصحية عن ب"  )ح(  

  ممثل بوركينا فاسو؛
العـــودة إىل املاضـــي الستشـــراف : يف العقـــد املقبـــلللفضـــاء الشـــباب رؤيـــة "  )ط(  
  .جليل الفضاء مه املراقب عن الس االستشاري، قد"املستقبل

ــة عـــن تقـــديرها للنـــهج املـــرن املُعتمـــد يف تنفيـــذ      -٢٣ ــة الفرعيـ توصـــيات وأعربـــت اللجنـ
خطـط العمـل املتعـددة السـنوات وإنشـاء       فضـل اسـتخدام  ب، وتسنى للجنة. اليونيسبيس الثالث

نفيــذ األمــر الــذي مكّنــها بالتــايل مــن ت  أفرقــة العمــل، أن تعــاجل جمموعــة واســعة مــن القضــايا،   
  .إىل أقصى حد ممكن ذكورةتوصيات املال

٢٤-    م يف تنفيــذ التوصــيات والحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أنــه أُحــرِز مزيــد مــن التقــد
لدول األعضـاء وهيئـات األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املـراقبني        نيسبيس الثالث، وأن ااملتبقية لليو
  .عدد من األنشطة واملبادرات يف السنة السابقةاضطلعت ب لدى اللجنة

ــة أن فريــق العمــل املعــين بال    -٢٥ ــة الفرعي ) ٦فريــق العمــل  (صــحة العامــة  والحظــت اللجن
عقـدا اجتماعـات أثنـاء    ) ١٤فريـق العمـل   (ض وفريق العمـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األر     

  .ة واألربعنيبعالساا دور
فريــق العمــل املعــين بالصــحة العامــة، الــذي أن اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير  والحظــت  -٢٦

تقـدمي  سـتخدام االتصـاالت يف سـياق    واهلند، قد أدرج يف خطة عمله ا كنداتشارك يف رئاسته 
األوبئــة إطــار دراســة صــد األرض يف وتطبيقــات رعــد اخلــدمات الصــحية عــن بمــع عــدعــن ب ،

أن  اللجنــة الفرعيــةوالحظــت  .التركيــز علــى حتســني الصــحة العامــة وإدارة األمــراض الســارية 
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م تقريـرا عـن تنفيـذها يف    دسـيق و ٢٠١١-٢٠١٠ ه للفتـرة تكمل خطـة عملـ  سيسـ ريـق العمـل   ف
  .الثامنة واألربعني ادور
تنظــيم مــؤمتر الفرعيــة ينبغــي أن تنظــر يف احتمــال ة لجنــال ب عــن رأي مفــاده أنعــرِوأُ  -٢٧

مـن  ، ألمم املتحدة معين باستكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية   رابع ل
  .تغري املناخ ن قبيلإلنسانية، ماليت تواجهها اأجل التصدي لتحديات احلاضر واملستقبل 

ــي إ      -٢٨ عــذي د ــق العامــل اجلــامع، ال ــرار   ونظــر أيضــا الفري ىل االجتمــاع جمــددا عمــال بق
تنفيذ توصـيات مـؤمتر األمـم املتحـدة     " جدول األعمالمن  ٦، يف البند ٦٤/٨٦اجلمعية العامة 

اليونيســبيس (الثالــث املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية   
ــث ــر". )الثالـ ــتها  وأقـ ــة، يف جلسـ ــة الفرعيـ ــودة يف  [...]ت اللجنـ ــباط] [...املعقـ ــر، /شـ فربايـ

املرفـق  يف تنفيـذ توصـيات اليونيسـبيس الثالـث، الـيت تـرد        توصيات الفريق العامل اجلامع بشـأن 
  .رتقرياألول هلذا ال

٢٩-  ورحر الصادر عن الفريق العامل اجلامع الذي يقضـي بتركيـز   بت اللجنة الفرعية باملقر
اللجنـة يف عمـل جلنـة التنميـة     علـى إسـهام   بتنفيذ توصيات اليونيسبيس الثالث  ةاملتعلقجهودها 
  .املستدامة

    
    األجسام القريبة من األرض  -ثالثا  

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٤/٨٦عمال بقرار اجلمعية العامـة    -٣٠
  ".األجسام القريبة من األرض" جدول األعمالمن  ١٢
واليــات املتحــدة واليابــان ببيانــات يف إطــار كــل مــن أملانيــا واملكســيك والممثلــو وأدىل   -٣١
  .من جدول األعمال ١٢ البند
  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٣٢

اجلوانـــب القانونيـــة لتـــدابري التصـــدي خلطـــر األجســـام القريبـــة مـــن األرض  "  )أ(  
  اليا؛، قدمه ممثل أستر"واملسائل املؤسسية املتصلة ا

ــة مــن األرض  "  )ب(   ، "األنشــطة املضــطلع ــا يف روســيا  : مشــكلة األجســام القريب
  ؛االحتاد الروسيقدمه ممثل 
  ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛"برنامج رصد األجسام القريبة من األرض"  )ج(  
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ممثــل ، قدمــه "حبمايــة األرض مــن خطــر الكويكبــاتاملشــروع العــاملي املعــين "  )د(  
  أوكرانيا؛
لــدفاع األجــل يف النظــام الــدويل ل  قصــري كــوين رد فعــلتيف  النــهج املمكــن"  )ه(  
  قدمه ممثل االحتاد الروسي؛، "الكوكيب
ــة "  )و(   ــابعث ــودة التحــدي يف : هايابوس ــن  الع ــات م ــات عين ــن  الكويكب ــة م القريب
  ؛يابانقدمه ممثل ال، "نظومة الشمسيةأصل املعن  ةوالتصورات اجلديد األرض

  قدمه ممثل فرنسا؛، "فريدة بعثة فرصة: ٢٠٢٩يكب أبوفيس الكو"  )ز(  
للتوعيـة باألوضـاع الفضـائية    كالة الفضـاء األوروبيـة   لربنامج والوضع احلايل "  )ح(  

  ، قدمه ممثل وكالة الفضاء األوروبية؛"األرض ألجسام القريبة منل
لقريبـة مـن   ص حلقة العمل اخلاصة بشبكة املعلومات املتعلقة باألجسام املخ"  )ط(  

  قدمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن؛، "األرض وحتليلها واإلنذار ا
  :وكان معروضا على اللجنة الفرعية الوثائق التالية  -٣٣

معلومات عن البحوث الـيت أجرـا الـدول األعضـاء      بشأنمذكّرة من األمانة   )أ(  
  ؛)A/AC.105/949(بة من األرض خرى يف جمال األجسام القرياأليئات اهلواملنظمات الدولية و

-٢٠٠٩(فريـق العمـل املعـين باألجسـام القريبـة مـن األرض       لالتقرير املؤقـت    )ب(  
٢٠١٠) (A/AC.105/C.1/L.301.(  

أن األجسـام القريبـة مـن األرض هـي كويكبـات ومـذنبات       والحظت اللجنـة الفرعيـة     -٣٤
االهتمــام بالكويكبــات  كمــا الحظــت أن حفــز .ألرضا ميكــن أن تتقــاطع مــداراا مــع مــدار 

يرجع يف جانب كبري منه إىل قيمتها العلمية باعتبارها حطاما متبقّيا من عملية تكـون املنظومـة   
 ،الشمســية الداخليــة، والعواقــب املــدمرة الــيت قــد تــنجم عــن اصــطدام تلــك األجســام بــاألرض

  .ة اليت حتتويهامن املوارد الطبيعيوالطائفة الواسعة 
األداة األجنــع ب الــدقيق مهــا نــة الفرعيــة أن االكتشــاف املبكــر والتعقّــ  والحظــت اللج  -٣٥

للحـد مـن   كما الحظت أن أي تدابري . لتدبر األخطار الناشئة عن األجسام القريبة من األرض
ــادة املعــارف عــن خصــائص األجســام      ت ــقة وزي ــة منس لــك التهديــدات ســتتطلب جهــودا دولي

  .ضالقريبة من األر
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لفرعية بارتياح أن رابطة مستكشفي الفضاء ومؤسسة العـامل اآلمـن   والحظت اللجنة ا  -٣٦
ــن    ــدعم م ــا، ب ــة       قام ــا الالتيني ــا الفضــاء يف أمريك ــوم وتكنولوجي ــدريس عل ــي لت املركــز اإلقليم

شبكة خاصـة باملعلومـات املتعلقـة باألجسـام القريبـة      إنشاء  ، بتنظيم حلقة عمل عنوالكاريبـي
 ــا، ع ــدت يف مكســيكو ســييت برعايــة حكومــة املكســيك يف  مــن األرض وحتليلــها واإلنــذارق

  .٢٠١٠يناير /كانون الثاين
الواليـــات (لينكـــولن -كمـــا الحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة بارتيـــاح أن جامعـــة نرباســـكا   -٣٧

والفريـق  باألجسـام القريبـة مـن األرض    املعـين   فريـق العمـل  قامت، من أجل مسـاعدة  ) املتحدة
علـى االضـطالع بأعماهلمـا بـني الـدورتني، بإعـداد       األرض  باألجسام القريبـة مـن  العامل املعين 
اجلوانب القانونية لتدابري التصـدي خلطـر األجسـام القريبـة مـن األرض واملسـائل       "تقرير بعنوان 

، بحثت فيـه مسـائل قانونيـة ومؤسسـية رئيسـية تـرتبط باملخـاطر الـيت قـد          "املؤسسية املتصلة ا
  .بة من األرضتنجم يف املستقبل عن األجسام القري

ــة مــع التقــدير     -٣٨ ــة الفرعي ــة املشــاريعوالحظــت اللجن ــدول    الدولي الــيت اضــطلعت ــا ال
قـراب الرصـد   األعضاء للكشف عن األجسـام القريبـة مـن األرض وحتديـد خصائصـها، مثـل م      

يمتـــري الكـــبري، ، واملقـــراب امللّ)Pan-STARRS( ونظـــام االســـتجابة الســـريعةة الشـــامل الرؤيـــ
ــة  . الشــامل الكــبري ومرصــد بولكوفســكايا ملســح اومقــراب  ويف هــذا الصــدد، الحظــت اللجن

   برنــامج وكالــة الفضــاء األوروبيــة للتوعيــة     م املُحــرز يف تنفيــذ  الفرعيــة بارتيــاح أيضــا التقــد
األجسـام  االرتطـام ب لتقيـيم وتصـنيف خمـاطر     اخمصصـ الذي تضـمن جـزءا   باألوضاع الفضائية، 
  .القريبة من األرض

جنة الفرعية بارتياح أن وكالة الفضاء الرومانية ستشارك يف تنظيم مـؤمتر  والحظت الل  -٣٩
ــه ا   ــذي تضــطلع ب ــدفاع الكــوكيب ال ــة للمالحــة الفضــائية  ال ــة الدولي ر عقــده يف واملقــر ألكادميي

  .٢٠١١مايو /رومانيا يف أيار
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أن بعــض الــدول األعضــاء نفّــذت أو تعتــزم تنفيــذ بعثــات      -٤٠
بـت اللجنـة   ورح .يق القريب من األجسام القريبة من األرض واستكشاف تلك األجسامللتحل

مركبـات  بعثـات  البعثات السابقة واملقبلة لدراسة األجسام القريبة من األرض، ومنـها  الفرعية ب
سـاتل مراقبـة   بعثـة  لواليـات املتحـدة و  ا لـدى ’ ستاردسـت ’و’ ديـب إمباكـت  ’و’ داون’الفضاء 

كندا وبعثة ماركوبولو للعـودة بعينـات مـن األجسـام القريبـة      لدى األرض  األجسام القريبة من
 الفضـاء  الستكشـاف  اليابانيـة  والوكالـة  من األرض اليت اضطلعت ا وكالـة الفضـاء األوروبيـة   
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؛ وبعثـة هايابوسـا للعـودة بعينـات مـن األجسـام القريبـة مـن األرض الـيت اضـطلعت ــا           اجلـوي 
  .ية أستريويدفايندر املقبلة اليت تضطلع ا أملانياوبعثة املركبة الفضائ اليابان
والحظت اللجنة الفرعية التقدم الكبري الذي حقّقته الواليات املتحدة يف بلوغ هـدفها    -٤١

يف املائة من مجيع األجسام القريبة من األرض اليت يزيـد قطـر كـل منـها      ٩٠املتمثل يف كشف 
عـدد األجسـام   أن قد بينت أن الواليات املتحدة والحظت اللجنة الفرعية  .عن كيلومتر واحد

 ١٥٠أقـل مــن  هـو  الـيت ميكــن أن تنطـوي علـى خطـر االصــطدام بـاألرض      القريبـة مـن األرض   
  .يزيد قطرها عن كيلومتر واحدجسم  ٩٠٠أصل جسما من 

واتفقت اللجنة الفرعية على أن اجلهود املبذولة لكشـف األجسـام القريبـة مـن األرض       -٤٢
  .يد خصائصها ينبغي أن تواصل وتوسع على الصعيدين الوطين والدويلوتعقبها وحتد

، دعي الفريق العامل املعين باألجسام القريبـة مـن   ٦٤/٨٦وعمال بقرار اجلمعية العامة   -٤٣
 وعقـد الفريـق العامـل   ). املكسـيك (األرض إىل االنعقاد جمددا برئاسة السيد سـريجو كاماتشـو   

  .جلسات [...] ن األرضاملعين باألجسام القريبة م
٤٤-  تقريــر فربايــر، /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]ت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها وأقــر

  .رتقرياملعين باألجسام القريبة من األرض الذي يرد يف املرفق الثالث هلذا الالفريق العامل 
    

    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -رابعا  
التقنيـة يف البنـد   و، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة     ٦٤/٨٦العامـة  عمال بقرار اجلمعية   -٤٥
يف إطـار خطـة العمـل الـواردة     " املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء"من جدول األعمال،  ١٣

  ).١٦الفقرة ( A/AC.105/933يف مرفق الوثيقة 
 يابــانوال وأدىل ممثلــو كــل مــن إندونيســيا والصــني وكنــدا واهلنــد والواليــات املتحــدة     -٤٦

كما أدىل املراقب عن املنظمة العاملية لألرصـاد  . من جدول األعمال ١٣ ببيانات يف إطار البند
  .اجلوية ببيان

  :العلمية والتقنية التالية اإليضاحيةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   -٤٧
، "التجارب الدولية ألكادميية العلوم الروسية يف إطار برنـامج طقـس الفضـاء   "  )أ(  

مه ممثل االحتاد الروسي؛قد  
  مه ممثل الواليات املتحدة؛، قد"املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء"  )ب(  
  مه ممثل أملانيا؛، قد"تأثري طقس الفضاء على النظم الراديوية"  )ج(  
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املبادرات الكندية بشـأن طقـس الفضـاء لـدعم املبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس         "  )د(  
  ا؛مه ممثل كند، قد"الفضاء

  مه ممثل اليابان؛، قد"مسامهة اليابان يف املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء"  )ه(  
البحث والرصد يف إندونيسيا يف جمال حطـام الفضـاء واألجسـام القريبـة مـن      "  )و(  
  .مه ممثل إندونيسيا، قد"األرض
ألنشـطة  ن تقـارير عـن ا  رات من األمانة تتضموكان معروضا على اللجنة الفرعية مذكّ  -٤٨

ــة بشــأن طقــس الفضــاء       ــادرة الدولي ــة باملب ــة املتعلق ــة والدولي  Add.1و A/AC.105/967(اإلقليمي
  ).A/AC.105/C.1/2010/CRP.8و

 والحظـت اللجنــة الفرعيـة أن املبــادرة الدوليـة بشــأن طقـس الفضــاء سـوف تســهم يف       -٤٩
بـني البـاحثني    رصد طقس الفضاء من خالل نشر صفائف األدوات وتبادل البيانات املرصـودة 

  .يف أحناء العامل
وأحاطـت اللجنــة الفرعيـة علمــا بـأن املبــادرة الدوليـة ســوف تقـوم باستكشــاف اهلالــة        -٥٠

الشمسية وتعميق فهم وظيفة الشمس وما قـد يكـون لـتغريات أحـوال الشـمس مـن آثـار علـى         
    وحتديـد  نـة للكواكـب،   غالف األرض املغنطيسي وبيئتـها ومناخهـا، واستكشـاف البيئـات املؤي

  .حدود الغالف الشمسي وتعميق فهم تفاعله مع الفضاء الواقع ما بني النجوم
٥١-  بت اللجنة الفرعية بأن باب املشاركة يف املبادرة الدولية مفتوح أمام العلمـاء مـن   ورح

  .مجيع البلدان، بوصفها مضيفة لألدوات أو مقدمة هلا
قد أتاحت للدول األعضاء فرصـة لتنسـيق   والحظت اللجنة الفرعية أن املبادرة الدولية   -٥٢

رصد طقس الفضاء على نطاق العـامل باسـتخدام موجـودات فضـائية وأرضـية واملسـاعدة علـى        
توليف املعارف املشتركة وتطوير القـدرات األساسـية يف جمـال التنبـؤ مـن أجـل حتسـني سـالمة         

  .املوجودات األرضية
بطقس الفضاء حتظى باهتمام كـبري مـن   والحظت اللجنة الفرعية أن األحداث املتصلة   -٥٣

قبل مجيع البلدان بسبب الترابط التكنولوجي واالقتصادي واالعتماد املتزايـد علـى املوجـودات    
  .الفضائية لتقدمي خدمات حيوية

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن املعلومات عن الصفائف األرضية علـى نطـاق     -٥٤
 جامعـة يف  لة إخبارية ينشرها معهد حبـوث البيئـة الفضـائية   العامل جيري توزيعها من خالل رسا

  .)www.iswi-secretariat.org(ومن خالل املوقع الشبكي ) اليابان( كيوشو
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والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أن مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قـد انضـم إىل     -٥٥
يــب جهــاز لرصــد هــذه  املفاجئــة علــى الغــالف األيــوين وقــام بترك  دراســة آثــار االضــطرابات 

وكانـت جمموعـات البيانـات اليوميـة     . االضطرابات يف معرضه الدائم اخلاص بالفضاء اخلارجي
ا املكتب حتال إىل جامعة ستانفورد اليت يولدها اجلهاز ويدو)  ليسـتخدمها  ) الواليـات املتحـدة

  .العلماء يف أرجاء العامل يف حتليل العالقة املعقدة بني األرض والشمس
٥٦-  بـت اللجنـة الفرعيـة بــأن برنـامج األمـم املتحـدة للتطبيقــات الفضـائية قـام بتنظــيم         ورح

 حلقــة العمــل األوىل يف سلســلة حلقــات عمــل األمــم املتحــدة الــيت شــارك يف رعايتــها الوكالــة  
 اليابانيـــة والوكالـــة والفضـــاء اجلويـــة للمالحـــة واإلدارة الوطنيـــة األمريكيـــة للفضـــاء األوربيـــة

للنظــر يف املبــادرة  ٢٠٠٩اجلــوي وعقــدت يف مجهوريــة كوريــا يف عــام   اءالفضــ الستكشــاف
. ٢٠١٠نـوفمرب  /الدولية وبـأن مـن املزمـع عقـد حلقـة العمـل التاليـة يف مصـر يف تشـرين الثـاين          

، احللقـتني الثالثـة والرابعـة    ٢٠١٢وإكوادور يف عام  ٢٠١١وسوف تستضيف نيجرييا يف عام 
  .من سلسلة حلقات العمل

 


