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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١٢فرباير / شباط١٧-٦فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

    املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء  -عاشرا  
نـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد           ، نظـرت اللج   ٦٦/٧١قرار اجلمعيـة العامـة      ل وفقا  -١

، يف إطـار خطـة العمـل    "املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء " املعنون من جدول األعمال، ١٣
  .A/AC.105/933 بالوثيقةاألول رفق املالواردة يف 

وباكـستان  واهلنـد  واليابـان   من جدول األعمال ممثلـو الـصني    ١٣كلَّم يف إطار البند     تو  -٢
 ممثلـو دول أعـضاء أخـرى   م بـشأن هـذا البنـد أيـضا      تكلَّـ و.  والواليات املتحدة  الروسيواالحتاد  

  .أثناء التبادل العام لآلراء

  :ني التاليني والتقنيني العلميني اإليضاحينيواستمعت اللجنةُ الفرعية إىل العرض  -٣

  ؛سويسرا، قدّمه ممثل " يف األمد البعيدلإلشعاعية الشمسية الكليةرصد "  )أ(  

ــات "  )ب(   ــضاء    آخــر املعلوم ــشأن طقــس الف ــة ب ــادرة الدولي ــل  " عــن املب ــه ممثّ ، قّدم
  .الواليات املتحدة
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وُعرضــت علــى اللجنــة الفرعيــة مــذكّرة مــن األمانــة تتــضّمن معلومــات عــن األنــشطة    -٤
ضاء ومـن   اإلقليمية املتصلة باملبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، وردت مـن دول أعـ            الوطنية و 
  ).A/AC.105/C.1/102(مراقبني 

  تعميـق الفهـم العلمـي الـالزم     اللجنةُ الفرعية أنَّ أهداف املبادرة الدولية هـي        والحظت  -٥
ظـواهر الطقـس    ومنذجـة   ،  الفـضاء األرضية املتأّصلة يف ظواهر طقس      -لعالقات الشمسية بشأن ا 

ف إىل العلمــاء واملهندســني يف الفــضاء القريــب مــن األرض والتنّبــؤ هبــا، وتوصــيل تلــك املعــار  
  .اجلمهورعامة ومقّرري السياسات و

 بـاب املـشاركة يف املبـادرة الدوليـة أمـام مجيـع البلـدان،                بفـتح ورحَّبت اللجنةُ الفرعيـة       -٦
وختـضع أنـشطة   . ألجهزة أو البلدان اليت توفر تلك األجهزةطات ا سواء منها البلدان املضيفة حمل    

 عضواً، جتتمع مرة يف السنة لتقييم التقـدُّم احملـَرز           ١٦ مكّونة من    املبادرة إلشراف جلنة توجيهية   
علـى تنـسيق     بلـداً    ٨٣ منـّسقون وطنيـون مـن        يـساعد و. املقبلـة وحتديد أولويات ألنشطة السنة     

  .أنشطة املبادرة على الصعيد الوطين

برنـامج  : ر، هـي  والحظت اللجنةُ الفرعيـة أنَّ املبـادرة الدوليـة تتـألّف مـن ثالثـة عناصـ                  -٧
صـفائف األجهـزة، الـذي يتــوىل تـشغيل ونـشر أجهـزة رصــد طقـس الفـضاء؛ وبرنـامج تنــسيق          
البيانات وحتليلها، الذي ُيِعدُّ مناذَج تنّبـؤ َتـستخدم بيانـات املبـادرة؛ وبـرامج للتـدريب والتعلـيم                   

  .عناصر والحظت اللجنة الفرعية أيضا املبادرات املنفذة يف إطار هذه ال. اجلمهوروتوعية

قيــام الــدول بــإدراج مــسائل طقــس الفــضاء ضــمن كــذلك  اللجنــة الفرعيــة الحظــتو  -٨
  .براجمها الوطنية املعنية بالفضاء

 طقــس الفــضاء ميكــن أن يكــون هلــا تــأثري ُمِخــلّ ظــواهر  اللجنــة الفرعيــة أنَّوالحظــت  -٩
 تلــك أنَّا  التحتيــة للبلــدان الواقعــة علــى خطــوط العــرض املنخفــضة، كمــ بالبنيــةخطــري الــشأن 

ضة للمخاطر من جـّراء التـرابط التكنولـوجي واالقتـصادي وتنـامي أمهيـة               معرَّقد تصبح    البلدان
  .املوجودات من املعّدات الفضائية الالزمة إليصال اخلدمات احليوية

 الكونيـة يف النظـام       الظـواهر   البحوث الدولية املنسَّقة بـشأن     أنَّوأُعرب عن رأي مفاده       -١٠
،  سـوف تـستمر مـن خـالل املبـادرة الدوليـة            لبيئات الكواكبية واألرضية  ؤثر يف ا  الشمسي اليت ت  

 فهـم    هبـدف  سوف يستمر بشأن نشر وتشغيل صفائف األجهزة اجلديدة واحلاليـة         التنسيق   وأنَّ
  . هبذه اآلثارالبيئة القريبة من األرض والتنبؤعلى األرض وآثار طقس الفضاء 
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توزيــع معلومــات عــن صــفائف  بانتظــام أنــه جيــري  بتقــديروالحظــت اللجنــةُ الفرعيــة   -١١
بيئـة  األجهزة األرضية املوجودة يف أحناء العامل من خالل رسالة إخبارية ينـشرها مركـز حبـوث                 

 الدوليـة بـشأن طقـس    ، ومـن خـالل املوقـع الـشبكي للمبـادرة      يف اليابـان الفضاء جبامعة كيوشو 
  ).www.iswi-secretariat.org(، الذي تتعّهده أكادميية العلوم البلغارية الفضاء

تقدير أنَّ مكتب شؤون الفـضاء اخلـارجي ُيواصـل دعـم          بالحظت اللجنةُ الفرعية    كما    -١٢
دراسـة تــأثري االضـطرابات املفاجئــة علــى الغـالف اإليــوين باســتخدام جهـاز رصــد اضــطرابات     

 مقـر مكتـب   الغالف اإليوين املفاجئة املركَّب يف معـرض الفـضاء اخلـارجي الـدائم التـابع لـه يف            
  .األمم املتحدة بفيينا

 برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية حلقـة العمـل       بتنظيمورحَّبت اللجنةُ الفرعية      -١٣
شـاركت   حول املبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء، الـيت          نيجرييااملشتركة بني األمم املتحدة و    

، وُعقـدت   (NASDRA) جمال الفضاء    يف تنظيمها الوكالة الوطنية النيجريية للبحث والتطوير يف       
 اللجنـــة بـــت كمـــا رحَّ.٢٠١١أكتـــوبر /ين األول تـــشر٢١ إىل ١٧يف الفتـــرة مـــن يف أبوجـــا 
أكتــوبر / تــشرين األول١٢ إىل ٨، مــن يف كويتــوعقــدها قبلــة املقــّرر  حبلقــة العمــل املالفرعيــة
  .دور املرصد الفلكي يف كويتو، بالنيابة عن حكومة إكوااليت سيستضيفهاو، ٢٠١٢

    
 دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض -ثاين عشر

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت 
الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، 

ية ومصاحلها، دون مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النام
    مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 ١٥، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد               ٦٦/٧١ عمالً بقرار اجلمعية العامة     -١٤
دراســة الطبيعــة الفيزيائيــة واخلــواص التقنيــة للمــدار الثابــت بالنــسبة "املعنــون مــن جــدول األعمــال، 

ــه يف  ــألرض واســتخدامه وتطبيقات ــصلة     ل ــسائل املت ــصاالت الفــضائية، ودراســة ســائر امل ــدان االت  مي
بتطورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان الناميـة ومـصاحلها، دون     

  .للمناقشةبندا منفردا /باعتباره موضوعا" مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

مـال ممثلـو كـل مـن اململكـة العربيـة الـسعودية               من جـدول األع    ١٥م بشأن البند    وتكلَّ  -١٥
وتكلّــم بــشأن هــذا البنــد أيــضاً أثنــاء التبــادل . زويال البوليفاريــة واالحتــاد الروســي ومجهوريــة فــن
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 أمريكـا الالتينيـة      دول  نيابـة عـن جمموعـة      إكـوادور العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى وممثـل         
 .األفريقية موعة الدولجم نيابة عن جنوب أفريقياي، وممثل  والكاريب

 :العرضني اإليضاحيني العلميني والتقنيني التالينيواستمعت اللجنة الفرعية إىل   -١٦

ــت   "  )أ(   ــدار الثاب ــة يف امل ــة الفعلي ــألرض احلال ــسبة ل ــة   "بالن ــل اجلمهوري ــه ممث ، قدم
  التشيكية؛

الســــلكية باســــتخدام زيــــادة اإلســــراع بتطــــوير االتــــصاالت الــــسلكية وال "  )ب(  
 .، قدمه ممثل إيطاليا"Q/Vالوصالت الساتلية ذات النطاق الترددي 

 املقّدم مـن    ٢٠١١بت اللجنة الفرعية باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي لعام          ورحَّ  -١٧
مكتب االتصاالت الراديويـة التـابع لالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، عـن اسـتخدام املـدار الـساتلي               

، وكـذلك   )www.itu.int/itu-R/space/snl/report(لنسبة لـألرض وغـريه مـن املـدارات          الثابت با 
. A/AC.105/C.1/2012/CRP.17يف الوثــائق األخــرى املــشار إليهــا يف ورقــة غرفــة االجتماعــات 

 .ودعت اللجنة الفرعية االحتاد الدويل لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها

احلالـة القائمـة يف املـدار الثابـت بالنـسبة           ب املعلومـات املتعلقـة      والحظت اللجنة الفرعيـة     -١٨
 .A/AC.105/C.1/2012/CRP.25، الواردة يف ورقة غرفة االجتماعات لألرض

 املدار الثابت بالنسبة لألرض هو مورد طبيعي حمـدود ُيخـشى أن         ورأى بعض الوفود أنَّ     -١٩
 استغالله ينبغي أن    ة الفضائية يف تلك احلالة؛ وأنَّ     د استدامة األنشط  ُيصبح يف حالة تشبُّع، ّمما يهدِّ     

، بـصرف النظـر عـن قـدراهتا التقنيـة           ل جلميـع الـدو    جيب توّخي اإلنـصاف يف إتاحتـه      ُيرشَّد؛ وأنه   
 .احلالية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان

نه ينبغـي أن ُتراعـى احتياجـات البلـدان الناميـة يف         وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أ        -٢٠
اسـتخدام املــدار الثابــت بالنـسبة لــألرض، وأن ُتعطــى األولويــة لألنـشطة الفــضائية الــيت ميكــن أن    

 .)A/56/326مرفق الوثيقة  (ُتسهم يف حتقيق التنمية املستدامة وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية

ــود    -٢١ ــدار اأنَّورأى أحــد الوف ــدة      امل ــة فري ــيح إمكاني ــألرض يت ــسبة ل ــت بالن ــا  لثاب ــن نوعه م
لالنتفاع مبرافـق االتـصاالت واحلـصول علـى املعلومـات، وخـصوصا ملـساعدة البلـدان الناميـة علـى                     

وكـان مـن رأي ذلـك        .تنفيذ الربامج االجتماعية واملشاريع التعليميـة وعلـى تقـدمي املـساعدة الطبيـة             
قـرارات  وللقـانون الـدويل   وفقـا ل  املـدار الثابـت بالنـسبة لـألرض      اسـتخدام  مـن املهـم       أنَّ  أيضا الوفد

 .االحتاد الدويل لالتصاالت وضمن اإلطار القانوين احملّدد يف معاهدات األمم املتحدة ذات الصلة
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وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي احلفاظ على عالقـات التواصـل الوثيقـة              -٢٢
تقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة وســائر هيئــات منظومــة األمــم  بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة وال

املــدار املتحــدة ذات الــصلة، هبــدف العمــل علــى وضــع معــايري دوليــة ملزمــة تتنــاول اســتخدام    
 .الثابت بالنسبة لألرض

ورأى الــبعض أنــه ميكــن حتــسني الكيفيــة الــيت ختــّصص هبــا املــوارد التردديــة يف املــدار       -٢٣
 املقترحـة ستـسمح للـدول     اجلديدةرض باتباع منهجية جديدة، وأن املنهجية   الثابت بالنسبة لأل  

اليت ليس لديها تطبيقات مسجلة خاصة بالنظم الـساتلية للبـث اإلذاعـي علـى النطـاق التـرددي                 
 مكتــب غيغــاهريتز، باالســتفادة مــن إجــراءات خاصــة للتــسجيل املــضمون لــدى    ٢٢-٢١,٤

حـصة   لتطبيق املنهجية، سـتزداد      ونتيجة. دويل لالتصاالت االتصاالت الراديوية التابع لالحتاد ال    
 . يف املائة٧٦,٧ إىل ٩,٣ النطاق الترددي املذكور آنفا من يفالنظم املتوائمة 

 هــذا البنــد ينبغــي أن يظــل مــدرجا يف جــدول أعمــال اللجنــة   ورأى بعــض الوفــود أنَّ  -٢٤
  أفرقة عاملة أو حلقـات نقـاش  ر إطا يف، حسب االقتضاء، دراسته ميكن أن جتري  الفرعية، وأنَّ 
 . الستخدام املدار الثابت بالنسبة لألرض وفقا للقانون الدويل، ضماناًحكومية دولية

    
 مشروع جدول األعمال املؤقّت للدورة اخلمسني للجنة الفرعية -ثالث عشر

    والتقنية العلمية
يـة والتقنيـة يف البنـد       نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلم      ،  ٦٦/٧١وفقا لقرار اجلمعيـة العامـة         -٢٥
 للجنــة اخلمــسنيت للــدورة  جــدول األعمــال املؤقّــمــشروع"املعنــون  مــن جــدول األعمــال، ١٦

  ."الفرعية العلمية والتقنية

فربايــر  / شــباط٢٢ إىل ١١دت الفتــرة مــن  األمانــة حــدَّأنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة  -٢٦
  . للجنة الفرعيةاخلمسني موعدا النعقاد الدورة ٢٠١٣

 أهنا سوف تقّدم إىل جلنة الفضاء اخلارجي، وفقـاً لقـرار    أيضاوالحظت اللجنة الفرعية   -٢٧
 اخلمـسني ، اقتراحهـا بـشأن مـشروع جـدول األعمـال املؤقـت للـدورة              ٦٦/٧١اجلمعية العامـة    

 :شروعاملللجنة الفرعية، وأوصت بإدراج البنود املواضيعية التالية يف 

  . للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنيةتبادل عام لآلراء وعرض استهاليل  -١  

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  -٢  

تنفيـــذ توصـــيات مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة الثالـــث املعـــين باستكـــشاف الفـــضاء   -٣  
 .)اليونيسبيس الثالث(اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية 



 

6 V.12-50912 
 

A/AC.105/C.1/L.321/Add.3  

طة الــسواتل، مبــا يف ذلــك  املــسائل املتــصلة باستــشعار األرض عــن بعــد بواســ    -٤  
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

 .احلطام الفضائي  -٥  

  . النظم الفضائيةبواسطةدعم إدارة الكوارث   -٦  

 .النظم العاملية لسواتل املالحةجمال  يف األخريةالتطورات   -٧  

 .طقس الفضاء  -٨  

 :البنود املراد تناوهلا يف إطار خطط عمل  -٩  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛  )أ(    

ــام   (     ــوخَّى لع ــدِّدة     ٢٠١٣العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب  حــسبما ه
 من املرفـق الثـاين بتقريـر اللجنـة الفرعيـة            ٩ و ٨السنوات، الواردة يف الفقرتني     

 ))A/AC.105/958(العلمية والتقنية عن دورهتا السابعة واألربعني 

 : القريبة من األرضاألجسام  )ب(    

ــام   (     ــوخَّى لع ــدِّدة     ٢٠١٣العمــل املت ــة العمــل املتع ــيَّن يف خط ــو مب  حــسبما ه
ــرة    ــواردة يف الفق ــسنوات، ال ــة     ٩ال ــة الفرعي ــر اللجن ــث بتقري ــق الثال ــن املرف  م

  ))A/AC.105/987(العلمية والتقنية عن دورهتا الثامنة واألربعني 

  :ضاء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة أنشطة الف  )ج(    

 مــــن ٢٣الفقــــرة  حــــسبما هــــو مبــــيَّن يف  ٢٠١٣العمــــل املتــــوخَّى لعــــام  (    
املعين باستدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد          اختصاصات الفريق العامل    

جلنـة اسـتخدام الفـضاء     بتقريـر  املرفـق الثـاين  ، الـواردة يف    وطرائـق عملـه   البعيد  
  ))A/66/20 (الرابعة واخلمسني عن دورهتا ةاخلارجي يف األغراض السلمي

ــة للمــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض       -١٠   ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي
واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفـضائية،           
 ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبـار          
ــدور االحتــاد       ــة ومــصاحلها، دون مــساس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل

  .الدويل لالتصاالت
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 للجنــة الفرعيــة احلاديــة واخلمــسنيمــشروع جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة   -١١  
ــيع      ــد املواضـ ــك حتديـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــة والتقنيـ ــرادالعلميـ ــا املـ ــا  تناوهلـ باعتبارهـ

 .تعّددة السنواتاملعمل الار خطط  إطيف للمناقشة أو بنودا منفردة/مواضيع

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنــه ينبغــي للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض   -٢٨
بتقريـر  السلمية النظر خالل دورهتا اخلامسة واخلمـسني، يف إطـار بنـد جـدول األعمـال املتعلـق          

الــيت مــن موضــوع النــدوة يف  ، واألربعــنيالتاســعةاللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة عــن دورهتــا 
، عمــال باالتفــاق الــذي  ٢٠١٣ة يف عــام  أن يعقــدها االحتــاد الــدويل للمالحــة الفــضائي  املقــرر

 مـن املرفـق     ٢٤الفقـرة    (٢٠٠٧توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني لعـام              
 ).A/AC.105/890األول بالوثيقة 

املبـادرة الدوليـة بـشأن      "لنظـر يف البنـد املعنـون        والحظت اللجنة الفرعيـة االنتـهاء مـن ا          -٢٩
باعتبـاره مـن البنـود      " طقـس الفـضاء   "عنـوان   ب، واتفقت على عـرض بنـد جديـد          "طقس الفضاء 

جلنـة اسـتخدام الفـضاء     الفرعيـة، لـتمكني الـدول األعـضاء يف     جدول أعمـال اللجنـة  الدائمة يف   
اللجنـة مـن     صـفة مراقـب دائـم لـدى          هلا اليت واملنظمات الدولية    اخلارجي يف األغراض السلمية   

ــة باألحبــاث يف جمــال طقــس        ــة املتعلق ــة والدولي ــة واإلقليمي ــشطة الوطني ــادل اآلراء حــول األن تب
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنــه قــد يــصبح .  يف هــذا اجملــال الــدويلالفــضاء، بغيــة تعزيــز التعــاون

 الــدعوة إىل بــذل ر هــام يف أداء دوبوســعها، مــن خــالل إدراج هــذا البنــد يف جــدول أعماهلــا، 
 . البحث يف موضوع طقس الفضاءجمالجهود من أجل سد الثغرات اليت تشوب 

 جلنــة اســتخدام ةرئيــس رومانيــا بعثــت، بــصفتها والحظــت اللجنــة الفرعيــة بتقــدير أنَّ  -٣٠
 مؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة    ، برسالة إىل أمانة الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية   

املــــؤمتر  يفاللجنــــة  مــــسامهةحتيــــل هبــــا رمسيــــا ) A/AC.105/C.1/2012/CRP.10() ٢٠+ريــــو(
)A/AC.105/993(مؤمترل يف االعتبار عند إعداد املشروع األول للوثيقة اخلتامية لا لوضعه. 

  . والحظــت اللجنــة الفرعيــة املــسامهة القّيمــة لتكنولوجيــا الفــضاء يف التنميــة املــستدامة   -٣١
دد، دعت اللجنة الفرعية الدول األعضاء يف األمم املتحدة إىل اإلسـهام يف عمليـة               ويف هذا الص  

صياغة الوثيقة اخلتامية اليت ستصدر عن املؤمتر يف ما يتعلق بالدور اجلوهري للبيانات املـستمدة               
 اجلغرافية يف إدارة التنمية املـستدامة يف القـرن احلـادي   -من تكنولوجيا الفضاء والبيانات املكانية 

 .والعشرين
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 الفقـرة   تكـون هـي   لويف هذا السياق، اتفقت اللجنة الفرعية على إدراج اجلملـة التاليـة               -٣٢
يف الباب الفرعي املتعلق بالعلوم والتكنولوجيا من الفصل اخلامس يف الباب جـيم              مكررا   ١١٨

 :من املشروع األول

-البيانـات املكانيـة  نقّر باألمهية اجلوهريـة للبيانـات املـستمدة مـن تكنولوجيـا الفـضاء و             
اجلغرافيـــة يف وضـــع الـــسياسات والربجمـــة وتنفيـــذ املـــشاريع علـــى الـــصعد العامليـــة واإلقليميـــة   

 الطبيعيــة والبيئيــة واســتخدامها، لثرواتنــا مــن املــواردوالوطنيــة، يف مــا يتعلــق بالتنميــة املــستدامة 
  .يع بلدان العامل ومناطقهتعزيز التنمية يف مجونقرر دعم املزيد من اجلهود الفعالة الرامية إىل 

ــاِت الدائمــة       -٣٣ ــع، يف مــذكرة شــفوية، البعث ــة أن ُتطِل ــة مــن األمان ــة الفرعي وطلبــت اللجن
ملـا  نظـرا   اآلنفـة الـذكر،     [...] -[...]للدول األعـضاء يف األمـم املتحـدة بفيينـا علـى الفقـرات               

  . املسألة من طابع استعجايلتَّسم بهت

  


