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   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واألربعون 

     ٢٠٠٥مارس  / آذار ٤ –فرباير  / شباط ٢١فيينا،  
   مشروع التقرير  

 إضافة
 

  األجسام القريبة من األرض -ثامنا 
لجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ، نظـرت ال ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -١

ــال،   ١٠ ــن جــدول األعم ــن األرض  " م ــبة م ــام القري ــية    "األجس ــل الثالث ــة العم ــار خط ، يف إط
ومبقتضى ). ، املرفق الثاين  A/AC.105/823(السـنوات اليت اعتمدا يف دورا احلادية واألربعني         

 اإلقليمية وغريها من اجلهات      املنظمات الدولية واهليئات   ٢٠٠٥خطـة العمـل، دعيـت يف عـام          
 .الناشطة يف ميدان أحباث األجسام القريبة من األرض إىل اإلبالغ عن أنشطتها

حتتوي على  ) A/AC.105/839(وكـان معروضا على اللجنة الفرعية مذكّرة من األمانة           -٢
معلومـات عمـا أجـرته مـن حبـوث وكالـة الفضـاء األوروبـية ومؤسسـة محايـة الفضاء يف ميدان                      

 .ألجسام القريبة من األرضا

وتكلّـم بشـأن هـذا البـند ممـثّلو اجلمهوريـة التشيكية والصني وماليزيا واململكة املتحدة                  -٣
 .والواليات املتحدة

 :واستمعت اللجنة الفرعية بشأن هذا البند إىل العروض العلمية والتقنية التالية -٤



 

 2 
 

 A/AC.105/C.1/L.280/Add.2

 ل اململكة املتحدة؛، قدمه ممثّ"تعريف باألجسام القريبة من األرض" )أ( 

، قدمه  "أنشـطة وكالة الفضاء األوروبية يف جمال األجسام القريبة من األرض          " )ب( 
 ممثّل اإليسا؛

: كيفـية الــتعامل مـع احــتمال حقــيقي الرتطـام جســم قريـب مــن األرض ــا    " )ج( 
 ، قدمه ممثّل مؤسسة محاية الفضاء؛"MN4حالة الكويكب 

تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن خطر تقريـر عـن أعمـال مـنظمة ال     " )د( 
 ، قدمه ممثّل تلك املنظمة؛"األجسام القريبة من األرض

ــيدان االقتصــادي عــن       " )ه(  ــية يف امل ــتعاون والتنم ــنظمة ال ــا م ــيت أعد الدراســة ال
 ، قدمه ممثّل اململكة املتحدة؛"وجهة نظر اململكة املتحدة: األجسام القريبة من األرض

، قدمه "االقـتراحات املـتعلقة بإنشـاء نظـام سـيتاديل الـدويل للدفـاع الكوكيب            " )و( 
 ممثّل االحتاد الروسي؛

، قدمه ممثّل الس    "الكويكبات باألرض /اـتمع البشـري وارتطـام املذنـبات       " )ز( 
 الدويل للعلوم؛

، قدمـــه ممـــثّل "بـــرنامج األجســـام القريـــبة مـــن األرض يف مجهوريـــة كوريـــا " )ح( 
 .مجهورية كوريا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن األجسـام القريـبة مـن األرض هـي كويكـبات ومذنبات                    -٥
 .ذات مدارات تتقاطع مع مدار كوكب األرض

والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه عـلى الـرغم مـن أن احـتمال اصـطدام أجسام قريبة من                     -٦
 .لى األرضاألرض ا منخفض جدا فإن تلك األجسام ميكن أن تشكّل خطرا ع

والحظـت اللجـنة أنـه وقعـت يف املاضـي اصـطدامات ألجسـام قريـبة مـن األرض ا،                      -٧
وأن أكــرب االصــطدامات األحــدث عهــدا وقــع عــندما ســقط النــيزك تونغوســكا عــلى أراضــي    

 .١٩٠٨روسيا يف عام 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن أجنع أداتني لتدبر خماطر األجسام القريبة من األرض مها                 -٨
ونوهت اللجنة الفرعية باألعمال اليت تنفّذها حاليا وختطّط هلا         . لكشـف املـبكّر والتتـبع الدقيق      ا

مسـتقبال الـدول األعضـاء واجلهـات املراقـبة يف اللجـنة مـن خـالل البحوث األرضية والفضائية                    
ن ونوهـت اللجنة الفرعية أيضا بأ     . الرامـية إىل اكتشـاف األجسـام القريـبة مـن األرض وتتـبعها             
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عـددا مــن الــدول األعضـاء يقــوم حالــيا بإنشـاء مــرافق متخصصــة لرصـد األجســام القريــبة مــن     
 .األرض

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بأن بعض الدول األعضاء نفّذت أو تعتزم تنفيذ بعثات حتليق              -٩
ونوهـت اللجنة الفرعية أيضا بعدد      . قريـب وبعـثات استكشـاف إىل أجسـام قريـبة مـن األرض             

 .الدولية إىل أجسام قريبة من األرضمن البعثات 

والحظــت اللجــنة الفرعــية أنــه إذا توافــر إنــذار قــبل وقــت كــاف، أمكــن اختــاذ تدابــري   -١٠
والحظــت . مضــادة، إمــا لــتجزئة األجســام القريــبة املــتجهة إىل األرض وإمــا حلــرف مســارها   

 .اللجنة الفرعية أيضا أن تلك األنشطة ستتطلّب جهدا دوليا كبريا ومنسقا

وأُعـرب عـلى رأي مفاده أنه ينبغي إجراء دراسة تقنية تبين تاريخ األجسام القريبة من        -١١
 .األرض وإمكانية ختفيف خطرها

واتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن تنقّح خطة العمل املندرجة يف إطار هذا البند لعامي                   -١٢
 . هلذا التقريرمن املرفق الثاين[...] ، على النحو الوارد يف الفقرة ٢٠٠٧ و٢٠٠٦

ــدويل يف رصــد األجســام       -١٣ ــتعاون ال واتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى ضــرورة مواصــلة ال
 .القريبة من األرض وتوسيع نطاقه

ــئات         -١٤ ــية واهلي ــنظمات الدول ــدول األعضــاء وامل ــر ال ــاده أن تقاري ــن رأي مف وأُعــرب ع
قة بالبعثات الفضائية وكذلك     على املعلومات املتعل   ٢٠٠٦اإلقليمـية ينبغي هلا أن تركّز يف عام         

عـلى األنشـطة الوطنية أو األنشطة التعاونية األوسع نطاقا يف جمال البحث عن األجسام القريبة                
 .من األرض ومتابعتها

وأُعـرب عـن رأي مفـاده أنـه ميكـن للـدول األعضـاء أن تـدرج خطـر األجسام القريبة                      -١٥
 .من األرض يف خططها اخلاصة بالتأهب للكوارث

  
  دعم تدبر الكوارث باالعتماد على النظم الفضائية         -اسعات 

، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -١٦
، يف إطــار "دعــم تدبــر الكــوارث باالعــتماد عــلى الــنظم الفضــائية " مــن جــدول األعمــال، ١١

، A/AC.105/823( يف دورــا احلاديــة واألربعــني خطــة العمــل الثالثــية الســنوات الــيت اعــتمدا
 ).املرفق الثاين



 

 4 
 

 A/AC.105/C.1/L.280/Add.2

وتكلّــم بشــأن هــذا البــند ممــثّلو االحتــاد الروســي وأملانــيا وإندونيســيا والصــني وفرنســا     -١٧
 .وكندا واململكة املتحدة ونيجرييا واهلند والواليات املتحدة واليابان

 :علمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة بشأن هذا البند إىل العروض ال -١٨

 ، قدمه ممثّل اجلزائر؛"أنشطة تشكيلة سواتل رصد الكوارث" )أ( 

 ، قدمه ممثّل كندا؛"امليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى" )ب( 

الدعــم األملــاين والــتجربة األملانــية فــيما يــتعلق  : رصــد الكــوارث مــن الفضــاء" )ج( 
 ل أملانيا؛، قدمه ممثّ"بكارثة التسونامي

، قدمه  "٢٠٠٤حملـات عـن تصـدي اهلـند لكارثة التسونامي اآلسيوية يف عام              " )د( 
 ممثّل اهلند؛

قدمه ممثّل ، "دور االستشـعار عـن بعـد يف دعـم تدبـر الكوارث يف إندونيسيا              " )ه( 
 إندونيسيا؛

ة يف االستعان ) اجلاكسا(أنشـطة الوكالـة اليابانـية الستكشاف الفضاء اجلوي          " )و( 
 ، قدمه ممثّل اليابان؛"بالنظم الفضائية يف دعم تدبر الكوارث

ــية مــن     " )ز(  اســتحداث طــرائق لرصــد الظواهــر احملــتملة اخلطــر والظواهــر الكارث
 ، قدمه ممثّل االحتاد الروسي؛"الفضاء باستخدام منصة شاملة من السواتل الصغرية

ــر الكــوارث    " )ح(  ــتحدة يف جمــال تدب تشــكيلة ســواتل رصــد   : أنشــطة اململكــة امل
 ، قدمه ممثّل اململكة املتحدة؛"الكوارث

اســتراتيجية املــنظمة العاملــية لألرصــاد اجلويــة بشــأن احلــد مــن الكــوارث يف    " )ط( 
 .، قدمه املراقب عن تلك املنظمة"حاالت تعدد املخاطر

تخدام ويف ســياق املناقشــة، اســتعرض الوفــود اجلهــود الوطنــية والتعاونــية يف جمــال اســ    -١٩
ــا     ــثلة  . التكنولوجــيات الفضــائية يف دعــم أنشــطة التأهــب للكــوارث والتصــدي هل وســيقت أم

للمـبادرات الوطنـية وللـتعاون الثـنائي واإلقليمي والدويل، مبا فيها البعثات الوشيكة اليت ستزيد                
 .من توافر التكنولوجيات الفضائية

ــية حب     -٢٠ ــغ مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي اللجــنة الفرع ــة التحضــريات إلجــراء  وأبل ال
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنه، حىت بداية       . أعاله[...] الدراسـة املشـار إلـيها يف الفقرة         

ــية واألربعــني، كانــت حكومــات    ــتان مــن وكــاالت األمــم    ٢٠دورــا الثان ــة عضــوا واثن  دول
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للجنة قد  املـتحدة املتخصصـة وثـالث مـنظمات غـري حكومـية تتمـتع بصـفة مراقب دائم لدى ا                   
ــحت  ــص   ٣٨رشــريق اخلــرباء املخص ــية أيضــا أن    .  خــبريا لعضــوية ف والحظــت اللجــنة الفرع

املشـاركة يف فـريق اخلــرباء املخصـص مفـتوحة أمــام مجـيع الـدول األعضــاء واملـنظمات الدولــية        
 .ذات الصلة

والحظت اللجنة الفرعية كذلك أن فريق اخلرباء املخصص قدم مشروع إطاره املرجعي             -٢١
وأقرت ). A/AC.105/C.1/2005/CRP.17(واملخطـط األويل خلطـة عملـه اخلاصـة بإعداد الدراسة             

 .اللجنة مشروع اإلطار املرجعي واملخطط األويل خلطة العمل، بصيغتها املعدلة

وأُبـدي رأي مفـاده أن قـيام خمـتلف وكـاالت الفضـاء بتـبادل املعلومات واخلربات عن             -٢٢
ام معلومـات وبـيانات مســتمدة مـن السـواتل ينــبغي أن يكـون عنصــرا      التنـبؤ بالـزالزل باســتخد  

 .هاما يف نطاق عمل هيئة التنسيق الفضائي الدولية املقترحة لشؤون تدبر الكوارث

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتياح أن املؤمتر العاملي املعين باحلد من الكوارث قد عقد                 -٢٣
ومتخـض املؤمتـر عـن إصـدار     . ٢٠٠٥يـناير  /الـثاين  كـانون  ٢٢ إىل ١٨يف كـويب، الـيابان، مـن    

، اللذين شددا على أمهية عمليات      ٢٠١٥-٢٠٠٥إعـالن هـيوغو وإطـار عمـل هـيوغو للفـترة             
 .وشهد املؤمتر أيضا إطالق الربنامج الدويل لإلنذار املبكّر. رصد األرض يف تدبر الكوارث

عاون عـلى حتقـيق االسـتخدام    والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح مـا أحـرزه ميـثاق الـت         -٢٤
امليثاق الدويل بشأن   (املنسـق لـلمرافق الفضـائية يف حـال وقـوع كـوارث طبيعية أو تكنولوجية                 

، انضمت إىل امليثاق الوكالة     ٢٠٠٥فرباير  /ويف شباط . من تقدم ) الفضـاء والكـوارث الكـربى     
ت الفضــاء الــيت ، وبذلــك ارتفــع عــدد وكــاال)اجلاكســا(اليابانــية الستكشــاف الفضــاء اجلــوي 

جعلـت موجوداـا الفضـائية مـتاحة هليـئات محايـة املدنيني اليت تتصدى لكارثة كربى إىل سبع                   
تشكيلة سواتل  "والحظـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أنـه جيـري إعـداد اقـتراح لـتمكني                   . وكـاالت 

 .من االنضمام لعضوية امليثاق" رصد األرض

ء تشكيلة سواتل رصد الكوارث ملتزمون      والحظـت اللجـنة الفرعية بارتياح أن أعضا        -٢٥
بــتقدمي مخســة يف املائــة مــن مجــيع البــيانات اموعــة مــن خــالل التشــكيلة، عــلى ســبيل اهلــبة،    

 .ألغراض تدبر الكوارث على الصعيد العاملي

ــثاق، إىل جانــب اســتخدامه يف التصــدي للكــوارث،      -٢٦ وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن املي
 .يف درء الكوارث والتنبؤ اينبغي أن يستعان به أيضا 
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والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن حلقـة العمـل الدولـية للخلوص إىل استنتاجات                   -٢٧
عــلى الصــعيد الوطــين واإلقلــيمي والعــاملي مــن سلســلة حلقــات عمــل األمــم املــتحدة اإلقليمــية  

ج األمم حـول تدبـر الكـوارث، الـيت نظّمهـا مكتـب شـؤون الفضاء اخلارجي ضمن إطار برنام              
. ٢٠٠٤أكتوبر /املـتحدة للتطبـيقات الفضـائية، قـد عقدت يف ميونيخ، أملانيا، يف تشرين األول          

، واستضافها املركز األملاين )اإليسا(واشـتركت يف رعايـة حلقة العمل وكالة الفضاء األوروبية       
 مــن لشــؤون الفضــاء اجلــوي، ونظّمــت بالــتعاون مــع اليونســكو واالســتراتيجية العاملــية لــلحد   

ــية خمــتلفة، شــكّلت   ٥١ مشــاركا مــن  ١٧٠وحضــر احللقــة  . الكــوارث ــدا ومــنظمات دول  بل
، وهـي اسـتراتيجية عاملـية لتحسـني احلـد مـن املخاطر وتدبر               "رؤيـة ميونـيخ   "توصـياا اخلتامـية     

 .الكوارث باستخدام التكنولوجيا الفضائية

زل باســتخدام بــيانات وأعــرب أحــد الوفــود عــلى رأي مفــاده أن حبــوث التنــبؤ بالــزال  -٢٨
ومعلومـات مسـتمدة مـن السـواتل جيـب أن تـأخذ يف االعتـبار ما يتصل بالكوارث من بيانات                     

ورأى ذلـك الوفـد أنـه ينـبغي حتديد مناطق قليلة تتوافر دالئل     . تارخيـية وآثاريـة وسـيزمية قدميـة     
 تلــك واضــحة تــدل عــلى تكــرر الــزالزل فــيها ووضــع اســتراتيجية لرصــد ومراقــبة الــزالزل يف  

 .املناطق باستخدام سواتل مجيع وكاالت الفضاء

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح مـا أسـهمت بـه التكنولوجيات الفضائية يف جهود                   -٢٩
وقــد اسـتعني بامليــثاق الـدويل بشــأن   . اإلغاثـة مــن كارثـة التســونامي األخـرية يف احملــيط اهلـندي    

 أعقبــت التســونامي مباشــرة، كــان  الفضــاء والكــوارث الكــربى ثــالث مــرات يف الفــترة الــيت   
وعقب تلك  . إحداهـا مـن جانـب مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي بصفته هيئة معاونة للميثاق              

الكارثـة، اسـتخدمت هيـئات اإلغاثة والتصدي للكوارث بيانات ومنتجات معلوماتية مستمدة          
وإضافة . بانةمـن عـدة سـواتل لرصـد األرض واألحـوال اجلويـة، مـنها صور ساتلية عالية االست                  

إىل ذلـك، هـيأت الصـور السـاتلية فرصـة فـريدة لرصـد انتشـار املوجـة املديـة ذاـا أثـناء الفترة                          
 .الزمنية املواكبة لطورها احمليطي الشديد

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن جهـود اإلغاثـة املضـطلع ـا ردا عـلى كارثة التسونامي                     -٣٠
ــالغ   يف احملــيط اهلــندي أظهــرت أن االتصــاالت ا  لســاتلية يف حــاالت الطــوارئ كــان هلــا دور ب

والحظــت . األمهــية يف إنقــاذ األرواح وتقلــيل املعانــاة البشــرية بإنشــاء خدمــات طبــية عــن بعــد 
اللجــنة الفرعــية أيضــا شــبكات احملطــات الــرادارية ذات الفــتحة الصــغرية جــدا متكّنــت مــن          

 ساعة يف بعض احلاالت،     ٢٤اسـترجاع قـدرات ائـتمار حـيوية ذات صلة باإلغاثة، يف غضون              
واخلدمـات اهلاتفـية السـاتلية احملمولـة دعما لوجستيا لتوزيع           " إمنارسـات "بيـنما وفّـرت حمطـات       

 .املواد الطبية وكذلك األغذية وماء الشرب
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ورحبـت اللجـنة الفرعـية بـاجلهود الدولـية إلنشاء نظام فعال لإلنذار املبكّر بفيضانات                 -٣١
اهلندي، وكذلك ملناطق أخرى من العامل، ضمن إطار التنسيق العاملي          التسـونامي ملـنطقة احمليط      

كما الحظت اللجنة   . الـذي توفّـره اللجـنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات، التابعة لليونسكو           
بشــأن آثــار الزلــزال والتســونامي اهلــائلني " رابطــة أمــم جــنوب شــرقي آســيا"أن اجــتماع قــادة 
يناير /، الـذي عقـد يف أوائـل كـانون الـثاين           ٢٠٠٤ديسـمرب   /ول كـانون األ   ٢٦اللذيـن وقعـا يف      

اإلعــالن اخلــاص "، أعلــنوا الــتزامهم بإنشــاء نظــام إقلــيمي لإلنــذار املــبكّر، مــن خــالل   ٢٠٠٥
بـــالعمل عـــلى تدعـــيم اإلغاثـــة واالستصـــالح والـــتعمري والوقايـــة يف أعقـــاب كارثـــة الزلـــزال    

 ".٢٠٠٤ ديسمرب/ كانون األول٢٦والتسونامي اليت وقعت يف 

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن خطــة التنفـيذ العشـرية الســنوات إلنشـاء مـنظومة عاملــية         -٣٢
ذكـرت احلـد مـن فقـدان األرواح واملمـتلكات بفعـل الكــوارث       ) جـيوس (لـنظم رصـد األرض   

الطبيعـية والكـوارث الناشـئة عـن أفعـال البشـر كواحدة من املنافع اتمعية التسع اليت ستسهم                   
، ودعــت إىل تعزيــز االســتخدام الفعــال للبــيانات الســاتلية باســتحداث  "جــيوس "فــيها مــنظومة

نظــم للرصــد والتنــبؤ وتقيــيم املخاطــر واإلنــذار املــبكّر وختفــيف األضــرار والتصــدي لألخطــار   
ــدويل     ــيمي وال ــقة تنســيقا أفضــل عــلى الصــعيد احملــلي والوطــين واإلقل والحظــت اللجــنة  . منس

 ١٦ة الثالــث املعــين برصــد األرض، الــذي عقــد يف بروكســيل يف الفرعــية أيضــا أن مؤمتــر القمــ
، اعتمد بيانا ختاميا بشأن دعم نظم اإلنذار اخلاصة بالتسونامي وحاالت           ٢٠٠٥فرباير  /شـباط 

ودعـا البيان اخلتامي أيضا الفريق املعين برصد        ". جـيوس "تعـدد األخطـار ضـمن إطـار مـنظومة           
ــا     ــلى أس ــة ع ــر القم ــذي أنشــأه مؤمت ــن     األرض، ال ــدرات احلــد م ــم توســيع ق ــم، إىل دع س دائ

 .الكوارث يف حاالت تعدد األخطار على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل

" GeoHazards Theme"ونوهـت اللجـنة الفرعــية باألعمـال الــيت اضـطلع ــا مشـروع       -٣٣
ز على  وذُكر أن ذلك املشروع يركّ    ). إيغوس(ضـمن إطـار اسـتراتيجية الرصد العاملي املتكاملة          

الرصـد والتنـبؤ قبل وقوع الكارثة يف جماالت الزالزل واإلنزالقات األرضية والرباكني، وجيري              
 .تنفيذه باالشتراك مع برنامج التطبيقات اجليولوجية لالستشعار عن بعد، التابع لليونسكو

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الرئــيس احلــايل للجــنة املعنــية بســواتل رصــد األرض          -٣٤
حــدد العمــل عــلى حتســني التنســيق بــني القــدرات الفضــائية اخلاصــة بــتدبر الكــوارث ) ســيوس(

 .٢٠٠٥كهدف حموري لتلك اللجنة يف عام 

، الـذي جيـري إنشاؤه ضمن نطاق    "ريسـبوند "والحظـت اللجـنة الفرعـية أن مشـروع           -٣٥
ئط والصور  ، يستهدف تيسري الوصول إىل اخلرا     "الرصـد العاملي من أجل البيئة واألمن      "مـبادرة   
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تعاجل مجيع أجزاء   " ريسبوند"واخلدمـات املـتوقّعة مـن مشروع        . السـاتلية واملعلومـات اجلغرافـية     
دورة األزمـة اإلنسـانية وتشـمل األزمـات البطيـئة الوقـوع، مـثل ااعـات، واألحـوال الكارثية                    

 .املفاجئة، مثل الزالزل
  
 للفيزياء األرضية  بوصفها السنة الدولية٢٠٠٧  دعم إعالن سنة -حادي عشر

  والفيزياء الشمسية
، نظـرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند  ٥٩/١١٦وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة       -٣٦
 بوصـفها السـنة الدولية للفيزياء       ٢٠٠٧دعـم إعـالن سـنة       " مـن جـدول األعمـال، املعـنون          ١٣

 .ا للنقاشبندا منفرد/، بصفته مسألة منفردة"األرضية والفيزياء الشمسية

 .وتكلّم ممثّال االحتاد الروسي والواليات املتحدة يف إطار هذا البند -٣٧

واسـتمعت اللجـنة الفرعـية إىل العرضـني العلمـيني والتقنـيني التالـيني يف إطار هذا البند                    -٣٨
 :من جدول األعمال

 ، قدمه ممثّل االحتاد الروسي؛"‘سبرييت-كوروناس‘بعض نتائج جتربة " )أ( 

ــتحدة    " )ب(  ــية للفــيزياء الشمســية ودور الواليــات امل ، "خطــط بشــأن الســنة الدول
 .قدمه ممثّل الواليات املتحدة

 سنة دولية للفيزياء الشمسية يستتبع ٢٠٠٧والحظـت اللجـنة الفرعـية أن إعـالن سنة          -٣٩
ة، تنفـيذ بـرنامج دويل مـن الـتعاون العـلمي الـرامي إىل فهـم الدوافـع اخلارجية للبيئات الكوكبي                    

وهــو سيشــمل نشــر أدوات جديــدة وإجــراء عملــيات رصــد جديــدة مــن األرض ويف الفضــاء   
 .وعنصرا تعليميا

 ستصـادف أيضـا الذكـرى اخلمسني للسنة      ٢٠٠٧والحظـت اللجـنة الفرعـية أن سـنة           -٤٠
 مـن أجـل دراسة الظواهر العاملية لألرض         ١٩٥٧الدولـية للفـيزياء األرضـية، الـيت نظّمـت سـنة             

 بلــدا، كــانوا ٦٦ عــامل مــن ٦٠ ٠٠٠القريــب مــن األرض وشــارك فــيها زهــاء  وبيــئة الفضــاء 
يعملـون يف آالف احملطـات يف خمـتلف أحنـاء العـامل بغية التمكّن من إجراء عمليات رصد عاملية              

 .متزامنة من األرض والفضاء

ــتائج      -٤١ ــية للفــيزياء الشمســية ستســتند إىل الن والحظــت اللجــنة الفرعــية أن الســنة الدول
 من أجل دراسة العمليات     ١٩٥٧رزة أثـناء السنة الدولية للفيزياء األرضية اليت نظّمت سنة           احملـ 

وأشارت إىل أن تلك    . الشـاملة يف املـنظومة الشمسـية اليت تؤثّر يف البيئتني الكواكبية واألرضية            
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الدراسـة سـتمهد الطـريق لسـفر اإلنسـان بشـكل آمـن إىل القمـر والكواكـب وستكون مصدر                     
 .جيل التايل من علماء فيزياء الفضاءإهلام لل

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن األهــداف احملـــددة للســنة الدولــية للفــيزياء الشمســـية         -٤٢
 :ستكون كما يلي

توفـــري قياســـات معـــيارية الســـتجابة الغـــالف املغناطيســـي والغـــالف األيـــوين  )أ( 
              ن العمليات والدوافع   والغـالف اجلـوي املـنخفض وسـطح األرض للظواهـر الشمسية ، بغية تبي

 العاملية اليت تؤثّر يف البيئة واملناخ األرضيني؛

دعـم الدراسـة العاملـية للمـنظومة الشمسية إىل غاية حدود املنظومة الشمسية،               )ب( 
 من أجل فهم الدوافع اخلارجية والتارخيية للتغري الفيزيائي األرضي؛

 ر الفيزيائية الشمسية؛تعزيز التعاون العلمي الدويل على دراسة الظواه )ج( 

إبــالغ األعضــاء املهــتمني يف األوســاط العلمــية وعامــة الــناس بالنــتائج العلمــية  )د( 
 .الفريدة املكتسبة يف السنة الدولية للفيزياء الشمسية

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية سـتكون مكمـال هاما                     -٤٣
ع جنم، وذلك بلفت مزيد من االنتباه إىل ذلك الربنامج وطنيا    للـربنامج الـدويل بشـأن العـيش م        

 .وإقليميا ودوليا

ــوم الفضــاء         -٤٤ ــتحدة بشــأن عل ــم امل ــبادرة األم ــياح أن م ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
وأفـادت بأن هناك  . األساسـية تـؤدي دورا رئيسـيا يف تدويـل السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية           

لــية للفــيزياء الشمســية هــو نشــر مصــفوفات مــن األدوات الصــغرية،   دافعــا رئيســيا للســنة الدو 
كــأدوات القــياس املغناطيســي واهلوائــيات الــراديوية وأجهــزة اســتقبال إشــارات الــنظام العــاملي   
لـتحديد املواقـع وأجهـزة الكـامريا لكـل السـماء يف مجـيع أحنـاء العـامل، مـن أجل توفري قياسات              

 .عاملية للظواهر الفيزيائية الشمسية

ودعــت اللجــنة الفرعــية الــدول األعضــاء إىل تقــدمي دعــم حكومــي مــن أجــل متكــني       -٤٥
العـلماء احملليني من املشاركة يف حتليل وتفسري البيانات املستمدة من البعثات الفضائية واملتعلقة               

 .بالظواهر األرضية والشمسية

حضريية للسنة الدولية   والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح الـتقدم احملـرز يف األعمال الت               -٤٦
للفـيزياء الشمسـية، ومـن ذلـك اخلدمـات اإلعالمـية الوصـولة على كامل نطاق العامل من أجل                  
ــية، وهــي معلومــات تكفّلــت ــا مــبادرة األمــم      تعمــيم املعلومــات األساســية عــن الســنة الدول
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الشمسية من املـتحدة بشـأن علـوم الفضاء األساسية بالتعاون مع منظّمي السنة الدولية للفيزياء               
خــالل موقــع شــبكي وصــفحات مكرســة هلــذا املوضــوع عــلى موقــع مكتــب شــؤون الفضــاء    

وأفيد بأن املواقع الشبكية توفّر معلومات أساسية . اخلـارجي ورسـالة إخـبارية ومطويـة إعالمية        
 .عن السنة الدولية للفيزياء الشمسية وأا مفيدة بوجه خاص لعلماء البلدان النامية

للجـنة الفرعـية بارتـياح أيضـا أن حلقـة العمـل املشتركة بني األمم املتحدة                 والحظـت ا   -٤٧
السنة الدولية للفيزياء الشمسية، اليت : ووكالـة الفضـاء األوروبـية حـول علوم الفضاء األساسية      

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٣ إىل   ٢٠مـن املـزمع عقدهـا يف العـني، باإلمـارات العربية املتحدة، من               
ة العمـل األوىل الـيت سـتنظّم يف إطـار بـرنامج األمـم املـتحدة للتطبيقات                  ، سـتكون حلقـ    ٢٠٠٥

 .الفضائية وتتناول السنة الدولية للفيزياء الشمسية
  

 جدول األعمال املؤقّت للدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية -ثاين عشر
  العلمية والتقنية 

ــة    -٤٨ ــية العام ــرار اجلمع ــا لق ــية يف   ، نظــرت اللجــنة ٥٩/١١٦وفق ــية والتقن ــية العلم  الفرع
مقـترحات بشـأن مشـروع جـدول األعمـال املؤقـت لدورـا الثالـثة واألربعني الذي من املزمع                

 من ذلك   ١٦وعمال بالفقرة   . تقدميـه إىل جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          
 الــيت ٦٢٢ جلســتها القــرار، طلبــت اللجــنة الفرعــية إىل الفــريق العــامل اجلــامع الــذي أنشــئ يف

فــرباير، أن يــنظر يف مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الثالــثة   / شــباط٢٣عقــدت يف 
 .واألربعني

مـــارس، توصـــيات / آذار٣، املعقـــودة يف [...]وأقـــرت اللجـــنة الفرعـــية يف جلســـتها  -٤٩
ــثة واألربعــ       ــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا الثال ــريق الع ني، الف

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

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن األمانـة حــددت موعـد انعقـاد الـدورة الثالـثة واألربعــني          -٥٠
 .٢٠٠٦مارس / آذار٣فرباير إىل / شباط٢٠للجنة الفرعية لكي يكون من 
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