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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثالثة واألربعون          

   ٢٠٠٦مارس      / آذار ٣ -فرباير     / شباط    ٢٠فيينا،     
   مشروع التقرير    

   إضافة 
  األجسام القريبة من األرض    -ثامنا  

جـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند         ، نظـرت الل   ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١
، ضــمن إطــار خطــة العمــل الثالثــية "األجســام القريــبة مـن األرض " مـن جــدول األعمــال،  ١١

وتقضــي ). ، املــرفق الــثاينA/AC.105/848(الســنوات الــيت عدلــت يف دورــا الثانــية واألربعــني 
ت اإلقليمية وسائر اجلهات    ، بـأن تدعى املنظمات الدولية واهليئا      ٢٠٠٥خطـة العمـل، يف عـام        

 .الناشطة يف ميدان حبوث األجسام القريبة من األرض إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها

 تتضــمن (A/AC.105/863)وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية مذكــرة مــن األمانــة    -٢
ة معلومـات عـن الـبحوث الـيت اضـطلعت ـا أملانـيا وإيطاليا والنرويج يف ميدان األجسام القريب                   

ــن األرض ــتماعات       . مــ ــرفة اجــ ــة غــ ــا ورقــ ــية أيضــ ــنة الفرعــ ــلى اللجــ ــا عــ ــان معروضــ وكــ
(A/AC.105/C.1/2006/CRP.5)   ا االحتاد الروسي تتضـمن معلومات عن البحوث اليت اضطلع 

 .واململكة املتحدة يف ميدان األجسام القريبة من األرض

وتكــلم . لواليــات املــتحدةوتكــلم بشــأن هــذا البــند ممــثلو إيطالــيا واململكــة املــتحدة وا  -٣
 .بشأن هذا البند أيضا املراقب عن رابطة مستكشفي الفضاء
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 :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا البند -٤

األنشـطة البحثـية املضـطلع ـا يف مجهورية كوريا بشأن األجسام القريبة من             " )أ( 
 ، قدمه ممثل مجهورية كوريا؛"٢٠٠٥التقرير املرحلي لعام : األرض

األنشـــطة املضـــطلع ـــا يف اململكـــة املـــتحدة بشـــأن األجســـام القريـــبة مـــن   " )ب( 
 ، قدمه ممثل اململكة املتحدة؛"األرض

، قدمه املراقب عن    "حتد دويل : حـرف مسارات األجسام القريبة من األرض      " )ج( 
 رابطة مستكشفي الفضاء؛

، قدمــه املراقــب "لــية تعــىن باألجســام القريــبة مــن األرضاحلاجــة إىل جلــنة دو" )د( 
 .عن جامعة الفضاء الدولية

ــبات       -٥ ــي الكويكـ ــن األرض هـ ــبة مـ ــام القريـ ــية أن األجسـ ــنة الفرعـ ــتذكرت اللجـ واسـ
 .واملذنبات اليت هلا مدار ميكن أن يتقاطع مع مدار كوكب األرض

 أساسـا إىل قيمتها العلمية      والحظـت اللجـنة الفرعـية أن االهـتمام بالكويكـبات يعـزى             -٦
كحطـام متـبق من عملية تكون اجلزء الداخلي من املنظومة الشمسية، وإىل احتمال اصطدامها               

 .باألرض وما لذلك من عواقب مدمرة، وإىل توافر موارد خمتلفة عليها

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن االكتشــاف املــبكر والتعقــب الدقــيق مهــا األداة األجنــع     -٧
كمــا الحظــت اللجــنة الفرعــية أنــه . األخطــار الناشــئة عــن األجســام القريــبة مــن األرضلــتدبر 

توجـد يف شـىت الـبلدان عـدة أفـرقة ناشـطة يف البحث عن األجسام القريبة من األرض وتقصي                     
 .أحواهلا

والحظـت اللجـنة الفرعـية أن هـناك عـدة مؤسسات تتقصى إمكانيات ختفيف أخطار                 -٨
ــن األ   ــبة م ــك      . رضاألجســام القري ــيف تل ــري لتخف ــية أن أي تداب ــا الحظــت اللجــنة الفرع كم

 .األخطار تتطلب جهودا دولية منسقة

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن بعـض الـدول األعضـاء قـد نفّذت أو تعتزم تنفيذ بعثات                      -٩
ونوهــت اللجــنة الفرعــية أيضــا بالبعــثات . حتلّــق قــرب أجســام قريــبة مــن األرض وتستكشــفها 

 .ة والوشيكة إىل أجسام قريبة من األرضالدولية السابق

وأثنـت اللجـنة الفرعية على الواليات املتحدة ملا حققته من تقدم كبري يف الوصول إىل                 -١٠
 يف املائـة مـن مجيع األجسام القريبة من األرض اليت يزيد قطرها              ٩٠غايـتها املتمـثلة يف كشـف        

 جسما ٨١٦ات املتحدة قد اكتشفت ونوهت اللجنة الفرعية بأن الوالي   . عـلى كيلومـتر واحد    
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والحظت اللجنة الفرعية أيضا مع التقدير أن الواليات املتحدة         . قريـبا مـن األرض ـذا احلجم       
 . مترا١٤٠تقوم بتقصي نظم لكشف وتعقّب األجسام اليت يزيد قطرها على 

ين واتفقـت اللجـنة الفرعـية على ضرورة مواصلة وتوسيع اجلهود املبذولة على الصعيد         -١١
 .الوطين والدويل لكشف األجسام القريبة من األرض وتعقّبها

  
  ٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية      -عاشرا  

، نظـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند            ٦٠/٩٩وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -١٢
خطة العمل ، ضمن إطار "٢٠٠٧السنة الدولية للفيزياء الشمسية    " مـن جـدول األعمـال،        ١٣

 ).، املرفق األولA/AC.105/848(الثالثية السنوات اليت اعتمدا يف دورا الثانية واألربعني 

 .وتكلم بشأن هذا البند ممثلو إندونيسيا والصني وفرنسا ونيجرييا والواليات املتحدة -١٣

 :ندواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض العلمية والتقنية التالية حول هذا الب -١٤

 -نتائج البحوث املتعلقة بالشمس والبحوث الشمسية     : CORONAS-Fبعـثة   " )أ( 
 ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"األرضية

، "األرضية-جتـارب االحتـاد الروسـي السـاتلية فـيما يـتعلق بالفـيزياء الشمسية              " )ب( 
 قدمه ممثل االحتاد الروسي؛

، قدمــه ممــثل "٢٠٠٧ء الشمســية األعمــال التحضــريية للســنة الدولــية للفــيزيا" )ج( 
 .الواليات املتحدة األمريكية، نيابة عن أمانة السنة الدولية للفيزياء الشمسية

وكــان معروضــا عــلى اللجــنة الفرعــية ورقــة غــرفة اجــتماعات تتضــمن تقاريــر الــدول   -١٥
ــية للفــيزياء الشمســية       األعضــاء عــن أنشــطتها اجلــاري التخطــيط هلــا ضــمن إطــار الســنة الدول

(A/AC.105/C.1/2006/CRP.21). 

والحظـت اللجـنة الفرعـية بارتـياح أن مكتـب شؤون الفضاء اخلارجي نشر، بالتعاون              -١٦
إضفاء  (”Putting the ‘I’ in the IHY“مـع أمانـة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية، كتيبا عنوانه      

 عن األعمال التحضريية ، يتضمن حملة جمملة)طـابع دويل عـلى السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية         
 .للسنة على نطاق العامل

ونوهـت اللجـنة الفرعية بأن السنة الدولية للفيزياء الشمسية هي برنامج دويل للتعاون               -١٧
العـلمي يهـدف إىل فهـم العوامـل اخلارجـية املؤثـرة عـلى بيـئات الكواكـب، وهي بالغة األمهية                      

نة ســتنطوي عــلى نشــر أجهــزة جديــدة، وذُكــر أن األعمــال التحضــريية للســ. للــدول األعضــاء
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خصوصـا يف الـبلدان النامـية، وسـوف تتضـمن عمليات رصد جديدة من األرض ويف الفضاء،                
 .كما ستتضمن عنصرا تعليميا

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسية سوف تستند إىل نتائج                    -١٨
، يف توســيع نطــاق دراســة    ١٩٥٧ا يف عــام  الســنة الدولــية لفــيزياء األرض، الــيت احــتفل ــ     

. العملـيات الكونـية يف املـنظومة الشمسـية الـيت تؤثـر يف بيـئة مـا بـني الكواكب والبيئة األرضية               
وذُكـر أن دراسـة األحـداث الشـديدة النشـاط يف املـنظومة الشمسية سوف متهد السبيل ألمان                   

لى إهلـام اجليل القادم من      سـفر اإلنسـان يف الفضـاء إىل القمـر والكواكـب، وسـوف تسـاعد عـ                 
 .إخصائيي فيزياء الفضاء

 :ونوهت اللجنة الفرعية بأن األهداف اخلاصة للسنة الدولية للفيزياء الشمسية هي -١٩

توفـــري قياســـات مرجعـــية الســـتجابة الغـــالف املغنطيســـي والغـــالف اإليـــوين   )أ( 
ية والعوامل املؤثرة يف    والغـالف اجلـوي األدىن وسـطح األرض مـن أجل استبانة العمليات العامل             

 بيئة األرض ومناخها؛

تعزيـز الدراسـة العاملـية للمـنظومة الشمسية إىل غاية حدود املنظومة الشمسية               )ب( 
 من أجل فهم املسببات اخلارجية والتارخيية لتغير فيزياء األرض؛

ــية       )ج(  ــيزياء الشمســية احلال ــدويل يف دراســة ظواهــر الف ــلمي ال ــتعاون الع ــز ال تعزي
 واملقبلة؛

ــية للفــيزياء الشمســية إىل     )د(  تبلــيغ النــتائج العلمــية الفــريدة ألنشــطة الســنة الدول
 .األوساط العلمية املهتمة وإىل عامة الناس

ــوم الفضــاء         -٢٠ ــتحدة بشــأن عل ــم امل ــبادرة األم ــياح أن م ــية بارت والحظــت اللجــنة الفرع
ية عـلى دعـم نشـر صفائف أجهزة         األساسـية تـتعاون مـع أمانـة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـ               

صـغرية، مـثل مقايـيس لشـدة اـاالت املغنطيسـية وهوائـيات راديويـة وأجهـزة استقبال خاصة                    
بالـنظام العـاملي لـتحديد املواقـع وأجهـزة تصـوير شـاملة لكـل السـماء، يف خمـتلف أحنـاء العامل،                        

 .يليوسفرييةوخصوصا يف البلدان النامية، من أجل توفري قياسات عاملية للظواهر اهل

ونوهـت اللجـنة الفرعية بالربامج والدراسات اجلاري االضطالع ا ضمن إطار السنة              -٢١
ــية للفــيزياء الشمســية، مبــا يف ذلــك   إعــادة تنشــيط الــبحوث املــتعلقة مبغنطيســية األرض   : الدول

 والـنفاث الكهـربائي االسـتوائي يف نيجرييا؛ وإنشاء نظام رصد متكامل عمليايت أرضي وواسع              
الـنطاق يف الصـني؛ والتخطـيط ألنشـطة يف إندونيسـيا تسـتهدف حتسني وتطوير التنبؤات بآثار                  
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ــاذة للســواتل ويف مغنطيســية         ــر الســلوك الش األنشــطة الشمســية والطقــس الفضــائي يف مظاه
األرض ويف التغـــير املـــناخي والغـــالف اإليـــوين ويف االتصـــاالت؛ ومـــا جـــرى يف فرنســـا مـــن  

، الـذي يستهدف توفري معلومات عن قطر     Picardلغـة الصـغر، مـثل       اسـتحداث عـدة سـواتل با      
، الــذي يســتهدف دراســة االقــتران بــني الغــالف اجلــوي   Taranisالشــمس وتبايــناته احملــتملة، و

والغـالف اإليـوين والغـالف املغنطيسـي مـن خالل ظواهر التفريغ الكهربائي املكتشفة مؤخرا،                
 . الشمسية العالية الطاقة، الذي يستهدف دراسة الظواهرLYOT/SMESEو

ــية        -٢٢ ــية األوىل للســنة الدول ــة األوروب ــية العام ــأن اجلمع ونوهــت اللجــنة الفرعــية أيضــا ب
 .٢٠٠٦يناير /للفيزياء الشمسية قد عقدت يف باريس يف كانون الثاين

ــيا، يف         -٢٣ ــاون، جــنوب أفريق ــه ســتعقد يف كيــب ت ــك بأن ــية كذل ونوهــت اللجــنة الفرع
 حلقـة عمـل إقليمـية حـول املشـاركة األفريقية يف السنة الدولية للفيزياء                ٢٠٠٦يونـيه   /حزيـران 

الشمسـية والسـنة القطبـية الدولـية، وبـأن الصـني سـتتوىل تنسيق واستضافة حلقة دراسية دولية                   
/ حـول أنشـطة السـنة الدولـية للفـيزياء الشمسـية يف آسيا واحمليط اهلادئ تعقد يف تشرين األول                  

 .٢٠٠٦أكتوبر 
  

 مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني  -اين عشرث
  للجنة الفرعية العلمية والتقنية

، نظـــرت اللجـــنة الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف ٦٠/٩٩وفقـــا لقـــرار اجلمعـــية العامـــة  -٢٤
اقـتراحات بشـأن مشـروع جـدول أعمـال مؤقـت لدورـا الرابعة واألربعني، يعرض على جلنة                   

 من ذلك القرار، طلبت     ١٣وعمال بالفقرة   . الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية       اسـتخدام   
[...] ، املعقودة يف [...]اللجـنة الفرعـية إىل الفـريق العـامل اجلـامع، الـذي أُنشـئ يف جلسـتها               

 .فرباير، أن ينظر يف مشروع جدول األعمال املؤقت لدورا الرابعة واألربعني/شباط

مـارس، أقــرت اللجـنة الفرعــية توصــيات   /آذار[...] ، املعقــودة يف [...]ويف جلسـتها   -٢٥
ــرابعة واألربعــني،       الفــريق العــامل اجلــامع بشــأن مشــروع جــدول األعمــال املؤقــت لدورــا ال

 ).هلذا التقرير[...] انظر املرفق (بصيغته الواردة يف تقرير ذلك الفريق 

ــة حــددت الفــتر    -٢٦ فــرباير / شــباط٢٣ إىل ١٢ة مــن ونوهــت اللجــنة الفرعــية بــأن األمان
 . موعدا النعقاد الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية٢٠٠٧
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