
 A/AC.105/C.1/L.326 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
7 May 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
220512    V.12-53373 (A) 

 
 

 *1253373*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
        استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

      طقس الفضاء: خطة عمل فريق اخلرباء جيم    
      مة من فريق اخلرباء جيمورقة عمل مقدَّ    

    مةمقدِّ  -أوالً  
فــق الفريــق العامــل ان الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، اتَّإبَّــ  -١

 أفرقـة اخلـرباء الـيت ينـشئها     عـدَّ املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد على أن تُ     
 وأن تتيحهـا بلغـات األمـم املتحـدة           إىل أعماهلـا،   باالسـتناد الفريق العامل مشاريع وثائق العمـل       

الرمسية السّت للـدول األعـضاء واملـراقبني الـدائمني إلبـداء التعليقـات عليهـا إىل جلنـة اسـتخدام               
ــضَّ    ــسلمية، ويف ــتّمالفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــة   ل أن ي ــى هــامش دوريت اللجن  ذلــك عل

ــسادسة واخلمــسني   ــع،  A/AC.105/1001 (أو خالهلمــا/ واخلامــسة واخلمــسني وال ــق الراب ، املرف
  ).١٧ و١٦الفقرتان 

    
    األهداف والنتائج  -ثانياً  

قصد بطقس الفضاء العمليات الطبيعية اليت حتدث يف الفضاء، كاضـطرابات الغـالف             ُي  -٢
 ر على البيئة القريبة من األرض وختلف آثـاراً        املغنطيسي واألحداث الشمسية، اليت ميكن أن تؤثّ      
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اه فريـق اخلـرباء جـيم هـو     واهلدف الذي يتوخّـ  .  الفضائية بوجه عام   سلبية على النظم واألنشطة   
مجع املعلومات القائمة بشأن طقس الفضاء وآثاره على األنشطة الفضائية، وبشأن املمارسـات             

لتخفيـف مـن آثـار ظـواهر طقـس الفـضاء            بغية ا الراهنة، واإلجراءات التشغيلية، واملعايري التقنية      
م فريــق اخلـرباء هـذه املعلومـات إىل الفريـق العامـل لكــي      وسـيقدِّ . علـى الـنظم الفـضائية العاملـة    

 مبـادئ توجيهيـة طوعيـة لتعزيـز أمـن األنـشطة             وسيقترح فريق اخلرباء أيضاً   . يدرجها يف تقريره  
الفضائية وتقليل املخاطر النامجة عن ظواهر طقس الفضاء علـى اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف                 

  .األمد البعيد
 لـدعم الفريـق العامـل يف إعـداد تقريـره إىل اللجنـة                جتميعيـاً  ق اخلرباء تقريـراً    فري وسيعدُّ  -٣

د التقريـر املخـاطر الـيت خيلفهـا طقـس الفـضاء علـى اسـتدامة                 وسـيحدّ . الفرعية العلميـة والتقنيـة    
ــد    ــد البعي ــضائية يف األم ــشطة الف ــة    . األن ــة املتعلق ــستعرض املمارســات واإلجــراءات الراهن وسي

ــة،  ــات املراقب ــستخدمة يف التنّبــ  بعملي ــاذج واألدوات امل ــضاء  والنم ــس الف ــستعرض . ؤ بطق وسي
ن  لتخفيف اآلثـار النامجـة عـن بيئـة الفـضاء وسيتـضمّ              النهوج اهلندسية املتبعة حالياً    التقرير أيضاً 

  . لفعالية املمارسات الراهنة يف تقليل املخاطرتقييماً
ة شـاملة لـدعم اخلـدمات املتـصلة          القدرات الالزمة لتـوفري شـبك      د التقرير أيضاً  وسيحّد  -٤

بطقــس الفــضاء وســينظر يف األطــر املمكنــة للتعــاون الــدويل والتنــسيق بــني الــدول يف البحــوث  
اخلاصــة بطقــس الفــضاء وعمليــات رصــده املنفــذة يف الفــضاء وعلــى األرض مــن أجــل صــون    

  .األنشطة الفضائية
    

    طريقة العمل  -ثالثاً  
رصـد   املمارسات الراهنة للدول واملنظمات يف جمال     سيجمع فريق اخلرباء معلومات عن        -٥

  .الفضاء ؤ بطقس يف عمليات التنّبطقس الفضاء وشىت النماذج واألدوات املستخدمة حالياً
، علـى هــامش دورات  ٢٠١٤يونيــه /وسـيعقد فريـق اخلــرباء اجتماعـات حــىت حزيـران      -٦

ات وأثنــاء مــؤمترات االحتــاد أو خــالل هــذه الــدور/اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة واللجنــة و 
وينظـر فريـق اخلـرباء      . أكتـوبر / يف شهر تـشرين األول     الدويل للمالحة الفضائية اليت ُتعقد سنوياً     

ــضاً ــد اجتمــاع إقليمــي إضــا   أي ــة عق ــستخدم أســلوب املراســلة اإل  . يف يف إمكاني ــة وسُي لكتروني
  .جتماعاتلالتصال فيما بني أعضاء فريق اخلرباء خالل الفترات الفاصلة بني اال

ق فريق اخلرباء مع أفرقة اخلرباء األخرى ملعاجلة املـسائل املتداخلـة أو املتقاطعـة،            وسينسِّ  -٧
ر عقــد بعــض اجتماعاتـه بالتــشارك مــع أفرقــة اخلـرباء األخــرى ملعاجلــة تلــك املــسائل،   وقـد يقــرّ 
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الفرعيـة العلميـة    فـق عليـه الفريـق العامـل يف الـدورة التاسـعة واألربعـني للجنـة                   ملا اتَّ  وذلك وفقاً 
  ).١٦، املرفق الرابع، الفقرة A/AC.105/1001 (٢٠١٢فرباير /والتقنية يف شباط

 للثغرات مـن أجـل اسـتبانة املـسائل املتـصلة بطقـس          حتليالً وسُيجري فريق اخلرباء أيضاً     -٨
الفضاء اليت تؤثر على استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، وال جتـري معاجلتـها                     

ــاًح ــديات، وذلــك وفقــاً الي ــه اختــصاصات الفريــق العامــل املعــين     يف أي مــن املنت  ملــا تــنص علي
، املرفــق الثــاين، A/66/20(باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد وطرائــق عملــه   

 يف تقريــر الفريـق العامــل يف الـدورة التاســعة    ملــا جـرى التأكيــد عليـه جمـدداً   ووفقـاً ) ٢٠الفقـرة  
، املرفــق A/AC.105/1001 (٢٠١٢فربايــر /عـني للجنــة الفرعيـة العلميــة والتقنيــة يف شـباط   واألرب

  ).١١الرابع، الفقرة 
    

     جملاالت العمليلاملخطط األوَّ  -رابعاً  
 بالنطـــاق، مـــن املتعلِّـــقنظـــر فريـــق اخلـــرباء يف املواضـــيع املدرجـــة يف الفـــرع الرابـــع،    -٩

، واتفـق علـى   )١٤، املرفـق الثـاين، الفقـرة      A/66/20(اختصاصات الفريق العامل وطرائق عملـه       
  :أن ينظر يف املواضيع التالية

    
    مجع البيانات والنماذج والتنبؤات وتبادهلا ونشرها  )أ(  

سـيجمع فريــق اخلـرباء معلومــات عـن املمارســات الراهنـة للــدول واملنظمـات يف جمــال        -١٠
. ؤات طقــس الفــضاء يف تنّبــرصــد طقــس الفــضاء وشــىت النمــاذج واألدوات املــستخدمة حاليــاً 

 هذه هي أول حماولة تتم على النطاق العاملي جلمع معلومـات مـن هـذا                والحظ فريق اخلرباء أنَّ   
ومن مثّ سـتكون املعلومـات الـيت سـيجمعها الفريـق مفيـدة جلميـع املنظمـات               . القبيل وتوحيدها 

  .املعنية بطقس الفضاء
    

ستدامة من البيانات الرئيسية هبدف مراقبة القدرات على توفري شبكة مصادر شاملة وم  )ب(  
    املتعلقة بطقس الفضاء وقياسها بصورة آنية أو شبه آنية  الظواهر

 من إقامة شبكة توفر على حنو متواصل البيانات الرئيسية املتصلة بطقـس الفـضاء            بّد ال  -١١
يسية الـيت يتعـّين     ومن الضروري مواصلة املناقشة لتحديد البيانات الرئ      . بصورة آنية أو شبه آنية    

ــوفري البيانــات والــشبكات     . توفريهــا وســتكون اخلطــوة األوىل هــي مجــع املعلومــات املتعلقــة بت
  .املتاحة يف هذا الصدد
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   التبادل احلر للممارسات واملبادئ التوجيهية املّتبعة هبدف احلد من أثر ظواهر  )ج(  
    طقس الفضاء على النظم الفضائية العاملة

 من أثر ظواهر طقس الفـضاء علـى الـنظم الفـضائية ختتلـف              بعة للحدّ سات املتّ  املمار إنَّ  -١٢
وقد الحـظ   . بعة يف تصميم السواتل   بني دولة وأخرى، بل وختتلف كذلك املعايري األساسية املتّ        

 يف كـل دولـة،      ه لـّما كان الوضع فيما خيص تبادل املعـارف واملمارسـات خمتلفـاً            فريق اخلرباء أنَّ  
وسـيعمل فريـق اخلـرباء علـى حتـسني          . صعب جتميع املعلومات من كـل الـدول       فقد يكون من ال   

  .املعايري من خالل تعزيز تبادل املعلومات ذات الصلة
    

    وفضائياً أرضياًالتنسيق بني الدول بشأن عمليات رصد طقس الفضاء رصداً  )د(  
    بغية احملافظة على سالمة األنشطة الفضائية

ــق اخلــرباء أمه    -١٣ ــدرك فري ــضاء     ُي ــات رصــد طقــس الف ــدول يف عملي ــني ال ــسيق ب ــة التن . ي
وسينظر الفريق يف الطرائق املمكنة لتبادل البيانات، كما سينظر يف املخاطر النامجـة عـن طقـس                
الفضاء هبدف اقتراح أنواع البيانات الرئيسية اليت يتعّين تبادهلـا مـن أجـل احملافظـة علـى سـالمة                    

  .ء الضارةاألنشطة الفضائية من آثار طقس الفضا
وسيويل فريـق اخلـرباء االعتبـار الواجـب لتحديـد املـسائل املتـصلة بطقـس الفـضاء الـيت                    -١٤

 ملا تشكله من خطر وما هلـا مـن أثـر            يلزم االهتمام هبا يف األمد القصري واملتوسط والبعيد، نظراً        
  .على استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد

    
     للعملألوَّيلااجلدول الزمين   -خامساً  

  : خلطة العمل االسترشادية التاليةيعتزم فريق اخلرباء تنفيذ أعماله وفقاً  -١٥
ــدول واملنظمــات يف الوقــت        ٢٠١٢عام  ــا ال ــيت تتبعه ــشأن املمارســات ال ــات ب مجــع البيان

 الراهن يف رصد طقس الفضاء وخمتلـف النمـاذج واألدوات املـستخدمة حاليـاً             
مها الـدول   توحيد املعلومات الـيت تقـدّ  والشروع يف. يف تنبؤات طقس الفضاء   

واملنظمات احلكومية الدوليـة وسـائر الكيانـات األخـرى باعتبارهـا مـدخالت              
والتنــسيق مــع أفرقــة اخلــرباء األخــرى الســتبانة جمــاالت التــداخل    . يف أعمالــه

ومسائل طقس الفضاء املتصلة باالستدامة يف األمد البعيد وال جتـري معاجلتـها     
وبدء النظر يف املبادئ التوجيهية املوصـى لتقـدميها         .  من املنتديات   يف أيٍّ  حالياً

ن إىل الفريق العامل، والبدء يف إعداد مشروع تقرير فريق اخلرباء الذي يتـضمّ             
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واالستعداد حللقة العمل الثانية بشأن االستدامة يف األمـد         . النتائج والتوصيات 
  .٢٠١٣البعيد، اليت سينظمها الفريق العامل يف عام 

اة من الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة          النظر يف املدخالت اإلضافية املتلقّ      ٢٠١٣عام 
اة مـن حلقـة العمـل    وسائر الكيانات األخـرى ذات الـصلة، واملـدخالت املتلقّـ         

واســتعراض املبــادئ  . املعقــودة بــاالقتران بالــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة     
واسـتعراض مـشروع    . التفـاق عليهـا   التوجيهية اليت سيقترحها فريق اخلـرباء وا      

ــا     ــاق عليهم ــق اخلــرباء وتوصــياته واالتف ــر فري ــق   . تقري ــدخالت فري ــدمي م وتق
اخلرباء إىل الفريق العامل، واستعراض الفروع ذات الصلة من مـشروع تقريـر             
الفريــق العامــل الــذي ســيجري إعــداده لكــي ينظــر فيــه الفريــق العامــل يف          

  .٢٠١٤خلمسني للجنة الفرعية يف عام اجتماعاته أثناء الدورة احلادية وا
القيام مبـا يلـزم مـن أعمـال إضـافية لـدعم إعـداد تقريـر الفريـق العامـل، الـذي                         ٢٠١٤عام 

 .م إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةسُيقدَّ

  


