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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  والتقنيةاللجنة الفرعية العلمية 
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 
      مشروع التقرير    

      طقس الفضاء  - ثامناً  
، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٧٠/٨٢لقرار اجلمعيـة العامـة    وفقاً  -١

  من جدول األعمال، املعنون "طقس الفضاء". ١١
ــ  -٢ ــا وإندونيســيا وباكســتان    ١١م يف إطــار البنــد وتكلَّ مــن جــدول األعمــال ممثلــو أملاني

ومجهورية كوريا والصني وكندا ومصـر ونيجرييـا والواليـات املتحـدة واليابـان. وأثنـاء التبـادل        
  العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضا كلمات تتعلق هبذا البند.

  علمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية ال  -٣
األرضـية"،   - "معلومات حمدثة عن أنشطة اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسـية    (أ)  

  قدَّمه املراقب عن هذه اللجنة العلمية؛
ــي بواســطة       (ب)   ــة يف الغــالف البالزم ــة اإللكتروني ــات الكثاف ــاز اآلين لبيان "االحتي

  " قدَّمه ممثل هنغاريا؛شبكة عاملية للبحوث يف جمال طقس الفضاء
  "االستراتيجية الوطنية بشأن طقس الفضاء"، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛  (ج)  
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اجلهاز الفلكي املركب املنخفض التكلفة واملنخفض التـرددات للتحليـل الطيفـي    "  (د)  
  "، قدَّمه ممثل سويسرا؛e-Callisto)، وشبكة CALLISTOواملرصد املتنقل (

  مه ممثل إيطاليا؛إيطاليا فيما يتعلق بطقس الفضاء"، قدَّ"إسهامات   ) (ه  
"خارطة الطريـق الدوليـة الراميـة إىل النـهوض باملعرفـة العلميـة لطقـس الفضـاء،           (و)  

مـه ممثـل جلنـة    املعدة بتكليف من جلنة أحباث الفضاء والربنامج الدويل بشأن العيش مـع جنـم"، قدَّ  
  أحباث الفضاء؛

ــة   "دراســة طقــس الفضــاء    (ز)   والرصــد العــايل االســتبانة للشــمس بواســطة املركب
  مه ممثل االحتاد الروسي؛"، قدARKAَّاملستكشفة الصغرية 

  لسلبية على مصر"، قدَّمه ممثل مصر."االحترار العاملي وآثاره ا  (ح)  
  على اللجنة الفرعية ما يلي: روضاًوكان مع  -٤

ة واليابــان حــول طقــس تقريــر عــن حلقــة العمــل املشــتركة بــني األمــم املتحــد   (أ)  
الفضاء: املنتجات العلمية والبياناتية املستمدة من أجهزة املبـادرة الدوليـة بشـأن طقـس الفضـاء      

  )؛A/AC.105/1096) (٢٠١٥آذار/مارس  ٦-٢(فوكوأُوكا، اليابان، 
ورقــة اجتمــاع معنونــة "حلقــة عمــل بشــأن طقــس الفضــاء واالجتمــاع الثــاين    (ب)  

: تقريـر بشـأن عمـل    ٢٠١٦شـباط/فرباير   ١٧إىل  ١٥س الفضاء، من لفريق اخلرباء املعين بطق
)، A/AC.105/C.1/2016/CRP.17فريق اخلرباء املعين بطقس الفضـاء واسـتعراض خطـة عملـه" (    

  ق اخلرباء املعين بطقس الفضاء.ر فريمة من مقرِّمقدَّ
 مـن الشـواغل املشـتركة، وأنـه    هـي  مسـألة طقـس الفضـاء     نَّوالحظت اللجنـة الفرعيـة أ    -٥
ومـن مشـاركة البلـدان مـن خمتلـف أحنـاء        من جهـود التعـاون الدوليـة احلاليـة    بد من االستفادة  ال

العامل يف رصـد ظـواهر طقـس الفضـاء مـن الفضـاء ومـن األرض، بغيـة الـتمكن مـن فهـم القـوى             
احملركة لطقس الفضاء والتخفيف من آثاره السلبية على اهلياكل األساسية التكنولوجيـة الفضـائية   

رضـــية وعلـــى األرواح البشـــرية. ويتطلـــب ذلـــك مواصـــلة القياســـات الفضـــائية واألرضـــية  واأل
حـداث طقـس الفضـاء مـع     والبحوث املركزة اليت ستؤدي إىل حتسني قدرات النمذجـة والتنبـؤ بأ  

  مرور الوقت.
م احملـرز يف النـهوض بالقـدرات يف جمـال طقـس      بالتقـدُّ  وأحاطت اللجنـة الفرعيـة علمـاً     -٦

صعيد الوطين، مبا يف ذلك عـن طريـق وضـع اسـتراتيجيات وبـرامج عمـل وطنيـة        الفضاء على ال
متعلقة بطقس الفضاء، بغرض تعزيز التأهب فيما يتعلق بطقس الفضاء، وأحاطـت علمـاً أيضـاً    
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كـل مـن   مبا أحرز مـن تقـدم يف إنشـاء نظـم املعلومـات املعنيـة بطقـس الفضـاء والتنبـؤ بـه علـى            
  الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل.

هــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير بالعمــل الــذي اضــطلع بــه حتــت قيــادة كنــدا فريــُق ونوَّ  - ٧
اخلرباء املعين بطقس الفضاء، الذي يعد من اآلليات املهمة علـى الصـعيد العـاملي لتعزيـز القـدرات      
يف جمال طقس الفضـاء، باالسـتفادة مـن املمارسـات الفضـلى املتبعـة يف عمـل فريـق اخلـرباء جـيم           

بطقــس الفضــاء التــابع للفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد  املعــين 
هت بالعمل املنجز يف إطار خارطة الطريـق اخلاصـة بطقـس الفضـاء الـيت وضـعتها       البعيد، كما نوَّ

جلنة أحباث الفضاء/الربنامج الدويل بشأن العيش مع جنم. وأشارت إىل ضـرورة االضـطالع هبـذا    
عزيز موثوقية النظم الفضائية بشكل عام، وقدرة تلك النظم على التصـدي آلثـار ظـواهر    العمل لت

  .٥٠لية اليونيسبيس+طقس الفضاء السلبية، األمر الذي يعد من أولويات عم
ــدَّ   ٨٤٣ويف اجللســة   -٨ ــة، ق ــة الفرعي ــرِّللجن ــين بطقــس الفضــاء    م مق ــق اخلــرباء املع ر فري

الفريــق منــذ تأسيســه يف الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة  م الــذي أحــرزه معلومــات عــن التقــدُّ
م الذي أحـرزه الفريـق خـالل اجتماعـه الثـاين، الـذي ُعقـد        ، وعن التقد٢٠١٥ُّالفرعية يف عام 

ل عـن عمـل   ر إىل التقريـر الكتـايب املفصَّـ   على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية. وأشار املقـرِّ 
  ).A/AC.105/C.1/2016/CRP.17خلطة عمله ( اًعراضاست اًفريق اخلرباء، الذي تضمن أيض

ــيت جتــري تقييمــات للمخــاطر          -٩ ــدول األعضــاء ال ــد عــدد ال ــق اخلــرباء تزاي والحــظ فري
ودراسات اقتصادية واجتماعية عن تأثريات طقس الفضاء، وأشـار إىل أمهيـة االضـطالع بتلـك     

تقـوم بـه مـن أعمـال يف املسـتقبل      التقييمات بالنسبة للدول األعضاء، بغية االسترشـاد هبـا فيمـا    
يف تقريـر الفريـق    اًهبدف محاية اهلياكل األساسية ذات األمهية البالغـة. ونظـر فريـق اخلـرباء أيضـ     

املعين خبارطة الطريق املشتركة بني جلنة أحباث الفضاء والربنامج الدويل بشأن العيش مـع جنـم،   
  النهج املبني يف ذلك التقرير. داملعنون "فهم طقس الفضاء من أجل حتصني اجملتمع"، وأي

ا علـى هـامش دورة اللجنـة الفرعيـة العلميـة      فق فريق اخلـرباء علـى االجتمـاع سـنوي    واتَّ  -١٠
والتقنيــة، وعلــى االســتفادة مــن عقــد مــؤمترات بعديــة ومــن غريهــا مــن الوســائل للتواصــل بــني  

اخلــرباء علــى ســبيل أعضــائه يف فتــرات مــا بــني الــدورات. وخــالل الســنة املقبلــة، يعتــزم فريــق  
األولوية مواصلة أعماله املتعلقـة بتقيـيم آثـار التيـارات احملرضـة بفعـل املغنطيسـية األرضـية علـى          
ــة مــع اهليئــات       ــاء. وســوف يســعى أعضــاء فريــق اخلــرباء إىل املشــاركة بفعالي شــبكات الكهرب

ة والدوليــة املعنيــة الوطنيــة املعنيــة حبمايــة اهلياكــل األساســية البالغــة األمهيــة، واملنظمــات الوطنيــ  
بتوزيــع الكهربــاء، مــن أجــل حتســني اإلحاطــة بــاخلطوات الالزمــة للتخفيــف ممــا يلحقــه طقــس  
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ص تلـك اخلطـوات   الفضاء من أضرار بتلـك اهلياكـل األساسـية البالغـة األمهيـة، وحتديـد خصـائ       
  ومن مث دراستها.

إىل جانـب  والحظت اللجنة الفرعيـة حلقـة العمـل بشـأن طقـس الفضـاء الـيت ُنظمـت           -١١
مت معلومـات أساسـية اسُتعرضـت فيهـا     اجتماع فريق اخلرباء املعين بطقـس الفضـاء، والـيت قـدَّ    

ا يف جمــال طقــس الفضــاء يف الــدول األعضــاء واملنظمــات الوطنيــة   األنشــطة املضــطلع هبــا حاليــ 
تلـك  مـة، تقيـيم دور   لفريق اخلرباء، من خالل املعلومـات املقدَّ  تسىنوالدولية ذات الصلة. وقد 

  يز التنسيق والتواصل فيما بينها.املنظمات يف اجلهود العاملية املعنية بطقس الفضاء، هبدف تعز
ــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية،         -١٢ ــامج األم ــديرها لربن ــة عــن تق ــة الفرعي وأعربــت اللجن

ا. ومبادرته بشأن علوم الفضاء األساسـية، الـيت ُتنفـذ األنشـطة املتعلقـة بطقـس الفضـاء يف إطارهـ        
هـت اللجنـة مـع التقـدير مبـا أسـفرت عنـه حلقـة العمـل املشـتركة بـني األمـم             ويف هذا الصدد، نوَّ

يف  ٢٠١٥آذار/مـارس   ٦إىل  ٢املتحدة واليابان بشأن طقس الفضاء، اليت عقدت يف الفترة مـن  
ــائج واردة يف التقريــر      ــان، مــن نت ــا، الياب ــا نوA/AC.105/1096َّفوكوأُوك ــى وجــه   ، كم هــت عل

اخلصوص بعمل اللجنة التوجيهية للمبادرة الدولية بشأن طقس الفضاء الـذي يتنـاول السياسـات    
اخلاصة بالبيانات واستخدام هذه البيانـات لصـاحل اجملتمـع الـدويل. والحظـت اللجنـة الفرعيـة أن        

  .٢٠١٦ر شباط/فرباي ١٩احلالية يف اجتماع اللجنة التوجيهية السنوي ُعقد على هامش دورهتا 
ة حلقـات عمـل بشـأن طقـس الفضـاء علـى الصـعيد        والحظت اللجنة الفرعية عقد عـدَّ   -١٣

الدويل واإلقليمي والوطين، أبرزت القدرات يف جمال أحباث طقس الفضاء، ومنها حلقـة العمـل   
 ١٥إىل  ١١الدولية بشأن ظواهر طقس الفضاء وسطح األرض، املعقودة يف أوتـا، نيجرييـا مـن    

ــايو  ــة أ   ٢٠١٥أيار/م ــة الفرعي ــك، الحظــت اللجن املركــز الكــوري املعــين   نَّ. وعــالوة علــى ذل
أوقيانوسيا املعـين بطقـس الفضـاء     - بطقس الفضاء سوف يستضيف املؤمتر الرابع لتحالف آسيا

  .٢٠١٦يف تشرين الثاين/نوفمرب 
 


