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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 واخلمسون التاسعة الدورة
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧-٨فيينا، 

      مشروع التقرير    
  الفصل الثاين  

  
      التوصيات والقرارات  

    الفضاء واملياه - واو  
ــر       -١ ــاً لقـ ــاه"، وفقـ ــاء وامليـ ــون "الفضـ ــال املعنـ ــدول األعمـ ــد جـ ــة يف بنـ ــرت اللجنـ ار نظـ

  .٧٠/٨٢العامة   اجلمعية
لــو إندونيســيا وباكســتان ومصــر واملكســيك واهلنــد      وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّ     -٢

 .جائزة األمري سلطان بن عبد العزيـز العامليـة للميـاه   املراقب عن مؤسسة  أيضاًوتكلم  واليابان.
  العام لآلراء. كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل لو دول أعضاء أخرىوألقى ممثِّ

واستعرضــت الوفــود، خــالل املناقشــة، أنشــطة التعــاون املتعلقــة بامليــاه، وقــدمت أمثلــة    -٣
  .يف هذا اجملال على الربامج الوطنية وضروب التعاون الثنائي والوطين والدويل

مـن أخطـر    بـدأت تتحـوَّل إىل واحـدة   هبـا   املتعلقـة  والحظت اللجنة أنَّ امليـاه واملسـائل    -٤
كثريا ما تترتَّب عليها آثار سياسـية، وأنَّ احلفـاظ علـى    اليت البيئية اليت تواجه البشرية و املشاكل

السـتمرار احليـاة   ان بالغا األمهيـة  مقومِّمها املوارد املائية املوجودة واستخدامها استخداماً سليماً 
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 صـناع  البيانـات املسـتمدة مـن الفضـاء ميكـن أن تعـني      أنَّ . ورأت يف ذلك الصـدد  على األرض
  السياسات على صنع قرارات مستنرية بشأن إدارة املوارد املائية.

والحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنصَّــات الفضــائية الــيت ُتعــىن باملســائل املتعلقــة بامليــاه،      -٥
أنَّ  أيضـاً واالستخدام الواسع للبيانات املسـتمدَّة مـن الفضـاء يف إدارة امليـاه. والحظـت اللجنـة       

ــا الفضــاء  ــؤدِّ    تكنولوجي ــات غــري الفضــائية، ت ــةً بالتكنولوجي ــه، مقترن ــا يف وتطبيقات ي دوراً هام
 املنـاخ  معاجلة الكثري من املسائل املتعلقة باملياه، مبا يف ذلك رصد الدورات املائية العاملية وأمناط

ــاه،      ــة ودراســتها، وإعــداد خــرائط جمــاري املي ــدير   رصــدوغــري االعتيادي ــة، وتق األهنــار اجلليدي
ورصـد  ات الناجتة عـن ذوبـان الثلـوج، وختطـيط وإدارة خزانـات امليـاه ومشـاريع الـري،         التدفق

ــت         ــار، وحتســني توقي ــن حــدَّة هــذه اآلث ــار الفيضــانات واجلفــاف واألعاصــري والتخفيــف م آث
  التنبؤات اجلوية ودقتها.

لتابعـة  والحظت اللجنة أنَّ العمل جارٍ، يف إطار املبـادرة اآلسـيوية املعنيـة بـدورة املـاء ا       -٦
م املعلومــات للمســاعدة علــى تطبيــق ظُللفريــق املخــتص برصــد األرض، علــى إنشــاء شــبكة لــنُ 

بلداً آسيويا من خـالل دمـج البيانـات وتبادهلـا كأسـاس       ٢٠اإلدارة املتكاملة للموارد املائية يف 
    .الختاذ القرارات املناسبة بشأن السياسات الوطنية املتعلقة باملياه

مـن  أنَّ تيسري التوسع يف تشاطر املعرفة وتبادل البيانـات السـاتلية و   الالزمن مأنَّ وُرئي   -٧
الضروري توثيـق التعـاون بـني العلمـاء ودوائـر الصـناعات الفضـائية مـن أجـل تصـميم وتطـوير            

  وإتاحة أدوات استشعار لرصد األرض تليب متاما متطلبات املستخدم النهائي.
    

   الفضاء وتغيُّر املناخ - زاي  
ظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون "الفضــاء وتغيُّــر املنــاخ"، وفقــاً لقــرار   ن  -٨

  .٧٠/٨٢اجلمعية العامة 
إندونيسيا وباكسـتان وشـيلي ومصـر واملكسـيك واهلنـد      ممثِّلو تكلَّم يف إطار هذا البند و  -٩

أثنـاء   ا البنـد . كما ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخـرى كلمـات تتعلـق هبـذ    والواليات املتحدة واليابان
  التبادل العام لآلراء.

رصد عمليـات تغـري املنـاخ مـن الفضـاء      واستمعت اللجنة إىل عرض إيضاحي بعنوان "  -١٠
  .أملانيا لقدَّمه ممثِّيف املستقبل"، 

والحظت اللجنة مع التقدير ما أبداه اجملتمع العاملي من التـزام بالتصـدي لـتغري املنـاخ،       -١١
كل امللحـة الـيت تواجـه البشـرية وكوكـب األرض، مـن خـالل اعتمـاد         باعتباره من أخطر املشـا 
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طاريـة  اتفاقيـة األمـم املتحـدة اإل   اتفاق باريس يف الدورة احلاديـة والعشـرين ملـؤمتر األطـراف يف     
كـــانون  ١٢تشـــرين الثـــاين/نوفمرب إىل  ٣٠، الـــذي عقـــد يف بـــاريس مـــن بشـــأن تغـــري املنـــاخ

دير تزايد االعتراف بأمهية التكنولوجيـا الفضـائية   . كما الحظت مع التق٢٠١٥األول/ديسمرب 
والتخفيـف مـن    تساعد علـى فهـم عمليـة تغـري املنـاخ      يف توفري بيانات هامة عن املناخ ميكن أن

  آثارها ورصد تنفيذ اتفاق باريس.
مـؤمتر قمـة رؤسـاء     اإلعـالن املوقَّـع يف  أنَّ والحظت اللجنة مع التقدير يف هـذا الصـدد     -١٢

ــاخ وإدارة الكــوارث،   وكــاالت الفضــا  ــر املن ــذي ُعقــد  ء بشــأن تغيُّ ــة ال يف  ،املكســيكيف مدين
األكادميية الدولية للمالحة الفضائية ووكالـة الفضـاء   نظَّمته ، والذي ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ١٨

اتفاقيــة األمــم املتحــدة ، قــد قــدِّم إىل الــدورة احلاديــة والعشــرين ملــؤمتر األطــراف يف  املكســيكية
. وقد أعـرب فيـه رؤسـاء وكـاالت الفضـاء عـن عـزمهم علـى تعزيـز          تغري املناخطارية بشأن اإل

ــدعيما      ــة إىل تــدعيم دور الفضــاء يف دراســات تغــري املنــاخ وإدارة الكــوارث ت جهــودهم الرامي
  للقرارات السياسية املتخذة يف دورات مؤمتر األطراف.

ــة    -١٣ ــدير   أيضــاًوالحظــت اللجن ــع التق ــر  أنَّ م ــن أكث ــن  وكــاالت الفضــاء م ــداً ٦٠م  بل
اعتمــدت، يف إطــار متابعــة اتفــاق بــاريس وبتشــجيع مــن املؤسســة اهلنديــة ألحبــاث الفضــاء   قــد

، الـذي اتفقـت فيـه علـى     ٢٠١٦نيسـان/أبريل   ٣ووكالة الفضاء الفرنسية، إعـالن نيـودهلي يف   
االحتبـاس  أن تتعاون من أجل املسامهة يف مكافحـة االحتـرار العـاملي ورصـد انبعاثـات غـازات       

  الناجتة عن األنشطة البشرية. رارياحل
املغـــرب ســـوف يستضـــيف الـــدورة الثانيـــة والعشـــرين ملـــؤمتر   أنَّ والحظـــت اللجنـــة   -١٤

ــيت ســتعقد مــن        ــاخ، ال ــم املتحــدة بشــأن تغــري املن ــة األم تشــرين  ١٨إىل  ٧األطــراف يف اتفاقي
 يف مراكش. ٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

ــة   -١٥ ــة التعــاون الــ  أيضــاًوالحظــت اللجن ــتغري املنــاخ بــني القــوى   أمهي دويل يف التصــدي ل
البيانات املستمدة من الفضاء مع عمليات الرصد األرضـية تعطـي   نَّ الفاعلة يف جمال الفضاء، أل

لديها مـن املـوارد العلميـة    واحدة صورة متكاملة للبيئة املتغرية لكوكب األرض وأنه ما من أمة 
وتدير كل نظم سـواتل رصـد األرض الضـرورية     أن تصمم وتطلقمبفردها أو املالية ما يتيح هلا 

  لفهم تبعات تغري املناخ العاملي على البشرية.
علـى أمهيـة الشـراكات الثنائيـة واملتعـدِّدة األطـراف       يف هـذا الصـدد،    ،وشدَّدت اللجنة  -١٦

رصـد األرض، كـاجلهود الـيت تبـذهلا املنظمـة      يف جمـال  يف تنفيذ األنشـطة املتعلقـة بتغيُّـر املنـاخ و    
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 عاملية لألرصاد اجلوية واللجنـة املعنيـة بسـواتل رصـد األرض والفريـق املخـتص برصـد األرض       ال
  .املنظومة العاملية لنظم رصد األرضو

أمهية املبادرات العاملية الرامية إىل تقدمي الدعم جلهـود التصـدِّي    أيضاًالحظت اللجنة و  -١٧
واملبـادرة العامليـة لرصـد     عاملي لرصد املنـاخ استخدام األدوات الفضائية، كالنظام البلتغيُّر املناخ 

، ومـن  فريـق التنسـيق املعـين بسـواتل األرصـاد اجلويـة      و ملراقبـة الغابـات  لزراعة واملبادرة العاملية ا
اتفاقية األمم املتحـدة   آلياتخالل أنشطة الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، ويف إطار 

خفـض االنبعاثـات النامجـة عـن     علـى  ج األمم املتحدة للتعاون برناماإلطارية بشأن تغري املناخ و
اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة التصـحر      ، ويف إطـار  إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان الناميـة 

، وغـري ذلـك   فريقيـا أيف البلدان اليت تعاين من اجلفـاف الشـديد و/أو مـن التصـحر، وخباصـة يف      
  من الصكوك واألدوات.

الكــثري مــن الــدول تعطــي أولويــة كــبرية لبنــاء وإطــالق   أنَّ اللجنــة كــذلك  والحظــت  -١٨
هبدف تتبُّـع مظـاهر تغيُّـر املنـاخ وآثـاره، ومـا أبدتـه البلـدان         وتشغيل نظم ساتلية لرصد األرض 

  .املرتادة للفضاء من استعداد دائم لتبادل بيانات رصد األرض على حنو كامل ومفتوح
النطـاق الكامـل لبحـوث املنـاخ ينبغـي أن يشـمل عمليـات         أنَّوأُعرب عن رأي مفاده   -١٩

رصــد طويلــة األمــد مــن ســطح (األرض و/أو البحــر) مــن أجــل اســتكمال البيانــات الســاتلية     
بوسع مجيع أعضاء اللجنة املسـامهة يف جمموعـات البيانـات    أنَّ والتحقق من صحتها وتعزيزها و

  بيانات.  تلك وتنفيذ سياسات شفافة ومفتوحة من أجل تبادل ال
بيانـات الرصـد   ورأى أحد الوفود أنه على الرغم من االعتراف بالـدور البـالغ األمهيـة ل     -٢٠

العاملي الساتلي للطقس واملناخ يف رصد تغيُّر املناخ، واحلد مـن أسـباب ذلـك التغيُّـر والتكيُّـف      
مـع آثـار تغـري     ، فينبغي زيادة االهتمام بتعزيز استخدام التطبيقات الفضائية يف التكيفمع آثاره

جمموعـات  أنَّ  أيضـاً الوفـد   ذلكاملناخ من أجل التقليل إىل أدىن حد من عواقبه السلبية. ورأى 
البيانــات اإلقليميــة والعامليــة الطويلــة األمــد املســتمدة مــن نظــم رصــد األرض أساســية لبحــوث  

لبيانـات الفضـائية وإنتاجهـا وحتسـينها وتوفريهـا      طـيط سـجالت ا  هناك حاجـة إىل خت أنَّ املناخ و
  .على حنو متَّسق على الصعيد العاملي

وسـيلة  اسـتحداث سياسـات للتبـادل املفتـوح للبيانـات      أنَّ وأعرب عن رأي مفـاده    - ٢١
ــات  ــة      لتيســري الوصــول إىل البيان ــد مــن الســواتل. وســوف تيســر إمكاني ــدها العدي الــيت تول
خدامها بغرض فهم ومنذجة مظـاهر تغـري املنـاخ وآثـاره علـى      الوصول إىل تلك البيانات است

  الصعيد العاملي.
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، الـذي نظمـه   ٢٠١٦مع التقـدير عقـد مـؤمتر تغـري املنـاخ لعـام        أيضاًوالحظت اللجنة   -٢٢
إىل  ٥بالتعاون مع مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي، مـن     املركز األملاين لشؤون الفضاء اجلوي

متكامـل  نظـام  ، أملانيا. وشدَّد خالل املؤمتر على احلاجة إىل اكولونييف  ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٧
مــن أجــل الوصــول إيل فهــم أفضــل للمســائل املتصــلة باملنــاخ وضــمان االمتثــال   رصــد األرضل

ــة والعشــرين ملــؤمتر       ــدورة احلادي ــة، ومنــها االتفاقــات الــيت وضــعت خــالل ال لالتفاقــات الدولي
  ية بشأن تغري املناخ.  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطار

ورأت بعــض الوفــود ضــرورة بــذل جهــود مشــتركة للــتمكن مــن حتجــيم االرتفــاع يف   -٢٣
تلـك الوفـود إىل    وأشـارت ، من درجتني مئويتنيدرجات احلرارة على الصعيد العاملي عند أقل 

يت تـؤثر  اآلثار اخلطـرية لـتغري املنـاخ يف مجيـع البلـدان فيمـا يتعلـق بـالتغريات يف دورات املطـر الـ          
علــى الــري ومــن مث علــى إنتــاج احملاصــيل ونوعيــة التربــة، وتــؤدي إىل متلــح امليــاه اجلوفيــة  ســلباً

ــار الســلبية ل    ــاطق الســاحلية، واآلث ــة يف املن ــويب  العذب ــذب اجلن ــواظــاهرة التذب ــيت تســبب   لنيني ال
 أيضـاً ملنـاخ  اجلفاف الشديد يف املناطق املتضررة. وقد أدت مجيع تلك العوامل الناجتة عن تغري ا

إىل تبعات اجتماعية واقتصادية سلبية، تسببت يف زيادة اهلجرة ونقص فرص العمـل يف املنـاطق   
  املتضررة وتدهور يف مستويات معيشة السكان.

    
    تكنولوجيا الفضاء يف منظومة األمم املتحدةاستخدام   - حاء  

ا الفضــاء يف نظــرت اللجنــة يف بنــد جــدول األعمــال املعنــون "اســتخدام تكنولوجيــ         -٢٤
  .  ٧٠/٨٢ منظومة األمم املتحدة"، وفقاً لقرار اجلمعية العامة

. وأثنـاء التبـادل   باكسـتان وسويسـرا واملكسـيك واهلنـد    وتكلم يف إطار هذا البند ممثلو   -٢٥
  العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.  

  التالية يف إطار هذا البند: واستمعت اللجنة إىل العروض اإليضاحية  -٢٦
لــدعم التعــاون اإليطــايل الكــيين يف   ســاتل نــانوي جــامعي : IKUNS"الســاتل   (أ)  

  أنشطة الفضاء"، قدمه ممثل إيطاليا؛  
"اقتراح بإنشـاء مكتـب ألنشـطة التواصـل علـى منصـة مكتـب األمـم املتحـدة            (ب)  

  لشؤون الفضاء اخلارجي"، قدمه ممثل كوستاريكا.  
ى اللجنـة تقريـر االجتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين بأنشـطة الفضـاء          وعرض عل  -٢٧

ــثالثني والسادســة          ــه اخلامســة وال ــال دورتي ــم املتحــدة للفضــاء) عــن أعم ــة األم اخلــارجي (آلي
  ). A/AC.105/1114والثالثني (
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وألقــت مــديرة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بصــفتها رئيســة آليــة األمــم املتحــدة   -٢٨
لمة أطلعت فيها اللجنة على نتائج الدورة السادسة والـثالثني لآلليـة، الـيت انعقـدت     للفضاء، ك

 مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   ، والــيت استضــافها  ٢٠١٦آذار/مــارس  ٣يف نيويــورك يف 
  باألمانة العامة.   مكتب شؤون نزع السالحو

نشـطة ذات الصـلة   املعنـون "تنسـيق األ  ورحَّبت اللجنة مع التقدير بتقريـر األمـني العـام      -٢٩
— ٢٠١٧-٢٠١٦بالفضاء ضمن منظومة األمم املتحدة: التوجهات والنتـائج املرتقبـة للفتـرة    

وأشـارت اللجنـة   ). A/AC.105/1115" (٢٠٣٠اإليفاء مبقتضيات خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    
فـــال االحتمســـاعدة اللجنـــة يف أعماهلـــا التحضـــريية املتعلقـــة ب الـــدور احملـــوري للتقريـــر يف  إىل
ــاء اخلـــارجي    ب ــنوية اخلمســـني ملـــؤمتر األمـــم املتحـــدة املعـــين باستكشـــاف الفضـ الـــذكرى السـ

) بتقدمي حملة عامة عن اجلهود اليت بذلتـها  "٥٠اليونيسبيس+"(واستخدامه يف األغراض السلمية 
  .  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلميةما يتعلق بفيكيانات األمم املتحدة 

"الفضاء من أجل التنمية الزراعية واألمـن  املنشور املعنون لجنة مع التقدير الحظت الو  -٣٠
الـذي  )، ST/SPACE/69" (ستخدام تكنولوجيا الفضاء داخل منظومـة األمـم املتحـدة   ي: االغذائ

  .   موقعه الشبكيعلى أعدَّه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأتاحه 
جتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت املعـين      العـن ا التقرير اخلـاص  بـ  وأحاطت اللجنة علماً  -٣١

بأنشطة الفضاء اخلارجي عن تنفيذ تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين بتـدابري الشـفافية وبنـاء     
، واملعنـون "دور كيانـات األمـم    الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي املتصلة مبنظومة األمم املتحدة

ــدابري     ــذ ت ــدول األعضــاء يف تنفي ــم ال ــة يف أنشــطة الفضــاء      املتحــدة يف دع ــاء الثق ــفافية وبن الش
  ). A/AC.105/1116اخلارجي" (

بشأن تدابري الشـفافية   تقدمي آرائهاإىل  واتَّفقت اللجنة على دعوة الدول األعضاء فيها  -٣٢
فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري الشـفافية       وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي وتقريـر  

خـالل دورهتـا    A/AC.105/1116) والوثيقـة  A/68/189( أنشـطة الفضـاء اخلـارجي   وبناء الثقة يف 
البنـد املتعلـق بسـبل ووسـائل     ، وأن جيـري تنـاول تلـك املسـائل يف إطـار      ٢٠١٧الستني يف عام 

  .  احلفاظ على استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
السـامي لشـؤون نـزع    املتحدة  األممممثل سو، -مبا أشار إليه كيم ووناللجنة نوهت و  -٣٣

 شـؤون الفضـاء اخلـارجي   التعـاون الوثيـق بـني مكتـب     أنَّ ، يف كلمتـه أمـام اللجنـة مـن     السالح
سوف يسفر عـن نتـائج إجيابيـة للـدول األعضـاء يف إطـار سـعيها         مكتب شؤون نزع السالحو

  بصورة فعالة.   الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي لتنفيذ تدابري
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اجلهود التعاونية املشتركة اليت تبذهلا الدول األعضـاء وكيانـات    أيضاًالحظت اللجنة و  -٣٤
األمم املتحدة من أجل تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء يف حـل املشـاكل العامليـة يف جمـاالت     

  ، وإدارة الكوارث واحلد من املخاطر.  التصحُّرو رصد اجلفاف منها
ــة كــذلك    -٣٥ ــة      أنَّوالحظــت اللجن ــة آلي مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، بصــفته أمان
لكـي تنظـر   عـن طقـس الفضـاء،    ليـة  تعده اآل خاصا تقريراًاملتحدة للفضاء، سوف يصدر  األمم
وسيتوىل تنسيق إعـداد ذلـك   ، ٥٠ليونيسبيس+الستني، يف سياق اإلعداد ل دورهتا اللجنة يففيه 

  .  التقرير اخلاص مع كيانات األمم املتحدة املعنية
ــة         -٣٦ ــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي ســيقوم، بصــفته أمان ــة أنَّ مكت ــة والحظــت اللجن آلي
فتـرة مـا بـني    آلليـة خـالل   لوالـثالثني  السـابعة  ، بتحديـد مضـيف الـدورة    املتحدة للفضـاء  األمم

تـنظم بـاالقتران    جلسـة مفتوحـة غـري رمسيـة    الدورات. وأشارت اللجنة إىل أنـه ميكـن أن تركـز    
  الثالثني آللية األمم املتحدة للفضاء على موضوع طقس الفضاء.  الدورة السابعة وب

واتَّفقــت اللجنــة علــى أن ُيتــاح تقريــر آليــة األمــم املتحــدة للفضــاء عــن أعمــال دورهتــا   -٣٧
إذا تعذَّر عقد تلك الـدورة قبـل    ،٢٠١٨والثالثني للجنة يف دورهتا اليت سُتعقد يف عام السابعة 

  .  ٢٠١٧ام يف عالستني عقد دورة اللجنة 
وطلبــت اللجنــة إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن ميضــي، مــن خــالل كيانــات    -٣٨

ــادة التطبيقــ    ــرويج لزي ــ اتاألمــم املتحــدة، يف الت ــا الفضــاء ألغــراض    ةالعملي ــوم وتكنولوجي لعل
  .٢٠٣٠التنمية، بالنظر إىل ما لذلك من دور حمفِّز يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

بفعالية يف سلسلة حلقـات   األمم املتحدةعن رأي يدعو إىل مشاركة كيانات وأعرب   -٣٩
، وتقــدمي خطــط يتــوىل تنظيمهــا مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي العمــل الدوليــة الــيت ســوف 

وأهداف حمـددة ميكـن أن تنطـوي علـى مشـاركة دوليـة مـن احلكومـات واألوسـاط األكادمييـة           
 ٥٠اليونيســبيس+ذ القــرارات الــيت ســيتخذها  والقطــاع اخلــاص، ممــا ميكــن أن يعــزز مــن تنفيــ   

  املستقبل.  يف
  


