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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة الستون
        ٢٠١٧حزيران/يونيه  ١٦- ٧فيينا، 

      مشروع التقرير  
      الفصل الثاين  
      التوصيات والقرارات  

    الفضاء واملياه  -واو  
العامـة  نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضاء واملياه"، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة      - ١
٧١/٩٠.  
وتكلَّم يف إطار هذا البند ممثِّلو إسرائيل وجنوب أفريقيا وفرنسا ومصـر واملكسـيك واهلنـد      - ٢

  وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقت دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.  واليابان.
العزيز العامليـة  واستمعت اللجنة إىل عرضٍ إيضاحي بعنوان: "جائزة األمري سلطان بن عبد   - ٣

  للمياه: لقاء بالفائزين باجلائزة السابعة"، قدَّمه املراقب عن هذه اجلائزة.
واستعرضت الوفود، خالل املناقشـة، أنشـطة التعـاون املتعلقـة بامليـاه، وقـدمت أمثلـة علـى           - ٤

  الربامج الوطنية وضروب التعاون الثنائي والوطين والدويل يف هذا اجملال.
ــدأت تتحــوَّل إىل واحــدة مــن أخطــر         - ٥ ــة هبــا ب ــاه واملســائل املتعلق ــة أنَّ املي والحظــت اللجن

املشاكل البيئية الـيت تواجـه البشـرية والـيت كـثريا مـا تترتَّـب عليهـا آثـار سياسـية، وأنَّ احلفـاظ علـى             
تمرار احليـاة علـى   املوارد املائية املوجودة واستخدامها استخداماً سليماً مها مقوِّمان بالغا األمهية الس

ميكـن أن تعـني صـناع السياسـات     األرض. ورأت يف هذا الصدد أنَّ البيانات املستمدة مـن الفضـاء   
  بشأن إدارة املوارد املائية. مستنريٍة قراراٍت اختاذعلى 
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والحظــت اللجنــة كثــرة عــدد املنصَّــات الفضــائية الــيت ُتعــىن باملســائل املتعلقــة بامليــاه،             - ٦
ــة أيضــاً أنَّ     واالســتخدام الواســ  ــاه. والحظــت اللجن ــات املســتمدَّة مــن الفضــاء يف إدارة املي ع للبيان

تكنولوجيا الفضاء وتطبيقاتـه، مقترنـةً بالتكنولوجيـات غـري الفضـائية، تـؤدِّي دوراً هامـا يف معاجلـة         
ة الكــثري مــن املســائل املتعلقــة بامليــاه، مبــا يف ذلــك رصــد ودراســة احمليطــات، وطبقــات امليــاه اجلوفيــ  

، املائيـة اري اجملـ ، وإعـداد خـرائط   وأمنـاط املنـاخ غـري االعتياديـة     الساحلية، والدورات املائية العامليـة، 
واألعشاب املائية والطحالب، واستصـالح نظـم امليـاه، ورصـد األهنـار اجلليديـة، وتقـدير التـدفقات         

د آثـار الفيضـانات   الناجتة عن ذوبان الثلوج، وختطيط وإدارة خزانات امليـاه ومشـاريع الـري، ورصـ    
واجلفاف واألعاصري والتخفيف من حدَّة هذه اآلثار، وإدارة املوارد املائية التقليدية وغـري التقليديـة،   
مبا يف ذلك املياه اجلوفيـة األحفوريـة، وإعـادة اسـتخدام ميـاه الصـرف الزراعـي، وحتليـة ميـاه البحـر           

البلديــة للصــرف الصــحي، وجتميــع ميــاه  وامليــاه القليلــة امللوحــة، وإعــادة اســتخدام ميــاه الشــبكات 
  األمطار، وحتسني توقيت التنبؤات اجلوية ودقتها.

تكنولوجيـا الفضـاء   فبـني الفضـاء وامليـاه،     اًمزدوجـ  اًرابط مفاده أنَّ هناك رأيوأُعرب عن   - ٧
تركـز البحـوث واالستكشـافات التكنولوجيـة     يف حـني  ألغراض رصد املياه علـى األرض،  تستخدم 

خيتـزن   ه لـذلك السـبب  ووسائل الكشـف عـن وجـود امليـاه يف الفضـاء اخلـارجي، وأنَّـ        على أساليب
ص وقت أطـول هلـذا البنـد مـن     من مث ختصيينبغي وتبادل اآلراء داخل اللجنة الكثري من اإلمكانات 

  جدول األعمال. 
    

    ر املناخالفضاء وتغيُّ  -زاي  
وتغيُّـر املنـاخ"، وفقـاً لقـرار اجلمعيـة      نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضاء   - ٨

  .٧١/٩٠العامة 
وفرنســا ومصــر والربتغــال وتكلَّــم يف إطــار هــذا البنــد ممثِّلــو االحتــاد الروســي وباكســتان      - ٩

وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق  واملكسيك واهلند واليابان.
  هبذا البند.

جنة إىل عرضٍ إيضاحي بعنوان "اآلثار السلبية لتغيُّر املناخ على مصر"، قدَّمه واستمعت الل  - ١٠
  ممثِّل مصر.

وشددت اللجنة على أمهية التزام اجملتمع العاملي بالتصدي لتغيُّر املناخ، باعتباره مـن أخطـر     - ١١
بقيمـة تكنولوجيـا    املشاكل امللحة اليت تواجه البشـرية وكوكـب األرض، وأمهيـة االعتـراف املتزايـد     

املنـاخ   تغيُّـر أفضـل لعمليـة   مـن أجـل ضـمان فهـمٍ      البالغـة األمهيـة  الفضاء يف تـوفري البيانـات املناخيـة    
  والتخفيف من آثارها ورصد تنفيذ اتفاق باريس.  

أيار/مـايو   ١٦دخـل حيـز النفـاذ بشـكلٍ رمسـي يف      قد والحظت اللجنة أنَّ إعالن نيودهلي   - ١٢
االت الفضاء العاملية على دعم اتفاق باريس. فمن خـالل توقيـع إعـالن    ، مما جيسد عزم وك٢٠١٧

علـى إقامـة نظـامٍ عـاملي مسـتقلٍّ لتقيـيم وخفـض         بلداً بالعمل سويا ٦٠نيودهلي، التزم ما يزيد على 
  انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد العاملي اعتماداً على بيانات مقبولة عامليا.  
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والحظت اللجنة كذلك أنَّ إعالن نيـودهلي يشـكل اسـتمراراً لإلعـالن الـذي وقِّـع خـالل          - ١٣
يف مدينـة مكسـيكو،   املنعقـد   مؤمتر قمة رؤساء وكاالت الفضاء بشأن تغيُّر املنـاخ وإدارة الكـوارث  

، والذي أقرَّ فيه املشـاركون يف مـؤمتر القمـة مبـا تقدمـه السـواتل مـن        ٢٠١٥ أيلول/سبتمرب ١٨ يوم
هامٍ كبريٍ يف دراسات تغيُّر املنـاخ ودعـم إدارة الكـوارث، وأعربـوا عـن تصـميمهم علـى تكثيـف         إس

جهودهم الرامية إىل تعزيز دور الفضاء يف هذه اجملاالت دعمـاً للقـرارات السياسـية الـيت سـتتخذ يف      
  يف باريس.  املناخ  تغيُّربشأن مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية 

ملعاجلـة  ان حامس رانوالحظت اللجنة أنَّ رصد تغيُّر املناخ بشكلٍ مناسبٍ والتكيف معه أم  - ١٤
آثاره السلبية، ال سيما زيادة حدة حاالت اجلفاف والفيضانات، مما يشكل هتديداً إضـافيا لطبقـات   

ويات امليـاه،  ، ومستالغاباتاملياه اجلوفية الساحلية اهلشة، ويؤثر على النظم اإليكولوجية البحرية، و
يـؤثر سـلباً علـى    مـن مث فهـو   والثلوج واألهنار اجلليدية، واإلنتاجية الزراعية، من بني أمور أخـرى، و 

  شرائح واسعة من سكان العامل، وال سيما يف البلدان النامية.
والحظت اللجنة كذلك أنَّ هلذه اآلثار السلبية الناجتة عن تغيُّر املناخ انعكاسات اجتماعيةٌ   - ١٥
  قتصاديةٌ سلبيةٌ، خاصة تدهور مستويات معيشة السكان.وا
ــذا         - ١٦ ــاخ ونوَّهــت، يف ه ــتغري املن ــدويل يف التصــدي ل ــاون ال ــة التع ــة إىل أمهي وأشــارت اللجن

الصدد، بالشراكات الثنائية واملتعدِّدة األطراف يف تنفيذ أنشطة رصـد األرض املتعلقـة بتغيُّـر املنـاخ،     
مة العاملية لألرصاد اجلوية واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض والفريـق  مثل اجلهود اليت تبذهلا املنظ

  املختص برصد األرض واملنظومة العاملية لنظم رصد األرض.
والحظــت اللجنــة أنَّ مــن الضــروري تعزيــز البحــوث األساســية الالزمــة لتحســني منــاذج   -١٧

والتنبـؤ حبـدة عواقبـه وحتديـد تـدابري       تغيُّر املناخ لكي يتسىن تقييم آثـار تغيُّـر املنـاخ بشـكل أفضـل     
  التخفيف املالئمة.  

والحظت اللجنة أيضاً أنَّ احلصـول علـى صـورٍة متكاملـٍة للبيئـة املـتغرية لكوكـب األرض          - ١٨
ــن األرض و/أو البحــر         ــات املســتمدة م ــتمدة مــن الفضــاء يف املالحظ ــج البيانــات املس ــب دم  يتطل

  واستكماهلا هبا.  
وأحاطت اللجنة علماً بعدٍد من برامج الفضاء اليت تنفذ على الصعيد الـوطين والـيت تعطـي      - ١٩

  أولويةً كبريةً لبناء وإطالق وتشغيل نظم ساتلية لرصد األرض من أجل تتبُّع مظاهر تغيُّر املناخ.
املنـاخ  ر يُّـ تغإسـهامات نظـم رصـد الفضـاء اخلـارجي يف رصـد        نَّأ مفاده رأيعرب عن أُو  - ٢٠
من أهداف التنمية املستدامة وينبغـي   ١٣ غايات اهلدفثاره تدعم حتقيق آلتكيف معه واحلد من وا

 .٢٠١٨يف عام  ٥٠+أيضاً التركيز عليها يف مؤمتر اليونيسبيس

وفاء البلدان النامية بالتزاماهتا على املستوى الوطين الناشئة عـن   نَّمفاده أ رأيعرب عن أُو  - ٢١
ر املنـاخ والتكيـف معـه،    يُّـ ثـار تغ آبناء القدرات يف جمال احلد مـن   جهوداتفاق باريس يستلزم تعزيز 

  وتيسري نقل التكنولوجيات ذات الصلة، وتسهيل مشاركة القطاع اخلاص على حنو أكرب.
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مفاده أنه، لكي يتسىن فهم مجيع العمليات اليت قد تؤثر على تغيُّر املنـاخ   رأيوأُعرب عن   - ٢٢
العمليــات الــيت تقــع يف الفضــاء الواقــع بــني  بشــكلٍ شــاملٍ، مــن الضــروري عــدم االكتفــاء يف رصــد

ــات الفضــائية         ــتخدام املركب ــل اس ــة املنخفضــة ب ــتخدام تشــكيالت الســواتل املداري الكواكــب باس
ة لألرض واخلارجة عن الغالف املغنطيسي أيضاً. ولُوحظ يف هذا الصدد أنَّ املخصصة الثابتة بالنسب

خاصة أثر األشعة الكونية اجملريـة وانزيـاح القطـب املغنطيسـي      –اقتران العوامل الفضائية واألرضية 
  املناخ العاملي.   تغيُّرقد يؤدي إىل تغيُّر املناخ يف املناطق القطبية ومن مث إىل  - لألرض 

مفاده أنَّ اجلهود العاملية الراميـة إىل احلـد مـن انبعاثـات ثـاين       رأيب أحد الوفود عن وأعر  - ٢٣
املنـاخ الـيت ميكـن أن تكـون خطـرية .       تغيُّـر أكسيد الكربون مل تـنجح بعـُد مبـا يكفـي لتجنـب آثـار       

ورأى ذلك الوفد أيضاً أنه إذا تواصل تـأخر أو فشـل جهـود التخفيـف، قـد يصـبح مـن الضـروري         
اجليولوجيـة. وأضـاف نفـس    راءاٍت إضافيٍة خلفـض درجـات احلـرارة العامليـة، مثـل اهلندسـة       اختاذ إج

أن تضـطلع  وتطبيقاهتـا  الوفد أنَّ هناك أكثر من طريقة ميكن من خالهلـا لعلـوم وتكنولوجيـا الفضـاء     
 عد من الفضاء لتـوفري رؤيـة  ُباالستشعار عن من خالل استخدام  بدورٍ يف اهلندسة اجليولوجية، مثال

متبصِّرة لفعالية التجارب اهلندسية اجليولوجية الصغرية النطاق وتقنيات إزالة الكربون وأثرها البيئـي  
مــن أجــل تقلــيص ي طبيــق تقنيــات إدارة اإلشــعاع الشمســ أو، بشــكل أكثــر نشــاطاً، مــن خــالل ت 

  األرض. اإلشعاعات الشمسية اآلتية عن طريق تعديل درجة انعكاسية أو بياض
 


