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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية والستون

  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 
   

  مشروع التقرير    
  

  إضافة    
  

  الفصل الثاين    
  

  التوصيات والقرارات    
  

  الفضاء واملياه  -واو  
 
نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضـــــاء واملياه"، وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١
٧٣/٩١.  
ــــــرائيل   -٢ ــــــي وإس وألقى كلمات يف إطار هذا البند من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروس

يات املتحدة واليابان. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقت وإندونيســـــيا وفرنســـــا وكندا واهلند والوال
  دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.

واستعرضت الوفود أثناء املناقشة أنشطة التعاون املتعلقة باملياه، وقدمت أمثلة على الربامج   -٣
ــد ــدويل اليت تربز األثر املفي ــائي واإلقليمي وال ــاون الثن ــة وضــــــروب التع ــدويل  الوطني ــاون ال للتع

  فيما يتعلق بتبادل بيانات االستشعار عن ُبعد. الدولية والسياسات
وأشــــارت اللجنة إىل أنَّ القضــــايا املتعلقة باملياه أصــــبحت تشــــكل واحدًا من التحديات   -٤

من املهم،  الرئيســية اليت تواجه البشــرية يف القرن احلادي والعشــرين. وأشــارت اللجنة أيضــًا إىل أنَّ
أهداف التنمية املســـتدامة، اســـتخدام تكنولوجيا وتطبيقات الفضـــاء واملمارســـات  من أجل حتقيق

  واملبادرات اليت يتيحها الرصد الفضائي للمياه.
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سائل املتعلقة باملياه واالستخدام   -٥ ات الفضائية اليت ُتعىن بامل صَّ والحظت اللجنة كثرة عدد املن
ــــع للبيانات املســــتمدَّة من الفضــــاء يف إدارة ا التكنولوجيات  ملياه. والحظت اللجنة أيضــــًا أنَّالواس

ا يف معاجلة العديد والتطبيقات الفضـــائية، مقترنًة بتكنولوجيات أخرى غري فضـــائية، تؤدي دورًا هامًّ
ر معامل الســـواحل؛ والدورات من املســـائل املتعلقة باملياه، مبا يف ذلك رصـــد ودراســـة املحيطات وتغيُّ

ناخ غري العادية؛ وإعداد خرائط جماري املياه واألحواض عرب احلدودية؛ وختطيط املائية العاملية وأمناط امل
وإدارة خزانات املياه ومشــــاريع الري؛ ورصــــد آثار الفيضــــانات واجلفاف واألعاصــــري وفيضــــانات 

حدَّ يدية وغريالبحريات، والتخفيف من  ية التقل ملائ هذه اآلثار؛ وإدارة املوارد ا عادة  ة  يدية؛ وإ التقل
وإعادة اســـــتخدام مياه دام مياه الصـــــرف الزراعي؛ وحتلية مياه البحر واملياه القليلة امللوحة؛ اســـــتخ

  ؛ وجتميع مياه األمطار؛ وحتسني توقيت التنبؤات اجلوية ودقتها.الشبكات البلدية للصرف الصحي
ر املناخ ر املناخ يرتبط مبســــألة اإلدارة املســــتقرة للمياه، ألن تغيُّورأت بعض الوفود أن تغيُّ  -٦

  ساهم يف تدهور اإلمدادات العاملية ملياه الشرب.
  

  ر املناخالفضاء وتغيُّ  -زاي  
 
اجلمعية العامة نظرت اللجنة يف بند جدول األعمال املعنون "الفضــاء وتغيُّر املناخ"، وفقًا لقرار   -٧
٧٣/٩١.  
سيا وباكستان والربازيل   -٨ سرائيل وإندوني سي وإ وتكلم يف إطار هذا البند ممثلو االحتاد الرو

ومجهورية كوريا والصني وفرنسا وكندا وكولومبيا واهلند والواليات املتحدة واليابان. وتكلم أيضا 
لو دول أعضــــــاء أثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّواملراقب عن املنظمة العاملية لألرصــــــاد اجلوية. 

  أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
  واستمعت اللجنة إىل العرضني اإليضاحيني التاليني:  -٩

شطة   (أ)   شمايل: مجهورية "أن شعار عن ُبعد يف منطقة القطب ال كوريا يف جمال االست
ممثل التعاون بني املعهد الكوري للبحوث القطبية واملعهد الكوري ألحباث الفضـــــاء اجلوي"، قدَّمه 

  مجهورية كوريا؛
التفاقية األمم املتحدة  ٢٠٣٠"مســـــــامهة منظمة كانيوس الدولية يف رؤية عام   (ب)  

شأن تغيُّ ستقبل جتديدي قادر على اإلطارية ب ضاء من أجل م ر املناخ والدور املقترح لتكنولوجيا الف
  .الدولية كانيوسحتمل تغريات املناخ"، قدَّمه املراقب عن منظمة 

على أمهية اســتمرار التزام املجتمع العاملي بالتصــدِّي لتغيُّر املناخ، باعتبار  وشــدَّدت اللجنة  -١٠
ــيئة على  ــرية وكوكب األرض إحلاحًا، واليت تترك آثارًا س ذلك من أكثر املشــاكل اليت تواجه البش
شرائح كبرية من سكان العامل، وتستلزم التنسيق بني واضعي السياسات على الصعيد الدويل لتويل 

لقيادة بشــــأن هذه املســــألة. ويف هذا الصــــدد، شــــددت اللجنة أيضــــًا على القيمة املتزايدة زمام ا
ر املناخ حتســـني فهم تغيُّمن أجل لتكنولوجيا الفضـــاء يف توفري البيانات املناخية ذات األمهية احلامسة 

  وختفيف حدته ويف رصد تنفيذ اتفاق باريس.

https://undocs.org/ar/A/RES/73/91


A/AC.105/L.318/Add.5 

 

V.19-04985 3/4 
 

ضاء ميكن أن تسهم يف فهم مشكلة تغيُّر املناخ والحظت اللجنة أنَّ عمليات الرصد من الف  -١١
ـغيُّ ١٣ويف حتقيق اهلدف  ر املناخ، من خالل رصد املتغيِّرات من أهداف التنمية املستدامة، املتعلق بت

املناخية األســــاســــية، وأحاطت علمًا بفوائد اســــتخدام بيانات رصــــد األرض يف تتبُّع التغيُّرات يف 
ــتنفاد اجلليد البحري،  مســتوى ســطح البحر، ونســب تركُّز غاز ثاين أكســيد الكربون، ومدى اس

واملحيطات والغطاءين  ىوكتلة الثلج األرضـــية، ويف مجع البيانات عن املناطق النائية مثل الصـــحار
  اجلليديني القطبيني واألهنار اجلليدية.

 والحظت اللجنة فوائد عمليات الرصـــد الســـاتلي وتطبيقات رصـــد األرض، والحظت أنَّ   -١٢
تكوين نظرة متكاملة بشــــــأن تغيُّر بيئة األرض يتطلب اجلمع واملكاملة بني البيانات املســــــتمدَّة من 

  الفضاء والبيانات املستمدَّة من املحطات األرضية وبيانات الرصد املوقعي (الرصد الربي والبحري).
د تغيُّر املناخ والحظت اللجنة أيضـــًا أنَّ اجلهود املبذولة على مســـتوى العامل يف جمال رصـــ  -١٣

ســـتســـتفيد من تطبيق ســـياســـات البيانات املفتوحة واســـتخدام تطبيقات رصـــد األرض اليت حتوِّل 
البيانات اخلام إىل معلومات ذات أمهية حامسة للناس واملجتمعات وتبادل البيانات واملعلومات مع 

  أكثر مناطق العامل هشاشة.
يف األنشـــطة املتصـــلة بتغيُّر املناخ يف جمال رصـــد ونوَّهت اللجنة بأمهية الشـــراكات الثنائية   -١٤

األرض، مثل اجلهود اليت يبذهلا املركز األملاين لشــــؤون الفضــــاء اجلوي واملركز الوطين الفرنســــي 
) اليت هتدف إىل تعقب انبعاثات غاز امليثان وبعثة Merlinللدراســــــات الفضــــــائية وبعثة "مريلني" (

ضاء اململكة MicroCabميكروكارب ( سات الفضائية ووكالة ف شتركة بني املركز الوطين للدرا ) امل
املتحدة، واليت هتدف إىل وضع خريطة ملصادر انبعاث ثاين أكسيد الكربون؛ وبعثة سارال املشتركة 
بني املركز الوطين الفرنسي للدراسات الفضائية واملؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء، واليت هتدف إىل 

ان املحيطات وتقييم ســطح البحر؛ والبعثة املشــتركة بني املعهد الوطين لبحوث الفضــاء دراســة دور
الربازيلي لدراســة املوارد األرضــية التابع لألكادميية الصــينية لتكنولوجيا الفضــاء، -والســاتل الصــيين

قائم بني اإلدارة الوطن ية خمتلفة؛ والتعاون ال ية واليت هتدف إىل مجع صــــــور ألغراض تطبيقات بيئ
للمالحة اجلوية والفضــاء (ناســا) واملركز األملاين لشــؤون الفضــاء اجلوي ووكالة الفضــاء األوروبية 
(إيسا) لتتبُّع حركة مياه األرض وتوسيع سالسل البيانات املتصلة بالبعثة الساتلية التجريبية للمناخ 

  ).GRACEوقياس اجلاذبية (
لفضــــــاء اليت تنفذ على الصــــــعيد الوطين وأحاطت اللجنة علما أيضــــــًا بعدد من برامج ا  -١٥
تعطي أولويًة كبريًة لبناء وإطالق وتشـــغيل ُنُظم ســـاتلية لرصـــد األرض من أجل تتبُّع مظاهر   واليت

  تغيُّر املناخ وآثاره.
ـــــارت اللجنة إىل أمهية دعم التعاون الدويل   -١٦ ـــــتفادة من رصـــــد األرض،  يف جمالوأش االس
ل املنظمة العاملية لألرصــاد اجلوية، واللجنة املعنية بســواتل يشــمل التعاون مع منظمات عتيدة مث  مبا

رصد األرض، وفريق التنسيق املعين بسواتل األرصاد اجلوية، والنظام العاملي لرصد املناخ، والفريق 
  املختص برصد األرض، ومنظمة التعاون الفضائي آلسيا واملحيط اهلادئ.
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ء، وهو مبادرة أطلقها املركز الوطين الفرنســي وأشــارت اللجنة إىل أنَّ مرصــد مناخ الفضــا  -١٧
عليها عدد من الوكاالت الفضــــائية يف اإلعالن املعنون "حنو إنشــــاء  للدراســــات الفضــــائية ووافق

مرصـــد فضـــائي للمناخ"، الذي اعتمد يف مؤمتر قمة الكوكب الواحد، املعقود يف باريس، فرنســـا، 
ىل إنتاج وتوزيع بيانات مالئمة وموثوقة ، يهدف أســـاســـا إ٢٠١٧كانون األول/ديســـمرب  ١١ يف

ــــــبة من حيث التوقيت ومعلومات عن اآلثار اليت حيدثها تغيُّ ر املناخ على املســــــتوى الوطين ومناس
واإلقليمي، وذلك باستخدام تكنولوجيا الفضاء، وتدابري حمددة األهداف ومناذج ذات صلة تتضمن 

  إحاالت مرجعية إىل مؤشرات اجتماعية واقتصادية.
وأشـــــارت اللجنة إىل أنَّ من املتوقع أن تعرض الدول األعضـــــاء، أثناء قمة العمل املناخي   -١٨
، واليت ســيســتضــيفها األمني العام لألمم املتحدة، خططًا ٢٠١٩أيلول/ســبتمرب  ٢٣ســتعقد يف  اليت

ملموســــــة وواقعية خلفض انبعاثات غازات الدفيئة خالل العقد املقبل هبدف التخلص الكامل من 
  .٢٠٥٠ك االنبعاثات حبلول عام تل

هناك توليفة من العوامل الفضـــائية واألرضـــية، وخصـــوصـــًا أثر األشـــعة الكونية  وُرئي أنَّ  -١٩
ســبب تاملجرية وانزياح القطب املغنطيســي لألرض، قد تؤدي إىل تغيُّر املناخ يف املناطق القطبية، وت

  ر املناخ العاملي.يف تغيُّمن مثَّ 
 


