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مشروع التقرير
ثامنا -طقس الفضاء
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وفقــا لقراا العمةيــع ال ــامــع  ،92/75نظرت اللعنــع العرةيــع ال لميــع والتقنيــع في البنــد  10من جــدو
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وتكلم في إطاا البند  10من جدو األعما ممثلو كل من االتحاد الروسـي وسسـراليل وسندونيسـيا وسنران

األعما  ،الم نون "طقس العضاء".

(جمهوايع -اإلس ـ ـ ـ ــطميعا وسلباليا والب ار يل وييرو والا ـ ـ ـ ــين وكينيا والمدس ـ ـ ـ ــيل والنمس ـ ـ ـ ــا والهند والواللات المتحدة
األمريديع واليابان .وتكلم ألض ـ ـ ـ ــا المراق

عن فري العبراء الم ني ببقس العض ـ ـ ـ ــاء .وأثناء التباد ال ام لآلااء،

ألقى ممثلو دو أعضاء أخرى كلمات تت ل بهذا البند.
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وكان م روضـ ـ ـ ـ ـ ــا على اللعنع العرةيع واقع اجتمام تحتوت على مفـ ـ ـ ـ ـ ــروم تقرير لعري العبراء الم ني

ببقس العض ــاء عن "د ااس ــع اس ــتقا ــاليع لمدى جاهزيع الدو األعض ــاء لتع يث رثاا طقس العض ــاء واألنف ــبع
واالحتيــاجــات الراهنــع والمقبلــع الط مــع للتع يث من تلــل ادثــاا" ،وقــد قــدمهــا مقرا فري العبراء الم ني ببقس

العضاء كواقع عمل (A/AC.105/C.1/2021/CRP.14ا.
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واستم ت اللعنع العرةيع إلى ال روض اإللضاحيع ال لميع والتقنيع التاليع:
(أا

"أنفبع هيئع األاصاد العويع الاينيع في معا طقس العضاء" ،قدمه ممثل الاين؛

(با

"أنفبع النمسا في معا طقس العضاء" ،قدمته ممثلع النمسا؛

(جا

"الحالع الراهنع لبرنامج " "PRESTOالم ني بإمدانيع التنبؤ باالقتران الف ـ ـ ـ ــمس ـ ـ ـ ــي-األاض ـ ـ ـ ــي

المتغير (التابع للعنع ال لميع الم نيع بالعيزياء الف ـ ـ ــمس ـ ـ ــيع األاض ـ ـ ــيعا" ،قدمه المراق
بالعيزياء الفمسيع األاضيع.
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بســب

وأشـ ــاات اللعنع العرةيع إلى أن طقس العضـ ــاء ،الناشـ ــا عن التغيرات الفـ ــمسـ ــيع ،لمثل شـ ــا ط دوليا،

ما لمدن أن لفــدله من خبر على النظم العضــاليع والرحطت العضــاليع المةهولع والبنى التحتيع األاضــيع

والعضـ ـ ـ ــاليع التي ت تمد عليها المعتم ات باـ ـ ـ ــواة متزاندة .ومن ثم ،نلزم م العته من منظوا عالمي ،من خط

الت اون والتنسـ ــي على الا ـ ـ يد الدولي ،لكي نتسـ ــنى التنبؤ بةحدا

طقس العضـ ــاء التي لمدن أن تكون شـ ــدندة

الوطةة ،وتع يث رثااها ضمانا ألمان أنفبع العضاء العااجي وأمنها واستدامتها في األمد الب يد.
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وأحاطت اللعنع العرةيع علما ب دد من األنفـ ـ ــبع الوطنيع والدوليع المضـ ـ ــبلع بها في معاالت البحو

والتداي

والت ليم المت لقع ببقس العضـ ــاء من أجل تحسـ ــين العهم ال لمي والتقني لآلثاا الضـ ــااة لبقس العضـ ــاء
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وأش ـ ــاات اللعنع العرةيع إلى أهميع الت اون البويل األجل والع ا بين العهات العاعلع الوطنيع والدوليع

وتوفير نظم لإلنذاا المبدر بظواهر طقس العضاء الوشيدع بغيع تدةيم القداة على مقاومع تلل ادثاا.

الم نيع ببقس العضـ ــاء والحاجع المسـ ــتمرة إلى التنسـ ــي والتضـ ــافر في ال مل بينها من أجل التاـ ــدت للتهدندات
الناشـ ــئع عن رثاا طقس العضـ ــاء الضـ ــااة ،بما من شـ ــةنه تحسـ ــين فهم القوى المحركع لبقس العضـ ــاء ورثاا ذلل

البقس على حد س ـواء ،ويالتالي تحســين القداة ال الميع على اصــد اواهر طقس العضــاء الفــدندة الوطةة والتنبؤ
بها والتع يث من حدتها.
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وأشاات اللعنع العرةيع ألضا إلى أهميع أعما المنظمع ال الميع لألاصاد العويع ،ومنها تبوير إطااها

التقني والتنظيمي لبقس العض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء والعر

التي نتيحها نظامها المتكامل للرص ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال المي والنظم المرتببع به

وكذلل أهميع ت اون الدو األعضــاء مع لعنع أبحا

العضــاء في إنفــاء أفرقع عمل دوليع م نيع ببقس العضــاء

من أجــل إجراء بحو علميــع دعمــا للعهود االنتقــاليــع المتاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلــع بــالبحو المت لقــع بــال مليــات ،وفي األعمــا

المتالع ببقس العضاء التي ننهض بها االتحاد الدولي لطتااالت والعدمع الدوليع لرصد بيئع العضاء.
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والي أن من الض ـ ـ ــروات أن تت اون البلدان ذات القداات المتقدمع في معا طقس العض ـ ـ ــاء مع الدو

الحدنثع ال هد بااتياد العضــاء من خط تباد الداوا المســتعادة بفــةن العبح والبحو الوطنيع المت لقع ببقس

العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ،وعن طري تبـاد البيـانـات حتى نتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنى لعميع البلـدان المضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قـدمـا في تبوير القـداات التقنيـع

والتكنولوجيا و يادة الم ااف واألنفبع البحثيع بغيع التع يث من ادثاا الضااة لبقس العضاء.
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والي أنه لمدن ،من خط لعنع اس ـ ــتعدام العض ـ ــاء العااجي في األ راض الس ـ ــلميع ،إنف ـ ــاء مس ـ ــتودم

للبيانات المعتوحع عن طقس العضـاء المسـتمدة من البنى التحتيع األاضـيع والعضـاليع ،التي توفرها كيانات مت ددة
تاب ع للدو األعضــاء ،وذلل بهدف المضــي قدما في تهيئع بيئع تمدينيع لألبحا

وتباد البيانات والت اون على

الاـ يد الدولي في هذ المسـةلع التي تمثل شـا ط عالميا ،بما من شـةنه تحسـين القداة على التنبؤ بظواهر طقس

العضاء التي لمدن أن تكون شدندة الوطةة والتع يث من رثااها.
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والي أن ب ض المناط م رضـع دثاا أشـد وضـوحا لبقس العضـاء نتيعع لظواهر م ينع ،مثل الفـذوذ

المغناطيس ـ ــي في جنوب األطلس ـ ــي ،الذت نتس ـ ــب

في يادة تدف العس ـ ــيمات النف ـ ــبع في إحدى مناط أمريدا

العنوييع .وأشـ ــير ألضـ ــا في هذا السـ ــياى إلى البرنامج الدولي للدالرة العنوييع الذت تضـ ــبلع به الاـ ــين من أجل

دااسع جوان
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الفذوذ المغنبيسي األاضي.

واأت ب ض الوفود أن األنفـ ـ ـ ـ ــبع المت لقع ببقس العضـ ـ ـ ـ ــاء لمدن أن تؤثر على البيران ،ويمدن على

وجه العاـ ــو

أن تفـ ــوا على إشـ ــااات االتاـ ــاالت ذات التردد ال الي والمطحع السـ ــاتليع .وفي هذا الاـ ــدد،

نوهـت اللعنـع العرةيـع بـإنفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء مركز الم لومـات ال ـالمي الرابع لبقس العضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التـابع لمنظمـع البيران المـدني
الــدولي والمدلب بتزويــد قبــام البيران المــدني بم لومــات عن حــالــع طقس العض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء التي لمدن أن تؤثر على

االتااالت والمطحع وصحع الركاب وطواقم المطحع.
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والحظت اللعنع العرةيع أن الهند سوف تنظم حلقع عمل افتراضيع بفةن المباداة الدوليع لبقس العضاء

في عام  2021بالت اون مع مدت

شـ ـ ــؤون العضـ ـ ــاء العااجي في محاولع لتحقي التف ا بين معتلب المسـ ـ ــاعي

المبذولع في شتى أاجاء ال الم من أجل دااسع طقس العضاء وت ظيم النتالج التي لمدن تحقيقها منها.

[تقرير فري العبراء موجود في الوثيقع ]A/AC.105/C.1/L.386/Add.6
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وفي العلسـ ـ ـ ـ ـ ــع […] للعنع العرةيع ،الم قودة في […] نيسـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل ،قدم مقرا فري العبراء الم ني

ببقس العضـاء تقري ار عما أحر فري العبراء من تقدم خط االجتماعات التي عقدها على هام

والعمسين للعنع العرةيع.

V.21-02656

الدواة الثامنع

3/3

