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مشروع التقرير
إضافة

الفصل الثاني
التوصيات والق اررات
زاي -الفضاء وتغير المناخ
-1

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفضاء وتغير المناخ" ،وفقًا لقرار الجمعية العامة .76/76
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وتكلم في إطـ ــار ا ـ ـ ا الدنـ ــد مل جـ ــدول األعمـ ــال ا
َّ
ممةلو ادمـ ــارات العر يـ ــة المتحـ ــدة و نـ ــدوني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ــا

و يران (جمهورية -ادس ـ ـ ـ ــصميةو والا ـ ـ ـ ــيل وفرن ـ ـ ـ ــا وتينيا والمس ـ ـ ـ ــي والمملكة المتحدة والنم ـ ـ ـ ــا ونيجيريا والهند
واولندا والواليات المتحدة واليابان .وأثناء التبادل العام لآلراء ،ألقى ممةلو دول أعضاء أخرى أيضا تلمات تتعلق

به ا الدند.

واستمعت اللجنة إلى العروض اديضاحية التالية:

-3
(أو

"المرصد الفضائي لتغير المناخ وتدابير التادي له في الايل" ،قدمه ممةل الايل؛

(بو " خطة تطديق بيانات ساتل المقياس الطيفي لرصد الديئة الةابت بالن بة لألرض في أبحاث تغير

المناخ" ،قدمته ممةلة جمهورية توريا؛

(جو "األساليب الجديدة لتحليل وتوقع تطور النظم الجوية والمناخية استنادا إلى عمليات الرصد ال اتلية"،

قدمه ممةل االتحاد الروسي؛
(دو

"م اامة الدرنامج األورو ي لرصد األرض "كو رنيسوس" في الجهود العالمية المد ولة لرصد انبعاثات

ثاني أك يد الكر ون" ،قدمه المراقب عل االتحاد األورو ي؛
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"فوائد الطاقة الشم ية الفضائية" ،قدمه المراقب عل الجمعية الفضائية الوطنية.

والحظت اللجنة أن تغيُّر المناخ بات أحد أكةر التحديات المعاصـ ـ ـ ـ ـ ـرة إلحاحاً على الا ـ ـ ـ ـ ــعيد العالمي،

وش ــددت على القيمة المتزايدة لتكنولوجيا الفض ــاء في توفير بيانات مناخية حاس ــمة األامية مل أجل

ــمان فهم

أفضـ ــل لمشـ ــسلة تغيُّر المناخ والتا ير منها ورصـ ــد تنفي اتفا باريع ،تما شـ ــددت على أامية عمليات الرصـ ــد

مل الفضـ ـ ــاء في فهم مشـ ـ ــسلة تغيُّر المناخ .وأشـ ـ ــارت اللجنة إلى أامية عمليات الرصـ ـ ــد مل الفضـ ـ ــاء في تحقيق

الهدف  13مل أاداف التنمية الم تدامة ،المتعلق بالعمل المناخي.
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ونوات اللجنة بالجهود المد ولة على الا ـ ـ ـ ــعيد الوطني وادقليمي والدولي في تطوير سـ ـ ـ ـ ـواتل لرص ـ ـ ـ ــد

الظروف الجوية وتشــغيلها ،وأشــارت إلى أامية الش ـراكات التي يدرمها أصــحاب الماــلحة المتعددون وادجراءات

التي يتا ونها مل أجل التاـدي لتغير المناخ باسـتادام عمليات الرصـد الفضـائي والتكنولوجيات الفضـائية .وفي

ا ا الاـ ـ ـ ـ ــدد ،أحاطت اللجنة علما بم ـ ـ ـ ـ ــاامة الفريق العامل الةالث في تقرير التقييم ال ـ ـ ـ ـ ــادس للهيئة الحسومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ،ال ي ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر في ني ـ ـ ـ ـ ـ ــان/أبريل  ،2022وال ي دعا فيه الفريق العامل إلى اتااذ

إجراءات عاجلة دبقاء االحترار العالمي في حدود ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  1,5درجة مئوية .ونوات اللجنة بالدور األســاســي ال ي

تؤديه تكنولوجيات الفضـاء والتطديقات الفضـائية في تعزيز التحول المراعي للمناخ .والحظت أن أكةر مل ناـ

المتغيرات ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 54التي ت ـ ــتادمها الهيئة الحسومية الدولية المعنية بتغير المناخ ال يمسل قياسـ ــها إال مل خصل

الم اامة الجوارية لتكنولوجيا الفضاء.
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والحظت اللجنة االاتمام ال ي أعرت عنه الوتاالت والمنظمات الدولية الش ـ ـ ـ ـ ـريسة ،بما فيها مستب ش ـ ـ ـ ـ ــؤون

الفض ـ ــاء الاارجي ،بالمش ـ ــارتة والم ـ ــاامة في جهود مرص ـ ــد مناخ الفض ـ ــاء ،ال ي أنشـ ـ ـ بمبادرة مل المرتز الوطني

الفرن ــي للد ارس ــات الفض ــائية ،أقرتها أكةر مل  20وتالة فض ــائية في إعصن باريع ال ي اعتمد في مؤتمر قمة توتب
واحد المعقود في  11تانون األول/دي ـمدر  ،2017ا
ووقع على إعصن ااتمام مشـتر بشـهنها في لو بورجيه ،فرن ـا ،في

 17حزيران/يونيه ُ ،2019حدد فيه ادف المرصد الرئي ي المتمةل في إنتاج وتوزيع بيانات وافية وموثوقة ومناسبة مل
حيث التوقيت ،ومعلومات عل اآلثار التي يحدثها تغيُّر المناخ على الاعيديل الوطني وادقليمي باستادام تكنولوجيات

الفضــاء وتدابير محددة األاداف ونماذج ذات صــلة تتضــمل إحاالت مرجعية إلى مؤش ـرات اجتماصية واقتاــادية ،مل

أجل و ع وتنفي تدابير للتا ير مل آثار تغير المناخ والتكير معه.

والحظت اللجنة أيض ـاً أن مرص ــد مناخ الفض ــاء قد و ــع ميةاقه وقدمه إلى وتاالت الفض ــاء الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ36
-7
الموقعة حاليا على إعصن النوايا .وفي ا ا الادد ،الحظت اللجنة أن ميةا مرصد مناخ الفضاء ،ال ي سيدخل
حيز النفاذ في  1أيلول/س ـ ــدتمدر  ،2022س ـ ــيمسل المرص ـ ــد مل تدوء موقعه

ـ ــمل الش ـ ــبسات المتعددة األطراف

العاملة في مجال مسافحة تغير المناخ ،وسـ ــيسلفه بمهمة تي ـ ــير حشـ ــد األدوات الفضـ ــائية لاـ ــال العمل المناخي
ودعم تنفي اتفا باريع بشهن تغير المناخ.

-8

والحظت اللجنة أن الندوة المش ـ ـ ـ ــترتة بيل األمم المتحدة والنم ـ ـ ـ ــا ،التي تهتي في إطار مبادرة النم ـ ـ ـ ــا

"ت ــاير الفضــاء مل أجل العمل المناخي" ،ســتعقد في الفترة مل  12إلى  15أيلول/ســدتمدر  2022تحت عنوان
"ت ـ ـ ــاير الفض ـ ـ ــاء مل أجل العمل المناخي :الادرات وأفض ـ ـ ــل الممارس ـ ـ ــات في مجال تا ير آثار تغير المناخ

والتكير معه ودعم االسـ ـ ــتدامة على األرض" .والحظت اللجنة أيضـ ـ ــا أن مستب شـ ـ ــؤون الفضـ ـ ــاء الاارجي ،في

إطار جهوده الرامية إلى دعم الدول األعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في تحقيق الهـدف  13مل أاداف التنميـة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـدامة المتعلق
بالعمل المناخي ،سينش وي تضير صفحة شبسية ماااة لـ "ت اير الفضاء مل أجل العمل المناخي".
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والحظت اللجنة نجاح عقد الدورة ال ـ ـ ـ ـ ـ ــادسـ ـ ـ ـ ـ ــة والعش ـ ـ ـ ـ ـ ـريل لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة

ادطارية بشـ ــهن تغير المناخ عام  2021في غصسـ ــسو ،المملكة المتحدة ،برئاسـ ــة المملكة المتحدة و الش ـ ـراكة مع
إيطاليا ،التي ســلا الضــوء فيها على أامية العمل المناخي الم ــتند إلى الفضــاء .وأشــارت اللجنة في ا ا ال ــيا
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إلى أن الدورة ال ـ ــابعة والعش ـ ـريل لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة ادطارية بشـ ــهن تغير المناخ سـ ــتعقد

برئاسة مار في الفترة مل  7إلى  18تشريل الةاني/نوفمدر .2023
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وأشـ ـ ــارت اللجنة إلى عدد مل الشـ ـ ـراكات الةنائية في إطار األنشـ ـ ــطة المتاـ ـ ــلة بتغيُّر المناخ في مجال

رصـ ـ ـ ــد األرض ،وت ل برامج الفضـ ـ ـ ــاء التي تنف على الاـ ـ ـ ــعيد الوطني والتي تعطي أولوية تديرة لدناء و طص

وتشغيل نظم ساتلية لرصد األرض مل أجل تتبُّع مظاار تغيُّر المناخ وآثاره.
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وأش ـ ــارت اللجنة إلى فوائد عمليات الرص ـ ــد ال ـ ــاتلي وتطديقات رص ـ ــد األرض في رص ـ ــد المتغيرات المناخية

األسـ ــاسـ ــية والتحديات المتاـ ــلة بها ،مةل ات ـ ــا التاـ ــحر والظواار الجوية القاـ ــوى ،وفي تتبُّع التغيرات في م ـ ــتوى

س ــط البحر ،ون ــب ُّ
ترتز غاز ثاني أك ــيد الكرون ،ومدى اس ــتنفاد الجليد البحري ،وتتلة الةلج األر ــية ،وفي جمع

الديانات عل المناطق النائية مةل الاحاري والمحيطات والغطاءيل الجليدييل القطدييل واألنهار الجليدية.

 -12وأشــارت اللجنة أيض ـاً إلى أامية دعم التعاون الدولي في مجال رصــد األرض ،ب ــدل منها التعاون مع
منظمات عتيدة مةل المنظمة العالمية لألرصـ ــاد الجوية ،واللجنة المعنية ب ـ ـواتل رصـ ــد األرض ،وفريق التن ـ ــيق
المعني ب ـواتل األرصـاد الجوية ،والنظام العالمي لرصـد المناخ ،والفريق المعني برصـد األرض ،ومنظمة التعاون

الفضـائي آلسـيا والمحيا الهاد  .والحظت اللجنة في ا ا الاـدد أن مستب شـؤون الفضـاء الاارجي يعس

حاليا

على و ــع الاــيغة النهائية للتقرير المتعلق بعملية رســم الارائا االســتراتيجية ،التي تهدف إلى توفير فهم أوفى

لنطا قدرات الهيئات الحسوم ية الدولية القائمة على التن ــيق التقني وال ــياســاتي في مجال اســتادام تكنولوجيات
الفضاء لدعم عملية التا ير مل آثار تغير المناخ والتكير معه والقدرة على الامود بوجهه ورصده.

(حاء) استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة
-13

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "اســتادام تكنولوجيا الفضــاء في منظومة األمم المتحدة"،

-14

َّ
وتكلم في إطار ا ا الدند ممةلو إندوني ـ ـ ـ ـ ـ ــيا والمس ـ ـ ـ ـ ـ ــي والنم ـ ـ ـ ـ ـ ــا والهند .وأثناء التبادل العام لآلراء،

-15

وتانت الوثيقتان التاليتان معرو تيل على اللجنة:

وفقاً لقرار الجمعية العامة .76/76

ألقى ممةلو دول أعضاء أخرى أيضا تلمات تتعلق به ا الدند.

(أو

تقرير االجتما المشـ ـ ــتر بيل الوتاالت بشـ ـ ــهن أنشـ ـ ــطة الفضـ ـ ــاء الاارجي عل أعمال دورته

األر عيل (A/AC.105/1263و؛
(بو

ورقة اجتما تتض ـ ـ ـ ــمل ن ـ ـ ـ ــاة أولية مل التقرير الاا

بشـهن أنشـطة الفضـاء الاارجي عل تن ـيق األنشـطة ذات الاـلة بالفضـاء

العمل المناخي (A/AC.105/2022/CRP.15و.

لصجتما المش ـ ـ ـ ــتر بيل الوتاالت

ـمل منظومة األمم المتحدة مل أجل

 -16واستمعت اللجنة إلى العر يل اديضاحييل التالييل في إطار ا ا الدند:

-17

(أو

"المرصد الكو ي الروسي :األاداف واألدوات والمهام" ،قدمه ممةل االتحاد الروسي؛

(بو

"تقييم عواقب سقوط أج ام تونية على األرض" ،قدمه ممةل االتحاد الروسي.

والحظت اللجنة أن الدورة األر عيل لصجتما المشـ ــتر بيل الوتاالت بشـ ــهن أنشـ ــطة الفضـ ــاء الاارجي

(آلية األمم المتحدة للفضـ ـ ـ ـ ــاءو قد عقدت عدر ادنترنت يوم  14تانون األول/دي ـ ـ ـ ـ ــمدر  .2021والحظت اللجنة

أيضـ ــا أن مستب شـ ــؤون الفضـ ــاء الاارجي يعمل مع اللجنة االقتاـ ــادية واالجتماصية آلسـ ــيا والمحيا الهاد مل
أجل التشار في تنظيم الدورة الحادية واألر عيل آللية األمم المتحدة للفضاء.
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والحظت اللجنة ت ل أن آلية األمم المتحدة للفضـ ـ ــاء قد وافقت على إصـ ـ ــدار منشـ ـ ــور في عام 2022

-19

القادم آللية األمم المتحدة للفض ـ ــاء عل تن ـ ــيق األنش ـ ــطة ذات الا ـ ــلة

ي لا الضوء على األنشطة ذات الالة بالفضاء

بالفضاء

ورحدت اللجنة بالتقرير الاا

مل منظومة األمم المتحدة.

مل منظومة األمم المتحدة مل أجل العمل المناخي (ال ي سيادر تحت الرمز A/AC.105/1264و،

وأعر ت عل تقديراا آللية األمم المتحدة للفضـ ــاء ،ولمستب شـ ــؤون الفضـ ــاء الاارجي ،باـ ــفته أمانة اآللية ،على

إعداد ذل التقرير.
-20

وش ــجعت اللجنة تيانات منظومة األمم المتحدة على المش ــارتة ،ح ــب االقتض ــاء ،في جهود التن ــيق

التي تد لها آلية األمم المتحدة للفضاء.

(طاء) دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
 -21نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "دور اللجنة وأسـ ـ ـ ــلوب عملها في الم ـ ـ ـ ــتقدل" ،وفقاً لقرار
الجمعية العامة .76/76
-22

َّ
وتكلم في إطار ا ا الدند ممةلو تل مل االتحاد الروس ــي وألمانيا و ندوني ــيا وس ــوي ـ ار وش ــيلي والا ــيل

وفرن ـ ـ ـ ـ ــا وفنزويص (جمهورية–الدوليفاريةو والمملكة المتحدة واولندا والواليات المتحدة .وأثناء التبادل العام لآلراء،

ألقى ممةلو دول أعضاء أخرى أيضا تلمات تتعلق به ا الدند.
-23

وتانت الوثيقتان التاليتان معرو تيل على اللجنة:
(أو

م ترة مل األمانة بشـ ــهن الحوتمة وأسـ ــاليب العمل لدى لجنة اسـ ــتادام الفضـ ــاء الاارجي في

(بو

ورقـة مقـدمـة مل تنـدا والواليـات المتحـدة واليـابـان بعنوان "األعمـال التحضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيريـة دجراء حوار

األغراض ال لمية وايئتيها الفرعيتيل (A/AC.105/C.1/L.384و؛

بيل الجهات ص ــاحبة الما ــلحة المتعددة بش ــهن الفض ــاء الاارجي في إطار مؤتمر القمة المعني بالم ــتقدل ال ي

ستنظمه األمم المتحدة" (A/AC.105/2022/CRP.17و.
-24

وأش ــارت اللجنة إلى المداوالت بش ــهن ا ا الدند تما ورد في تقرير اللجنة عل دورتها الرابعة وال ــتيل

( ،A/76/20الفقرات  300-281و ،وتقرير اللجنة الفرصية العلمية والتقنية عل دورتها التاسـ ـ ـ ـ ـ ــعة والام ـ ـ ـ ـ ـ ــيل
( ،A/AC.105/1258الفقرات 223-210و ،وتقرير اللجنــة الفرصيــة القــانونيــة عل دورتهــا الحــاديــة وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيل
( ،A/AC.105/1260الفقرات 121–103و.

-25

واتفقت اللجنة على النظر في الم ـ ـ ــائل المتا ـ ـ ــلة بمؤتمر القمة المعني بالم ـ ـ ــتقدل لألمم المتحدة في

-26

ورئي أنه ينبغي للجنة أن ترتز حاـ ـ ار على تعزيز اس ــتادام الفض ــاء الاارجي في األغراض ال ــلمية،

إطار بند جدول األعمال المعنون "م ائل أخرى".

في حيل أن الم ـ ـ ــائل المتعلقة بمنع تاـ ـ ــعيد النزاعات التي يمسل أن تنشـ ـ ــه عل اسـ ـ ــتادام األسـ ـ ــلحة

ـ ـ ــد النظم

الفض ـ ــائية ،أو باس ـ ــتادام الفض ـ ــاء الاارجي لتنفي أنش ـ ــطة ع ـ ــسرية أو غيراا مل أنش ـ ــطة األمل القومي ،ينبغي
تناولها في إطار محافل األمم المتحدة المعنية بنز ال صح.

-27

ورئي أنه ينبغي للجنة أن تزيد مل تفاعلها مع اللجان الرئي ــية لمنظومة األمم المتحدة دف ــاح المجال

أمام المزيد مل التشاور والتعاون بشهن م ائل مةل ماادر القدرة النووية ونز ال صح.
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ورأت بعض الوفود أنه يلزم زيادة التن ـ ـ ـ ــيق والتفاعل والتلزر بيل اللجنتيل الفرعيتيل بش ـ ـ ـ ــهن الم ـ ـ ـ ــائل

الشاملة ،وال سيما الم ائل المتعلقة باستدامة األنشطة في األمد البعيد وموارد الفضاء.

ورئي أن و ـ ـ ــع وتنفي تدابير مقدلة تتي إجراء مناقشـ ـ ــات بشـ ـ ــهن موا ـ ـ ــيع اامة وعملية صـ ـ ــنع القرار

-29
ا
سيمسنان مل تحقيق قدر أكدر مل الكفاءة والدينامية في عمل اللجنة.
-30

ورأت بعض الوفود أنــه ال ينبغي إ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافــة بنود جــديــدة إلى جــدول أعمــال اللجنــة ولجنتيهــا الفرعيتيل

-31

ورأت بعض الوفود

ـ ـ ـ ـ ــرورة النظر في بنود جدول األعمال بترتيب ت ـ ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ــلي ،دون اسـ ـ ـ ـ ــتبعاد عقد

-32

ورئي أنه ال ينبغي إعطاء الفرصة للمنظمات التي تتمتع بافة مراقب للتكلم في إطار أي بند مل بنود

-33

ورئي أنه ينبغي للجنة النظر في أفضــل ال ــدل الجديدة والمدتكرة دشـ ار أصــحاب الماــلحة المعنييل،

-34

ورئي أنه ال بد للجنة أن تح ـ ــل وتةري أس ـ ــاليب عملها ،وأن تعزز دوراا القيادي وتعتمد وس ـ ــائل أكةر

إال عند ح ف بنود منه.

اجتماعات للفريق العامل.

جدول األعمال إال بعد أن تكون جميع الدول األعضاء قد حالت على تل الفرصة أوال.

مةل المعنييل في قطا الاناعة واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني ،في أنشطتها.

فعالية للتفاعل مع العمليات غير الحسومية في إطار نظامها الداخلي وممارس ـ ـ ــاتها المعتمدة مل أجل التكيُّر مع

الوقائع واالحتياجات المتغيرة.
-35

ورئي أنه ينبغي تن ـيق عمل سـائر ايئات األمم المتحدة فيما يتعلق بالم ـائل المتاـلة بالفضـاء تن ـيقا

وثيقا مع عمل اللجنة ،وأنه ينبغي للجنة أن تتلقى بانتظام معلومات م ــتكملة مل ايئات األمم المتحدة المشــارتة

في آلية األمم المتحدة للفضاء.
-36

ورئي أن مل الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري دعم العمـل الـ ي تضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطلع بـه المراكز ادقليميـة لتـدريع علوم وتكنولوجيـا

الفض ـ ـ ــاء ،المنت ـ ـ ــبة إلى األمم المتحدة ،وتعزيز أنش ـ ـ ــطة التبادل والتعاون بيل ماتل
بناء قدرات الدلدان النامية ،مع إيصء اعتبار خا

المراكز ادقليمية مل أجل

للدلدان الم تجدة في مجال الفضاء والدلدان النامية.

-37

ورئي أن مل المهم تعزيز القدرات البشـ ـ ـرية في الدلدان الاـ ـ ــاعدة لتمسينها مل ت ـ ـ ــاير فوائد تكنولوجيا

-38

ورئي أن مل المهم الحفاظ في الدورات المقدلة على الش ـ ـ ــسل الهجيل للدورة الحالية ،ال ي يش ـ ـ ــمل الدث

الفضاء ألغراض التنمية.

المباشــر للجل ــات العامة على شــبسة ادنترنت مع توفير الترجمة الشــفوية باللغات الرســمية ال ــت لألمم المتحدة،
وشدد في ا ا الادد على أامية توافر الدث الشبسي ال لع والت جيصت الرقمية الشاملة.

 -39ورئي أنه ينبغي و ـ ـ ـ ـ ــع إجراء ُيتَّبع في الظروف القاارة لض ـ ـ ـ ـ ــمان اس ـ ـ ـ ـ ــتمرار عمل اللجنة في حاالت
األزمات ،مةل جائحة توفيد.19-
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