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*2102737*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 والخمسون  الثامنة الدورة
    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 

 مشروع التقرير   
  

 تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة  - لثا ثا  
 
من جــدوا األامــاا، الم ن ن  5في البنــد  ، نظرت اللعنــع العرةيــع75/92                           وفقــا  لقراا العمةيــع ال ــامــع  -1

 "تسخير تكن ل جيا العضاء ألغراض التنميع االجتماةيع واالقتصاديع المستدامع".

من جـدوا األامـاا ممول   ـل من االتحـاد الروإــــــــــــــي و ـندونيســـــــــــــــيا و ي ـالـيا   10في إطـاا البـند  وتكلم -2
 ليعاايع( و  با والمكسيك والهند واليابان.  الب –وباكستان وبيرو وتايلند والعزائر والصين وفرنسا وفنزويال )جمه ايع

ــا المراقم ان منظمع "كاني ي" الدوليع.  ــاء أ ر  وتكلم أيضــــــ وأثناء التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممول  دوا أاضــــــ
 كلمات تت لق بهذا البند.

 ال روض اإليضاحيع ال لميع والتقنيع التاليع:واإتم ت اللعنع العرةيع إلى  -3

                                                  ليميع ل ل م وتكن ل جيا العضاء"، قد مه ممول مصر؛"المنصع الت  )أ( 

، إـــــــــــــــاتـل تعريبي لتتبب األحيـاء البريـع بكعـاءة في  ينيـا من ن   WildTrackCube-SIMBA" )ب( 
                                                 إ اتل "الكي بسات" العامةيع"، قد مه ممول إي اليا؛

ميع االجتماةيع التن لتحقيق  في العلبينالعضــــــــــائيع  ت بيقاتال"النه ض بتكن ل جيا العضــــــــــاء و  )ج( 
 العلبين؛ عه ممولت                            واالقتصاديع المستدامع"، قد م

"ق ا  صـــــــنااات العضـــــــاء التعاايع في أفريليا واإـــــــت داد  لالإـــــــتوماا القائم الى االبتكاا:   (د) 
                                                                    وجهع نظر جيل العضاء"، قد مه المراقم ان المعلس االإتشااي لعيل العضاء.

 العرةيع ما يلي:و ان م روضا الى اللعنع  -4

التابب لمكتم شــنون العضــاء الخااجي:  Space4Waterمشــرو    وآفاق  واقع اجتما  ان حالع )أ( 
 ؛(A/AC.105/C.1/2021/CRP.5) المشرو ثالث إن ات من امر 

https://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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بل ال صــ ا إلى العضــاء للعميب: العرج واإلنعالات وال ريق م ن نع واقع اجتما   )ب(                                                                "إتاحع إــ 
 (.A/AC.105/C.1/2021/CRP.15" )2020إلى ما ب د اام 

ح ا  2020في  ان ن األوا/ديســــــمبر  الذي اقد والحظت اللعنع العرةيع أن منتد  العضــــــاء ال المي -5
تشــــاا  في تنظيمه مكتم شــــنون العضــــاء الخااجي وو الع اإلمااات قد  ، م ضــــ   "العضــــاء في  دمع مســــتقبلنا"

ــاء التاب ع لامااات ال ربيع المتحدة وأ بهذا الم ضـــــــ   نه ل م دواا مح ايا في العمب بين العهات الم نيع للعضـــــ
ــائيع األوإـــب ن اقا ،   المنإـــســـات الحك ميع والمنظمات الحك ميع الدوليع والمنظمات غير  مول                                  من األوإـــال العضـ

 ق ا  الصنااع والق ا  الخاج واألوإال األكاديميع.، إلى جانم الحك ميع

                                                                     ن ل جيا العضــاء والت بيقات العضــائيع والبيانات والم ل مات المســتمد ة من تكل بما  اللعنع العرةيعون هت  -6
الســياإــات  امليات صــ و وتنعيذتحســين  من ن اح مختلعع، مول  التنميع المســتدامع  تفي معاال  من قيمع  العضــاء

األااضـي المتده اة واألااضـي معاالت حمايع البيئع، و دااة األااضـي والميا ، واإـتصـالح  المت لقع ب وبرامج ال مل 
                                                                                                               الب ا، والتنميع الحضريع والريفيع، والن ظ م اإليك ل جيع البحريع والساحليع، والراايع الصحيع، وتغي ر المناخ، والحد 
                                                                                                 من أ  ـاا الك ااث والتصــــــــــــــد  ي لل  ااب، وال ـاقـع، والبنى التحتيـع، والمالحـع، والنقـل والخـدمـات الل جســــــــــــــتيـع، 

                                                                                   الريف، والرصـــــــــد الســـــــــيزمي، و دااة الم ااد ال بيةيع، والول ج واألنهاا العليديع، والتن     و دمات االتصـــــــــاا في
 البي ل جي، والزاااع، واألمن الغذائي.

                                                                                         وأشــــــاات اللعنع العرةيع أيضــــــا ، في إلك الســــــياق، إلى الم ل مات التي قدمتها الدوا ان اإــــــتخدامها  -7
تنميع االقتصــــــاديع واالجتماةيع المســــــتدامع، و ذلك ان إجراءاتها                                           للمنصــــــات العضــــــائيع والنظم الســــــاتليع داما  لل

ــاء في تلبيع االحتياجات اإلنمائيعليادة واي المعتمب ب وبرامعها الراميع إلى   دوا ت بيقات ال م وتكن ل جيا العضـ
في معاا ، وان أنشــــــــ ع الت اون الراميع إلى بناء القداات من  الا الت ليم والتدايم وتحســــــــين فهمه لهذا الدوا

 اإتخدام ت بيقات ال م وتكن ل جيا العضاء ألغراض التنميع المستدامع.

                                                                                         والحظت اللعنع العرةيع أن اللعنع، باالشــــترا  مب لعنتيها العرايتين وبدام  من مكتم شــــنون العضــــاء  -8
 يع واالجتماةيع.                                                                                        الخااجي، من ل  بها دوا أإاإي في ت زيز الت اون الدولي وبناء القداات داما  للتنميع االقتصاد

                                                                                                     وا ئي أنه ينبغي للبلدان المتقدمع النم  أن تشر  البلدان الناميع في ف ائد تكن ل جيا العضاء ب تيرة أإر   -9
 لضمان االإتخدام األمول لهذ  التكن ل جيا لصالح البشريع جم اء.

من قراا  5             وفقـا  للعقرة أومـامـاهســــــــــــــ ااان )الهـند(، اامـان                                           وان قـد العريق ال ـامـل العـامب معـددا  برـئاإــــــــــــــع  -10
، تقرير 2021. وأقرت اللعنع العرةيع، في جلســتها ....ا الم ق دة في ....ا نيســان/أبريل 75/92العمةيع ال امع 

 العريق ال امل العامب، الذي يرد في المرفق األوا بهذا التقرير.
 
 

 األجسام القريبة من األرض  - تاسعا  
 

من جــدوا  11، نظرت اللعنــع العرةيــع ال لميــع والتقنيــع في البنــد 75/92                           وفقــا  لقراا العمةيــع ال ــامــع  -11
 األاماا، الم ن ن "األجسام القريبع من األاض".

اإلإــــــــــــالميع( و ي اليا -من جدوا األاماا ممول  إإــــــــــــرائيل و يران )جمه ايع 11                     وتكل م في إطاا البند  -12
                                                                                                      والصــــــين و ندا والمكســــــيك وال اليات المتحدة واليابان. وتكل م أيضــــــا  المراقبان ان الشــــــبكع الدوليع لانذاا بخ ر 

ك يكبات )الشــبكع الدوليع( والعريق االإــتشــااي الم ني بالتخ يث للب وات العضــائيع )العريق االإــتشــااي(. وأثناء  ال
 التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممول  دوا أاضاء أ ر   لمات تت لق بهذا البند.

                                                     وق د  مت في إطاا هذا البند ال روض اإليضاحيع التاليع:  -13

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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ــعر بين Hayabusa2"إنعالات   )أ(  :  شــــــــ  النقاب ان االم الك يكبات من  الا تكن ل جيا الســــــ
                                             الك اكم إهابا و يابا"، قد مه ممول اليابان؛  

               "، قد مه ممول  2020القريم من األاض في اام   عضـــــــــــاء "أنشـــــــــــ ع أو رانيا في معاا اصـــــــــــد ال  )ب(  
 أو رانيا؛ 

أاد  العريق االإـتشـااي لتقرير فريقه         ملخصـا  و ان م روضـا الى اللعنع العرةيع واقع اجتما  تتضـمن  -14
ال امل المخصــــم الم ني بالمســــائل القان نيع ح ا م ضــــ   "الدفا  الك  بي: إطاللع اامع وتقييم من المنظ ا 

 (. A/AC.105/C.1/2021/CRP.10القان ني" )

وأحاطت الما مب  واإـــتم ت اللعنع العرةيع إلى تقريري حالع من الشـــبكع الدوليع والعريق االإـــتشـــااي، -15
ــام القريبع من األاض، التي  ــبكع والعريق في تشـــــاطر الم ل مات  يما يت لق باكتشـــــاة األجســـ التقدير بعه د الشـــ
                                                                                                   ي حتمل أن تشـكل   را ، واصـد تلك األجسـام وتحديد  صـائصـها العيزيائيع، و يما يت لق بعه د التخفيف التي قد 

          ، و صـ صا  المخاطر المحتملعأن تك ن جميب الدوا الى الم ب تق م بها الب وات العضـائيع، وإلك بهدة ضـمان 
 البلدان الناميع إات القداة المحدودة الى التنبن باات ام األجسام القريبع من األاض والتخفيف من آثاا . 

ما                  بلدا ، قد إـعلت   40 أكور من   وأشـاات اللعنع العرةيع إلى أن الشـبكع ال الميع للمراصـد العلكيع، الكائنع في  - 16
                                       . والحظت أيضــــا  أن ادد األجســــام القريبع من 2020في اام  ات ملي ن حالع اصــــد لك يكبات ومذنب  39,5يقرب من  

جســما اكتشــ  في اام   2  959، من بينها 2021نيســان/أبريل   17جســما حتى    25  647األاض الم روفع قد تعاول 
ــاـفع ال تتـعاول  أـ ذ  ـمداا    يكـبا   2  180                      وـقد ف هري حتى انن نح   وه  اقم قـياإـــــــــــــي،  ، 2021 ماليين    8إلى مســـــــــــ

كيل متر من مداا األاض. وفي هذا الصـدد، الحظت اللعنع العرةيع أيضـا، أنه الى الرغم من اظم هذ  األاقام، ف ن 
 يبع من األاض إات الحعم الكبير. من األجسام القر تقريبا في المائع   40التقديرات تشير إلى أنه لم يتم تحديد إ    

والحظت اللعنع العرةيع أنه قد أحرل مزيد من التقدم واإلنعالات الباالة في إاإــــاا ب وات اصــــد الك يكبات؛   - 17
لعلم ال ينات، التي أاإـــلتها ال  الع اليابانيع الإـــتكشـــاة العضـــاء الع ي،   Hayabusa2وضـــربت مواال الى إلك ب وع 

ايـنات بكمـيات تع ق بكوير ـما  2020في أن تعـلم إلى األاض في ـ ان ن األوا/ديســـــــــــــمبر حـي  نعـحت تـلك الب ـوع 
 .  KY26 1998كان مستهدفا في األصل،  ما أنها وإ ت ن اق مهمتها لتشمل اإتكشاة الك يكم 

للمالحـع ، التـاب ـع لادااة ال طنيـع OSIRIS-RExوأشــــــــــــــاات اللعنـع العرةيـع إلى أن ب وـع جلـم ال ينـات  -18
ــاء ) ــا"الع يع والعضــــ ــا واليابان، قد  تنعذ( التاب ع لل اليات المتحدة، وهي ب وع دوليع "ناإــــ بالت اون مب  ندا وفرنســــ

، وأنها  2020أتمت بنعاح امليع جمب ال ينات المحددة لها من إـــــــ ح الك يكم بين  في تشـــــــرين األوا/أكت بر 
 .2023إ ة تعلم ال ينات إلى األاض في اام 

التاب ع ل  الع ناإــــا في  NEOWISEقد اكتشــــعته ب وع   NEOWISEحظت اللعنع العرةيع أن المذنم وال -19
أمام مبهرا  مشــــــــهدا، مما قدم  2020وأنه أصــــــــبح مرئيا بال ين المعردة في صــــــــيف اام  2020آإاا/مااي   27

 في جميب أنحاء ال الم. الى الس اء الماء العلك والناي أنظاا

يع ب دد من العه د واألنشـــــــــــــ ع ال طنيع الراميع إلى ت  ير القداة الى اكتشـــــــــــــاة ون هت اللعنع العرة -20
األجسام القريبع من األاض واصدها واإلنذاا المبكر بها والتخفيف من    اتها المحتملع، ون هت أيضا بأهميع 

البلدان إات  ت زيز الت اون الدولي وتشـــــاطر الم ل مات في هذا الصـــــدد بحي  يتســـــنى لعميب البلدان، وال إـــــيما
ــام القريبع من األاض والتخفيف من آثااها، ال لم بالتهديدات المحتملع.  القداة المحدودة الى التنبن بآثاا األجســــــــ

 وفي هذا الصدد، ن هت اللعنع العرةيع بأهميع المساهمع في أاماا الشبكع الدوليع والعريق االإتشااي. 

 30يع للشـبكع الدوليع قد اقدت اجتمااها الواني اشـر ي مي والحظت اللعنع العرةيع أن اللعنع الت جيه -21
جهـع م ق ـع الى إاالن الن ايـا الخـاج  30. وأوضــــــــــــــحـت أنـه ي جـد في ال قـت الراهن 2021آإاا/مـااي  31و
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بالشـــــبكع الدوليع تمول مراصـــــد ومنإـــــســـــات فضـــــائيع في االتحاد الروإـــــي و إـــــبانيا و إـــــرائيل و ي اليا والبراليل 
الصـــين وفرنســـا و رواتيا و ندا و  ل مبيا والتفيا والمكســـيك والمملكع المتحدة وال اليات المتحدة، وجمه ايع   ايا و 

 إلى جانم منظمات دوليع أواوبيع.

، قامت الشــبكع الدوليع 2021وحتى الربب األوا من اام   2020والحظت اللعنع العرةيع أنه منذ أوا ر اام  - 22
، 2029، الذي يحتمل أن يك ن   را،  آ ر فرصــع قبل حل ا اام Apophis  99942 بحملع منســقع لرصــد الك يكم 

 يل متر من األاض، بما يمول أوا حالع اقتراب ترصـــــــد   40  000الك يكم إلى مســـــــافع في حدود   إلك اندما يصـــــــل  
مترا( الى مسافع قريبع من هذا القبيل. وفي هذا الصدد،    340 الي الى اإلطالق لك يكم بهذا الحعم الكبير )ق ر  ح 

الحظت اللعنع العرةيع أن الحملع  انت تهدة إلى ا تباا قداات الرصــــــد والنمذجع ال الميع، بمســــــاهمات من العهات 
لحملع إــاادت،  الم ق ع الى إاالن الن ايا الخاج بالشــبكع الدوليع وجهات أ ر ، وأن امليات الرصــد الرادااي أثناء ا 

ــافع إلى إلك، الى تبيان أن الك يكم  لن يشـــــــــــكل أي تهديد باالات ام باألاض في القرن    Apophis 99942 باإلضـــــــــ
 المقبل، وأن من الممكن بالتالي حذفه من ق ائم المخاطر الخاصع ب  الع العضاء األواوبيع وو الع ناإا. 

الشــبكع ال الميع للمراصــد العلكيع وج د احتماالت ي تد ن     بي                                    اللعنع العرةيع أيضــا أنه في حاا ت    الحظتو  -23
                                                                                                   بها لحدوث اات ام باألاض، ف ن الشبكع الدوليع إ ة ت فر أفضل الم ل مات المتاحع ان إلك الخ ر وت م  مها  

 الدوا األاضاء من  الا مكتم شنون العضاء الخااجي. جميب الى

اقد منذ دواتها الســـــــابقع اجتمااين، هما اجتمااه والحظت اللعنع العرةيع أن العريق االإـــــــتشـــــــااي قد  -24
، 2021آإاا/مااي   25و 24، واجتمااه الســــادي اشــــر، ي مي 2020أيل ا/إــــبتمبر   24الخامس اشــــر، في 

تحت ائاإع و الع العضاء األواوبيع وبدام من مكتم شنون العضاء الخااجي، ب صعه أمانع العريق االإتشااي، 
                                                                        . وأحي ت اللعنع العرةيع الما  بالتقد م المحرل في أاماا العريق االإـتشـااي، 71/90امال بقراا العمةيع ال امع 

 .www.smpag.netالى النح  ال ااد في التقريرين الم جزين لالجتمااين المتاحين الى ال ن ان التالي: 

اضــــ ا وإــــتع مراقبين دائمين، ودات  19والحظت اللعنع العرةيع أن العريق االإــــتشــــااي يضــــم حاليا  -25
العهات األ ر  التي ت د المســـــاهمع في امله إلى اإلاراب ان اهتمامهم باالنضـــــمام إلى اضـــــ يته ان طريق 

 ت جيه نسخع منها أيضا إلى أمانته.ت جيه اإالع إلى ائيسه و 

وأحاطت اللعنع العرةيع الما بأن العريق االإتشااي قد تبادا، في اجتماةيه الخامس اشر والسادي اشر،   - 26
،  اتي م ل مات ان األنشــ ع العاايع والم تزمع ألاضــائه  يما يت لق بالدفا  الك  بي، الى الصــ يدين التقني والســياإــ 

، و ذلك ب وع  العاايتان  OSIRIS-Rexو  Hayabusa2أن جملع أم ا، منها ب وتا جلم ال ينات وقدمت إليه إحاطات بـشــــ 
( التاب ع لناإـــــــــــا وب وع "هيرا" ل  الع العضـــــــــــاء األواوبيع، وهما أوا  DARTاال تباا المزدوج إلاادة ت جيه الك يكبات ) 

ــتخدام مرطام حر ي  أ  ــام القريبع  ب وتين الى اإلطالق ترإـــالن ال تباا جدو  و عاءة اإـ ــاا األجسـ ــل ب لتح يل مسـ إـ
من األاض. وباإلضـــــافع إلى إلك، وافق العريق االإـــــتشـــــااي الى بيان تأييد إلاإـــــاا ب وات االيع الســـــراع وصـــــغيرة 

 الحعم للتحليق بالقرب من األجسام الصغيرة ألغراض الدفا  الك  بي.  

ــااي قد طرح فكرة ال -27 ــتشــــــــــ ليام بتمرين ال تباا قدااته في االم والحظت اللعنع العرةيع أن العريق االإــــــــــ
ــتنظم اجتمااا فرةيا  ــاء اإلي اليع إـــ ال اقب الى دام الدفا  الك  بي في حاا وق   تهديد ف لي، وأن و الع العضـــ

 وا الزمنيع لهذ  ال مليع وال  االت التي إتساهم فيها.التقييم االقتراح وتحديد العد

ــي قد والحظت اللعنع العرةيع أن منتمر األكا -28 ــابب للدفا  الك  بي إـ ــائيع السـ ديميع الدوليع للمالحع العضـ
، باالقتران مب الدواة الحاليع للعنع العرةيع، وأن 2021نيســـان/أبريل  30إلى   26بشـــكل افتراضـــي في العترة من 

العضاء مكتم شنون العضاء الخااجي إ ة يستضيعه، بالت اون مب و الع العضاء األواوبيع، وأن مكتم شنون 
ــافع منتمر األكاديميع الوامن للدفا  الك  بي في مر ز فيينا الدولي في اام ال خ ثالخااجي ي  ــتضــــــــ ، 2023إــــــــ

 بالت اون مب شر ائه والبلد المضيف، النمسا.

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://www.smpag.net/
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وأحاطت اللعنع العرةيع الما بأنه من الم تزم اقد االجتما  المقبل للعنع الت جيهيع للشـبكع الدوليع في  -29
 13بشـكل افتراضـي، وأن من الم تزم اقد االجتما  التالي للعريق االإـتشـااي ي مي   2021أكت بر /تشـرين األوا

 بشكل افتراضي. 2021تشرين األوا/أكت بر  14و
 


