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 الخارجيلجنة استخدام الفضاء 

 في األغراض السلمية

 الدورة الرابعة والستون 

 2021أيلول/سبتمبر  3 –آب/أغسطس  25فيينا، 

  

   
 

 مشروع التقرير   
 
 

 إضافة
 

 الفصل األول   
 
 

 مقدمة  - أول  
 

 الكلمات العامة -هاء 
 

االتحاا الروســــــن، أن  يلا ، تكلم ممثلو الدول التالية األعضــــــال فن الللنة تبل التلاال الراء ل  ال   -1
 -األ جنتين، إســلاايا، أســتراليا، إســراليا، ألماايا، ا ما اب الرر ية المتحدة، إادوايســيا، أوإراايا، إيرا   جم و  ة 

ــتا ، البرا  ا ــيكيا،  ا ســـــــــــبمية ، إاطاليا، اا اغوا ، اااســـــــــ ، بلليكا، بولندا، بيرو، بيب وس، تايلند، ترإيا، تشـــــــــ
اللزالر، اللم و  ة الدومينيكية، جم و  ة إو  ا، جنوب أفر قيا،  وماايا، ســـــــــر  الاكا، ســـــــــلوفاايا، ســـــــــن افو ة، 

ــين، ــيلن، وال ـ ــرا، صـ ــو سـ ــو د، سـ ــا، السـ   و ا،إ إندا،  قطر، فنلندا، البوليفا  ة ، –فنزو ب  جم و  ة  الفلبين، فراسـ
المملكة المتحدة  المملكة الرر ية الســــروااة، المكســــي ، م ــــر، ماليز ا، لكســــمبر ، إينيا، إولومبيا، اوســــتا  كا،

الوالاـاب  هولنـدا، هن ـا  ـا، ال نـد، ايو  لنـدا، ايلير ـا، النمســــــــــــــا، النرو ج، أيرلنـدا الشــــــــــــــمـاليـة،و  لبر طـاايـا الرىم 
وال ـين. وتكلم ممثا االتحاا   77  كا إلمة ايااة عن ملموعة الـــــــــــــــ . وألق  ممثا إوسـتااليواا  اليااا ، المتحدة،

األو و ن، ا ــــــفتب مرايلا، ايااة عن االتحاا األو و ن والدول األعضــــــال ميب. إما تكلم المراقبو  والمرايلاب عن 
ــاتلـية، ومنىمـة  ــالن اســـــــــــــــيا والمحيص ال ـااا، والمنىمـة األو و ـية لبت ــــــــــــــاالب الســــــــــــ  منىمـة الترـاو  الفضــــــــــــ

"For All Moonkind ،" واالتحاا الدولن للمبحة الفضــــــالية، والشــــــلكة ا ســــــبمية المشــــــترإة لرلوء وتكنولوجيا
المللس االسـتشـا   لليا الفضـال، وجامرة الفضـال الدولية، و ااطة القر ة القمر ة، واللمةية الفضـالية الوةنية، و 

 دسة الفضالية.، ومؤسسة الرالم اامن، واالتحاا اللامرن الدولن لل ن الفضال
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آب/أغســــــطس، ألق  الرليس إلمة أاد في ا عل  أهمية تدويم وتوســــــي     25المرقواة فن    770وفن الللســــــة   - 2
أثرب عل  جمي  األاشـــــــــطة   19- او  الللنة ااعتلا ها محفب لترز ز التحاو  والتراو . وصـــــــــدا عل  أ  جالحة إوفيد 

المسـالا المت ـلة االفضـال عل  ال ـريدين المحلن والرالمن. وأأـا  أاب عل  اللشـر ة الرليسـية وإاال ل ا آثا  عل  
الفضـــال أاواب فرالة لثغاثة وا اا ة ب ذا   وأتاح ، الفضـــالية   األاشـــطة  الرغم من هذه الحالة االســـتثنالية، تواتـــا تطو ر 

 للماعن. الشأ . وفن هذا ال دا، تمكنل الللنة وللنتاها الفرعيتا  من إحرا  تقدء فن عمل ا ا 

ــال  وأعرب الرليس عن ترحيلب الحا  االلم و  ة الدومينيكية -3 ــن افو ة ااعتلا ها أحد  أعضـــــ و واادا وســـــ
اولة. إما  حب الرليس برااطة القر ة القمر ة بوتــف ا أحد    95الللنة، التن أتــلع عدا الدول األعضــال في ا 

 المنىماب غير الحكومية الدولية التن لدي ا مرإز المراقب لدى الللنة.

ــال ال  - 4 خا جن إلمة اســــتررأــــل في ا الرما الذ  أالزه  وفن الللســــة افســــ ا، ألقل مديرة مكتب صــــؤو  الفضــ
اف  المكتب إل    ااة قد تب   2021و   2020فن عامن  19- المكتب. وصــداب عل  أ  الوأــ  المرتلص الالحة إوفيد 

اســتخداء المن ــاب االفتراأــية وآلياب التواتــا البديلة. وأصــا ب إل  اســتمرا  تنامن الطلب  ملال  إل  أق ــ  حد فن  
اقدم ا المكتب إل  الدول األعضــال، من الخدماب االســتشــا  ة القااواية إل  التوجيب اشــأ  تســليا  عل  الخدماب التن 

ــاملة تنفذ فن قا صـــرااة وثيقة م  الدول  ــالية و نال القد اب الرملية، من تبل عدة أاشـــطة برااملية صـ ــاء الفضـ األجسـ
ــال وج اب فاعلة أترى. وصـــــداب عل  األاشـــــطة التن اضـــــطل  ب ا الم  كتب حاليا وتل  التن ســـــيضـــــطل  ب ا األعضـــ

 مستقبب فن إةا  صرااة م  ملموعة متنوعة من أتحاب الم لحة، وال سيما لفالدة البلدا  النامية. 

يوافق الذإرى الســـتين ألول  حلة فضـــالية مأهولة   2021ايســـا /أبر ا  12وأصـــا ب الللنة إل  أ  يوء  -5
يو   غاغا  ن، مما م د الســبيا أماء اســتكشــا  الفضــال لما ميب عل  ا ةبق، قاء ب ا  الد الفضــال الســومياتن 

، 65/271تير اللشر ة جمرال. وفن هذا السياق، أصا ب الللنة أاضا إل  أ  اللمةية الرامة أعلنل، فن قرا ها  
ــر ة إل  الفضـــ  12 ــا /أبر ا يوما اوليا للرحلة اللشـ ــر ة، مريدة من ثم ايسـ ــال لللشـ ــر الفضـ ال لبحتفال ببدااة ع ـ

تأايد ا ســـــ اء ال اء لرلوء وتكنولوجيا الفضـــــال فن تحقيق أهدا  التنمية المســـــتدامة و  ااة  فاه الدول والشـــــروب 
 وإفالة تحقيق تطلرات ا إل  الحفاظ عل  استخداء الفضال الخا جن لألغراض السلمية. 

ــ ا من ـــــــب  ليس والحىل الللنة م  األـســــــ  -6 ــيلن، الذ  صـــــ ف وفاة  ااموادو غوازاليس أايناب من صـــــ
الللـنة، والـناـلب األول لرليس الللـنة، والـناـلب الـثاان لرليس/مقر  الللـنة، و ليس الللـنة الفروـية القـااواـية، وإـا  

 مساهما اشطا لسنواب عديدة فن عما الللنة إكا. 

 ية واستمرل الللنة إل  الرروض ا اضاحية التال -7

عل  ســــمالنا الليلية  لشــــلكاب الســــاتليةإيف يؤثر الضــــول االتــــطناعن وا –"تلو  الفضــــال   أ  
مب ممثا النمسا؛  وأاحاثنا"، قدَّ

مب ممثا صيلن؛  ب    "براامج الفضال الشيلن، فرص التراو  والتنمية"، قدَّ

متب ممثلة ال ين؛ "التشو ش عل  النىاء الرالمن لسواتا  ج    المبحة والحلول المشترإة"، قدَّ

مب ممثا ال ين؛الب "التقدء والتراو  الدولن    ا    راامج ال ينن للفضال المأهول"، قدَّ

ــالن   هـ   ــترإة بين الوإاالب والمرنية االحطاء الفضــ ــيق المشــ ــطة للنة التنســ "لمحة عامة عن أاشــ
م  ب ممثا ألماايا؛وآتر المستلداب ميما اخص وثالق ا"، قدَّ

مب ممث ِّا ال ند؛"  و    اللرثاب الفضالية ال نداة األتيرة"، قدَّ

"ملاا ة االتحاا اللامرن الدولن لل ندســة الفضــالية اشــأ  الســياســاب الحكومية الداعمة للترليم      
مب المراقب عن االتحاا اللامرن الدولن لل ندسة الفضالية؛  فن ملال الفضال"، قدَّ

http://undocs.org/ar/A/RES/65/271
http://undocs.org/ar/A/RES/65/271
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مب ممثا الوالااب Gatewayمن ة  مج أ تميس، علم وأاواب الفيز ال الشمسية عل   "براا  ح   "، قدَّ
 المتحدة والمراقب عن وإالة الفضال األو و ية؛

وج اب اىر من الوالااب المتحدة اشـأ  ترااش  واسـتدامة  التشـكيبب السـاتلية الكبيرة وعلم "  ط  
متب ممثلتا الوالااب ال ،الفل   األ أن "  متحدة.قدَّ

واتفقــل الللنــة عل  أا ــا ال تزال توفر، م  للنتي ــا الفرعيتين، و ـدعم من مكتــب صــــــــــــــؤو  الفضـــــــــــــــال  -8
ــتخدامب  ــال الخا جن واسـ ــا  الفضـ ــتكشـ الخا جن، محفًب اوليًّا فر دًا مناةًا اب ترز ز التراو  الدولن فن ميدا  اسـ

لا التن تؤثر تأثيرا إبيرا عل  مســيرة التنمية لدى فن األغراض الســلمية، و أا ا توفر بي ة مناســلة لمناقشــة المســا
 الدول من أجا تحسين أحوال اللشر ة.

ــنواب األتيرة، م  اتول المز د من  -9 ــالية عل  احو إبير فن الســ ــطة الفضــ والحىل الللنة تكثف األاشــ
 الل اب الفاعلة فن مضما  الفضال ووأ  المز د من األجساء فن الفضال الخا جن. 

ــبا و أب ا  -10 ــتكشـــــــــف جمي  الســـــــ رض الوفوا أاب ينل ن للملتم  الدولن أ  يبذل مز دا من الل وا و ســـــــ
ــتفااة عل  احو تاء من الفوالد التن توفرها الللنة وللنتاها الفرعيتا  من أجا تحقيق  ــالا الممكنة لبســـــــــــ والوســـــــــــ

 األهدا  المشترإة للمي  البلدا  اشأ  المسالا ناب ال لة االفضال.

لوفوا أ َّ تواتــــــا الحوا  فن محفا متردا األةرا ، مثا الللنة، يوفر الفرص األفضـــــا و أب ارض ا -11
لترز ز التراو  والتنسيق وتلاال المرلوماب عل  ال ريد الدولن ا و ة فرالة ومثمرة، وهو أمر أرو   لضما  

 استكشا  الفضال الخا جن واستخدامب فن األغراض السلمية.

البلدا  النامية تنخرط ااخراةا متزايدا فن األاشــــــــــطة الفضــــــــــالية وأا ا تشــــــــــا    و أب ارض الوفوا أ   -12
مشـــــــــــا إة فرالة فن مناقشـــــــــــاب الللنة، وأ  ارض هذه البلدا  قد قطرل أصـــــــــــواةا هامة فن تطو ر األاشـــــــــــطة 

هد  الفضــالية، لكن بلدااا أترى ال تزال فن المراحا األول  ل ــو  برامل ا وســياســات ا الفضــالية. وتماصــيًا م  
ــا إة البلدا  النامية  ــي  اطاق مشـ ــال الخا جن، ال بد من الرما عل  توسـ ــطة الفضـ ترز ز التراو  الدولن فن أاشـ
من تبل المســـــــــاعدة النشـــــــــطة من جااب البلدا  المتقد ِّمة فن ملال ا تياا الفضـــــــــال ومكتب صـــــــــؤو  الفضـــــــــال 

 ليســيا  فن توســي  قد اب الراملين فن هذا  الخا جن. ومن ثم، فإ  بنال القد اب والمســاعدة التقنية هما عامب 
 الميدا ، حيث يتيحا  ل م ااتساب الخبرة والمررفة من البلدا  األاثر تقدما فن ملال ا تياا الفضال.

و أب ارض الوفوا أ  التراو  الدولن فن ملال اسـتكشـا  الفضـال الخا جن واسـتخدامب فن األغراض  -13
ــلحة جمي  ــلمية ال يزال ا ــــب فن م ــ ــلم التنمية، او  تمييز من أ  او  الســ   البلدا ، أاا إاال مرتبت ا عل  ســ
 وم  إيبل االعتلا  الواجب لمبدأ المساواة. 

و أب ارض الوفوا أ  اســتمرا  التراو  والتنســيق الدوليين من أجا إ ســال مما ســاب ومرايير مشــترإة  -14
ة بين مختلف الل اب الفاعلة فن الفضــال، مما ســتكو  لب أهمية تاتــة، وســيســ م أاضــا فن الشــفامية و نال الثق

 احد من مخاةر الحواا  والتضا ب المحتما.

، الذ  يتضــمن وتــفا 2020لتقر ره الســنو  لراء و حبل الللنة بنشــر مكتب صــؤو  الفضــال الخا جن   -15
 قبا.وتططب للمست  2020صامب ألاشطة المكتب و راملب التراواية و رامج صراااتب وإالا اتب فن عاء 

والحىـل الللنـة م  التقـدير المررأــــــــــــــين اللـذين أييمـا فن ب و مرإز فيينـا الـدولن اـالتزامن م  او ت ـا   -16
الراارة والســــتين، واىم ما االتحاا الروســــن لبحتفال االذإرى الســــنو ة الســــتين لرحلة يو   غاغا  ن الفضــــالية، 

 والوالااب المتحدة اشأ  اتفاقاب أ تميس.

 ة عن تقديرها لتنىيم الفرالياب التالية أثنال الدو ة وأعر ل الللن  -17
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"مناقشــة مواأــيةية بين المبحين الفضــاليين و واا الفضــال اشــأ  اللوااب التا  خية للبرامج   أ  
المأهولة التن تنىم ا المؤســـســـة الحكومية الروســـية لألاشـــطة الفضـــالية " وســـكوســـموس" وآفاق تطو رها"، اىم ا 

 االتحاا الروسن؛

ــتدامة  الحالة/المنىو اب"، اىمت ا  ب    "فر ق الخبرال الرالمن المرنن ااألاشـــــــــــــطة القمر ة المســـــــــــ
  ااطة القر ة القمر ة؛

ــتدامة    ج    ــلة بتنفيذ الملااا التوجي ية اشـــأ  اسـ ــال  التووية و نال القد اب المت ـ ــتدامة الفضـ "ترز ز اسـ
 يم ا المملكة المتحدة ومكتب صؤو  الفضال الخا جن؛ أاشطة الفضال الخا جن فن األمد اللريد"، تشا إل فن تنى 

اشـأ  سـلسـلة تلا ب اللانبية الد اسـية  "ا عب  عن فرتـة لللولة الثااية من براامج الزمالة    ا  
، تشـــــــــا إل فن تنىيم ا وإالة الفضـــــــــال (HyperGES)لطرا المرإز  الكبيرِّ الُقطر ااســـــــــتخداء ج ا  االمفرةة  

 ضال الخا جن؛األو و ية ومكتب صؤو  الف

 الفضال فن تدمة الرما المناتن"، اىمت ا النمسا؛"  هـ  

"اسـتدامة الفضـال  ا اسـة اشـأ  مشـا إة أتـحاب الم ـلحة"، تشـا إل فن تنىيم ا ا ما اب   و  
 الرر ية المتحدة ومكتب صؤو  الفضال الخا جن؛

 ملال الفضال"، اىمت ا سلوفاايا."بنال النىم ا اكولوجية الفضالية فن البلدا  الناص ة فن      
 

 الفصل الثاني   
 

 التوصيات والقرارات  
 

 الفضاء والتنمية المستدامة -دال 
اىرب الللنة فن البند المرنو  "الفضـــــــــال والتنمية المســـــــــتدامة" من جدول أعمال ا، وفقًا لقرا  اللمةية  -18

 .75/92الرامة 

ــن وألماايا وا ما اب الرر ية المتحدة  -19 وتكلَّم فن إةا  هذا البند من جدول األعمال ممث ِّلو االتحاا الروســـ
ــيا وإيرا   جم و  ة  ــر  -وإادوايسـ ــا وإينيا وم ـ ــين وفراسـ ــر  الاكا وال ـ ــبمية  وإاطاليا وجنوب أفر قيا وسـ ا سـ

ــي  والمملكة المتحدة وال ند والوالااب ال ــاااة والمكســــــــ ــًا المرايلا  عن الللنة االقت ــــــــ متحدة واليااا . وتكلَّم أاضــــــــ
واالجتماوية اسيا والمحيص ال ااا ومنىمة إاايوس الدولية. وأثنال التلاال الراء ل  ال، ألق  ممث ِّلو اول أعضال 

 أترى أاضًا إلماب تترلق ب ذا البند.

 وإاال الوثيقتا  التاليتا  مرروأتين عل  الللنة  -20

ــا، الذ  ُعقد فن   أ   ــتر  بين األمم المتحدة والنمسـ ــال الرالمن المشـ التقر ر المترلق امنتدى الفضـ
با الوتــول إل  الفضــال 2019تشــر ن الثاان/اوفمبر  22إل    18فيينا فن الفترة من  ، اشــأ  موأــو  "إتاحة ســُ

  ؛A/AC.105/1219لللمي "  

ــال الرـالمن المشــــــــــــــتر  بين األمم المتحـدة وا مـا اب الرر ـية    ب   التقر ر المترلق امنـتدى الفضــــــــــــ
، اشــأ  موأــو  "الفضــال فن تدمة 2020إااو  األول/ااســمبر  10و 9المتحدة الذ  عقد عبر ا اترال يومن 

  .A/AC.105/1235مستقبلنا"،  

 واستمرل الللنة إل  الرروض ا اضاحية التالية فن إةا  هذا البند  -21

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1219
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1235
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مب ممثا األ جنتين؛  أ    "ارثة ساتا الرتد واالت االب والتراو  الدولن"، قدَّ

متب ممثلة ال ين؛"المرلوماب الفضالية فن تدمة إاا ة   ب    الطوا ا فن ال ين"، قدَّ

مب ممثا م ر؛ -"وإالة الفضال الم ر ة   ج    منىو  التنمية المستدامة"، قدَّ

أاماط الترحال الرعو  المت لة   -"او رايكوس يدعم من  اشوب النزاعاب فن منطقة الساحا    ا  
مب   ممثلو ألماايا؛االبي ة وتطر اشوب النزاعاب بين المزا عين والرعاة"، قدَّ

 "مرلوماب محدثة اشأ  النىم ال نداة لرتد األ ض"، قدمب ممثا ال ند؛  هـ  

 اىرة عامة"، قدمتب المرايلة عن االتحاا األو و ن؛ -"براامج االتحاا األو و ن للفضال   و  

اعدة "ملاا ة عالمية لدمج مرا   الشــروب األتــلية م  الحلول القالمة عل  التكنولوجياب الو      
 والفضالية من أجا بنال اىاء غذالن متنو  ومر " قدمب المراقب عن منىمة إاايوس الدولية؛

مب المراقب عن اللمةية   ح   "حا  وقل الطاقة الشــــــــــــمســــــــــــية التلا  ة/المداية فن الفضــــــــــــال"، قدَّ
 الفضالية الوةنية؛

الرقميـة من أجـا بنـال  إةبق الرنـا  لقوة األحـدا  االفتراأــــــــــــــيـة واألاواب  -قبول التحـد  "  ط  
متب المرايلة عن المللس االستشا   لليا الفضال.  القد اب فن أوساط جيا الفضال الرالمن"، قدَّ

وســــــــــــــلمــل الللنــة ملــداا اـأهميــة او  علوء وتكنولوجيــا الفضـــــــــــــــال وتطبيقــات ــا فن تنفيــذ تطــة التنميــة  -22
ــتدامة لراء  ــتد2030المسـ ــلة ألهدا  التنمية المسـ ــيما االنسـ ندا  للحد من مخاةر ، وال سـ ــِّ امة؛ وفن تنفيذ إةا  سـ
 ؛ وفن وفال الدول األةرا  االتزامات ا تلاه اتفاق اا  س اشأ  ت يُّر المناخ.2030-2015الكوا   للفترة 

ة من  -23 واوَّهل الللنة اقيمة تكنولوجيا الفضال والتطبيقاب الفضالية، وإذل  البياااب والمرلوماب المستمدَّ
ة للتنمية المسـتدامة، اما اشـما االسـتفااة من ا فن المسـاعدة عل  تحسـين تـو  وتطبيق سـياسـاب الفضـال، االنسـل 

و رامج عما اشـأ  حمااة البي ة، وإاا ة األ اأـن والمياه، والتنمية الحضـر ة والر ،ية، والنُُّىم ا اكولوجية اللحر ة 
ــحية، وت يُّر المناخ، والحد من أتطا  ا ــاحلية، والرعااة ال ــــــ ــد ِّ  للطوا ا، والطاقة، والبن   والســــــ لكوا   والت ــــــ

ــد الســـــــــــــيزمن، وإاا ة الموا ا الطبيةية، والثلوج واألا ا  اللليداة، والتنوُّ  البيولوجن،  التحتية، والمبحة، والرتـــــــــــ
 والز اعة، واألمن ال ذالن.

ــال الرالمية التن اىم ا مكتب صـــــــؤو   -24 ــلة منتدااب الفضـــــ ــلســـــ ــال  والحىل الللنة اا تياح عقد ســـــ الفضـــــ
 الخا جن االتراو  م  حكومتن النمسا وا ما اب الرر ية المتحدة. 

وأحـاةـل الللـنة علمـًا ـاالمرلومـاب التن ـقدمت ـا اـلدول عن الل وا الرامـية إل  تحقيق تكـامـا األاشــــــــــــــطة  -25
ــتمدة من  القطاوية عل  المســـــتوى الوةنن وا قليمن والدولن وإا اج البياااب والمرلوماب الل رامية المكااية المســـ

 الفضال فن جمي  عملياب وآلياب التنمية المستدامة.

مت ـا الـدول عن إجرالات ـا و رامل ـا الراميـة إل    ـااة إا ا   -26 وأحـاةـل الللنـة علمـًا اـالمرلومـاب التن قـدَّ
 وف م الملتم  لفوالد تطبيقاب علوء وتكنولوجيا الفضال فن تلبية االحتياجاب ا امالية. 

الللنة الدو  الذ  تضـــــطل  اب ااســـــتمرا  محطة الفضـــــال الدولية فن اللحث الرلمن من أجا والحىل   -27
 تدمة التنمية المستدامة.

والحىل الللنة م  اال تياح الردا الكبير من أاشطة التواتا التن تنفذها الدول عل  ال ريد ا قليمن  -28
تخداء تطبيقاب علوء وتكنولوجيا الفضـــــال لتحقيق من أجا بنال القد اب من تبل الترليم والتد  ب فن ملال اـســــ 

 التنمية المستدامة.
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اـب المرااز ا قليميـة لتـد  س علوء وتكنولوجيـا الفضـــــــــــــــال،  -29 والحىـل الللنـة م  التقـدير الـدو  الـذ  تؤا ِّ
 المنتسلة إل  األمم المتحدة، فن تد  س المواا ناب ال لة االفضال.

و أب ارض الوفوا أ  مســألة الفضــال والتنمية المســتدامة مترداة اللوااب وتشــما جوااب مثا اســتدامة  -30
 أاشطة الفضال الخا جن فن األمد اللريد واستدامة برامج واقت اا الفضال. 

ــتلااة  -31 ــاتلية عالية االســ ــول عل  بياااب ســ ــين إمكااية الح ــ ــرو   تحســ و أب ارض الوفوا أ  من الضــ
 ض وتيســـير بنال القد اب وترز ز المؤســـســـاب فن جمي  البلدا  من أجا   ااة اســـتخداء هذه البياااب لرتـــد األ

 ألغراض التنمية المستدامة.

و لن أ  مكتب صــــــؤو  الفضــــــال الخا جن ينل ن أ  ينىر فن اســــــتضــــــافة المز د من الندواب وحلقاب  -32
دا  النامية من أجا إثا ة المز د من المناقشــاب اشــأ   الرما الدولية والمناســلاب الخاتــة اإقامة الشــلكاب فن البل

ــاا وفن مواج ـة التحـدـااب  ــال  الـاا حلول تســــــــــــــ م فن امو االقت ــــــــــــ ا مكـاـااب التن تتيح ـا تكنولوجـيا الفضــــــــــــ
 االجتماوية واالقت اااة.

ــال الرالمية الت  -33 ــافة منتدااب الفضــــــ ــتضــــــ ن والحىل الللنة االهتماء الذ  أعر ل عنب حكومة إينيا ااســــــ
 .2024إل  عاء  2022سترقد من عاء 

 
 

 استخدام تكنولوجيا الفضاء في منظومة األمم المتحدة -حاء 
اىرب الللنة فن بند جدول األعمال المرنو  "اســتخداء تكنولوجيا الفضــال فن منىومة األمم المتحدة"،  -34

 .75/92وفقًا لقرا  اللمةية الرامة 

النمســـــا وال ند. وأثنال  وتكلَّم فن إةا  هذا البند ممثلو االتحاا الروســـــن وألماايا وإادوايســـــيا والمكســـــي  و  -35
 التلاال الراء ل  ال، ألق  ممثلو اول أعضال أترى أاضا إلماب تترلق ب ذا البند.

 وإاال الوثيقتا  التاليتا  مرروأتين عل  الللنة  -36

تقر ر األمين الراء عن تنســيق األاشــطة ناب ال ــلة االفضــال أــمن منىومة األمم المتحدة    أ  
االتلــاهــاب الكبرى وتحقيق أهــدا  التنميــة المســــــــــــــتــدامــة  - 2021-2020لمرتقلــة للفترة التوجُّ ــاب والنتــالج ا

 A/AC.105/1230 ؛ 

ــســــــــــــــة  وســـــــــــــكوســـــــــــــموس    ب    و قـة اجتمـا  تتضـــــــــــــمن تقر را عن ارثـة التقييم إل  أاـاااميـة مؤســـــــــــ
(A/AC.105/2021/CRP.16) . 

 واستمرل الللنة إل  الررأين ا اضاحيين التاليين فن إةا  هذا البند  -37

الذ  اىمب االتحاا الدولن   WRC-23  2023"المؤتمر الرالمن لبت ــــاالب الراايو ة لراء   أ  
مب ممثا ألماايا؛ -الب لبت ا  حمااة تراااب الرااا "، قدَّ

"مرإز إقليمن للمنطقة األو و ية ااســـــيو ة ارن  بتد  س علوء الفضـــــال، و نتســـــب إل  األمم   ب  
مب ممثب االتحاا الروسن.  المتحدة"، قدَّ

ــأ  -38 ــتر  بين الوإاالب اشــ ــرة والثبثين لبجتما  المشــ ــال  والحىل الللنة أ  الدو ة التاســ أاشــــطة الفضــ
فن مقر األمم المتحدة فن  2019تشـــــــــر ن األول/أاتو ر  28الخا جن  آلية األمم المتحدة للفضـــــــــال  عقدب يوء 

 20ايو و  . والحىل الللنة أاضــــا أ  الدو ة المفتوحة الخامســــة عشــــرة الية األمم المتحدة للفضــــال عقدب يوء 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1230
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الفضــــــال الرالمن المشــــــتر  بين األمم المتحدة والنمســــــا   إلزل ال يتلزأ من منتدى 2019تشــــــر ن الثاان/اوفمبر 
 "إتاحة ُسبا الوتول إل  الفضال لللمي ".

والحىل الللنة أ  التقر ر المقبا عن تنسـيق األاشـطة المت ـلة االفضـال ااتا منىومة األمم المتحدة  -39
ســـم ترالص لألاشـــطة القالمة امكن أ  يرإز عل  اســـتخداء تكنولوجياب الفضـــال من أجا اعم الرما المناتن، و  

ااتا منىومة األمم المتحدة، واســــتلااة أوجب التا   الممكنة فن المســــتقبا، وأ  مكتب صــــؤو  الفضــــال الخا جن 
 سيوجب ااتلاه آلية األمم المتحدة للفضال إل  نل  من أجا إعداا هذا التقر ر.

ــيرها إل  أاااامية  -40 ــال الخا جن بتيســـــــــ ــؤو  الفضـــــــــ والحىل الللنة اا تياح أ  ارثة تقييٍم قاء مكتب صـــــــــ
، وفقا القتراح حكومة 2021آب/أغسطس   13إل   10مؤسسة  وسكوسموس فن موسكو قد افذب فن الفترة من 

ــال  ــال مرإز إقليمن لتد  س علوء وتكنولوجيا الفضـــــــ .  61، الفقرة A/AC.105/1240  االتحاا الروســـــــــن اإاشـــــــ
ــال مرإز  ــن إاشـ ــية اقبول عرض حكومة االتحاا الروسـ ــفرب عن التوتـ ــا أ  ارثة التقييم أسـ والحىل الللنة أاضـ

 و حبل الللنة االتقدء المحر  فن إاشال المرإز ا قليمن. إقليمن ستستضيفب أاااامية مؤسسة  وسكوسموس.

ــما  عدء حدو    -41 ــبب ت  تداتاو لن أ  من الم م أـ ــا  اسـ ــا  أـ ، المخ ـــ ـــة Xتراااب النطاق   شـ
. وصـــــل  الوفد الذ  أعرب عن هذا الرأ  الدول التن تســـــتخدء  ااا اب اســـــتشـــــرا /مرايلة لســـــواتا  تـــــد األ ض

ــدا من أجا ــا   والتوافق ب ذا ال ـ ــأ  التشـ ــة اشـ ــات ا الخاتـ ــال فن الللنة عل  إجرال ا اسـ ــاس  األعضـ توفير أسـ
 التخان قرا  مستنير فن المؤتمر الرالمن القااء لبت االب الراايو ة.

والحىل الللنة أ  المؤتمر الو ا   الراا  المرنن االتطبيقاب الفضـالية ألغراض التنمية المسـتدامة فن  -42
 ايسيا.  فن االن اإادو  2022منطقة آسيا والمحيص ال ااا قد تقر  عقده فن تشر ن األول/أاتو ر 

 
 

 الستكشاف والبتكار في مجال الفضاء -ياء 
اىرب الللنة فن بند جدول األعمال المرنو  "االســــــتكشــــــا  واالبتكا  فن ملال الفضــــــال"، وفقًا لقرا   -43

  .75/92اللمةية الرامة 

ن وإندا  االتحاا الروسـن واأل جنتين وإسـراليا وإادوايسـيا وإاطاليا وال ـي وتكلم فن إةا  هذا البند ممثلو  -44
. وأثنال التلاال الراء ل  ال، ألقل اول أعضـال أترى أاضـا ولكسـمبر  والمكسـي  وال ند والوالااب المتحدة واليااا 

 الماب تترلق ب ذا البند من جدول األعمال. 

 واستمرل الللنة إل  الرروض ا اضاحية التالية فن إةا  هذا البند  -45

مب ممثا ال ين؛"اليا محطة األاحا    أ    القمر ة الدولية للشرااة"، قدَّ

ء"  ب   مب ممثا ال ين؛اللرثاب الرلمية الفضالية ال ينية ومستقبل ا تقدُّ  "، قدَّ

عل  متن الوحدة النمطية  ABC)-(Kiboوحدة االتتلا اب اليااااية إيبو "تســــــــــخير أاشــــــــــطة    ج  
فن محطة الفضــال الدولية ألغراض ترليم الرلوء والتكنولوجيا وال ندســة والر اأــياب ومســاهمت ا فن تحقيق  ايبو

مب ممثا اليااا ؛  أهدا  التنمية المستدامة فن منطقة آسيا والمحيص ال ااا"، قدَّ

مب ممثا ال ند؛  ا    "المبمع الرليسية للبراامج ال ند  الستكشا  علوء الفضال"، قدَّ

مب ممثا ا ما اب الرر ية   ـ   ه   "ج وا ا ما اب الرر ية المتحدة فن ملال اســـــــــتكشـــــــــا  الفضـــــــــال"، قدَّ
 المتحدة؛ 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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مب المراقب عن    و   ــلميت ا"، قدَّ ــتدامة األاشـــطة القمر ة وسـ ــاهماب  ااطة القر ة القمر ة فن اسـ "مسـ
  ااطة القر ة القمر ة؛

 ؛For All Moonkindمب المراقب عن منىمة "التا  خ إمحفز لبستكشا  واالبتكا "، قدَّ      

الللنة الرلمية المرنية االفيز ال الشــــــــمســــــــية األ أــــــــية و راامل ا المرنن اإمكااية التنبؤ ااالقترا   "  ح   
مب المراقب عن الللنة الرلمية المرنية االفيز ال الشمسية األ أية. ( PRESTOاأل أن المت ير    - الشمسن   "، قدَّ

وأصــــــــــا ب الللنة إل  منشــــــــــأ هذا البند من جدول األعمال وعما فر ق الرما المرنن ااالســــــــــتكشــــــــــا   -46
واالبتكا ، الذ  أعد أول تقر ر لألمم المتحدة عل  ا ةبق يؤإد عل  أهمية االســتكشــافاب اللشــر ة فن الفضــال 

 .  A/AC.105/1168تا ج اطاق المدا  األ أن المنخفض  ااىر الوثيقة 

ــا  واالبتكا  فن ملال  -47 ــتكشــــــ و حبل الللنة االز ااة الكبيرة فن التطو اب والنلاحاب التن عرف ا االســــــ
، وأاب إل  المضــن قدما اأهدا  االســتكشــا  2019الفضــال، والتن حدثل منذ او ت ا الثااية والســتين فن عاء 

 .واالبتكا  فن ملال الفضال

والحىل الللنة أ  الوفوا عرأــــل، فن الدو ة الحالية، آتر المســــتلداب اشــــأ  االســــتكشــــا  واالبتكا  فن   - 48
 ملال الفضال، اما فن نل  تفاتيا عن األاشطة والبرامج الوةنية، فضب عن أمثلة للتراو  الثنالن والدولن. 

ولل جملة أمو  من ا  اللحث والتطو ر؛ والحىل الللنة أاب، فن سياق المناقشاب، قد ِّمل مرلوماب تنا -49
برامج الرحبب الفضـالية المأهولة؛ األاشـطة وفرص التراو  المت ـلة االمحطة الفضـالية الدولية ومحطة الفضـال 
ال ـــــــــينية؛ اللرثاب المختلفة المتل ة إل  القمر والمر خ والزهرة والكو كلاب؛ التلا ب التن ترتمد عل  الســـــــــواتا 

وةالراب ال ليكو تر السـتكشـا  النىاء الشـمسـن؛ الريناب التن أعيدب إل   المتلوالب الكوإبيةو   مرإلاب ا ازالو 
خطيص  اشـــــــــــــال ا؛ بوااة المن ـــــــــــــة المدا  ة القمر ة التن تن الر  الت األ ض؛ محطة األاحا  القمر ة الدولية ال

؛ ا ةبق الوصــــي  لتلســــكوب ســــيكشــــف الضــــول من الملراب األول  التن تشــــكلل فن  اشــــال االر  التخطيص  
الكو  الملكر ارد االافلا  الكبير؛ م مة لتوتـــــيف ال ب  اللو  لكوااب غير صـــــمســـــية مرروفة مختا ة؛ ارثة 

ية وآثا ها عل  ةقس الفضــال؛ اســتخداء ســاتا إمرتــد متردا األةوال الموجية؛ هوالن لد اســة األاشــطة الشــمســ 
ــ وةة   ــابير الكواابية؛ مرإلة مضــ ــاالب والمبحة للمســ ــحيق يوفر تدماب االت ــ ــال الســ ــتخداء  مأهولةللفضــ لبســ

دتا اشــر ؛ اوســيلة للنقا؛ اىاء آلن عالن االســتقبلية ســيســتخدء أحد  البرملياب من أجا أاال الم اء او  ت 
من اب ةبية و حثية مترداة األغراض لمراللة المخاةر المرتلطة برحبب الفضال اللشر ة؛ مرإز لبستكشا  
واالبتكا  فن ملال الفضــــال؛ ارثة ميدااية متكاملة ناب قرو  مماثلة للمر خ فن تــــحرال النقب؛ مرإز للتحكم 

ــا  س المر خ ــة امحاااة تضـ ــلا  وآلتب الخاتـ ــالية فن عملياب المسـ ــاب تررض تكنولوجيا المرإلاب الفضـ ؛ إيو سـ
ال ـــــــــ يرة؛ التطو اب فن ملال النُُّىم الرالمية لســـــــــواتا المبحة؛ إالا اب المراتـــــــــد عل  األ ض، اما فن نل  
ال ـــــو ة األول  لثقب أســـــوا هالا؛ وأـــــ  اســـــتراتيلياب وتطص وللا  فضـــــالية وةنية؛ االلتزاماب التن قطرت ا 

شأ  إةا  مشتر  لتوجيب التراو  اشأ  االستكشا  فن ملال الفضال؛ المشاو اب الرامة الحكوماب ميما بين ا ا 
اشــأ  أاشــطة االســتكشــا  فن ملال الفضــال؛ إتاحة ال ــو  والبياااب الســاتلية عل  احو منفتع؛ الل وا الرامية 

ــال واألوســــــــــاط الرلمية األوســــــــــ  اطاقا، اســــــــــبا من ا  تشــــــــــا   المرافق إل  بنال أوجب التا   بين وإاالب الفضــــــــ
والمختبراب؛ األاشــطة الرامية إل  اشــر المرلوماب المترلقة ااالســتكشــا  واالبتكا  فن ملال الفضــال عن ةر ق 
االت ـــــاالب والترليم ااســـــتخداء وســـــالص مترداة عل  المســـــتو اب االبتدالن والثااو  والرلمن، وإذل  لفالدة عامة 

 بتخ ي  ا لبستكشا  فن ملال الفضال.اللم و ؛   ااة الموا ا التن الر  االلتزاء 

والحىل الللنة أ  مسـاعن االسـتكشـا  فن ملال الفضـال توفر فرتـا سـتروا االنف  عل  اللشـر ة من  -50
 تبل ا س اء فن تطو ر الرلم والتكنولوجيا والن وض االتنمية االجتماوية واالقت اااة المستدامة عل  األ ض.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1168
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طة االســــتكشــــا  فن ملال الفضــــال إثيرا ما تنتج عن ا ابتكا اب وفوالد والحىل الللنة أاضــــا أ  أاشــــ  -51
 عرأية ت ير الحياة.

، أســ مل االبتكا اب فن ملال 2019والحىل الللنة إذل  أاب منذ أ  عقدب او ت ا األتيرة فن عاء  -52
توفير التطبيب   الرالمية، اسبا من ا استخداء تدماب االت االب من أجا  19-الفضال فن مكافحة جالحة إوفيد

 عن ارد للمرأ  الموجواين فن مناةق االية. 

والحىل الللنة ما لل ــــــــــناعة والقطا  الخاص من او  وييمة متزايدين فن أاشــــــــــطة االســــــــــتكشــــــــــا   -53
 واالبتكا  فن ملال الفضال. 

اا م والحىل الللنة أاضـا أ  االسـتكشـا  واالبتكا  فن ملال الفضـال إثيرا ما يل ما  الشـلاب و شـلر -54
عل  االاخراط فن ا اســـــاب والرما فن م ن فن ملاالب الرلوء والتكنولوجيا وال ندســـــة والر اأـــــياب، وإذل  فن 

 الملاالب القااواية والسياسية وملاالب االت االب. 

والحىل الللنة إذل  تزايد الوعن االدو  ال اء للمرأة فن أاشـــــــــطة االســـــــــتكشـــــــــا  واالبتكا  فن ملال  -55
 الفضال. 

وأصــا ب الللنة إل  أ  إصــرا  البلدا  النامية فن أاشــطة اســتكشــا  الفضــال أمر مســت ــوب لضــما   -56
 فتع أبواب تل  األاشطة أماء جمي  البلدا  او  إق ال.

 
 


