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  لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة والخمسون 

    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 
 مشروع التقرير   

  
                                                 باستشعار األرض عن ب عد بواسطة السواتل، بما في ذلك   المتصلة المسائل   -رابعا  

 تطبيقاته لصالح البلدان النامية وفي رصد بيئة األرض 
من جــدوا األامــاا، الم ن ن   6، نظرت اللعنــع العرةيــع فب ال نــد 75/92                           وفقــا  لقراا العمةيــع ال ــامــع  -1

                                                                                    باسـتعـ اا األاع ان ب  د ب اسـاع السـ ابل، بما فب تلب با يقابا لصـالل ال لدان الناميع وفب  المتصـلع"المسـالل  
 اصد بيئع األاع".

                                                                من جـدوا األامـاا ممِّ  ل  احبحـال الروســــــــــــــب واســــــــــــــرالـيل واـندونيســـــــــــــــيا وا ران  6فب إطـاا ال ـند  وبكلم -2
اإلسـمميع  والصـين ودندا ود ل م يا ودينيا والميسـيب والهند وال ح ات المتحدة واليابان. وأءنال التلالا  -)جمه ايع

  ند.ال ام لآلاال، ألقى ممِّل  لوا أاضال أخرى أ ضا دلمات بت لق بهذا ال

 واستم ت اللعنع العرةيع لل روع اإل ضاحيع ال لميع والتقنيع التاليع: -3

ــ ن "ب ِّع    م جز" )أ   ــيع،   PRISMAوقالع حلقع امل بعــــــ وما ب دها" وانعازابها ونتالعها الرليســــــ
                    قد ما ممِّل إ االيا؛

                                                                      "ال يانات العضاليع وميافحع صيد األسماك غير المعروع"، قد ما ممِّل  دندا؛ )ب  

 د باألشـــ ع بحت الحمرال الحراايع                                                         "التا يقات الحاليع والمســـتق ليع لل يانات المســـتعـــ رة ان ب   )ج  
                                                            لدااسات اححتراا ال المب"، قد ما ممِّل جمه ايع إ ران اإلسمميع.

عـ اا وفب سـيا  المناقعـات، اسـت راـت ال ف ل ال رامو ال طنيع والِّناليع واإلقليميع والدوليع المت لقع باحسـت  - 4
                                                                                                  ان ب  د، خصـ صـا  فب المعاحت التاليع: اصـد اسـت دام األاااـب والااال األااـب؛ إلااة الم اال الا يةيع؛ اصـد 
الاابات وحرالقها؛ الكعـ  ان صـيد األسـماك غير المعـروع؛ اصـد خا ب أنابيف النعس واحسـت راج غير المعـروع  

ل يئب؛ اصـد الام  الع   وغازات الدفيئع وبل   اله ال؛  للنعس؛ اصـد المحميات اللحريع واألن اع اللحريع؛ الرصـد ا 
 د والم األوبئع؛ اصـــــد مســـــتعم ات الميا                                                                 الت ايس الحضـــــر ؛ لام إلااة الك اا ؛ بقد م ال دمات الصـــــحيع ان ب  
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الِّل ج                                                                                                   والت ايس اإلنمالب؛ بقييم ال  نى التحتيع للر ؛ التن ؤ ب ح اا الزاااع واللســـــــــــتنع وانتاج المحاصـــــــــــيل؛ اصـــــــــــد 
 واألنهاا العليد ع؛ اصد المحياات واللحيرات العليد ع وسالر المساحات الماليع. 

ــ اا ان ب   -5 ــتعــــ ــتدامع، وأن                                    واأت ب ض ال ف ل أن احســــ  د لألاع مهم للنه ع ب هدا  التنميع المســــ
ب هدا    لمو بيانات اصـد األاع مع نظم ال يانات اإلحصـاليع  مين أن  ؤل  إلى بعميع المؤشـرات المت لقع

 التنميع المستدامع.

ــتعـــــ اا ان ب   -6 ــد  ءاا د فيد                                  واأت ب ض ال ف ل أن احســـ وأن منصـــــات ب ميم   19- د  ســـــااد الى اصـــ
 ال يانات المستمدة من اصد األاع مهمع ومعيدة.

                                                                                       واأت ب ض ال ف ل أن األنعاع والل ِّات ال طنيع فب معاا احستع اا ان ب  د ب عرى أساسا  ألغراع  -7
ــ ا وبزويدهم ب ا ب حي ميع،  ــ ا المعت ج والمعانب إلى ال يانات والصـ ــردال الدوليين من ال صـ ولكن بميين العـ

ــتعـــ اا ان ب  د من أجل لام   ــابل  عـــع ان وي ززان اســـت دام با يقات بكن ل جيا احسـ                                                                                                ملاشـــرة للت صـــيل من السـ
 التنميع المعتمةيع والتعاايع.

ل القداات فب بحسـين وب سـيع وبيسـير سـ ل الحصـ ا الى وأشـاات ب ض ال ف ل إلى أهميع ملالاات بنا -8
ــتعـــ اا ان ب د. وفب هذا الصـــدل،  ــتمدة من األنعـــاع التب بنا   الى اســـت دام احسـ الم ل مات وال يانات المسـ

 جرى التعد د الى أهميع لوا الحل ا الت ليميع القالمع الى اإلنترنت.

م ألنعــاع اللعنع الم نيع بســ ابل اصــد األاع، وأشــاات                                              ون  هت اللعنع العرةيع بالدام المت اصــل المقد   -9
  دذلب                         . ون  هت اللعنع العرةيع  2020هذ  اللعنع فب اام   برأسـتأ ضـا إلى أن المؤسـسـع الهند ع ألبحا  العضـال  

 بالدام المت اصل ألنعاع العريق الم نب برصد األاع.
  

التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص   - رابع عشر 
وتطبيقاته، بما في ذلك استخدامه في ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر  

                                                                      المسائل المت صلة بتطور االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات  
 البلدان النامية ومصالحها، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت 

من جدوا األاماا، الم ن ن "لااســع    16، نظرت اللعنع العرةيع فب ال ند 92/ 75                           وفقا  لقراا العمةيع ال امع  - 10
ــلع لألاع واســـــــت داما وبا يقابا، بما فب تلب اســـــــت داما  فب  الا ي ع العيزياليع وال  اص التقنيع للمداا الِّابت بالنســـــ

                                                                                                 ميدان احبصـــاحت العضـــاليع، ولااســـع ســـالر المســـالل المت صـــلع بتا ا احبصـــاحت العضـــاليع، مع إ مل ااتلاا خاص  
 ححتياجات ال لدان الناميع ومصالحها، لون مساس بدوا احبحال الدولب لمبصاحت"، دم ا ع/بند منعرل للمناقعع. 

اإلسـمميع   -                                                                من جدوا األاماا ممِّ  ل  احبحال الروسـب واندونيسـيا وا ران )جمه ايع   16فب إطاا ال ند  وبكلم  - 11
أ ضـــا المرا لع ان احبحال الدولب لمبصـــاحت وأءنال   ت وباكســـتان وجن ب أفري يا والصـــين ودينيا والهند وه لندا. وبكلم 

 ت بت لق بهذا ال ند. التلالا ال ام لآلاال، ألقى ممِّل  لوا أاضال أخرى دلما 

،  A/AC.105/1224)   2020                                                                            ووفقا  للدا ة التب وجهتها اللعنع العرةيع فب لوابها الساب ع وال مسين فب اام   - 12
ب اســـــــــت دام العضـــــــــال                                                                          ، قد مت المرا لع ان احبحال الدولب لمبصـــــــــاحت بقريرا  ان مســـــــــاهمات احبحال ف 250العقرة 

 ال ااجب فب األغراع الســـــــلميع، بما  عـــــــمل اســـــــت دام المداا الســـــــابلب الِّابت بالنســـــــلع لألاع وغير  من المدااات. 
الصـــالا  2020                                                                                               وفب هذا الصـــدل، أحاطت اللعنع العرةيع الما  مع التقد ر بالم ل مات ال االة فب التقرير الســـن   ل ام 

ابع لمبحال الدولب لمبصـاحت ان اسـت دام المداا السـابلب الِّابت بالنسـلع لألاع ان ميتف احبصـاحت الرال  يع الت 
ــالق األخرى  www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Pages/reportSTS.aspxدااات )انظر ـمــــ وغير  من ال    وال ءـــ
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. ولات اللعنع العرةيع احبحال الدولب لمبصـــاحت A/AC.105/C.1/2021/CRP.13فب واقع احجتماع  المعـــاا إليها 
 إلى م اصلع بقد م بقااير إليها. 

                                                                                          واأت ب ض ال ف ل أن المداا الِّابت بالنســــــلع لألاع ه  م ال ط ي ب محدول م ر ع ل ار التعــــــلع، مم ا  - 13
د؛ وأن ا  نلاب ب خ  ب                                         هد  ل اســـــتدامع األنعـــــاع العضـــــاليع فب بلب  فب إباحتا   ال دا                                                            ال يئع؛ وأن  اســـــتاملا  نلاب أن    رشـــــ 

لعميع اـلدوا، بصـــــــــــــر  النظر ان ـقداابـها التقنـيع الـحالـيع، مع إ مل ااتـلاا ـخاص ححتـياـجات ال ـلدان الـنامـيع وللم قع  
                                   الِّابت بالنســــــــلع لألاع وفقا  للقان ن   العارافب لل ض ال لدان. واأت بلب ال ف ل أ ضــــــــا أن من المهم اســــــــت دام المداا 

 الدولب وقرااات احبحال الدولب لمبصاحت وامن اإلطاا القان نب الذ  أنع با م اهدات األمم المتحدة تات الصلع. 

واأت ب ض ال ف ل أن المداا الِّابت بالنســـــلع لألاع ه  جزل ح  تعزأ من العضـــــال ال ااجب، وأن لا  يمع  - 14
                     اـمانا  ل دم بعـل  ا.   ع االل ال ع بالنسـلع للدوا، وأنا  نلاب اسـت داما باريقع اشـيدة ومت ازنع وناج ع و اسـترابيعيع واقتصـ 

                                                                                                         واأت بلب ال ف ل أ ضــــــا  أنا  نلاب، للدفاع ان مصــــــالل ال لدان الناميع وب اصــــــع ال لدان احســــــت اليع، بنظيم اســــــت دام 
من لست ا   44                                                                                           المداا الِّابت بالنسلع لألاع بمقتضى إطاا قان نب خاص أو وفقا  لنظام خاص با، بماشيا  مع المالة 

 . احبحال الدولب لمبصاحت 

واأت ب ض ال ف ل أن اســـتاما الدوا للمداا الِّابت بالنســـلع لألاع الى أســـاس "األول يع باألســـل يع" أمر  - 15
ــاحت،  بالتالب                                     غير مق  ا، وأن  الى اللعنع العرةيع  ــتراك مع احبحال الدولب لمبصـــــ ــع، باحشـــــ ــمن أن بضـــــ             نظاما   ضـــــ

 . الى نح  االا  الدوا إلى الم اقع المداايع   وص ا 

ــال ا  وا  - 16 ــيدا وناج ا واقتصـ ــت داما اشـ ــت دم اسـ ــلع لألاع  عف أن  سـ أت ب ض ال ف ل أن المداا الِّابت بالنسـ
                                                                                                      بااتلاا  م الا ط يةيا محدولا م راـا ب اـ ج ل ار التعـل ع. واات  ر هذا الم دأ أسـاسـيا لضـمان مصـالل ال لدان   االح و 

من لســـت ا  44من المالة  2- 196حســـلما بنل اليا العقرة                                            ســـيما ال لدان التب لد ها م قع جارافب م ي ن،   الناميع وح 
ــين الذ  ا ق د فب مينياب لي  بال ح ات   ــياتا التب اد لها مؤبمر المندوبين المع  اـــــــ ــاحت، بصـــــــ                                                                                                        احبحال الدولب لمبصـــــــ

ب  . واأت بلب ال ف ل أ ضـــــــــــا أن المداا الِّابت بالنســـــــــــلع لألاع  نلاب أن  حيما إطاا قان ن 1998المتحدة فب اام 
 خاص بارع الدفاع ان مصالل ال لدان الناميع، وح سيما ال لدان احست اليع. 

                                                                                        واأت ب ض ال ف ل أن بعـــــــييمت الســـــــ ابل الضـــــــ مع المق لع  مين أن ب فر ن هعا  جد دة إلنعـــــــال شـــــــليات   - 17
ع لألاع بسـ ف لمبصـاحت الى الصـ يد ال طنب ب كملا، إح أن ب ض ال لدان لن بسـتانب ان السـ ابل الِّابتع بالنسـل 

الظرو  العارافيع ال اصـــــــــع التب ب مل فيها، ومن ءم،  نلاب المحافظع الى مناقع المداا الِّابت بالنســـــــــلع لألاع. 
وأـشير إلى أن التا ير النـعس لهذ  التـعييمت الـض مع من الـس ابل ـس     لق أ ـضا ادلا من المـعاكل الهامع، مِّل  

ات، مما   جف الى الدوا أن ب الو هذ  المســــ لع الى النح  المناســــف لاخل  بداخل الترللات الرال  يع واكتظاظ المداا 
 احبحال الدولب لمبصاحت واللعنع العرةيع الى حد س ال. 

واأى أحد ال ف ل أنا أصـــلل من الصـــ ف الى العهات العاالع العد دة فب معاا العضـــال أن بحصـــل الى  - 18
                                                                 اا الِّابت بالنسلع لألاع بس ف اابعاع مست ى التعل ع فب تلب المداا.  حق   مداايع وبرلل ع ف ليع فب م اقع الى المد 

 واأى تلب ال فد أ ضــــــا أن اســــــت دام المداا الِّابت بالنســــــلع لألاع لي  ه  الســــــ يل ال حيد لمســــــتعالة من العضــــــال، 
ــا من خما الحصـــــ ا الى حق   مداايع وبرلل ع لوليع من احبحال الدول  ــتعالة منا أ ضـــ ب لمبصـــــاحت إت  مين احســـ

لل مل فب المداا األااــب المن عض أو أ  مداا  خر بنعذ فيا أنعــاع مت لقع بتا ير مردلات فضــاليع وبعــايلها أقل  
بيِّير من األنـعاع التب بنعذ فب المداا الِّابت بالنـسلع لألاع. ولذلب،  نلاب للعنع العرةيع أن ب ـسع، فب اجتمااابها  

 ألاماا ليعمل المداا األااب المن عض وغير  من المدااات. المق لع، ناا  هذا ال ند من جدوا ا 

واأى أحد ال ف ل أنا الى الرغم من العـــــ اغل ال د دة والمتكراة التب أاربت انها الدوا األاضـــــال الى مر  - 19
ع  الســــــنين فب إطاا بند جدوا األاماا المت لق باســــــت دام المداا الِّابت بالنســــــلع لألاع، فلن اللعنع العرةيع لم بـضـــــ 

حتى اآلن أ  حل ا امليع لم العع بلب العــــــ اغل. ومن ءم، فلنا ح  يعب معرل ممحظع بلب العــــــ اغل أو بســــــعيلها،  
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ويت ين الى اللعنع العرةيع أن بت ذ إجرالات جالة من أجل الت صل إلى حل املب. وفب هذا الصدل، وجا تلب ال فد 
ــمان انتلا  اللعنع العرةيع إلى أنا ح ب جد   ــ ا  م ا ير محدلة لضـــــ إلى المداا الِّابت    االا   نح   الى جميع الدوا  وصـــــ

بالنســــلع لألاع فب ظل نظام اســــت داما الحالب. ولذلب قدم تلب ال فد اقتراحا إلى اللعنع العرةيع بللااج بند فراب فب  
الع الراهنع حـست دام المداا إطاا بند جدوا األاماا المت لق باـست دام المداا الِّابت بالنـسلع لألاع  يرس لتحليل الح 

إليا، بغيع بحد د أوجا القصــــــــ ا فب النظام الحالب الذ   حيم  ال الا  الِّابت بالنســــــــلع لألاع من منظ ا ال صــــــــ ا 
اســـــــت داما. واأى أن إلااج مِّل هذا ال ند العراب ســـــــ     اب ال لدان، وح ســـــــيما ال لدان الناميع، فرصـــــــع لت اـــــــيل  

ــلاب التب بدا ها إلى الت  ــيب فب  األســ ــلع لألاع   ادالع فرص عــ ــ ا إلى المداا الِّابت بالنســ ــتايع ال صــ ، ولماتا ح  ســ
المســـــ لع بنداج ب اـــــ ج اـــــمن     هذ وأشـــــاا إلى أنا، الى الرغم من أن   إليا.  ال الا  ال صـــــ ا النظام الحالب اـــــمان 

اختصـــــــــاص قااع احبصـــــــــاحت الرال  يع فب احبحال الدولب لمبصـــــــــاحت، فم   جد شـــــــــبل  منع اللعنع العرةيع من  
المسـاهمع بنعـاب فب حل المعـيلع وبقد م حل ا امليع. وجرى أ ضـا ب اـيل  اال تلب ال فد الى ناا  أوسـع فب واقع  
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ــاحت  - 20 ــلع لألاع، التب اب ذت فب المؤبمر ال المب لمبصـــــــ والب أن القرااات المت لقع بالمداا الِّابت بالنســـــــ
بعــرين الِّانب/ن فم ر    22بعــرين األوا/أكت بر إلى    28                                   ، الذ  ا ق د فب شــرم العــيص، مصــر، من 2019الرال  يع ل ام 

الم اال المداايع والترلل ع فب المداا   إلى  ال ـص ا ال دا فب   بحقيق وه   ، ـستـسهم فب إاماا الم دأ الرليـسب، أح  2019
الِّابت بالنـسلع لألاع لعميع أاـضال احبحال الدولب لمبـصاحت المهتمين بالم ـا ع، دما أنها ـستـسمل باـست دام بلب 

 الم اال بيعالة، مع إ مل ااتلاا خاص ححتياجات ال لدان الناميع ومصالحها. 

  بنال   إليا  ال الا  ال صــــ ا  واــــمان اــــمان اســــتدامع المداا الِّابت بالنســــلع لألاع،  واأت ب ض ال ف ل أن  - 21
مع إ مل ااتلاا خاص ححتياجات ال لدان الناميع ومصــــــــــالحها،  ســــــــــتلزمان إبقال هابين  الى احتياجات جميع الدوا، 

ــال ما  لزم من   ــلع بحِّهما من خما إنعــــــ ــ لتين الى جدوا أاماا اللعنع العرةيع وم اصــــــ األفرقع ال املع واألفرقع المســــــ
 الحي ميع الدوليع القان نيع والتقنيع المناسلع. 

  
                                                                  مشروع جدول األعمال المؤق ت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية    - خامس عشر 

 العلمية والتقنية
 
من جـــدوا األامـــاا، الم ن ن   17، نظرت اللعنـــع العرةيـــع فب ال نـــد 92/ 75                           وفقـــا  لقراا العمةيـــع ال ـــامـــع  - 22

                                                                                     "معروع جدوا األاماا المؤق ت للدواة التاس ع وال مسين للعنع العرةيع ال لميع والتقنيع". 

ــلـاب/ف را ر  18إلى  7                                                   وححظـت اللعنـع العرةيـع أن  األمـانـع قـد حـد لت العترة من  - 23                م اـدا  حن قـال   2022شـــــــــــ
 لوابها التاس ع وال مسين. 

                                                                                               اللعنــع العرةيــع الى أن   قت رج الى اللعنــع إلااج ال ن ل التــاليــع فب جــدوا أامــاا اللعنــع العرةيــع فب   وابعقــت  - 24
 لوابها التاس ع وال مسين: 

 إقراا جدوا األاماا. -1 

 انت اب الرلي . -2 

 كلمع الرلي . -3 

                                                          بلالا اام لآلاال وارع للتقااير المقد مع ان األنعاع ال طنيع. -4 

 برنامو األمم المتحدة للتا يقات العضاليع. -5 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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 بس ير بكن ل جيا العضال ألغراع التنميع احجتماةيع واحقتصال ع المستدامع. -6 

ب با يقابا لصــالل                                        األاع ان ب  د ب اســاع الســ ابل، بما فب تل باسـتعـ اا                  المســالل المت صــلع  -7 
 ال لدان الناميع وفب اصد بيئع األاع.

 الحاام العضالب. -8 

 لام إلااة الك اا  ب اساع النظم العضاليع. -9 

                                                        التا اات األخيرة فب معاا الن ظ م ال الميع لس ابل الممحع. -10 

 طق  العضال. -11 

 األجسام القريلع من األاع. -12 

 ال ااجب فب األمد الل يد.استدامع أنعاع العضال  -13 

 لوا اللعنع وأسل ب املها فب المستق ل. -14 

 است دام مصالا القداة الن ويع فب العضال ال ااجب. -15 

حســــــــلما ه  م ين فب خاع ال مل المت دلة الســــــــن ات الم ســــــــ ع  2022)ال مل المقرا ل ام 
ــالا القداة الن ويع فب  ــت دام مصـــــ ــال ال ااجب )انظر العقرة للعريق ال امل الم نب باســـــ العضـــــ

 ]...[ من هذا التقرير والعقرة ]...[ من مرفقا  

 العضال والصحع ال الميع. -16 

ــن ات للعريق ال امل  2022)ال مل المقرا ل ام  ــلما ه  م ين فب خاع ال مل المت دلة الســــــــ حســــــــ
 ، والتذ يل األوا   5، المرفق الِّالث، العقرة  A/AC.105/1202الم نب بالعضال والصحع ال الميع ) 

ــت داما وبا يقابا،   - 17  ــلع لألاع واســــ ــع الا ي ع العيزياليع وال  اص التقنيع للمداا الِّابت بالنســــ  لااســــ
                                                                                  بما فب تلب اســت داما فب ميدان احبصــاحت العضــاليع، ولااســع ســالر المســالل المت صــلع بتا ا 

حت العضاليع، مع إ مل ااتلاا خاص ححتياجات ال لدان الناميع ومصالحها، لون مساس  احبصا 
 بدوا احبحال الدولب لمبصاحت. 

 )م ا ع/بند منعرل للنقاش   

                                                                        معروع جدوا األاماا المؤق ت للدواة الستين للعنع العرةيع ال لميع والتقنيع. -18 

 سلميع.                                                             التقرير المقد م إلى لعنع است دام العضال ال ااجب فب األغراع ال -19 
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