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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 الدورة التاسعة والخمسون 

 2022شباط/فبراير  18-7فيينا،  

  

   

 مشروع التقرير   
 
 

المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، بما في ذلك  -رابعا  
 تطبيقاته لصالح البلدان النامية وفي رصد بيئة األرض 

 

من جــدوا األامــاا، الم ن      7، نظرت اللعنــع العرة ــع فب البنــد  76/ 76وفقــا لقراا العمة ــع ال ــامــع   -1
"المسـال  المتلـلع ساشـترـ اا األا  ان سب د ط اشـسع السـ اا ، سما فب بلق اسب قااح للـالا البلدا  النام ع وفب 

 اصد طيئع األا ".

  إندون ســــــــ ا و  إشــــــــرالي و   األاجنتينو   االاحاد الروشــــــــبمن جدوا األاماا ممثل    7واكلم فب إطاا البند   -2
ــ م ع  -ع  إيرا  )جمه اي و  ــينو   جن ب أفريق او   اايلندو   بنماو  إيسال او  اإلشــــ ــاو  اللــــ ــ قو   كين او   كنداو  فرنســــ  المكســــ
ء التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممثل  دوا أاضــــــــــــــاء أ ر   . وأثناال اسا و   ال اليات المتحدة األمريك عو   ه لنداو   الهندو 

 أيضا كلمات ات لق طهذا البند.  

 ع:واشتم ت اللعنع العرة ع لل رو  اإليضاح ع ال لم ع والتقن ع التال   -3

 أشعاا المنغروف فب العلبين ساشتخدام االشتر اا ان سب د"، قدمح ممث  العلبين؛   غاسات"اصد   )أ   

اس ير ل حات متاس ع ط انات اصـــــــــد  اء:رز فب اشـــــــــم  رال  للم ااد من العضـــــــــ "التقدم المح )ب  
 جمه ايع إيرا  اإلش م ع؛ممث  األا "، قدمح 

"حلقع ام  ان اشـــــــــــم الخرال  القالمع الى م ااف الرـــــــــــ  ب األصـــــــــــل ع واصـــــــــــد األا   )ج  
 سالس اا "، قدمح ممث  كندا؛

ط ع ال ام: مباداة الدا ة المعت حع التاس ع "إااحع ط انات شــــ اا  اصــــد األا  اإليسال ع ل  )د  
 ل كالع العضاء االيسال ع"، قدمتح ممثلع إيسال ا.

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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وفب شـــــــــــ ا، المناقرـــــــــــات، اشـــــــــــت ريـــــــــــت ال ف د البرامل ال طن ع والثنال ع واإلقل م ع والدول ع المت لقع  -4
تغير المناخ؛ واصـد اشـتخدام  ساالشـترـ اا ان سب د،  لـ صـا فب المعاالت التال ع: اصـد ااثاا األوشـا نساقا ل

األاايـب والغساء األايـب؛ وإدااة الم ااد السب ة ع؛ واصـد الغاسات وحرالقها؛ والكرـ  ان صـيد األشـما  غير 
المرـــــــروع؛ واصـــــــد  س ط أناطير النع  واالشـــــــتخراج غير المرـــــــروع للنع ؛ واصـــــــد المحم ات البحريع واألن اع 

 ي وغازات الدفيئع وال ث اله اء؛ والتخس   الحضــــري؛ ودام إدااة  البحريع؛ والرصــــد البيئب؛ واصــــد الغ ف الع
الك ااث؛ واقديم الخدمات اللــــح ع ان سب د والم األوبئع؛ واصــــد مســــتعم ات الم اإل والتخس   اإلنمالب؛ واقي م  

األنهاا البســتنع وإنتاج المحاصــي ؛ واصــد التلــحر؛ واصــد الثل ج و الزاااع و الببنى التحت ع للري؛ والتنبؤ سأح اا 
 العليديع؛ واصد المح سات والبحيرات العليديع وشالر المسسحات المال ع.

واأت س ض ال ف د أ  االشـــــترـــــ اا ان سب د لنا  مهم للنه   سأهداف التنم ع المســـــتدامع. ويمكن   -5
ــال ع والم ل مات العغرال ع المكان ع أ  يؤدي إلى اعم ا   لدمل ط انات اصـــــــــــد األا  ما نظم الب انات اإلحلـــــــــ

  فب إطاا هيئات الخبراء الدول ع واصد ال ديد من المؤشرات المت لقع سأهداف التنم ع المستدامع، وال يزاا الت او 
 المكرشع مث  اللعنع الم ن ع سس اا  اصد األا  أو العريق الم نب طرصد األا  معيدا فب هذا الس ا،. 

ــد  ثاا ك فيد -6 ــترـــــ اا ان سب د يســـــااد الى اصـــ وأ  منلـــــات ا م م    19-واأت س ض ال ف د أ  االشـــ
 الب انات المستمدة من اصد األا  مهمع ومعيدة.  

واأت س ض ال ف د أ  األنرسع والب ثات ال طن ع فب معاا االشتر اا ان سب د ابعر  أشاشا ألغرا    -7
واللـــــــ ا ب انات الحك م ع، ولكن ينبغب ارـــــــع ا امكين الرـــــــركاء الدوليين من ال صـــــــ ا المعت   والمعانب إلى 

ا زيز اشـــــتخدام اسب قات ، وازويدهم سخس ط مباشـــــرة للت صـــــي  من الســـــاا ، وينبغب أيضـــــا ارـــــع ا و عالســـــاال  
 اكن ل ج ا االشتر اا ان سب د من أج  دام التنم ع المعتمة ع والتعاايع. 

ــ ا   -8 ــب  الحلـ ــير شـ ــ ا وا سـ ــين وا شـ ــاات س ض ال ف د إلى أهم ع مباداات ا زيز القداات فب احسـ وأشـ
ــترــــــ اا ا ــتمدة من األنرــــــسع التب انس ي الى اشــــــتخدام االشــــ ن سب د. وفب هذا الى الم ل مات والب انات المســــ

 اللدد، جر  الترديد الى أهم ع دوا الحل ا الت ل م ع القالمع الى اإلنترنت.

ــ ا نسا، الت او  الدولب فب  -9 ــ اا ان سب د وا شـ ــترـ ــم  ابادا ط انات االشـ ــات التب ارـ ــ اشـ والب أ  السـ
ــاال ع من جانر جم ا البلدا  من ال  ام  الهامع التب ينبغب أ ذها  معاا االشـــــتخدام غير التمييزي للب انات الســـ

 فب االاتباا لمنع ع المعتما.  

،  2022أيل ا/شـبتمبر    1مرصـد مناخ العضـاء من المقرا أ  يد   حيز النعاب فب  الدولب ل ميثا،  ال والب أ    - 10
 وأنح ش مك ِّن مرصد مناخ العضاء من ا زيز شبكع البلدا  والمنظمات الدول ع التب اتلد  لتغير المناخ.  

 
 

 طقس الفضاء  - ثامنا  

شــباط/فبراير، قدم مقرا فريق الخبراء الم نب سسق     16للعنع العرة ع، الم ق دة فب   970فب العلســع   -11
ــاء اقريرا اما أحرزإل فريق الخبراء من اقدم   ا االجتمااات التب اقدها الى هامد الدواة الحال ع للعنع   العضــ

 العرة ع. 

فب التقرير  ت ال اادةالســـــــ  رل  ع المســـــــت   الت صـــــــ ات الوشـــــــل  فريق الخبراء الضـــــــ ء الى معم اع  -12
نح  احســـــين التنســـــيق الدولب لخدمات   اء:الم ن   "مرـــــروع التقرير النهالب لعريق الخبراء الم نب سسق  العضـــــ 

ــاء"  يق هـدف  ، ـسااتـبااهـا  لـ ات يمكن من   لهـا للعـنع العرةـ ع احق  A/AC.105/C.1/L.401) طق  العضــــــــــــ
احســين القداة ال الم ع الى اللــم د أمام اهديدات طق  العضــاء طهدف ا ســير انعيذ المباده الت جيه ع المت لقع 

ــمن المباده الت جيه ع  ــاء يـ ــاء الخااجب فب األمد الب يد، وهما للعنع  سسق  العضـ ــتدامع أنرـــسع العضـ ــأ  اشـ سرـ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.401
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ــ    .7-وباء  6-المبد   ساء ــأ   س  1ع والى وجح الخلــــــــ ت، ااتبرت الت صــــــ ــاالت والت او  رــــــ ــين االالــــــ احســــــ
والتنســيق طين أصــحاب الملــلحع الرل ســيين فب معاا طق  العضــاء، مث  لعنع أسحاث العضــاء والمرفق الدولب 

 للبيئع العضال ع والمنظمع ال الم ع لناصاد الع يع، بات أهم ع.

"واقع غير ا افق ع أادها فريق الخبراء الم نب سسق   واقع االجتماع الم ن نع  وأشاا فريق الخبراء أيضا إلى   -13
العضاء سرأ  دااشع اشتقلال ع لمد  جاهزيع الدوا األاضاء لتخف ف  ثاا طق  العضاء واألنرسع واالحت اجات  

س د  ديثها  جر  احالتب      A/AC.105/C.1/2022/CRP.10) الراهنع والمقبلع ال زمع للتخف ف من الق ااثاا"  
الحل ا الى مزيد من المد  ت من الدوا األاضاء فب اللعنع و برالها   ا ال ام المايب سغر  إط غ 

 الدوا األاضاء وابما إفاداها أثناء م اصلع املها سرأ  طق  العضاء.

لتقرير النهالب  ل م  فريق الخبراء الى مد  ثمانب شن ات، وأقرت مرروع ا  وأاربت اللعنع العرة ع ان اقديرها  - 14
   A/AC.105/C.1/L.401النظر فب مرروع التقرير النهالب ) وااعقت اللعنع العرة ع الى  والت ص ات ال اادة ل ح.  

 . A/AC.105/C.1/122كتقرير نهالب لعريق الخبراء وإصداا التقرير احت الرمز  

 
 

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل   - حادي عشر  

من جـدوا األامـاا، الم ن      14، نظرت اللعنـع العرة ـع فب البنـد  76/76وفقـا  لقراا العمة ـع ال ـامـع   -15
 "دوا اللعنع وأشل ب املها فب المستقب ".

  وه لندا  والمملكع المتحدة اللـــينو  االاحاد الروشـــبمن جدوا األاماا ممثل   14واكلم فب إطاا البند   -16
 . وأثناء التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممثل  دوا أاضاء أ ر  كلمات ات لق طهذا البند.وال اسا 

واريــــــت الى اللعنع العرة ع مذكرة من األمانع سرــــــأ  الح كمع وأشــــــالير ال م  لد  اللعنع وهيئتيها  -17
 .  A/AC.105/C.1/L.384) العرايتين  

للت ــاو  الــدولب الى وأشـــــــــــــــاات اللعنــع العرة ــع إلى أ  اللعنــع ا فر ما لعنتيهــا العرايتين منبرا فريــدا   -18
 اشتخدام العضاء لنغرا  السلم ع.

والب أنح ينبغب للعنع ا زيز التعاا  ما المنظمات الدول ع بات اللـــــلع من   ا ال شـــــال  المناشـــــبع  -19
 لزيادة واب الدوا األاضاء سال مل ات بات الللع ومنا اعزلع الح كمع ال الم ع فب العضاء الخااجب. 

الم اي ا الهامع المداجع فب جدوا أاماا العضاء ينبغب أ  ابعر  فب إطاا اللعنع،   والب أ  مناقرع -20
 وأ  نق  هذإل المناقرات إلى محاف  م ازيع ش ك   لح اأثير شلبب الى دوا اللعنع.

والب أ  اللعنع ينبغب أ  اركز حلـــرا الى ا زيز اشـــتخدام العضـــاء الخااجب فب األغرا  الســـلم ع،  -21
اناوا المســال  المت لقع سمنا التلــ يد والنزااات التب يمكن أ  انرــأ ان اشــتخدام األشــلحع يــد  فب حين ينبغب  

 النظم العضال ع فب إطاا طرامل األمم المتحدة المت لقع طنزع الس  . 

والب أ  من المهم أ  ي اَص  ا زيز المركز الحك مب الدولب للعنع وأ  أي ح اا ما المرغلين التعاايين   - 22
 والدوالر ال لم ع واألكاديم ع ينبغب أ  يعري سأشل ب يتعاد  أي شك  من أشكاا التد   فب ام  اللعنع. 

شــرا  أصــحاب الملــلحع الم نيين، إلوالمبتكرة والب أنح ينبغب للعنع النظر فب أفضــ  الســب  العديدة  -23
 مث  قساع اللنااع واألوشاط األكاديم ع والعهات العاالع فب المعتما المدنب، فب أنرستها.

فب االشـتعاسع للتحديات المسـتعدة،  شـتباقبااليتسـم سالمزيد من الساسا  اللعنع ينبغب أ  ام  والب أ   -24
 ع المنخعضــــــع، واأثير األنرــــــسع  سما فب بلق مســــــال  مث  الترــــــكي ت الســــــاال ع الضــــــخمع فب المدااات األايــــــ 

 التعاايع التاس ع للقساع الخات الى ح كمع العضاء الخااجب والتنم ع المستدامع لخدمات اكن ل ج ا العضاء.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.401
https://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/122
https://undocs.org/ar/A/RES/76/76
https://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.384
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والب أنح ال ينبغب إيـــــــــافع طن د جديدة إلى جدوا أاماا اللعنع ولعنتيها العرايتين إال س د حذف طن د   -25
 أ ر  من جدوا األاماا. 

والب أنح ينبغب أ  اك   جم ا البلدا  قاداة الى المرــــــــــااكع فب ام  اللعنع وأنح ال ينبغب اســــــــــي    -26
 المرااكع فب أاماا اللعنع. 

والب أنح ينبغب للدوا األاضــــــاء فب اللعنع ااباع اإلجراءات والق ااد القالمع طدقع أثناء المرــــــااكع فب  -27
العضـاء الخااجب، سما فب بلق المسـال  المت لقع سقب ا أاضـاء جدد  اال ات الدول ع المنرـأة طراايع مكتر شـؤو  

 فب اللعنع الدول ع الم ن ع سالنظم ال الم ع لس اا  الم حع.

والب أ  المنظمـات اـلدولـ ع واإلقل مـ ع وغير الحك مـ ع المؤهـلع التب ـلديهـا مركز مراـقر دالم ـلد  اللعـنع  -28
 ال  قات الدول ع الم ترف طها.ينبغب أ  التزم سالقان   الدولب وق ااد 

 


