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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 
 الدورة الخامسة والستون 

    2022حزيران/يونيه    10- 1فيينا،  
 مشروع التقرير   

  
 إضافة   

  
 الفصل الثاني   

 
 والقرارات التوصيات    

 
 الفضاء والتنمية المستدامة -دال 

نظرت اللجنة في البند المعنون "الفضـــــــــاة االتنمية المنـــــــــتدامة" مق  دار ر مالما، اف ا ل را  الجم ية   -1
 .76/76العامة 

ــيا  اتكلَّم في إطا  هذا البند ممثلو كل مق   -2 ــي اا ما ات العرمية المتحدة اسندانينــــ اتايلند  االتحاد الراســــ
البوليفا ية( اكازاخنـــتان االمكنـــين االمند اهولندا االوال ات –ا نوب رفريقيا االصـــيق افرننـــا افنزايو ي ممو ية

ا ابطة رسـبو  (  SKAO. اتكلَّم ر ضـا المراباان  ق مردـد مصـفوفة الكيلومتر المرم  يالمتحدة األمريكية االيابان
 اة، ردلى ممثلو دار ر ضاة رخرى ر ضا بكلمات تتعلق بمذا البند.الفضاة العالمي. ارثناة التاادر العام لآل  

 اكانت الوثائق التالية معراضة  لى اللجنة: -3

ــا حور موضــــــــــو   ير(  ــاة العالمي المألــــــــــترا بيق األمم المتحدة االنمنــــــــ ت رير  ق منتدى الفضــــــــ
 (؛A/AC.105/1266الفضاة مق ر ل العمل المناخي" ي "تنخير

ت رير  ق ا تمـا  الخبراة المألــــــــــــــترا بيق األمم المتحـدة االبرازـيل اا مـا ات العرمـية المتحـدة   يب( 
في إطا  مألــــــــرا  الفضــــــــاة مق ر ل المررة،  ق موضــــــــو  "المااد ات االتحد ات االفر  المطراحة رمام المررة 

 (.A/AC.105/1267الفضاة" ي في

http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/AC.105/1266
http://undocs.org/A/AC.105/1267
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 ااستمعت اللجنة إلى العراض ا  ضاحية التالية في إطا  هذا البند: -4

مه ممثل الصيق؛2022- 2021"التطبي ات الناتلية في خدمة إدا ة الطوا ئ في الصيق ي  ير(    ("، قدَّ

 ؛ الصيقفضائية"، قدمه ممثل "المحافظة  لى  وقة متناس ة بيق بيئة الفضاة الخا  ي ااألنألطة ال  يب(  

 "تطبي ات  دد األ ض في مجار التنمية االحوكمة الوطنية التابعة للمند"، قدمه ممثل المند؛ يج( 

 تحديث"، قدمه ممثل المند؛ - "رنألطة بناة ال د ات في مجار الفضاة في المند يد( 

 - ممو يةيإيران تكنولو يا الفضـــــــاة في التنمية المنـــــــتدامة في إيران"، قدمه ممثل   إســـــــمام" يه( 
 ؛(ا سومية

"ماادئ الوكالة اليابانية الســــتكألــــا  الفضــــاة الجوا المتعل ة باســــتدامة الفضــــاة: منــــاهمات   يا( 
مته ممثلة اليابان؛  الوكالة في تح يق رهدا  التنمية المنتدامة"، قدَّ

 "الفضاة مق ر ل األمق الغذائي"، قدمته ممثلة هولندا؛ يز( 

ــاتل  دــــد األ اضــــي الكو ا"،  يح(  ــاة معلومات مكانية باســــتخدام دــــو  ســ ــد الكوا ن اسنألــ " دــ
 ممثل  ممو ية كو يا؛ قدمه

التاب  لمجمو ة بلدان (  BITDN"المألـــــــــــرا  الرائد للمرقاب الذكي ااـــــــــــاكة البيانات الذكية ي (طي 
االمند االصــــيق ا نوب رفريقيا يمجمو ة البريكش(: اــــاكة الم راب الاصــــرا العالمية  ااالتحاد الراســــيالبرازيل 

 التابعة لدار البريكش"، قدمه ممثل االتحاد الراسي؛

ــا يا(  ــال  "برنامج تد يب مبتكر امت دم ااــــامل لمجاالت متعددة في مجار تكنولو يا الفضــ ة لصــ
 البلدان النامية"، قدمه ممثل االتحاد الراسي؛

 "رنظمة الردد  ق ُبعد لد اسة النظم ا  كولو ية الاحرية"، قدمه ممثل االتحاد الراسي؛ يا( 

 "بناة ال د ات في مجار الصنا ات الفضائية الوليدة"، قدمه ممثل الفلبيق. ير( 

لو يــا الفضـــــــــــــــاة اتطبي ــاتمــا في تنفيــذ خطــة التنميــة اســــــــــــــلمــت اللجنــة مجــددا بـ هميــة دا   لوم اتكنو  -5
ــتدامة لعام   نداا للحد مق مخاطر  2030المنـ ــن ــتدامة، افي تنفيذ إطا  سـ ــاة ألهدا  التنمية المنـ ــيما بالننـ ، اال سـ
 ، افي افاة الدار األطرا  بالتزاماتما تجاه اتفاق با يش بأل ن تغيُّر المناخ.2030-2015الكوا ن للفترة 

ة مق  - 6 انوَّهت اللجنة بقيمة تكنولو يا الفضــــاة االتطبي ات الفضــــائية، اكذلن البيانات االمعلومات المنــــتمدَّ
الفضـــــاة، بالننـــــاة للتنمية المنـــــتدامة، بما  ألـــــمل االســـــتفادة منما تحنـــــيق دـــــو  اتطبيق ســـــياســـــات امرامج  مل  

ريفية، االنُُّظم ا  كولو ية الاحرية االنـــــــاحلية، حما ة البيئة، اسدا ة األ اضـــــــي االمياه، االتنمية الحضـــــــرية اال  بألـــــــ ن 
االر ا ة الصـحية، اتغيُّر المناخ، االحد مق رخطا  الكوا ن االتصـدينا للطوا ئ، االطاقة، االبنى التحتية، االموحة، 

 ااألمق الغذائي.  النيزمي، اسدا ة الموا د الطبي ية، االثلوج ااألنما  الجليد ة، االتنوُّ  البيولو ي، االز ا ة،  االردد 

ــاة   -7 ــاة العالمية التي نظمما مكتب اـــــــ ان الفضـــــ ــلة منتد ات الفضـــــ ــلنـــــ االحظت اللجنة با تياح   د ســـــ
 الخا  ي بالتعاان م  حكومتي النمنا اا ما ات العرمية المتحدة.

ة  ارحـاطـت اللجـنة  لمـا ـبالمعلومـات التي ـقدمتمـا اـلدار  ق الجمود الرامـية إلى تح يق تكـامـل األنألــــــــــــــط -8
ــتمدة مق  ال طاعية  لى المنـــــتوى الوطني اا قليمي االدالي اسد اج البيانات االمعلومات الجغرالية المكانية المنـــ

 الفضاة في  مي   مليات اآليات التنمية المنتدامة.
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كما رحاطت اللجنة  لما بالمعلومات التي قدمتما الدار  ق إ راةاتما امرامجما الرامية إلى زيادة إد اا  -9
 مم المجتم  لفوائد تطبي ات  لوم اتكنولو يا الفضاة في تلبية االحتيا ات ا نمائية.اف

االحظت اللجنة الدا  الذا تضـــــطل  به باســـــتمرا  محطة الفضـــــاة الدالية في الاحث العلمي مق ر ل   -10
 خدمة التنمية المنتدامة.

تي تنفذها الدار  لى الصعيد ا قليمي االحظت اللجنة م  اال تياح العدد الكبير مق رنألطة التوادل ال -11
مق ر ل بناة ال د ات مق خور التعليم االتد يب في مجار اســـــتخدام تطبي ات  لوم اتكنولو يا الفضـــــاة لتح يق 

 التنمية المنتدامة.

االحظت اللجنة بيمة التعاان االألـــــــراكات الدالية بالننـــــــاة لتح يق كامل إمكانات العلوم االتكنولو يات  -12
 طبي ات الفضائية في مجار التنمية المنتدامة.االت 

االحظت اللجنة رن الم تمر الوزا ا الراب  المعني بالتطبي ات الفضـائية ألرراض التنمية المنـتدامة في  -13
 .2022منط ة آسيا االمحيط المادئ سو   ع د في إندانينيا في تألريق األار/ركتومر  

  
 لتكنولوجيا الفضاء: استعراض الحالة الراهنةالفوائد الَعَرضية   -هاء 

ــتعراض الحالة   -14 ــاة: اســ ــية لتكنولو يا الفضــ نظرت اللجنة في بند  دار األ مار المعنون "الفوائد الَعَرضــ
 .76/76الراهنة"، اف ا ل را  الجم ية العامة 

ــين  د ممثلو اتكلَّم في إطا  هذا البن  -15 االتحاد الراســــــي اس طاليا االبرازيل االجزائر ا نوب رفريقيا االمكنــــ
 ارثناة التاادر العام لآل اة، ردلى ممثلو دار ر ضاة رخرى بكلمات تتعلق بمذا البند.. االمند االوال ات المتحدة

 ااستمعت اللجنة إلى العراض ا  ضاحية التالية: -16

كمحرا اطني لبناة ال د ات"، قدمه  (  SAOCOMي  الردــــــــد ااالتصــــــــاالت"مألــــــــرا  ســــــــواتل  ير( 
 األ  نتيق؛ ممثل

اســـــــــواتل   Zhengheng-1" دـــــــــد األخطا  الطبي ية باســـــــــتخدام النـــــــــاتل الكمرمغنطينـــــــــي   يب( 
Gaofen (GF) لوستألعا   ق ُبعد"، قدمته ممثلة الصيق؛ 

 ل ا دة"، قدمه ممثل االتحاد الراسي."ااكة الجيل الجديد الراسية للقياس التداخلي المديد ا يج( 

ــاتما الوطنية بألــــــــ ن اســــــــتخدام الفوائد   -17 ارحاطت اللجنة  لما بالمعلومات التي قدمتما الدار  ق مما ســــــ
 الَعَرضية لتكنولو يا الفضاة بمألا كة  مات فا لة مختلفة، بما في ذلن ال طا  الخا  ااألاساط األكاد مية.

متاح في   Spinoffمق ســـلنـــلة منألـــو ات اكالة ناســـا المعنونة    2022 ام  االحظت اللجنة رن إدـــدا    -18
الموق  الألــــــاكي للوكالة. ار رمت اللجنة  ق امتنانما لوكالة ناســــــا  دــــــدا ها تلن النــــــلنــــــلة ادربما  لى إطو   

 .2000الوفود  ليما سنويا منذ الدا ة الثالثة ااأل معيق للجنة، المع ودة في  ام 

 لمــا بــاالبتكــا ات في مجــاالت  ــديــدة، مثــل الز ا ــة، االز ا ــة العمود ــة في األمــاكق  ارحــاطــت اللجنــة   -19
المغل ة، االتلون اتدابير معالجة المواد الكيميائية النـــــامة، اا دا ة المنـــــتدامة للمياه االموا د الطبي ية، االغابات 

ولو ية، اتحديد اتطوير األ اضـــــــــي  االكألـــــــــق  ق حرائق الغابات، االجيولو يا، االجيوفيزياة، احفإل النظم ا  ك
الز اعية، امصــــــــائد األســــــــماا االرااســــــــب المعدنية، االصــــــــحة، االطب، ااألطرا  االدــــــــطناعية، االبيولو يا،  
ــاالت، االموحــة االتوقيــت، االتطبي ــات المتعل ــة بــالمواد،   االكيميــاة، االبيئــة، االتعليم، اا لكترانيــات، ااالتصـــــــــــــ

مـة، االودــــــــــــــور إلى ا نترنـت، ان ـل البيـانـات  ق طريق الليز ، االمعـالجـة،  اتخزيق الطـاقـة، االن ـل، االنــــــــــــــو

http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
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ــافة إلى ذلن، الحظت رن العديد مق التكنولو يات التي طوين ت مق  االتحليوت االتخزيق، اسدا ة الكوا ن. اسضـــــــــــ
 ات  ملية ر ل التطبي ات الفضـائية االتي  خصـت لما اكاالت الفضـاة قد ُن لت إلى الصـنا ات، اردت إلى تطبي 

في المجتم . ا لى ا ه الخصــــــــــو ، طو ت  مات فا لة تجا ية رنوا ا مختلفة مق معدات الد م الطبي التي 
 (.19-تنتخدم الفوائد الَعَرضية لتكنولو يا الفضاة للتصدا لجائحة مرض فيراس كو انا يكوفيد

فضــــاة تينــــر التنمية االقتصــــاد ة  ا رت بعض الوفود رن برامج ن ل التكنولو يا التي ت وم بما اكاالت ال -20
في  دة قطا ات دناعية، اهو ما  نم  بدا ه بإتاحة االبتكا ات لرااد المألا ي  االألركات ااألاساط األكاد مية 
االوكـاالت الحكومـية. ا رت الوفود التي ر رـمت  ق هـذا الررا ر ضــــــــــــــا رن هـذه البرامج ســــــــــــــاهمـت في المـااد ات 

إنألاة نظم إ كولو ية فضائية دالية متكاملة تنا د  لى نمو ال طا  الخا ، ااال تماد  ة الرامية إلى االستراتيجي 
  لى الذات في مجار الصنا ة، اتجذب االستثما ات التجا ية األ نبية، اتألج  التعاان الدالي.

ــاط  -21 ــنا ة ااألاســـــ ــرة م  قطا  الصـــــ ــة المكلفة بالعمل ماااـــــ ــصـــــ ا ئي رن كيانات ال طا  العام المخصـــــ
اد مية قد د مت المألــا كة التجا ية اينــرت تطبيق التكنولو يا المنــتمدة مق الفضــاة لتح يق اســتخدام ااســ  األك

 النطاق امزيد مق الفوائد اال تماعية ااالقتصاد ة.

ــتثما  ال طا  العام في  -22 ــاد ة الســــ ــة طويلة األ ل  ق ايثا  اال تماعية ااالقتصــــ ــير إلى رن د اســــ اراــــ
نت  ــاة مكَّ ــاة  قطا  الفضـــــــــ ــتمدة مق الفضـــــــــ مق تحديد الفوائد المتعل ة بكيفية تحنـــــــــــيق مو دا التكنولو يا المنـــــــــ

امنتخدميما ألدائمم اسمكاناتمم االبتكا ية. ا رى ذلن الوفد ر ضا،  لى ا ه الخصو ، رن المنتجات االخدمات  
ق مق التوافر المنبث ة  ق تكنولو يا الفضـــــــــاة، بما في ذلن تكنولو يا  دـــــــــد األ ض االموحة االتوقيت،   تحنـــــــــين

 التجا ا لمجمو ة ااسعة مق المنتجات االخدمات اتنمم في زيادة فعالية اكفاةة رنألطة الاحث االتطوير.

ا رت بعض الوفود رن برامج االســتألــعا   ق ُبعد االردــد الجغرافي المكاني ا دــد األ ض، اال ســيما   -23
ــو  االبيانات االتحليوت، مممة  دا ة الكوا ن ااال ــتجابة في حاالت الطوا ئ، االتخطيط الحضــــــــــــرا  الصــــــــــ ســــــــــ

االز ا ي، ا ســم الخرائط المتعل ة بالصــحة، االطاقة، اســومة األرذ ة، امراباة الحداد، امراباة المحادــيل رير 
ــياحة، االبيئة، امكافحة التصــــحر، اد م  ــتيات، اقطا  البناة، االنــ المألــــرا ة االتعديق رير المألــــرا ، االلو نــ

ــطنا ي االتعلم ايلي. معالجة كميات كب  ــبية االذكاة االدـ ــاكات العصـ يرة مق البيانات مق خور تكنولو يات الألـ
ا رت الوفود التي ر رمت  ق هذا الررا ر ضـا رن هذه البرامج مممة لتنفيذ المألـا ي  المنـتدامة اتنـا د في إ اـاد 

 ال را ات التي تتخذها الكيانات المت ثرة بتغير المناخ.
  

 المياهالفضاء و  -واو 
 .76/76نظرت اللجنة في بند  دار األ مار المعنون "الفضاة االمياه"، اف ا ل را  الجم ية العامة  -24

ا ســــــــــــــومـية( االبرازـيل اـتايلـند االجزائر  -إـندانينـــــــــــــــيا اسيران ي ممو ـيةاتكلم في إطـا  هـذا البـند ممثلو   -25
. كما تكلم في إطا  هذا البند المراقب  ق  ائزة األمير ســلطان بق  بد العزيز  افرننــا االمكنــين االمند االيابان

 بكلمات تتعلق بمذا البند.دار ر ضاة رخرى ر ضا  تردلالعالمية للمياه. ارثناة التاادر العام لآل اة، 

ــلة بالمياه، اقدمت رمثلة  لى البرامج  -26 ــطة التعاان المتصـــــ ــات رنألـــــ ــتعرضـــــــت الوفود رثناة المناقألـــــ ااســـــ
الوطنية اضــــــراب التعاان الثنائي اا قليمي االدالي التي تبرز األثر المفيد للتعاان الدالي االنــــــياســــــات الدالية 

 ق ُبعد.ليما يتعلق بتاادر بيانات االستألعا   

http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
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االحظت اللجنة رن المياه االمنــــائل المتصــــلة بما ردــــاحت مق رهم المألــــاكل البيئية في ال رن الحادا  -27
االعألـريق. االحظت اللجنة ر ضـا رن مق الممم، مق ر ل ا سـمام في تح يق رهدا  التنمية المنـتدامة، االسـتفادة  

 ائية التي تتيحما  مليات الردد الفضائي للمياه.مق التكنولو يات االتطبي ات االمما سات االمااد ات الفض

االحظت اللجنة كثرة  دد المنصــات الفضــائية التي ُتعنى بالمنــائل المتعل ة بالمياه ااالســتخدام الواســ   -28
ــائية،  ــا رن التكنولو يات االتطبي ات الفضـــ ــاة في إدا ة المياه. االحظت اللجنة ر ضـــ ــتمدة مق الفضـــ للبيانات المنـــ

ــاـئل المتعل ـة ـبالمـياه، م ترـنة بتك ــائـية، ت دا دا ا هـامـا في معـالجـة العـدـيد مق المنــــــــــــ نولو ـيات رخرى رير فضــــــــــــ
ذلن  دــــــــــد اد اســــــــــة مننــــــــــوب مياه الاحر االدا ات المائية العالمية ارنماط المناخ رير العاد ة؛ اس داد  في بما

رائط بـالمتغيرات الموســــــــــــــميـة خرائط الكتـل المـائيـة النــــــــــــــطحيـة امجـا ا الميـاه ااألحواض، بمـا في ذلـن إ ـداد خ
ــنوية الخادــــة بما؛ ا دــــد مناســــيب مياه خزانات النــــداد؛ ات ييم  مليات الترســــيب في الخزانات ااألنما ؛   االنــ
ر بالراـــ ؛ ات دير بيمة معايير  ودة المياه؛ ات دير الجريان النـــطحي   ــد التاخُّ االجريان النـــطحي لانما ؛ ا دـ

د المياه الجولية؛ اتخطيط اسدا ة خزانات المياه امألـــــــــــا ي  الرا؛ اا نذا  الناتج  ق ذامان الثلوج؛ ا دـــــــــــد موا  
الماكر ليما يتعلق بالكوا ن الميد الو ية؛ ا دــــــد آثا  الفيضــــــانات االجفا  االعوادــــــق المدا ية ااأل ادــــــير 

اس ادة ااالنميا ات األ ضـــــــــية االفيضـــــــــانات النا مة  ق تفجر الاحيرات الجليد ة؛ ا دـــــــــد د  ة  طومة الترمة؛ 
اسـتخدام مياه الصـر  الز ا ي؛ اتجمي  مياه األمطا ؛ اتحديد المناطق المحتملة لتنمية المياه الجولية؛ اتحنـيق 
توقيت التنب ات الجوية ادقتما؛ اتحديد حاالت الطوا ئ، مثل الحرائق االتلون االتمل  اانتألــــــــــا  الكائنات الدبي ة  

 الننكابات النفطية.الضوئية في المياه احوادن خطوط األنابيب اا

ا رت بعض الوفود رن تغير المناخ ردـــا  منـــ لة حاســـمة بالننـــاة لردا ة المنـــت رة للمياه، إذ إنه تنـــبب في   - 29
 حدان حاالت  فا  خطيرة اكوا ن متصلة بالمياه، با ضافة إلى حاالت انخنا  األ ض، في  مي  رنحاة العالم. 

 دـد نوعية المياه في األنما  االاحيرات ااأل اضـي الرطاة االمياه  ا ئي رن التكنولو يا الفضـائية تد م   -30
النــــاحلية، اخادــــة في المنــــطحات المائية الكبيرة االنائية، بما  ألــــمل  دــــد الملوثات في المنــــطحات المائية، 

تكنولو ـيا الفضــــــــــــــاة تنــــــــــــــمم براى ـثابـاة ليمـا يتعلق ـبالكوا ن ا  كولو ـية، مـثل االننــــــــــــــكـاـبات مق المواق   ارن
 لصناعية، را مواق  التلون المنتألر التي  مكق رن ت ثر  لى المياه الجولية  لى الصعيد ا قليمي.ا

مق رهـدا  التنمـية المنـــــــــــــــتدامـة، المتعلق بتوافر المـياه النظيفـة اخـدمـات    6االحظـت اللجـنة رن المـد    -31
 المتكاملة للموا د المائية. الصر  الصحي للجمي ، ال  مكق تحقي ه بدان التنفيذ االردد النا حيق لردا ة

ــلة بالمياه  -32 ــات المتصــ ــياســ ــ  النــ ــاهم في اضــ ــائية  مكق رن تنــ ا ئي رن التكنولو يات االتطبي ات الفضــ
 مق رهدا  التنمية المنتدامة. 6اتننيق الجمود الرامية إلى تح يق المد  

ــات، امناة  -33 ــياســــــــ ــ  النــــــــ ال د ات، اتاادر المعا  ، ان ل ا رت بعض الوفود رن هناا حا ة إلى اضــــــــ
التكنولو يا، االحصــــــور  لى البيانات الفضــــــائية االبيانات الموق ية، االتفكير المتعدد التخصــــــصــــــات ليما يتعلق  
ــائية اتألــــجي    ــتدامة بمد  بناة قد ات ردــــحاب المصــــلحة  لى اســــتخدام المعلومات الفضــ ب هدا  التنمية المنــ

 مق التعامل م  المخاطر الناائة المتصلة بموا د المياه. االبتكا  لتمكيق المجتمعات المحلية

ــاة الخا  ي، اســـلطت الضـــوة    Space4Waterانوهت اللجنة ب همية بوابة   -34 التابعة لمكتب اـــ ان الفضـ
  لى دا  البوابة في تعميم استخدام تكنولو يا الفضاة لارراض المتصلة بالمياه.

الدالي الخامش بألــــ ن اســــتخدام تكنولو يا الفضــــاة  دا ة الموا د   ارحاطت اللجنة  لما بانع اد الم تمر -35
المائية، الذا اسـتضـافته حكومة رانا ااـا كت في   ايته  ائزة األمير سـلطان بق  بد العزيز العالمية للمياه في  

 في ركرا. 2022ر ا /مايو  13إلى  10الفترة مق 
 


