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 مشروع التقرير   

 

 إضافة
 

 برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية  - ثانيا  
من جـدو  األممـا ، الممن      4، نظرت اللمنـا الرريةـا فا البنـد  77/121وفقـا لقرا  المميةـا المـامـا   -1

 لتطبةقات الرضائةا"."برنامج األمم المتحدة ل

ــين   4وتكلَّم فا إطا  البند   -2 ــتا  وال ــــــــ ــةا ولايســــــــ من جدو  األمما  ممثل  وممثالت ألمانةا وإندونةســــــــ
والمكســـةا والنمســـا ونةميرها واللند والةاأا . وألناا التباا  الماء لأ اا، ألقو ممثل  وممثالت او  أمضـــاا أ ر   

 يلمات تتملق بلذا البند.

 واستممت اللمنا الرريةا للمروض اإليضاحةا الملمةا والتقنةا التالةا: -3

ــاا اليا جا ومملد  يلدي  فا إطا     ISONscope"برنامج  )أ(  ــاو  الرضــــــ التماونا لمكتب شــــــ
 ؛مباا ة إتاحا سبل ال ص   إلو الرضاا للممةع"، قدمه ممثل االتحاا الروسا

حاث الرضــاا لبناا القد ات فا مما  تممةع الســ اتل  "تقرهر من برنامج الماســســا اللنديا ألأ )ب(  
 ؛، قدمه ممثل اللند(UNNATIالنان ها والتد هب فا إطا  الي نةسبةس )برنامج  

تقرهر من "أبرز أنشــــــــــــطا مشــــــــــــروب الرضــــــــــــاا من أجل المةا : بناا الممتممات المحلةا فا ماء   )ج(  
 "، قدمته ممثلا مكتب شاو  الرضاا اليا جا. 2022

 و ا  ممروضا ملو اللمنا الرريةا ما يلا: -4

تقرهر من الماتمر الدولا اليامس أشـن  اسـتيداء تكن ل جةا الرضاا فا إاا ة المةا  المشتر    )أ(  
 بين األمم المتحـدة واـانـا وجـائألة األمير ســــــــــــــلطـا  بن مبـد المألهأل المـالمةـا للمةـا ، الممق ا فا أيرا فا الرترة من  

 ؛ (A/AC.105/1268)  2022أيا /ماي     13إلو   10
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تقرهر من الندوة المشـــــــتر ا بين األمم المتحدة والنمســـــــا أشـــــــن  تســـــــيير الرضـــــــاا من أجل الممل   )ب(  
 ؛ ( A/AC.105/1269)   2022أيل  /سبتمبر    15إلو    13المنا ا، التا مقدت فا اراتس، النمسا،  ال  الرترة من  

تقرهر من حلقا الممل المشــــــــتر ا بين األمم المتحدة وفرنســــــــا واالتحاا الدولا للمالحا الرضــــــــائةا   )ج(  
بل ال صــ   إلو الرضــاا   أشــن  تســيير تكن ل جةا الرضــاا لتحقيق منافع اجتمايةا واقت ــاايا، ح   م ضــ ب "إتاحا ســل

 ؛ ( A/AC.105/1280)   2022أيل  /سبتمبر    17و   16لممةع: سد الرم ة الرضائةا"، التا مقدت فا أا هس، ي ما  ل 

تقرهر من االجتماب األو  ألصحاب الم لحا فا مشروب الرضاا من أجل المةا ، الذي مقد فا   )ا(  
 . ( A/AC.105/1272)   2022و /أيت لر  تشرهن األ   28و   27فيينا ي ما  

  
 أنشطة برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية -ألف 

أننشــطا بناا القد ات المنمألة    ،77/121  اســتذ رت اللمنا الرريةا أ  المميةا الماما أقرت، فا قرا  ا -5
ــائةا، التا وفرت منافع فرهدة للدو  األمضــــاا، وال ســــةما البلدا   فا إطا  برنامج األمم المتحدة للتطبةقات الرضــ

 النامةا، المشاِ  ا فا تلا األنشطا.

ا قدمته الملات المانحا التالةا منذ او تلا الســاأقا من مســا مات  والحظت اللمنا الرريةا مع التقدير م -6
ــاا؛ وال زا ة  ــر ا إيرلا  للدفاب والرضـــــــ ــطا المكتب: شـــــــ ــملت إما ة م مرين او  مقابل ألنشـــــــ نقديا ومينةا، شـــــــ

ــاوـها لشــــــــــــــاو  الممـل المـنا ا والبيـوا والطـاـقا والنـقل واالبتكـا  والتكن ل جـةا ااـيا وال زا ة االتحـ  ،االتحـااـيا النمســــــــــــ
؛ والق ات الم ها البرازهلةا؛ ومر أل التكن ل جةا الرضــائةا Avio S.p.Aللشــاو  األو ولةا والدولةا للنمســا؛ وشــر ا  

التطبةقةا والماذبةا ال ــــ ر ؛ وال  الا ال ــــينةا للرحالت الرضــــائةا المن  لا؛ وإاا ة الرضــــاا ال طنةا ال ــــينةا؛ 
ينا اراتس، النمسـا؛ وجامما اراتس للتكن ل جةا، النمسـا؛ واالتحاا وو الا الرضـاا األو ولةا؛ وحك ما فرنسـا؛ ومد

الرلكا الدولا؛ وال  الا الةاأانةا الســـتكشـــاا الرضـــاا الم ي؛ و يوا ي اني ء للبح ث؛ ومملد  يلدي  للرهاضـــةات 
ــ لطا  بن مبد التطبةقةا التاأع ألياايمةا المل ء الروســـــــةا؛ ومملد  ي شـــــــ  للتكن ل جةا، الةاأا ؛ وجائألة األمير ســـــ

 وجامما الطاقا والم ا ا الطبةيةا، اانا. ؛المألهأل المالمةا للمةا ؛ وماسسا سييرا نةرااا؛ وحك ما ال اليات المتحدة

ــائـةا مكَّ  - 7 ن البرامج ال طنـةا الممنـةا  والحظـت اللمـنا الرريـةا أ  برـنامج األمم المتحـدة للتطبةـقات الرضــــــــــــ
 . والمما ا ملو جمل   أوسع وتحقيق مست هات أملو من التنمةاأالتطبةقات الرضائةا من نشر الممل مات  

ــلا االضــــــطالب أننشــــــطا الت يةا  - 8 ون  ت اللمنا الرريةا مع التقدير أالمل ا التا بذللا المكتب لم اصــــ
ــاا   و ــالــا االتحــاا ، و حبــت أــدمــداا تقرهر  "2030ولنــاا القــد ات من أجــل امم البلــدا  فا تنريــذ  طــا "الرضـــــــــــــ

لبنات  -مالم تقطنه لمانةا باليين نســــما امم"من   والبرنامج األو ولا لرصــــد األ ضامج الرضـــاا األو ولا لبرن
 . "واليطط المالمةا  "2030البناا األساسةا ليطا "الرضاا 

ــبل  -9 ــل تنريذ مباا ة إتاحا سـ ــائةا ي اصـ والحظت اللمنا الرريةا أ  برنامج األمم المتحدة للتطبةقات الرضـ
ضـاا للممةع، التا تر أل ملو تنمةا قد ات الدو  األمضـاا ملو الح ـ   ملو منافع الرضـاا، ال صـ   إلو الر

 :والتا ن  ت اللمنا الرريةا فا إطا  ا أالبرامج واألنشطا التالةا

برنامج سـلسـلا تما ب برج اإلسـقاط، المنرذ أالتماو  مع مر أل التكن ل جةا الرضـائةا التطبةقةا  )أ( 
 ؛DLR))والماذبةا ال  ر  والمر أل األلمانا لشاو  الرضاا الم ي 

 برنامج سلسلا تما ب الماذبةا المررطا، المنرذ أالتماو  مع و الا الرضاا األو ولةا؛ )ب( 
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لمشــــــتر  بين األمم المتحدة والةاأا  أشــــــن  إطالس ســــــ اتل  ي لســــــات من  البرنامج التماونا ا )ج( 
وحدة التما ب الةاأانةا فا محطا الرضـاا الدولةا، والممروفا أاسـم "ييب  ي ب"، ومحاضـرات أياايمةا  يب  ي ب 

 مبر اإلنترنت التا نظمت أالشرايا مع ال  الا الةاأانةا الستكشاا الرضاا الم ي؛

  بين األمم المتحدة وال ـين أشـن  اسـتيداء محطا الرضـاا ال ـينةا، أالتماو   أنشـطا التماو  )ا( 
 مع ال  الا ال ينةا للرحالت الرضائةا المن  لا؛

ــن  ال صـــ   ملو   )ه(  ــاا أشـ أنشـــطا التماو  بين األمم المتحدة وإيرلا  فا مما  الدفاب والرضـ
 الرضاا أاستيداء من ا أا ت ل مي ؛

ــنبرنامج التماو  أ )و(  ــتيداء مر با اإلطالس  ة ا  شـــــــ ، المنرذ أالتماو  مع  Vega-Cســـــــــا  -اســـــــ
 ؛Avio S.p.Aشر ا 

ــاو   برنــــامج   )ز(  ــا هــــب  ""ISONscopeالتمــ المقــ ــد  يلــــدي  لت فير  ــالتمــــاو  مع مملــ أــ ــذ  المنرــ  ،
 .للرهاضةات التطبةقةا التاأع ألياايمةا المل ء الروسةا

مع مر أل محمد بن  اشــــــد للرضــــــاا، اإلما ات   "مباا ة اســــــتضــــــافا الحم لا"، المنرذة أالتماو   )ح( 
 المرلةا المتحدة.

والحظت اللمنا الرريةا أنه فا إطا  مباا ة تكن ل جةا الرضــاا األســاســةا، ولالتماو  مع مكتب شــاو    -10
الرضـاا اليا جا، ي اصـل مملد  ي ش  للتكن ل جةا ت فير فر  للطالب من البلدا  النامةا للمشا  ا فا برنامج 

 الألمالا الممن   "الد اسات الملةا أشن  تكن ل جةات الس اتل النان ها".

ــاا اليا جا فا   - 11 ــاو  الرضــــــ ــطلع بلا مكتب شــــــ ــطا التالةا التا اضــــــ ــا األنشــــــ  والحظت اللمنا الرريةا أيضــــــ
 :والمنظمات الدولةا فا إطا  برنامج األمم المتحدة للتطبةقات الرضائةا، أالتماو  مع الدو  األمضاا    2022ماء  

ــتر  بين  )أ(  ــاا فا إاا ة المةا  المشـــــ ــتيداء تكن ل جةا الرضـــــ ــن  اســـــ  الماتمر الدولا اليامس أشـــــ
 األمم المتحـدة واـاـنا وجـائألة األمير ســــــــــــــلطـا  بن مـبد المألهأل المـالمـةا للمـةا ، اـلذي مـقد فا أيرا ومبر اإلنترـنت،  

 ؛(A/AC.105/1268)  2022أيا /ماي     13إلو   10من  

ــاا من أجل الممل المنا ا،   )ب(  ــا أشـــن  تســـيير الرضـ الندوة المشـــتر ا بين األمم المتحدة والنمسـ
 ؛(A/AC.105/1269)  2022أيل  /سبتمبر    15إلو   13اإلنترنت( من التا مقدت فا اراتس )مبر  

حلقا الممل المشــتر ا بين األمم المتحدة وفرنســا واالتحاا الدولا للمالحا الرضــائةا أشــن  تســيير   )ج(  
بل ال صـــ   إلو الرضـــاا للممةع: ســـد   تكن ل جةا الرضـــاا لتحقيق منافع اجتمايةا واقت ـــاايا، ح   م ضـــ ب "إتاحا ســـل

 ؛ ( A/AC.105/1280)   2022سبتمبر  / أيل     17و   16الرم ة الرضائةا"، التا مقدت فا أا هس ي ما  

حلقا الممل الثانةا للشــــرايا المالمةا بين األمم المتحدة وال ــــين أشــــن  اســــتكشــــاا الرضــــاا  )ا( 
 .2022تشرهن الثانا/ن فمبر    24إلو   21واالبتكا ، التا مقدت مبر اإلنترنت من 

لرريةا أنه، أاإلضــــــافا إلو األنشــــــطا المذ   ة انرا، اضــــــطلع المكتب أو  ا  ييطط  والحظت اللمنا ا -12
 لالضطالب أننشطا أ ر  فا إطا  برنامج األمم المتحدة للتطبةقات الرضائةا، مع التر يأل ملو ما يلا:

 ء  تـقديم اـلدمم لمل ا بـناا الـقد ات فا البـلدا  الـنامـةا من  ال  المرايأل اإلقلةمـةا لـتد هس مل )أ( 
 وتكن ل جةا الرضاا، المنتسبا إلو األمم المتحدة؛

تديةم برناممه اليا  أالألماالت الد اســـــــــةا الط هلا األمد أحيف يشـــــــــمل ت فير الدمم لتنريذ  )ب( 
 مشا هع  ائدة؛
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 ضما  مراماة المنظ   المنسانا فا جمةع أنشطته؛ )ج( 

 تمألهأل مشا  ا الشباب فا األنشطا الرضائةا؛ )ا( 

 تمألهأل إمكانةا وص   األشيا  ذوي اإلماقا إلو الرضاا؛ )ه( 

امم أو اســتلال  مشــا هع  ائدة  متاأما ألنشــطا البرنامج فا مماالت اال تماء ذات األول ها  )و( 
 لد  الدو  األمضاا؛

تـقديم المشــــــــــــــ  ة التقنـةا، مـند الطـلب، إلو الدو  األمضــــــــــــــاا و يـوات منظ ما األمم المتحدة  )ز( 
 متي  ا وإلو المنظمات ال طنةا والدولةا الممنةا؛وو االتلا ال

 تحسين إمكانةا ال ص   إلو البةانات والممل مات األ ر  ذات ال لا أالرضاا؛ )ح( 

 تطبيق نلج متكامل ومتمدا القطامات أشن  األنشطا، حسب االقتضاا. )ط( 

ــطا المرايأل اإلقلةمةا لتد هس - 13 ــا  أبرز أنشــــــــــ ــاا،   والحظت اللمنا الرريةا أيضــــــــــ مل ء وتكن ل جةا الرضــــــــــ
المنتســــــبا إلو األمم المتحدة، والحظت الطلب الم جه إلو مكتب شــــــاو  الرضــــــاا اليا جا أن  يســــــامد المرايأل  

 . 19-اإلقلةمةا فا جل ا الت يةا  ةما يتملق أالتمافا من الا  جائحا   فيد
  

 التعاون اإلقليمي واألقاليمي -باء 
ــدات، فا قرا  ا  -14 ــتذ رت اللمنا الرريةا أ  المميةا الماما قد شـــــ ، ملو أ  التماو  ملو  77/121اســـــ

ال ــميدين اإلقلةما واألقالةما فا مما  األنشــطا الرضــائةا أمر أســاســا لتديةم االســتيدامات الســلمةا للرضــاا 
ــتداما  اليا جا، ولمســـــامدة الدو    األمضـــــاا فا تنمةا قد اتلا الرضـــــائةا، واإلســـــلاء فا تنريذ  طا التنمةا المســـ

 .2030لماء 

ــائةــا ألاراض التنمةــا   -15 والحظــت اللمنــا الرريةــا أ  الماتمر ال زا ي الراأع الممنا أــالتطبةقــات الرضـــــــــــــ
. وقد امتمد الماتمر  2022تشـــــــرهن األو /أيت لر    26المســـــــتداما فا منطقا اســـــــةا والمحةط اللاا  قد مقد فا  

 إمال  جايرتا ال زا ي الممنا أالتطبةقات الرضائةا ألاراض التنمةا المستداما فا منطقا اسةا والمحةط اللاا .

و أت أمض ال ف ا أ  لتكن ل جةا الرضــاا ف ائد مملةا يمكن االســترااة منلا لتســرهع التقدء فا مماالت  -16
ــاايـا وإاا ة 2063حـاا األفرهقا لمـاء  و طـا ممـل االت  2030ميتلرـا من  طـا مـاء   ، أمـا فيلـا التنمةـا االقت ــــــــــــ

 الك ا ث وال حا والتيفةف من الا  ت ير المناخ.

و أت أمض ال ف ا أ  تحقيق األ داا الرئةســــــــةا للمنا الرريةا يقتضــــــــا منلا أ  تر أل ملو مماالت  -17
مـا للبـلدا  الـنامـةا، وال ـقاـيا من الك ا ث الطبةيـةا مـثل بـناا الـقد ات التكن ل جـةا وتمألهأل ـا، ونـقل التكن ل جـةا المالئ

 والتيفةف من م اقبلا، وإجراا البح ث التكن ل جةا والملمةا فا البلدا  النامةا فا سةاس التماو  الدولا.

و أت أمض ال ف ا أنـه ال بـد من بنـاا القـد ات من أجـل ضــــــــــــــمـا  إتـاحـا اليبرة التقنةـا الالزمـا للـدو    -18
 ".2030ما البلدا  النامةا، لدمم تنريذ ا ليطا "الرضاا األمضاا، وال سة

  
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل   - حادي عشر 

من جـــدو  األممـــا ،    13فا البنـــد    ،77/121نظرت اللمنـــا الرريةـــا، ممال  أقرا  المميةـــا المـــامـــا   -19
 الممن   "او  اللمنا وأسل ب ممللا فا المستقبل".

http://undocs.org/A/RES/77/121
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ــا  وممثالت  من جدو  األمما  ممثِ ل    13وتكلم فا إطا  البند  - 20 ــبانةا  االتحاا الروسـ ــةا وإيرا   وإسـ وإندونةسـ
ل جن ب أفرهقةا وأالو ممث اإلســـالمةا( وليرو وشـــيلا وال ـــين و ندا والمملكا المتحدة وال اليات المتحدة.  - )جمل  ها 

وتكلم فا إطـا   ـذا البـند أيضــــــــــــــا المراـقب من األـياايمـةا اـلدولـةا للمالحـا ببـةا  ـأاســــــــــــــم ممم مـا اـلدو  األفرهقـةا.  
 او  أمضاا أ ر   لمات تتملق بلذا البند. وممثالت  الرضائةا. وألناا التباا  الماء لأ اا، ألقو ممثل   

ــتممت اللمنا الرريةا إلو مرض إيضــــــــــــاحا  -21 ــن  ت حيد  اولا  تقنا من انه "ت افق واســــــــــ فا اآل اا أشــــــــــ
ال اجلات لتقديم اليدمات فا المدا : مشــروب من تنظةم المملس االســتشــا ي لميل الرضــاا"، قدمه المراقب من  

 . المملس االستشا ي لميل الرضاا

ــاليب الممل لد  اللمنا   - 22 ــن  الح  ما وأســـــــــــ و يوتيلا  ومرضـــــــــــــت ملو اللمنا الرريةا مذ رة من األمانا أشـــــــــــ
 . ( A/AC.105/C.1/L.408) الررميتين  

وأشـــــــــــــــا ت اللمنــا الرريةــا إلو أ  اللمنــا ت فر مع لمنتيلــا الررميتين منبرا فرهـدا للتمــاو  الـدولا ملو  -23
 استيداء الرضاا لألاراض السلمةا.

ــت الله و أت أمض ال ف ا أ  أي  -24 ــاا اليا جا واســـ ــتكشـــــاا الرضـــ ــاط يلدا إلو وضـــــع ق امد الســـ نشـــ
ــطا   ــطلع أه فا إطا  اللمنا من أجل تمنب تمألئا ح  ما أنشــــــ ــتداء ينب ا أ  يلضــــــ ــتيدامه ملو نح  مســــــ واســــــ

 الرضاا اليا جا.

ــن ات  -25 ــا  اللمنا لســــــ ــ ب الذي مل من ا ت ــــــ و ئا أ   نا  مدة محافل مت ازها تتناو   ذا الم ضــــــ
ــن ممال أقرا   أ ذت تب ــ ها المنشـ رز وتممل او  المبدأ القائم ملو ت افق اآل اا، مثل الررهق المامل المرت ح المضـ

 .76/231المميةا الماما  

ــتدامتلا، بينما ي -26 ــاا اليا جا واسـ ــطا الرضـ ــا  أنه ينب ا للمنا أ  تر أل ملو ســـالما أنشـ نب ا  و ئا أيضـ
 تناو  المسائل المتملقا أاألمن فا سةاس محافل األمم المتحدة الممنةا بنألب السالح.

و أت أمض ال ف ا أنه ينب ا للمنا أ  تت ـــــد  بنشـــــاط للتحديات المديدة فا الرضـــــاا اليا جا وأنلا  -27
 مت لا أالرضاا.نللج وأاوات وإجرااات جديدة للتكةف مع التط  ات واألنشطا المتسا ما اللأل ذ بأحاجا 

 و ئا أ  من الملم الحراظ ملو الطاأع الحك ما الدولا لح  ما أنشطا الرضاا اليا جا. -28

و أت أمض ال ف ا أنـه ملو الرام من أ  المملةـات اير الحك مةـا قـد تم ا أـالرـائـدة ملو ممـل اللمنـا   -29
 ممل اللمنا.وتكمله فا أمض الم انب، إال أنه ال ينب ا لتلا المملةات أ  تتد ل أ

و ئا أ  اللمنا يمكن أ  تســــــتريد من أحدث البح ث واليبرات المملةا والمما ســــــات الملمةا من  ال   -30
 ت سةع نطاس مشا  تلا مع الملات اير الحك مةا.

ــطا القمرها ملو نح   -31 ــطالب أاألنشــ ــنا قمرها اولةا إللبات  ةف يمكن االضــ و ئا أنه ينب ا إنشــــاا ســ
  ا قد يااي إلو التباا  الحر للبةانات الملمةا مع الممل   واألوساط الملمةا الدولةا.مساو ، وأ  إنشاا

ــةا فا تةســـــــير ال صـــــــ   إلو ق امد البةانات لدمم التنريذ الط ما   - 32 و ئا أ  اللمنا يمكن أ  تااي او ا  ئةســـــ
 ، المرفق الثانا(. A/74/20البميد ) للمباا  الت جيلةا للمنا أشن  استداما أنشطا الرضاا اليا جا فا األمد  

و ئا أ  التمييأل ضــد أمض الدو  األمضــاا فا األمم المتحدة الرافبا فا المشــا  ا فا أمما  اللمنا   -33
 أمر اير مقب  .

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.408
http://undocs.org/A/RES/76/231
http://undocs.org/A/74/20
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، بدمم الطاأع الماســــــســــــاواتســــــاما أو ئا أنه ينب ا بذ  جل ا اؤولا من أجل بناا قد ات أيثر تن ما   -34
من جلـــات منلـــا القطـــاب اليـــا ، وأنـــه ينب ا تقـــديم امم مت اصــــــــــــــــل لممةع المرايأل اإلقلةمةـــا لتـــد هس مل ء  

 وتكن ل جةا الرضاا المنتسبا إلو األمم المتحدة، وأنه ينب ا لتلا المرايأل أ  تمألز التباا  والتماو   ةما بينلا.

ينب ا للمنــــا و  -35 أنــــه  ال ف ا  المتمــــداة  و أت أمض  المســـــــــــــــــائــــل  ــا فا  ــا الررميتين أ  تنظر ممــ لمنتيلــ
 التي  ات، مثل استداما أنشطا الرضاا اليا جا وم ا ا  الرضائةا فا األمد البميد.

و ئا أنه ينب ا أ  يظل اتياذ جمةع قرا ات اللمنا ولمنتيلا الررميتين بت افق اآل اا، أاســتثناا القرا ات   -36
 الروتينةا.اإلاا ها 

و ئا أنه ال ينب ا إضـــــــــافا بن ا جديدة إلو جدو  أمما  اللمنا ولمنتيلا الررميتين إال أمد حذا بن ا   -37
 أ ر  منلا.

ــتمرا  ممل اللمنا فا حاالت  -38 ــما  اســـــــــ ــع إجراا يلتَّبع فا الظروا القا رة لضـــــــــ و ئا أنه ينب ا وضـــــــــ
 .19-األزمات، مثل جائحا   فيد

 


