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مشروع التقرير
إضافة

الفصل الثاني
التوصيات والق اررات
واو -الفضاء والمياه
-1

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "الفضاء والمياه" ،وفقاً لقرار الجمعية العامة .92/75

-2

وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروســي واألرجنتين ودندونيســيا وديران وجمةورة-اإلســيمية

وجنوب أفر قيا وفرنسـ ـ ـ ـ ــا وكندا والمدسـ ـ ـ ـ ــيم والةند والوال.ات المتحدة واليااان .وأآلناء التلادل العا ل راء ،أدل ممثلو

دول أعضاء أخرى ادلمات تتعلق بةذا البند.
-3

واســتمعا اللجنة إل عرب اعنوان "اســت دا المعلومات الســاتلية في كل ممــاال نــمان األمن الما ي"،

-4

واســتعرنــا الوفود أآلناء المناقمــات أنمــطة التعاون المتيــلة االمياه ،وقدما أمثلة عل البرام الوطنية

قدمه ممثل االتحاد الروسي.

ونـ ـ ــروب التعاون الثنا ي واإلقليمي والدولي التي تبر األآلر المفيد للتعاون الدولي والسـ ـ ــياسـ ـ ــات الدولية يما يتعلق

بتلادل بيانات االستمعار عن ُاعد.
-5

والكظا اللجنة أن المياه والمسـ ـ ــا ل المتيـ ـ ــلة بةا أاـ ـ ــلحا من أهم الممـ ـ ــاال البي ية في القرن الحاد

والعم ــر ن .والكظا اللجنة أ.ض ــا أن من المةم ،من أجل اإلس ــةا في تحقيق أهدا

التنمية المس ــتدامة ،االس ــتفادة

من التكنولوجيات والتطبيقات والممارسات والملادرات الفضا ية في عمليات الراد الفضا ي للمياه.

ي ـ ـات الفضـ ــا ية التي ُتعن االمسـ ــا ل المتعلقة االمياه واالسـ ــت دا الواس ـ ـ
-6
والكظا اللجنة كثرة عدد المن ا
للبيانات المسـتمداة من الفضـاء في إدارة المياه .والكظا اللجنة أ.ضـاً ا
أن التكنولوجيات والتطبيقات الفضـا ية ،مقترن ًة
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هاما في معالجة العديد من المس ـ ـ ـ ـ ــا ل المتعلقة االمياه ،اما في لم
بتكنولوجيات أخرى غير فض ـ ـ ـ ـ ــا ية ،تؤد دو اًر ًّ

راـد ود ارسـة المحيطات وتُّير معالم السـواكلا والدورات الما ية العالمية وأنمال المناي غير العاد.ةا ودعداد خ ار

الكتل الما ية الس ـ ـ ــطحية ومجار المياه واألكواب عبر الحدود.ةا وتحديد مناس ـ ـ ــي

مياه خزانات الس ـ ـ ــدودا وتقدير

قيمة معايير جودة المياها وتقدير الجر ان الس ــطحي النات عن و ان الثلوو ،ورا ــد موارد المياه الجو يةا وت طي
وددارة خزانات المياه وممــار الر ا وراــد آآلار النيضــانات والجفا

واألعااــير و يضــانات اللحيرات ،والت ني

من كداة هذه اآلآلارا ورا ـ ـ ــد درجة رطو ة التر ةا ودعادة اس ـ ـ ــت دا مياه الي ـ ـ ــر الزراعيا وتجمي مياه األمطارا
وتحسـ ـ ـ ــين توقيا التنبؤات الجو ة ودقتةاا وتحديد كاالت الطوارل ،مثل الح ار ق والتلوح والتملر وانتمـ ـ ـ ــار الكا نات

الدقيقة الضو ية في المياه وكوادح خطول األنابي
-7

واالنسدااات النفطية.

ورأت اعض الوفود أن تُّير المناي أاــلر مســحلة كاســمة االنســلة لمدارة المســتقرة للمياه ،إ إنه تســب

في كدوح كاالت جفا

خطيرة وكوارح متيلة االمياه عل اليعيد العالمي.

وأكاطا اللجنة علماً اانعقاد كلقة العمل الممـتركة بين األمم المتحدة وجمةور ة إيران اإلسـيمية امـحن
-8
تطبيقات تكنولوجيا الفض ــاء ألغراب إدارة كاالت الجفا والنيض ــانات والموارد الما ية ،التي اس ــتض ــافتةا وكالة
الفضاء اإليرانية في الفترة من  9إل  11آب/أغسطس .2021

-9

ورأت اعض الوفود أن هناك كاجة إل ون السياسات ،و ناء القدرات ،وتلادل المعار  ،ونقل التكنولوجيا،

بةد

بناء قدرات أاـحاب الميـلحة عل اسـت دا المعلومات الفضـا ية وتمـجي االبتكار لتمدين المجتمعات المحلية

والحي ــول عل البيانات الفض ــا ية والبيانات الموقعية ،والتفكير المتعدد الت يـ ـي ــات ام ــحن أهدا

التنمية المس ــتدامة

من التعامل م الم اطر الناش ة المتيلة اموارد المياه.

طاء -دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل
-10

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "دور اللجنة وأسـ ـ ــلوب عملةا في المسـ ـ ــتقبل" ،وفقًا لقرار الجمعية

-11

ا
وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من االتحاد الروســي ودســلانيا ودسـ ار يل وألمانيا ودندونيســيا وســو سـ ار

العامة .92/75

وش ـ ـ ــيلي والي ـ ـ ــين وفرنس ـ ـ ــا وفنزو ي وجمةور ة–البوليفار ة وكندا والمدس ـ ـ ــيم والمملكة المتحدة والوال.ات المتحدة

واليـااـان .وتكلم الم ارقـ

عن االتحـاد األورو ي ،كمـا تكلم الم ارقـ

عن االتحـاد الفلكي الـدولي .وأآلنـاء التلـادل العـا

ل راء ،أدل ممثلو دول أعضاء أخرى أ.ضاً ادلمات تتعلق بةذا البند.

العمل لدى لجنة اسـ ــت دا الفضـ ــاء

-12

وعرنـ ــا عل اللجنة مذكرة من األمانة امـ ــحن الحوكمة وأسـ ــالي

-13

وأشـارت اللجنة إل المداوالت امـحن هذا البند كما ورد في تقرر اللجنة عن دورتةا الثانية والسـتين و،A/74/20

ال ارجي في األغراب السلمية وهي تيةا الفرعيتين و. A/AC.105/C.1/L.384

الفقرات  ، 323-312وتقرر اللجنــة الفرةيــة العلميــة والتقنيــة عن دورتةــا الثــامنــة وال مس ـ ـ ـ ـ ـ ــين و،A/AC.105/1240

الفقرات  ، 233-212وتقرر اللجنة الفرةية القانونية عن دورتةا الستين و ،A/AC.105/1243الفقرات . 141-119
-14

ورأت اعض الوفود أنه ينلُّي الحفاظ عل عملية ان القرار عل أساس توافق اآلراء و"روح فيينا".

-15

ور ي أن ونـ ـ وتنفيذ إجراءات مقبلة تتير إجراء مناقم ــات ام ــحن موان ــي هامة وعملية ا ــن القرار

سيمدنان من تحقيق قدر أابر من الكفاءة والدينامية في عمل اللجنة.
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-16

ور ي أنه ال بد للجنة أن تحس ـ ــن وتثر أس ـ ــالي

عملةا ،وأن تعز دورها القياد وتعتمد وس ـ ــا ل أاثر

فعالية للتفاعل م العمليات غير الحدومية في إطار النظا الداخلي والممارس ـ ـ ــات المعتمدة من أجل التكي

الوقا

واالكتياجات المتُّيرة.

م

ور ي أن المحاوالت الرامية إل نقل مناقم ـ ــة الموان ـ ــي الةامة المدرجة في جدول أعمال الفض ـ ــاء إل
-17
ُ
محافل موا ة محدودة العضو ة من شحنةا أن تقوب الييكيات الدولية للجنة.
-18

ور ي أنه ينلُّي للجنة أن تز د من تفاعلةا م اللجان الر يســية لمنظومة األمم المتحدة إلفســاح المجال

-19

ل مناقم ـ ــة المس ـ ــا ل المتي ـ ــلة امن س ـ ــلا تس ـ ــلر في الفض ـ ــاء

أما المز د من الممورة والتعاون امحن مسا ل مثل ميادر القدرة النوو ة ونزع السيح والقانون.
ورأت اعض الوفود أن المحافل األنس ـ ـ

ال ارجي واس ـ ـ ــت دا الفض ـ ـ ــاء ال ارجي في أنم ـ ـ ــطة األمن القومي عل الس ـ ـ ـواء هي المحافل التي تركز وال.اتةا

تحديداً عل تلم المســا ل ،مثل مؤتمر نزع الســيح وهي ة نزع الســيح ولجنة نزع الســيح واألمن الدولي واللجنة
األول التااعة للجمعية العامة.
القانونية للتنفيذ العملي للملادل التوجيةية للجنة ام ـ ـ ــحن اس ـ ـ ــتدامة أنمـ ـ ــطة

ور ي أن النظر في الجوان
-20
ُ
الفضـاء ال ارجي في األمد اللعيد مسـحلة ينلُّي أن تدرو في جدول أعمال اللجنة الفرةية القانونية لضـمان إشـراك
خبراء قانونيين من الدول في احثةا.

ور ي أنــه ينلُّي الحفــاظ عل المركز الحدومي الــدولي للجنــة ،وتجنـ
-21
ُ
غير الحدومية في أعمالةا.
-22

أ تــدخــل من جــانـ

الكيــانــات

ور ي أن من شــحن مســاهمات ال براء من خيل الندوات المنظمة والعروب التقنية أن تســةم إســةاما قيما

في عمل اللجنة.

ور ي أن من الضــرور دعم العمل الذ تضــطل اه المرااز اإلقليمية لتدر س علو وتكنولوجيا الفضــاء،
-23
ُ
المنتس ـ ـ ـ ـ ــلة إل األمم المتحدة ،وتعز ز أنم ـ ـ ـ ـ ــطة التلادل والتعاون بين م تلأ المرااز اإلقليمية من أجل بناء قدرات
البلدان النامية ،م إييء اعتلار خاص للبلدان المستجدة في مجال الفضاء والبلدان النامية.

-24

ور ي أنه ينلُّي ادة وتيرة انعقاد االجتماعات غير الرســمية ألفرقة العمل عن اعد أو في شــدل هجين

-25

ورأت اعض الوفود أن المــدل الةجين للدورة الحالية ،الذ تضــمن بثًا ملاشـ ًار عبر اإلنترنا لوقا الجلســات

لتيسير إك ار تقد يما بين الدورات.

العامة االترجمة المـفو ة بلُّات األمم المتحدة الرسـمية السـا ،أتاح ممـاركة أابر للبلدان في أعمال اللجنتين الفرعيتين،
وأن من الممدن الحفاظ عل هذا المدل الةجين في عقد الدورات المقبلة للجنة ولجنتيةا الفرعيتين.

-26

ورأت اعض الوفود أنه ينلُّي إدراو مون ـ ــوع/بند منفرد للمناقم ـ ــة ،تحا عنوان "تلادل عا ل راء كول آآلار

النظم السـ ـ ــاتلية عل األنمـ ـ ــطة الفلكية األرنـ ـ ــية" ،في جدول أعمال اللجنة الفرةية العلمية والتقنية في دورتةا التاسـ ـ ــعة

وال مسين ،في عا .2022
-27

وري أنـه ينلُّي للجنـة الفرةيـة العلميـة والتقنيـة أن تتـدارس مس ـ ـ ـ ـ ـ ــحلـة إدراو هـذا البنـد في جـدول أعمـالةـا أآلنـاء

دورتةا التاسعة وال مسين ،في عا  ،2022لتحديد أفضل طرقة لمتااعة النظر في هذه المسحلة.

والكظـا اللجنـة أن اـاإلمدـان االتفـا عل كينيـة تنـاول المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحلـة المـذكورة أعيه إج ار يـًا أآلنـاء فترة مـا بين
-28
الدورات قبل انعقاد الدورة التاسعة وال مسين للجنة الفرةية.
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ور ي أنه ينلُّي ونـ إجراء ُيتال في الظرو
-29
ُ
مثل جا حة كوفيد.19-

القاهرة لضـمان اسـتمرار عمل اللجنة في كاالت األ مات،

كاف -خطة "الفضاء "2030
-30

نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "خطة ’الفضــاء  ،"‘2030وفقا لقرار الجمعية العامة ،92/75

-31

ا
وتكلم في إطار هذا البند ممثلو كل من اإلمارات العر ية المتحدة ودندونيســيا وجمةور ة كور ا وســر النكا

و وافه بندًا من بنود خطة العمل المتعددة السنوات.

وش ـ ـ ــيلي والي ـ ـ ــين وفنزو ي وجمةور ة–البوليفار ة وكينيا والمدس ـ ـ ــيم والوال.ات المتحدة واليااان .وأآلناء التلادل العا

ل راء ،أدل ممثلو دول أعضاء أخرى أ.ضا ادلمات تتعلق بةذا البند.
-32

وعمي اقرار الجمعيـة العـامـة  ،92/75و نـاء عل قرار ات ـذتـه اللجنـة اموجـ

إجراء كتـابي و،A/75/20

الفقرات  32-30واسـتنادا إل الوال.ات المسـتمدة من قرار الجمعية العامة  ،6/73عقدت اللجنة ،في جلسـتةا 770
في  25آب/أغسـ ـ ــطس ،فر قةا العامل المعني ا طة "الفضـ ـ ــاء  "2030بر اسـ ـ ــة المدت  ،الذ نـ ـ ــم الر يس معمر

اامل كدادين واألردن  ،ونا بي الر يس ،أليساندرو كورتيز وإ.طاليا ودوميترو  -دور ن برونار و ورومانيا .
-33

وعرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عل اللجنة ورقة عمل مقدامة من مدت
ُ

الفر ق العامل المعني ا طة "الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء "2030

و A/AC.105/L.321تض ـ ـ ــمنا ا ـ ـ ــيُّة مدمجة من مم ـ ـ ــروع خطة "الفض ـ ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها ،من أجل
إجراء المز د من المفاونات امحنةا خيل اجتماعات الفر ق العامل في الدورة الرااعة والستين للجنة.

-34

وعقد الفرق العامل خمس ــة اجتماعات والتق في مم ــاورات غير رس ــمية .واتفق الفرق العامل ،في اجتماعه

الراا المعقود في  31آب/أغس ـ ــطس  ،2021عل الي ـ ــيُّة المدمجة النةا ية ل طة "الفض ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها،
وقدمةا إل اللجنة إلقرارها.

-35

وأقرت اللجنة ،في اجتماعةا  781المعقود في  1أيلول/سـ ــبتمبر ،خطة "الفضـ ــاء " :"2030الفضـ ــاء ااعتلاره

-36

والكظا اللجنة م التقدير العمل الذ ان ـ ــطل اه مدت

الفر ق العامل ،امس ـ ــاعدة األمانة ،من أجل

-37

والكظا اللجنة أن خطة "الفضـ ـ ــاء  "2030وخطة تنفيذها ،ايـ ـ ــيُّتةما المعتمدتين ،سـ ـ ــيقدمان نـ ـ ــمن

محركًا للتنمية المسـ ـ ـ ـ ـ ــتدامة" وخطة تنفيذها ،الواردتين في المرفق الثاني بةذا التقرر .وفي نفس االجتماع ،أقرات اللجنة
أ.ضًا تقرر الفرق العامل ،الذ يرد في المرفق األول بةذا التقرر.
إنجا عمله.

ممـ ــروع قرار إل الجمعية العامة في دورتةا السـ ــادسـ ــة والسـ ــلعين ،في عا  ،2021لتعتمدهما الجمعية في إطار

بند جدول األعمال المعنون "الفضاء ااعتلاره محركاً للتنمية المستدامة".
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وأشـارت اللجنة إل أهمية خطة "الفضـاء  "2030وخطة تنفيذها كوآليقة اسـتمـ ار ية وشـاملة إلعادة تحايد

وتعز ز مساهمة األنمطة الفضا ية واألدوات الفضا ية في تحقيق التنمية المستدامة ،م تسلي الضوء عل دور

الفض ــاء والفوا د المجتمعية الواس ــعة التي .حققةا ،وكحداة ملةمة للمجتم الدولي األوس ـ من خيل تم ــجيعه عل

اسـ ـ ــت دا تكنولوجيا الفضـ ـ ــاء والتطبيقات الفضـ ـ ــا ية واسـ ـ ــت دا البيانات المسـ ـ ــتمدة من الفضـ ـ ــاء في تعز ز النمو

االقتياد واال دهار.

وأش ــارت اللجنة أ.ض ـًا إل تحايد خطة "الفض ــاء  "2030عل تعز ز الم ـرااات وتوطيد التعاون بين الدول
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فوا د الفض ــاء للجمي وفي كل مدان ،من خيل بذل جةود مم ــتركة واالس ــتفادة من

القطاع ال اص ،ن ــمانًا لجل
التجارب والمسـ ــاهمات العملية لم تلأ الجةات المعنية .ونوها اللجنة في هذا السـ ــيا االدور الةا الذ تضـ ــطل
اه خطة "الفض ـ ــاء  "2030في توجيه أعمال اللجنة ولجنتيةا الفرعيتين ،بدعم من مدت
ااعتلارها منابر فر دة للتعاون الدولي في مجال اس ـ ــتكم ـ ــا

ش ـ ــؤون الفض ـ ــاء ال ارجي،

الفض ـ ــاء ال ارجي واس ـ ــت دامه في األغراب الس ـ ــلمية،

وتعز ز الحوار يما بين الدول المرتادة للفضــاء والدول الحديثة العةد اارتياد الفضــاء ،وتمــجي توســي دا رة ممــاركة

جمي البلدان في األنمطة الفضا ية ،اما في لم من خيل ملادرات بناء القدرات.
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ورأت اعض الوفود أنه ينلُّي للدول ،لدى تنفيذ خطة "الفضـ ـ ـ ـ ـ ــاء  ،"2030أن تتجن ات ا أ تدابير .مدن
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ورأت اعض الوفود أنه ينلُّي إييء اعتلار خاص أآلناء تنفيذ خطة "الفض ــاء  "2030لس ــد الفجوة في القدرات

أن تعو تنفيذ ال طة ،وال سيما االنسلة للبلدان النامية.

القا مة بين البلدان في مجال اس ـ ـ ـ ـ ــت دا التكنولوجيات والتطبيقات الفض ـ ـ ـ ـ ــا ية ،وإلتاكة نقل التكنولوجيا من أجل تمدين

البلدان من تطو ر كلول محلية لمماال عالمية.
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ورأى أكد الوفود أن خطة "الفضـاء  "2030وخطة تنفيذها توفران رؤ ة شـاملة واسـتراتيجية للتعاون المسـتقبلي

في الفضـ ــاء ال ارجي ،وأن من المتوق من جمي الجةات الفاعلة في الفضـ ــاء أن تنفذ تلم ال طة احمانة .وأعرب لم

الوفد عن قلقه من النة التنقيحي إ اء قرار الجمعية العامة  ،6/73الذ بر أآلناء مناقم ـ ـ ـ ـ ــات الفرق العامل ام ـ ـ ـ ـ ــحن

خطة "الفضـاء  ،"2030ودعا الدول األعضـاء في اللجنة إل االمتناع عن اتلاع لم النة والعمل عل نحو بناء من
أجل تنفيذ خطة "الفضاء  "2030تنفيذًا تامًا.
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ورأى أكد الوفود أن الواـول إل البيانات الفضـا ية أمر أسـاسـي لتمدين البلدان النامية من تسـ ير إمداناتةا

وتمدينةا من تحس ــين ت طي كياالةا األسـ اس ــية ومعالجة مس ــا ل مثل األمن الُّذا ي والموارد الطبيعية وددارة الكوارح.

ورأى لم الوفد أنه يلز إقامة شـ ـ ـرااات و ذل جةود متضـ ـ ــافرة لسـ ـ ــد الفجوة في اسـ ـ ــت دا البيانات الفضـ ـ ــا ية ألغراب

الت طي وان القرار في البلدان النامية.

 -44ورأى أكد الوفود أن اسـ ـ ــت دا المدار الثابا االنسـ ـ ــلة لصرب عنيـ ـ ــر االا األهمية أ.ضـ ـ ـاً في الجةود
المبذولة لتعز ز مساهمة الفضاء في التنمية المستدامة .ورأى لم الوفد أن خطة "الفضاء  "2030وخطة تنفيذها

ينلُّي أن تحددا سـ ــبي تكفل عل نحو عادل إمدانية الواـ ــول إل المدار الثابا االنسـ ــلة لصرب لجمي الدول،

وال س ـ ـ ـ ـ ـ ــيما من خيل تنم ـ ـ ـ ـ ـ ــي المـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرااات م المنظمات الدولية األخرى ،م مراعاة اكتياجات البلدان النامية

وميالحةا وكذلم الموق الجُّرافي لبلدان معينة.
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واتفقا اللجنة عل نـ ـ ــرورة إاقاء بند جدول األعمال المعنون "خطة ‘الفضـ ـ ــاء  "‘2030عل جدول أعمال

اللجنـة لكـل دورة كت عا  2030إلتاكة المجـال أما الدول األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء في اللجنـة ومراقبيةـا الدا مين لتلـادل ما لديةم
من معلومات عن تجارةم في تنفيذ خطة "الفضاء ."2030
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