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 الخارجيلجنة استخدام الفضاء 
 في األغراض السلمية

 الستون و الرابعة  الدورة
    2021 سبتمبر/أيلول 3 - آب/أغسطس 25فيينا، 

 مشروع التقرير   
 

 إضافة
 

 الفصل الثاني   
  

 التوصيات والقرارات   
  

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها الثامنة والخمسين -باء 
علمــام ما التيــدير يتيرلر الل نــ  الارعلــ  الللملــ  نالتينلــ  عه أعمــال  ن   ــا ال ــامنــ  أحــا ــل الل نــ   -1

(، الذي  ضــــمه جتادا مدانلل الل ن  الارعل   اــــد  البنو  التي ج رل في ا نفيام A/AC.105/1240نالخمســــيه  
 .75/92ليرا  ال معل  اللام  

ــت ا  -2 ــرا( لما أيد ة مه الا ة ميتد ة أ نا   داســ ــولســ ــينا   ســ ــيدة جا اللا آ رــ نأعربل الل ن  عه  يديرها للســ
 لل ن  الارعل  خالل  ن   ا ال امن  نالخمسيه.

ــلا نإ طاللا نال  ادر  ن كلم في إ ا  هذا البند مه جدنل األعمال مم لو  - 3 ــي نألماجلا نإجدنجلســـــــــ ال حا  الرنســـــــــ
ناللا ا . نأليى مم ل نالول ال المتحدة البوللاا ل ( نالمكســــلل نالنمســــا - نســــولســــرا نرــــيلي نال)ــــيه نفن نلال  جم و ل  

  أخرى  كلمال نال)يه. نأ نا  التبا ل اللام لآل ا ، أ لى مم  ِّلو  نل أعضا  77كوستا لكا كلم  جلا   عه م موع  الـــــــــ 
 .  تللق ي ذا البند 

 اللرنض اإل ضاحل  التالل :ناستملل الل ن  إلى  -4

 قدمة مم ل النمسا؛ "،OPS-SATي ""جتادا  ل   السا ل الناجو   أ( 

 الميداجل  ال يوفي لادل : اإلج ازال ناآلفاق"، قدمتة مم ل  ال)يه؛ لسوا لال)يني لبرجاما ال"  ب( 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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ــدي ل ا"، قدمة   ج(  ــادل  نكل ل  الت)ــــــ ــادل  على المركبال الاضــــــ "اآل ا  التي  ترك ا البيئ  الاضــــــ
 مم ل ال)يه؛

"اســــتلراض عام ألجاــــط  ل ن  التنســــيق الماــــترك  ييه الوكالل نالملنل   الحطام الاضــــادي    ( 
 حديث لو ادي ا"، قدمة مم ل ألماجلا؛نآخر   

"مبا  ة الوكال  اللا اجل  لســتكاــاف الاضــا  ال وي  اــد  التخ لط مه الحطام الاضــادي مه   هـ( 
ــوا ل: أ اة  ــالم  عمللال الســــــ ــتنا ام إلى احتمالل  أ RABBITأجل ســــــ ــاعدة على   نر المخا ر اســــــ  اة المســــــ

 قدمة مم لو اللا ا ؛ م("الصطدام  حطا

خــدمــال في المــدا  لتمكيه صــــــــــــــنــاعــ  فضـــــــــــــــادلــ  م  هرة نمرجــ  : ClearSpace-1 ل ــ  " ( ن  
 نمستدام "، قدمة مم ل سولسرا.

  
  برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية -1 
 أنشطة برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية )أ( 

البند المتللق  دجاـــــــــط  يرجاما األمم المتحدة أحا ل الل ن  علمام  مناقاـــــــــال الل ن  الارعل  في إ ا   -5
 (.61-40، الايرال A/AC.105/1240للتطبليال الاضادل ، التي ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل   

ال الاضـــادل ، الذي أجاـــ  في ناحتال الل ن   الذكرى الســـنول  الخمســـيه لبرجاما األمم المتحدة للتطبلي -6
، نأقرل في هذا ال)ـد   اإلسـ ام الارلد نالمسـتمر للبرجاما في  ل ل  ن عم أجاـط  ينا  اليد ال التي  1971عام 

 ضـــــطلا ي ا الدنل األعضـــــا ، نل ســـــلما الدنل الحدي   الل د  ا  لا  الاضـــــا . نجوهل الل ن  أ ضـــــا ما التيدير  
 ول  الخمسيه للبرجاما.الايديو الذي  حيي الذكرى السن   

ناألجاــط  الم ما  نايذها في   2021ن 2020نأحا ل الل ن  علمام  دجاــط  البرجاما المناذة في عامي  -7
 (.59-57، الايرال A/AC.105/1240، حسبما ن   في  يرلر الل ن  الارعل   2021الاترة المتبقل  مه عام 

نلح ـل الل ـن  أ  حكوم  الـلا ا  قد ناصـــــــــــــــلل، مه خالل مل ـد كيورــــــــــــــو للتكنولوجـلا،  وفير فر   -8
زمالل   اســــــــل   ولل  األمد لطالب مه البلدا  النامل  في إ ا  البرجاما الماــــــــترد ييه األمم المتحدة ناللا ا   

 .ل الناجول  اد  ال مالل الد اسل  الطولل  األمد في م ال  كنولوجلال السوا  

ــا  لل ملا"،  -9 ــبل الوصـــول إلى الاضـ ــام أ  البرجاما قد ناصـــل  نايذ مبا  ة "إ اح  سـ نلح ل الل ن  أ ضـ
التي  رك  على  طولر قد ال الدنل األعضــــا  على الســــتاا ة مه منافا الاضــــا ، ن تلص للاــــركا  فرصــــام  ح ل  

ــا ،  ــل  نمدا ل  فرلدة لتطولر التكنولوجلال الالزم  إل ســــال ملدال إلى الاضــ نإمكاجل  الوصــــول إلى مرافق أ وــ
ــا ، نإمكاجل    ــاف الاضـــــ ــتكاـــــ ــلرل  نال اذيل  المار   ناســـــ مه جوع ا  غل  إجرا    ا ب في م ال ال اذيل  ال)ـــــ

 الوصول إلى البلاجال الاضادل  ن ليي التد لر على استخدام ا،  ما في ذلل البلاجال الالكل . 

ســــل    ا ب يرج اإلســــيار، نهي يرجاما زمالل   اســــل   ا ا لمكتر رــــ ن  نأحا ل الل ن  علمام  ســــل -10
الاضــــــا  الخا جي نلبناتذ  التلان  ما مرك  التكنولوجلا الاضــــــادل  التطبلقل  نال اذيل  الضــــــئيل  نالمرك  األلماجي  

يرج إســيار. نفي نلتلص هذا البرجاما للطلب    اســ  ال اذيل  ال)ــلرل   ءجرا    ا ب في  ،لاــ ن  الاضــا  ال وي 
الدن ة الســا ل  لبرجاما ال مالل، فاز  منح  ال مال  فرلق مه ال امل  البولل ل  الكا وللكل  يدنل  يولل لا المتلد ة  

 اليوملال، مه خالل عملل  اختلا   نافسل . 

نلح ل الل ن  اســـــــــــــتمرا  التلان  ييه مكتر رـــــــــــــ ن  الاضـــــــــــــا  الخا جي نحكوم  اللا ا  في  نايذ  -11
الملرنف   اســــم   (كيبو رجام  ما التلانجي الماــــترد  اــــد  إ الق ســــوا ل كيوبســــال مه نحدة الت ا ب اللا اجل  ي 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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ــا  ال وي. نأ لق  ــتكاــــاف الاضــ ــا  الدنلل ، نذلل  التلان  ما الوكال  اللا اجل  لســ "كيبوكيوب" في محط  الاضــ
في " Quetzal-1لة مه ســـوا ل كيوبســـال  اســـم "الااد  ال اجي في البرجاما، نهو فرلق مه غوا لمال، أنل ســـا ل  

 و   ا أفرق  مه إجدنجلســـــــــلا نجم و ل  مولدنفا  . نســـــــــتطلكق ســـــــــوا ل كيوبســـــــــال2020 مه عام جلســـــــــا /أيرلل
نمو لاـــــــــــيوة، نهي أفرق  اختيرل لل ولتيه ال ال   نالرا ل  مه البرجاما،  لد ال ولتيه األنلييه. نأبعله الختلا  

 ، نفاز ي ا الن ام التكاملي ألمرلكا الوسطى. 2020كاجو  األنل/  سمبر  10الن ادي لل ول  الخامس  في 

ــام الل ن    نلح ل  - 12 ــا  الخا جي نحكوم  ال)ـــــيه  مه خالل  أ ضـــ ــتمرا  التلان  ييه مكتر رـــــ ن  الاضـــ اســـ
الوكال  ال)ـينل  للرحالل الاضـادل  المدهول (، في إ ا   نايذ مبا  ة التلان  ييه األمم المتحدة نال)ـيه  اـد  اسـتخدام 

دل  نمبا  ة  كنولوجلا ا  لا  اإلجســا  للاضــا .  محط  الاضــا  ال)ــينل  في إ ا  يرجاما األمم المتحدة للتطبليال الاضــا 
نكاجل الارصـــــــــ  األنلى إلجرا    ا ب علمل  على مته محط  الاضـــــــــا  ال)ـــــــــينل  متاح  ل ملا الدنل األعضـــــــــا ، 
ــا لا لتنايذها على  ــل  ماــ ــا البلدا  النامل . نفي ختام عملل   يد م الطلبال ناجتياد ا، نقا الختلا  على  ســ ــوصــ نخ)ــ

ــل  مته المحط    ــا لا التسـ ــا د في هذع الماـ ــينل  في الدن ة األنلى. ن اـ ــادل  ال)ـ ــ  مه   23الاضـ ــسـ  نل  مه    17م سـ
 الدنل األعضا  في منطي  آسلا نالمحلط ال ا ئ نمه أن نبا نأفرلقلا نأمرلكا الامالل  نأمرلكا ال نوبل . 

ــل    ا ب ال اذيل  المار   -13 ــلســ ــ   التلان   HyperGES)  نجوهل الل ن  يبرجاما زمالل ســ الذي أجاــ
ــا  لل ملا. نلســـ ل  ــا  األن نبل  في إ ا  مبا  ة إ اح  ســـبل الوصـــول إلى الاضـ ييه األمم المتحدة ننكال  الاضـ
ــادل ، ن حديدام   ــل  الممي ة للمرك  األن نبي لت حال نالتكنولوجلا الاضـ ــاسـ ــول إلى ال لاكل األسـ هذا البرجاما الوصـ

ــيد ة فرلق مه  ايلند آ ا  إلى مرفق أج  ة الطر  المرك ي ذا ل اليطر الكبير. نفي الدن ة األنلى للبرجاما، ســـــــــــ
ال اذيل  على اللمنانال في الاضــا . ناللمنانال هي أصــلر نأســرا النبا ال جموا على نجة األ ض نقد  ســتخدم  

 كم)د  لللذا  ناألنكس يه في  ل ال استكااف الاضا  في المستيبل.

ــلوب الذي جبا ِّذل  ة أجاــــــط  نأعربل  لض الوفو  عه  ي -14 ــا  الخا جي لتســــ ــ ن  الاضــــ ديرها لمكتر رــــ
المبالغ التي كاجل متاح   الن ر إلى محدن    يرجاما األمم المتحدة للتطبليال الاضـــــادل  على نجة الخ)ـــــو   

ال  ال . ن أل  لل الوفو  أ ضــــــام أ ت الموا   المالل  المتاح  للبرجاما ل   ال محدن ة، نجارــــــدل 2020في عام 
 الماجح  أ   دعم البرجاما يتيد م التبرُّعال.

ن لبل الل ن  إلى مكتر رـ ن  الاضـا  الخا جي أ  يواصـل اللمل ما الل ن  الارعل  الللمل  نالتينل    -15
  اد   حديد أنلولال البرجاما.  

ــكل ن يق ما المرا -16 ــل التلان   اــ ــا  الخا جي ناصــ ــ ن  الاضــ ك  اإلقللمل  نلح ل الل ن  أ ت مكتر رــ
ــب  إلى األمم المتحدة،  ــا ، المنتســـــــــ المرك  اإلقللمي األفرليي لتد لس علوم   نهيلتد لس علوم ن كنولوجلا الاضـــــــــ

 اللل   - اللل  اإلجكلي ل ؛ نالمرك  اإلقللمي األفرليي لتد لس علوم ن كنولوجلا الاضـــــــــا    -ن كنولوجلا الاضـــــــــا   
ــل ؛ نمرك   د لس علوم ن كنولوجلا ا ــلا نالمحلط ال ا ئ؛ نالمرك  اإلقللمي لتد لس علوم  الارجســـــ ــا  في آســـــ لاضـــــ

ن كنولوجلا الاضـــــا  في أمرلكا الال ينل  نالكا لبي؛ نالمرك  اإلقللمي لتد لس علوم ن كنولوجلا الاضـــــا  في غرب 
ل)ــد ، آســلا؛ نالمرك  اإلقللمي لتد لس علوم ن كنولوجلا الاضــا  في آســلا نالمحلط ال ا ئ  ال)ــيه(. نفي هذا ا

لح ل الل ن  ما التيدير أ ت البلدا  المضــلا  للمراك  اإلقللمل  لتد لس علوم ن كنولوجلا الاضــا ، المنتســب  إلى 
م  عمام ماللًّا نعينلًّا هامًّا إلى  لل المراك .  األمم المتحدة،  يد ِّ

  
 النظام الساتلي الدولي للبحث واإلنقاذ )ب( 

 نـل  عضــــــــــــــوام  43الن ـام الســــــــــــــا لي اـلدنلي للبحـث ناإلجـياذ  ضــــــــــــــمُّ حـاللًـّا لح ـل الل ـن  ـ ا  ـلاَّ أ ت  -17
في المســـتيبل. نلح ل   هذا الن امنمن متيه ماـــا كتيه، نأ ت هناد كلاجال أخرى م تم  أ ضـــام  الجتســـاب إلى 

مركبال  أمكه  حييق  لطل  عالمل  ألج  ة اإل رــــــــــا  في حالل الطوا ئ، المحمول  على  أجةالل ن  ما التيدير 
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ــي  ــادي الذي نفترع ال حا  الرنســ ــر الاضــ ــل اللن)ــ ــتخدميه أفرا  في جملا أجحا  اللالم،  اضــ ن ادرال نلدى مســ
نفرجســـا نكندا نال ند نالول ال المتحدة إلى جاجر المن م  األن نبل  لســـتلالل ســـوا ل األ صـــا  ال ول  نال حا  

ــي التي  ــر األ وــــ ــاهمال اللن)ــــ ــل مســــ م ا األن نبي، نكذلل  اضــــ ــام أ ت   30قدت يلدام آخر. نلح ل الل ن  أ ضــــ
 1 032في    ام رـــــــخـ)ــــــ  2  774على إجياذ حلاة   2019يلاجال التنبلة ال)ـــــــا  ة عه الن ام قد ســـــــاعدل في عام 

 عملل   حث نإجياذ في مختلف أجحا  اللالم.
  

 المستدامةتسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية  -2 

أحا ل الل ن  علمام  مناقاـــــــــــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق يتســـــــــــخير  كنولوجلا الاضـــــــــــا   -18
ــ  الارعلـــ  ــا في  يرلر الل نـ ــ ، التي ير  عرض ل ـ ــدامـ ــ  المســــــــــــــتـ ــ  نالقت)ــــــــــــــــا  ـ ــاعلـ ــ  الجتمـ   ألغراض التنملـ

 A/AC.105/1240 76-67، الايرال.) 

كمـا أحـا ـل الل ـن  علمـام يتيرلر الارلق اللـامـل ال ـاما الـتا ا لل ـن  الارعـل  الللمـل  نالتينـل ، اـلذي اجلـيد  -19
 (.، المرفق األنلA/AC.105/1240م دت ا  حل  داس   . أنماماهسوا ا   ال ند(  النلا    

 لض الوفو  أ  علوم ن كنولوجلا الاضـا  ن طبليا  ا وـرن ل  للت)ـدي  الالل  للتحد ال الحالل   أل  ن  -20
ــتدامت ا، كالكوا ل الطبلعل  ناألمه اللذادي ن لير   ــا    ناســــ ــتيبلل  التي  واجة التنمل  الجتماعل  نالقت)ــــ نالمســــ

ادـل  ل ـا  ن  حـاســــــــــــــم في  حييق أهـداف التنمـل   المـنا  نأمه الموا   الطبلعـل ، نلح ـل أ  األجاــــــــــــــطـ  الاـضـــــــــــــ 
المســتدام ، نل ســلما ك    مه ال  و  الرامل  إلى  عم النمو القت)ــا ي المســتدام ن حســيه جوعل  الحلاة نإ ا ة 
البيئ  اللالمل . ن أل  لل الوفو  أ ضــــا أ  مه الم م وــــما    نلد المكتر  الموا   الالزم  لمســــاعدة عد  أكبر  

 في الح)ول على فوادد علوم ن كنولوجلا الاضا  ن طبليا  ا. مه البلدا 
  

المسائل المتصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل، بما في ذلك تطبيقاته لصالح البلدان النامية  - 3 
 وفي رصد بيئة األرض 

 اســــتاــــلا    المت)ــــل أحا ل الل ن  علمام  مناقاــــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق  المســــادل  -21
األ ض عه  بْلد يواسـط  السـوا ل،  ما في ذلل  طبليا ة ل)ـالص البلدا  النامل  نفي  صـد ييئ  األ ض، التي ير   

 (.85-77، الايرال A/AC.105/1240   عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل 

ــليديه الدنلي ناإلقللمي مه خالل نلح ل الل ن  أ  ي  -22 ــتخدم على ال)ــ ــلا  عه  لد  ســ ــتاــ لاجال الســ
 مبا  ال  ناذها  نل لدعم التنمل  الجتماعل  نالقت)ا    المستدام ، نل سلما ل)الص البلدا  النامل .

الضــو  نأ نا  المناقاــال، اســتلروــل الوفو  يراما التلان  على ال)ــليديه الو ني نالدنلي نســلطل   -23
على الم الل الردلســل  التي    ي في ا يراما التلان   اــد  يلاجال الســتاــلا  عه  لد  ن ا حاســما في ا خاذ 
ــتخدام  ــم الخرادط نمرااب  أمه الحدن ، ن خطلط اســـــــ ــملل األم ل  الميدم   ســـــــ ــتنير. نرـــــــ اليرا ال على جحو مســـــــ

   الطبلعل ، نإ ا ة اللا ال، نأ نال  ســــم خرادط األ اوــــي، ن حديد حيوق الملكل  نما يت)ــــل ي ا مه إ ا ة للموا
الملا   نالنبا ال ذال النطاق الطلاي الاادق، ناأل صــا  ال ول  نالتنب   دحوال الطيس الياســل ، نالتلللم عه  لد  
ن يد م الخدمال ال)ــــــــحل  عه  لد، نإ ا ة الكوا ل، نحما   البيئ ، ن صــــــــد المحلطال، ن لير المنا ، ن صــــــــد  

ــل  نفيدا  جوعل  ال  ــاســ ــد المتليرال المناخل  األســ وا  فلما يتللق  الحاللل ال وادل  نالملو ال،  ما في ذلل  صــ
ــتدام ، نإ ا ة الن م اإل كولوجل ، نال يد نلوجلا، ن صـــد   جال حرا ة ســـطص البحر  األنزن ، ن ل ل  التنمل  المسـ

ا، ن صـد المحاصـيل نالترب  ألغراض الري نكاـف نمسـتواع، ن سـم خرادط األج ا  ال ليد   نإعدا  الد اسـال  اـدج 
 الملاع ال وفل ، نال  اع  الدالي ، نج م  صد  يس الاضا  ناإلجذا  المبكر، ن صد حرك  الحيواجال.
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نجوهل الل ن   اللت ام اليوي لك ير مه الدنل األعضـــــــا  يدعم المبا  ال ال ام ، م ل الارلق المخت   -24
ــد األ ض نالل ن  الملنل  ــا د في يلاجال  يرصـ ــيه التاـ ــطلا يدن  م م في  حسـ ــد األ ض، التي  ضـ ــوا ل  صـ    سـ

 الستالا  عه  بْلد ن لسير الوصول إلي ا في جملا أجحا  اللالم.
  

 الحطام الفضائي -4 

أحا ل الل ن  علمام  مناقاــــــــــــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق  الحطام الاضــــــــــــادي، التي ير   -25
 (.109-86، الايرال A/AC.105/1240    يرلر الل ن  الارعل عرض ل ا في 

، A/AC.105/1240  نأقرتل الل ن  ما صـد  عه الل ن  الارعل  مه قرا ال ن وصـلال  اـد  هذا البند -26
 (.109ن 108  الاير ا

، للمـبا ئ التوجي ـل  لتخ لط الحطـام 217/ 62نلح ـل الل ـن  ـ ا  ـلاَّ أ ت إقرا  ال معـل  اللـامـ ، في قرا هـا  - 27
الاضـادي التي نوـلت ا ل ن  اسـتخدام الاضـا  الخا جي في األغراض السـلمل ، قد أسـ م على جحو حاسـم في التخ لط 

 ذلل  لد. لم  كه قد فللل  مه الحطام، نح تل البلدا  على أ   ن ر في التطبيق الطوعي ل ذع المبا ئ التوجي ل  إذا 

ذ  ـالالـل  ـدايير لتخ لط نلح ـل الل   - 28 نـ  ما التيـدير أ ت اللـديـد مه الـدنل نالمن مـال الحكوملـ  الـدنللـ   ناـ ِّ
ــا  ة عه الل ن  ن/أن المبا ئ التوجي ل    ــادي ال)ـ ــق ما المبا ئ التوجي ل  لتخ لط الحطام الاضـ ــادي  تتسـ الحطام الاضـ

لوكالل نالملنل   الحطام الاضــــادي، نأ ت  نلم  لتخ لط الحطام الاضــــادي ال)ــــا  ة عه ل ن  التنســــيق الماــــترك  ييه ا 
 أخرى نولل ملاييرك خاصت  ي ا لتخ لط الحطام الاضادي  ستند إلى  لل المبا ئ التوجي ل . 

نعالنة على ذلــل، لح ــل الل نــ  أ ت  لض الــدنل  ســــــــــــــتخــدم المبــا ئ التوجي لــ  لتخ لط الحطــام  -29
التوجي ل  لتخ لط الحطام الاضــــــادي ال)ــــــا  ة عه ل ن  التنســــــيق الاضــــــادي ال)ــــــا  ة عه الل ن  ن/أن المبا ئ 

الماــترك  ييه الوكالل نالملنل   الحطام الاضــادي، نالمدنج  األن نبل  ليواعد الســلود الخاصــ  يتخ لط الحطام 
ــادي، نمعلا  المن م  الدنلل  لتوحيد الميايلس  ــادل : متطلبال  خ لط الحطا   24113:2011الاضــــ م  النُّ بم الاضــــ

 اــد  حما   ييئ  المدا  الســا لي ال ايل  النســب  لت ض( ال)ــا  ة عه    ITU-R S.1003الاضــادي(، نالتوصــل  
ال حا  الدنلي لال )ــــالل كمراجا في أب رها الخاصــــ   التن لم الرقايي لتجاــــط  الاضــــادل  الو نل . نلح ل 

ل مه ال حا  الل ن  أ ضـــــام أ ت  لض الدنل  لانجل وـــــمه إ ا   عم أجاـــــط  الرـصــــ  د نالتليُّر الاضـــــادل  المموت
 األن نبي، نفي إ ا  يرجاما التوعل   دحوال الاضا  التا ا لوكال  الاضا  األن نبل .

نلح ل الل ن  كذلل از  ا  عد  الدنل التي  كتتخذ  دايير ملموســ  لتخ لط الحطام الاضــادي، نمن ا  حســيه   - 30
اضـــــــــادل ، نإخراج الســـــــــوا ل مه المدا ، ن خميل ا، ن مديد عمرها التاـــــــــليلي،   )ـــــــــملم مركبال اإل الق نالمركبال ال 

 ناللمللال المر بط   اجت ا  عمرها التاليلي، ناستحدال يرام لال نجماذج خاص  لتخ لط الحطام الاضادي. 

ل ا نلح ل الل ن  أ  ل ن  التنسـيق الماـترك  ييه الوكالل نالملنل   الحطام الاضـادي، التي كا  عم -31
 األنلي هو األساة الذي استندل إللة المبا ئ التوجي ل  لتخ لط الحطام الاضادي التي نولت ا الل ن . 

ــام نلح ل الل ن   -32 ــا ع ل   ال  بلث على اليلق أل  هذا الحطام أ ضـ ــادي ناجتاـ ــدل  الحطام الاضـ أ ت مسـ
   اكل عاديا أمام استكااف ناستخدام الاضا  الخا جي في المستيبل.

ن أل  لض الوفو  أجة ينبلي ملال   مسـدل  الحطام الاضـادي على جحو ل يبلحِّق وـر ام يتنمل  اليد ال  -33
 الاضادل  للبلدا  النامل .  

ن أل  لض الوفو  أ ضـــــــــام أ  مه الم م أل  تحمل ال  ال الااعل  الاضـــــــــادل  ال ديدة أعبا   ســـــــــبر  -34
   في م ال الاضا .األجاط  التا لخل  لل  ال الااعل  الراسخ
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ن أل  لض الوفو  أ  الت)ــدي للتحد ال التي  طرح ا نوــا  اــكيالل الســوا ل البالل  الضــخام  في  -35
مدا  أ وــي منخاض،  ما في ذلل التحد ال المت)ــل   الســتخدام المســتدام للمدا  نالتر  ال، ينبلي أ   ح ى 

  األنلول  في عمل الل ن . 

ــتمرة التي  يوم ي ا الدنل الكبرى المر ا ة   - 36 ــا ي  نالمســـــــ ن دي أ  الحطام المدا ي قد  كوت  جتل   لللمللال الســـــــ
ــاعدة البلدا    ــل  عه  خ لط ذلل الحطام نكذلل عه مسـ ــ نليت ا الردلسـ ــا ، نمه  م ينبلي لتلل الدنل أ   ير  مسـ للاضـ

 ا   المبا ئ التوجي ل  لتخ لط الحطام الاضادي.  الحدي   الل د  ا  لا  الاضا   ينلام نماللام في الوف 

ــادي، م ل  يد م الخدمال في المدا   -37 ــاافل  في الترخل  ألجاـــــــط  ملال   الحطام الاضـــــ ن دي أ  الاـــــ
 نإزال  الحطام المدا ي، ستس م في وما  راافل  األجاط  الاضادل  نبنا  ال ي   ادج ا. 

مل  لقلاة جطاقال الحطام الاضــادي  اللي   لتحســيه التنب ال  ن بدي أ  مه الضــرن ي إجاــا  رــبك  عال -38
المدا ل ، أل  إجاـــــا ها ســـــلايد في  نايذ منان ال  اا ي الصـــــطدام نخدمال اإلجذا  في حالل  يا ب األجســـــام 

 نبل ال اإلزال . 
  

 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -5 

الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق يدعم إ ا ة الكوا ل يواســـــــــــــط  أحا ل الل ن  علمام  مناقاـــــــــــــال   -39
 (.125-110، الايرال A/AC.105/1240   الن م الاضادل ، التي ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل 

الكوا ل نالســــت ا   لحالل الطوا ئ،  اســــتخدام   نلح ل الل ن  أهمل  المللومال الاضــــادل  في إ ا ة -40
يلاجال الســــتاــــلا  عه  لد نســــوا ل  صــــد األ ض في  طولر ج م إجذا  مبكر  األخطا  المتلد ة ن حليل آ ا  

 .19-كوفيدالكوا ل فلما يتللق   ملا أجواا الكوا ل الطبلعل ،  ما في ا  صد جادح  

المتحدة لســـتخدام المللومال الاضـــادل  في إ ا ة الكوا ل نالســـت ا     ن حبل الل ن   ما ج مة يرجاما األمم  - 41
في حالل الطوا ئ  يرجاما ســـــــــبايد ( مه أجاـــــــــط   ســـــــــاعد على  نمل  اليد ة على اســـــــــتخدام جملا أجواا المللومال  

جاما "ســـبايد " الاضـــادل  لدعم  ن ة إ ا ة الكوا ل في جملا مراحل ا. نفي هذا ال)ـــد ، أحا ل الل ن  علمام  دجاـــط  ير 
ــركا  البرجاما، نلح ل الاوادد التي قدمت ا يوا   الملا ف    2020التي جاذل خالل عام  ــبك  رـــ ــل مه رـــ يدعم متواصـــ

ــبكل  لدعم المللومال نال )ــــالل ناللمللال  ســــاعد على (، www.un-spider.orgالتا ل  للبرجاما    ــت  رــ نهي من)ــ
  يد م الدعم الستاا ي التيني نخدما ة.  با ل المللومال نالخبرال نبنا  اليد ال ن 

ا رـــبك  مكا ر الدعم اإلقللمل  التا ل  لة  ء ماج من متيه   "ســـبايد "نلح ل الل ن  أ  يرجاما  -42 قد نســـت
إوافيتيه في الابك ، هما: جامل  ساجتا ما لا ال حا    في البرازلل نجامل  يه غو لو  في النير في إسراديل. 

ــبايد   ـســــ  ــد ، لح ل الل ن  ما التيدير أ ت مكا ر الدعم اإلقللمي التا ل  لبرجاما ســـ  م ك يرام في نفي هذا ال)ـــ
 أجاط  البرجاما في م الل ينا  اليد ال ن دعلم الم سسال نإ ا ة الملا ف. 

ن أل  لض الوفو  أ   حســــــــــيه اليد ة على التدهر للكوا ل نالســــــــــت ا   لحالل الطوا ئ على ال)ــــــــــليد   - 43
  " ســبايد  "  ا  يرجاما الو ني  يتضــي مه مكتر رــ ن  الاضــا  الخا جي أ   ل ز أجاــط  ينا  اليد ال المن م  في إ 

 مه خالل  وفير الم لد مه البل ال الستاا ل  التينل  نالبراما التد لبل ، خاص  مه أجل البلدا  النامل .  

نلح ل الل ن  ما التيدير ما قدمتة الدنل األعضـا  إلى مكتر رـ ن  الاضـا  الخا جي، نإلى يرجاما  -44
ل  برعال جيد   مه ألماجلا نال)ــــيه، نعان ل  اــــ لا ســــادر التا ا لة، مه مســــاهمال  وعل ، رــــمل  "ســــبايد "

،  كل الدعم الالزم على أســــاة "ســــبايد "الدنل األعضــــا  على   نلد أجاــــط  المكتر نبرام ة،  ما في ا يرجاما 
ــاعدة الوا  ة   ــل لطلبال المسـ ــت ا   على جحو أفضـ  وعي،  ما في ذلل زلا ة الدعم المالي،  غل   مكينة مه السـ

 ل األعضا ، نمه  نايذ خط  عملة في السنوال الميبل   نايذا كامال.مه الدن 
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 التطورات األخيرة في مجال النُُّظم العالمية لسواتل المالحة -6 

ــال الل ـن  الارعـل  في إ ـا  البـند المتللق ـ التطو ال األخيرة في م ـال  -45 أحـا ـل الل ـن  علمـام  مـناقاــــــــــــ
، الايرال A/AC.105/1240   ير  عرض ل ــا في  يرلر الل نــ  الارعلــ الن م اللــالملــ  لســــــــــــــوا ــل المالحــ ، التي 

126-146.) 

ــوا ـل  -46 نلح ـل الل نـ  ما التيـدير اللمـل الـذي  يوم  ـة الل نـ  الـدنللـ  الملنلـ   ـالنُّ بم اللـالملـ  لســــــــــــ
ــوا ل المالح  نالتطبليال  المالح   الل ن  الدنلل ( نالتطوُّ ال األخيرة في م ال  كنولوجلال النُّ بم اللالمل  لســ

 ال ديدة ل ذع النُّ بم.

ــادل  المتلد ة الن م نأحا ل الل ن  علمام  دعمال ا -47 ــا  حي  للخدمال الاضــ لل ن  الدنلل  الرامل  إلى إجاــ
اللالمل  لســوا ل المالح  اليايل  للتاــليل البيني، مما ســلمكه مه  حســيه مالح  اللمللال الاضــادل  الميبل  خا ج 

 المدا  األ وي الت امني في البل ال اليمرل .

رــ ن  الاضــا  الخا جي في م ال  ل ل  اســتخدام النُّ بم اللالمل     نلح ل الل ن  ال  و  التي يبذل ا مكتر  - 48
لسوا ل المالح  مه خالل مبا  ا ة في م ال ينا  اليد ال ن لملم المللومال، خ)وصام في البلدا  النامل ، فضال عه  

جتماعال الل ن  الدنلل  الدن  الذي  ضـطلا  ة المكتر،  اعتبا ع األماج  التنايذ   لل ن  الدنلل ، في  نسـيق التخطلط ل 
 نمنتدى ميد ِّمي الخدمال التا ا ل ا،  حيث  بليد  التوازي ما  ن ال الل ن  نهيئتي ا الارعيتيه. 

نلح ل الل ن  أ  مكتر رـــــ ن  الاضـــــا  الخا جي ســـــوف  ســـــتضـــــلط الجتماا الخامس عاــــر  -49
أيلول/سبتمبر  27يينا، في الاترة مه لمنتدى ميدمي الخدمال في ف  ناللارله  الرا الل ن  الدنلل  نالجتماا  

 .2021 ارله األنل/أكتوبر  1إلى 
  

 طقس الفضاء -7 

أحا ل الل ن  علمام  مناقاــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق  طيس الاضــا ، التي ير  عرض  -50
 (.165-147، الايرال A/AC.105/1240   ل ا في  يرلر الل ن  الارعل 

ــبر ما  -51 ــاغالم  نللًّا  ســ ــل ،  م ل رــ ــمســ ــا ، الناجم عه التليرال الاــ ــا ل الل ن  إلى أ ت  يس الاضــ نأرــ
تحتل  األ وــــــــل   مكه أ   اــــــــكلة مه خطر على الن م الاضــــــــادل ، نالرحالل الباــــــــرل  إلى الاضــــــــا ، نالبنى ال

نالاضــــــــادل  التي  لتمد علي ا الم تملال  )ــــــــو ة مت ايدة. نمه  مت، يل م ملال تة مه من و  عالمي، مه خالل 
التلان  نالتنســــيق على ال)ــــليد الدنلي، لكي يتســــنى التنب   دحدال  يس الاضــــا  التي  مكه أ   كو  قاســــل ، 

  جي في األمد البليد. ن خ لط آ ا ها وماجام لستدام  أجاط  الاضا  الخا

نلح ل الل ن  نجو  عد  مه األجاـــــط  الو نل  نالدنلل  المضـــــطلا ي ا في م الل البحث نالتد لر  -52
نالتلللم مه أجل  حســيه الا م الللمي نالتيني لآل ا  الســلبل  لطيس الاضــا ، نمه  مت  دعلم اليد ة على ال)ــمو  

 أمام ا على ال)ليد اللالمي. 

ــا  التــا ا لل نــ  الارعلــ  الللملــ   نلح ــل -53 الل نــ  ما التيــدير أ ت فرلق الخبرا  الملني  طيس الاضـــــــــــــ
ــيه لل ن  الارعل ، في عام  ، نكذلل في فترة 2021نالتينل  قد عيد اجتماعال على هامش الدن ة ال امن  نالخمســـــ

ماـــــــــــرنا  يرلرع الن ادي للن ر فلة ما ييه الدن ال. ن حبل الل ن  يذلل نأعربل عه  طلل ا لتيد م فرلق الخبرا  
 .2022في الدن ة التاسل  نالخمسيه لل ن  الارعل  الم ما عيدها في عام 
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 األجسام القريبة من األرض -8 

أحا ل الل ن  علمام  مناقاــــــــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق  األجســــــــام اليرلب  مه األ ض،  -54
 (.184-166، الايرال A/AC.105/1240     الارعل التي ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن 

نلح ـل الل ـن  ما التـيدير اللمـل اـلذي أج  ـ ة الاــــــــــــــبكـ  اـلدنلـل  للـجذا   خطر الكولكـبال  الاــــــــــــــبكـ   -55
ــادل   الارلق  ــتاـــا ي الملني  التخطلط للبل ال الاضـ ــتاـــا ي(، ي دف وـــما  أ   كو   الدنلل ( نالارلق السـ السـ

جملا الدنل، نل ســـــــــلما البلدا  النامل  ذال اليد ة المحدن ة على التنب   د ر جســـــــــم قرلر مه األ ض ن خ لاة، 
 على علم  الت ديدال المحتمل . 

نلح ـل الل نـ  أهملـ  ال  و  ناألجاــــــــــــــطـ  الو نلـ  الراملـ  إلى  طولر اليـد ال في م ـال اكتاــــــــــــــاف  -56
اليرلب  مه األ ض التي  حتمل أ   كو  خطرة ن صـــــدها ناإلجذا  المبكر  خطرها ن خ لط أ رها، مما    األجســـــام

 ســـــــ م في  ل ل  التلان  الدنلي ن با ل المللومال، نرـــــــد ل في هذا ال)ـــــــد  على أهمل  المســـــــاهم  في عمل 
 الابك  الدنلل  نالارلق الستاا ي. 

ــبك  الدنلل  قد   - 57 ــد الكولكر نلح ل الل ن  أ  الاــ ــي  لرصــ الذي  حتمل  Apophis 99942قامل  حمل  منســ
  أ   كو  خطرا، ي دف اختبا  قد ال الرصـــــــــد نالنمذج  اللالمل ،  مســـــــــاهمال مه ال  ال الموقل  على إعال  النوا ا 
الخا   الاـبك  الدنلل  نج ال أخرى، نأ  الارلق السـتاـا ي قد اقترَّ فكرة إجرا   مرله ي دف إلى اختبا  قد ا ة في  
ــتن م اجتماعا منيســــــــما   ــا  اإل طالل  ســــــ عالم الواقا لدعم الدفاا الكوكبي في حال  نجو    ديد فللي، نأ  نكال  الاضــــــ

 لذلل التمرله ن حديد الوكالل المساهم  فلة. لتييلم ذلل القتراَّ ن حديد ال دانل ال منل  

ه للابك  اللالمل  للمراصد الالكل  نجو  احتمالل  لتد ي ا لحدنل نأرا ل الل ن  إلى أجة في حال  كبي   -58
ــل المللومال المتاح  عه ذلل الخطر ن لم ِّم ا على   ــتوفر أفضـ ــبك  الدنلل  هي التي سـ ا  طام  األ ض، فء  الاـ

 عضا  مه خالل مكتر ر ن  الاضا  الخا جي. جملا الدنل األ

ــتاــــــــا ي، التي  -59 ــبك  الدنلل  نالارلق الســــــ نلح ل الل ن  أ ت الم لد مه المللومال عه اجتماعال الاــــــ
ــبكييه   ــا  الخا جي يدن  األماج  الدادم  ل ا، قد أ لحل على صـــاحال موقلي ما الاـ  ضـــطلا مكتر رـــ ن  الاضـ

http://iawn.net نhttp://smpag.net ، .على التوالي 

نلح ل الل ن  أ  األكا  مل  الدنلل  للمالح  الاضادل  قد استطاعل أ   ليد عه  لد م  مرها السا ا  -60
، نأ  مكتر رـ ن  الاضـا  الخا جي قد اسـتضـافة 2021جلسـا /أيرلل   30إلى  26للدفاا الكوكبي في الاترة مه 

ــا  األن نبل ، نأ  م ــاف  م  مر األكا  مل    التلان  ما نكال  الاضـ ــا  الخا جي  خطط لســـتضـ كتر رـــ ن  الاضـ
 ،  التلان  ما رركادة نالبلد المضلط، النمسا. 2023ال امه للدفاا الكوكبي في مرك  فيينا الدنلي في عام 

نأحا ل الل ن  علما  دجة مه المير  عيد الجتماا الميبل لل ن  التوجي ل  للاــــبك  الدنلل  في  اــــرله  -61
 اــــرله    14ن 13عه  لد، نأ  مه المير  عيد الجتماا التالي للارلق الســــتاــــا ي يومي   2021األنل/أكتوبر 
 عه  لد أ ضام. 2021األنل/أكتوبر 

  
 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد  -9 

أجاــط  الاضــا  الخا جي في   أحا ل الل ن  علمام  مناقاــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق  اســتدام   - 62
 (. 211- 185، الايرال A/AC.105/1240    األمد البليد، التي ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل 

   :نكاجل الو ادق التالل  ملرنو  على الل ن  -63
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ن ق  اجتماا ميدم  مه أســتراللا نإ طاللا نبل لكا نفرجســا نكندا نلكســمبري نجل يرلا نجيوزللندا    أ(  
ــا  فرلق عامل جديد  ا ا لل ن   ــد  اإل ا  المرجلي إلجاـــ ــمه اقتراحام  اـــ نهولندا نالول ال المتحدة ناللا ا   تضـــ

األمد البليد، نأســالير عملة نخط  عملة" الارعل  الللمل  نالتينل  نملني  اســتدام  أجاــط  الاضــا  الخا جي في 
 A/AC.105/2021/CRP.10 ؛) 

ن ق  اجتماا ميدم  مه ال)ـيه  تضـمه اقتراحام  اـد  اإل ا  المرجلي للارلق اللامل المناـد   ب(  
ي األمــد البليــد نأســـــــــــــــاليــر عملــة نخطــ  عملــة حــدي ــام نالملني  ــاســــــــــــــتــدامــ  أجاــــــــــــــطــ  الاضـــــــــــــــا  الخــا جي ف

 A/AC.105/C.1/2021/CRP.17؛) 

ن ق  اجتماا أعدها  دلس الارلق اللامل الملني  اسـتدام  أجاـط  الاضـا  الخا جي في األمد   ج(  
امل الملني  اسـتدام  أجاـط  الاضـا  الخا جي في األمد البليد التا ا  البليد ن تضـمه اإل ا  المرجلي للارلق الل

 (؛A/AC.105/2021/CRP.18لل ن  الارعل  الللمل  نالتينل   

 جي في ن ق  غير  ســـمل  أعدها  دلس الارلق اللامل الملني  اســـتدام  أجاـــط  الاضـــا  الخا   (  
األمد البليد  لنوا  "عناصـر اإل ا  المرجلي للارلق اللامل الملني  اسـتدام  أجاـط  الاضـا  الخا جي في األمد 

 ؛البليد نأسالير عملة نخط  عملة"

ن ق  غير  ســمل  أعدها  دلس الارلق اللامل الملني  اســتدام  أجاــط  الاضــا  الخا جي في األمد   ه(   
ــا  الخا جي في األمد البليد  ــتدام  أجاــــط  الاضــ التا ا لل ن   البليد  لنوا  "اإل ا  المرجلي للارلق اللامل الملني  اســ

 ؛ " 2021آب/أغسطس    30صباَّ يوم  ، اعتبا ام مه نأسالير عملة نخط  عملة الارعل  الللمل  نالتينل  

الملني  اســتدام  أجاــط  الاضــا  الخا جي في األمد ن ق  غير  ســمل  أعدها  دلس الارلق اللامل   ن(   
 "مارنا ج  لضما  استمرا ل  سير األعمال".  البليد  لنوا  

ــيه لل ن  الارعل ،  اجتخاب   -64 ــوا ا  ن حبل الل ن ، أ نا  اجليا  الدن ة ال امن  نالخمســــ . أنماماهســــ
 ال نـــد(  دلســـــــــــــــــا للارلق اللـــامـــل الملني  ـــاســـــــــــــــتـــدامـــ  أجاـــــــــــــــطـــ  الاضـــــــــــــــــا  الخـــا جي في األمـــد البليـــد 

 A/AC.105/1240 195، الايرة.) 

نلح ل الل ن  أ  الارلق اللامل اجتما  )ـــو ة  ســـمل ، ما الســـتاا ة مه خدمال الترجم  الاـــاول ،  -65
 نب)و ة غير  سمل  خالل الدن ة الحالل . 

 [.A/AC.105/L.322/Add.7ن ر في الو لي  لال الا على الايرال اإلوافل ، يرجى ال] -66
  

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -10 

أحا ل الل ن  علمام  مناقاـــــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق يدن  الل ن  نأســـــلوب عمل ا في  -67
 (.233-212، الايرال A/AC.105/1240المستيبل، التي ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل   

الارعـل  إلى اليرا  اـلذي كـاـجل ـقد ا خـذـ ة في  ن   ـا الـ اجـل  نالســــــــــــــتيه ـ د  يـبد كج في نأرــــــــــــــا ل الل ـن   -68
ــتيبل"، إل اح  الم ال  جدنلي أعمال الل نتيه الارعيتيه يند منت م عنواجة " ن  الل ن  نأســــــــلوب عمل ا في المســــــ

  َّ((. 321، الايرة A/74/20لمناقا  المسادل الاامل  لم الل متلد ة  

، A/AC.105/1240نأقرتل الل ن  ما صـد  عه الل ن  الارعل  مه قرا ال ن وصـلال  اـد  هذا البند   -69
 ، نالمرفق األنل(.233الايرة 
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http://undocs.org/ar/A/AC.105/2021/CRP.18
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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 ارجياستخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخ -11 

ــا   اليد ة النونل   -70 ــتخدام م)ـ ــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق  اسـ أحا ل الل ن  علمام  مناقاـ
 (.246-234، الايرال A/AC.105/1240في الاضا  الخا جي، التي ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل   

ــا   اليد ة النونل  نأق -71 ــلال الل ن  الارعل  نالارلق اللامل الملني  اســــتخدام م)ــ رل الل ن   يرلر ن وصــ
في الاضــا  الخا جي، الذي عان  الجليا  يرداســ  ســام أ. ها بلســو   المملك  المتحدة(،  ما في ذلل خط  عمل 

 ، نالمرفق ال اجي(.246، الايرة A/AC.105/1240الارلق اللامل المتلد ة السنوال الموسل   

نأقرتل الل ـن  ـ د ت  لض اـلدنل نإحـدى المن مـال الحكومـل  اـلدنلـل   لكف حـاللًـّا على إعـدا  صــــــــــــــكود  -72
إعدا     قاجوجل  ن ن لمل   قايل   اــــــد  أما  اســــــتخدام م)ــــــا   اليد ة النونل  في الاضــــــا  الخا جي، أن  ن ر في

ــلال المبا ئ  ــكود مه هذا اليبيل، آخذة  ليه العتبا  محتولال نميتضــ ــل صــ ــا   اليد ة  المت)ــ ــتخدام م)ــ  اســ
 النونل  في الاضا  الخا جي نإ ا  األما  الخا  يتطبليال م)ا   اليد ة النونل  في الاضا  الخا جي. 

ــدت ل الل ـن  على المـ  نأهمـل   ناـيذ اإل ـا  الطوعي لتمـا -73 ــا   اليـد ة نرــــــــــــ   الخـا  يتطبليـال م)ــــــــــــ
 النونل  في الاضا  الخا جي، الذي أعدت ة الل ن  الارعل   الرتراد ما الوكال  الدنلل  للطاق  الذ ل .

ــا  الخا جي  حتم نجو  آلل   -74 ــا   اليد ة النونل  في الاضــــــــ ــتخدام م)ــــــــ ن دي أ  الهتمام المت د   اســــــــ
على مسـتوى متلد  األ راف، نأجة ينبلي اإل يا  على الارلق  المووـوا  هذامسـتمرة لتبا ل من م للمللومال عه 

لمللومال ن با ل ا  لاللامل الملني  اســــــتخدام م)ــــــا   اليد ة النونل  في الاضــــــا  الخا جي يوصــــــاة محاال هاما 
 على ال)ليد الدنلي  اد  استخدام هذع التكنولوجلا. 

دا ال األ ض غير ميبول في وو  حالل الاال المبلغ  ن دي أ  استخدام م)ا   اليد ة النونل  في م -75
ــرل  نلبيئ  األ ض؛ نأ  إ ا  األما  غير كاف لتحديد   ــكل   ديدا للباـــــ ــطدامال المحتمل  التي  اـــــ عن ا نالصـــــ

 المس نللال يوووَّ ن دا د أي حال  حرج   ناد عه مما سال غير مس نل . 

 ها بلســــــــــــــو  في  الســــــــــــــيدنلح ل الل ن  أ  اجتماعا غير  ســــــــــــــمي للارلق اللامل قد عيد يرداســــــــــــــ   -76
على هامش الدن ة الرا ل  نالســــتيه لل ن  ي دف الن وض  لمل الارلق اللامل في إ ا    2021أيلول/ســــبتمبر  1

 خط  اللمل المتلد ة السنوال الموسل .
  

 الفضاء والصحة العالمية -12 

ل ن  علمام  مناقاــال الل ن  الارعل  في إ ا  البند المتللق  الاضــا  نال)ــح  اللالمل ، التي أحا ل ال -77
 (.256-247، الايرال A/AC.105/1240ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل   

هذا البند عه الل ن  الارعل  نفرلي ا اللامل الملني  نأقرتل الل ن  ما صد  مه  وصلال نقرا ال  اد  -78
 الاضــــا  نال)ــــح  اللالمل ، الذي اجليد يرداســــ  أجطوا  غا ســــبولر  ســــولســــرا(،  ما في ذلل التوصــــلال المتللي  
 الســــــــلاســــــــال نالت ا ب نالمما ســــــــال في م ال  ســــــــخير علوم ن كنولوجلا الاضــــــــا  ألغراض ال)ــــــــح  اللام  

 A/AC.105/1240 نالمرفق ال الث(.  256، الايرة 

مه األجاــط  المت)ــل   الاضــا  نال)ــح  اللالمل  نســلمل  ءســ ام علوم     الواســل  م موع  نلح ل الل ن  ال  - 79
ــح  اإل  ــادل  في الوقا   مه األمراض نمكافحت ا ن ل ل  صـ ــا  نالتطبليال الاضـ ــا  ن فاهة نملال   ن كنولوجلا الاضـ جسـ

ماــــاكل ال)ــــح  اللالمل ، نالن وض  البحول الطبل  نبالمما ســــال ال)ــــحل  ن وفير خدمال الرعا   ال)ــــحل  لتفرا   
 نالم تملال المحلل ،  ما في ذلل في المنا ق الرل ل  التي  يلُّ في ا فر  الح)ول على الرعا   ال)حل . 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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لاضـــا  نالتطبليال الاضـــادل  مه  ن  حيوي في الت)ـــدي ل ادح  نجوهل الل ن   ما لللوم ن كنولوجلا ا -80
ن ن  حاســـــم في المســـــاعدة على  تبا المخالطيه، ن حديد المنا ق المتد رة، نجمذج  اجتاـــــا  المرض   19-كوفيد

ــاعدة  ــال، فضـــال عه المسـ ــحل  عه  لد، نال )ـ ــ  اللمل عه  لد، ن وفير الخدمال ال)ـ ــد اجتيالة، نمما سـ ن صـ
 لى مااكل الل ل  الجتماعل . على التللر ع

  
دراسة الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه وتطبيقاته، بما في ذلك   - 13 

استخدامه في ميدان االتصاالت الفضائية، ودراسة سائر المسائل المتَّصلة بتطور االتصاالت الفضائية، مع إيالء  
 الحتياجات البلدان النامية ومصالحها، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت اعتبار خاص  

 
ــ  الطبللـ  الاي ـلادلـ    -81 ــال الل ـن  الارعـل  في إ ـا  البـند المتللق ـيد اســــــــــــ أحـا ـل الل ـن  علمـام  مـناقاــــــــــــ

في مـيدا   نالخوا  التينـل  للمـدا  الـ ايل  النســـــــــــــــب  لت ض ناســــــــــــــتخـدامة ن طبلـيا ة،  مـا في ذلل اســــــــــــــتخـدامة 
ــادل ، ما إيال  اعتبا  خا   ــالل الاضـ ــل  يتطو  ال )ـ ــادل المتت)ـ ــادر المسـ ــ  سـ ــادل ، ن  اسـ ــالل الاضـ ال )ـ
ــالح ا،  ن  مســـــاة يدن  ال حا  الدنلي لال )ـــــالل، التي ير  عرض ل ا في  لحتلاجال البلدا  النامل  نم)ـــ

 (.269-257، الايرال A/AC.105/1202 يرلر الل ن  الارعل   

ن أل  لض الوفو  أ  المدا  ال ايل  النســــب  لت ض هو مو    بللي محدن  ملرتض لخطر التاــــبا،   -82
د ،ممتا ي د ِّ  اسـتدام  األجاـط  الاضـادل  في  لل البيئ  ي نأجتة ينبلي  وخ ِّي اللدل ف ،نأ ت اسـتخدامة ينبلي أْ  يبررـت

إ ـاحتـة ل ملا الـدنل،  )ــــــــــــــرف الن ر عه قـد ا  ـا التينلـ  الحـاللـ ، ما إيال  اعتبـا  خـا  لحتلـاجـال البلـدا   
 النامل  نللموقا ال لرافي لبلض البلدا . 

  
 مشروع جدول األعمال المؤقَّت للدورة التاسعة والخمسين للجنة الفرعية العلمية والتقنية -14 

ــال الل ـن  الارعـل  في إـ ا  البـند المتللق  ماـــــــــــــرنا ـجدنل األعـمال الم ـقل أـحاـ ل الل ـن  علـمام  مـنا  - 83 قاـــــــــــ
 (. 274- 270، الايرال A/AC.105/1240لدن   ا التاسل  نالخمسيه، التي ير  عرض ل ا في  يرلر الل ن  الارعل    

، A/AC.105/1240الل ن  الارعل  مه  وصـلال نقرا ال  اـد  هذا البند  نأقرتل الل ن  ما صـد  عه  -84
 (. 274ن 273الاير ا  

ناســـتنا ام إلى مدانلل الل ن  الارعل  في  ن   ا ال امن  نالخمســـيه، ا تايل الل ن  على أ   ن ر الل ن   -85
  ه:البنو  التالل  في  ن   ا التاسل  نالخمسي الارعل  في 

 إقرا  جدنل األعمال. -1  

 اجتخاب الردلس. -2  

 كلم  الردلس. -3  

م  عه األجاط  الو نل . -4     با ل عام لآل ا  نعرض للتيا لر الميدت

 يرجاما األمم المتحدة للتطبليال الاضادل . -5  

 تنمل  الجتماعل  نالقت)ا    المستدام . سخير  كنولوجلا الاضا  ألغراض ال -6  

المسـادل المت)ـل   اسـتاـلا  األ ض عه  بلد يواسـط  السـوا ل،  ما في ذلل  طبليا ة ل)ـالص  -7  
 البلدا  النامل  نفي  صد ييئ  األ ض.

 الحطام الاضادي. -8  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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  عم إ ا ة الكوا ل يواسط  الن م الاضادل . -9  

  ال النُّ بم اللالمل  لسوا ل المالح .التطو ال األخيرة في م -10  

  يس الاضا . -11  

 األجسام اليرلب  مه األ ض. -12  

 استدام  أجاط  الاضا  الخا جي في األمد البليد. -13  

  ن  الل ن  نأسلوب عمل ا في المستيبل. -14  

 استخدام م)ا   اليد ة النونل  في الاضا  الخا جي. -15  

ــبما هو مبيه في خط  اللمل المتلد ة الســــــــنوال الموســــــــل    2022المير  للام  اللمل     حســــــ
للارلق اللـــامـــل الملني  ـــاســــــــــــــتخـــدام م)ـــــــــــــــــا   اليـــد ة النونلـــ  في الاضـــــــــــــــــا  الخـــا جي 

 A/AC.105/1240 مه المرفق ال اجي(( 5؛ نالايرة 246، الايرة 

 ا  نال)ح  اللالمل الاض -16  

حســـــــــــبما هو مبيه في خط  اللمل المتلد ة الســـــــــــنوال للارلق اللامل   2022 اللمل المير  للام    
 ؛ نالتذييل األنل(( 5، المرفق ال الث، الايرة A/AC.105/1202الملني  الاضا  نال)ح  اللالمل    

الطبللـ  الاي ـلادـل  نالخوا  التينـل  للمـدا  الـ اـيل ـ النســـــــــــــــب  لت ض ناســــــــــــــتخـدامة   اســــــــــــــ    -17  
ــادل  ــادر المسـ ــ  سـ ــادل ، ن  اسـ ــالل الاضـ ــتخدامة في ميدا  ال )ـ ن طبليا ة،  ما في ذلل اسـ
ــادل ، ما إيال  اعتبا  خا  لحتلاجال البلدا  النامل   ــل  يتطو  ال )ــــــالل الاضــــ المتت)ــــ

 ن  ال حا  الدنلي لال )الل.نم)الح ا،  ن  مساة يد

  موووا/يند منار  للنياش(   

 مارنا جدنل األعمال الم قتل للدن ة الستيه لل ن  الارعل  الللمل  نالتينل . -18  

م إلى ل ن  استخدام الاضا  الخا جي في األغراض السلمل . -19    التيرلر الميدت

نا اـيل الل ـن ، نفـيا لال ـااق اـلذي  م التوصــــــــــــــل إلـلة في اـلدن ة الرا لـ  ناأل بليه لل ـن  الارعـل  الللمـل   -86
(، على أ   كو  جدنة ال)ناع  24، المرفق األنل، الايرة  A/AC.105/890   2007في عام التي عيدل  نالتينل  
سـين م ا مكتر رـ ن  الاضـا  الخا جي في الدن ة التاسـل  نالخمسـيه لل ن  الارعل  عه مووـوا السـمانال التي 

 الحالك  نال ا د .
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