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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 الدورة التاسعة والخمسون 

    2022شباط/فبراير    18- 7فيينا،  
 مشروع التقرير   

 
 برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية  - ثانيا  

من جــدوا األامــاا، الم ن     5، نظرت اللعنــع العرة ــع فب البنــد  76/76وفقــا لقراا العمة ــع ال ــامــع   -1
 ت العضائ ع"."برنامج األمم المتحدة للتطب قا

من جدوا األاماا ممثل  االتحاد الروســـب ووندون  ـــ ا واللـــين والبند وال ا ا .   5وتكلَّم فب إطاا البند   -2
 وأثناء التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممثل  دوا أاضاء أخرى كلمات تت لق ببذا البند.

 لتاليين:واستم ت اللعنع العرة ع لل رضين اإليضاحيين ال لميين والتقنيين ا -3

 "أنشطع بناء القداات فب معاا التكن ل ج ات العغراف ع المكان ع فب البند"، قدمه ممثل البند؛ )أ( 

 "المباداة ال الم ع لل  اتل اللغيرة لطالب المدااس"، قدمه المراقب ان منظمع كاني س الدول ع.  )ب(  

 وكا  م روضا الى اللعنع العرة ع ما يلب: -4

وة المشــتركع بين األمم المتحدة والنم ــا  شــي  ت ــبير التطب قات العضــائ ع من أجل  تقرير ان الند  )أ(  
 (؛ A/AC.105/1254)   2021أيل ا/سبتمبر    9إلى    7النظم الغذائ ع، التب اقدت ابر اإلنترنت فب العترة من  

المشتركع بين األمم المتحدة واإلمااات ال رب ع المتحدة واالتحاد الدولب تقرير ان حلقع ال مل   )ب( 
اقتلـاديع، ح ا م ضـ " "اسـتكشـا   -للمالحع العضـائ ع  شـي  ت ـبير تكن ل ج ا العضـاء لتحقيق منافت اجتماة ع

ــاء: ملـــــــــــدا لفلبام واالبتكاا واالبتشـــــــــــا "، التب اقدت فب دبب، اإلمااات ال رب ع المتحدة، فب ا لعترة العضـــــــــ
 (؛A/AC.105/1256) 2021تشرين األوا/أبت بر  24إلى  22 من

المحل ـــــع"  )ج(   المعتم ـــــات  ــاء  بنـــ ــا :  الم ـــ أجـــــل  العضــــــــــــــــــاء من  "مشـــــــــــــرو"  اجتمـــــا"   ن ا   واقـــــع 
 (A/AC.105/C.1/2022/CRP.15 .) 
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 يقات الفضائيةأنشطة برنامج األمم المتحدة للتطب -ألف 
ــتذكرت اللعنع العرة ع أ  العمة ع ال امع أقرت، فب قراا ا   -5 ــطع بناء القداات المنع ة  76/76اســــ ،  ينشــــ

بلدا  فب إطاا برنامج األمم المتحدة للتطب قات العضـــائ ع، والتب وفرت منافت فريدة للدوا األاضـــاء، وال ســـ ما ال
 النام ع، المشاِاكع فب تلك األنشطع.

لْ ت مديرة مكتب شــاو  العضــاء البااجب اللعنع   7، الم ق دة فب  955وفب العل ــع   -6 شــباط/فبراير، ْأطع
 العرة ع الى حالع األنشطع التب يضطلت ببا المكتب فب إطاا برنامج األمم المتحدة للتطب قات العضائ ع.

العرة ع مت التقدير ما قدمته العبات المانحع التال ع منذ دواتبا ال ــا قع من م ــا مات نقديع والحظت اللعنع  - 7
االتحاديع النم ـاويع   واين ع، شـملت إاااة م فعين دو  مقابل ألنشـطع المكتب: شـركع إيربال للدفا" والعضـاء؛ وال  ااة 

 ج ا وال  ااة االتحاديع للشــاو  األواوب ع والدول ع للنم ــا؛  لشــاو  ال مل المناخب والبي ع والطاقع والنقل واالبتكاا والتكن ل 
؛ والق ات الع يع البرا يل ع؛ ومرك  التكن ل ج ا العضـــــائ ع التطب ا ع والعااب ع اللـــــغرى؛ وال كالع  Avio S.p.Aوشـــــركع 

؛ وحك مع فرن ـــــا؛  اللـــــين ع للرحالت العضـــــائ ع المي  لع؛ وودااة العضـــــاء ال طن ع اللـــــين ع؛ ووكالع العضـــــاء األواوب ع 
ــا؛ وم بد  ــا؛ وجام ع غراتس للتكن ل ج ا، النم ــــ ــبان ا؛ واالتحاد   ومدينع غراتس، النم ــــ ج ا الكنااي للعي ياء العلك ع، إســــ

ــ ات   ــاء الع ي؛ و ي ع ي اني م للبح  ؛ وم بد كيلدي  للرياضـــــــ ــا  العضـــــــ ــتكشـــــــ العلكب الدولب؛ وال كالع ال ا ان ع الســـــــ
بي شــــــ  للتكن ل ج ا، ال ا ا ؛ وجائ ة األمير ســــــلطا  بن ابد ال  ي    ل ل م الروســــــ ع؛ وم بد التطب ا ع التا ت ألباديم ع ا 

 ال الم ع للم ا ؛ وماس ع سييرا ن عادا؛ وحك مع ال اليات المتحدة. 

والحظــت اللعنــع العرة ــع أ  أنشـــــــــــــطــع بنــاء القــداات المنع ة فب إطــاا برنــامج األمم المتحــدة للتطب قــات   - 8
افت فريدة للدوا األاضــاء المشــااكع فب تلك األنشــطع، وال ســ ما البلدا  النام ع. والحظت اللعنع  العضــائ ع وفرت من 

العرة ع أيضـــا أ  ت افر حلقات دااســـ ع شـــبك ع وت ـــعيالت فيدي  للنشـــطع يمكن ال لـــ ا إليبا من خالا منلـــات  
 ا إلى تكن ل ج ــات العضـــــــــــــــاء إلكترون ــع مقــدمــع فب إطــاا البرنــامج ي يــد من قــداات البلــدا  النــام ــع الى ال لـــــــــــــ 

 واستبدامبا والى ت  ي  برامج ال ماالت الدااس ع الط يلع األمد فب معاا تدايس ال م وتكن ل ج ا العضاء. 

ــائـ ع مكن البرامج ال طنـ ع الم نـ ع   -9 والحظـت اللعـنع العرةـ ع أ  برـنامج األمم المتحـدة للتطب قـات العضــــــــــــ
والم اا  الى جمب ا أوســت ومن تحقيق م ــت يات أالى من التنم ع   التطب قات العضــائ ع من نشــر الم ل مات 

الى اللـــــــ يد ال طنب. والحظت اللعنع العرة ع أيضـــــــا أ  ا ل ات الماســـــــ ـــــــ ع ال طن ع التب تحركبا احت اجات  
االقتلــــادي، وت ــــااد الى ت  ي  التنم ع  -الم ــــت ملين يمكن أ  ت  ــــر وضــــت برامج لضــــما  األمن االجتمااب

 االستبدام الم اوا للم ااد الطب ة ع، وتح ين الح كمع، ودام الحد من مباطر الك اا .الم تدامع و 

والحظت اللعنع العرة ع أنه فب إطاا مباداة تكن ل ج ا العضــاء األســاســ ع، وبالت او  مت مكتب شــاو   -10
للمشـااكع فب برنامج العضـاء البااجب، ي الـل م بد كي شـ  للتكن ل ج ا ت فير فرل للطالب من البلدا  النام ع 

 ال مالع الم ن   "الدااسات ال ل ا  شي  تكن ل ج ات ال  اتل النان يع".

وأحاطت اللعنع العرة ع المًا   ـــل ـــلع تعااب برج اإلســـقاط، و ب برنامج  ماالت دااســـ ع تا ت لمكتب  -11
ع والعااب ع اللــــــغرى والمرك  شــــــاو  العضــــــاء البااجب، يونعَّذ  الت او  مت مرك  التكن ل ج ا العضــــــائ ع التطب ا  

ــغرى   جراء تعااب فب برج  ــ ا العااب ع اللــــــ ــاء الع ي، حيي يمكن للطالب أ  يداســــــ ــاو  العضــــــ األلمانب لشــــــ
ــا  ع لبرنامج ال ماالت، فا   منحع ال مالع فريق من العام ع الب ل ك ع الكاث ل ك ع بدولع  ــقاط. وفب الدواة ال ـ لفسـ

 .2022خالا امل ع اخت اا تناف  ع، ومن المت قت أ  يعري تعربته فب اام ب ل ك ا المت ددة الق م ات، من 

ــي س،   - 12  والحظـت اللعـنع العرةـ ع أ  ســـــــــــــ اـتل كي ب ــــــــــــــات التب ط اتبـا أفرقـع من كينـ ا وغ ات مـاال وم ايشـــــــــــ
ــاء الدول ع من خالا برن  ــرت من محطع العضـ امج الت او  بين  العائ ة  الع الت األولى والثان ع والثالثع، الى الت الب، نوشـ
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ــات من نم طع التعااب ال ا ان ع، الم رو  ــ اتل كي ب ـــ ــي  إطالت ســـ ــم "بيب كي ب"، األمم المتحدة وال ا ا   شـــ من   فع  اســـ
محطع العضاء الدول ع. وت كف حال ا أفرقع من إندون   ا وجمب ايع م لدوفا ومنظ مع التكامل بين دوا أمريكا ال سطى 

 (SICA العائ ة فب الع الت ا ،)  لثالثع والرا  ع والبام ــــع، الى الت الب، الى تط ير ســــ اتل كي ب ــــات البالــــع ببا فب
" ألــــــــبس أداة أســــــــاســــــــ ع لبناء القداات فب معاا  كيب كي ب  إطاا البرنامج. والحظت اللعنع العرة ع كذلك أ  برنامج " 

كشـــا  العضـــاء الع ي أالنا فب  ال م وتكن ل ج ا العضـــاء، وأ  مكتب شـــاو  العضـــاء البااجب وال كالع ال ا ان ع الســـت 
، كما أضـــــافا فرلـــــع ت ل م ع جديدة 2024" حتى نبايع كان   األوا/دي ـــــمبر  كيب كي ب الك اللـــــدد تمديد برنامج " 

 ". بيب كي بت مى "أباديم ع  

خالا   والحظت اللعنع العرة ع اســـــتمراا الت او  بين مكتب شـــــاو  العضـــــاء البااجب وحك مع اللـــــين، من  - 13
ال كالع اللـين ع للرحالت العضـائ ع المي  لع، فب تنعيذ مباداة الت او  بين األمم المتحدة واللـين  شـي  اسـتبدام محطع  
بل ال لـ ا إلى العضـاء للعم ت. ويبد   ذا األسـل ب الت اونب المبتكر   العضـاء اللـين ع، ضـمن إطاا مباداة إتاحع سـو

ــرافب إلى ت ويد ال لماء من مبتلف أنح  ــتشــ ــاء  واالســ ــع الى متن محطع العضــ ــع إلجراء تعااببم البالــ اء ال الم  عرلــ
اللــــين ع، مما يعتس  اب المشــــااكع فب أنشــــطع اســــتكشــــا  العضــــاء أمام جم ت البلدا  وي ــــتحد  نم اجا جديدا لبناء  
 القداات فب معاا ال م وتكن ل ج ا العضـــــاء. وكانت العرلـــــع األولى إلجراء تعااب الم ع الى متن محطع العضـــــاء 

اللـين ع متاحع لعم ت الدوا األاضـاء، وخلـ لـا البلدا  النام ع. وكنت عع ل مل ع تقديم الطلبات والمبايرة بينبا، وقت 
االخت اا الى ت  ع مشاايت لتنعيذ ا الى متن المحطع العضائ ع اللين ع فب الدواة األولى. وتشااك فب  ذ  المشاايت  

اضاء فب منطقع آس ا والمح ط البادئ وأواوبا وأفريا ا وأمريكا الشمال ع  دولع من الدوا األ   17ماس ع من    23الت  ع  
 . 2023وأمريكا العن ب ع. وستورسل التعااب األولى إلى المحطع العضائ ع اللين ع فب أوائل اام  

ــلع تعااب العااب ع المعرطع ) -14 ــل ــ (، و ب برنامج  ماالت HyperGESوأحاطت اللعنع العرة ع المًا   ــ
ا ت لمكتب شاو  العضاء البااجب ويونعَّذ  الت او  مت وكالع العضاء األواوب ع. وفب إطاا  ذا البرنامج،  دااس ع ت 

يمكن للطالب الت لــل إلى فبم أفضــل لتيثير العااب ع الى النظم وولــف الك التيثير   جراء تعااب فب مرفق  
واوبب لبح   وتكن ل ج ـا العضـــــــــــــــاء التـا ت أجب ة الطرد المرك ي اات القطر الكبير، الكـائن فب مقر المرك  األ

ان الـعائ  ـ ال مـاـلع    2020ل كـاـلع العضــــــــــــــاء األواوبـ ع، اـلذي يقت فب ن ادـفاـيك،   لـندا. وأوالن فب ح يرا /ي نـ ه  
ــلع العااب ع المعرطع، واختير فريق من جام ع ما يدوا فب تايلند الى أســــــاس   ــل ــــ ــ ع األولى فب إطاا ســــ الدااســــ

(، و   نبــات مـائب.  watermealاســـــــــــــــع آثـاا العــااب ــع المعرطـع الى نبــات دقيق المــاء )المقترح الـذي قـدمـه لـدا 
. ونوشر إاال  جديد ان 2022وي كف العريق حال ا الى تط ير تعربته ومن المت قت أ  يعري التعربع فب اام 

 .2022، الى أ  يق م العائ  أيضا بتنعيذ التعربع فب اام 2021العرل فب اام 

عنع العرة ع الما ببرنامج الم ـاادة التقن ع المشـترك بين األمم المتحدة وشـركع إيربال للدفا"  وأحاطت الل  - 15
والعضـاء  شـي  منلـع برت ل مي  البااج ع الم ج دة الى متن محطع العضـاء الدول ع. ويت س البرنامج العرلـع للدوا  

برت ل مي ، وســيتلقى العائ  الذي  األاضــاء، من خالا امل ع اخت اا تناف ــ ع، أل  ت ــتضــا  حم الت الى منلــع 
يقت ال ه االخت اا طائعع شـــــــــاملع من خدمات الب ثات ت فر ا شـــــــــركع إيربال للدفا" والعضـــــــــاء. والعائ و  األوائل 

 وكالع العضاء الملريع، ووكالع العضاء الكين ع، وو ااة ال ل م والتكن ل ج ا واالبتكاا فب أوغندا.   م 

(  Vega-Cســــــــــــــب )-مـا ببرنـامج الت ـاو   ـاســــــــــــــتبـدام مركبـع اإلطالت ف غـاوأحـاطـت اللعنـع العرة ـع ال -16
. ويبد  البرنامج إلى إتاحع العرلـــــــع، من خالا امل ع تناف ـــــــ ع، Avio S.p.Aينعذ  الت او  مت شـــــــركع  الذي

للماســـــــ ـــــــات الت ل م ع والبحث ع فب البلدا  النام ع التب ط ات ســـــــاتال من ســـــــ اتل كي ب ـــــــات من حعم الثال  
ــرين األوا/3U) وحدات ــدا اإلاال  األوا ان العرل فب تشـ ــاتل فب المداا. ولـ  ( أو أقل، أ  تطلق الك ال ـ
 ، وتوعرى حال ا امل ع اخت اا أولب.2021ن  ا /أبريل   4وأغلق  اب التقديم فب  2020أبت بر  
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( الـذي ينعـذ  مكتـب ISONscopeوأحـاطـت اللعنـع العرة ـع المـا ببرنـامج الت ـاو  لت فير التل ـــــــــــــك بـات )  - 17
شـــاو  العضـــاء البااجب  الت او  مت م بد كيلدي  للرياضـــ ات التطب ا ع التا ت ألباديم ع ال ل م الروســـ ع. ويبد  
 البرنامج إلى تبي ع العرلـــــع للماســـــ ـــــات األباديم ع والبحث ع، من خالا امل ع تناف ـــــ ع، لتلقب تل ـــــك بات لـــــغيرة  

ــدا أوا إاال  ان العرل فب كــان   ومــا يرتبط ببــا من بنــاء القــداات فب م   الثــانب/ عــاا الم العلــك. وقــد لـــــــــــــ
 ، والعائ ا  اللذا  وقت اليبما االخت اا  ما وكالع العضاء الكين ع ومرك  ال ل م األساس ع فب ن عيريا. 2021يناير  

م ت"، والحظت اللعنع العرة ع أ  البرنامج ي الــــل تنعيذ مباداة "إتاحع ســــبل ال لــــ ا إلى العضــــاء للع -18
التب ترك  الى تط ير قداات الدوا األاضــــاء الى االســــتعادة من منافت العضــــاء، وتت س للشــــركاء فرلــــا  حث ع 
لتط ير التكن ل ج ات الال مع إلاســــاا م دات إلى العضــــاء، وومكان ع ال لــــ ا إلى مرافق أاضــــ ع ومداايع فريدة 

ان ع ال لـــــــــ ا إلى الب انات العضـــــــــائ ع وتلقب من ن ابا  غ ع إجراء تعااب فب معاا العااب ع اللـــــــــغرى، وومك
 التدايب الى استبدامبا،  ما فب الك استبدام الب انات العلك ع.

ــتبدام  -19 ــا أ  البرنامج يبد ، من خالا الت او  الدولب، إلى الترويج الســـــ والحظت اللعنع العرة ع أيضـــــ
ــاديع واال ــائ ع ألغراق التنم ع االقتلــــــــــ ــتدامع فب البلدا  النام ع، التكن ل ج ات والب انات العضــــــــــ جتماة ع الم ــــــــــ

ــاء فب تلك البلدا ؛ وت ة ع متبذي القرااات   ان ــاء أو تدة م القداات الى اســــــتبدام تكن ل ج ا العضــــ طريق إنشــــ
 شـــــــــــــــي  نعــااــع التكلعــع والمنــافت اإلضـــــــــــــــاف ــع التب يمكن الحلــــــــــــــ ا اليبــا من تلــك التكن ل ج ــات والب ــانــات؛  

 اكاء ال اب بتلك المنافت.أنشطع الت الل من أجل إ وت  ي 

ضمن   2021وأشاات اللعنع العرة ع كذلك إلى النشاطين التاليين اللذين اضطلت ببما المكتب فب اام  -20
 إطاا برنامج األمم المتحدة للتطب قات العضائ ع،  الت او  مت دوا أاضاء ومنظمات دول ع:

 شـــــــي  ت ـــــــبير التطب قات العضـــــــائ ع من أجل  الندوة المشـــــــتركع بين األمم المتحدة والنم ـــــــا   )أ( 
 الغذائ ع؛ النظم

حلقع ال مل المشــــــــتركع بين األمم المتحدة واإلمااات ال رب ع المتحدة واالتحاد الدولب للمالحع   )ب( 
اقتلـاديع، ح ا م ضـ " "اسـتكشـا  العضـاء: -العضـائ ع  شـي  ت ـبير تكن ل ج ا العضـاء لتحقيق منافت اجتماة ع

 االبتكاا واالبتشا ".ملدا لفلبام و 

ــاء البـااجب نظم، أو مـا  اا ينظم، ف ـالـ ات لبـناء  -21 وأوبلغـت اللعـنع العرةـ ع ـ ي  مكـتب شــــــــــــــاو  العضــــــــــــ
القداات،  ما فب الك ضــــــــــمن إطاا برنامج األمم المتحدة للتطب قات العضــــــــــائ ع، مت حك مات كل من إســــــــــبان ا 

والنم ــــــــــــــــا، وكــذلــك مت االتحــاد الــدولب للمالحــع العلك ــع.    واإلمــااات ال رب ــع المتحــدة والبرا يــل وغــانــا ومنغ ل ــا
ــائ ع إلدااة   وســـــ   ــ ت التال ع: الحل ا العضـــ ــتقبل القريب الى الم اضـــ ــتمل الع ال ات الم مت اقد ا فب الم ـــ تشـــ

الم ااد المائ ع؛ والنظم ال الم ع ل ـــــ اتل المالحع؛ وطقس العضـــــاء؛ وت ـــــبير العضـــــاء من أجل ال مل المناخب؛ 
ــائ ع. وأحاطت اللعنع العرة ع الما  ي  المكتب الق وبناء ــاء والتطب قات العضـــــــــــ داات فب معاا تكن ل ج ا العضـــــــــــ

 ، تقااير وم ل مات إضاف ع ان تلك الع ال ات.2023س قدم إليبا فب الدواة ال تين، المقرا اقد ا اام  

ودواات ـتدايبـ ع وحلقـات   والحظـت اللعـنع العرةـ ع أـنه، إلى جـاـنب مـا اقـدـته األمم المتحـدة من ماتمرات -22
، نعَّذ مكتب شــــــاو  العضــــــاء 2022وما ت مت اقد  منبا فب اام   2021امل وحلقات دااســــــ ع وندوات فب اام  

ــائ ع،  ــمن إطاا برنامج األمم المتحدة للتطب قات العضــ ــطع أخرى ضــ ــطع أخرى أو يبطط لتنعيذ أنشــ البااجب أنشــ
 مت التركي  الى ما يلب:

بـناء القـداات فب البـلدا  الـنامـ ع من خالا المراب  اإلقل مـ ع لـتدايس ال م تقـديم اـلدام لعب د   )أ( 
 وتكن ل ج ا العضاء، المنت بع إلى األمم المتحدة؛
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تدة م برنامعه البال  ال ماالت الدااســـــــــ ع الط يلع األمد  حيي يشـــــــــمل ت فير الدام لتنعيذ  )ب( 
 مشاايت اائدة؛

 م ت أنشطته؛ضما  مراااة المنظ ا العن انب فب ج )ج( 

 ت  ي  مشااكع الشباب فب األنشطع العضائ ع؛ )د( 

 ت  ي  إمكان ع ول ا األشبال اوي اإلااقع إلى العضاء؛ )ه( 

دام أو اســتبالا مشــاايت اائدة كمتا  ع ألنشــطع البرنامج فب معاالت اال تمام اات األول يع  )و( 
 لدى الدوا األاضاء؛

طلب، إلى الدوا األاضــــــــــــــاء و ي ات منظ مع األمم المتحدة تقديم المشــــــــــــــ اة التقن ع، اند ال ) ( 
 ووكاالتبا المتبللع وولى المنظمات ال طن ع والدول ع الم ن ع؛

 تح ين إمكان ع ال ل ا إلى الب انات والم ل مات األخرى اات الللع  العضاء؛ )ح( 

 االقتضاء.تطبيق نبج متكامل ومت دد القطااات  شي  األنشطع، ح ب  )ط( 

وأشـــــــــاات اللعنع العرة ع أيضـــــــــا إلى أبر  أنشـــــــــطع المراب  اإلقل م ع لتدايس ال م وتكن ل ج ا العضـــــــــاء،  - 23
ــاء  ــبع إلى األمم المتحدة، و ب: المرك  اإلقل مب األفريقب لتدايس ال م وتكن ل ج ا العضــــــ  اللغع اإلنكلي يع،  - المنت ــــــ

 اللغع العرن ـــــــــــ ع، ومرك  تدايس ال م وتكن ل ج ا    -   ج ا العضـــــــــــاء والمرك  اإلقل مب األفريقب لتدايس ال م وتكن ل 
ب،  العضاء فب آس ا والمح ط البادئ، والمرك  اإلقل مب لتدايس ال م وتكن ل ج ا العضاء فب أمريكا الالتين ع والكاايب 

وتكن ل ج ا العضــاء  والمرك  اإلقل مب لتدايس ال م وتكن ل ج ا العضــاء لغربب آســ ا، والمرك  اإلقل مب لتدايس ال م 
 فب آس ا والمح ط البادئ )اللين(. 

والحظت اللعنع العرة ع أ  المرك  اإلقل مب لتدايس ال م وتكن ل ج ا العضـــــاء فب آســـــ ا والمح ط البادئ  - 24
االتلـاالت   للدااسـع فب ثالثع تبلـلـات،  ب   2021طالبا فب اام   35)اللـين(، )التا ت للمم المتحدة(، اسـتقدم 

ونظم المالحع ال ــــــاتل ع ال الم ع، واالســــــتشــــــ اا ان   د ونظم الم ل مات العغراف ع، وتكن ل ج ا ال ــــــ اتل   ال ــــــاتل ع 
داجع الدكت اا . ووضــافع   طالب فب برامج لنيل  10طالبا فب برامج لنيل داجع الماج ــتير و   25اللــغيرة، من بينبم  

 واساالتبم بنعاح وتبرج ا.  طالب دكت اا  ان أطروحاتبم   4طالب ماج تير و  24إلى الك، دافت  

، النت عــع اإليعــاب ــع التب  76/ 76واوبِ رت اللعنــع العرة ــع  ــي  العمة ــع ال ــامــع الحظــت  ــاات ــاح، فب قراا ــا   - 25
- اء فب المنطقع األواوب ع خللـــــــت إليبا   ثع التقي م  شـــــــي  إنشـــــــاء مرك  إقل مب جديد لت ل م ال م وتكن ل ج ا العضـــــــ 

ــا ال فد الذي وجه انتبا  اللعنع العرة ع إلى الك أنه  معرد انتباء االتحاد الروســــــــــب من جم ت  ــي يع. واأى أيضــــــــ ا ســــــــ
ــتك   أمانع المرك  اإلقل مب جا  ة للت   ت الى اتعات  ــتقبل القريب، ســــــ اإلجراءات الداخل ع، المنتظر إنعا  ا فب الم ــــــ

 ة. انت اب للمم المتحد 
  

 التعاون اإلقليمي واألقاليمي -باء 
، الى أ  الت او  الى الل يدين  82/ 74استذكرت اللعنع العرة ع أ  العمة ع ال امع قد شددت، فب قراا ا   - 26

ــاســــــب لتدة م  ــائ ع أمر أســــ ــاء البااجب، اإلقل مب واألقال مب فب معاا األنشــــــطع العضــــ ــلم ع للعضــــ االســــــتبدامات ال ــــ
. وتحا قًا  2030 ولم ـاادة الدوا األاضـاء فب تنم ع قدااتبا العضـائ ع، واإلسـبام فب تنعيذ خطع التنم ع الم ـتدامع ل ام 

م اادة ال مع  لبذ  الغايع، طلبت العمة ع ال امع إلى المنظمات اإلقل م ع الم ن ع وأفرقع الببراء التا  ع لبا أ  تقدم أي  
اللــــدد، أشــــاات العمة ع ال امع إلى    ذا  لتمكين البلدا  من تنعيذ الت لــــ ات اللــــاداة ان الماتمرات اإلقل م ع. وفب 

 أ م ع مشااكع المرأة الى قدم الم اواة مت الرجل فب جم ت م ادين ال ل م والتكن ل ج ا. 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
http://undocs.org/ar/A/RES/74/82
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 ألفريقب" ســـــــــــ  قد فب نيروبب فب أيل ا/وأحاطت اللعنع العرة ع الما  ي  منتدى "أســـــــــــب " العضـــــــــــاء ا -27
، وســي فر محعال ابتكاايا للعبات لــاحبع الملــلحع فب لــنااع العضــاء األفريا ع للتداوا  شــي  2022ســبتمبر 

ت ســـــ ت لـــــنااع العضـــــاء فب أفريا ا وتدة م العب د الرام ع إلى ت  ي  وتمكين الت او  الدولب وف ما بين البلدا  
 لعضائ ع.األفريا ع  شي  األنشطع ا

والحظت اللعنع العرة ع أيضــا أ  الدواة ال ــا  ع وال شــرين للملتقى اإلقل مب ل كاالت العضــاء فب آســ ا  -28
والمح ط البادئ، ح ا م ضــــــ " "ت ســــــ ت نطات االبتكاا العضــــــائب من خالا الشــــــرابات المتن اع"، اوقدت ابر 

 .2021األوا/دي مبر   كان    3تشرين الثانب/ن فمبر إلى  30اإلنترنت فب العترة من 

ــ ا والمح ط  -29 ــائب  سـ ــر لمعلس منظمع الت او  العضـ والحظت اللعنع العرة ع أ  االجتما" البامس اشـ
. وقد وافق المعلس الى خطع تنعيذ  2021تشــــــــرين الثانب/ن فمبر   11إلى  9البادئ اقد ان  و د فب العترة من 

، والى ت ديل ق ااد 2025-2021مح ط البادئ للعترة المشـــــاايت البالـــــع  منظمع الت او  العضـــــائب  ســـــ ا وال
 األنشطع الت اون ع لمنظمع الت او  العضائب  س ا والمح ط البادئ.

  
 تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة  - ثالثا  

من جــدوا األامــاا، الم ن     6، نظرت اللعنــع العرة ــع فب البنــد  76/76وفقــًا لقراا العمة ــع ال ــامــع   -30
 "ت بير تكن ل ج ا العضاء ألغراق التنم ع االجتماة ع واالقتلاديع الم تدامع".

- )جمب ايعمن جدوا األاماا ممثل  كل من االتحاد الروسـب ووسـرائيل وويرا   6وتكلَّم فب إطاا البند   -31
الب ل عاايع( واللـين وك با وك ل مب ا والمك ـ ك –إلسـالم ع( وباب ـتا  وتايلند والع ائر وفرن ـا وفن ويال )جمب ايعا

 والبند. وأثناء التبادا ال ام لآلااء، ألقى ممثل  دوا أاضاء أخرى كلمات تت لق ببذا البند.

 التقن ع التال ع:واستم ت اللعنع العرة ع لل روق اإليضاح ع ال لم ع و  -32

التا  ع للبرنامج األواوبب  1-"خدمع الــد الك ضــانات ال الم ع العديدة ب اســطع الب ثع ال ــاتل ع ســنتينل )أ(
 لرلد األاق )ب برن ك س("، قدمه ممثل النم ا؛

": تكن ل ج ا اائدة من آل ع ت  ــير التكن ل ج ا لتحقيق SDGSAT-1"ســاتل التنم ع الم ــتدامع " )ب( 
 لتنم ع الم تدامع"، قدمه ممثل اللين؛أ دا  ا

 "تنم ع العضاء فب  اااغ اي"، قدمه ممثل  اااغ اي؛ )ج( 

"تنم ع اإلمكانات البشـــــريع فب معاا ال م وتكن ل ج ا العضـــــاء من أجل التنم ع الم ـــــتدامع"،   )د( 
 قدمه ممثل االتحاد الروسب؛

والمباداات الم ـــــــــتقبل ع لبناء قداات جيل الشـــــــــباب"،  "مشـــــــــرو" ال ـــــــــ اتل اللـــــــــغيرة للطالب   )ه( 
 المراقب ان منظمع الت او  العضائب  س ا والمح ط البادئ. قدمه

ــا الى اللعـنع العرةـ ع واقع اجتـما" تتضـــــــــــــمن التقرير ان اجتـما" الببراء المشـــــــــــــترك بين  - 33  وكا  م روضـــــــــــ
مباداة "العضــــــاء من أجل المرأة "، ان م ضــــــ " "المباداات    األمم المتحدة والبرا يل واإلمااات ال رب ع المتحدة فب إطاا 

  2021أبت بر    تشـــــــــــــرين األوا/  22و   21والتحـدـيات والعرل المطروحـع أمـام المرأة فب العضـــــــــــــاء"، اـلذي اـقد ي مب  
 (. A/AC.105/C.1/2022/CRP.19فب دبب، اإلمااات ال رب ع المتحدة ) 

ــا  - 34 ة من ون  ت اللعنع العرة ع  ما لتكن ل ج ا العضــــ ــتمدَّ ــائ ع والب انات والم ل مات الم ــــ ء والتطب قات العضــــ
ــ اســــات   ــتدامع من ن اح مبتلعع، مثل تح ــــين امل ات لــــ ت وتنعيذ ال ــ ــاء من   مع فب معاالت التنم ع الم ــ العضــ

https://undocs.org/ar/A/RES/76/76
https://undocs.org/ar/A/RES/76/76


A/AC.105/C.1/L.394/Add.3 
 

 

V.22-00652 7/7 

 

  وبرامج ال مل المت لقع  معاالت حمايع البي ع، وودااة األااضـــب والم ا ، واســـتلـــالح األااضـــب المتد  اة واألااضـــب 
الب ا، والتنم ع الحضـــــــــــــريع والريك ع، والنظم اإليك ل ج ع البحريع وال ـــــــــــــاحل ع، والراايع اللـــــــــــــح ع، وتغير المنا ،  

ــت ع،   والحد  ــدي للط اائ، والطاقع، والبنى التحت ع، والمالحع، والنقل والبدمات الل ج ـــــــــ من أخطاا الك اا  والتلـــــــــ
ــد ال ـــــــــــــي مب،   ــات االتلــــــــــــــــاا فب الري ، والرلــــــــــــــ ــدمـ ــع،  وخـ ــديـ ــاا العليـ ــع، والثل ج واألنبـ وودااة الم ااد الطب ة ـ

 البي ل جب، وال اااع، واألمن الغذائب.  والتن " 

وأشــــــاات اللعنع العرة ع أيضــــــا، فب الك ال ــــــ ات، إلى الم ل مات التب قدمتبا الدوا ان اســــــتبدامبا   -35
ع الم ــــــتدامع، وكذلك ان إجراءاتبا  للمنلــــــات العضــــــائ ع والنظم ال ــــــاتل ع داما للتنم ع االقتلــــــاديع واالجتماة  

ــاء فب تلب ع االحت اجات اإلنمائ ع  وبرامعبا الرام ع إلى  يادة واب المعتمت بدوا تطب قات ال م وتكن ل ج ا العضـ
وتح ــــــــين فبمه لبذا الدوا، وان أنشــــــــطع الت او  الرام ع إلى بناء القداات من خالا الت ل م والتدايب فب معاا  

 م وتكن ل ج ا العضاء ألغراق التنم ع الم تدامع.استبدام تطب قات ال  

والحظت اللعنع العرة ع أ  اللعنع،  االشــــتراك مت لعنتيبا العرايتين وبدام  من مكتب شــــاو  العضــــاء   -36
 البااجب، من ٌط ببا دوا أساسب فب ت  ي  الت او  الدولب وبناء القداات دامًا للتنم ع االقتلاديع واالجتماة ع.

ــائـ ع  واأت    -37  ض ال ف د أ  من األ مـ ع  مكـا  ت  ي  الت ـاو  اـلدولب بين البـلدا  اات القـداات العضــــــــــــ
ــاء وولى  ــاء من أجل دامبا فب جب د ا المبذولع لل لــــــ ا إلى العضــــ ــ ع فب قطا" العضــــ المتقدمع والبلدا  الناشــــ

ــاء، وت  ــــــــير نقل الم اا  والتكن ل ج ا، فضــــــــال ا ــتمدة من العضــــــ ن تبادا الببرات فب  الب انات والبح   الم ــــــ
 استبدام التكن ل ج ا العضائ ع ألغراق التنم ع الم تدامع.

ــع برابا   76/76من قراا العمة ع ال امع  11ووفقًا للعقرة   -38 ، ان قد العريق ال امل العامت معددًا برئاســــــــ
 تش  ا  )البند(.

ــباط/فبراير   وأقرَّت اللعنع -39 ــتبا الم، الم ق دة فب الم شـــ ، تقرير العريق ال امل 2022العرة ع فب جل ـــ
 العامت، الذي يرد فب المرفق األوا لبذا التقرير.
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