
 A/AC.105/C.1/L.386/Add.7  األمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 

Distr.: Limited 

27 April 2021 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

290421    290421    V.21-02852 (A) 

*2102852*  

 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة والخمسون 

    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 
 مشروع التقرير   

 
                                                       التطورات األخيرة في مجال الن ظ م العالمية لسواتل المالحة  - سابعا  

من جــدوا األامــاا، الم ن ن  9، نظرت اللعنــع العرةيــع فب ال نــد 75/92                           وفقــا  لقراا العمةيــع ال ــامــع  -1
                                                                                                        "التط اات األخيرة فب معاا الن ظ م ال الميع لســ ا ل المة"ع"، واعــت رســل مســاةل مت لقع االلعنع الدوليع الم نيع 
االنظم ال الميع لســـــــــ ا ل المة"ع لاللعنع الدوليعر، والتط اات األخيرة فب معاا النظم ال الميع لســـــــــ ا ل المة"ع 

 .و ط يقا ها العديدة

ــين وكينيا   9                     و كل م فب إطاا ال ند  -2 ــيا واليــ من جدوا األاماا ممثل  كل من اال حاد الروعــــب ونندونيســ
والمكســــــــي  والهند وال الحات المتحدة واليااان. وأبنال التاادا ال ا  لقاال، ألقد ممثل  دوا أا ــــــــال أخر  كلمات 

  ت لق بهذا ال ند.

"، BeiDou ـــا"ب  قنب م ن ن " ط ا نظا  المة"ع الســـا لب واعـــتم ل اللعنع العرةيع إلد اري إح  -3
 قدمته ممثلع اليين.

فب إطاا خطع  2020واري الد اللعنع العرةيع  قرير األمانع ان األنشــطع الم ــطلا بها فب اا   -4
 ر.A/AC.105/1237امل اللعنع الدوليع الم نيع االنظم ال الميع لس ا ل المة"ع ل

                      ي د  ي دواا  فااة  فب   ل الخااجب لالمكتبر ال يزااوال"ظل اللعنع العرةيع أن مكتب شـــــــــــ ون الع ـــــــــــا -5
                                                                                   يسير الت اون والت اصل بين مقد  مب ومست ملب خدمات الن ظ م ال الميع لس ا ل المة"ع.

ــ ا ل  -6 ــتخدا  النظم ال الميع لسـ وأاربل اللعنع العرةيع ان  قديرها للمكتب لما ي ذله من جه د لترويج اعـ
                                         يم الم ل مات، خي صا  فب ال لدان الناميع.المة"ع من خةا مااداا ه فب معاا بنال القداات و  م

وال"ظل اللعنع العرةيع ااا ياح أن األفرقع ال املع التاا ع للعنع الدوليع واصــــــــــــــلل  نعيذ خط  املها.   -7
وال"ظل اللعنع العرةيع التقد  المحرز فب ال مل الد  حقيق الت افق والقابليع للتشـــ يل ال ينب بين النظم ال الميع 

"ع والد "ماحع أطياف الترددات والكشـــــــــا ان التداخةت والتختيا من "د ها. كما أ"رز  قد  لســـــــــ ا ل المة

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1237
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نح  وســــــــــــا كتيب  قنب ان أهميع "ماحع أطياف الترددات التب  ســــــــــــتخدمها النظم ال الميع لســــــــــــ ا ل المة"ع 
 والكشا ان التداخةت والتختيا من "د ها.

ــاةيع   أامالها الراميعواصــــلل   وال"ظل اللعنع العرةيع أن اللعنع الدوليع -8 ــال "يز للخدمات الع ــ إلد إنشــ
المت ددة النظم ال الميع لســــ ا ل المة"ع القابلع للتشــــ يل ال ينب، مما عــــيمكن من  حســــين المة"ع فب ال مليات 

 الع اةيع المق لع خااج المداا الثابل االنساع لألاي أو "تد فب الا ثات القمريع.

رةيع أن مكتب شــ ون الع ــال الخااجب عــ ف حســت ــيا االجتماش الخام  اشــر وال"ظل اللعنع الع -9
 .2021 شرين األوا/أكت بر  1أيل ا/ع تم ر إلد  27للعنع الدوليع فب فيينا، فب العترة من 

وال"ظـل اللعـنع العرةـيع أن ال الـحات المتحـدة   اصــــــــــــــل ال مـل الد  حســــــــــــــين ـقداات وخـدمـات نظـامهـا  -10
، التب   ث اإلشـــــااة GPS Block IIIر من خةا دمج العيل القاد  من الســـــ ا ل،  GPSقا لال المب لتحديد الم ا
ــا لين من عـــــ ا ل  L1Cالمدنيع الثالثع،  ــا يع  2020قد أطلقا فب اا    Block III. ول "ظ أن عـــ وأن عـــــ ا ل إســـ

فب القطاش عــــــــتتاح فب األشــــــــهر والســــــــن ات المق لع ما  قد  جه د التحديث. وباإلســــــــافع إلد  ل  التحســــــــينات 
ــيع للنظا  ال المب لتحديد  ــلل ال الحات المتحدة جه دها الراميع إلد  حديث نظا  المرا اع األاســـ ــاةب، واصـــ الع ـــ

 .Block IIIالم اقا لدام القداات العديدة التب  تيحها ع ا ل 

ديد الم اقا وال"ظل اللعنع العرةيع أن ال الحات المتحدة   تز  م اصـــلع  حســـين دقع النظا  ال المب لتح -11
و  افر إشـــــااا ه من خةا  حســـــين أدال الســـــ ا ل المحدبع. و  تز  ال الحات المتحدة م اصـــــلع بث إشـــــااات النظا  
ال المب لتحديد الم اقا دون فري اع   مااشرة الد المست ملين، وهب ملتزمع ااإلاقال الد ذل  النظا  ال المب 

 لنظم ال الميع لس ا ل المة"ع.                                            اكيزة  أعاعيع فب المنظ مع الدوليع الناشئع ل

وال"ظل اللعنع العرةيع أن  شـكيلع النظا  ال المب لسـ ا ل المة"ع التااا لة حاد الروعـب ل"نل نا "ر حعري  - 12
                                         ، أ طلق عا ةن، أ"دهما حمثل العيل الثالث  2020 حديثها ايعع مستمرة، ما إسافع ع ا ل جديدة كل اا . فعب اا  

. وزودت  ل  التشــكيلع مســت ملب خدما ها امعم اع أوعــا من GLONASS-Kنل نا "، وه  الســا ل  لتشــكيلع نظا  " 
ر. وعـ ف حكعل CDMAالقداات ونشـااة أكثر دقع وبرال االم ل مات   مل بتقنيع   دد قن ات االعـت ماا بتقسـيم الشـعرة ل 

  ةيع الخدمات المة"يع المقدمع. اطراد أاماا التحديث التدايعب لتشكيلع نظا  "نل نا "  حسنا مستمرا فب ن 

وال"ظل اللعنع العرةيع أح ـــا أن ال مل فب  ط ير  شـــكيلع نظا  "نل نا " ال يزاا يركز الد ا"تياجات  - 13
المســـــــــــــت ملين، وال عـــــــــــــيمــا الد   فير خــدمــات مة"يــع اــاليــع الع دة فب المنــاطق ال ارة. ومن أجــل  ل يــع هــذ   

 . 2025ل نا " الع اةب ال الب المداا، وعيطلق أوا عا ل له فب اا  اال"تياجات، من المقرا إنشال معما "ن 

ــينب   2020وال"ظل اللعنع العرةيع أن اا   -14 ــ ا ل المة"ع اليـــــــــ ــكيلع نظا  عـــــــــ ــهد اكتماا  شـــــــــ قد شـــــــــ
BeiDou (BDS)  ــا ة شــــــــ  اال فب نظا    30بنعاح، و تألا التشــــــــكيلع "اليا من ، مما ي فر   طيع BDS-3                    عــــــ

 10يتمتا ـبداجـع دقـع، الد اليــــــــــــــ ـيد ال ـالمب، فب  حـدـيد الم اقا فب "ـدود  BDS-3اـالمـيع. ول "ظ أن نظـا  
نـان  بـانيـع، أمـا الد  20متر فب الثـانيـع، وفب الت قيـل فب "ـدود  0,2أمتـاا، وفب  يـا  الســــــــــــــراـع فب "ـدود 
 نان  بانيع الد الت الب. 10متر فب الثانيع و 0,1أمتاا و 5الي يد اإلقليمب، فإن  ل  الم شرات   لغ 

ــا أن نظـا  عــــــــــــــ اـ ل المة"ـع اليــــــــــــــينب ي فر اـدة أن اش من الخـدمـات  -15 وال"ظـل اللعـنع العرةـيع أح ــــــــــــ
للمســــــــت ملين فب جميا أنحال ال الم، اما فب ذل  خدمات اال يــــــــاا االرعــــــــاةل القيــــــــيرة الد النطا  اإلقليمب 

لت زيز الســا لب لفب امليع االختااار للمســت ملين من ذوي المتطلاات الر ي ع وال المب للمعتما المدنب؛ وخدمع ا
للســـــــــــــةمع فب قطااات الطيران المدنب والمة"ع الاحريع والســـــــــــــك  الحديدحع؛ وخدمع لتحديد الم اقا بدقع فاةقع 

 وليع.للمست ملين فب قطااات الزاااع الد يقع ومسح األااسب والقيادة الذا يع؛ وخدمع احث وننقاذ د
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وال"ظل اللعنع العرةيع أن النظا  األواوبب للمة"ع الســا ليع ل"ناليلي "ر التااا لة حاد األواوبب ي فر  -16
 م ل مات د يقع ان  حديد الم اقا والت قيل، وأن بيانا ه  ستخد  فب طاةعع واع ع من التط يقات.

امعها للمة"ع الســــــــــــا ليعم أ"دهما نظا  وال"ظل اللعنع العرةيع أن الهند  تاا مســــــــــــااين فب إطاا برن  -17
قليمب الهندي إلوالثانب ه  النظا  ا GPS (GAGAN)                                                 المة"ع الم ز ز الثابل االنســــــــــــاع لألاي والم ان بنظا  

ر. ونظا  NavICلســــــ ا ل المة"ع الم روف أح ــــــا ااعــــــم "نظا  المة"ع ااعــــــتخدا   شــــــكيلع الســــــ ا ل الهندحع" ل
GAGAN وه  نظا  للت زيز الســـــــا لب، قد اعـــــــتحدبته الم عـــــــســـــــع الهندحع ألاحا  الع ـــــــال االت اون ما هيئع ،

 المطــااات الهنــدحــع، لت فير المزيــد من الــدقــع فب  حــديــد الم اقا الد النح  المطل ا لتط يقــات الطيران المــدنب. 
 ، فه  نظا  مستخد  كخدمع مة"يع عا ليع إقليميع مستقلع.NavICأما نظا  

 NavICبنظــا   2020وال"ظــل اللعنــع العرةيــع كــذلــ  أن المنظمــع الاحريــع الــدوليــع ااترفــل فب اــا   -18
 ك نيـــــــــــر من اناصـــــــــــر النظا  ال المب للمة"ع الرادي يع وأداجته فب م ايير مشـــــــــــروش شـــــــــــراكع العيل الثالث 

من أجل  ن يه صـيادي  مسـتخد  أح ـا NavICقاةم الد نظا   الط اائ ر. كما ي جد نظا  لرعـاةل  16لاإلصـداا  
 األعماك إلد الك اا  ال شيكع.

                      ر، الم روف أح ــــــا  ااعــــــم QZSSوال"ظل اللعنع العرةيع أن النظا  الســــــا لب شــــــاه الســــــمتب اليااانب ل -19
Michibiki قد شـــــــ    ل فب صـــــــ اة  شـــــــكيلع من أاب ع عـــــــ ا ل. وه  حقد  "اليا بةبع أن اش من الخدماتم خدمع ،                                                                                      

مب لتحديد الم اقا   ث إشــــــااات لتقدير المســــــافات انطةقا من الســــــ ا ل؛ وخدمع   زز النظم  كميليع للنظا  ال ال
ــاةل  ــاه الســـمتب؛ وخدمع للرعـ ــا لب شـ ال الميع لســـ ا ل المة"ع بت فير  يـــحيحات لألخطال ان طريق النظا  السـ

 القييرة من أجل المساهمع فب الحد من مخاطر الك اا .

 ــــــــــــــا أن الـياـاان   مـل "ـالـيا الد اعــــــــــــــتحـدا  خـدمـع   زيز للنظم ال ـالمـيع  وال"ظـل اللعـنع العرةـيع أح  -20
ــم أداة  ــتنادا إلد  قنيع لتحديد الم اقا بدقع فاةقع   رف ااعـــــ ــ ا ل المة"ع من أجل التط يقات ال اليع الدقع اعـــــ لســـــ

ــالميـــع المت ـــددة لســــــــــــــ ا ـــل المة"ـــع من أجـــل  حليـــل المـــدااات و  ــدمـــع للنظم ال ـ ــانـــات ال مليـــع المتقـ الت قيـــل ال يـ
، كما ال"ظل اللعنع العرةيع أنه عـــــيتم  شـــــ يل 2023ر، وعـــــ ف ي دأ  شـــــ يلها احل ا اا  MADOCA-PPPل

 .2024خدمع إنذاا ماكر لمنطقع آعيا وأو يان عيا فب اا  

ــااي ها   -21 ــي  قد قدمل  قااير ان مشـــــــ ــيا وكينيا والمكســـــــ وال"ظل اللعنع العرةيع ما التقدير أن إندونيســـــــ
                                                                                    ركز الد المســــــــاادة فب ج ل  ط يقات  كن ل جيا الن ظم ال الميع لســــــــ ا ل المة"ع فب متناوا وأنشــــــــطتها التب 

 أوعاط المست ملين الد أوعا نطا  ممكن.
  

 طقس الفضاء  - ثامنا  
وينا ب أن   A/AC.105/C.1/L.386/Add.1، اـلذي  تـناوـله ال بيقـع 10]يتيــــــــــــــل هـذا القســــــــــــــم من التقرير ـاال ـند 

 من  ل  ال بيقع. وع ف يدمج العزآن فب التقرير النهاةب للعنع العرةيع[ 14ح اف ا د العقرة 
                                              نيســــــــــــــان/أبرـيل، ـقد   مقر  ا فريق الخ رال الم نب   26للعـنع العرةـيع، الم ق دة فب  946وفب العلســــــــــــــع   -22

                                                                                                    اطق  الع ال  قريرا  اما أ"رز  فريق الخ رال من  قد  خةا االجتمااات التب اقدها الد هامش الدواة الحاليع 
 للعنع العرةيع.

اآلباا وال"ظ فريق الخ رال االهتما  المتزايد بين الدوا األا ال االتيدي للتحدحات المر اطع بتختيا   -23
ــين التأهب ال المب من خةا  نعيذ الماادئ  ــع الهامع لتحســ ــ ل الد العرصــ ــل  ال ــ ــال، وعــ ــل يع لطق  الع ــ الســ
ــال الخااجب فب  ــال ال اادة ســـــــــــمن الماادئ الت جيهيع للعنع اعـــــــــــتخدا  الع ـــــــــ الت جيهيع المت لقع اطق  الع ـــــــــ

 يد. وال"ظ فريق الخ رال أح ـــا النشـــاط األنراي الســـلميع اشـــأن اعـــتدامع أنشـــطع الع ـــال الخااجب فب األمد الا 
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ــن ات األخيرة فب ادد من المنظمات الدوليع لتحســـين "الع التأهب ال المب وزيادة الت اون الدولب  المتزايد فب السـ
 فب م اجهع التهديدات الناشئع ان اآلباا السل يع لطق  الع ال.

 ها الســـــــــاا ع والخمســـــــــين، أجر  فريق الخ رال ما االقتراح المقد  إلد اللعنع العرةيع فب دوا           و ماشـــــــــيا   -24
دااعــــات اعــــتقيــــاةيع  يما بين الدواات بين الدوا األا ــــال اشــــأن أنشــــطتها المت لقع اطق  الع ــــال و يما بين  

 المنظمات الدوليع ال املع فب معاا طق  الع ال أو التب يتأبر نشاطها اه.

لخ رال معم اع من مشــاايا الت صــيات  رمب إلد واعــتنادا إلد الردود الد االعــتقيــالات، قد  فريق ا -25
 نعيذ الماادئ الت جيهيع المت لقع اطق  الع ـــــــال ال اادة ســـــــمن الماادئ الت جيهيع العـــــــتدامع أنشـــــــطع الع ـــــــال 
الخااجب فب األمد الا يد ونلد  حسين الت اون الدولب، فب واقع امل ا ن ان "مشروش  قرير فريق الخ رال الم نب 

ــالم د ــال واألنشــــــطع اطق  الع ــــ ــال لتختيا آباا طق  الع ــــ ــاةيع لمد  جاهزيع الدوا األا ــــ ــتقيــــ ااعــــــع اعــــ
ر. وداـا فريق A/AC.105/C.1/2021/CRP.14واال"تـياجـات الراهـنع والمق لـع الةزمـع للتختيا من  لـ  اآلـباا" ل

ــيات وطلب   جيه الت ليقات إلد  ــال إلد الت ليق الد مشـــروش معم اع الت صـ مقرا العريق الخ رال الدوا األا ـ
 ونن " ذ  قدحمها ق ل الدواة الراا ع والستين للعنع. 2021آا/أنسط   31فب م اد نايته 

ر، A/AC.105/C.1/2021/CRP.23وأ"ــاطــل اللعنــع العرةيــع المــا اــالتقرير المر"لب لعريق الخ رال ل -26
ــ ل التقرير، وافقل اللعنع العرةيع الد    ــمن طلاه بتمديد واليته. وفب ســ ــنع الذي   ــ مديد والحع فريق الخ رال لســ

 أخر . وفب هذا اليدد، ا عقل اللعنع العرةيع الد ال رنامج التالب ل مل فريق الخ رال فب فترة ما بين الدوااتم

ا ما   حليل نتاةج الدااعــــــع االعــــــتقيــــــاةيع الثانيع للدوا األا ــــــال والدااعــــــع االعــــــتقيــــــاةيع  لأر 
 للمنظمات الدوليع؛

ــي ع الن  لار  ــيات، ما مراااة أي مدخةت أخر   رد من فريق وســــــا اليــــ هاةيع لمعم اع الت صــــ
الخ رال ومن الدوا األا ال، ون ا"ع اليي ع النهاةيع للتقرير الم د ان الدااعات االعتقياةيع لعميا ال ف د فب 

 الدواة التاع ع والخمسين للعنع العرةيع؛

اايا   صـــــــــــيات نهاةيع لم العع إاداد مشـــــــــــروش  قرير نهاةب لعريق الخ رال، يت ـــــــــــمن مـشــــــــــ  لجر 
ا"تياجات الدوا األا ـــال المتيـــلع اطق  الع ـــال و حســـين  ل يتها فب عـــيا  امل اللعنع، من خةا  حســـين 
ــمن  ــال ال اادة سـ ــيات م جهع نح   نعيذ الماادئ الت جيهيع المت لقع اطق  الع ـ ــمن   صـ الت اون الدولب، ويت ـ

الخااجب فب األمد الا يد. وعـــيقد  مشـــروش التقرير النهاةب هذا إلد الماادئ الت جيهيع العـــتدامع أنشـــطع الع ـــال 
 اللعنع العرةيع للنظر  يه فب دوا ها التاع ع والخمسين.

وطل ــل اللعنــع العرةيــع إلد األمــانــع أن  قــد  مشــــــــــــــروش التقرير النهــاةب لعريق الخ رال اعميا الل ــات  -27
ــميع لألمم المتحدة لكب  نظر  يه اللعنع العرة ــااكع جميا الرعـ ــين، ازيع   زيز مشـ ــ ع والخمسـ يع فب دوا ها التاعـ

 الدوا األا ال.
  

 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل   - حادي عشر 
من جـدوا األامـاا، الم ن ن   13، نظرت اللعنـع العرةيـع فب ال نـد 75/92                           وفقـا  لقراا العمةيـع ال ـامـع  -28

 "دوا اللعنع وأعل ا املها فب المستق ل".

                                                                من جدوا األاماا ممث  ل  اال حاد الروعــــــــــــب ونندونيســــــــــــيا وال رازيل وشــــــــــــيلب  13                     و كل م فب إطاا ال ند  -29
ن اال حاد العلكب الدولب. وأبنال التاادا ال ا                                                                واليــــين وكندا والنمســــا. و كل م فب إطاا هذا ال ند أح ــــا  المراقب ا
 لقاال، ألقد ممثل  دوا أا ال أخر  كلمات  ت لق بهذا ال ند.

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
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 وكان م روسا الد اللعنع العرةيع ما يلبم -30

ــاليـــب ال مـــل لـــد  اللعنـــع وهيئتيهـــا العرايتين   لأر  مـــذكرة من األمـــانـــع اشــــــــــــــــأن الح كمـــع وأعــــــــــــــ
 ر؛A/AC.105/C.1/L.384ل

ــيلب واال حاد  لار  ــل فاكيا وشــــ ــاانيا وعــــ واقع اجتماش  ت ــــــمن واقع مقدمع من إبي بيا واألادن ونعــــ
الحــــالكــــع الهــــادةــــع من أجــــل ال لم والمعتما"  تاالســــــــــــــمــــاو العلكب الــــدولب ا ن ان "  صــــــــــــــيــــات للحعــــا  الد 

 ر؛A/AC.105/C.1/2021/CRP.17ل

واقــع اجتمــاش مقــدمــع من اااطــع القريــع القمريــع ا ن ان " قرير اااطــع القريــع القمريــع ان فريق  لجر 
 ر؛A/AC.105/C.1/2021/CRP.20الخ رال ال المب الم نب ااألنشطع القمريع المستدامع" ل

واقع اجتماش مقدمع من كندا وال الحات المتحدة واليااان  ت ــــــمن مقتر"ا ام ســــــ ش/بند منعرد   لدر 
، اشـأن  اادا اا  لقاال " ا آباا النظم 2022اقشـع أبنال الدواة التاعـ ع والخمسـين للعنع العرةيع، فب اا  للمن 

 ر.A/AC.105/C.1/2021/CRP.24السا ليع الد األنشطع العلكيع األاسيع ل

                ي دا ج فب جدولب                                                                                  وأشـاات اللعنع العرةيع إلد أن اللعنع كانل قد قر ات، فب دوا ها الثانيع والسـتين، أن  -31
ــع  ــتق ل"، إل ا"ع المعاا لمناقشــ ــل ا املها فب المســ أاماا اللعنتين العرايتين بند منتظم ان انه "دوا اللعنع وأعــ

 لحرر. 321، العقرة A/74/20المساةل الشاملع لمعاالت مت ددة ل

ايــــــعتها أعــــــاعــــــا مهما لم اصــــــلع احث هذا   A/AC.105/C.1/L.384وا" ل اللعنع العرةيع اال بيقع  -32
الم ســــــــــــ ش فب إطاا خطع ال مل المت ددة الســــــــــــن ات المت لقع االح كمع وأعــــــــــــاليب ال مل لد  اللعنع وهيئتيها 

                                                   دمتها ال ف د اشـــــأن التدابير المق لع قد ا رســـــل فب  ل  العرايتين. وال"ظل اللعنع العرةيع أن المقتر"ات التب ق
 ال بيقع من أجل مساادة اللعنع ولعنتيها العرايتين الد النظر فيها.

                                                                                        وا ةب أنه ينا ب وســــا م ايير محددة ب ســــ ح لمنح صــــعع المراقب لد  اللعنع للمنظمات؛ وأنه حمكن   -33
ال املع؛ وأنه قد خيــو وقل كاف لألفرقع ال املع وأن   إاداد المزيد من الم اســيا وم العتها من خةا األفرقع

العـدوا الزمنب الجتمـااـات األفرقـع ال ـاملـع قـد ط ش وفقـا للعـدوا الزمنب للعلســـــــــــــــع ال ـامـع؛ وأن الد اللعنتين 
 العرايتين أن  قد  كل منهما إلد األخر  اانتظا   قااير أو   قد م ها اجتمااات مشتركع.

ث إمكانيع ااتماد إجرالات للتيــــ يل فب المســــاةل اإلجراةيع؛ وأن حك ن هناك                       وا ةب أن من الممكن اح -34
"ـد ل ـدد ال روي اإلح ــــــــــــــا"ـيع التقنـيع التب حقـدمهـا كـل وـفد، وأن ال روي اإلح ــــــــــــــا"ـيع ينا ب أن  قـد  خـااج 

واات الرعـميع؛ وأنه ينا ب النظر فب اعـتخدا  أشـكاا إلكترونيع لعما الم ل مات فب إطاا التح ـير لد  العلسـات
 اللعنع ولعنتيها العرايتين.

أنه ينا ب اعـــــــــــت راي والحات األفرقع ال املع كل خم  عـــــــــــن ات؛ وأنه ينا ب الســـــــــــماح لألفرقع       وا ةب -35
                                                                             اللعنتين العرايتين اند مناقشــــــــع األم ا الشــــــــاملع لم اســــــــيا مختلعع، وأن  قد   ال روي  كلتاال املع اأن   طب 

لمدة ال  زيد ان عـااع وا"دة، وأن  خيـو السـااع األخيرة من وقل الترجمع  اإلح ـا"يع التقنيع فب فترة ال دال
الشــع يع كل ي   لل روي اإلح ــا"يع التب  تطلب  رجمع شــع يع؛ وأن حك ن  خيــيو العترات الزمنيع لل روي 

 اإلح ا"يع التقنيع محدودا اقي د.

تين من را فريــدا للت ــاون الــدولب الد وأشـــــــــــــــاات اللعنــع العرةيــع إلد أن اللعنــع   فر ما لعنتيهــا العراي  -36
 اعتخدا  الع ال لألنراي السلميع.

أن ااتماد العمةيع ال امع لقرااات   الج المســـــاةل التب  دخل فب نطا  اختيـــــام اللعنع، مثل       وا ةب -37
ــاةب، دون إ ا"ع العرصــــع للعنع لمناقشــــع هذ ــال الخااجب فب األمد الا يد والحطا  الع ــ ــتدامع أنشــــطع الع ــ   اعــ

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.384
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القرااات أو  ـقدحم وجهـات نظر اشــــــــــــــأنهـا، قد ي دي إلد  نكل مســــــــــــــ ولـيات اللعـنع، وقد ال حعب امتطلـاات قرااات 
المســــــــ وليات وبالتنســــــــيق والت اون بين مختلا الكيانات داخل  بتقســــــــيمالعمةيع ال امع ذات اليــــــــلع، وقد حخل 

 منظ مع األمم المتحدة.

أن مناقشع الم اسيا الهامع المداجع فب جدوا أاماا الع ال، مثل الحطا  الع اةب، ينا ب أن       وا ةب -38
 تم فب إطاا اللعنع وأال  نقل إلد منيـــــــــات م ازيع؛ وأن من المهم الم ـــــــــب قدما فب   زيز اليـــــــــعع الحك ميع 

ع ينا ب أن حعري اأعــــل ا حســــتا د الدوليع للعنع؛ وأن الح اا ما المشــــ لين التعاايين والدواةر ال لميع واألكادحمي 
 أي شكل من أشكاا التدخل فب امل اللعنع.

أن دوا اللعنع ينا ب أن حمتثل للتط اات الع ــــــــــــــاةيع ال الميع فب جميا المعاالت، اما فب ذل        وا ةب -39
ــري ع الحاليع ــال الخااجب ينا ب  كييعها ما الزيادة الســ ــ ون الع ــ ــع لمكتب شــ فب  األمن، وأن الم ااد المخيــــيــ

 األنشطع الع اةيع والحاجع إلد وسا ل اةح و نسيق االمب.

واأت ا ض ال ف د أن اللعنع ولعنتيها العرايتين هب المحافل الدوليع المناعــــــاع لم العع مختلا اآلباا  -40
 الناجمع ان نشر  شكيةت سخمع من الس ا ل وآبااها الد الم العل .

ــل واأت ا ض ال ف د أن هناك "اجع إلد م   -41 ــب آليع وأف ــ ــع من أجل  حديد أنســ ــلع الاحث والدااعــ اصــ
 طراةق للم ب قدما فب مناقشع م س ش السماوات الحالكع الهادةع فب اللعنع العرةيع.

ــماوات الحالكع الهادةع، الذي  ناولته ال بيقع       وا ةب -42 ــ ش الســ ، A/AC.105/C.1/2021/CRP.17أن م ســ
 اللعنع العرةيع.ينا ب إدااجه ك ند فب جدوا أاماا 

أن م ســـــــ ش "التاادا ال ا  لقاال اشـــــــأن آباا النظم الســـــــا ليع الد الم العل  األاســـــــب" ينا ب        وا ةب -43
 .A/AC.105/C.1/2021/CRP.24إدااجه ك ند فب جدوا أاماا اللعنع العرةيع، الد النح  المقترح فب ال بيقع 

 سـ ش السـماوات الحالكع الهادةع حمكن النظر فيها واأت ا ض ال ف د أن مسـاةل االعـتدامع المتيـلع ام -44
ــال الخااجب  ــتدامع أنشـــطع الع ـ ــأ فب إطاا بند جدوا األاماا المت لق ااعـ فب إطاا العريق ال امل العديد المنشـ

 فب األمد الا يد.

 أن م س ش السماوات الحالكع الهادةع أمر حخو اال حاد الدولب لة ياالت.      وا ةب -45

ا ض المســـــاةل المتيـــــلع ام ســـــ ش الســـــماوات الحالكع الهادةع حمكن م العتها الد  أن ف د واأ  أ"د ال   - 46
نح  أف ـــــــــل اإشـــــــــراك هيئات أخر ، مثل اال حاد الدولب لة يـــــــــاالت، وأن األاماا المق لع فب ذل  المعاا التب 

ــنااع حمكن أن  ركز الد اعــــــتحدا  أدوات ووســــــا إاـشـــــ  ادات عــــــينهض بها اال حاد العلكب الدولب أو دواةر اليــــ
ــيع وعـــــط ش الســـــ ا ل، وكذل   ــاةل المت لقع اان كاعـــ لمشـــــ لب الســـــ ا ل ولعهات التنظيم الرقابب لتقييم وم العع المســـ
إاشادات ل لمال العل  " ا  ط يق ال يانات الحاليع الخاصع ام رفع أ" اا الع ال. واأ  ذل  ال فد أح ا أنه حمكن 

 لذل  الم س ش، اما حشمل الع انب المت لقع ااعتدامع الع ال.  للعنع العرةيع أن  نخرط فب احث الع انب التقنيع 

واأت ا ض ال ف د أن هناك "اجع إلد  قييم أوفد لم ســــــــ ش الســــــــماوات الحالكع الهادةع  شــــــــااك  يه  -47
األوعــــاط ال لميع والمنظمات نير الحك ميع ودواةر اليــــنااع والحك مات، وال عــــيما دواةر التنظيم الرقابب، ازيع 

 أف ل نهج للنظر فب هذ  المسألع. حديد 

أن اللعنع العرةيع القان نيع حمكن أن  قيم أي آباا قان نيع محتملع فب معاا قان ن الع ال  ت لق       وا ةب -48
 ام س ش السماوات الحالكع الهادةع.

 


