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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 الدورة التاسعة والخمسون 

    2022شباط/فبراير    18- 7فيينا،  
 مشروع التقرير   

  
الطبيعة الفيزيائية والخواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض  دراسة   - رابع عشر 

واستخدامه وتطبيقاته، بما في ذلك استخدامه في ميدان االتصاالت الفضائية،  
ودراسة سائر المسائل المتَّصلة بتطور االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار  

ور االتحاد الدولي  خاص الحتياجات البلدان النامية ومصالحها، دون مساس بد 
 لالتصاالت 

  
من جـدو  األممـا ، الممن      17، نظرت اللمنـا الرريةـا فا البنـد  76/76وفقـا  لقرا  المميةـا المـامـا   -1

بةقا  ، لما فا ذلك "د اســــــــا الفبةما الريالاوةا والق اة التقنةا للمدا  النابة لالن ــــــــبا لط   واســــــــتقدام  و ف
ــاوةا،  ــاالت الردــ ــلا بتف   اال  ــ ــاو  المتئ ــ ــاور الم ــ ــا ســ ــاوةا، ود اســ ــاالت الردــ ــتقدام  فا ميدا  اال  ــ اســ

ــاالت"،  مع ــاال بدو  اال حاد الدولا لال  ــ ــالحدا، دو  م ــ إيالء امتبا  خاة الحتةاجات البلدا  النامةا وم ــ
 كم ض ع/بند منررد للمناقشا.

- من جدو  األمما  ممن ِّل  اال حاد الروســــــــــــا ويندونة ــــــــــــةا وييرا   جمد  لا 17بند  و كلم فا إطا  ال -2
. و كلمة وال اليات المتحدة والدندوكندا والمملكا المتحدة إلســالمةاو وكاك ــتا  والمااور وجن ر قفرلوةا وال ــين ا

ممنل  دو  قمدـاء قخر  كلمات قيدـا المراببا من اال حاد الدولا لال  ـاالت. وقاناء التباد  المال لا اء، قلق  
  تملق بدذا البند.

ــال   -3 مـــ فا  والقم ــــــــــــــين  ــا  ــامنـــ النـــ ــا  دو  دـــ فا  ــا  الرريةـــ ــا  اللمنـــ ــا  التا وجدتدـــ ــدم ة  للـــ ــا     2021ووفقـــ
 A/AC.105/1240 را من م ـــاتمات اال حاد  و، قدئمة المراببا من اال حاد الدولا لال  ـــاالت  قرل259، الرقرة

فا اسـتقدال الردـاء القا جا فا األارا  ال ـلمةا، لما يشـم  اسـتقدال المدا  ال ـا لا النابة لالن ـبا لط   

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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ال ا دة   لــــالممل مــــات  التقــــدير  اللمنــــا الرريةــــا ملمــــا مع  ــدد، قحــــاطــــة  المــــدا ات. وفا تــــذا ال ـــــــــــــــ وايره من 
  ـــاالت الرادي لا التالع لال حاد الدولا لال  ـــاالت من  ال ـــاد  من م تل اال  2021ال ـــن ع لمال  التقرلر فا

ــا لا النابة لالن ـــــبا لط   وايره من المدا ات وال ااوق األخر  المشـــــا  إليدا فا و قا   و1 اســـــتقدال المدا  ال ـــ
ــلا A/AC.105/C.1/2022/CRP.18االجتماع  . ودمة اللمنا الرريةا اال حاد الدولا لال  ــــــــــاالت إل  م ا ــــــــ

  قديم  قا لر إليدا.

و قت لمض ال ف د ق  المدا  النابة لالن ـــبا لط   م  د طبةما محدود ممرئ  لقفر التشـــبع، مما   -4
د، وقن  ينبنا   خا المد  فا يدد د اســــــتداما األنشــــــفا الردــــــاوةا فا  لك البيبا، وق  اســــــتنالل  ينبنا ق  يلرشــــــئ

إ ـاحتـ  لممةع الـدو ، ل ــــــــــــــرا النظر من قـد ا دـا التقنةـا الحـالةـا، مع إيالء امتبـا  خـاة الحتةـاجـات البلـدا   
ــا ق ــبا  النامةا وللم قع المنرافا لبمض البلدا . و قت  لك ال ف د قيدــــ ــتقدال المدا  النابة لالن ــــ   من المدم اســــ

ــا   مماتدات   ــمن اإلطا  القان نا الذع قنشـ ــاالت وضـ لط   وفقا للقان   الدولا وقرا ات اال حاد الدولا لال  ـ
 األمم المتحدة ذات ال لا.

ةما  و قت لمض ال ف د ق  المدا  النابة لالن ــبا لط   جاء ال يتماق من الردــاء القا جا، وق  ل  ب -5
اســترا ةمةا واقت ــاديا لالن ــبا للدو ، وقن  ينبنا اســتقدام  لفرلقا  شــيدة ومت ا نا وناجما ومادلا ضــمانا لمدل 
 شـبعم . و قت  لك ال ف د قيدـا قن  ينبنا، للدفاع من م ـالل البلدا  النامةا وكقا ـا البلدا  االسـت اوةا،  نظةم 

ــ   ــبا لط   لمقتدــــــ ــتقدال المدا  النابة لالن ــــــ ــةا مع  اســــــ إطا  قان نا خاة قو وفقا لنظال خاة ل ،  ماشــــــ
 من دست   اال حاد الدولا لال  االت.  44 المادة

و قت لمض ال ف د ق  اســـتنال  الدو  للمدا  النابة لالن ـــبا لط   مل  قســـاال "األول لا لاألســـبوةا"   -6
ــاالت، قمر اير مقب  ، وق  مل  اللمنـا الرريةـا من ام ق   دــــــــــــــع، ـلاالشــــــــــــــترا  مع اال  حـاد اـلدولا لال  ــــــــــــ

 يدمن و    الدو  إل  الم اقع المدا لا مل  نح  ماد . نظاما

ق بين اللمنا  -7 و وا ق  قدــةا ال  ــ   الماد  إل  المدا  النابة لالن ــبا لط   م ــالا ينبنا ق   ن ــئ
االج و قـــــــا  إل   ــد  ال فـــــ ذلـــــــك  وقشـــــــــــــــــــــا   ــان نةـــــــا.  القـــــ ــا  الرريةـــــ ــا  واللمنـــــ ــا  والتقنةـــــ ــا  الملمةـــــ ــا  ــاع الرريةـــــ تمـــــ

A/AC.105/C.1/2021/CRP.26   ــين فا المقدما إل  اللمنا الرريةا الملمةا والتقنةا فا دو  دا النامنا والقم ــــــــ
تذا ال ــدد. و ق  ذلك ال فد قيدــا ق  اال حاد الدولا لال  ــاالت يددا إل    فير فرة متكافبا لل  ــ   إل  

و ردديا داوما،   ــم  خفت  ق ــةت الترددات،  المدا  النابة لالن ــبا لط   من طرلق إنشــاء م ا د مدا لا 
ــتمما  مل   ــالحا لالســ ــاء. وكالنظر إل  ق  كنرة من  لك المق ــــ ــــات ق ــــبحة اير  ــ لممةع الدو  األمدــ

ــلةما للحمايا الف للا األج ، فو  ذلك ال فد  ق  قيدـــــــــا ق    مر الدولا ال حاد  االامن نتةما مدل وج د ل اول ســـــــ
ــاالت  ت لم ضــــ ع ال  ــــ    ينبنا ق  يد ج فا  قلال  ــ ــاوةا يق ــــئ ــما إضــ ــن ع ق ــ إل  الم ا د  الماد رلره ال ــ

المدا لا والتردديا، يتدــــــــــمن ملق ــــــــــا للتقدل المحر  فا المناقشــــــــــات ذات ال ــــــــــلا الما لا فا اال حاد الدولا 
 لال  االت.

و قت لمض ال ف د ق   شـــــــــ يالت ال ـــــــــ ا   الدـــــــــقما يم ن ق    فر نلدما  جديدة إلنشـــــــــاء شـــــــــب ات   -8
  ــاالت مل  ال ــميد ال طنا لاكمل ، إال ق  لمض البلدا  لن   ــتننا من ال ــ ا   النابتا لالن ــبا لط   لال

ــا التا   ل ال ـــ ا   ألجلدال ـــبل الظروا المنراوةا القا ـ ــتقدا ، ومن ام، ينبنا المحافظا مل  منفقا المدا   ل ـ
ت الدــقما من ال ــ ا   ســ ا يقلق مددا النابة لالن ــبا لط  . وقشــير إل  ق  التف لر النشــت لدذه التشــ يال

__________ 

 .www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Pages/reportSTS.aspxانظر  و1  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2022/CRP.18
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ــاكـ  الدـامـا، مـن  ـ داخـ  الترددات الرادي ـلا واكتظـال المـدا ات، ممـا ي جـل مل  اـلدو  ق   مـال  تـذه  من المشــــــــــــ
 الم الا مل  النح  المناسل داخ  اال حاد الدولا لال  االت واللمنا الرريةا مل  حد س اء.

ةف والمدا  النابة لالن با لط   م ض ع يند ج ضمن  ق ةت نفاقات الفو قت لمض ال ف د ق   -9
 .اخت اة اال حاد الدولا لال  االت

و وا ق  القدمات ال ــا لةا  يدع دو ا  وة ــةا فا طاورا من و ــالت اال  ــاالت ال ــلكةا والالســلكةا،   -10
والميدا و، والروالت من خت  بين مقر االســــــتمالا للف ا     منالمن  الروالت من خت ق ضــــــا إل  خت ق ضــــــا  

بين مقر االســــتمالا لحاالت الف ا   ووحدات االســــتمالا المتنقلاو، والروالت من   منالق ضــــا إل  خت محم    
تممةم ممل مات قســـاســـةا مل  ال ـــ ا و.  منال لخت محم   إل  خت محم   ومن نقفا واحدة إل  نقاط متمددة  

    فر ا  ــــــاال مباشــــــرا لالمناطق الناوةا، وق    فر حال ســــــرلما ويضــــــافا إل  ذلك، يم ن للشــــــب ات ال ــــــا لةا ق
ومالوما ألفرقا االســــــــتمالا لحاالت الف ا   قو اإلنقاذ فا األج  الق ــــــــير، وق   م ن التشــــــــني  المشــــــــتر  بين 
ــا ق  من المدم ق   د   الدو   ممم مات الم ـــــــــتمملين وكين النظم والشـــــــــب ات المقتلرا. و ق  ذلك ال فد قيدـــــــ

نظم اال  ـاالت ال ـا لةا والمنظمات اإلن ـانةا والمنظمات اير الح  مةا والباحن   األتمةا التا ينبنا    ومشـنل 
ق    ل  لتلك الم الا، وقن  ينبنا، من ام، ق   تناو  اللمنا الرريةا الم الا لالتحلي ، دو  م اال بدو  اال حاد  

 الدولا لال  االت.

 اايرا شـــــديدا مل  البرنام  ال ـــــا لا للبلدا  النامةا فا المامين  قار   19-و وا ق   رشـــــا جاوحا ك فيد -11
الـماضــــــــــــــيين، مـما ـقد ييدع إل  فـقدا  حق قـدا، وفـقا إلجراءات اال حـاد اـلدولا لال  ــــــــــــــاالت، فا الـمدا  الـنابة  
ــبا لط  ، فقد ي    لذلك قار خفير   ــبا لط  . ويذا لم  منل  مديدات للحق د فا المدا  النابة لالن ــــــ لالن ــــــ
مل   ف لر البن  التحتةا، من خال   كن ل جةا ال ـــ ا  ، لتكن ل جةا الممل مات واال  ـــاالت فا البلدا  النامةا. 

 .  مم ن و ق  ال فد، من ام، قن  ينبنا للديبات الدولةا ق    امد البلدا  النامةا إل  قق   حد

، وكرالا إم انةا ال  ـــــ   إلة  و قت لمض ال ف د ق  ضـــــما  اســـــتداما المدا  النابة لالن ـــــبا لط   -12
لممةع البلـــدا  مل  نح  من ــــــــــــــ،  بمـــا الحتةـــاجـــا دـــا، مع إيالء امتبـــا  خـــاة الحتةـــاجـــات البلـــدا  النـــامةـــا 

 وم الحدا، ي تلاما  إلقاء تا ين الم التين مل  جدو  قمما  اللمنا الرريةا.
  

 والهادئة من أجل العلم والمجتمع تبادل عام لآلراء بشأن السماوات الحالكة   - خامس عشر 
الممن     18شــــــباط/فبراير، مل  إد اج البند   7، الممق دة فا 955وافقة اللمنا الرريةا، فا جل ــــــتدا   -13

" باد  مال لا اء لشــــا  ال ــــماوات الحالكا والدادوا من قج  الملم والممتمع"، كم ضــــ ع/بند منررد للمناقشــــا فا 
 لقم ين للمنا الرريةا. جدو  قمما  الدو ة التاسما وا

ــةا    18و كلم فا إطا  البند  - 14 من جدو  األمما  ممنل  اال حاد الروســـا ويســـبانةا وقســـترالةا وقلمانةا ويندونة ـ
والنم ــــا وال اليات المتحدة. و كلئم  وييفالةا و ركةا و شــــة ةا والمااور وجن ر قفرلوةا وشــــيلا وفرن ــــا والمملكا المتحدة 

ــر فا الكيل متر المركع. وقاناء التباد   ــد م ـــــ ــا المراببا  من اال حاد الرلكا الدولا ومر ـــــ فا إطا  تذا البند قيدـــــ
 المال لا اء، قلق  ممنل  دو  قمداء قخر  كلمات  تملق بدذا البند. 

 "ال ــــــــــــــمــــاوات الحــــالكــــا والدــــادوـــا فا   واســــــــــــــتممــــة اللمنــــا الرريةــــا إل  مر  ملما و قنا لمن ا  -15
التقفةف من اآلاا  الناجما من الدـــــ ء اال ـــــفناما األ ضـــــا ليال ومن  داخ  الترددات الرادي لا"،  -قســـــترالةا

 قدم  ممن  قسترالةا.  

 وكا  ممروضا مل  اللمنا الرريةا ما يلا: -16
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اد الرلكا الدولا لشـــــــــــــا    قرلر من المي مر المشـــــــــــــتر  بين األمم المتحدة ويســـــــــــــبانةا واال ح  قو 
 و؛A/AC.105/1255ال ماوات الحالكا الدادوا من قج  الملم والممتمع  

مذكرة من األمانا  تدـــمن ملق ـــا للمناقشـــات التا جرت ح   م ضـــ ع ال ـــماوات الحالكا   رو 
 و.A/AC.105/1257والدادوا من قج  الملم والممتمع  

و قا مم  لمن ا  "حمايا ال ــماوات الحالكا والدادوا"، قمد دا إســبانةا والممد  لا الدومينة ةا   وج  
وسـل فاكةا وشـيلا والنم ـا واال حاد الرلكا الدولا والمر ـد المن كا األو وكا ومر ـد م ـر فا الكيل متر المركع 

 A/AC.105/C.1/L.396.و 

والحظة اللمنا الرريةا قن  لالنظر إل  ق  مددا متاايدا من ق ــــــــــحار الم ــــــــــلحا، من بيندم كةانات  -17
قفاع خاة، يفلق   مركبات فدــــــاوةا فا المدا ، فو  شــــــ اا  قلايرت لشــــــا  المركبات الردــــــاوةا التا  م    

 الر د الرلكا.ض ء الشم  فا المقا لل الرلكةا قو  مبر مما   ؤلتدا، مما ييدع إل   دت   مملةات  

و قت لمض ال ف د ق  مملةات الر ــــــد الرلكا، ألارا  ملم الرلك الدــــــ وا والرادي ع مل  ال ــــــ اء،   -18
 شـــ   قحد الم انل األســـاســـةا لطنشـــفا الردـــاوةا ولنبنا حمايتدا من التداخ . و دمم مملةات الر ـــد الرلكا، 

ــةا، القد ة مل  فدم الك    ــاوةا وق ضـــ ــات فدـــ ــاء التا  مر  من منشـــ ــاا فا الردـــ ــتكشـــ ، و م  ِّن المالحا واالســـ
ال ـــــــحيق، و  فر إم انةا الكشـــــــ، المب ر من األج ـــــــال القرلبا من األ  . وقد ق ســـــــة لمض المناطق لالرم  

ق   حذو حذو الدو  التا نرذت إجراءات   مل  لك ال ف د الدو    وشــممةحلكا ال ــماء.   للحرال مل مما ســات  
دــــ ء اال ــــفناما ليال فا مناطق محددة. وقد نرذت قوســــاط ال ــــناما  دابير  نظةمةا لحمايا ملم الرلك من ال

ــانحا  ــا ســـ ــا حين كانة الرر ـــ ــ  ـــ ــا لةا فا لمض الحاالت، خ ـــ ــ يالت ال ـــ لتقفةف التداخ  الناجم من التشـــ
للت ا ـ  مع ملماء الرلك فا وقة مب ر من دو ات مشـا لمدم. إضـافا إل  ذلك، يم ، ملماء الرلك مل  إيماد 

 خر  للحد من  ااير التش يالت.طراوق ق

و حبة لمض ال ف د لوةال األوســــــاط الرلكةا وقفاع الردــــــاء لاســــــتمرا  جدو   نريذ التدابير المبيئنا،  -19
 تقفةف الحفال الرداوا.ب االمتبا ات المتملقاو حبة قيدا لمراماة ا  اد ال ةاسات المتباد  مع 

 نظةمةا يم  ِّن مشــنلا القفاع القاة من إطالد  شــ يالت  و وا ق  لمض الدو    فر إطا ا قان نةا و  -20
كبيرة من ال ـ ا  ، مل  الرام من المقاطر لاحتما  ق   يار تذه التشـ يالت مل  مملةات الر ـد الرلكا ومل  

 قما  المملةات الرداوةا و قفةف الحفال الرداوا. 

الم اقل ال ـلبةا التا  تماو  التااير و وا ق  نشـر  شـ يالت سـا لةا كبيرة يم ن ق  ي ـرر من مدد من   -21
مل  مملةات الر ـــــــد الرلكا ل نير. وفا ذلك ال ـــــــدد، من المدم ق  يلكرا  مدل التدخ  فا ســـــــةادة الدو  مل  

 الممل مات لد   نريذتا مشا لع لت فير خدمات ال     إل  اإلنترنة. 

وســــــــــــــاط الرلكـةا واحتةاجات و وا قن  ســــــــــــــتك   تـنا  حاجا إل  مـم  مـقايدــــــــــــــات بين احتـةاجات األ -22
 المشنلين المدا لين.

و وا ق  التماو  بين  ـناما ال ـ ا   وملماء الرلك  مقض من    ـةات مملةا، وقن  يم ن ق   لد اج  -23
ط ما فا مملةا   ــــــــــمةم ال ــــــــــ ا   و ف لرتا ممم ما مباد    جيدةا ألفدــــــــــ  المما ســــــــــات،  شــــــــــم   مدي   

ط يةا فا   ــــــــامةم ال ــــــــ ا  ، و  فير ممل مات الوةاال من لمد ألارا  اال  رامات المدا لا، ومم   نييرات  
الر ـد الرلكا، و مدي  وضـيةا ال ـ ا   قاناء إجراءات الرفع والقرض إل  مدا ات قمل  قو قسـر ، مل  الت الا، 

 لتقلي  الد ء المنم   الذع  شم  ال  ا   إل  قدن  حد.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1255
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1257
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.396
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مركا  مع    الت ا ـــ اال حاد الرلكا الدولا بدم ة ال ف د إل  و حبة لمض ال ف د لالمباد ة التا ا قذتا   -24
 حمايا ال ماء الحالكا والدادوا من التداخ  الناجم من التش يالت ال ا لةا التالع ل  الذع افتتل ميخرا.

و قت لمض ال ف د ق  لمض الم ـــــــــــاو  المتملقا لم ضـــــــــــ ع ال ـــــــــــماوات الحالكا والدادوا قم    قت   -25
   االت.اال حاد الدولا لال

و وا ق  الم ـــــاو  الم ـــــتبانا المتملقا لالدـــــ ء اال ـــــفناما ليال ي ـــــتح ـــــن ق   ناق  مل  ال ـــــميد   -26
 ال طنا.

و قت لمض ال ف د قن  لالنظر إل  التف   ال ـرلع فا مملةات إطالد التشـ يالت ال ـا لةا، فون  ينبنا  -27
وا فا إطا  اللمنا الرريةا، مع إد اج بند فا جدو  م ا ــلا  باد  اآل اء الما ع لشــا  ال ــماوات الحالكا والداد

 األمما  لشا  ال ماوات الحالكا والدادوا من قج  الملم والممتمع فا الدو ات المقبلا للمنا الرريةا.
  

 مشروع جدول األعمال المؤقَّت للدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية  - سادس عشر 
الممق دة فا   955، وقرا  اللمنــا الرريةــا المتقــذ فا جل ــــــــــــــتدــا  76/76وفقــا  لقرا  المميةــا المــامــا   -28
من جـدو  األممـا ، الممن   "مشــــــــــــــروع جـدو  األممـا    19شـــــــــــــــباط/فبراير، نظرت اللمنـا الرريةـا فا البنـد   7

 الميقئة للدو ة ال تين للمنا الرريةا الملمةا والتقنةا".

ــبانةا و ممنال  من جدو  األمما   19فا إطا  البند  و كلم  -29 ــيلا.  إســــــــ وقاناء التباد  المال لا اء، قلق  شــــــــ
 . ممنل  دو  قمداء قخر  كلمات  تملق بدذا البند 

م مـدا النمقـاد  2023شـــــــــــــــباط/فبراير    17إل     6اللمنـا الرريةـا ق  األمـاـنا حـددت الرترة من  والحظـة   -30
 دو  دا ال تين.

وا رقـة اللمنـا الرريةـا مل  ق  يلقتارل مل  اللمنـا إد اج البن د التـالةـا فا جـدو  قممـا  اللمنـا الرريةـا  -31
 فا دو  دا ال تين:

 إقرا  جدو  األمما . -1 

 كلما الروة . -2 

ما من األنشفا ال طنةا. -3    باد  مال لا اء ومر  للتقا لر المقدئ

 برنام  األمم المتحدة للتفبةقات الرداوةا. -4 

   قير  كن ل جةا الرداء ألارا  التنمةا االجتمايةا واالقت اديا الم تداما. -5 

د ب اسـفا ال ـ ا  ، لما فا  -6  ذلك  فبةقا   ل ـالل  الم ـاو  المتئ ـلا لاسـتشـما  األ   من للمو
 البلدا  النامةا وفا   د بيبا األ  .

 الحفال الرداوا. -7 

 دمم إدا ة الك ا ث القاوما مل  النظم الرداوةا. -8 

 التف  ات األخيرة فا مما  النعظلم المالمةا ل  ا   المالحا. -9 

 طق  الرداء. -10 

 األج ال القرلبا من األ  . -11 

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
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 قنشفا الرداء القا جا فا األمد البميد.استداما  -12 

ح بما ت  مبين فا خفا المم  المتمددة ال ن ات للررلق المام    2023 المم  المقر  لمال   
ــاء القا جا فا األمد البميد  انظر الرقرة   ــفا الردـــ ــتداما قنشـــ [ قماله والرقرة …الممنا لاســـ

 المرفق الرالعو. ذيي  [ من  … 

 اللمنا وقسل ر مملدا فا الم تقب .دو    -13 

 الرداء وال حا المالمةا. -14 

 استقدال م اد  القد ة الن ولا فا الرداء القا جا. -15 

ح ــــــــبما ت  مبين فا خفا المم  المتمددة ال ــــــــن ات الم ســــــــما    2023 المم  المقر  لمال   
ــاء ال ــاد  القـد ة الن وـلا فا الردــــــــــــ قـا جا  انظر للررلق المـامـ  الممنا ـلاســــــــــــــتقـدال م ــــــــــــ

 [و…[ قماله والمرفق النانا، الرقرة  …  الرقرة

د اســــــــــــــا الفبةمـا الرياـلاوـةا والق اة التقنـةا للـمدا  الـناـبة ـلالن ـــــــــــــــبا لط   واســــــــــــــتقـدامـ   -16 
و فبةقا  ، لما فا ذلك فا ميدا  اال  ــــاالت الردــــاوةا، ود اســــا ســــاور الم ــــاو  المت ــــلا 

ــاوةــا، مع إيالء ــاالت الردـــــــــــــ امتبــا  خــاة الحتةــاجــات البلــدا  النــامةــا    بتف  ات اال  ـــــــــــــ
 وم الحدا، دو  م اال بدو  اال حاد الدولا لال  االت.

  م ض ع/بند منررد للنقاشو  

  باد  مال لا اء لشا  ال ماوات الحالكا والدادوا من قج  الملم والممتمع -17 

  م ض ع/بند منررد للنقاشو  

 الحاديا وال تين للمنا الرريةا الملمةا والتقنةا. مشروع جدو  األمما  الميقئة للدو ة -18 

ل إل  لمنا استقدال الرداء القا جا فا األارا  ال لمةا. -19   التقرلر المقدئ

والحظــة اللمنــا الرريةــا قنــ  وفقــا لال رــاد الــذع    ــــــــــــــلــة إلةــ  فا دو  دــا الرالمــا واأل كمين، فا  -32
ــاء  نظةم 24، المرفق األو ، الرقرة  A/AC.105/890  2007 مـال و، من المقر  ق   ت ل  لمنـا قلحـاث الردــــــــــــ
ــتين للمنا الرريةا، إلا  انمقادالندوة  اللمنا    مل م ضــــــ ع الندوة يلقترل وق     ،2023فا مال    الدو ة الحاديا وال ــــ

 .2022حالرا /ي نة   10إل   1القام ا وال تين، المقر  مقدتا فا الرترة من و تقذ قرا ا لشان  فا دو  دا 
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