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 الخارجي لجنة استخدام الفضاء 
 في األغراض السلمية 

 الستون و الخامسة    الدورة 
    2022حزيران/يونيه    10- 1فيينا،  

 مشروع التقرير   
 

 إضافة
 

 الفصل الثاني   
 

 التوصيات والقرارات   
 

 تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين -باء 
ــعة أحاطت اللجنة علمًا مع التقدير بتقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورتها   - 1 والخمســـــين    التاســـ
 (A/AC.105/1258  ،) الـي  تمــــــــــــــمن نتـا ا مـداو ب اللجنـة الفرعيـة رتــــــــــــــرن ال نود الت  ن رب فيهـا وفقـًا لقرار

 .76/76الجمعية العامة 

ــيد  -2 ــيت  خوانوأعربت اللجنة عن تقديرها للسـ ــيو فاسـ ــيسـ من قيادة مقتدرة أثناء   اه ( لما أبدراراغوا )  فرانسـ
 والخمسين. التاسعةلجنة الفرعية خالل دورتها ر استه ل

ــيا وويران ) مهوريةوتكلَّم ف  إطار هيا ال ند ممثلو كل من  - 3 ــتراليا وألمانيا ووندونيســـ ــ  وأســـ -ا تحاد الروســـ
ال وليفارية( وفنلندا  – إلســـــــالمية( وووااليا وال راويل و نوي أفريييا وســـــــويســـــــرا وجـــــــيل  وال ـــــــين وفنزويال ) مهورية ا 

ــا والو وــاب المتحــدة األمريييــة واليــارــان وكنــدا  .  والمملكــة المتحــدة ل رياــانيــا الع مد وأيرلنــدا التـــــــــــــمــاليــة والنمســـــــــــــ
ألقد كلـمة المراـبع عن ا تحـاد الفلك  اـلدول .  كـما  وال ـــــــــــــين.    77المغري كلـمة نـياـرة عن مجموعـة ال  ممـثل  وألقد 

 . ريلماب تتعلق بهيا ال ند وأثناء التبادل العام لآلراء، أدلد ممث ِّلو دول أعماء أخرى  

 العروض اإلوماحية التالية:واستمعت اللجنة إلد  -4

"رعثة هيرا: طرا ق معالجة ورؤية ال ــــــــــــــور الثالثية األرعاد لتحليل ترثير اختبار إعادة تو يه   )أ( 
 علد كوييع دومورفوس" بدمه ممثل النمسا؛  (DART)  الكوييع المزدوج

 بدمه ممثال النمسا؛   ،   من أ ل إدارة سريعة ا ستجارة للكوارث" "رصد األرض ف  الوبت الحييق  )ي(  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
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"التتـييالب المـخمة ف  المدار األر ـ  المنخفغ تغي ر األنتـاة الفمـا ية ف  العالم تغييرا  )ج( 
 بدمه ممثل ال ين؛  ،عميقا"

 .بدمه ممثل الو واب المتحدة ،"ترثير اختبار إعادة تو يه الكوييع المزدوج" )د( 
  

 برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية -1 
 

 أنشطة برنامج األمم المتحدة للتطبيقات الفضائية )أ( 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتـــــــــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق ررنتـــــــــاة برناما األمم المتحدة  -5
 (.74-54الفقراب  ،A/AC.105/1258)يرد عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية   للتا يقاب الفما ية، الت 

ــد ال يي ، وودارة الموارد الا يعيــة،   -6 و ح ــت اللجنــة أن المجــا ب واب األولويــة لل رنــاما ه  الرصـــــــــــــ
، واســــــــتخدام الن م العالمية لســــــــواتل المالحة، ومبادرة األمم وا ت ــــــــا ب الســــــــاتلية، والحد من مخاطر الكوارث

المتحدة رتــرن علوم الفمــاء األســاســية، وتغير المنار، ومبادرة األمم المتحدة رتــرن تكنولو يا الفمــاء األســاســية،  
 ومبادرة تكنولو يا ارتياد اإلنسان للفماء، والتنوع ال يولو   والن م اإلويولو ية.

واألنتــــــــــــــاـة المزمع تنفـييهـا ف  عـام   2021لمـًا ـررنتــــــــــــــاـة ال رـناما المنـفية ف  عـام  وأحـاطـت اللجـنة ع -7
 (.69–59الفقراب ، A/AC.105/1258الفرعية )سبما ورد ف  تقرير اللجنة ، ح2022

 وأعربت اللجنة عن تقديرها لميتع جــــــــاون الفمــــــــاء الخار   للاريقة الت  نفي بها أنتــــــــاة ال رناما،   -8
ــيما ف  عام   للحيوماب علد الرغم من األموال المحدودة المتاحة. كما أعربت اللجنة عن تقديرها   ،2021و  ســــــــ

ـرارتـيا    رـناما. و ح ـت اللجـنة ن مـاب غير الحيومـية الت  رعـت أنتــــــــــــــاـة المللو  للمن مـاب الحيومـية اـلدولـيةو 
 .2022إحراو مزيد من التقدم ف  تنفيي أنتاة ال رناما لعام 

وأعربت اللجنة عن بلقها من أن الموارد المالية المتاحة ل رناما األمم المتحدة للتا يقاب الفمـا ية   تزال   - 9
أك ر  عددا التمويل الكاف ، لك  وســــــاعد  محدودة، وجــــــددب علد أهمية تزويد الميتع رالموارد الالومة، رما ف  ول  

ــاء الخار    ــيا مع رو  معاهدة الفمـ ــاء وتا يقاتها تماجـ ــتفادة من فوا د علوم وتكنولو يا الفمـ من ال لدان علد ا سـ
 . " 2030وكيل  خاة "الفماء  

الت  طورتها أفربة من كينيا وغواتيما  وموريتـــــــــــــيوس، الفا زة    و ح ت اللجنة أن ســـــــــــــواتل كيوبســـــــــــــاب  - 10
والثالثة، علد التوال ، ُنتــــــــرب من محاة الفمــــــــاء الدولية من خالل برناما التعاون بين    رالجو ب األولد والثانية 

وكيوي"، من  األمم المتحدة والياران رتـرن إطال  سـواتل كيوبسـاب من نمياة التجاري اليارانية، المعروفة راسـم "كي  
ــيا و مهورية مولدوفا ومن ومة التكامل بين دول أمرييا   ــاء الدولية. وتعير حاليا أفربة من إندونيســــــــ محاة الفمــــــــ

ــاب  ، الفا زة ف  الجو ب الثالثة والرارعة والخامســـــــة، علد التوال ، علد تاوير ســـــــواتل  SICA)) الوســـــــاد   كيوبســـــ
أن برناما "كي وكيوي" أصــبأ أداة أســاســية ل ناء القدراب ف  خاصــة بها ف  إطار ال رناما. و ح ت اللجنة أومــًا  

مجال علوم وتكنولو يا الفمــاء، وأن ميتع جــاون الفمــاء الخار   والوكالة اليارانية  ســتكتــال الفمــاء الجو   
ــم ر   ــدد تمديد برناما "كي وكيوي" حتد نهاوة كانون األول/دوســــــ ــة 2024أعلنا ف  ول  ال ــــــ ــافا فرصــــــ ، كما أ ــــــ

 ديدة تسمد "أكادومية كي وكيوي". تعليمية   

و ح ت اللجنة أن برناما األمم المتحدة للتا يقاب الفما ية يواصل تنفيي مبادرة "إتاحة س ل الوصول   -11
إلد الفمــــاء للجميع"، الت  تركز علد تاوير بدراب الدول األعمــــاء علد ا ســــتفادة من منافع الفمــــاء، وتتيأ  

نولو ياب الالومة إلرســــال معداب إلد الفمــــاء، ووميانية الوصــــول إلد مرافق  للتــــركاء فرصــــا رحثية لتاوير التك
أر ــية ومدارية فريدة من نوعها رةية إ راء تجاري ف  مجال الجاوبية ال ــغرى، ووميانية الوصــول إلد ال ياناب  

ال لدان الدخول   يتيأ لتل ، مما الفمــــا ية وتلق  التدريع علد اســــتخدامها، رما ف  ول  اســــتخدام ال ياناب الفلكية

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258


A/AC.105/L.331/Add.1 
 

 

V.22-03587 3/15 

 

ويمين من بنــاء القــدراب علد نحو متعمق ف  مجــال العلوم والتكنولو يــاب   إلد الســـــــــــــــاحــة الفمـــــــــــــــا يــة الــدوليــة
 الفما ية.

وطل ت اللجنة إلد ميتع جـاون الفمـاء الخار   أن يواصـل العمل مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   -12
 رترن تحديد أولوياب ال رناما.

للجنة رارتيا  أن برناما األمم المتحدة للتا يقاب الفمــا ية واصــل التتــديد علد التعاون مع و ح ت ا -13
ــعيدين اإلبليم  والعالم  بهدل دعم المراكز ا بليمية لتدري  علوم   ــاء وتقويته وتعزيزه علد ال ـــــ الدول األعمـــــ

 وتكنولو يا الفماء، المنتسبة إلد األمم المتحدة.

بليمية لتدري  ع جـــاون الفمـــاء الخار   واصـــل تعاونه الوثيق مع المراكز اإلو ح ت اللجنة أن ميت  -14
بليم  األفريق  لتدري  علوم  علوم وتكنولو يا الفمـــــــــــاء، المنتســـــــــــبة إلد األمم المتحدة، وه  تحديدًا: المركز اإل

ــاء  ــاء نكليزية، والمركز اإلراللغة اإل -وتكنولو يا الفمـ ــية؛   -بليم  األفريق  لعلوم وتكنولو يا الفمـ راللغة الفرنسـ
ومركز تدري  علوم وتكنولو يا الفمـــــــاء ف  لســـــــيا والمحير الهادل، والمركز اإلبليم  لتدري  علوم وتكنولو يا  
   الفمــــــــــــاء ألمرييا الالتينية ومناقة البحر الكاري  ، والمركز اإلبليم  لتدري  علوم وتكنولو يا الفمــــــــــــاء لغرب 

لســيا، والمركز اإلبليم  لتدري  علوم وتكنولو يا الفمــاء ف  لســيا والمحير الهادل )ال ــين(. وف  هيا ال ــدد، 
ال لدان الممــيفة للمراكز اإلبليمية لتدري  علوم وتكنولو يا الفمــاء، المنتســبة إلد  أن ح ت اللجنة مع التقدير  

   المراكز.إلد تل  ماليا وعينيا هامادعما   تقدماألمم المتحدة، 
  

 النظام الساتلي الدولي للبحث واإلنقاذ )ب( 

ســـارســاب(، الي  يوفر تغاية  -  ح ت اللجنة رارتيا  أن الن ام الســاتل  الدول  للبحو واإلنقاو )كوســباس  - 15
عالمية أل هزة اإلرجـــاد ف  حا ب الاوارل، الت  تحملها الســـفن والاا راب علد متنها ويســـتعملها فرادى األجـــخا   

دولة عمـوا ومن متين متـاركتين. و ح ت اللجنة أومـا أن ول  الن ام    43   ميع أنحاء العالم، راب ومـم حاليا  ف 
جـــخ ـــا من الموابر الت  وحتمل أن تهدد حياتهم ف   ميع أنحاء الو واب    330ف  إنقاو    2021بد ســـاعد ف  عام  

ــرـته ف   عملـية إنـقاو ف     48  000، إلد أكثر من  1982ـعام  المتـحدة والمـياه المحيـاة بـها، وأـنه ـبدم اـلدعم، مـني نتـــــــــــ
 عملية إنقاو ف  الو واب المتحدة والمياه المحياة بها.  9  700 ميع أنحاء العالم، رما ف  ول  أكثر من  

  
 تسخير تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية المستدامة -2 

ــاء ألغراض  أحاطت اللجنة علمًا   - 16 ــخير تكنولو يا الفمـ ــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق بتسـ رمنابتـ
ـــتداـمة، الت  يرد عرض لـها ف  تقرير اللجـنة الفرعـية    التنمـية ا  تـماعـية  ــادـوة المســـــــــــ ،  A/AC.105/1258) وا بت ـــــــــــ

 . ( 88– 79الفقراب  

،  A/AC.105/1258)وأبرَّب اللجنة ما صـدر عن اللجنة الفرعية من براراب وتوصـياب رتـرن هيا ال ند   -17
 (.88الفقرة 

علمـًا بتقرير الفريق العـامـل الجـامع التـارع للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة، الـي  انعقـد    وأحـاطـت اللجنـة -18
دا تحت ر اسة براكاش تتواهان )الهند( مج  ، المرفق األول(.A/AC.105/1258)دَّ

ورأب رعغ الوفود أن علوم وتكنولو يا الفمـاء وتا يقاتها  ـرورية للت ـد  رفعالية للتحدواب الحالية   -19
ــتق لية الت  توا ه التنمية ا  تماع ــتدامتها، كالكوارث الا يعية واألمن الغيا   وتغير  والمســــ ــادوة واســــ ية وا بت ــــ

و ح ت أن األنتاة الفما ية لها دور حاسم ف  تحقيق أهدال التنمية المستدامة   .المنار وأمن الموارد الا يعية
حســين نوعية "، و  ســيما كجزء من الجهود الرامية إلد دعم النمو ا بت ــاد  المســتدام وت 2030وخاة "الفمــاء  

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
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الحياة وودارة ال يية العالمية. ورأب تل  الوفود أومًا أن من المهم  مان تزويد الميتع رالموارد الالومة، رما فيها 
 .الموارد المالية، ليساعد عدد أك ر من ال لدان علد ا ستفادة من فوا د علوم وتكنولو يا الفماء وتا يقاتها

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

 وفي رصد بيئة األرض 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتــــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق رالمســــا ل المت ــــلة راســــتتــــعار   -20
قاته ل ـالأ ال لدان النامية وف  رصـد بيية األرض، الت  يرد  األرض عن ُرعد بواسـاة السـواتل، رما ف  ول  تا ي 

 .(98–89الفقراب ، A/AC.105/1258عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية )

عار عن و ح ت اللجنة أن مبادراب الدول علد ال ــــعيدين الدول  واإلبليم  تســــتخدم بياناب ا ســــتتــــ  -21
 عد لدعم التنمية ا  تماعية وا بت ادوة المستدامة، و  سيما ل الأ ال لدان النامية.رُ 

عد ف  اتخاو القراراب المسـتنيرة  وخالل المنابتـاب، ُأبلغت الوفود رالدور الحاسـم الي  يادوه ا سـتتـعار عن رُ  - 22
دم ال ياناب والتا يقاب المســــــــتمدة من الفمــــــــاء. وأبلغت ب راما التعاون علد ال ــــــــعيدين الوطن  والدول  الت  تســــــــتخ 
الموارد الا يعية  ودارة اســـتخدام األرا ـــ ، و تخاير  و ـــربت أمثلة منها خدماب رســـم الخرا ر اإلبليمية وأمن الحدود، و 

الغااء النبات  والمحاصـيل والتربة، ومسـتجمعاب  أدواب تخاير  ، والحرا ة، وتحديد وتسـجيل حقو  الملكية، و ية والمعدن 
الهيدرولو ية لدعم الزراعة الدقيقة والتخاير الريف ، وتحديد األرا ـــــــــــ  ال ـــــــــــالحة للزراعة، والر  الســـــــــــماب  لمياه، و ا 

ــديدة، وودارة الكوارث   ــاد الجوية والتن ا رالاق ، واإلنيار المبير رالعواصـــــر التـــ والكتـــــر عن المياه الجووية، واألرصـــ
ة ال يية، ورصد در ة حرارة المحيااب ومستوى ساأ البحر، ورصد وا ستجارة لحا ب الاوارل، وتغير المنار وحماو 

لكتـر عن الهباء الجو  والملوثاب، رما ف  ول  رصـد المتغيراب المناخية األسـاسـية للمسـاهمة غراض ا نوعية الهواء أل 
لجليدوة وتسـابر الثلوج  ف  الدراسـاب الدولية، وتعزيز التنمية المسـتدامة، وودارة الن م اإلويولو ية، ورسـم خرا ر األنهار ا 

ووعداد دراســـاب رتـــرنها، ورصـــد المحاصـــيل والتربة ألغراض الر  والكتـــر عن المياه الجووية، ورصـــد طق  الفمـــاء 
 ون م اإلنيار المبير من أ ل حماوة ال نية التحتية الحيوية ومراقبة حركة الحيواناب. 

ونوهت اللجنة رالدور الهام الي  تمــالع ره مبادراب هامة، مثل الفريق المعن  برصــد األرض واللجنة   -23
عد، ورح ت ف  هيا ال ـــــدد بياناب ا ســـــتتـــــعار عن رُ  تبادلالمعنية رســـــواتل رصـــــد األرض، ف  تعزيز وتيســـــير  
 المجال. ول راستمرار التزام العديد من الدول األعماء ف  

  
 الحطام الفضائي -4 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتــــــــــــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق رالحاام الفمــــــــــــا  ، الت  يرد  -24
 .(123–99الفقراب ، A/AC.105/1258) عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية

و ــــــــادل اليكرى الســــــــنوية الخامســــــــة عتــــــــرة إلبرار الجمعية    2022و ح ت اللجنة رارتيا  أن عام   -25
ــعتها اللجنة لت 62/217العامة، ف  برارها   ــا  ، وحثت ال لدان  ، للمبادل التو يهية الت  و ــ خفيف الحاام الفمــ

 .الت  لم تن ر رعد ف  تنفيي تل  المبادل التو يهية علد أساس طوع  علد أن تفعل ول 

و ح ت اللجنة أومـــــــــــــا رارتيا  أن الكثير من الدول والمن ماب الحيومية الدولية تنفي تدابير لتخفيف   -26
و ــــــعتها اللجنة رتــــــرن تخفيف الحاام الفمــــــا   وبتــــــرن    المبادل التو يهية الت الحاام الفمــــــا   تتوافق مع 

ــاء الخار   ف  األمد البعيد ــاة الفمــــــ ــتدامة أنتــــــ المرفق الثان (، وأن عددا من الدول بد واءم ، A/74/20) اســــــ
 التو يهية.معاييره الوطنية الخاصة بتخفيف الحاام الفما   مع تل  المبادل 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
http://undocs.org/ar/A/74/20
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و ح ت اللجنة، راإل ــافة إلد ول ، أن رعغ الدول تســتخدم المبادل التو يهية الت  و ــعتها اللجنة   -27
ــيق  ــعتها لجنة التنســـــــ ــا   الت  و ـــــــ ــا ية و/أو المبادل التو يهية لتخفيف الحاام الفمـــــــ لتخفيف الحاام الفمـــــــ

ــا  ، ومعيار الم   2011:24113ن مة الدولية للتوحيد اليياســــ  المتــــتركة بين الوكا ب والمعنية رالحاام الفمــ
حماوة بيية المدار الســــاتل  )  ITU-R S.1003والتوصــــية   )الن م الفمــــا ية: متالباب تخفيف الحاام الفمــــا  (

الثابت رالنســــبة ل رض( ال ــــادرة عن ا تحاد الدول  لالت ــــا ب كنقاأ مر عية ف  أطرها التن يمية ل نتــــاة  
 ت اللجنة أومــًا أن رعغ الدول تتعاون ف  إطار برناما دعم عملياب الرصــد والتعق ع  الفمــا ية الوطنية. و ح

ل من ا تحاد األوروب ، وبرناما أمان الفماء التارع لوكالة الفماء األوروبية.  الفما ية المموَّ

ومنها تحســين  تدابير ملموســة لتخفيف الحاام الفمــا  ،   تتخي و ح ت اللجنة كيل  اودواد عدد الدول الت   - 28
ت ـــــــــميم مركباب اإلطال  والمركباب الفمـــــــــا ية، ووخراج الســـــــــواتل من المدار، وتخميلها، وتمديد عمرها التتـــــــــغيل ،  

 والعملياب المرتباة رانتهاء عمرها التتغيل ، واستحداث برامجياب ونماوج خاصة لتخفيف الحاام الفما  . 

لوكا ب والمعنية رالحاام الفمـا  ، الت  كان عملها و ح ت اللجنة أن لجنة التنسـيق المتـتركة بين ا -29
األول  هو األســاس الي  اســتندب إليه المبادل التو يهية لتخفيف الحاام الفمــا   الت  و ــعتها اللجنة، بامت  

 .2022بتحديو مباد ها التو يهية لتخفيف الحاام الفما   ف  عام 

ــرلة الحاام ال -30 ــار الحاام  وأحاطت اللجنة علما مع القلق رمســــــــ ــا   والتحدواب الت  وارحها انتتــــــــ فمــــــــ
 الفما   ف  س يل استكتال واستخدام الفماء الخار   ف  المستق ل.

واتفقت اللجنة علد مواصــلة دعوة الدول األعمــاء والمن ماب الدولية، الت  لها صــفة مرابع دا م لدى   -31
  وأمان األ ســام الفمــا ية المزودة رم ــادر بدرة  اللجنة، إلد تقدوم تقارير عن البحوث المتعلقة رالحاام الفمــا  

نووية علد متنها والمتـــــاكل المت ـــــلة راصـــــادام تل  األ ســـــام رالحاام الفمـــــا   والســـــ ل الت  وجر  بها تنفيي  
 المبادل التو يهية لتخفيف الحاام الفما  .

ق  ـررًا بتنمية القدراب  ورأب رعغ الوفود أنه ينبغ  معالجة مسـرلة الحاام الفمـا   علد نحو   ُيلحِّ  -32
 الفما ية لل لدان النامية.

ورأب رعغ الوفود أومـــــــــًا أن من المهم أ  تتحمل الجهاب الفاعلة الفمـــــــــا ية الجديدة أعباء رســـــــــ ع  -33
 األنتاة التاريخية للجهاب الفاعلة الراسخة ف  مجال الفماء.

ورأب رعغ الوفود أن الت ــــــد  للتحدواب الت  وارحها و ــــــع تتــــــييالب ســــــواتل  ــــــخمة ف  مدار  -34
أر ــــــــ  منخفغ، رما ف  ول  التحدواب المت ــــــــلة را ســــــــتخدام المســــــــتدام للمدار والتردداب، ينبغ  أن وح د 

 راألولوية ف  عمل اللجنة.

ها من الجهاب الفاعلة، و  ســــــــيما تل  الت   رعغ الوفود أن ال لدان المتقدمة ف  ارتياد الفمــــــــاء وغير   ورأب  - 35
تنتــر تتــييالب ســواتل  ــخمة، ينبغ  أن تول  ا عتبار الوا ع لتا يق التدابير الاوعية واب ال ــلة، مثل المبادل  
التو يهية لتخفيف الحاام الفمــــــا   والمبادل التو يهية رتــــــرن اســــــتدامة أنتــــــاة الفمــــــاء الخار   ف  األمد البعيد،  

 مية تعزيز بدرة ال لدان النامية علد التنفيي الاوع  لتل  التدابير. وجددب علد أه 

ــتمرة الت  تقوم بها الدول  - 36 ــارقة والمســـــــــــ ن نتيجة للعملياب الســـــــــــ ورأب رعغ الوفود أن الحاام المدار  بد تكوَّ
ــية عن تخفيف ول  ال  ــاوليتها الر يســ ــاء، ومن ثم ينبغ  لتل  الدول أن تقر رمســ حاام وكيل  عن  الك رى المرتادة للفمــ

 مساعدة ال لدان الحديثة العهد رارتياد الفماء تقنيًا وماليًا ف  الوفاء رالمبادل التو يهية لتخفيف الحاام الفما  . 

من تعزيز التــــــــفاوية    بد ور   أنه، عند منابتــــــــة مســــــــا ل تخفيف الحاام وودارة الحركة الفمــــــــا ية،   -37
 لتجنع سوء التقدير وسوء الفهم.وتدابير بناء الثقة ف  األنتاة الفما ية 
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 دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية -5 

بواســـــــــــــاة  أحاطت اللجنة علمًا رمنابتـــــــــــــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق بدعم إدارة الكوارث  -38
 .(136–124الفقراب ، A/AC.105/1258) لها ف  تقرير اللجنة الفرعيةالن م الفما ية، الت  يرد عرض 

و ح ت اللجنة أهمية المعلوماب الفمــــا ية ف  إدارة الكوارث وا ســــتجارة لحا ب الاوارل، راســــتخدام  -39
رصــــد األرض ف  تاوير ن م إنيار مبير راألخاار المتعددة وتحليل لثار  عد وســــواتلبياناب ا ســــتتــــعار عن رُ 

 (.19-كوفيدمرض فيروس كورونا )الكوارث ويما يتعلق رجميع أنواع الكوارث الا يعية، رما فيها رصد  ا حة 

ــا ـية ف  إدارة الكوارث ورحـ ت اللجـنة رمـا   -40 ن مـه برـناما األمم المتحـدة  ســــــــــــــتخـدام المعلومـاب الفمــــــــــــ
علد اســـــتخدام  ميع    اب ســـــتجارة ف  حا ب الاوارل )برناما ســـــبايدر( من أنتـــــاة تســـــاعد علد تنمية القدر وا

ــدد، أحاطت اللجنة علمًا   ــا ية لدعم دورة إدارة الكوارث ف   ميع مراحلها. وف  هيا ال ـــــــ أنواع المعلوماب الفمـــــــ
ب مســـــتمدة من الفمـــــاء تف  راحتيا اب ررنتـــــاة برناما ســـــبايدر وبجهود تعزيز القدراب، رما فيها توفير معلوما

، الت  نفيب بدعم متواصـــــــل من جـــــــبية جـــــــركاء  (A/AC.105/1250)ان ر    2021ال لدان المتمـــــــررة ف  عام  
وه   ،  (www.un-spider.org)ال رنــاما. و ح ــت اللجنــة الفوا ــد الت  بــدمتهــا بوارــة المعــارل التــارعــة لل رنــاما  

ة جــــــبيية لدعم المعلوماب وا ت ــــــا ب والعملياب تســــــاعد علد تبادل المعلوماب والخ راب وب  ناء القدراب  من ــــــَّ
 وتقدوم الدعم ا ستتار  التقن  وخدماته.

ورأب رعغ الوفود أن تحســــــــــين القدرة علد الترهع للكوارث وا ســــــــــتجارة لحا ب الاوارل علد ال ــــــــــعيد   - 41
الوطن  وقتمـــ  من ميتع جـــاون الفمـــاء الخار   أن وعزو أنتـــاة بناء القدراب المنفية ف  إطار برناما "ســـبايدر" 

 المزيد من البعثاب ا ستتارية التقنية وال راما التدري ية، خاصة من أ ل ال لدان النامية.  من خالل توفير 

و ح ـت اللجنـة انعقـاد عـدة ماتمراب دوليـة ماخرا تتعلق رـادارة الكوارث، مثـل الماتمر الثـالـو ل نـيار  -42
ــيا، وندوة الكوكع الح  الت    24و  23المبير رالمخاطر المتعددة، الي  عقد يوم   أوار/مايو ف  رال ، إندونيســــ

ف  بون، ألمانيا، والت  ســــــــلات المــــــــوء   أوار/مايو 27إلد   23ن متها وكالة الفمــــــــاء األوروبية ف  الفترة من 
 علد استخدام تكنولو ياب الفماء ف  إدارة الكوارث.

الدول إلد الفريق العامل المعن  رالكوارث التارع للجنة المعنية الي  بدمته  و ح ت اللجنة أوما الدعم  -43
 .بسارسا-رسواتل رصد األرض وبرناما كوسباس

ســـــــــــاهماب النقدوة وموارد المودفين الت  بدمتها ألمانيا وفرنســـــــــــا وال ـــــــــــين ونوهت اللجنة مع التقدير رالم  - 44
 من   2021اإلبليمـية ف  عـام  ، وبمـا ـبدمـته رعغ اـلدول األعمــــــــــــــاء ف  اللجـنة وميـاـتع اـلدعم " ســــــــــــــباـيدر " ل رـناما  

مســاهماب عينية، جــملت توفير خ راء، دعما ل نتــاة الت  ا ــالع بها ميتع جــاون الفمــاء الخار   من خالل  
، وكيل  رما بيلته من  هود لتبادل الخ راب مع ســـــــا ر ال لدان المهتمة. وجـــــــجعت اللجنة ف  هيا " ســـــــبايدر " ناما  بر 

ال ــــدد ســــا ر الدول األعمــــاء والمراب ين الدا مين علد تزويد أنتــــاة الميتع وبرامجه، رما فيها برناما "ســــبايدر"، 
المال ، رةية تميينه من ا سـتجارة علد نحو أفمـل    ريل الدعم الالوم علد أسـاس طوع ، رما ف  ول  ويادة الدعم 

 . لالباب المساعدة الواردة من الدول األعماء، وتنفيي خاة عمله ف  السنواب المق لة تنفييا كامال 
  

 التطورات األخيرة في مجال النُُّظم العالمية لسواتل المالحة -6 

ــاب اللجـنة الفرعـية ف  إطـار ال ـند المتعلق ـرالتاوراب األخيرة ف  مجـال الن م  - 45 أحـاطـت اللجـنة علـمًا رمـنابتـــــــــــ
 . ( 157– 137، الفقراب  A/AC.105/1258)   العالمية لسواتل المالحة، الت  يرد عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1250
https://unitednations.sharepoint.com/sites/UNOV-UNODCArabicTranslationandTextProcessingSection/ATTS%20Text%20ProcessingGeneral/www.un-spider.org
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
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،  تتميز   ـت اللجنـة أن اللجنـة الـدوليـة المعنيـة رـالن م العـالميـة لســــــــــــــواتـل المالحـة )اللجنـة الـدوليـة(و ح -46
بوصــــــــــــــفهـا للـية تعـاون مثلد، ف  إـتاحـة منـتدى مرن يـنابظ وـيه مـقدمو خـدمـاب الن م العـالمـية لســــــــــــــواـتل المالحة  

 اتل المالحة.ومستخدموها  ميع المسا ل المتعلقة راستخدام إجاراب ن م عالمية متعددة لسو 

ونوهت اللجنة ررعمال اللجنة الدولية الرامية إلد إنتـاء حيز للخدماب الفمـا ية المتعددة الن م العالمية  -47
لســـواتل المالحة القابلة للتتـــغيل ال ين ، مما ســـيمين من تحســـين مالحة العملياب الفمـــا ية خارج المدار الثابت  

 ف  الفماء الوابع بين األرض والقمر.دام تل  الخدماب  ح ت أنه يتوبع استخو  ،رالنسبة إلد األرض

و ح ت اللجنة الجهود الت  ي يلها ميتع جــــــاون الفمــــــاء الخار   ف  مجال تعزيز اســــــتخدام الن ُ م  -48
العالمية لســـــــواتل المالحة من خالل مبادراته ف  مجال بناء القدراب وتعميم المعلوماب، خ ـــــــوصـــــــًا ف  ال لدان  

عن اـلدور اـلي  ومــــــــــــــالع ـره الميـتع، ـراعتـباره األمـاـنة التنفـييـوة للجـنة اـلدولـية، ف  تنســــــــــــــيق  الـنامـية، فمــــــــــــــال  
 ا  تماعاب السنوية للجنة الدولية ومنتدى مقد ِّم  الخدماب التارع لها.

ــرين لمنتدى مقدم   -49 ــر للجنة الدولية وا  تماع الرارع والعتــــ و ح ت اللجنة أن ا  تماع الخام  عتــــ
تتـرين   1أيلول/سـ تم ر إلد   27يين ن مهما ميتع جـاون الفمـاء الخار  ، بد عقدا ف  فيينا من الخدماب، الل
، وأن ا  تماع الســادس عتــر للجنة الدولية ســتســتمــيفه اإلماراب العربية المتحدة وســيعقد  2021األول/أكتوبر  
 .2022أكتوبر  تترين األول/ 14إلد   9ف  أبود   من 

  
 طقس الفضاء -7 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق راق  الفمــاء، الت  يرد عرض  -50
 .(172–158اب ، الفقر A/AC.105/1258)ف  تقرير اللجنة الفرعية  لها

 رســــــ ع   دولياغيراب التــــــمســــــية، ومثل جــــــاغاًل وأجــــــارب اللجنة إلد أنَّ طق  الفمــــــاء، النا م عن الت  -51
ما ومين أن وتـــــيله من خار علد الن م الفمـــــا ية، والرحالب البتـــــرية إلد الفمـــــاء، وال ند التحتية األر ـــــية 
والفمــــــــا ية الت  تعتمد عليها المجتمعاب ر ــــــــورة متزايدة. ومن ثمَّ، يلزم معالجته من من ور عالم ، من خالل  

ل ــــعيد الدول ، لك  يتســــند التن ا ررحداث طق  الفمــــاء الت  ومين أن تكون باســــية، التعاون والتنســــيق علد ا
 وتخفيف لثارها  مانًا  ستدامة أنتاة الفماء الخار   ف  األمد البعيد.

وأحاطت اللجنة علما رعدد من األنتـاة الوطنية والدولية الت  ا ـالع بها ف  ميادين البحو والتدريع  -52
ســين الفهم العلم  والتقن  لآلثار المــارة لاق  الفمــاء، ومن ثم تعزيز القدرة العالمية علد  والتعليم من أ ل تح

راق     ينالمت ــــــــــل  7-وباء 6-الم دأين التو يهيين راءال ــــــــــمود ف  و ه مخاطره، وول  بهدل تيســــــــــير تنفيي  
 .استدامة أنتاة الفماء الخار   ف  األمد البعيدمن المبادل التو يهية رترن الفماء 

 فريق الخ راء المعن  راق  الفمــــــــــــــاء الـتارع للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنيـة   أن و ح ـت اللجـنة مع التقـدير   - 53
ـــعة والخمســـــــــــــين للجـنة الفرعـية، ف  ـعام  وـكيـل  ف  فترة ـما بين ،  2022ـبد عـقد ا تـماـعاب علد ـهامظ اـلدورة الـتاســـــــــــ

اللجـنة الفرعـية المعنوـنة "متـــــــــــــروع التقرير النهـا   لفريق الخ راء اـلدوراب. وأحـاطـت اللجـنة علمـا ـرالوثيقـة المقـدمـة إلد  
الت   و   ، ( A/AC.105/C.1/L.401) نحو تحســـــــين التنســـــــيق الدول  لخدماب طق  الفمـــــــاء"   :المعن  راق  الفمـــــــاء 

 ا لمقرر فريق الخ راء، إوان مان، علد عمله المتفان . تممنت ست توصياب رويعة المستوى، وأعربت عن تقديره 

  (A/AC.105/C.1/L.401)اللجـنة القرار اـلي  اتفـقت علـيه اللجـنة الفرعـية ـررن تن ر ف  التقرير  وأـيدب  -54
، علد النحو الم ين ف  تقرير  A/AC.105/C.1/122كتقرير نها   لفريق الخ راء وأن ت در التقرير تحت الرمز 

 .(172، الفقرة A/AC.105/1258الفرعية )اللجنة 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.401
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.401
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/122
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
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رعغ الوفود أن من المهم أن وجــد المجتمع الــدول  المعن  راق  الفمــــــــــــــاء لليــة لتنســـــــــــــيق عملــه   ورأب  - 55
 . ومواصلته 

  
 األجسام القريبة من األرض -8 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتــــــــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق راأل ســــــــام القريبة من األرض،  -56
 .(190–173الفقراب ، A/AC.105/1258)عية لها ف  تقرير اللجنة الفر  الت  يرد عرض

و ح ـت اللجـنة مع التـقدير العمـل اـلي  أنجزـته التــــــــــــــبيـة اـلدولـية ل ـنيار رخار الكوييـباب )التــــــــــــــبيـة  -57
ــتتـــ  ــا ية )الفريق ا سـ ــتتـــار  المعن  رالتخاير للبعثاب الفمـ ار (، بهدل  ـــمان أن تكون  الدولية( والفريق ا سـ

ــيما ال لدان النامية واب القدراب المحدودة علد التن ا ررثر  ســـــم بريع من األرض وتخفيفه،   ميع الدول، و  ســـ
 علد علم رالتهديداب المحتملة.

لحدوث  وأجارب اللجنة إلد أنه ف  حال َت ي ن للتبية العالمية للمراصد الفلكية و ود احتما ب وعتد بها  -58
ــل المعلوماب المتاحة عن ول  الخار وتعم ِّمها علد   ــتوفر أفمـ ــبية الدولية ه  الت  سـ ارتاام راألرض، فان التـ

  ميع الدول األعماء من خالل ميتع جاون الفماء الخار  .

و ح ـت اللجنـة أهميـة الجهود واألنتــــــــــــــاـة الوطنيـة الراميـة إلد تاوير القـدراب ف  مجـال اكتتــــــــــــــال   -59
 قريـبة من األرض الت  وحتمـل أن تكون خارة ورصــــــــــــــدهـا واإلـنيار المبير رخارهـا وتخفيف أثرهـا،  األ ســــــــــــــام ال

مما وســهم ف  تعزيز التعاون الدول  وتبادل المعلوماب، وجــددب ف  هيا ال ــدد علد أهمية المســاهمة ف  عمل 
 التبية الدولية والفريق ا ستتار .

إومــاحية لتكنولو يا الدفاع الكوك  ، ف  تتــرين الثان /نوفم ر وأحاطت اللجنة علما راطال  أول رعثة  -60
، التــارعــة ل دارة الوطنيــة للمالحــة الجويــة DART))إعــادة تو يــه الكوييــع المزدوج    ، وه  رعثــة اختبــار2021

ــا ررنه من   ــار را رتاام الحرك . وأحاطت اللجنة علما أومـ ــأ تقنية تحويل المسـ ــتو ـ ــا(، والت  سـ ــاء )ناسـ والفمـ
  ،2026" ف  عام رر أن ت ــــــــل رعثة هيرا التارعة لوكالة الفمــــــــاء األوروبية إلد من ومة كوييع "ديدوموسالمق

 .DARTم  ختبار تقنية تحويل المسار الي  أ رته رعثة علد س يل المتارعة، لتوفير تقييم قي ِّ 

ــبية الدولية والفريق و ح ت اللجنة أنَّ المزيد من -61 ــتتــــــــار ، الت    المعلوماب عن ا تماعاب التــــــ ا ســــــ
ــبييين   ــاء الخار   بدور األمانة الدا مة لها، بد أتيحت علد صـــفحاب موبعيهما التـ ومـــالع ميتع جـــاون الفمـ

(http://iawn.net وhttp://smpag.net).  

و ح ت اللجنة أن ماتمر الدفاع الكوك   الســـــارع ل كادومية الدولية للمالحة الفمـــــا ية بد عقد ف  الفترة  - 62
، واســـــتمـــــافه ميتع جـــــاون الفمـــــاء الخار  ، رالتعاون مع وكالة الفمـــــاء 2021نيســـــان/أبريل   30إلد  26من 

ــامن   ــاع الكوك   الثـ ــدفـ ــد ماتمر الـ ــة، وأن من المقرر عقـ ــدول  ف  مركز في األوروبيـ ــا الـ  7إلد    3ف  الفترة من    ينـ
 ، وسيستميفه الميتع رالتعاون مع وكالة الفماء األوروبية وال لد المميف، النمسا. 2023نيسان/أبريل  

  
 استدامة أنشطة الفضاء الخارجي في األمد البعيد -9 

راســـتدامة أنتـــاة الفمـــاء الخار   أحاطت اللجنة علمًا رمنابتـــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق  -63
 (.209–191الفقراب  ،A/AC.105/1258ف  األمد البعيد، الت  يرد عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية )

 :وكانت الوثا ق التالية معرو ة علد اللجنة -64

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://iawn.net/
http://smpag.net/
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
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ــتدامة أنتــــاة  وربة ا تماع مقدمة من ا تحاد الرو  )أ(  ســــ  رعنوان "تنفيي المبادل التو يهية رتــــرن اســ
اعتمـاد أطر تن يمـية وطنـية وتنييحهـا وتعـديلهـا،   :1-المـ دأ التو يه  ألر’  ،الفمــــــــــــــاء الخـار   ف  األمـد البعـيد

 (؛A/AC.105/2022/CRP.9" )‘حسع ا بتماء

تدري  علوم وتكنولو يا الفمـــاء مقدمة من ا تحاد الروســـ  رعنوان "مســـاهمة مركز وربة ا تماع   )ي( 
اآلســــــــــيوية ف  تعزيز بدرة الدول األعمــــــــــاء ف  لجنة اســــــــــتخدام الفمــــــــــاء الخار   ف  -ف  المناقة األوروبية

ــاء الخـار   ف  األمـد البعـيد"   األغراض الســــــــــــــلمـية علد تنفـيي المـبادل التو يهـية  ســـــــــــــــتدامـة أنتــــــــــــــاـة الفمــــــــــــ
(A/AC.105/2022/CRP.10؛) 

ا تماع مقدمة من ا تحاد الروســ  رعنوان "اعتباراب رتــرن المهام الر يســية الت  لم تنفي رعد وربة   )ج( 
لمــــــــــــــمـان أمـان العملـياب الفمــــــــــــــا ـية ف  ســـــــــــــــيا  اســـــــــــــــتدامـة أنتــــــــــــــاـة الفمــــــــــــــاء الخـار   ف  األمـد البعـيد"  

(A/AC.105/2022/CRP.11.) 

راســتدامة أنتــاة الفمــاء الخار   ف  األمد البعيد  وأجــارب اللجنة مع التقدير إلد أن الفريق العامل المعن    - 65
ــاليع عمله وخاة عمله  ــين للجنة الفرعية، واعتمد إطاره المر ع  وأســـــــ ــعة والخمســـــــ كان بد أبر، أثناء الدورة التاســـــــ

 (A/AC.105/1258 ،   7الفقرة   .)من المرفق الثان ، والتيييل 

وأجـــــارب اللجنة أومـــــا إلد أن الفريق العامل ســـــيول  أهمية متســـــاوية لكل عن ـــــر من العناصـــــر الثالثة   -66
 (.7و 6، المرفق الثان ، التيييل، الفقرتان  A/AC.105/1258ل طار اإلرجاد  )

ــارب اللجنة كيل  إلد أن الفريق العامل ا -67 ــيل هجين، ف  وأجـ ــمية، ف  جـ ــاوراب غير رسـ تفق علد عقد متـ
 (.9، المرفق الثان ، الفقرة A/AC.105/1258)  2022تترين الثان /نوفم ر  

ــاء بــد أنجز رــالفعــل تقييمــاب داخليــة لمــدى تنفيــي المبــا -68 دل  وُأبلغــت اللجنــة رــرن عــددا من الــدول األعمـــــــــــــ
ــاء الخار   ف   ــتدامة أنتـــاة الفمـ ــرن اسـ ــلمية رتـ ــاء الخار   ف  األغراض السـ ــتخدام الفمـ التو يهية للجنة اسـ

 األمد البعيد، وأن عددًا لخر منها ر دد إنجاو تل  التقييماب.

وُأبلغت اللجنة أومــــــا رعدد من التدابير والمبادراب العلمية والتقنية والقانونية والســــــياســــــاتية علد المســــــتوى   -69
الوطن  واإلبليم  والدول  الت  اتخيب، أو وجر  اتخيها حاليا، لتنفيي المبادل التو يهية الت  و ــــــــــــعتها اللجنة 

 رترن استدامة أنتاة الفماء الخار   ف  األمد البعيد.

متــروع ميتع جــاون الفمــاء الخار   المعنون "التوعية وبناء  المســتمر ل  تنفييال عنوأبلغت اللجنة كيل   -70
ــتدامة  ــرن اســـ ــاء الخار    القدراب ف  مجال تنفيي المبادل التو يهية رتـــ ــاة الفمـــ ــل أنتـــ ف  األمد البعيد"، رفمـــ

ــروع ثانيةالة  مرحلالأعدب، ف   الدعم المال  المقدم من المملكة المتحدة، الت  ــرن  من المتـــــــ ــيًا رتـــــــ ، تقريرا دراســـــــ
 (.spacesustainability.unoosa.org أصحاي الم لحة )ان ر

ورأب رعغ الوفود أن المبادل التو يهية الت  و عتها اللجنة رترن استدامة أنتاة الفماء الخار   ف   -71
البعيد تتــــيل أفمــــل الممارســــاب ف  مجال ا ســــتخدام اآلمن والمســــاول للفمــــاء الخار  ، وأنها حاســــمة  األمد 

 األهمية للحفاظ علد الفماء الخار   ل  يال المق لة.

تبادل الخ راب واســتعراض أفمــل الممارســاب والدروس المســتفادة رتــرن  من المهم ورأب رعغ الوفود أن  -72
مبادل التو يهية الت  و ـعتها اللجنة رتـرن اسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار   ف  األمد التنفيي الوطن  العمل  لل

 وحسن التواصل كيل ويعزو التعاون الدول  و هود التوعية وبناء القدراب. ول  البعيد ألن

  اســــــــتعرا ــــــــا وتقييما للمبادلأن تجر   للجنة الفرعية القانونية  ه ســــــــييون من المفيد أن  ى رعغ الوفودورأ -73
 التو يهية الت  و عتها اللجنة رترن استدامة أنتاة الفماء الخار   ف  األمد البعيد.

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
https://spacesustainability.unoosa.org/
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ــيا للمنابتــــاب  -74 ــلمية بد أصــــبحت محفال ر يســ ــاء الخار   ف  األغراض الســ ور   أن لجنة اســــتخدام الفمــ
د التتــاور مع  رتــرن اســتدامة أنتــاة الفمــاء، وأنها ميزب نفســها عن غيرها من المحافل بو ــعها "لنها با م عل

 المستفيدين" ف  معالجة الممارساب المرمونة والمستدامة ويما يتعلق راستخدام الفماء.

مني سنواب  من اخت ا  اللجنة،  تندرجورأى أحد الوفود أن هناك من اب مواوية تن ر ف  موا يع   -75
ناا  و وة الفريق العامل المعن  راسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار      يندرج  ـمنوأن رعمـًا من تل  الموا ـيع 

ف  األمد البعيد، وأن ول  وتــــــــــيل اودوا ية مباجــــــــــرة ف  المهام. ورأى ول  الوفد أومــــــــــا أن العمل الدول  الي  
اء الي    بد منه هو الســ يل الوحيد لمــمان اســتدامة أنتــاة الفمــاء الخار    ُومــالع ره وفقا لم دأ توافق اآلر 

 ف  األمد البعيد ل الأ المجتمع العالم  كيل.

ور   أن المبادل التو يهية الت  و ـعتها اللجنة رتـرن اسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار   ف  األمد البعيد   -76
لحيوميـة الـدوليـة بـد أث تـت بـابليتهـا للتنفيـي وفعـاليتهـا علد  وا ــــــــــــــحـة وعمليـة ومث تـة، أ  أن الـدول والمن مـاب ا

ــاء الخار  ،  ــتخدام الفمــ ــواء، وأن تل  المبادل التو يهية   تقوض ا لتزاماب القانونية القا مة و  تعو  اســ الســ
 و  سيما من  انع الجهاب الفاعلة الناجية ف  مجال الفماء.

ا اللجنة رتـرن اسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار   ف  األمد البعيد  ور   أن المبادل التو يهية الت  و ـعته -77
توصــياب فه  تتمــمن  تمثل، ب ل كل جــ ء، ماجــرًا إوجابيًا علد الجهود الم يولة للتخفيف من التدهور ال يي ،  

 تتجع علد ممارساب رترن ت ميم البعثاب الفما ية وتتغيلها تراع  ال يية علد نحو أك ر.

مبادل التو يهية تمثل أول مجموعة كاملة من القواعد الت  تحيم األنتــــــــــــــاة الفمــــــــــــــا ية  ور   أن تل  ال -78
المعاصـــــــــــرة، وأنه وجع تحديثها أو اســـــــــــتكمالها راســـــــــــتمرار لتواكع التحدواب الحالية والمق لة الت  وارحها تنفيي  

 أنتاة ابت ادوة وعلمية تسعد لالستفادة من الموارد الفما ية.

تو يهية الت  و ـعتها اللجنة رتـرن اسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار   ف  األمد البعيد  ور   أن المبادل ال -79
  ،تحســين النقاجــاب المحلية رتــرن لثار اســتدامة األنتــاة الفمــا ية علد متارعة تل  األنتــاة وطنياً أدب إلد بد 
 .ف  هيا الترن و ع أطر تن يمية أبوى، إلد  انع تنسيق الموابر الوطنيةولد و 

  أـنه   ينبغ  ترك ال لـدان الـنامـية خلر الركـع أو تعريمــــــــــــــهـا لغ ن دون و ـه حق رســـــــــــــــ ع  هود ور   -80
اســـتكتـــال الفمـــاء، وأن الســـ يل الوحيد لمـــمان اســـتدامة أنتـــاة الفمـــاء الخار   هو مواصـــلة تحقيق المنافع  

 المستمدة من تل  األنتاة ل الأ البترية باطبة من خالل تعزيز التنسيق والتعاون.

ر   أن تحقيق األهدال الر يســية  ســتدامة أنتــاة الفمــاء الخار   ف  األمد البعيد وســتلزم من اللجنة و  -81
الفرعـية العلمـية والتقنـية أن تركز علد مجـا ب مـثل بـناء الـقدراب وتعزيزهـا، ونـقل التكنولو ـيا إلد ال ـلدان الـنامـية،  

ــاء وأن تنفي كل ول  ف  إطار التعاون الدول ، وعلد نحو وا ق   ــتدامة أنتـــاة الفمـ المبادل التو يهية رتـــرن اسـ
 الخار   ف  األمد البعيد تا يقًا كاماًل وفعا  وغير تمييز .

ــتدامة  -82 ور   أن فهم ما وعيق بدرة ال لدان علد تنفيي المبادل التو يهية الت  و ـــــــــعتها اللجنة رتـــــــــرن اســـــــ
 هم جيل أنتاة بناء القدراب المقدمة ف  المستق ل.أنتاة الفماء الخار   ف  األمد البعيد أمر رالغ األهمية لف

ورأى أحد الوفود أن خار الفريق العامل المعن  راســتدامة أنتــاة الفمــاء الخار   ف  األمد البعيد الرامية إلد   - 83
اهتمام الدول  اـستبانة التحدواب ودراـستها والن ر ف  إميانية وـ ع مبادل تو يهية  ديدة ه  خار مهمة ألـسباي منها  

ــتخدامه.   ــال القمر واسـ ــتكتـ ــع خار وبراما  سـ ــا  ، وبو ـ ــاريع اإلوالة النتـــاة للحاام الفمـ ــركاب التجارية رمتـ والتـ
ــلة رالفريق العامل ف  ورباب   ــوعية المت ــــــ وأجــــــــار ول  الوفد إلد أنه ومين ا طالع علد مزيد من المدخالب المو ــــــ

 . A/AC.105/2022/CRP.11و   A/AC.105/2022/CRP.10و   A/AC.105/2022/CRP.9  ا  تماع 
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ور   أنه ينبغ  اإلرقاء علد بند اســتدامة أنتــاة الفمــاء الخار   ف  األمد البعيد ك ند منت م ف   دول  -84
ــمان  ــل أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية رةية  ــ ــرنها  أن تتواصــ ــة الجوانع التقنية الت  أحرو تقدم رتــ منابتــ

لدى من ا هتمام    اً مزيدوأن تلقد ن  راسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار   ف  األمد البعيد  داخل الفريق العامل المع
  ميع الوفود.

  
 دور اللجنة وأسلوب عملها في المستقبل -10 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتـــــــــــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق بدور اللجنة وأســـــــــــلوي عملها ف   -85
 .(233–210الفقراب ، A/AC.105/1258الفرعية )تق ل، الت  يرد عرض لها ف  تقرير اللجنة المس

ــتين ررن ُيدَرج ف   دول  أعمال   وأجـــــــارب -86 اللجنة إلد القرار الي  كانت بد اتخيته ف  دورتها الثانية والســـــ
منت م عنوانه "دور اللجنة وأسـلوي عملها ف  المسـتق ل"، إلتاحة المجال لمنابتـة المسـا ل اللجنتين الفرعيتين بند  
 ) ((. 321، الفقرة A/74/20)التاملة لمجا ب متعددة 

  
 استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي -11 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق راســتخدام م ــادر القدرة النووية ف   -87
 (.237–224، الفقراب A/AC.105/1258)الفماء الخار  ، الت  يرد عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية 

ــاء   وأبرب اللجنة  - 88 ــادر القدرة النووية ف  الفمــ ــتخدام م ــ ــياب اللجنة الفرعية والفريق العامل المعن  راســ توصــ
الخار  ، الي  عاود ا نعقاد بر اسـة سـام أ. هاربيسـون )المملكة المتحدة(، رما ف  ول  تمديد خاة العمل المتعددة  

رير المقدم إلد اللجنة الفرعية عن نتا ا  ال ــــــيغة النها ية للتق لك  ومــــــع الســــــنواب للفريق العامل لمدة ســــــنة واحدة  
خاة العمل المتعددة السـنواب واسـتكتـال الخياراب المتاحة لجمع المعلوماب عن أو ه التقدم المحرو ف  المعارل 

ــتق ل   ــا ية ف  المســـــــ ــادر القدرة النووية الفمـــــــ  ،  A/AC.105/1258) والممارســـــــــاب والخار المتعلقة بتا يقاب م ـــــــ
 . ( لو ، والمرفق الثا 237الفقرة 

و ح ت اللجنة أن الفريق العامل بد عقد ف  هيا ال ـــــــــدد ســـــــــلســـــــــلة من ا  تماعاب ويما بين الدوراب،  -89
ــتين للجنة، يوم  وســـــــرتها األمانة، وأنه عقد ا تماعين غير رســـــــميين علد هامظ الدورة الخامســـــــة    8و  7والســـــ

 ، للمم  بدما رعمله.2022حزيران/يونيه  

ــيوك  -90 وأبرب اللجنة رييام رعغ الدول ومن مة حيومية دولية واحدة حاليا راعداد، أو الن ر ف  إعداد، صـ
ا عتبار محتوياب بانونية وتن يمية رتــرن أمان اســتخدام م ــادر القدرة النووية ف  الفمــاء الخار   ترخي رعين 

ومقتمـــياب "المبادل المت ـــلة راســـتخدام م ـــادر الاابة النووية ف  الفمـــاء الخار  " و"إطار األمان الخا  
بتا يقاب م ـادر القدرة النووية ف  الفمـاء الخار  "، الي  اجـتركت ف  و ـعه اللجنة الفرعية والوكالة الدولية 

 .للاابة اليرية

المعلوماب   تبادلإلد أهمية عمل الفريق العامل الي  يتيأ مواصــلة    أومــا  ــددوأجــارب اللجنة ف  هيا ال -91
من أ ل تعزيز ويادة فهم وتاوير عملياب فعالة لمــــمان ا ســــتخدام المرمون للقدرة النووية ف  الفمــــاء، رالن ر 

ــاء الخار  ، الي  فتأ   ــادر القدرة النووية ف  الفمـــ ــتخدام م ـــ ــ  أمام  إلد ا هتمام المتجدد راســـ ــمســـ الن ام التـــ
ــال، ــتكتـ ــام الكوك ية الم لمة والبعيدة الت   ومين منمما  ا سـ ــد وفهم األ سـ ــول إليها لو   كان يتعيررصـ الوصـ

اســـــتخدام تل  القدرة النووية، فمـــــال عن اســـــتخدام م ـــــادر القدرة النووية لدفع المركباب الفمـــــا ية ف  الفمـــــاء 
هولة إلد المريخ والبعثاب العلمية إلد الن ام التـمسـ  الخار  ، راب المكتكنولو يا محتملة لبعثاب التـحن والبعث 
 .وروبوتية أسرع وأبوى  مرهولةمما وفسأ المجال أمام إرسال رعثاب 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/74/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1258
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ورأب رعغ الوفود أنه ينبغ  و ود للية دا مة إل راء تبادل من م رتــــــــرن هيا المو ــــــــوع علد ال ــــــــعيد   -92
ــاء الخار    لل  ه ينبغ المتعدد األطرال، وأن  ــادر القدرة النووية ف  الفمــــ أن  فريق العامل المعن  راســــــتخدام م ــــ

يوصـ  اللجنة الفرعية بو ـع ترتيباب  ديدة   بد منها للممـ  بدما ف  و ـع مبادل تو يهية ل مان من أ ل  
 .ا ستخداماب المحتملة لم ادر القدرة النووية ف  الفماء الخار   ف  المستق ل

  
 لصحة العالميةالفضاء وا -12 

أحاطت اللجنة علمًا رمنابتـاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق رالفمـاء وال ـحة العالمية، الت  يرد  -93
 (.249–238، الفقراب A/AC.105/1258) عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية

ــاء   - 94 ــادرة عن اللجنة الفرعية وفريقها العامل المعن  رالفمـ ــرن هيا ال ند ال ـ ــياب والقراراب رتـ وأبرَّب اللجنة التوصـ
وال ـحة العالمية، الي  انعقد بر اسـة أناوان غاوسـ ولر )سـويسـرا(، رما ف  ول  القراراب المتعلقة رانتـاء من ـة الفمـاء 

 (. 7والمرفق الرارع، الفقرة   249، الفقرة  A/AC.105/1258) ية  وال حة العالمية وجبية الفماء وال حة العالم 

وأعربت اللجنة عن تقديرها لوفد سـويسـرا لتيسـيره إ راء متـاوراب غير رسـمية، خالل الدورة الحالية للجنة،  -95
 .A/AC.105/L.328المية، ر يغته الواردة ف  الوثيقة رترن نص متروع القرار المتعلق رالفماء وال حة الع

ــروع القرار من خالل اإلبرار ررهمية البحوث الا ية  -96 ورأى أحد الوفود أنه كان من الممين تعزيز نص متـــ
علم الوراثة، والتربية ال دنية، والتغيوة، وغيرها من  البتـــرية لتحســـين فهم اإلويولو يا، وعلم النف ، وبيية العمل، و 

العلوم. وجــدد ول  الوفد أومــا علد الاارع غير التمييز  للتعاون الدول  ف  مجال ال ــحة العالمية وجــدد علد  
 أن الدوافع السياسية   ينبغ  أن تعو  األهدال الرامية إلد تاوير وتحسين ن م الرعاوة ال حية.

"متـــــــــروع القرار رتـــــــــرن الفمـــــــــاء    2022حزيران/يونيه    3المعقودة ف     790نة ف   لســـــــــتها وأبرَّب اللج -97
وال ــــحة العالمية"، الوارد ف  المرفق األول بهيا التقرير. و ح ت اللجنة أن متــــروع القرار، ر ــــيغته المعتمدة،  

ــبعين، ف  عام  ــارعة والســــ ــيقدم إلد الجمعية العامة ف  دورتها الســــ تعتمده الجمعية ف  إطار بند  ، لك  2022ســــ
  دول األعمال المعنون "التعاون الدول  علد استخدام الفماء الخار   ف  األغراض السلمية".

ــاء وال ــــحة العالمية وســــلمت راســــهام علوم  - 98 ــلة رالفمــ و ح ت اللجنة المجموعة الواســــعة من األنتــــاة المت ــ
ــا ية ف  الوباوة  ــاء والتا يقاب الفمـ من األمراض وميافحتها وتعزيز صـــحة اإلنســـان ورفاهه ومعالجة  وتكنولو يا الفمـ

ــحية ل فراد   ــحية وتوفير خدماب الرعاوة ال ــ ــاب ال ــ ــحة العالمية، والنهوض رالبحوث الا ية وبالممارســ ــاكل ال ــ متــ
 والمجتمعاب المحلية، رما ف  ول  ف  المناطق الريفية الت  تقل  فيها فر  الح ول علد الرعاوة ال حية. 

ونوهت اللجنة رما لعلوم وتكنولو يا الفمـــــــاء والتا يقاب الفمـــــــا ية من دور حيو  ف  الت ـــــــد  لجا حة   -99
ــار المرض    19-كوفيد ــاعدة علد تتبع المخالاين، وتحديد المناطق المترثرة، ونمي ة انتتــ ــم ف  المســ ودور حاســ

ــد انتقاله، وممارســـة العمل عن رُ   ت ـــال، فمـــال عن المســـاعدة عد، وتوفير الخدماب ال ـــحية عن رعد، واورصـ
 علد التغلع علد متاكل العزلة ا  تماعية.

"تقرير الفريق العامل المعن  رالفمــــــاء وال ــــــحة العالمية عن األعمال الممــــــالع بها  ورح ت اللجنة ب  -100
(، وأعربت عن امتنانها لر ي  الفريق العامل  A/AC.105/C.1/121)الســــــــــــــنواب"  ف  إطار خاة عمله المتعددة  

 علد  هوده المتفانية وقيادته المقتدرة ف  تو يه عمل الفريق العامل ف  إطار خاة عمله المتعددة السنواب.

ــحة العالمية" بندا منت ما ف   دول   - 101 ــاء وال ــ واتفقت اللجنة علد  عل بند  دول األعمال المعنون "الفمــ
 ف اعدا.   2023لجنة الفرعية اعتبارا من عام أعمال ال 
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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  

 اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصالحها، دون مساس بدور االتحاد الدولي لالتصاالت 

ــة الا يعـة الفيزـيا ـية  -102 ــاب اللجـنة الفرعـية ف  إطـار ال ـند المتعلق ـبدراســــــــــــ أحـاطـت اللجـنة علمـًا رمـنابتــــــــــــ
  اســــــــــــــتخدامه ف  ميدان  التقنية للمدار الثابت رالنســــــــــــــبة ل رض واســــــــــــــتخدامه وتا يقاته، رما ف  ول والخوا 

ــا ية،  ــا ب الفمـ ــةا ت ـ ــا ية، مع إيالء اعتبار خا    ودراسـ ــا ب الفمـ ــلة بتاور ا ت ـ ــا ل المتَّ ـ ــا ر المسـ سـ
 حتيا اب ال لدان النامية وم ـــــالحها، دون مســـــاس بدور ا تحاد الدول  لالت ـــــا ب، الت  يرد عرض لها ف  

 (.261–250الفقراب ، A/AC.105/1258)تقرير اللجنة الفرعية 

ورأب رعغ الوفود أن المدار الثابت رالنســـبة ل رض هو مورد ط يع  محدود معرَّض لخار التتـــبع،   -103
د،   نوأاسـتدامة األنتـاة الفمـا ية ف  تل  ال يية،    مما يهدد ف    العدل  ختو ينبغ   ه ن وأاسـتخدامه ينبغ  أن  ُيرجـَّ

إتـاحتـه لجميع الـدول، ر ــــــــــــــرل الن ر عن بـدراتهـا التقنيـة الحـاليـة، مع إيالء اعتبـار خـا   حتيـا ـاب ال لـدان  
 النامية وللموبع الجغراف  لبعغ ال لدان.

  
 تبادل عام لآلراء بشأن السماوات الحالكة والهادئة من أجل العلم والمجتمع - 14 

عام لآلراء رترن السماواب ال تبادل  ال ر أحاطت اللجنة علمًا رمنابتاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق   - 104
،  A/AC.105/1258)   تقرير اللجنـــة الفرعيـــة والمجتمع، الت  يرد عرض لهـــا ف     العلم الحـــالكـــة والهـــاد ــة من أ ــل  

 (. 276- 262الفقراب  

عام لآلراء رتـــــــــــرن الســـــــــــماواب الحالكة والهاد ة من أ ل  التبادل  الر  المتعلق   ندالورح ت اللجنة رادراج   -105
ــفه  ــة، فهو إبرار  العلم والمجتمع ف   دول أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية بوصــــ ــرلة/بندا واحدا للمنابتــــ مســــ

هام ررن عملياب الرصد الفلك  ألغراض علم الفل  المو   والراديو  علد السواء تتيل أحد الجوانع األساسية  
 ل نتاة الفما ية وينبغ  حمايتها من التداخل.

ـــبانـيا وا تحـ  - 106 ــاهـماب الماتمر المتـــــــــــــترك بين األمم المتحـدة ووســـــــــــ اد الفلك  اـلدول  ف   ورحـ ت اللجـنة رمســـــــــــ
(،  A/AC.105/1257و  A/AC.105/1255  المنابتاب رترن السماواب الحالكة والهاد ة من أ ل العلم والمجتمع )ان ر 

ــناعة الت  ن مه  ــاء وف  منابتــــاب ندوة ال ــ واب الحالكة والهاد ة  ا الخار   حول مو ــــوع الســــم  ا ميتع جــــاون الفمــ
(، وأحاطت  48- 43الفقراب   ، A/AC.105/1258) علد هامظ الدورة التاسـعة والخمسـين للجنة الفرعية العلمية والتقنية  

 الحدثين. علما رالتوصياب الناتجة عن وين  

ونوهـت اللجنـة رـالمبـادرة الت  اتخـيهـا ا تحـاد الفلك  الـدول  بـدعوة الوفود إلد المتـــــــــــــــاركـة ف  مركزه  -107
  نيســـان/ 1لحماوة الســـماواب الحالكة والهاد ة من التداخل النا م عن التتـــييالب الســـاتلية، الي  بدأ تتـــغيله ف  

المتعددة التخ ــــ ــــاب مع الماســــســــاب واألفراد ف   ميع  ، بهدل تنســــيق الجهود الدولية التعاونية  2022أبريل  
ــد الفلك   ــاتلية علد عملياب الرصــ ــييالب الســ ــل   لتل  التتــ ــاعدة علد التخفيف من األثر الســ أنحاء العالم للمســ

 األر   ألغراض علم الفل  المو   والراديو ، وكيل  علد تمتع البترية رسماء الليل.

لمـ يوـلة لحمـاـوة التلســــــــــــــيوـباب الراديوـية والمـناطق الهـادـ ة الراديوـية من وأحـاطـت اللجـنة علمـا ـرالجهود ا -108
التتييالب الساتلية الت  تنفيها رعغ ال لدان، والتواصل المستمر بين األوساأ الفلكية واألوساأ الساتلية، فمال 

 ــناعة الفمــاء، عن أهمية اســتمرار التعاون بين  ميع الجهاب الفاعلة واب ال ــلة، و  ســيما الجهاب المعنية ر 
ومتـغل  التتـييالب السـاتلية، والمجتمع الفلك  لمـمان حماوة السـماواب الحالكة والهاد ة من التداخل النا م عن  

 تل  التتييالب الساتلية.
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ورأب رعغ الوفود  ــــرورة بيل  هود من  انع أصــــحاي الم ــــلحة المتعددين لو ــــع حلول عملية  -109
 ة عن تتييالب السواتل علد عملياب الرصد الفلك .تعالا اآلثار غير المق ودة النا م

ور   أن مسـرلة اآلثار المـارة الت  تتركها التتـييالب السـاتلية علد رؤية سـماء الليل رالنسـبة لعملياب  -110
 ــمن و وة اللجنة، تقتمــ    تندرجالرصــد الفلك  األر ــ  لم ين ر فيها علد نحو وال وأن هيه المســرلة، الت   

 يمية متفق عليها دوليا.و ع لوا أ تن 
 

 مشروع جدول األعمال المؤقَّت للدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية -15 

اللجنة علمًا رمنابتـــاب اللجنة الفرعية ف  إطار ال ند المتعلق رمتـــروع  دول األعمال المابت    أحاطت - 111
 . (281–277الفقراب ، A/AC.105/1258)الستين، الت  يرد عرض لها ف  تقرير اللجنة الفرعية   لدورتها

 (. 281- 279، الفقراب A/AC.105/1258) وأبرَّب اللجنة توصياب وبراراب اللجنة الفرعية رترن هيا ال ند   - 112

اللجنة علد أن تن ر اللجنة   تفقتاواستنادًا إلد مداو ب اللجنة الفرعية ف  دورتها التاسعة والخمسين،   -113
 ف  ال نود التالية ف  دورتها الستين: الفرعية

 إبرار  دول األعمال. -1

 كلمة الر ي . -2

مة عن األنتاة الوطنية. -3  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير المقدَّ

 مم المتحدة للتا يقاب الفما ية.برناما األ -4

 تسخير تكنولو يا الفماء ألغراض التنمية ا  تماعية وا بت ادوة المستدامة. -5

المســا ل المت ــلة راســتتــعار األرض عن ُرعد بواســاة الســواتل، رما ف  ول  تا يقاته ل ــالأ  -6
 ال لدان النامية وف  رصد بيية األرض.

 الحاام الفما  . -7

 رة الكوارث بواساة الن م الفما ية.دعم إدا -8

 التاوراب األخيرة ف  مجال الن ُ م العالمية لسواتل المالحة. -9

 طق  الفماء. -10

 األ سام القريبة من األرض. -11

 استدامة أنتاة الفماء الخار   ف  األمد البعيد. -12

نواب للفريق العامل ســبما هو م ين ف  خاة العمل المتعددة الســ ح 2023)العمل المقرر لعام   
،  209الفقرة ،  A/AC.105/1258)المعن  راسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار   ف  األمد البعيد  

 من تيييل المرفق الثان (( 18والفقرة 

 دور اللجنة وأسلوي عملها ف  المستق ل. -13

 العالمية.الفماء وال حة  -14

 استخدام م ادر القدرة النووية ف  الفماء الخار  . -15
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حســـــبما هو م ين ف  خاة العمل المتعددة الســـــنواب الموســـــعة للفريق    2023)العمل المقرر لعام   
 ،  A/AC.105/1258) المعن  راســـــــــــتخدام م ـــــــــــادر القدرة النووية ف  الفمـــــــــــاء الخار    العامل  
 (( الو من المرفق الث  5؛ والفقرة  237قرة  الف 

دراسة الا يعة الفيزيا ية والخوا  التقنية للمدار الثابت رالنسبة ل رض واستخدامه وتا يقاته،   -16
رما ف  ول  اســـــتخدامه ف  ميدان ا ت ـــــا ب الفمـــــا ية، ودراســـــة ســـــا ر المســـــا ل المتَّ ــــلة  

الفمــا ية، مع إيالء اعتبار خا   حتيا اب ال لدان النامية وم ــالحها،  ا ت ــا ببتاور 
 دون مساس بدور ا تحاد الدول  لالت ا ب.

 )مو وع/بند منفرد للنقاش( 

 والمجتمع.العلم عام لآلراء رترن السماواب الحالكة والهاد ة من أ ل  تبادل -17

 )مو وع/بند منفرد للنقاش( 

 الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية.الحادوة و مال المابَّت للدورة متروع  دول األع -18

م إلد لجنة استخدام الفماء الخار   ف  األغراض السلمية. -19  التقرير المقدَّ

اتفقت اللجنة علد أن وعاود الفريق العامل الجامع والفريق العامل المعن  راســــــــتخدام م ــــــــادر القدرة  و  -114
الخار   والفريق العامل المعن  راسـتدامة أنتـاة الفمـاء الخار   ف  األمد البعيد ا  تماع  الفمـاءالنووية ف  

 .أثناء الدورة الستين للجنة الفرعية العلمية والتقنية

واتفقت اللجنة، وفقا لالتفا  الي  تم التوصــــــــــــــل إليه ف  الدورة الرارعة واألربعين للجنة الفرعية العلمية  -115
النــــدوة  24المرفق األول، الفقرة  ،  A/AC.105/890)   2007عــــام  والتقنيــــة الت  عقــــدب ف     (، علد أن تكون 

أرحاث الفمــــــاء ف  الدورة الســــــتين للجنة الفرعية عن مو ــــــوع العمل المناخ  ومســــــاهمة   الت  ســــــتن مها لجنة 
 الفماء ويه. 
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