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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 
 الدورة الخامسة والستون 

   2022حزيران/يونيه    10- 1فيينا،  
 

 مشروع التقرير   
  

 إضافة   
 

 االستكشاف واالبتكار في مجال الفضاء -ياء 
 
نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "االســــــتاالــــــاي واالبتااف في مجال ال لــــــا "، وف ا  ل راف   -1

 .76/76الجمعية العامة 

ــيا وو واليا وتايلند وجمكوفية  وف  -2 ــي وبيفايجان ووندوني ـ يا  وتالم في إطاف هذا البند ممثلو االتحاد الروسـ
والصــيو وفرن ــا ولا ــمبرك والما ــي  والكند والوال ات المتحدة واليالان. وتالم ب لــا المرا بون  ــرا  ي وســو وفومانيا  

ــة العالم اامو. وب نا  التآلادل العات ل فا ، بل     ــ ـ ــة ال مرية الم توحة، ومؤسـ ــ ـ عو فالوة ال رية ال مرية، والمؤسـ
 د مو جدول األعمال.دول بعلا  بخرى ب لا  لمات تتعلق بكذا البن 

 و ان معروضا على اللجنة ما يلي:  -3

المعني لاألنالــوة   لعالميافريق الخبرا    فالوة ال رية ال مرية عوت رير "  عنوانكا  وف ة اجتماع )ب( 
 ؛(A/AC.105/2022/CRP.12) "الخوة/الحالة –ال مرية الم تدامة 

 "التن ـيذ  دعمحـاـلة  –ت رير فالوـة ال رـية ال مرـية عو يوت ال مر العـالمي "  عنوانكـاوفـ ة اجتمـاع  )ب( 
(A/AC.105/2022/CRP.13؛) 

"ا تراح لــردفاج بنــد فرعي في جــدول    عنوانكــاوف ــة اجتمــاع م ــدمــة مو فومــانيــا والما ــــــــــــــيــ    )ج( 
مو بجل األنالــــوة ال مرية الم ــــتدامةر في إطاف بند جدول األعمال المعنون  ’التن ــــيق هعنوان األعمال ال ــــنو   

ــا  الخافجي في   ــتخدات ال لـ ــتيو للجنة اسـ ــة وال ـ ــادسـ ــا ر، في الدوفة ال ـ ــاي واالبتااف في مجال ال لـ ــتاالـ ’االسـ
 (.A/AC.105/2022/CRP.14) 2023األغراض ال لمية، في عات 

 التالية في إطاف هذا البند: واستمع  اللجنة إلى العروض اإل لاحية -4

http://undocs.org/A/RES/76/76
http://undocs.org/A/RES/76/76
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 فؤى معمافية لموئل  مر  متاامل"،  دمته ممثلة النم ا؛ - "الواحة ال مرية )ب( 

ت الذ  بحرزته الصيو في استاالاي ال لا  ال حيق"،  دمه ممثل الصيو؛ )ب(   "الت دُّ

 "نالاط الآلحث العلمي اإل والي في لعثة مينيرفا"،  دمه ممثل إ واليا؛ )ج( 

(: بول لعثــة  مريــة لجمكوفيــة  وفيــا"،  KPLOالمر آلــة المــدافيــة ال مريــة الاوفيــة لــا  ــاينــدف )" )د( 
  دمه ممثل جمكوفية  وفيا؛

("،  SRGغاما ) -فونتغو - "خريوة جديدة لاألشــعة ال ــينية للاون مم المرلــد المداف  ســآلاتروت  )ه(  
  دمه ممثل عو االتحاد الروسي؛ 

ــتند إلى الم اومة الناتجة عو تانولوجيا  E.T.PACK"مالــــــــــروع  )و(  ة لإلنزال مو المداف ت ــــــــ )ُعدَّ
 الحبل الاكرودينامي(: حل تانولوجي لمالالة انتالاف الحوات ال لائي"،  دمه ممثل إسآلانيا؛

ــا  األ ثر تنوعـا    -  (Esrange" ـاعـدة إط ص لــــــــــــــوافي  ال ــــــــــــــبر األوفواـية ) )ز(  مر ز ال لــــــــــــ
 ؛يو مو تح يق م ت بل م تدات"،  دمه ممثل ال ويدالعالم. خدمات جديدة للتما في

 "اليوت الدولي األول لل مر"،  دمه المرا ب عو فالوة ال رية ال مرية؛ )ح( 

األفضــــــــي  - المعني لرماانية التنبؤ لاال تران الالــــــــم ــــــــي  PRESTO"الحالة الراهنة لبرنامج   )ط( 
لال يزيا  الالـــــــــم ـــــــــية األفضـــــــــية"،  دمه المرا ب عو اللجنة العلمية المعنية المتغير، التالم للجنة العلمية المعنية 

 لال يزيا  الالم ية األفضية؛

"خوة فريق المالـافيم المعني لاسـتاالـاي ال لـا  للـمان إ جاد م ـاف متنوع وم ـتدات ومثير   ) ( 
 لم ت بل استاالاي ال لا "،  دمته المراقآلة عو المجلس االستالاف  لجيل ال لا .

وعمل فريق العمل المعني لاالســــــــــتاالــــــــــاي إلى منالــــــــــد هذا البند مو جدول األعمال    شــــــــــافت اللجنةوب -5
واالبتااف، الذ  بعد بول ت رير لألمم المتحدة على اإلط ص يؤ د على بهمية االســتاالــافات الآلالــرية في ال لــا   

 (.A/AC.105/1168خافج نواص المداف األفضي المنخ ض )انظر 

والحظ  اللجنة مم الت دير بن الوفود تآلادل ، في الدوفة الحالية، المعلومات وعرض  آخر الم تجدات   -6
لالـــدن م ـــاعي االســـتاالـــاي واالبتااف في مجال ال لـــا ، لما في يل  ت الـــيل عو األنالـــوة والبرامج الوطنية، 

 فل  عو بمثلة للتعاون الثنائي واإل ليمي والدولي المتعدد األطراي. 

والحظ  اللجنة بنه في ســــــياص المنا الــــــات،  د تم  معلومات تناول  جملة بموف منكا: بنالــــــوة الآلحث   -7
ــاي   والتووير؛ وعمليات إط ص األج ــــــات ال لــــــائية؛ وارامج الرح ت ال لــــــائية المدهولة؛ وبنالــــــوة االســــــتاالــــ

ا  الصـــينية؛ والعديد مو الرواوتية؛ واألنالـــوة وفرل التعاون المتصـــلة لالمحوة ال لـــائية الدولية ومحوة ال لـــ 
ــلة إلى ال مر والمري  وب ماف المري  والالـــــــــمس والاوياآلات؛ والتجافب التي تعتمد على ال ـــــــــواتل  الآلعثات المرســـــــ
ومر آلات اإلنزال والمتجوالت الاو بية وطائرات الكلياواتر السـتاالـاي النظات الالـم ـي واحث المواضـيم العلمية؛ 

ــائكـا؛ والمحوـة  والعيـنات التي بعـيدت إلى األفض؛ وم حوـة األلحـاا ال مرـية اـلدولـية التي  جر  التخويا إلنالــــــــــــ
( المزمم إط  كا في المداف ال مر ؛ وم راب مو الجيل التالي سياالف  ريآلا عو Gatewayال لائية "غيتوا " )

بليون ســنة؛ وســواتل  يوا ــات التي تعرض تانولوجيا المر آلات  13لــوف لنجوت ومجرات تالــال  منذ ب ثر مو 
ــيلة للن ل؛ و دفات التتآلم واإلدافة ال ائمة على  ــائية الصــــــغيرة؛ ومر آلة ملــــــغوطة مدهولة ل ســــــتخدات  وســــ ال لــــ
ال لـــا ؛ والتووفات في تانولوجيا الصـــوافي ؛ واالســـتخدامات المبتارة للتصـــنيم التجميعي والذ ا  االلـــوناعي؛  

مات الجديدة لبيانات وتوبي ات االســـتالـــعاف عو واالســـتخداوالتووفات في تانولوجيا اســـتخدات الموافد في المو م؛ 
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ومر ز ل ستاالاي واالبتااف في مجال ال لا ؛ ومر ز ل بتااف المتعلق لالموافد ال لائية؛ ووضم وف ات  ؛ لعد
بيلـــــــــــا  )لحثية( واســـــــــــتراتيجيات وونالـــــــــــا  اتحادات وخوا وخرائا طريق و وانيو وطنية في مجال ال لـــــــــــا ؛  

لحاومات فيما بينكا لالــــدن وضــــم إطاف مالــــترع لتوجيه التعاون في مجال اســــتاالــــاي  وااللتزامات التي  وعتكا ا
ومعافض عو مواضيم االستاالاي واالبتااف في مجال  ومؤتمرات  مة معنية لال لا ؛ ومؤتمر وزاف ؛  ال لا ؛ 

ــنوية نمويجية ل ــال ة ســ ــا  الجو  والتانولوجيا؛ وم ــ ــائية؛ ومكرجان ال لــ ــبوع الموافد ال لــ ــا ؛ وبســ ــواتل  ال لــ ل ــ
 وزيادة الموافد الآلالرية والمالية المارسة ل ستاالاي واالبتااف في مجال ال لا .

والحظ  اللجنة ب لــــــا بهمية التعاون بيو جميم األطراي المعنية في بنالــــــوة االســــــتاالــــــاي واالبتااف  -8
األ اد مية، ال لـــــــــــــائية، لما في يل  الحاومات والو االت الحاومية والايانات غير الحاومية والمؤســـــــــــــ ـــــــــــــات 

الآلحث العلمي والت ني، والصــــــناعة وال واع الخال، مو بجل النكوض لاســــــتاالــــــاي ال لــــــا  الخافجي   ومرا ز
 واستخدامه في األغراض ال لمية، والتنمية اامنة والم تدامة ألنالوة ال لا  الخافجي لصالح الآلالرية جمعا .

الـوة اسـتاالـاي ال لـا  بمر م ـتصـوب للـمان والحظ  اللجنة  ذل  بن إشـراع البلدان النامية في بن  -9
 فتح ببواب تل  األنالوة بمات جميم البلدان دون إ صا .

والحظ  اللجنة الجكود المبذولة لتعزيز لـــــناعة ال لـــــا ، وال ســـــيما في جيل الالـــــآلاب، وتعزيز تنمية   -10
 فبس المال الآلالر  في مجالي االستاالاي واالبتااف في ال لا . 

ــتاالــــاي واالبتااف في  -11 ــا الجكود المبذولة لتعزيز التنوع والالــــمول في بنالــــوة االســ والحظ  اللجنة ب لــ
 مجال ال لا . 

والحظ  اللجنة  ذل  بن االسـتاالـاي واالبتااف في مجال ال لـا   ثيرا ما يلكمان الالـآلاب ويالـجعانكم   -12
تانولوجيا والكندســـــة والرياضـــــيات، و ذل  في  على االنخراط في دفاســـــات والعمل في مكو في مجاالت العلوت وال

 مجاالت ال انون وال ياسات واالتصاالت.

ــافة عالية.  -13 ــاد ، حيث   دت قيمة ملــــ ــيا في التنويم اال تصــــ ــا  يؤد  دوفا فئي ــــ وفئي بن  واع ال لــــ
ب لـــا مو يل  الوفد ب لـــا بن ا تصـــاد ال لـــا  لم  عد يتووف مو خ ل االبتااف التانولوجي فح ـــب، بل  وفبى

 خ ل االبتااف التجاف ، وبن هناع فرلا  بيرة متاحة في هذا الصدد للمنالآت التجافية والمؤس ات والمواطنيو. 

وفئي بنه لالنظر إلى بن المالــــــــــــــافيم ال لــــــــــــــائـية معـ دة ومالـ ة، فرن تعزيز التعـاون والتجـافة الدولييو،   -14
آلح ضـــــــروفيا. وفبى يل  الوفد ب لـــــــا بنه بدال مو بن وتآلادل المعافي، وفتح بســـــــواص للمنتجات والخدمات، بلـــــــ 

ى لالــــــــــــــدة ـلدن تر ز البـلدان على مجـاالت تانولوجـية محـددة   تحـاول جميم البـلدان تغوـية  ـل المجـاالت، يولــــــــــــــب
 توو تفها لحيث تتبوب تل  البلدان موا م الريادة العالمية في مجاالت محددة. وبن

ما في االســــتاالــــاي واالبتااف في مجال ال لــــا  هو التصــــميم  وفئي بن الالــــرط الرئي ــــي لاي  الــــرع بلد  - 15
الراسـ  ل ادة البلد على اعتآلاف ال لـا  مجاال اسـتراتيجيا، ويالـمل يل  التزات ال ادة بتووير االسـتاالـاي واالبتااف في  

 وم تدامة.  مجال ال لا  مو خ ل وضم خوة طويلة األجل، وونالا  مؤس ات داعمة، وض  استثمافات  افية 

وفئي بنه لالنظر إلى بن البلدان الحديثة العكد لافتياد ال لـا  سـتؤد  دوفا هاما في اسـتاالـاي ال لـا   -16
العالمي في الم ــــــــت بل، فرن التعاون فيما بيو البلدان الحديثة العكد لافتياد ال لــــــــا ، و ذل  التعاون بيو البلدان 

 ش لمزيد مو ال عالية.الرائدة والحديثة العكد لافتياد ال لا ، ينآلغي بن ينا ب 

مرا ز اختصـــــــــــــــال لتووير واســــــــــــــتحـداا تانولوجيـا    برزتفالوـات الآلحوا، التي  مختلف  وفئي بن   -17
ــتخدات،  ــميم إلى المنتجات الجاهزة ل ســ ــا ، بد ا مو التصــ ــوافي  وال لــ ــان  ت يد فيالصــ األفااف؛ وتنالــــ     احتلــ
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سـيورة هياات الدولة، ويتر ز فيكا   تح الا ا ة اال تصـاد ة   ة، وتزيدمنافم  انوية؛ وتح ـو البنى التحتية ال لـائي 
 موظ ون مؤهلون تدهي  عاليا في إطاف هيال مؤس ي واحد.

وفئي بن الت اعل بيو الكيا ل المعنية في الدول، والمنالــــــــــآت التجافية الصــــــــــغيرة والمتوســــــــــوة، وبفر ة   -18
االبتااف الجامعية، ونظات غير حاومي لتمويل المالافيم،  د ب ب  فعاليته لال عل، وال سيما فيما يتعلق لمعج ت 

 ياجات الصناعة. األعمال التجافية، التي ُتختاف مو خ لكا شر ات ناشاة لتلبية احت 

وفئي بن ال لـــــــــا  الخافجي  حتو  عمليا على مصـــــــــادف طا ة غير محدودة و ميات هائلة مو المواد  -19
الم يدة، واه إماانات غير م ــــــــــتغلة لت د م وفرة مو الموافد للآلالــــــــــرية في الم ــــــــــت بل، وبن االبتاافات والتووفات  

 في مواجكة التحد ات الم بلة.الصلة  ماو بن تعزز  دفة المجتمعات على الصمود  يات

وفئي بن األهداي الرئي ـــــــية ل ســـــــتاالـــــــاي واالبتااف في مجال ال لـــــــا  ينآلغي بن تاون االســـــــتدامة،  -20
(، وال دفة على الآل ا ، لاستخدات تانولوجيا خلرا  مراعية للبياة للحد مو cradle-to-cradleوالتصميم التجدد  )

ــلبية الناجمة عو الآلالـــر ع ــاليب والمنتجات اا اف ال ـ ــا بن األيديولوجيات واألسـ لى الاو ب. وفبى يل  الوفد ب لـ
ت الســتآلانة ما هو  ائم مو عادات م ــرفة بو ضــافة نالــدت مم مروف الو   واســتبدالكا،  الجديدة ينآلغي بن ُت ــتخدب

 ولتح يو نوعية بياة األفض، وتصحيح الم اف مو بجل إ جاد م ت بل غني لالموافد.

ف الروح الآلالـرية وبن الحم ت االسـتاالـافية التي تواجه تحد  الخوض في وفئي بن  -21 االسـتاالـاي هو  بدب
 بعماص ال لا  تتماشى مم تل  الروح ومم فوح اللجنة.

 . A/AC.105/2022/CRP.14ونظرت اللجنة في اال تراح الوافد في وف ة االجتماع  -22
  

 "2030خطة "الفضاء   -كاف 
 . 76/ 76"، وف ا  ل راف الجمعية العامة ر 2030ال لا  ر نظرت اللجنة في بند جدول األعمال المعنون "خوة   - 23

وتالم في إطاف هذا البند ممثلو  ل مو األفجنتيو وبلمانيا ووندوني يا وجمكوفية  وفيا وسوي را والصيو  -24
ــ وفة الايلومتر  و ينيا والممل ــد مصــــــــــ ــا المرا ب عو مرلــــــــــ ــا واليالان. وتالم ب لــــــــــ اة المتحدة والنرويج والنم ــــــــــ

 (. وب نا  التآلادل العات ل فا ، بل ى ممثلو دول بعلا  بخرى ب لا  لمات تتعلق بكذا البند. SKAO) المرام

 واستمع  اللجنة إلى العرضيو اإل لاحييو التالييو:   -25

ــائيــة ) )ب(  ("،  CONAE"برنــامج التثفيا التــالم للجنــة الوطنيــة األفجنتينيــة لألنالــــــــــــــوــة ال لـــــــــــــ
 ممثل األفجنتيو؛   دمه

 "،  دمه ممثل االتحاد الروسي.25-"الآلعثة ال وبية ال مرية لونا )ب( 

وخوــة تن يــذهـا    "2030ال لـــــــــــــــا  "، خوــة 76/3مـة، في  رافهـا  وفحبــ  اللجنــة لـاعتمــاد الجمعيــة العــا -26
بولــ كا و ي ة ســياســية ففيعة الم ــتوى تبيو ال ــبل التي ت ــكم بكا األنالــوة ال لــائية في تح يق بهداي التنمية  

ســــــــاســــــــي الذ  تؤد ه تانولوجيات ال لــــــــا   الم ــــــــتدامة، وال وائد المجتمعية الواســــــــعة لتل  األنالــــــــوة، والدوف األ
وتوبي اته والبيانات الم ــــتمدة مو ال لــــا  في تعزيز النمو اال تصــــاد  والرخا  ل ائدة المجتمم الدولي. وبشــــادت  

ــا    ــا لما  ات له ماتب ال ريق العامل المعني لخوة "ال لـــ " واألمانة مو عمل لتي ـــــير وضـــــم  2030اللجنة ب لـــ
 غتكا النكائية واعتمادها.  تل  الو ي ة الكامة في لي 

" على تعزيز الالــــــــرا ات وتوطيد التعاون بيو الدول 2030وبشــــــــافت اللجنة إلى تد يد خوة "ال لــــــــا    -27
األعلــــــــــــــا  و ـيانات األمم المتحـدة والمنظمـات الحاومـية الدولـية والمنظمـات غير الحاومـية و وـاع الصـــــــــــــــناعة 
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ــمانا  لجلب فوائد ال لــــــــ  ــتر ة و يانات ال واع الخال، ضــــــ ا  للجميم وفي  ل ماان، مو خ ل بذل جكود مالــــــ
واالســــت ادة مو التجافب والم ــــاهمات العملية لمختلف الجكات المعنية. وفي هذا الصــــدد، الحظ  اللجنة ب لــــا 
ــا  ألغراض التخويا   ــتمدة مو ال لـ ــتخدات البيانات الم ـ ــد ال جوة في اسـ ــافرة ل ـ ــرا ات والجكود المتلـ بهمية الالـ

 البلدان النامية.  ولنم ال راف في

"، ت ــــــــــــــكم اـلدول في عـدد مو االـيات والبرامج 2030والحظـ  اللجـنة بـنه ـلدى تن ـيذ خوـة "ال لــــــــــــــا    -28
والمالــافيم والمنصــات الدولية واإل ليمية يات الصــلة لال لــا  وت ــت يد منكا، و ذل  مو األدوات والمآلادفات التي 

ــا  الخافجي بو التي    ــؤون ال لـــ ــتحد كا ماتب شـــ ــتحدا كا )انظر  راف الجمعية العامة اســـ ، 76/3عاف على اســـ
 (. 25و 24و  ي ال  رت 

ــا    -29 ــاملة األفاعة لخوة "ال لــــــــ "  2030والحظ  اللجنة بن اإلجرا ات المدفجة في إطاف األهداي الالــــــــ
ــاد ــول إلى  والتي تتمحوف حول الر ائز األفام المتمثلة في ا تصـــــــ ــا ، ووماانية الولـــــــ ــا ، ومجتمم ال لـــــــ ال لـــــــ

ال لـا ، والدبلوماسـية ال لـائية،  د اتخذتكا عدة دول  جز  مو برامجكا وخووكا ال لـائية الوطنية، لزية زيادة 
ال وائد اال تصــــــــاد ة الم ــــــــتمدة مو ال لــــــــا  وتعزيز دوف  واع ال لــــــــا  بولــــــــ ه محر ا هاما للتنمية الوطنية  

ــتدامة، وزياد ــتعمليو الم ـــ ــناعة واألوســـــاط األ اد مية والآلاحثيو والم ـــ ة مالـــــاف ة مختلف  واعات المجتمم والصـــ
 النكائييو، وتي ير تاامل  واع ال لا  مم ال واعات األخرى.

" تتلــمو فؤية اســتراتيجية تتناول المجاالت واألهداي 2030والحظ  اللجنة ب لــا بن خوة "ال لــا    -30
الم بل للجنة ولجنتيكا ال رعيتيو وماتب شــؤون ال لــا  الخافجي، بولــ كم محافل فريدة للتعاون  الرئي ــية للعمل  

الدولي على اســــــتاالــــــاي ال لــــــا  الخافجي واســــــتخدامه في األغراض ال ــــــلمية، ولتعزيز الحواف فيما بيو الدول  
يم البلدان في األنالــــــــوة  المرتادة لل لــــــــا  والدول الحديثة العكد لافتياد ال لــــــــا ، ولتالــــــــجيم زيادة مالــــــــاف ة جم

 ال لائية، ل بل مو بينكا مآلادفات بنا  ال دفات.

وفحب  اللجنة لاعتزات لافاغوا ، لصـ تكا فئي ـة اللجنة ال رعية العلمية والت نية، ال ـعي إلى إدفاج إشـافة   -31
لمعني لالتنمية  " في اإلع ن الوزاف  الصــادف عو المنتدى ال ــياســي الرفيم الم ــتوى ا2030إلى خوة "ال لــا  

وخوة تن يذها،   ر2030ال لا  ر، على النحو التالي: "تمثل خوة  2022الم تدامة الم رف ع ده في تموز/يوليه  
ألنالـوة  ، اسـتراتيجية اسـتالـرافية إلعادة تد يد وتدعيم ما ت ـكم له ا76/3التي اعتمدتكا الجمعية العامة في  رافها  

ال لــائية التي تآلاشــرها الدول األعلــا  في لجنة اســتخدات ال لــا  الخافجي في األغراض ال ــلمية في اســتخدات 
 األدوات ال لائية لتح يق بهداي التنمية الم تدامة".

ــا    -32 ــا إلى تالـــــــجيم وتعزيز اســـــــتخدات 2030وفئي بن خوة "ال لـــــ " مكمة لعدة بلدان ألنكا تكدي ب لـــــ
 ي مو بجل إ جاد ا تصاد م تدات للمحيوات.ال لا  الخافج

وفئي بن الدول األعلـــــــــا  والجكات المانحة األخرى ينآلغي بن تنظر في توفير وســـــــــائل  افية لماتب  -33
شــــــــؤون ال لــــــــا  الخافجي حتى يتماو مو تن يذ واليته تن يذا  ام  وفعاال ومو دعم الدول األعلــــــــا  في تن يذ  

 ".2030خوة "ال لا  

مالــــــــروع   في إطافد،  ع ب يُ اجتماع الخبرا  المعني لال لــــــــا  مو بجل المربة ســــــــ  اللجنة إلى بن وبشــــــــافت -34
، في دا جون في جمكوفية  وفيا في ال ترة مو الذ  ين ذه ماتب شــؤون ال لــا  الخافجيال لــا  مو بجل المربة 

العـات المـاضــــــــــــــي، اـلذ  نـتائج اجتمـاع الخبرا  المع ود في  ، وبـنه، بـنا  على 2022 ــــــــــــــوس  غآب/ب  19إلى  16
ــي  ــتخ لنظمته البرازيل واإلمافات العراية المتحدة لالتعاون مم الماتب، ســــــــ ــتبيان الســــــــ المعلومات عو  عد اســــــــ

 في بفجا  العالم. ال لائيةوالمؤس ات الم تويات الراهنة لتمثيل الن ا  في الو االت 
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في العالمي الرالم، الذ  يكدي إلى تعزيز الالــرا ات والحواف    والحظ  اللجنة ب لــا بن منتدى ال لــا -35
ــا     ــانون    15إلى    12في فيينــا، في ال ترة مو  ، ســــــــــــــيع ــد  "2030المجتمم الــدولي لــدعم تن يــذ خوــة "ال لـــــــــــــ

 ، وستنظمه النم ا وماتب شؤون ال لا  الخافجي.2022األول/د  مبر 

" وخوة تن يذها  2030 عتزت طرح خوة "ال لــــا   والحظ  اللجنة بن ماتب شــــؤون ال لــــا  الخافجي   -36
 في منالوف، مو بجل زيادة التعريا بكا وتعميمكا على لعيد المجتمم الدولي األوسم نوا ا.

ــا    -37 ــلة اإلب ك عو تن يذ خوة "ال لـــ ج تع  على موالـــ ــُ في   ةخذآ"،  2030والحظ  اللجنة بن الدول شـــ
ــت  ــا بن اللجنة ينآلغي بن تجر  اســـــ ــا في منتصـــــــف المدة للت دت المحرز في تن يذ الخوة في  االعتآلاف ب لـــــ عراضـــــ

 ، وبن ت دت ت ريرا إلى الجمعية العامة عو النتائج.2030، واستعراضا نكائيا في عات 2025 عات

إلتاحة المجال    2030واســتذ رت اللجنة  رافها لرل ا  هذا البند على جدول بعمالكا لال دوفة حتى عات  -38
  في اللجـنة ومرا بيكـا اـلدائميو لتآـلادل مـا ـلديكم مو معلومـات عو تجـافاكم في تن ـيذ خوـة  بمـات اـلدول األعلــــــــــــــا

 " وخوة تن يذها.2030"ال لا  
 

 


