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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 

 في األغراض السلمية  
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

  الدورة الستون 
    2023شباط/فبراير    17- 6فيينا،  

 مشروع التقرير   
  

 إضافة    
  

 طقس الفضاء   - ثامنا  
من جــدو    10، نظرت اللعنــع العرة ــع ال لم ــع والتقن ــع ف  البنــد  77/121وفقــا لقراا العمة ــع ال ــامــع   -1

 األعما ، الم نون "طقس العضاء".  

من جــدو  األعمــا  ممكلو نــال من االحــاد الرونــــــــــــــ  واألاجنتين   10وأدلى بب ــانــات ف   طــاا البنــد   -2
م ع( وديطال ا وباكاــتان والبرال ال وبلع  ا ولايلند والعئا ر وجمةوا ع اإلنــا-وأنــترال ا ودندون اــ ا وديران وجمةوا ع

ــ د والمملرع المتحدة ون عير ا والةند والوايات  ــتان ونين ا والم اــ ــا ونالاياــ ــين وفرناــ كوا ا وجنوب أفر ق ا والصــ
التباد  ال ام لآلااء،  المتحدة وال ابان. ولرلم أيضــــــا المرالج عن لعنع أبحاا العضــــــاء ف   طاا أثا البند. وأ ناء

 ألقى ممكلو دو  أعضاء أيرى نلمات لت لق بةثا البند. 

 وانتم ت اللعنع العرة ع لل روض اإليضاح ع ال لم ع والتقن ع التال ع:  -3

"أنشــــطع النرو   ف  معا  طقس العضــــاء المضــــطلق بةا ف  منطقع القطج الشــــمال "، لدم   وأ( 
 ممكال النرو  ؛  

يطر على الحيو ـع االتصـــــــــــــــاديـع واألمن القوم : حـال لطرحـ  جنوب   -  "طقس العضـــــــــــــــاء وب( 
 أفر ق ا"، لدمت  ممكلع جنوب أفر ق ا؛ 

"الخبرة التشـــييل ع للقاـــم الرونـــ  من االحاد الرونـــ  الصـــين  التابق للمرنئ ال الم  لطقس   وج( 
 العضاء، ف  دعم الماحع العو ع الدول ع"، لدم  ممكال االحاد الرون ؛  

 مااأمع ال ابان ف  البحوا وال مل ات ف  معا  طقس العضاء"، لدم  ممكال ال ابان؛  " ود( 
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"التقدم المحرل ف  عمل ات طقس العضـاء الت  لضـطلق بةا  دااة األادـاد العو ع الصـين ع"،  وه( 
 لدمت  ممكلع الصين؛

‘ التابق "داانـــع وادـــد المعا  المينط اـــ  األااـــ  بانـــتخدام مق اش المينط اـــ ع  لشـــاال  وو( 
 ("، لدم  ممكال شيل ؛FASATللاالال الشيل  فانات و

"لقر ر عن التقدم المحرل ف  أعقاب العةود الرا دة للعنع انـــتخدام أنشـــطع العضـــاء الخااج   ول( 
ف  األغراض الاـــلم ع ولعنع أبحاا العضـــاء والمنظمع ال الم ع لاادـــاد العو ع والمرفق الدول  للبييع العضـــا  ع 

 لحاين التنايق ال الم  لانشطع ف  معا  طقس العضاء"، لدم  المرالج عن لعنع أبحاا العضاء؛ الرام ع  لى

"م لومات محد ع عن األنشــــطع األييرة للعنع ال لم ع الم ن ع بالعيئ اء الشــــماــــ ع األااــــ ع"،   وح( 
 لدم  المرالج عن اللعنع ال لم ع الم ن ع بالعيئ اء الشما ع األاا ع.

 على اللعنع العرة ع ما يل :   ونان م رواا -4

لقر ر عن حلقع ال مال المشـــــــــترنع بين األمم المتحدة وأواب عان حو  المباداة الدول ع بشـــــــــ ن   وأ( 
لشـــــــر ن  31طقس العضـــــــاء: الشـــــــمس وطقس العضـــــــاء والمح   األااـــــــ ، الت  عقدت ف  باكو ف  العترة من  

 (؛ A/AC.105/1275و 2022لشر ن الكان /نوفمبر   4األو /أكتوبر  لى 

ــيق الدول  لخدمات  وب(  ــين التناـ ــاء: نحو لحاـ التقر ر النةا   لعر ق الخبراء الم ن  بطقس العضـ
 (.A/AC.105/C.1/122طقس العضاء و

ــ -5 ــاغا دول ا،  وأشــ ــ ع، يمكال شــ ــماــ ــغ عن التييمرات الشــ ــاء، الناشــ اات اللعنع العرة ع  لى أن طقس العضــ
باــبج ما يم ن أن يشــ ل  من يطر على النظم العضــا  ع والرحات العضــا  ع الم أولع والبنى التحت ع األااــ ع  

ــواة متئايدة. ومن   ــطع الطيران الت  ل تمد عليةا المعتم ات بصــــــ مَّ، يلئم م العت  من منظوا  والعضــــــــا  ع وأنشــــــ
عالم ، من يا  الت اون والتناــيق على الصــ يد الدول ، لر  يتاــنى التنبا ب حداا طقس العضــاء الت  يم ن 

 أن لرون لان ع، ولخف ف آ ااأا امانا ألمان وانتدامع أنشطع العضاء الخااج .  

ـ ع الت  ااــــــــــــــطلق بةـا ف  معـاات  وأحـاطـت اللعـنع العرةـ ع علمـا ب ـدد من األنشــــــــــــــطـع الوطنـ ع واـلدول -6
البحوا والتدا ج والت ل م المت لقع بطقس العضـاء من أجال لحاـين فةم اا اا الضـااة لطقس العضـاء من الناح ع  

 ال لم ع والتقن ع، وولد بغ ع لدة م القداة على مقاومع للد اا اا.

ال الم ع لااداد العو ع، ومنةا لطو ر  طااأا  وأشاات اللعنع العرة ع أيضا  لى أأم ع أعما  المنظمع  -7
ــد ال الم  والنظم المرلبطع ب    التقن  والتنظ م  لطقس العضـــــــــــــاء والعر  الت  يت حةا نظامةا المترامال للردـــــــــــ
ونثلد أأم ع ل اون الدو  األعضــاء مق لعنع أبحاا العضــاء ف   نشــاء أفرلع عمال دول ع م ن ع بطقس العضــاء  

ــاانتةـا ف  من أجـال  جراء بحوا ع لمـ ع دعمـا للعةود اانتـقالـ ع المتصـــــــــــــــلع ـبالبحوا المت لـقع ـبال ملـ ات، ومشــــــــــــ
األعـما  المتصـــــــــــــــلع بطقس العضــــــــــــــاء الت  ينةل بـةا االحـاد اـلدول  لالصــــــــــــــاات والخـدـمع اـلدولـ ع لردــــــــــــــد 

 العضاء.  بييع

يران، و م ن على  واحظت اللعنع العرة ع أن األنشطع المت لقع بطقس العضاء يم ن أن لا ر على الط -8
وج  الخصــــو  أن لشــــوا على  شــــااات االصــــاات وات التردد ال ال  والماحع الاــــالل ع. وف  أثا الصــــدد، 
نوأت اللعـنع العرةـ ع ب أمـ ع مراكئ الم لومات الـ المـ ع األابـ ع لطقس العضــــــــــــــاء الـتابـ ع لمنظمع الطيران المدن   

ــاء الت  يم ن أن لا ر على الــدول  والم لعــع بتئو ــد لطــان الطيران المــدن  بم  لومــات عن حــالــع طقس العضـــــــــــــ
 االصاات والماحع ودحع الرناب وطوالم الماحع.  
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واأت ب ل الوفود أأم ع لنعيث المبادئ التوجية ع بشـــــ ن انـــــتدامع أنشـــــطع العضـــــاء الخااج  ف  األمد  -9
 اللثين يت لقان ب مان ال مل ات العضا  ع.   7-والمبدأ باء 6-الب يد، وا ن ما المبدأ باء

ــ  ون من ا -10 ــاء ودم ان ع التنبا ب ، نـ ــين البحوا ف  معا  طقس العضـ لمعيد أن  وا   أن  من أجال لحاـ
ُيعمق المئ د من الم لومات. وف  أثا الصـــدد، يم ن للقطان الخا  أن ياـــةم ف  ادـــد اليال العو  ال لو  

 والبييع العضا  ع القر بع من األاض. 

وأعربت اللعنع العرة ع عن لقديرأا لعر ق الخبراء الم ن  بطقس العضــــاء لما يقوم ب  من عمال ولتقر ر   -11
 ( والتود ات الواادة ف  .A/AC.105/C.1/122النةا   و

وأحاطت اللعنع العرة ع علما بالت اون بين لعنع أبحاا العضـــــــــاء والمنظمع ال الم ع لاادـــــــــاد العو ع  -12
، واحظت أن ولد الت اون يمكال  والمرفق الدول  للبييع العضــــا  ع بشــــ ن لناــــيق العةود ف  معا  طقس العضــــاء

 اإلجراء المتخث انتعابع للتود ات الواادة ف  التقر ر النةا   لعر ق الخبراء.

ــع  -13 ــاء من يا  داانــــــــــــ ــاات اللعـنع العرةـ ع  لى أن الم لومـات الت  ُجم ـت من اـلدو  األعضــــــــــــ وأشــــــــــــ
ــا  ع لادأا فر ق الخبراء، والت  انــــتخدمت ن نــــاش للتقر ر النةا   لع ــتقصــ ر ق الخبراء، نــــتحا   لى المنظمع انــ

 ال الم ع لااداد العو ع لتحاين التنايق الدول  لانشطع ف  معا  طقس العضاء.
  

 األجسام القريبة من األرض  - تاسعا  
من جــدو     11رة ــع ال لم ــع والتقن ــع ف  البنــد  ، نظرت اللعنــع الع77/121وفقــال لقراا العمة ــع ال ــامــع   -14

 األعما ، الم نون "األجاام القر بع من األاض".

من جـدو  األعمـا  ممكلو نـال من االحـاد الرونــــــــــــــ ، وديطـال ـا، وجمةوا ـع   11ولرلم ف   طـاا البنـد   -15
المراقبان عن الشـــب ع الدول ع  كوا ا، والصـــين، وفرناـــا، ونندا، والنماـــا، والوايات المتحدة، وال ابان. ولرلم أيضـــا 

ــا  ع والعر ق  ــاا  الم ن  بالتخط   للب كات العضـــــ ــتشـــــ ــب ع الدول ع( والعر ق اانـــــ لإلنثاا بخطر الرو  بات والشـــــ
 اانتشاا (. وأ ناء التباد  ال ام لآلااء، ألقى ممكلو دو  أعضاء أيرى نلمات لت لق بةثا البند.

ــ -16 ــتم ت اللعنع العرة ع  لى عرض  يضـــــــــ ــات وانـــــــــ اح  علم  ولقن  لدمت  ممكلع  يطال ا عن الريوباـــــــــ
ــد االطام ب كع اايتباا LICIACubeاإليطال  الخف ف لتصـــو ر الرو  بات و ــالال اإليطال  الصـــيير لردـ (: الاـ

ــا( DARTالمئدوج إلعـادة لوجـ   الرو  ـبات و ــاء وونـاـلع ـنانــــــــــــ ( الـتاب ـع لإلدااة الوطنـ ع للماحـع العوـ ع والعضــــــــــــ
 وش، عن لرب.بالرو  ج ديمواف

ــتشــــاا ، واحظت   -17 ــب ع الدول ع والعر ق اانــ ــتم ت اللعنع العرة ع  لى لقر ر ن مرحليين لدمتةما الشــ وانــ
مق التقدير الئ ادة ف  الت اون الدول  والعةود الت  يبثلةا نالٌّ منةما من أجال لباد  الم لومات بشـــــــ ن اكتشـــــــال 

يطرا وادد للد األجاام ولحديد يصا صةا العيئ ا  ع بةدل األجاام القر بع من األاض الت  ُيحتمال أن لش ال  
اــــــمان أن لرون جم ق البلدان على علم بالخطر المحتمال بااالطام ب و  ج، ويصــــــودــــــا البلدان النام ع وات  

 القداة المحدودة على التنبا باالطام األجاام القر بع من األاض والتخف ف من آ اا .  

ــاات اللعنع العرة ع  لى  - 18 ــعلت   40أن الشــــب ع ال الم ع للمرادــــد العلر ع، الرا نع ف  أككر من   وأشــ بلدا، نــ
ــا  ــام    36.5يقرب من   مـ ــات ف  عـ ــثنبـ ــات ومـ ــد لرو  بـ ــع ادــــــــــــــ ــالـ ــ  حتى 2022مليون حـ ــا أنـ ــت أيضــــــــــــــ . واحظـ
جاـــــــما،    31  366، نان ال دد اإلجمال  لما أو م رول من األجاـــــــام القر بع من األاض  2023 شـــــــباط/فبراير  5

نو  با معةرنـا لبل    2  328، وأن أناك ف  الولت الحال  ما معموع   2022جاـما اكُتشـف ف  عام  3 190منةا 
مايين نيلومتر من مداا األاض.    8مترا أو أككر لدوا ف  مدااات على ماـــــــــــــافع ا لتعاول    140ألطااأا حوال  
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، فإن التقديرات لشــــير  لى أن   الصــــدد، احظت اللعنع العرة ع أيضــــا أن  على الرغم من عظم أث  األالام  أثا  وف  
 ف  الما ع لقر با من األجاام القر بع من األاض الت  لبل  أث  األحعام.   42ُيحدد نوى  لم 

وأشـــــــاات اللعنع العرة ع  لى أن أناك جةودا وأنشـــــــطع وطن ع ودول ع عديدة لةدل  لى لطو ر القداات  -19
ب ر ب  والتخف ف من يطوال  المحتملع، ونوأت  على اكتشــــال أ  جاــــم لر ج من األاض وادــــد  واإلنثاا الم

أيضــا ب أم ع ل ئ ئ الت اون الدول  ولباد  الم لومات. وف  أثا الصــدد، نوأت اللعنع العرة ع ب أم ع الماــاأمع  
 ف  أعما  الشب ع الدول ع والعر ق اانتشاا .

لماـــــاا بااالطام الحرن ،  وأشـــــاات اللعنع العرة ع  لى أو  عرض ناج  على اإلطان لتقن ع لحو ال ا -20
التاب ع لونالع نانــا أ  أو  ب كع    DART. فقد نانت ب كع 2022أيلو /نــبتمبر  26الث  أجرل  ونالع نانــا ف  

 يضـــــــــاح ع لترنولوج ا الدفان الرونب  لتييير حرنع جاـــــــــم نـــــــــماو  طب   . وف  أثا الصـــــــــدد، احظت اللعنع  
، بما ف  ولد مااأمع ونالع العضاء اإليطال ع من يا  ناللةا العرة ع أن للد الب كع اشتملت على ل اون دول 

LICIACube ــتخدام ــاانون ف  لقي م نتا   أث  الب كع بانــ ــا أن يبراء من جم ق أنحاء ال الم يشــ . واحظت أيضــ
مقاا ج أااــــــــ ع. وأشــــــــاات اللعنع العرة ع نثلد  لى أن  من المقرا أن ُلطلق ب كع أيرا التاب ع لونالع العضــــــــاء 

ــبيال المتاب ع. و تمكال أدل الب كع ف  االتقاء بمنظومع نو  بات "ديديموش" ف  عام  األ ،  2026واوب ع، على نـــ
 .DARTبيرض لوفير لقي م ق  ِّم ايتباا لقن ع لحو ال المااا الث  أجرل  ب كع 

د عمومـا واحظـت اللعنـع العرة ـع أن اللعنـع التوجية ـع للشــــــــــــــب ـع الـدول ـع لإلنـثاا بخطر الرو  بـات ل قـ -21
، بالتئامن مق دواة اللعنع العرة ع 2023شـباط/فبراير   7اجتماعات انـت رااـ ع مرلين ف  الاـنع، نان آيرأا ف  

جةع مول ع على  عان النوايا الخا  بالشــب ع الدول ع، لمكال   50الاــتين. وأواــحت أن  يوجد ف  الولت الراأن  
 بلدا.  20ن  علماء فلد ماتقلين ومرادد وماناات فضا  ع من أككر م

واحظت اللعنع العرة ع أن المول ِّ ين على  عان النوايا الخا  بالشـب ع الدول ع ي ترفون ب أم ع لحليال  -22
ــ ن   ــاط بشــــ ــ ال ما م للتوادــــــال مق معموعع متنوعع من األونــــ ــت داد بشــــ ــ ال ل اون ، وب أم ع اانــــ الب انات بشــــ

ومخاطر االطامةا باألاض. وُأشــــير نثلد  لى وجود  األجاــــام القر بع من األاض، وحاات الترابةا من األاض،
ــ ع  جام ع ماا اند والوايات المتحدة( على الراب   المئ د من الم لومات على مولق الشـــب ع الدول ع الث  لاـــتضـ

  .http://iawn.netالتال : 

بحملع مناــقع لردــد نو  ج م رول    2022عرة ع أن الشــب ع الدول ع لامت ف  عام  واحظت اللعنع ال -23
ــااك  LW3 2005لر ج من األاض، أو   ــد ال الم ع. وشـــ ــب ع المرادـــ ، لترون بمكابع لقي م  ان للقداات التقن ع لشـــ

 مرددا ف  جم ق أنحاء ال الم.   82ف  أث  العةد الم ق ان  من المرادد بل   

لعرة ع أيضــــــــا أن األونــــــــاط العلر ع ف  جم ق أنحاء ال الم وادــــــــلت ادــــــــد منظومع  واحظت اللعنع ا -24
ــدد،  ــاء. وف  أثا الصــــ ــم ف  العضــــ ــاب ق الت  أعقبت أو  محاولع ف  ال الم لتييير حرنع جاــــ ديديموش ف  األنــــ

 جراء  أشــــــــــاات اللعنع العرة ع  لى الدوا الةام الث  لادي  العةات المول ع بالشــــــــــب ع الدول ع الت  شــــــــــاانت ف  
ــدمع الحرن ع بودـــــعةا ي ااا مختبرا ولابا للتطبيق للتخف ف من  الق انـــــات الحرجع، مما نـــــاعد على ل كيد الصـــ

 يطر الرو  بات. 

ــب ع وجود احتماات ي تد بةا لحدوا االطام باألاض،  -25 واحظت اللعنع العرة ع أن  ف  حا  َلبيمن الشـــــــــ
ت المتاحع ول م ِّمةا على جم ق الدو  األعضـاء من يا  م تج فإن الشـب ع الدول ع نـول لوفر أفضـال الم لوما

 شاون العضاء الخااج .

واحظت اللعنع العرة ع أن العر ق اانـــــــتشـــــــاا  الم ن  بالتخط   للب كات العضـــــــا  ع َعقد، منث الدواة  -26
ــر يوم   ــق عشـــــ ــابقع للعنع العرة ع، اجتماعين أما اجتماع  التانـــــ ــر ن األو /أكتوبر    20و 19الاـــــ ،  2022لشـــــ
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 ع بصــــعتةا الر  س الم اد ، بر انــــع ونالع العضــــاء األواوب2023شــــباط/فبراير   9و 8واجتماع  ال شــــر ن يوم  
ــاء الخـااج  بودـــــــــــــــع  األمـاـنع اـلدا مـع للعر ق 2025-2023انتخـاـب  للعترة  ، وـبدعم من م ـتج شــــــــــــــاون العضــــــــــــ

محرل ف  أعما  العر ق . وأح طت اللعنع العرة ع علما بالتقدم ال71/90اانـتشـاا ، عما بقراا العمة ع ال امع 
ــاا ، على النحو الوااد ف  التقر ر ن الموجئ ن لاجتماعين ويم ن ااطان عليةما على ال نوان التال :  ــتشــ اانــ

http://smpag.net.)  

مرالبين دا مين. وأحاطت   7عضـــــوا و  18ال ا واحظت اللعنع العرة ع أن العر ق اانـــــتشـــــاا  يضـــــم ح -27
ــاا . وف  أثا  ــتشـــــ ــمام  لى العر ق اانـــــ ــاء من نندا ونين ا والةند أبدت اأتماما باانضـــــ علما ب ن وناات العضـــــ
ــو ع العر ق  ــم ب د  لى عضــ ــا  ع الت  لم لنضــ ــدد، احظت اللعنع العرة ع أن الدو  ووناالةا وم البةا العضــ الصــ

الماــــاأمع ف  عمال العر ق اانــــتشــــاا  مدعوة  لى اإلعراب عن أثا ااأتمام ف  انــــالع اانــــتشــــاا  والمةتمع ب
 موجةع  لى ا  س العر ق اانتشاا ، مق لقديم ناخع منةا  لى األمانع. 

ــات الم قودة منث دواة اللعنع  -28 ــاا  لباد ، ف  العلاـــــ ــتشـــــ وأحاطت اللعنع العرة ع علما ب ن العر ق اانـــــ
ــا   ف ما يت لق بالدفان الرونب ، من وجةت   ــابقع، م لومات عن األنشـــــطع العاا ع والم تئمع ألعضـــ العرة ع الاـــ

نتشاا  أح   علما بعملع أموا منةا ب كتا  النظر التقن ع والا انال ع على الاواء، وأشاا أيضا  لى أن العر ق اا
  Heraو  DART، وب كتـا  OSIRIS-RExالمونــــــــــــــ ـع وب كـع   Hayabusa2جلـج ال ينـات العـاا تـان، وأمـا ب كـع  

 المت لقتان بالدفان الرونب .

وأحــاطــت اللعنــع العرة ــع علمــا بــالتقــدم المحرل ف  أو  عمل ــع محــاكــاة لتةــديــد افترااــــــــــــــ  بــااالطــام  -29
، بقـ ادة وـناـلع العضــــــــــــــاء اإليطـالـ ع وجـام ـع 2021ـةا العر ق اانــــــــــــــتشــــــــــــــاا ، الت  ـبدأت ف  عـام  ـباألاض يعر 

ما  البوليترن د ف  ميانو. و تمكال الةدل الر  اــــــــــ  لل مل ع ف  محاكاة حالع لةديد افترااــــــــــ ع ياــــــــــببةا نو  ج
ــد  لةثا التةديد با ــقع للتصــــ ــق مشــــــواة مناــــ ــاا  لواــــ ــتشــــ االطام. وف  أثا والترنيئ على  جراءات العر ق اانــــ

الصــــــــدد، احظت اللعنع العرة ع أن المرحلع األولى من ال مل ع الت  انئت على اإلجراءات الوطن ع لد أنعئت، 
 وأن المرحلع الكان ع نترنئ على لنايق المةام ف ما بين أعضاء العر ق اانتشاا .  

ة الت  نـــــــــــــتتاح بالتراب الرو  ج  وأشـــــــــــــاات اللعنع العرة ع  لى مباداة نظمت اغتناما للعردـــــــــــــع العر د -30
99942 Apophis  للنظر ف  احتما  لنظ م نــــــــنع دول ع ل ينةا األمم المتحدة للتوة ع بمخاطر   2029ف  عام

ــب ع الدول ع  2029االطام الرو  بات ف  عام  ــاء ومرالبين من الشــــ ــم أعضــــ ــيير يضــــ ــ يال فر ق عامال دــــ ، وبتشــــ
 لى أثا االتراح.والعر ق اانتشاا  المةتمين بالمواون لل مال ع

واحظت اللعنع العرة ع أن مالمر الدفان الرونب  الكامن لاكاديم ع الدول ع للماحع العضـــــا  ع نـــــ  قد   -31
ف  فيينا، ف  األكاديم ع النماـــــــاو ع لل لوم وف  مرنئ فيينا الدول .   2023ن اـــــــان/أبر ال  7 لى   2ف  العترة من  

لمر، بالت اون مق ونالع العضـــاء األواوب ع ولعنع علوم األاض و اـــتضـــ ف م تُج شـــاون العضـــاء الخااج  الما 
 التاب ع ألكاديم ع ال لوم النمااو ع.

ــاات اللعنــع العرة ــع  لى أن ااجتمــاعين المقبلين للعنــع التوجية ــع للشــــــــــــــب ــع الــدول ــع، وللعر ق   -32 وأشـــــــــــــ
،  2023شــر ن األو /أكتوبر  ل 9و 8و وم    2023لشــر ن األو /أكتوبر   7اانــتشــاا ، من المقرا عقدأما يوم 
 على التوال ، ف  الوايات المتحدة. 

  
 الفضاء والصحة العالمية  - ثاني عشر 

من جــدو    14، نظرت اللعنــع العرة ــع ال لم ــع والتقن ــع ف  البنــد  77/121وفقــال لقراا العمة ــع ال ــامــع   -33
 األعما ، الم نون "العضاء والصحع ال الم ع".
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من جدو  األعما  ممكلو نال من  ندون اــ ا ونــو اــرا والصــين ونندا والم اــ د    14ولرلم ف   طاا البند  - 34
والوايات المتحدة وال ابان. ولرلم ف   طاا البند أيضــا المرالج عن شــب ع العضــاء والصــحع  والمملرع المتحدة والةند  

 البند.  ال الم ع. وأ ناء التباد  ال ام لآلااء، ألقى ممكلو دو  أعضاء أيرى أيضا نلمات لت لق بةثا 

 وانتم ت اللعنع العرة ع لل روض اإليضاح ع ال لم ع والتقن ع التال ع: -35

 ات أنــترال ا بشــ ن مباداات األمن الاــيبران  لخدمات الصــحع الرلم ع الماــتدامع"، لدم  "لول وأ( 
 ممكال أنترال ا؛

 "مباداة الصحع ف ما وااء األفق"، لدمت  ممكلع نندا؛ وب( 

"لطب قات اانــــــتشــــــ اا عن ب د ونظم الم لومات العيراف ع المتصــــــلع بالصــــــحع ف  العلبين"،  وج( 
 لدم  ممكال العلبين؛

 الرون .   "عبر التعااب الدول ع األاا ع  لى العضاء الاحيق دوب النعوم"، لدم  ممكال االحاد  ( ود  

ونان م رواا على اللعنع العرة ع والع اجتمان لتضمن لقر را مرحل ا لشب ع العضاء والصحع ال الم ع  -36
 (.A/AC.105/C.1/2023/CRP.29و

ــاء والصــــــحع ال الم ع"،    77/120امع القراا  واحبت اللعنع العرة ع باعتماد العمة ع ال  -37 الم نون "العضــــ
الث  لدمت ف   العمة ع لودـ ات بشـ ن ل ئ ئ الت اون بين لطاع  العضـاء والصـحع ال الم ع نانـترال ع ع ف الع 

ــ اء لت اــــير الودــــو   لى يدمات الصــــحع ال الم ع. واحبت لةدل  لى لحاــــين انــــتخدام علوم ولرنولوج ا العضــ
، الث  احظت ف   العمة ع باال اح  نشـاء منصـع العضـاء والصـحع 77/121اللعنع العرة ع أيضـا باعتماد القراا  

 ال الم ع واحبت بإنشاء شب ع العضاء والصحع ال الم ع. 

الت  أنشـيت ف   -  وأشـاات اللعنع العرة ع  لى االعان على أن  ينبي  لشـب ع العضـاء والصـحع ال الم ع -38
على لودــــــ ات العر ق ال امال الم ن  بالعضــــــاء والصــــــحع ال الم ع، الت  ألرلةا لعنع انــــــتخدام بناء   2022عام  

أن لقدم لقاا ر   - (168، العقرة A/77/20العضـاء الخااج  ف  األغراض الاـلم ع ف  دوالةا الخاماـع والاـتين و
نع العرة ع عن طر ق مناــــــقةا، ووافقت على دعوة الشــــــب ع للمشــــــاانع بصــــــعع مرالج ف  دواات نــــــنو ع  لى اللع

 .ولعنتيةا العرعيتيناللعنع 

واحظت اللعنع العرة ع أن شـــــب ع ومنصـــــع العضـــــاء والصـــــحع ال الم ع ُلدمتا ف  دواة "آل ع األمم المتحدة  -39
ب نوان    2022 الم  المشـترك بين األمم المتحدة والنماـا عام ( الت  عقدأا منتدى العضـاء ال UN-Spaceللعضـاء" و 

  . 2022  نانون األو /دياـــمبر   15 لى   13"اانـــتدامع ف  العضـــاء من أجال اانـــتدامع على األاض" ف  العترة من 
ولد احظ المشــــــــاانون ف  المنتدى باال اح أن دواة آل ع األمم المتحدة للعضــــــــاء أ  أو  يطوة عمل ع ف  لنعيث  

، وشـــــــع وا على ل ادة  77/121و  77/120ير العضـــــــاء والصـــــــحع ال الم ع الواادة ف  لراا  العمة ع ال امع  لداب
مشــــاانع األونــــاط الم ن ع بالصــــحع والعضــــاء ف  أعما  الشــــب ع بةدل ل ادة انــــتخدام ولطبيق علوم ولرنولوج ا 
العضـــــــاء ف  معا  الصـــــــحع ال الم ع نونـــــــيلع لت ئ ئ  م ان ع حصـــــــو  العم ق على يدمات دـــــــح ع على نحو 

 م اواة.منصف وشامال وبترلعع 

وانـتم ت اللعنع العرة ع  لى لقاا ر مرحل ع أعدأا مناـق شـب ع العضـاء والصـحع ال الم ع، واحظت أن   -40
بالحضــــوا الشــــخصــــ  وعبر اإلنترنت على أام     2023شــــباط/فبراير   10و 8الشــــب ع عقدت اجتماعين يوم  

عان نوايا المشـــــــاانع ف  الشـــــــب ع  الدواة الاـــــــتين للعنع العرة ع، العق فيةما المشـــــــاانون على دـــــــ يع منقحع إل
، المرفق(. وأعربـت اللعنـع العرة ـع عن لقـديرأـا لم تـج شــــــــــــــاون العضـــــــــــــــاء A/AC.105/C.1/2023/CRP.29و

 الخااج  لت اير  عمال الشب ع ف  حدود الموااد المتاحع. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


A/AC.105/C.1/L.406/Add.4 
 

 

V.23-02525 2/3 

 

جانبيتين على أام   وأشـــــاات اللعنع العرة ع  لى أن شـــــب ع العضـــــاء والصـــــحع ال الم ع نـــــتنظم ف اليتين   -41
  ، 2023  أياا/مايو   30 لى    21جمة ع الصــحع ال الم ع الاــادنــع والاــب ين، المقرا عقدأا ف  جن ف ف  العترة من  

ونثلد على أام  الدواة الاـــــادنـــــع والاـــــتين للعنع انـــــتخدام العضـــــاء الخااج  ف  األغراض الاـــــلم ع، المقرا  
 .2023حئ ران/يون    9أياا/مايو  لى  31عقدأا ف  فيينا ف  العترة من 

وأشــــاات اللعنع العرة ع  لى طا عع وانــــ ع من األنشــــطع وات الصــــلع بالعضــــاء والصــــحع ال الم ع، ف   -42
معاات مكال التطبيج عن ُب د وعلوم الح اة العضــــــــــا  ع ولرنولوج ات العضــــــــــاء وداانــــــــــع األوبيع عن ُب د وددااة 

ــد  لاوبيع(، ون ــا  ع، الروااا وبما ف  ولد لدابير التصـــ ثلد األنشـــــطع المضـــــطلق بةا من يا  البحوا العضـــ
 يشمال البحوا العاا ع على متن محطع العضاء الدول ع.  بما

ونــلَّمت اللعنع العرة ع بإنــةام علوم ولرنولوج ا العضــاء والتطب قات العضــا  ع ف  الولايع من األمراض  -43
ــاكال الصـــــــــــح ــان وافاأ  وم العع مشـــــــــ ع ال الم ع، والنةوض بالبحوا الطب ع وم افحتةا ول ئ ئ دـــــــــــحع اإلناـــــــــ

ــح ع لافراد والمعتم ات المحل ع، بما ف  ولد ف  المناطق   ــات الصـــــح ع ولوفير يدمات الرعايع الصـــ وبالمماانـــ
 الر ف ع الت  لقال فيةا فر  الحصو  على الرعايع الصح ع.

العضـــــا  ع من دوا حيو  ف  وأكدت اللعنع العرة ع من جديد ما ل لوم ولرنولوج ا العضـــــاء والتطب قات  -44
ودوا حانـــم ف  الماـــاعدة على لتبق المخالطين، ولحديد المناطق المت  رة، ونمثجع  19-التصـــد  لعا حع نوفيد

انتشــــــاا المرض وادــــــد انتقال ، ومماانــــــع ال مال عن ُب د، ولوفير الخدمات الصــــــح ع عن ُب د، واالصــــــاات،  
 تماة ع. والمااعدة على التيلج على مشاكال ال ئلع ااج

وا يت اــرواة ل ئ ئ البحف ف  معا  انــتخدام األادــاد العضــا  ع من أجال التودــال  لى فةم أفضــال  -45
واألولون، واالعــاأــات المت لقــع بتلــد    (10PMو  2.5PMقــع وانب ــا ــات ملو ِّ ــات الةواء، مكــال العاــــــــــــــ مــات الــدق 

 اانب ا ات وأ رأا على دحع اإلناان.
 


