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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
      مشروع التقرير    

    مقدِّمة  - أوالً  
اء عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية (اللجنة الفرعية)، التابعة للجنـة اسـتخدام الفضـ     -١

اخلــارجي يف األغــراض الســلمية (اللجنــة)، دورهتــا الثانيــة واخلمســني يف مكتــب األمــم املتحــدة    
 .إيلود بوت (هنغاريا)، برئاسة ٢٠١٥شباط/ فرباير  ١٣إىل  ٢بفيينا، من 

  وعقدت اللجنة الفرعية [...] جلسة.  -٢
    

    احلضور -ألف 
 اللجنـة: االحتـاد الروسـي، األرجنـتني،     حضر الدورة ممثِّلو الدول [...] التالية األعضـاء يف   - ٣

اإلسـالمية)،   - األردن، أرمينيا، إسـبانيا، إكـوادور، أملانيـا، إندونيسـيا، أوكرانيـا، إيـران (مجهوريـة        
 - ة إيطاليا، باكستان، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بلغاريـا، بوركينـا فاسـو، بولنـدا، بوليفيـا (دولـ         

ــيال املتعــدِّ ــريو، ب ــة    دة القوميــات)، ب ــة التشــيكية، مجهوري ــر، اجلمهوري ــونس، اجلزائ ــا، ت روس، تركي
كوريــا، جنــوب أفريقيــا، رومانيــا، ســري النكــا، ســلوفاكيا، الســويد، سويســرا، شــيلي، الصــني،    

البوليفاريـة)، فييـت نـام، كنـدا، كوبـا، كوسـتاريكا،        - العراق، فرنسا، الفلبني، فرتويال (مجهورية 
، ماليزيا، مصـر، املكسـيك، اململكـة العربيـة السـعودية، اململكـة       لكسمربغ كولومبيا، كينيا، لبنان،
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أيرلندا الشمالية، النمسـا، نيجرييـا، نيكـاراغوا، اهلنـد، هنغاريـا، هولنـدا،       و املتحدة لربيطانيا العظمى
 الواليات املتحدة األمريكية، اليابان، اليونان.

شـــباط/فرباير، أن تـــدعو  ٢، املعقـــودة يف ٨١٥وقـــرَّرت اللجنـــة الفرعيـــة يف جلســـتها   - ٤
املــراقبني عــن إســرائيل واإلمــارات العربيــة املتحــدة وبنمــا واجلمهوريــة الدومينيكيــة والســلفادور   
وُعمان، بناًء على طلبهم، حلضور الدورة والتكلُّم خالهلا، حسب االقتضـاء، علـى أالَّ يكـون يف    

قـرار مـن جانـب اللجنـة      ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلـك علـى أيِّ  
 بشأن صفة تلك الدول.

وقــرَّرت اللجنــة الفرعيــة يف اجللســة ذاهتــا أن تــدعو املراقــب عــن االحتــاد األورويب، بنــاًء   -٥
، حسـب االقتضـاء، علـى أالَّ يكـون يف ذلـك مسـاس       والتكلُّم خالهلـا على طلبه، حلضور الدورة 

يِّ قـرار مـن جانـب اللجنـة بشـأن صـفة       بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلـك علـى أ  
  االحتاد األورويب.

شباط/فرباير، أن تدعو املراقـب   ٣، املعقودة يف ٨١٧وقرَّرت اللجنة الفرعية يف اجللسة   -٦
، والـتكلُّم خالهلـا  ، بناًء على طلبـه، حلضـور الـدورة    منظمة فرسان مالطة العسكرية املستقلةعن 

ك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي        حسب االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلـ 
  ذلك على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك املنظمة.

وحضر الدورة مراقبون عن مكتب شؤون نزع السالح باألمانة العامة ومنظمة الطـريان    - ٧
 .جلويةاملنظمة العاملية لألرصاد ااملدين الدويل (اإليكاو) واالحتاد الدويل لالتصاالت و

وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن املنظمات احلكومية الدولية التالية اليت هلا صفة مراقب   - ٨
دائم لدى اللجنـة: منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، املنظمـة األوروبيـة لألحبـاث           

يـة لسـواتل   الفلكية يف نصف الكرة األرضية اجلنـويب، وكالـة الفضـاء األوروبيـة، املنظمـة األوروب     
االتصاالت، الشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، املنظمة الدوليـة لالتصـاالت   

  الساتلية املتنقِّلة.
كما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت هلا صفة مراقب دائم   - ٩

جلنة أحباث الفضاء، الرابطـة األوروبيـة   الرابطة األفريقية الستشعار البيئة عن بعد، لدى اللجنة: 
للســـنة الدوليـــة للفضـــاء، املعهـــد األورويب لسياســـات الفضـــاء، األكادمييـــة الدوليـــة للمالحـــة  
الفضائية، الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضـاء، االحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية، االحتـاد       

واالستشــعار عــن بعــد، جامعــة الفضــاء  الفلكــي الــدويل، اجلمعيــة الدوليــة للمســح التصــويري  
الدوليـة، جـائزة األمـري سـلطان بــن عبـد العزيـز العامليـة للميــاه، اللجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيــاء           
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األرضـية، مؤسسـة العـامل اآلمـن، اجمللـس االستشـاري جليـل الفضـاء، رابطـة أسـبوع           -ةالشمسي
  .الفضاء العاملي

ــتها      -١٠ ــة يف جلس ــة الفرعي ــرَّرت اللجن ــودة يف ٨١٥وق ــدعو   ٢، املعق شــباط/فرباير، أن ت
على طلبه، حلضور الدورة والتكلُّم خالهلا، حسـب   ًءاملراقب عن مؤسسة العلوم األوروبية، بنا

االقتضاء، على أالَّ يكون يف ذلـك مسـاس بطلبـات أخـرى مـن هـذا القبيـل وأالَّ ينطـوي ذلـك          
  على أيِّ قرار من جانب اللجنة بشأن صفة تلك املؤسسة.

وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بطلـب السـلفادور وقطـر االنضـمام إىل عضـوية اللجنـة         -١١
)A/AC.105/C.1/2015/CRP.14 وA/AC.105/C.1/2015/CRP.4 ،على التوايل(. 

قائمـة بأمسـاء ممثِّلـي الـدول وهيئـات       […] A/AC.105/C.1/2015/INFوتـرد يف الوثيقـة     -١٢
  دولية اليت حضرت الدورة.األمم املتحدة وسائر املنظمات ال

    
    إقرار جدول األعمال - باء 

ــتها     -١٣ ــة، يف جلسـ ــة الفرعيـ ــرَّت اللجنـ ــودة يف ٨١٥أقـ ــدول   ٢، املعقـ ــباط/فرباير، جـ شـ
 األعمال التايل:

 إقرار جدول األعمال.  -١ 

  كلمة الرئيس.  -٢  
  تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة الوطنية.  -٣  
  مج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.برنا  -٤ 
تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعيـة واالقتصـادية يف سـياق      -٥  

  .٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
املســائل املتصــلة باستشــعار األرض عــن ُبعــد بواســطة الســواتل، مبــا يف ذلــك      -٦  

  ه لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.تطبيقات
 احلطام الفضائي.  -٧  

  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٨ 
 التطوُّرات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة.  -٩ 
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  طقس الفضاء. -١٠ 
 األجسام القريبة من األرض.  -١١  

 الفضاء اخلارجي.استخدام مصادر القدرة النووية يف  -١٢ 

  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.    -١٣  
ــة للمــدار الثابــت بالنســبة لــألرض      -١٤  ــة واخلــواص التقني دراســة الطبيعــة الفيزيائي

واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك استخدامه يف ميدان االتصاالت الفضـائية،  
الت الفضائية، مع إيالء اعتبـار  ودراسة سائر املسائل املتصلة بتطوُّرات االتصا

ــدور االحتــاد       ــة ومصــاحلها، دون مســاس ب ــدان النامي خــاص الحتياجــات البل
 الدويل لالتصاالت.

مشــروع جــدول األعمــال املؤقَّــت للــدورة الثالثــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة     -١٥ 
 العلمية والتقنية.

  األغراض السلمية.م إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف دَّالتقرير املق -١٦ 
    

    الكلمات العامة  - جيم  
لو الدول األعضاء التالية: االحتاد الروسي، األرجنـتني،  ثِّأثناء التبادل العام لآلراء مم تكلَّم  -١٤

إيطاليــا، باكســتان، الربازيــل،    ،اإلســالمية) -إيــران (مجهوريــة  أملانيــا، إندونيســيا، أوكرانيــا،   
جلمهورية التشيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيـا، رومانيـا،   بوركينا فاسو، بولندا، اجلزائر، ا

كوبـا،  البوليفاريـة)، فييـت نـام، كنـدا،      -سويسرا، شـيلي، الصـني، فرنسـا، فرتويـال (مجهوريـة      
النمسـا، نيجرييـا، اهلنـد، هنغاريـا، الواليـات املتحـدة األمريكيـة،        ماليزيا، املكسـيك،  لكسمربغ، 

 يب. وتكلـم أيضـاً  ـما نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارياليابان. وتكلم املراقب عن بن
عـن منظمـة التعـاون الفضـائي آلسـيا       وناملراقبـ املراقب عن السلفادور. كما ألقى كلمـات عامـة   

واحمليط اهلادئ ووكالة الفضاء األوروبية واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفضـائية واالحتـاد الـدويل      
ضائية والشبكة اإلسالمية املشتركة لعلوم وتكنولوجيـا الفضـاء واجمللـس االستشـاري     للمالحة الف

  جليل الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن.
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:    -١٥

ة " و"بعثـ ٢٠١٥"البعثات الفضائية اهلندية األخرية: حتديث حىت شباط/فرباير   (أ)  
  اهلند؛ ممثِّلاملريخ املدارية اهلندية يف مدار املريخ"، قدَّمهما 
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  الصني؛ ممثِّلم اجلديدة يف املشروع القمري يف الصني"، قدَّمه "أوجه التقدُّ  (ب)  
 ١إم رقــم -"االستقصــاءات البيولوجيــة علــى مــنت املــركبتني الفضــائيتني بيــون   (ج)  
-املعتمـة يف الفضـاء: جتربتـا بـاميال وغامـا      " و"البحث عن جسـيمات املـادة  ٤إم رقم -وفوتون
  االحتاد الروسي؛ ممثِّل ماالدوليتان"، قدَّمه ٤٠٠

 – ٢٠١٤قليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلـادئ يف عـام   " امللتقى اإل  (د)  
  اليابان؛ ممثِّلامللتقى احلادي والعشرون"، قدَّمه 

لبحـــوث اإليطاليـــة حـــول منشـــأ "مطيافـــات األشـــعة دون احلمـــراء املرئيـــة: ا  (ه)  
  إيطاليا؛ ممثِّلاجملموعة الشمسية)"، قدَّمه 

  سويسرا؛ ممثِّل: إطاللة على عامل سحيق القدم"، قدَّمه انوزير-يتاز"رو  (و)  
"االستخدامات املمكنة للسواتل النانوية يف تطبيقـات خمتلفـة للبعثـات"، قدَّمـه       (ز)  

  هنغاريا؛ ممثِّل
ــاد اإلنســان ل   (ح)   ــة: حمطــة     "ارتي ــة الفضــاء األوروبي ــات وكال ــوم يف بعث لفضــاء الي

  وكالة الفضاء األوروبية؛ ممثِّلالفضاء الدولية"، قدَّمه 
"، قدَّمــه املراقــب عــن رابطــة أســبوع ٢٠١٥"أســبوع الفضــاء العــاملي يف عــام   (ط)  

  الفضاء العاملي؛
ومكتـب   "منتدى الفضـاء اجلـوي املشـترك بـني منظمـة الطـريان املـدين الـدويل          (ي)  

  األمم املتحدة لشؤون الفضاء اخلارجي"، قدَّمه املراقب عن منظمة الطريان املدين الدويل؛
: مسـامهات مـن منظـور الطلبـة اجلـامعيني      ٢٠١٤"منتدى جيـل الفضـاء لعـام      (ك)  

  وشباب املهنيني يف قطاع الفضاء"، قدَّمه املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاء.
جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      إىل عضـوية لكسـمربغ  بانضـمام  ة بت اللجنـ ورحَّ  -١٦

  األغراض السلمية.
م فيهـا عرضـا مـوجزا لعمـل     دَّ، ألقى رئـيس اللجنـة الفرعيـة كلمـة قـ     ٨١٥ويف اجللسة   -١٧

 عية إىل عدة أحكام واردة يف قـرار اللجنة الفرعية يف دورهتا احلالية. واسترعى انتباه اللجنة الفر
تتصل باألعمال الراهنة للجنة الفرعيـة. وأكَّـد الـرئيس يف كلمتـه علـى       ٦٩/٨٥اجلمعية العامة 

متـه جلنــة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مــن       دَّمـا ق أنـه يف إطـار البنـاء علـى     
)، جيــدر التنويــه بأمهيــة A/AC.105/993مســامهات يف مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنميــة املســتدامة ( 
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ــذ         إ ــة كوســيلة لتنفي ــات املكاني ــايري للبيان ــى املع ــة عل ــة مســتدامة وقائم ــة حتتي ــد بني نشــاء وتوطي
  ,٢٠١٥األهداف والغايات اإلمنائية يف سياق عملية خطة التنمية ملا بعد عام 

أيضا، ألقت مديرة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي التـابع لألمانـة        ٨١٥ويف اجللسة   -١٨
مت دَّألعمـال الـيت اضـطلع هبـا املكتـب خـالل السـنة املاضـية وقـ         العامة كلمة استعرضت فيها ا

وصفا تفصيليا لألنشطة املعتزمة يف العام املقبل، ومنها أنشطة التواصـل والتعـاون والتنسـيق مـع     
علـى   طت الضوء أيضـاً لَّهيئات األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية. وس

دت علـى أمهيـة تـوفري مـوارد ماليـة وبشـرية كافيـة مـن أجـل          دَّكتب وشحلالة املالية الراهنة للما
مـن املهـم تزويـد املكتـب باملسـتوى       نَّيف هـذا الشـأن إ   النجاح يف تنفيذ برنامج عملـه. وقالـت  

مـن املهـم يف    نَّيته على الوجـه الكامـل. وأوضـحت أ   الالزم من املوارد الضرورية للنهوض بوال
تمـع الـدويل أهـدافا جديـدة للتنميـة املسـتدامة ويصـوغ خطـة         هذا الوقت، الـذي يرسـم فيـه اجمل   

، تعبئـة جوانـب الـدعم وااللتـزام علـى نطـاق       ٢٠١٥ما بعـد عـام    للتنمية العاملية يف سياق عامل
العامل من أجل النهوض بدور تكنولوجيات الفضاء واملعلومات الفضائية كـأدوات تتـيح بلـوغ    

  ,٢٠١٥ية ملا بعد عام األهداف والغايات املنشودة يف خطة التنم
يوافـق الـذكرى السـنوية لعـدد مـن املناسـبات        ٢٠١٥عـام   نَّهت اللجنة الفرعيـة بـأ  وَّون  - ١٩

اهلامة، مثل الذكرى السنوية اخلمسني لقيام رائد الفضاء ألكسي أ. ليونوف من االحتاد الروسـي  
سـيوز؛  - بـة أبولـو  بأول عملية سـري بشـرية يف الفضـاء؛ والـذكرى السـنوية األربعـني ملشـروع جتر       

والذكرى السنوية اخلامسة عشرة للتوطن البشري املتواصل يف حمطة الفضاء الدوليـة؛ واالحتفـال   
  مبرور مخسة وعشرين عاما على بقاء املقراب الفضائي هابل يف الفضاء. 

ــالتو نَّوأُعــرب عــن رأي مفــاده أ   -٢٠ ــة علــى مــدار   سُّ ع املتواصــل يف نطــاق عضــوية اللجن
  لة املاضية يدلل على الثقة اليت يوليها اجملتمع الدويل للنظام املتعدد األطراف.السنوات القلي

وعاودت بعض الوفود تأكيد التزام بلداهنا باستكشاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه      -٢١
ــة الوصــول إىل الفضــاء          ــر إمكاني ــة: تيسُّ ــادئ التالي ــى املب ــلمية، وشــدَّدت عل ــراض الس يف األغ

دول على قدم املساواة ودون متييز وبشروط متكافئة، بصرف النظـر عـن   اخلارجي أمام مجيع ال
رهـا العلمـي والـتقين واالقتصـادي؛ وعـدم متلُّـك الفضـاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر            وُّمستوى تط

واألجــرام الســماوية األخــرى بــدعوى الســيادة أو االســتخدام أو االحــتالل أو بــأيِّ وســيلة         
وعدم وضع أسلحة فيه وعدم اسـتغالله إالَّ يف حتسـني    أخرى؛ وعدم عسكرة الفضاء اخلارجي

ر وُّعلـى تعزيـز تطـ   الظروف املعيشية وتوطيد السالم على كوكب األرض؛ والتعـاون اإلقليمـي   
  األنشطة الفضائية.
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ورأت بعض الوفـود أنَّ تـأثري األنشـطة الفضـائية علـى حيـاة اإلنسـان وعلـى البيئـة يسـتلزم             - ٢٢
ني اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة، مـن أجـل          زيادة التنسـيق والتفاعـل بـ   

العمل على إرساء معايري دولية ملزمة بشأن مسائل مثل احلطام الفضائي واستخدام مصـادر القـدرة   
  استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه.النووية يف الفضاء اخلارجي، ومها مسألتان بالغتا األمهية يف 

بعــض الوفــود أنَّ البلــدان الناميــة ينبغــي أن تســتفيد مــن تكنولوجيــات الفضــاء،  ورأت  -٢٣
خصوصاً يف دعم تنميتها االجتماعية واالقتصادية؛ وأنَّ تعزيـز التعـاون ضـروري لتيسـري تبـادل      
البيانات ونقل التكنولوجيا فيما بني الدول؛ وأنَّ لتدريب العلماء يف البلدان الناميـة أمهيـة بالغـة    

  ف.عزيز بناء القدرات وتبادل املعارية تدفق املعلومات العلمية وتبادل البيانات ويف تيف حرِّ
أن  مبـــادرة تتصـــل باســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي ينبغـــي يَّأ نَّورأت بعـــض الوفـــود أ  -٢٤

دة واليــات حمــدَّ لــيت لــديهاااملناقشــة داخــل املنظمــات املتعــددة األطــراف  نَّوأ ،تعاجلهــا اللجنــة
صكوك قانونيـة ملزمـة تسـاهم يف حتسـني قـانون الفضـاء وتتـيح مشـاركة         شرط أساسي لوضع 

مجيع الدول علـى قـدم سـواء. ورأت تلـك الوفـود أنـه فيمـا يتعلـق بالفضـاء اخلـارجي ال جيـوز            
التفاقـات غـري ملزمـة     ئيإخضاع املسائل املتعلقة برتع السالح والتعاون الدويل واحلطام الفضا

  ألمم املتحدة.جيري التفاوض عليها خارج إطار ا
اللجنة الفرعية تـوفر منـربا فريـدا علـى الصـعيد العـاملي        نَّوأعرب وفد عن رأي مفاده أ  -٢٥

دورهــا  نَّمــن أجــل التعــاون الــدويل يف حبــوث الفضــاء واســتخدام الفضــاء يف األمــد البعيــد وأ   
أن خالل النصف قرن التايل سيكون عظيما. ورأى هذا الوفد يف ذلك الشأن أيضـا أنـه ينبغـي    

يكون من بني اجملاالت اليت تركز اللجنة الفرعية عليها يف عملها مسامهة التكنولوجيا الفضـائية  
  يف التنمية املستدامة.

وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا ملنظمي األحداث التالية الـيت عقـدت علـى هـامش       -٢٦
  دورهتا احلالية:

والصـاروخ األرجنتـيين    ١-عرض إيضاحي بشأن السـاتل األرجنتـيين أرسـات     (أ)  
ترونــادور وعــرض لنموذجيهمــا يف معــرض الفضــاء الــدائم مبكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي،   

  قدَّمتهما األرجنتني؛
حــدث بعنــوان "الفضــاء يف خدمــة الصــحة علــى صــعيد العــامل"، قدَّمــه املعهــد   (ب)  

  األورويب لسياسات الفضاء ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛
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وذج بعثة املريخ املدارية املهدى إىل معرض الفضاء الـدائم  عرض إيضاحي لنم  (ج)  
  مبكتب شؤون الفضاء اخلارجي، قدَّمته اهلند؛

مـــؤمتر صـــحفي بشـــأن بعثـــة العـــام الواحـــد املشـــتركة بـــني االحتـــاد الروســـي   (د)  
كبرية علماء حمطة الفضـاء   حمطة الفضاء الدولية، قدَّمته جويل روبنسون، والواليات املتحدة يف

لية يف اإلدارة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) مبركز جونسـون للفضـاء بالواليـات    الدو
  املتحدة وسيمونيتا دي بيبو، مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛

عرض إيضاحي عن بعثة روزيتا بعنون "رحلة روزيتا: كشـف نشـأة احليـاة"،      (ه)  
  قدَّمته وكالة الفضاء األوروبية؛

سية عن الفضاء والتنمية املستدامة بعنوان "دور التطبيقـات الفضـائية   حلقة درا  (و)  
مــن خمــاطر الكــوارث"،  دِّمــن خمــاطر الكــوارث يف ســياق املــؤمتر العــاملي الثالــث للحــ   دِّيف احلــ
  اليابان؛ اقدَّمته

معــرض تفــاعلي لنظــامي املالحــة الســاتلية األوروبــيني (نظــام اخلدمــة املالحيــة   (ز)  
و)، قدَّمته املفوضـية األوروبيـة   يبية الثابتة بالنسبة لألرض (إغنوس) ونظام غاليلالتكميلية األورو

  والوكالة األوروبية للنظم العاملية لسواتل املالحة.
    

    التقارير الوطنية  - دال  
ــاء       - ٢٧ ــدول األعضـ ــة مـــن الـ ــارير املقدَّمـ ــدير بالتقـ ــع التقـ ــاً مـ ــة علمـ ــة الفرعيـ أحاطـــت اللجنـ

)A/AC.105/1077 وAdd.1 وAdd.2 وA/AC.105/C.1/2015/CRP.17 وA/AC.105/C.1/2015/CRP.18( 
من جدول األعمـال، "تبـادل عـام لـآلراء وعـرض للتقـارير املقدَّمـة         ٣حىت تنظر فيها يف إطار البند 

عن األنشطة الوطنية". وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضـاء إىل تقـدمي   
  ها الفضائية.تقارير سنوية عن أنشطت

    
    الندوة  - هاء  

شـباط/فرباير نـدوةً كـان موضـوعها "قيـاس الكـون:        ٢نظَّمت جلنة أحباث الفضـاء يف    -٢٨
هـاينتس غالمسـاير مـن جلنـة     -استطالع املاضي باستخدام علم الفلك احلـديث"، أدارهـا كـارل   

 أحباث الفضاء.

-ياس الكـون"، قدَّمـه كـارل   ومشلت العروض اإليضاحية املقدَّمة يف الندوة ما يلي: "ق  -٢٩
هـاينتس غالمســاير مــن مكتــب جلنــة أحبــاث الفضــاء وجامعــة براونشــفايغ التكنولوجيــة، أملانيــا؛  
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و"بعثة غايا"، قدَّمه تيمو بروسيت من مكتب الـدعم العلمـي لوكالـة الفضـاء األوروبيـة، املركـز       
ة يف بيتابايـت واحـد"،   األورويب لبحوث وتكنولوجيا الفضاء، نوردفيك، هولندا؛ و"غايا، اجملـر 

قدَّمته كارميه خوردي من معهد العلـوم الكونيـة، جامعـة برشـلونة، إسـبانيا؛ و"سـواتل العلـوم        
"، قدَّمه فرانسيسكو جابلونسكي، املعهـد الـوطين لبحـوث    ٢٠١٤الفضائية يف الربازيل يف عام 

ــوزارة  ــة، ســاو خوســيه دوس    الفضــاء ب ــة واالبتكاري ــة والتكنولوجي كــامبوس،  الشــؤون العلمي
الربازيل؛ و"غاليليو موبيل: جلب علم الفلك إىل املناطق الريفيـة"، قدَّمتـه ماريـا داسـي اسـبويغ      

ل كوليج، لندن، اململكة املتحـدة، واملركـز   و موبيل، إمربَييومايته فاسكويس من مشروع غاليل
ولوجيا الفيزيـاء  األملاين لشؤون الفضاء اجلوي يف أوبربفافنهوفن، ميونخ، أملانيا؛ و"غايا وإبستم

  نوبل، فرنسا.والفلكية"، قدَّمته سيبيل أندريل، جامعة جوزيف فوريه، غر
    

    اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  - واو  
بعد أن نظرت اللجنة الفرعيـة يف البنـود املعروضـة عليهـا، اعتمـدت يف جلسـتها [...]،         - ٣٠

ه إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف جَّــاملوهــا ، تقرير٢٠١٥شــباط/فرباير  ١٣املعقــودة يف 
  األغراض السلمية، الذي يتضمَّن آراءها وتوصياهتا على النحو املبيَّن يف الفقرات الواردة أدناه.

  


