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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 والخمسون  الثامنة الدورة
    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 

 مشروع تقرير الفريق العامل الجامع   
 
الرريق ، عــاو ا القجنــا الررايــا المقميــا والتقنيــا عقــد 75/92من قرار الجمعيــا المــامــا  5وفقــا لقرقرة  -1

 . ورتها الثامنا والخمسين فيالمامل الجامع 

جقسـاا، تح  رااةـا رامان  ثالث، عقد الرريق المامل  2021نيسـان/أبريل   28إلى  21وفي الرترة من  -2
 أوماماهسواران )الهند( بالنيابا، في غياب الرايس ب. كونهيكريشنان )الهند(.

 ونظر الرريق المامل في البنو  التاليا: -3

 االجتماايا واالقتصا يا المستداما؛تسخير تكنولوجيا الرضاء ألغراض التنميا  )أ( 

  ور القجنا وأةقوب عمقها في المستقبل؛ )ب( 

 مشروع جدول األعمال المؤق  لقدورة التاةما والخمسين لقجنا الررايا المقميا والتقنيا. )ج( 

ــالي  الممل لد  لجنا  -4                                                                                         وع رضــــــــ  عقى الرريق المامل ممكرة مقدما من األمانا، عنوانها  الحوكما وأةــــــ
 .(A/AC.105/C.1/L.384)ةتخدام الرضاء الخارجي في األغراض السقميا وهيئتيها الررعيتين  ا

ــين لقجـنا الرراـيا   - 5 ــابـما والخمســـــــــــ                                                                                                     والحظ الرريق الـماـمل الـجامع أن الـتدابير التي ات رق عقيـها أثـناء اـلدورة الســـــــــــ
 ، الدورة التاةـــما والخمســـين لقجنا الررايا   في  تنرم   ( ةـــو  7، المرفق األول، الرقرة  A/AC.105/1224) المقميا والتقنيا 

، وأنها لم تنرم في الدورة الثامنا والخمســــين الحاليا لقجنا الررايا بســــب  الحالا االةــــتثناايا الناجما عن 2022في عام  
 ضوريا وعبر اإلنترن (. ، التي ةوغ  اةتخدام شكل هجين )المشاركا ح 19- جااحا كوفيد 

الرابمـا  ورتهـا لقنظر فيهـا الالل لقجـنا واترق الرريق المـامـل عقى أن تقـدم األمـاـنا ممـيدا من الممقومـاا  -6
ــتين، في عام  ــ كي )عن ، 2021والســــ ــقوب الب  الشــــ ــتخدام أةــــ ( لب  وقااع الجقســــــاا webcastingإمكانيا اةــــ

 .بالمتكقمين لراادة الوفو قااما يوميا  عن إتاحاو  ،المرتوحا

ــي بان تقدم القجنا الررايا المقميا  75/92والحظ الرريق المامل الجامع أن قرار الجمعيا الماما  -7 يقضــــــ
ــروع جدول ــتمقد في عام المقترح المؤق    أعمالها  والتقنيا مشــــ ــين، التي ةــــ ــما والخمســــ ، إلى 2022لدورتها التاةــــ
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 17ظر القجنا الررايا في مشروع جدول األعمال المؤق  في إطار البند قجنا. واترق الرريق المامل عقى أن تن ال
 من جدول أعمالها.

 نيسان/أبريل. 28الممقو ة في  الثالثا وقد اعتمد الرريق المامل هما التقرير في جقسته -8
 


