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*1901054*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
  مشروع التقرير    

    
  املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبعد بواسطة السواتل،   -رابعًا  

  رصد بيئة األرضيف مبا يف ذلك تطبيقاته لصاحل البلدان النامية و
  
من جدول األعمال،  ٦، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١

سطة " املعنون شعار األرض عن ُبعد بوا ست صلة با سائل املتَّ صاحل امل سواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته ل ال
  ".البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

، إندونيســـيا، إســـرائيل، االحتاد الروســـيمن جدول األعمال ممثلو  ٦ وتكلَّم يف إطار البند  -٢
م وتكلَّ . اليابان، الواليات املتحدة، اهلند، كندا الصني،، جنوب أفريقيا، مجهورية كوريا، بيالروس

ــــــلطان بن عبد العزيز العاملية للمياه وأثناء . يف إطار هذا البند أيضــــــًا املراقب عن جائزة األمري س
  . التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند

االســتشــعار عن ُبعد " واســتمعت اللجنة الفرعية إىل عرض إيضــاحي علمي وتقين، عنوانه  -٣
  .، قدَّمه ممثل أوكرانيا"للتنمية االقتصادية يف أوكرانياكأداة 

ويف ســــياق املناقشــــات، اســــتعرضــــت الوفود الربامج الوطنية والثنائية واإلقليمية والدولية   -٤
املتعلقة باالستشعار عن ُبعد، خصوصًا يف املجاالت التالية: رصد وجود اهلباء اجلوي وامللوِّثات يف 

يات الغالف اجلوي؛ ورصـــــد تغيُّر املناخ، مبا يف ذلك رصـــــد املتغيِّرات اهلواء واملاء؛ ورصـــــد عمل
والتخفيف من آثار  املناخية األســاســية؛ ورصــد اجلليد يف منطقة القطب الشــمايل واجلليد القطيب؛

الكوارث وتقييمات أوجه الضــعف؛ ورصــد فقدان األوزون؛ وإدارة املوارد الطبيعية؛ وإدارة النظام 
مساك؛ والتنبؤات بشـــــأن الرمال الصـــــفراء واملد األمحر؛ وتدهور رة مصـــــائد األاإليكولوجي؛ وإدا
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دارة إالغابات ورصد إزالة الغابات؛ ورصد التبخُّر الكلِّي وكفاءة استخدام املياه؛ واجلغرافيا املائية و
املوارد املائية؛ واألرصـــاد اجلوية والتنبُّؤ بأحوال الطقس الشـــديدة؛ ورصـــد املســـتوطنات البشـــرية 
والتنمية احلضــرية؛ ورصــد اســتخدام األراضــي ومدى تغيُّر الغطاء األرضــي؛ ورصــد درجة حرارة 

ئم جرد ســطح البحار والرياح؛ ورصــد التغيُّر البيئي؛ ورصــد غازات االحتباس احلراري وإعداد قوا
هلا؛ ورسم خرائط األهنار اجلليدية، ورصد الغطاء الثلجي والغالف اجلليدي؛ ورصد منو املحاصيل 
الزراعية؛ ورصـــد عمليات الري؛ ورصـــد الزراعة الدقيقة؛ وكشـــف املياه اجلوفية؛ ورصـــد طقس 

؛ لواملســـــتجيبني األوائالفضـــــاء؛ ورصـــــد اآلثار الصـــــحية؛ واألمن الغذائي؛ ودعم إنفاذ القانون 
  .واجليولوجيا وعلم املعادن؛ وتقييم البىن التحتية

ورأى أحد الوفود أنَّ التصــــــدي للعديد من الكوارث الطبيعية يتطلب اســــــتخدام بيانات   -٥
مستمدَّة من االستشعار عن ُبعد، وأنَّ التعاون الدويل ُيعدُّ أمرًا أساسيًا لضمان احلفاظ على إمكانية 

عندما يكون توفري البيانات ذات الصلة مدعومًا بأساليب للكشف الوصول إليها بسرعة، وخصوصًا 
باستخدام اإلنذار املبكر. وأشاد ذلك الوفد أيضًا بربنامج كوبرنيكوس التابع لالحتاد األورويب لتوفريه 
سالسل البيانات املستمدة من برنامج سنتينل باعتبارها نظامًا سريعًا وسهل االستخدام للوصول إىل 

  . ستشعار عن بعد اليت سُتستخدم يف التخفيف من آثار الكوارث الطبيعيةبيانات اال
ـــل الرادار املتقـــدِّم ذي الفتحـــة   -٦ ـــات، مث ورأت بعض الوفود أنَّ اجلمع بني التكنولوجي

االصطناعية املستخَدم يف رصد األنشطة األرضية عرب الُسُحب اجلوية، وتطبيقات اهلواتف املحمولة 
ات املعنية إىل معلومات عن املوارد الطبيعية والبيئة، يوفِّر العديد من هبدف تيســــــري وصــــــول اجله

ــــــم خرائط على اإلنترنت ُتدمج  الفوائد يف إدارة الكوارث وجهود اإلغاثة، مبا يف ذلك إتاحة رس
  . البيانات اجلغرافية املكانية

أن ُتعزَّز  وُأعرب عن رأي مفاده أنَّ بيانات رصــــد األرض املســــتمدَّة من الســــواتل ميكن  -٧
بفعالية باســتخدام البيانات املســتمدَّة من أجهزة االســتشــعار واملصــادر اجلويَّة املختلفة، مبا يف ذلك 
املركبات اجلوية غري املأهولة، األمر الذي ســـــيوفِّر ُمعينات بصـــــرية أكثر فائدة لصـــــنَّاع القرارات 

  . بتكلفة أقل
مات والتطبيقات الواســــعة النطاق للمجال ورأت بعض الوفود أنَّه، بالنظر إىل االســــتخدا  -٨

العلمي املعين باالســـــتشـــــعار عن ُبعد، فإنَّ هذا املجال يوفِّر فرصـــــة قيِّمة لتطوير املهارات العلمية 
والتكنولوجية واهلندســية واملهارات املتعلقة بالرياضــيات، ويلهم العلماء وُرّواد املشــاريع املقبلني يف 

  الجتماعية واالقتصادية يف البلدان النامية.جمال الفضاء لتشجيع التنمية ا
وُأعرب عن رأي مفاده أنَّه يف ضــــوء التحديات املتعلقة باملناخ العاملي والبيئة، أصــــبح من   -٩

احلتمي على املجتمع الدويل أن يعمل معًا، وخصوصًا مع القطاع اخلاص، لتطوير منتجات مبتكرة 
  زيز االقتصاد العاملي.لرصد األرض بغرض التغلُّب على التحديات وتع

ورأى أحد الوفود أنَّ الُنهُّج اجلديدة بشـــأن عدد ســـواتل رصـــد األرض وحجمها وعمرها   -١٠
التشــغيلي قد أتاحت تكرار مرور الســواتل على املواقع املســتهدفة بوترية أكرب، مما يعزز طائفة أوســع 

ــــتند إىل مجع البيانات بانتظام، مبا يف ذلك  تكوين صــــور مركَّبة ُتربز التغيُّرات من التطبيقات اليت تس
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اليت تطرأ مع مرور الزمن. ورأى ذلك الوفد أيضًا أنَّه من أجل تعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية 
عتزم إتاحة البيانات املستمدَّة من هذه النظم اجلديدة على أوسع نطاق ي لذلك النهج اجلديد، فإنَّ بلده

  طوير منتجات وخدمات مبتكرة باستخدام تلك البيانات.على ت بغية التشجيع ،ممكن
وأعرب عن رأي مفاده أنَّه يف عصـــر البيانات الضـــخمة وُنُظم الذكاء االصـــطناعي، ميكن   -١١

النقل والبيانات بيانات اجلمع بني بيانات االســــتشــــعار عن ُبعد وبيانات الشــــبكات االجتماعية و
  إنشاء مدن ونظم ذكية.االجتماعية واالقتصادية بغرض االستفادة منها يف 

ورأت بعض الوفود أنَّ الفريق املختص برصد األرض واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض   -١٢
بدور هام يف حتســني التشــارك يف بيانات االســتشــعار عن ُبعد وحتســني  ونضــطلعيوأفرقتها العاملة 

ضًا على االلتزام القوي الذي  الوصول إىل تلك البيانات يف مجيع أحناء العامل، وأثنت تلك الوفود أي
  أعربت عنه الدول األعضاء بشأن دعم تلك املبادرات.

الدعم املتواصـــل لألنشـــطة اليت تضـــطلع هبا اللجنة املعنية بســـواتل باللجنة الفرعية  ونوَّهت  -١٣
عام  هذه اللجنة خالل  نامي يترأس  . ٢٠١٩رصـــــــد األرض، وأنَّ مركز الفضـــــــاء الوطين الفيت

أنَّ الدورة العامة الثالثة والثالثني للجنة املذكورة ســــوف ُتعَقد يف لفرعية أيضــــًا اللجنة ا والحظت
  .٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١٦إىل  ١٤هانوي يف الفترة من 

الدعم املتواصـــل املقدَّم إىل أنشـــطة الفريق املختص برصـــد باللجنة الفرعية أيضـــًا  ونوَّهت  -١٤
ــــــوف ُيعقد يف جنيف يومي أنَّ االج والحظتاألرض،  تماع املقبل للجنة التنفيذية هلذا الفريق س

ــــــوف يعقد يف كانبريا يومي  ٢٠١٩آذار/مارس  ٢٠و ١٩  ٦وأنَّ اجتماع الفريق بكامل هيئته س
  .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٧و
    

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة  -ثالث عشر 
لألرض واستخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصاالت 

الفضائية، ودراسة سائر املسائل املتَّصلة بتطور االتصاالت الفضائية، 
  إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها،  مع
    ن مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالتدو
من جــدول  ١٥، يف البنــد ٧٣/٩١نظرت اللجنــة الفرعيــة، وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -١٥

بة لألرض  ــــــ بالنس ثابت  مدار ال ية لل ية واخلواص التقن يائ عة الفيز األعمال املعنون "دراســـــــة الطبي
واســتخدامه وتطبيقاته، مبا يف ذلك يف ميدان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر املســائل املتَّصــلة 
بتطور االتصـــاالت الفضـــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية ومصـــاحلها، دون 

  مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت"، باعتباره موضوعًا/بندًا منفردًا للمناقشة.
من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســــي وإندونيســــيا وجنوب  ١٥وتكلَّم يف إطار البند   -١٦

ــــــتاريكا، نيابة عن جمموعة دول أمريكا  أفريقيا. وتكلَّمت أيضــــــًا يف إطار نفس البند ممثلة كوس
ـــــــــي. وتكلمت أيضـــًا املراقبة عن االحتاد الدويل لالتصـــاالت. وألقى ممثِّلو د ول الالتينية والكاريبـ

  أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.
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 ٢٠١٧ووفقًا للدعوة اليت وجهتها اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واخلمســــــني يف عام   -١٧
)A/AC.105/1138 لــدويل لالتصـــــــاالت تقريرًا عن عن االحتــاد ا ةاملراقبــ قــدَّمــت)، ٢٧٧، الفقرة

مســامهات االحتاد يف اســتخدام الفضــاء يف األغراض الســلمية، مبا يشــمل اســتخدام املدار الســاتلي 
الثابت بالنســـــبة لألرض وغريه من املدارات. ويف ذلك الصـــــدد، أحاطت اللجنة الفرعية علمًا مع 

ادر عن مكتب االتصاالت الراديوية الص ٢٠١٨التقدير باملعلومات الواردة يف التقرير السنوي لعام 
التابع لالحتاد الدويل لالتصـــاالت عن اســـتخدام املدار الســـاتلي الثابت بالنســـبة لألرض وغريه من 

) والوثائق األخرى املشار www.itu.int/en/ITU-R/space/snl/Pages/reportSTS.aspxاملدارات (انظر 
. ودعــت اللجنــة الفرعيــة االحتــاد الــدويل A/AC.105/C.1/2018/CRP.7إليهــا يف ورقــة االجتمــاع 

  لالتصاالت إىل مواصلة تقدمي تقارير إليها.
ورأت بعض الوفود أنَّ املدار الثابت بالنســبة لألرض هو مورد طبيعي حمدود معرض خلطر   -١٨

د؛ وأنَّه التشــبع، ممَّا يهدِّد اســتدامة األن شــطة الفضــائية يف تلك البيئة؛ وأنَّ اســتخدامه ينبغي أْن ُيرشــَّ
ينبغي توخِّي اإلنصــاف يف إتاحته جلميع الدول، بصــرف النظر عن قدراهتا التقنية احلالية، مع إيالء 
اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية وللموقع اجلغرايف لبعض البلدان. ورأت تلك الوفود أيضـــًا 

من املهم اســــتخدام املدار الثابت بالنســــبة لألرض وفقًا للقانون الدويل، ولإلطار القانوين الذي أنَّ 
  حددته األمم املتحدة واالحتاد الدويل لالتصاالت.

حمدودًا   -١٩ باره موردًا طبيعيًّا  باعت بة لألرض،  ــــــ بالنس ثابت  ملدار ال ورأت بعض الوفود أنَّ ا
أن يســتخدم اســتخدامًا رشــيدًا وناجعًا واقتصــاديًّا ومنصــفًا.  جيبمعرَّضــًا بوضــوح خلطر التشــبُّع، 

واعُترب هذا املبدأ أســـاســـيًّا لضـــمان مصـــاحل البلدان النامية والبلدان اليت لديها موقع جغرايف معيَّن، 
صيغتها  ٤٤من املادة  ٢-١٩٦حسبما تنص عليه الفقرة  صاالت، ب ستور االحتاد الدويل لالت من د

  . ١٩٩٨متر املندوبني املفوَّضني املعقود يف مينيابوليس بالواليات املتحدة يف عام اليت عدَّهلا مؤ
ورأى أحد الوفود أنَّ املدار الثابت بالنسبة لألرض هو جزء ال يتجزأ من الفضاء اخلارجي،   -٢٠

 وأن له قيمة اســتراتيجية واقتصــادية بالنســبة للدول، وأنه ينبغي اســتخدامه بطريقة رشــيدة ومتوازنة
تشبُّعه. ورأى ذلك الوفد أيضًا أنه ينبغي، للدفاع عن مصاحل البلدان لعدم  مانًاض ومنصفة وناجعة

النامية وخباصــة البلدان االســتوائية، تنظيم املدار الثابت بالنســبة لألرض مبوجب إطار قانوين خاص 
  يل لالتصاالت.من دستور االحتاد الدو ٤٤متاشيًا مع املادة  وفق نظام خاص بهأو 
تتناول املسائل املتعلقة باالستخدام  االحتاد دستورمن  ٤٤عن رأي مفاده أنَّ املادة عرب ُأو  -٢١

الفعَّال للمدار الســاتلي الثابت بالنســبة لألرض واالســتفادة منه على حنو منصــف. وقد ركَّز فريق 
ت الراديوية يف االحتاد الدويل (املعين باخلدمات الســـــاتلية) التابع لقطاع االتصـــــاال ٤الدراســـــات 

لالتصــاالت على هذه املســائل. وبغية تيســري وصــول اخلدمات اإلذاعية الســاتلية إىل املورد املحدود 
املعقود  ،اعتمد املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديويةاملتمثِّل يف املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض، 

تابع لالحتاد الدويل ، الذي ٥٥٧القرار ، ٢٠١٥يف عام  دعا فيه قطاع االتصـــــــاالت الراديوية ال
 من لوائح الراديو ٣٠التذييل ب ٧ املرفقلالتصاالت إىل إجراء دراسات بشأن القيود املشار إليها يف 

 املواضــــع اليت قد يلزمالصــــادرة عن االحتاد الدويل لالتصــــاالت، واســــتعراض تلك القيود وحتديد 
محاتنقيحها،  مان  هام الواردة يف خطة مع ضــــــ خلية امل يادمات ا يةإلذاع مة  ة والســـــــاتل قائ ويف 
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االســتخدامات األخرى، ومســتقبل شــبكات اخلدمات اإلذاعية الســاتلية وشــبكات اخلدمة الســاتلية 
ضافية صاالت الثابتة، دون فرض قيود إ سات إىل أنَّه إذا قرَّر املؤمتر العاملي لالت صت الدرا . وقد خُل

ــــــتخدام اخلدمات اإلذاعية  ٢٠١٩عقده يف عام الراديوية املزمع  إزالة القيود املفروضــــــة على اس
) وآسيا واملنطقة ١الساتلية لقوس املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض يف أفريقيا وأوروبا (اإلقليم 

 )، ســــــيتعيَّن منح الدول النامية يف اإلقليمني املعنيني األولوية يف٣األســــــترالية اآلســــــيوية (اإلقليم 
اســــتخدام املواقع املدارية اجلديدة يف ذلك املدار لكي يتســــىن هلا احلصــــول على مورد يف نطاقات 

ــــــاتلية. ومن مثَّ، رأى ذلك الوفد أنَّ  املؤمتر الترددات اجلديدة ضــــــمن خطة اخلدمات اإلذاعية الس
 ،ذلك القرار ســـــوف يدعم، باختاذ مثل ٢٠١٩العاملي لالتصـــــاالت الراديوية املزمع عقده يف عام 

يف اخلطة واملدار الثابت بالنســــبة  الكائنةاملبدأ األســــاســــي املتمثِّل يف اســــتخدام نطاقات الترددات 
يكفل الوصول املضمون واملنصف جلميع الدول األعضاء يف االحتاد الدويل  سوفوبذلك ، لألرض

ء ، مع إيالاملرتبط هبا الترددات واملدار الثابت بالنســـبة لألرضطيف لالتصـــاالت املهتمة باألمر إىل 
  اهتمام خاص الحتياجات البلدان النامية ومصاحلها.

أنَّ اســــتغالل الدول للمدار الثابت بالنســــبة لألرض على أســــاس  رأي مفادهعرب عن ُأو  -٢٢
"األولوية باألســـــبقية" أمر غري مقبول، وأنَّ على اللجنة الفرعية أن تضـــــع، باالشـــــتراك مع االحتاد 

ــتفادة الدويل لالتصــاالت، نظامًا يضــمن التكافؤ بني  مجيع الدول، وخباصــة الدول النامية، يف االس
صل   من املواقع سألة ميكن أن تتمثل يف إقامة توا املدارية. ومن مثَّ، فإنَّ اخلطوة األوىل لتناول هذه امل

التابع لقطاع االتصـــــــاالت الراديوية يف االحتاد الدويل  ٤بني اللجنة الفرعية وفريق الدراســـــــات 
مقبل للمؤمتر العاملي لالتصـــــــاالت اجتماع بند يف جدول أعمال إدراج  من أجللالتصـــــــاالت 

الراديوية التابع لالحتاد الدويل لالتصاالت يتعلق بزيادة كفاءة استخدام املدار الثابت واملدارات غري 
  الثابتة بالنسبة لألرض. 

يف مدارات أرضـــية عرب عن رأي مفاده أنَّ نشـــر تشـــكيالت كبرية جدًا من الســـواتل ُأو  -٢٣
سبة منخفضة  سلبية خطرية لألرض أمر غري ثابتة بالن ستيكون له عواقب  شطة  دامةفيما يتعلق با أن

 هذاحلطام الفضـــــائي. ومن مث، ينبغي تعديل ا تكوُّن ومن حيثالفضـــــاء اخلارجي يف األمد البعيد 
بالنســــبة البند من جدول أعمال اللجنة الفرعية للســــماح بالنظر يف املســــائل املتعلقة باملدار الثابت 

  لألرض واملدارات غري الثابتة بالنسبة لألرض على حد سواء.
ورأت بعض الوفود أنَّ ضــــمان اســــتدامة املدار الثابت بالنســــبة لألرض، وكذلك ضــــمان   -٢٤

إمكانية الوصــــــول إليه جلميع الدول على حنو منصــــــف تبعًا الحتياجاهتا، مع إيالء اعتبار خاص 
  ها، يستلزمان إبقاء تلك املسألة يف جدول أعمال اللجنة الفرعية. الحتياجات البلدان النامية ومصاحل

    
مشروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية  -رابع عشر

  العلمية والتقنية
مة   -٢٥ عا ية ال قًا لقرار اجلمع ند ، نظرت ٧٣/٩١وف ية يف الب نة الفرع جدول  ١٦اللج من 

األعمال املعنون "مشــــروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الســــابعة واخلمســــني للجنة الفرعية 
  العلمية والتقنية".



A/AC.105/C.1/L.374/Add.5
 

6/7 V.19-01054 
 

 ٢٠٢٠شــباط/فرباير  ١٤إىل  ٣وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ األمانة حدَّدت الفترة من   -٢٦
  مسني.موعدًا النعقاد دورهتا السابعة واخل

تالية يف جدول أعمال   -٢٧ واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن ُيقَترح على اللجنة إدراج البنود ال
  اللجنة الفرعية يف دورهتا السابعة واخلمسني:

  إقرار جدول األعمال.  -١  
  انتخاب الرئيس.  -٢  
  كلمة الرئيس.  -٣  
  لوطنية.تبادل عام لآلراء وعرض للتقارير املقدَّمة عن األنشطة ا  -٤  
  برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.  -٥  
  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة.  -٦  
املسائل املتَّصلة باستشعار األرض عن ُبْعد بواسطة السواتل، مبا يف ذلك تطبيقاته   -٧  

  لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض.
  احلطام الفضائي.  -٨  
  دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية.  -٩  
  التطورات األخرية يف جمال النُُّظم العاملية لسواتل املالحة.  -١٠  
  طقس الفضاء.  -١١  
  األجسام القريبة من األرض.  -١٢  
  استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  -١٣  
  النووية يف الفضاء اخلارجي.استخدام مصادر القدرة   -١٤  
حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢٠لعام  قرَّرامل(العمل     

  ))٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1138السنوات (الوثيقة 
  الفضاء والصحة العاملية.  -١٥  
حســـبما هو مبيَّن يف خطة عمل الفريق العامل املتعدِّدة  ٢٠٢٠لعام  قرَّرامل(العمل     

  من هذا التقرير)) ١والتذييل  ٥السنوات (انظر املرفق الثالث، الفقرة 
دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه   -١٦  

دان االتصــاالت الفضــائية، ودراســة ســائر وتطبيقاته، مبا يف ذلك اســتخدامه يف مي
املســـائل املتَّصـــلة بتطور االتصـــاالت الفضـــائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات 

  البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت.
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  (موضوع/بند منفرد للمناقشة)    
مســـني للجنة الفرعية العلمية مشـــروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الثامنة واخل  -١٧  

  والتقنية.
  التقرير املقدَّم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  -١٨  

واتَّفقت اللجنة الفرعية على أن يكون موضــــوع الندوة املزمع أن ينظِّمها مكتب شــــؤون   -٢٨
  جميع".هو "إتاحة ُسبل الوصول إىل الفضاء لل ٢٠٢٠الفضاء اخلارجي يف عام 

  
 


