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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 األغراض السلميةفي 

 الدورة الرابعة والستون 
    2021أيلول/سبتمبر  3 –آب/أغسطس  25فيينا، 

 مشروع التقرير   
 

 الفصل األول   
 

 مقدمة   
  آب/   25عقدت لجنة اسـتددا  الضاـاا الداي ف فف األغراا السـلمدة تهي اا الرا وة هالسـتي  فف فيينا، م   - 1

، فف شـــهج نجي  وراـــويرا هعبر ا(.تر.ان  هضاء أعاـــاا مهتباا عل  2021أيلول/ســـبتمبر  3أغســـطس  ل  
 النحو التالف:

 بدسو ويهما.دان-مايروس  يواء   الرئدس 

 فرا.سدس  شيزرا و.دجيرران سالنائب األهل للرئد  

ي   .دهوالس بو يره فايهء وكولومبدان النائب الثا.ف للرئدس/المقر ِّ
  

 اجتماعات الهيئتين الفرعيتين -ألف 
عقدت اللجنة الضرعدة الولمدة هالتقندة، التا وة للجنة اســتددا  الضاــاا الداي ف فف األغراا الســلمدة،  -2

، فف شــــهج نجي ،  حا يئاســــة .ا الدا  2021.دســــاء/أبررج  30 ل   19تهي اا الثامنة هالدمســــي  فف فيينا، م  
 ن A/AC.105/1240ة الضرعدة مورهضًا عل  اللجنة وأيشيناي وسورسران  هضاء  قررر اللجن 

هعقدت اللجنة الضرعدة القا.و.دة، التا وة للجنة استددا  الضااا الداي ف فف األغراا السلمدة، تهي اا  -3
فف شــــــهج نجي  أياــــــا،  حا يئاســــــة أهضف  2021رزرراء/يو.ده   11أياي/مايو  ل    31الســــــتي  فف فيينا، م  

 ن A/AC.105/1243سيتسوضو والدا اءن  هضاء  قررر اللجنة الضرعدة مورهضًا عل  اللجنة و

  
 إقرار جدول األعمال -باء 

 أقرَّت اللجنة فف  لستاا االفتتاردة  دهل األعمال التالف: -4

 افتتاح الدهية  -1

http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1243
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  قراي  دهل األعمال  -2

 كلمة الرئدس  -3

  باتل عا  لآلياا  -4

 ددا  الضااا الداي ف فف األغراا السلمدة سُبج ههسائج الحضاظ عل  است  -5

  قررر اللجنة الضرعدة الولمدة هالتقندة ع  أعمال تهي اا الثامنة هالدمسي   -6

  قررر اللجنة الضرعدة القا.و.دة ع  أعمال تهي اا الستي   -7

 الضااا هالتنمدة المستدامة  -8

 الراننة الضوائد الورضدة لتكنولو دا الضااا: استوراا الحالة  -9

 الضااا هالمداه  -10

 الضااا ه غيُّر المناخ  -11

 استددا   كنولو دا الضااا فف منظومة األمم المتحدة  -12

 تهي اللجنة هأسلوب عملاا فف المستقبج  -13

 االستكشاف هاالبتكاي فف مجال الضااا  -14

 " 2030خطة "الضااا  -15

 مسائج أخرى  -16

 المقدَّ   ل  الجمعدة الوامة  قررر اللجنة  -17
  

 العضوية -جيم 
، ن28-وت 3182، هن16-نـــــاا وت 1721، هن14-ألف وت 1472هفقـــــًا لقرايات الجمعدـــــة الوـــــامـــــة  -5
، 66/71، ه65/97، ه62/217، ه59/116، ه57/116، ه56/51، ه49/33، ه35/16 ـــاا، ه 32/196ه
يا اــا  74/82ه 72/77، ه71/90، ه69/85، ه68/75ه  70/518، ه67/528، ه67/412، ه45/315همقرَّ
: اال حات التالدة   95ل، ضا.ا لجنة اســـتددا  الضاـــاا الداي ف فف األغراا الســـلمدة م لَّضًة م  الدهل ا73/517ه

ــرائيج،  كواتهي، ألبا.دا، ألما.دا،   ــترالدا،  ســــ ــبا.دا، أســــ ــف،  ،يوذدا، أنيذدجاء، األي نتي ، األيتء، أيميندا،  ســــ الرهســــ
ا(ســــــــــــــ،مـدةن،  يطـالـدا، ـ اياغوا)،  -ا(مـايات الورذـدة المتحـدة،  ـ.ده.دســـــــــــــــدا، أهيهغوا)، أهضرا.ـدا،  يراء و ماويـرة

المتوـدتة -غـال، بلجدهـا، بلغـايـرا، بن ، بويضيـنا فـاســــــــــــــو، بولـندا، بولد ـدا وتهـلةـ اكســـــــــــــــتاء، البحرر ، البرا ـرج، البر  
القومداتن، بيره، بي،يهس،  ايلند،  رضدا،  شـــــــــات،  شـــــــــدهدا،  و.س، الجزائر، الجماويرة الدهميندهدة، الجماويرة 

ــلوفاكدا، الورذدة الســــويرة،  ماويرة ضويرا،  نوب أفرر دا، الدا.مرو، يها.دا، يهما.دا، ســــر) ال.ك ــلضاتهي، ســ ا، الســ
سـنغافوية، السـنغال، السـوتاء، السـورد، سـورسـرا، سـيراليوء، شـيلف، الرـي ، الوراغ، عماء، غا.ا، فر.سـا، الضلبي ،  

البولدضايرةن، فنلندا، فييا .ا ، قبرص، قطر، ضا اخســتاء، الكاميرهء، ضندا، ضوذا، ضوســتايرها،  -فنزهر، و ماويرة
ــووتية، المملكة كولومبدا، ضيندا، لبناء،  ــدة، المملكة الورذدة السـ ــر، المغرب، المهسـ ــمبرل، ليبدا، ماليزرا، مرـ لكسـ

المتحدة لبررطا.دا الوظم  هأيرلندا الشــــمالدة، منغولدا، مويرشــــيوس، النرهرا، النمســــا، الندجر، .دجيررا، .دهاياغوا،  
  اليو.اء،  اء.يو رلندا، الاند، ننغايرا، نولندا، الواليات المتحدة األمررهدة، الدا
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 الحضور -دال 
ــر الدهية ممثلو الدهل ال  - 6 ــف، أنيذدجاء، األي نتي ،  راــــــــ ــاا فف اللجنة: اال حات الرهســــــــ ]   [ التالدة األعاــــــــ

أهضرا.دا،   أهيهغوا)،  األيتء، أيميندا،  ســبا.دا، أســترالدا،  ســرائيج،  كواتهي، ألما.دا، ا(مايات الورذدة المتحدة،  .ده.دســدا، 
ــتاء، البرا رج، البر غال، بلجدها، بلغايرا، بولندا، بيره، بي،يهس،  -  يراء و ماويرة  ا(ســـ،مدةن،  يطالدا،  اياغوا)،  اكسـ

ــدهدا، الجزائر، الجماويرة الدهميندهدة، الجماويرة الورذدة الســـــــــــويرة،  ماويرة ضويرا،  نوب أفرر دا،    ايلند،  رضدا،  شـــــــــ
ســر) ال.كا، الســلضاتهي، ســلوفاكدا، ســنغافوية، الســوتاء، الســورد، ســورســرا، شــيلف، الرــي ، الوراغ، الدا.مرو، يهما.دا، 

فنلندا، قبرص، قطر، ضندا، ضوذا، ضوســــــتايرها، ضولومبدا،   ، البولدضايرةن - فنزهر، و ماويرة  عماء، غا.ا، فر.ســــــا، الضلبي ، 
متحدة، المملكة الورذدة الســـــووتية، النرهرا، النمســـــا،  كيندا، لكســـــمبرل، ماليزرا، مرـــــر، المغرب، المهســـــدة، المملكة ال 

   الدا اء، اليو.اء  الواليات المتحدة،  .دجيررا، .دهاياغوا، .يو رلندا، الاند، ننغايرا، نولندا، 

تائمًا لدى اللجنة ههفقًا لقراي) الجمعدة هراــــــــــــر الدهية ممثلوء ع  اال حات األهيهذف  رــــــــــــضته مرا بًا  -7
  73/91ه 65/276الوامة 

ــدا هالمحد  الاات  التا وة ل ما.ة  -8 ــاتية هاال تماعدة ئســـــــ ــر الدهية مراقبوء ع  اللجنة االقترـــــــ هراـــــــ
وـامـة، همنظمـة األمم المتحـدة ل غـاـية هالزياعـة والضـاهن، هاال حـات اـلدهلف ل، رــــــــــــــاالت، هذرـ.اما األمم المتحـدة ال

 للبيئة، همهتب ش هء .زع الس،ح التا ع ل ما.ة الوامة، هالمنظمة الوالمدة ل يصات الجورة 

هراــــر الدهية مراقبوء ع  المنظمات الحهومدة الدهلدة التالدة التف لاا صــــضة مراقب تائم لدى اللجنة:  -9
ــدة  ــف الكرة األيضـ ــدا هالمحد  الاات ، المنظمة األهيهذدة ل  حاك الضلكدة فف .رـ ــائف ئسـ منظمة التواهء الضاـ

ــاا األهيهذدة، المنظمة األهيهذدة ل، رـــاالت الســـ  ــبهة ا(ســـ،مدة المشـــترضة لولو  الجنوذف، هضالة الضاـ ا لدة، الشـ
 ه كنولو دا الضااا، المنظمة الدهلدة ل، راالت الضاائدة و .ترسبو ندةن 

ــضة مراقب تائم لدى اللجنة:  - 10 ــا مراقبوء ع  المنظمات غير الحهومدة التالدة التف لاا صـــ هراـــــر الدهية أياـــ
- يبير) أل "، المواد ا For All Moonkindاا، منظمة " منظمة ضا.يوس الدهلدة، المواد األهيهذف لســــــــــداســــــــــات الضـاـــــــــ 

ألمررهف لقا.وء الم،رة الجورة هالضاـاا هالطيراء التجاي)، اال حات الدهلف للم،رة الضاـائدة، اال حات الضلكف الدهلف،  ا 
ــاا الــدهلدــة، يا طــة القررــة  القمررــة، الجمعدــة يا طــة القــا.وء الــدهلف، المنظمــة الــدهلدــة لتوريــد المقــايدس،  ــاموــة الضاــــــــــــ

- الضاـــــــائدة الواندة،  ائزة األمير ســـــــلطاء ب  عبد الوزرز الوالمدة للمداه، اللجنة الولمدة الموندة  الضيزراا الشـــــــمســـــــدة 
 األيضدة، م سسة الوالم ائم ، المجلس االستشاي) لجيج الضااا، اال حات الجاموف الدهلف للاندسة الضاائدة  

ــاا فف اللجـنة هنيـئات   /A/AC.105/2021/INFه رت فف الو،دقـة ]   [ -11 ـقائمـة  ممث ِّلف اـلدهل األعاــــــــــــ
 األمم المتحدة هغيرنا م  المنظمات، الاي  رارها الدهية 

  
 الكلمات العامة -هاء 

 

]    [ 
  

 اعتماد تقرير اللجنة -واو 
فف مدتلف ،  ود النظر 2021اعتمدت اللجنة، فف  لســـــــتاا ]   [، الموقوتة فف ]   [ أيلول/ســـــــبتمبر  -12

 البنوت المورهضة علياا،  قرررنا المقدَّ   ل  الجمعدة الوامة، الا) يتامَّ  التوصدات هالقرايات الوايتة أت.اه 
 

http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/RES/73/91

