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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي 
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 الدورة الستون 

    2023شباط/فبراير    17- 6فيينا،  
 مشروع التقرير   

  
 إضافة   

  
مشروع جدول األعمال المؤقت للدورة الحادية والستين للجنة الفرعية العلمية    - سادس عشر 

 والتقنية 
ــامـــم   -1 ــم ال ـ ــاق لقرال اليم اـ ــا  77/121وفقـ ــه ف   ل ــــــــــــــت ـ ــم المتجـ ــم الير اـ الم قودة    975، وقرال اللينـ
ــباط/فبراير   6 ف  من  دول األعمال، الم نون "مشـــــــــــرو   دول  18، نظرت اللينم الير ام ف  البند  2023شـــــــــ

 األعمال المؤقَّت للدولة الحاديم وال تين للينم الير ام ال لمام والتقنام".

وتكلم ف  إطال هها البند من  دول األعمال ممثلو وممثالت االتحاد الروســــــــــــ  ورســــــــــــباناا و ســــــــــــترالاا   -2
ــا وفنلـندا و ـندا و ولومبـاا والمملكـم المتحـدة  والبر  ازـي  و نو   فرييـاا واـلدانمرس وســــــــــــــوي ــــــــــــــرا وشــــــــــــــيل  وفرن ــــــــــــ

 المتحدة. و ثناء التبادل ال ام لآللاء،  لقى ممثلو وممثالت دول  عضاء  خرى  لمات تت لق ب ها البند. والواليات

موعـدا الن قـاد  2024شـــــــــــــــباط/فبراير    16إلى    5والحظـت اللينـم الير اـم  ن األمـاـنم حـددت اليترة من   -3
 دولت ا الحاديم وال تين.

واتيقـت اللينـم الير اـم على  ن َيقت رل على اللينـم إدلاب البنود التـالاـم ف   ـدول  عمـال اللينـم الير اـم  -4
 ف  دولت ا الحاديم وال تين:

 إقرال  دول األعمال. -1 

 انتجا  الرئاس. -2 

 كلمم الرئاس. -3 

مم عن األنشطم الوطنام.تبادل  -4   عام لآللاء وعرض للتقالير المقدَّ
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 برنامج األمم المتحدة للتطباقات اليضائام. -5 

 ت جير تكنولو اا اليضاء ألغراض التنمام اال تما ام واالقتصاديم الم تدامم. -6 

د بواسـطم ال ـوات ، سما ف   ل   -7  تطباقاته لصـال   الم ـائ  المتَّصـلم ساسـتشـ ال األلض عن َس و
 البلدان النامام وف  لصد بيئم األلض.

 الحطام اليضائ . -8 

 دعم إدالة الكوالث القائمم على النظم اليضائام. -9 

 التطولات األخيرة ف  ميال النَُّظم ال المام ل وات  المالحم. -10 

 طقس اليضاء. -11 

 األ  ام القريبم من األلض. -12 

 اء الجال   ف  األمد الب يد.استدامم  نشطم اليض -13 

ح بما هو مبين ف  خطم ال م  المت ددة ال نوات لليريق ال ام    2024)ال م  المقرل ل ام   
[  عاله،  …الم ن  ساســــــــــــــتدامم  نشــــــــــــــطم اليضــــــــــــــاء الجال   ف  األمد الب يد )انظر اليقرة  

 من تهيي  المرفق الثان (. 18، اليقرة A/AC.105/1258 والوثاقم

 دول اللينم و سلو  عمل ا ف  الم تقب . -14 

 اليضاء والصحم ال المام. -15 

 استجدام مصادل القدلة النوويم ف  اليضاء الجال  . -16 

ح ــــــــــــــبـما هو مبين ف  خطـم ال م  اليديدة المت ددة ال ــــــــــــــنوات   2024)ال ـم  المقرل لـ ام   
ــال    ــدلة النوويـــم ف  اليضـــــــــــــــــاء الجـ ــدام مصـــــــــــــــــادل القـ ــاســــــــــــــتجـ ــامـــ  الم ن  سـ لليريق ال ـ

 ((8، اليقرة …  [  عاله والمرفق…  اليقرة )انظر

دلاســــــــــــــم الطبا ـم اليياـيائـام والجواا التقنـام للـمدال الـثاـبت ـسالن ـــــــــــــــبم ل لض واســــــــــــــتجـدامـه  -17 
قاته، سما ف   ل  ف  ميدان االتصــــاالت اليضــــائام، ودلاســــم ســــائر الم ــــائ  المتصــــلم وتطبا

ــاالت ــائاــم، م  إيالء اعتبــال خــاا الحتاــا ــات البلــدان النــاماــم  بتطولات االتصـــــــــــــ اليضـــــــــــــ
 الدول  لالتصاالت. ومصالح ا، دون م اس بدول االتحاد

 )موضو /بند منيرد للنقاش(  

 ت للدولة الثانام وال تين للينم الير ام ال لمام والتقنام.مشرو   دول األعمال المؤقَّ  -18 

م إلى لينم استجدام اليضاء الجال   ف  األغراض ال لمام. -19   التقرير المقدَّ

ول ت س ض الوفود  ن البند الم نون "تبادل عام لآللاء سشــ ن ال ــماوات الحالكم وال ادئم من     ال لم  -5
هـهه اـلدولة  موضــــــــــــــو /بـند منيرد من بنود  ـدول األعـمال، ينب    ن يظـ  ـمدل ـا  والميتم "، اـله  َنظر يـاه ف 

ف   دول  عمال اللينم الير ام لل ــــــــــــنوات الثالث المقبلم،  ما ينب   إنشــــــــــــاء فريق خبراء م رس ل ها البند من 
  والت اون   دول األعمال لت ايا الوع  وتقديم التو اه، وتم ين الدول األعضاء و صحا  المصلحم من التواص

 سش ن ت ثير تش يالت ال وات  على علم اليل .

https://undocs.org/A/AC.105/1258
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ولئ   نه ينب   لليريق ال ام  الم ن  ساســــــتدامم  نشــــــطم اليضــــــاء الجال   ف  األمد الب يد  ن ي الج   -6
الم ـــــائ  المتصـــــلم سالبند الم نون "تبادل عام لآللاء سشـــــ ن ال ـــــماوات الحالكم وال ادئم من     ال لم والميتم "  

 ل البند الحال  المت لق ساستدامم  نشطم اليضاء الجال   ف  األمد الب يد.إطا ف 

ــاـفم بـند  ـدـيد إلى  -7 ولئ   ـنه ينب   إ راء تقيام شــــــــــــــاـم  ليـدول  عمـال الليـنم الير ـام سـ امـله قـب  إضــــــــــــ
  عمال ا.  دول

المتحــــدة   ول ت س ض الوفود  نــــه يم ن دمج بنود  ــــدول األعمــــال الحــــالاــــم الم نونــــم "برنــــامج األمم -8
للتطباقات اليضـائام" و"ت ـجير تكنولو اا اليضاء ألغراض التنمام اال تما ام واالقتصاديم الم تدامم" و"الم ائ  
المت لقم ساســـــــتشـــــــ ال األلض عن س د بواســـــــطم ال ـــــــوات ، سما ف   ل  تطباقاته لصـــــــال  البلدان النامام ولصــــــد  

"ت ــــــــــــــجير اليضــــــــــــــاء ألغراض التنمـام الم ـــــــــــــــتدامم    األلض" ف  بـند واحـد من  ـدول األعـمال تحـت عنوان بيـئم
 اليضائام". والتطباقات

ــماوات الحالكم وال ادئم من      -9 ــو  ال ـــ ــاء فريق خبراء َي ن  سموضـــ ول ت س ض الوفود  نه ينب   إنشـــ
ض ال لم والميتم ، و ن يقدم تقالير إلى اللينم الير ام ف  إطال البند المت لق بت ــــجير تكنولو اا اليضــــاء ألغرا

 التنمام اال تما ام واالقتصاديم الم تدامم.

ولئ   نه ينب   إل اء اتجا  قرال سش ن  افام ت دي   دول  عمال الدولة الحاديم وال تين للينم الير ام  -10
 ال لمام والتقنام إلى الدولة ال ادسم وال تين للينم استجدام اليضاء الجال   ف  األغراض ال لمام.

ــت ا واتيقت اللينم  -11 ــباط/فبراير، على  ن  ام  المدة الت   13الم قودة ف   986الير ام، ف   ل ـــــــــ شـــــــــ
تجصــــــــــــــو عـادة ل قـد نـدوة للصــــــــــــــنـاعـم  ثنـاء دولات اللينـم الير اـم ال لماـم والتقناـم ينب    ن تجصــــــــــــــو ف  

ــتين للينم الير ام، ف  عام   الدولة ــتدام2024الحاديم وال ــ ــطم ، ل قد حلقم عم  لليريق ال ام  الم ن  ساســ م  نشــ
اليضـاء الجال   ف  األمد الب يد، بناء على طلبه، وعلى نحو ما تنو علاه خطم عم  اليريق ال ام  المت ددة  

 ، التهيي  ف  المرفق الثان (.A/AC.105/1258ال نوات )
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