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210219    210219    V.19-01027 (A) 

*1901027*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية 

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
      مشروع التقرير    

      املرفق األول
    تقرير الفريق العامل اجلامع    

، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٧٣/٩١قرار اجلمعية العامة من  ٩وفقًا للفقرة   -١
  يف دورهتا السادسة واخلمسني عقد فريقها العامل اجلامع.

ـــــباط/فرباير  ٢١إىل  ١٥ويف الفترة من   -٢ ، عقد الفريق العامل [...] جلســـــات، ٢٠١٩ش
  لتالية:. ونظر الفريق العامل يف البنود ا(اهلند) برئاسة ب. كوهنيكريشنان

  تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة؛   (أ)  
  احلوكمة وأساليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني؛  (ب)  
مشــــــروع جدول األعمال املؤقَّت للدورة الســــــابعة واخلمســــــني للجنة الفرعية   (ج)  
  والتقنية.  العلمية

لعامل الوثائق املذكورة يف الفقرة [...] من تقرير اللجنة الفرعية وُعرضــــــت على الفريق ا  -٣
  عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني.

ــتقدِّم إىل اللجنة، عمًال بقرار   -٤ والحظ الفريق العامل اجلامع أنَّ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية س
ت لدورهتا الســابعة واخلمســني، ، اقتراحها بشــأن مشــروع جدول األعمال املؤق٧٣/٩١َّاجلمعية العامة 

  .٢٠٢٠املزمع عقدها يف عام 
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ت للدورة ونظر الفريق العامل يف قائمة البنود املوضـــوعية املدرجة يف جدول األعمال املؤقَّ  -٥
) وأوصـــــى بالنظر يف نفس البنود A/AC.105/C.1/L.373الســـــادســـــة واخلمســـــني للجنة الفرعية (

  سني للجنة الفرعية.املوضوعية يف الدورة السابعة واخلم
ســـينظم، العامة والحظ الفريق العامل أنَّ مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي التابع لألمانة   -٦

(الفقرة  ٢٠٠٧وفقا لالتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واألربعني، يف عام 
مع قطاع الصـــناعة )، ندوة من أجل تعزيز الشـــراكة A/AC.105/890من املرفق األول بالوثيقة  ٢٤

الفضــــــائية أثناء الدورة الســــــابعة واخلمســــــني للجنة الفرعية. واتفق الفريق العامل على أن يكون 
  ."إتاحة سبل الوصول إىل الفضاء للجميع" هو ٢٠٢٠موضوع ندوة عام 

املكتب ينبغي أن يســـعى، أثناء تنظيم الندوة، إىل ضـــمان متثيل  نَّوأعرب عن رأي مفاده أ  -٧
  حيث التوزيع اجلغرايف ونوع اجلنس واألجيال املشاركة. متوازن من

الندوة ميكن أن تتناول املعايري اليت يســـتخدمها املكتب الختيار  نَّوأعرب عن رأي مفاده أ  -٨
  الشركاء من القطاع اخلاص عند تنظيم األحداث أو الترتيب لعقد األنشطة األخرى.

الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية وافقت، جلنة استخدام  نَّأإىل الفريق العامل  وأشار  -٩
، على خطة العمل املتعددة الســـنوات بشـــأن احلوكمة ٢٠١٨يف دورهتا احلادية والســـتني، يف عام 

  وأساليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني. 
والحظ الفريق العامل أن النظر سيتواصل، وفقا خلطة العمل املتعددة السنوات، يف مذكرة   -١٠

) A/AC.105/C.1/L.377األمانة بشــــأن احلوكمة وأســــاليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني (
أثناء دورة اللجنة الفرعية القانونية ودورة جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية يف 

  .٢٠١٩عام 
شأن   -١١ ستمع الفريق العامل إىل االقتراحات اليت قدمتها الوفود ب ساليب العمل وا احلوكمة وأ

  لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني. وترد هذه املقترحات بإجياز يف تذييل هذا التقرير.
ويف هذا الصدد، الحظ الفريق العامل أنَّ األمانة ستتشاور مع دائرة إدارة املؤمترات التابعة   -١٢

أجل تعزيز اإلدارة والترتيبات  ملكتب األمم املتحدة يف فيينا بشــــــأن التدابري اليت ميكن اختاذها من
وجلنتيها  جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلميةاللوجســــتية اخلاصــــة بدورات 

الفرعيتني، وستستكشف املمارسات اليت تتبعها أمانات اهليئات احلكومية الدولية األخرى يف فيينا. 
حرز يف هذه املشـــاورات يف دورهتا التقدم املعلى وبالقدر املســـتطاع عمليا، ســـتطلع األمانة اللجنة 

، يف ســـياق العمل الذي تضـــطلع به يف إطار خطة العمل املتعددة ٢٠١٩الثانية والســـتني، يف عام 
  السنوات احلالية.

  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته [...]، املعقودة يف [...] شباط/فرباير.  -١٣
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    التذييل    
  قة باحلوكمة وأساليب العمل لدى اللجنة موجز للمقترحات املتعل    

    وهيئتيها الفرعيتني
ترد أدناه قائمة إرشـــادية باملقترحات اليت قدمتها الوفود أثناء اجتماعات الفريق العامل اجلامع بشـــأن 

  .احلوكمة وأساليب العمل لدى اللجنة وهيئتيها الفرعيتني
    

  تنظيم األعمال    
لالجتماعات قبل الدورات بوقت كاف، مبا يف ذلك اجلدول الزمين تقدمي اجلدول الزمين   -١

  الجتماعات األفرقة العاملة.
  إدراج اجلدول الزمين الجتماعات األفرقة العاملة يف جدول األعمال املؤقت املشروح.  -٢
  مراعاة احتياجات الوفود الصغرية ومتطلباهتا اخلاصة.  -٣
    

  البيانات    
دقائق بالنســبة للدول األعضــاء يف اللجنة؛  ٧قدمي البيانات إىل تقليص الوقت املخصــص لت  -٤

ــــــبة للدول  ٥و ــــــبة  ١٠؛ واملتمتعة بصــــــفة مراقب واملنظماتدقائق بالنس دقائق بالنس
  للمجموعات اإلقليمية يف إطار البند املتعلق بالتبادل العام لآلراء.

ارجي حتميل البيانات على أســاس طوعي على املوقع الشــبكي ملكتب شــؤون الفضــاء اخل  -٥
  يف الوقت املناسب.العامة التابع لألمانة 

    
  العروض اإليضاحية والعروض اإليضاحية العلمية والتقنية    

برجمة العروض اإليضــــــاحية خالل وقت الغداء إلتاحة مزيد من الوقت ملداوالت اللجنة   -٦
  وجلنتيها الفرعيتني وأفرقتهما العاملة.

  خدمات الترمجة الشفوية.لضمان توافر  برجمة العروض اإليضاحية خالل اجللسات العامة  -٧
  حصر عدد العروض اإليضاحية التقنية لكل وفد.  -٨
  حصر عدد العروض اإليضاحية التقنية لكل مراقب دائم.  -٩
  .كل جلسة منحصر عدد العروض اإليضاحية التقنية   -١٠
  األعمال. السماح فقط بتقدمي العروض اإليضاحية الوثيقة الصلة ببنود جدول  -١١
  تقليص طول العروض اإليضاحية التقنية وعددها.  -١٢
  وضع معايري الختيار العروض اإليضاحية.  -١٣
  وضع الصيغة النهائية للجدول الزمين للعروض اإليضاحية التقنية قبل الدورة.   -١٤
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  جتميع العروض اإليضاحية حسب املواضيع.  -١٥
، وحصـــر عددها يف ٠٠/١٧الســـاعة  إال بعدعدم الســـماح بتقدمي العروض اإليضـــاحية   -١٦

  مخسة عروض يف اليوم.
  طلب إىل مقدمي العروض اإليضاحية بتوفري خالصات هلا.توجيه   -١٧
  تطبيق نظام االستمارات اإللكترونية لتقدمي الطلبات املتعلقة بالعروض اإليضاحية.  -١٨
    

  إدارة الوقت    
  قت.استخدام أجهزة إدارة الوقت من أجل مراقبة الو  -١٩
    

  إدارة الوثائق    
وثائق ما قبل الدورة اخلاصــة لمنح الوفود فرصــة اختيار عدم احلصــول على النســخ الورقية   -٢٠

  بدورات اللجنة وهيئتيها الفرعيتني.
عدم توزيع نســخ ورقية من الوثائق بشــكل تلقائي، بل منح الوفود فرصــة اختيار احلصــول   -٢١

  على نسخ مطبوعة من الوثائق.
زيع الوثائق فقط على الدول األعضــــاء يف اللجنة واملنظمات اليت هلا صــــفة مراقب دائم تو  -٢٢

  لدى اللجنة.
مراجعة نظام ختصيص األرقام والرموز حىت جتسد بوضوح بند جدول األعمال ذي الصلة   -٢٣

  بالنسبة لكل وثيقة من الوثائق.
  ".PaperSmartاستخدام النظام املوفر للورق "  -٢٤
  الدورات. من انعقادأسبوعني على األقل قبل الوثائق اخلاصة بالبنود املتعلقة بالقرارات نشر   -٢٥
  اإلشارة يف الوثائق إىل تاريخ نشرها على املوقع الشبكي للمكتب.  -٢٦
  .مطبوع حتميل الوثائق املوزعة أثناء الدورة على املوقع الشبكي عند توزيعها يف شكل  -٢٧
  وفود إىل الوثائق اجلديدة املتاحة أثناء الدورة.ضمان توجيه الرئيس انتباَه ال  -٢٨
    

  جدول األعمال    
  من الدورة. مبكرالشروع يف معاجلة البنود املتعلقة بالقرارات يف وقت   -٢٩
  معاجلة بنود جدول األعمال وفقا لترتيبها.  -٣٠
  دراسة بند واحد يف كل جلسة.  -٣١
  جتميع بنود جدول األعمال.  -٣٢
  وازن بني إمكانية التنبؤ واملرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال.احلفاظ على الت  -٣٣
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  مواصلة توخي أقصى قدر من املرونة يف اجلدولة الزمنية لبنود جدول األعمال.  -٣٤
التأكد من اإلشــارة بوضــوح إىل البنود املتعلقة بالقرارات يف جدول األعمال املؤقت ومن   -٣٥

  القرارات ذات الصلة من بني قرارات اللجنة واجلمعية العامة.اإلحالة إىل ما سبقها من 
    

  األفرقة العاملة    
  ختصيص مزيد من الوقت الجتماعات األفرقة العاملة.  -٣٦
  استعراض وتقييم واليات األفرقة العاملة كل مخس سنوات.  -٣٧
ـــــادي يف اجلدول الزمين  العاملة األفرقةإدراج اجلدول الزمين الجتماعات   -٣٨ ـــــترش لألعمال االس

  املرفق جبدول األعمال املؤقت املشروح.
  قبل تقدمي العروض اإليضاحية التقنية يف كل اجتماع. بااللتقاءالسماح لألفرقة العاملة   -٣٩
    

  أسلوب العمل    
ـــــات والقواعد   -٤٠ ـــــاليب العمل واملمارس ـــــادية تتضـــــمن معلومات عن أس إعداد وثيقة إرش

  وهيئتيها الفرعيتني، ويف اجلمعية العامة.واإلجراءات املتبعة يف اللجنة 
  والعروض اإليضاحية. الكتابيةإعداد مبادئ توجيهية تتعلق بطول البيانات   -٤١
توفري معلومات عملية بشـــأن كيفية متابعة العمل الذي تضـــطلع به األفرقة العاملة القائمة،   -٤٢

  ال سيما لفائدة الدول األعضاء احلديثة االنضمام إىل اللجنة.
التأكد من أن القرارات املتعلقة باإلصــالح تطبق على أســاس جترييب، وميكن االرتداد عنها   -٤٣

  إذا ثبت أهنا غري فعالة أو تضر بعمل اللجنة وهيئتيها الفرعيتني.
    

  اختاذ القرارات    
  احلفاظ على توافق اآلراء.  -٤٤
ليت يتعذر التوصل إىل توافق النظر يف إمكانية التصويت على املسائل اإلجرائية، مثل تلك ا  -٤٥

  يف اآلراء بشأهنا وحتال إىل اللجنة الرابعة للجمعية العامة من أجل النظر فيها.
النظر يف سبل بديلة للمضي قدما يف اختاذ القرارات املتعلقة مبسائل من قبيل تلك املذكورة   -٤٦

  يف الفقرة السابقة.
    

  مدة الدورات    
اللجنة الفرعية القانونية، إنشــــاء املزيد من األفرقة العاملة أو بدال من تقصــــري مدة دورات   -٤٧

  النظر يف طائفة أوسع من بنود جدول األعمال.
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ـــتعراض إمكانية تعديل مدة دورات اللجنتني الفرعيتني من أجل تكييفها مع احتياجات   -٤٨ اس
  هاتني اللجنتني.

تتضــــــمن مقترحا يتعلق بتجديد هيكل  إعادة النظر يف ورقة العمل اليت قدمتها أملانيا واليت  -٤٩
  ).A/AC.105/C.2/L.293جدول أعمال اللجنة الفرعية القانونية وتنظيم عملها (

    
التفاعل مع الكيانات غري احلكومية، وبوجه خاص املنتمية منها إىل قطاع الصناعة الفضائية     

  والقطاع اخلاص
ناء د  -٥٠ نات غري احلكومية أث ها الفرعيتني؛ عدم عقد حوارات مع الكيا ورات اللجنة وجلنتي

  وعقد هذا النوع من احلوارات يف فترات ما بني الدورات ويف حدود املوارد القائمة.
مع الكيانات غري احلكومية بالنظر إىل حمدودية املوارد  التواصـــلإجياد ســـبل جديدة لتعزيز   -٥١

  املخصصة خلدمات املؤمترات.
ـــــامهتها يف أعمال اللجنة مع الكيانات غري  التواصـــــلتعزيز   -٥٢ احلكومية يف ضـــــوء قيمة مس

  وجلنتيها الفرعيتني.
تنظيم األحداث يومي االثنني والثالثاء قبل دورة اللجنة من أجل تعزيز احلوار مع القطاع   -٥٣

  اخلاص واملجتمع املدين.
اللجنة  تعزيز املعايري اخلاصــــــة مبنح املنظمات غري احلكومية الدولية مركز مراقب دائم لدى  -٥٤

  وتقدمي معلومات مستكملة بصفة منتظمة عن وضعها لدى املجلس االقتصادي واالجتماعي.
    

  أوجه التآزر والتعاون    
التوصــــــية بتعزيز التعاون بني اللجنتني األوىل والرابعة التابعتني للجمعية العامة من خالل   -٥٥

  تنظيم اجتماعات مشتركة منتظمة هلاتني اللجنتني.
لتفاعل والتعاون بني جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األعراض الســلمية واللجنة تعزيز ا  -٥٦

  الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، وال سيما فيما يتعلق بالقضايا املتقاطعة.
عاون مع اللجنة   -٥٧ جل تعزيز الت ية من أ ية والتقن ية العلم طار اللجنة الفرع تدابري يف إ ختاذ  ا

  الفرعية القانونية.
جدول أعمال اللجنة الفرعية   -٥٨ ية يف  قانون ند خمصــــــص ألعمال اللجنة الفرعية ال إدراج ب

  العلمية والتقنية والعكس بالعكس، من أجل إتاحة املجال ملناقشة القضايا املتقاطعة.
  تنظيم دورات أو اجتماعات مشتركة للجنتني الفرعيتني.  -٥٩
بعة للجنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية ومنحها إنشـــاء أفرقة عاملة تا  -٦٠

  والية لالجتماع أثناء دورات اللجنتني الفرعيتني.
 


