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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  السلميةيف األغراض 

  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

     ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
" التابع للجنة ٢٠٣٠التقرير املوجز للفريق العامل املعين خبطة "الفضاء     

  يف األغراض السلميةاستخدام الفضاء اخلارجي 
  

وفقًا ملا قررته جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية يف دورهتا احلادية   -١
، ُأنشئ الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٠والستني، املعقودة من 

"، ومن املقرر أن ٢٠٣٠" يف إطار بند جديد من جدول أعماهلا، عنوانه "خطة الفضــــــاء ٢٠٣٠
يظل ذلك البند مدرجًا يف جدول أعماهلا حىت دورهتا الثالثة والســـــتني، اليت ســـــوف تعقد يف عام 

  ).٣٦٤-٣٥٨الفقرات ، A/73/20(الوثيقة  ٢٠٢٠
ــــات   -٢ ــــني للجنة الفرعية القانونية، جلس وعقد الفريق العامل، خالل الدورة الثامنة واخلمس

" وخطة تنفيذها، أعدها ٢٠٣٠خلطة "الفضــاء  مســودة أوىلظر يف عامة ومشــاورات غري رمسية للن
  مكتبه، مبساعدة من األمانة.

  وُعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:  -٣
" التابع للجنة اســتخدام ٢٠٣٠التقرير املوجز للفريق العامل املعين خبطة "الفضــاء   (أ)  

  ، املرفق الرابع)؛A/AC.105/1202الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية (
" بعنوان ٢٠٣٠ورقة عمل مقدمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء   (ب)  

  )؛ A/AC.105/C.2/L.307وخطة تنفيذها (صيغة منقحة)" ( ‘٢٠٣٠الفضاء ’"مشروع هيكل خطة 
نوان " بع٢٠٣٠ورقة عمل مقدمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء   (ج)  

مة - ‘٢٠٣٠الفضـــــــاء ’: خطة أوىل ســــــودة"م تدا ــــــ ية املس كا للتنم باره حمر باعت  "الفضـــــــاء 
)A/AC.105/C.2/2019/CRP.10 ؛(  
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ورقة اجتماع تتضــــــمن اقتراحا مقدما من اليابان إىل مكتب الفريق العامل املعين   (د)  
  )؛ A/AC.105/C.2/2019/CRP.17" (٢٠٣٠خبطة "الفضاء 

" بعنوان ٢٠٣٠ن مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء ورقة عمل مقدمة م  (هـ)  
الفضـــــاء باعتباره حمركا للتنمية املســـــتدامة  - ‘٢٠٣٠الفضـــــاء ’: خطة  ةمنقحمســـــودة أوىل "
)A/AC.105/C.2/2019/CRP.24 ؛(  
لدول األعضـــــــاء يف اللجنة   -٤ لذي أعربت عنه ا ــــــع ا لدعم الواس عامل ا والحظ الفريق ال

، املســودة األوىل املنقحة" وخطة تنفيذها، فضــال عن ٢٠٣٠خلطة "الفضــاء وىل املســودة األ بشــأن
وأثىن الفريق على مكتبه لكل ما يبذله من جهود، مبساعدة من األمانة، من أجل تعزيز عمل اللجنة 

ا أبداه املكتب من قيادة كفؤة يف تســــــيري اجتماعات الفريق العامل أثناء الدورة الثامنة ملالفرعية، و
  مسني للجنة الفرعية.واخل
" وخطة تنفيذها، والحظ أن ٢٠٣٠وتبادل الفريق العامل األفكار بشـــأن خطة "الفضـــاء   -٥

ستشرافية رفيعة املستوى، تسلط  اخلطة ينبغي أن تضعها الدول األعضاء يف اللجنة مجاعًة كوثيقة ا
ىل إذكاء الوعي يف كافة الضــوء على دور الفضــاء والفوائد املجتمعية الواســعة اليت جيلبها، وهتدف إ

أرجاء العامل بإســهامات التكنولوجيات والتطبيقات الفضــائية يف التنمية املســتدامة وبأمهية احلوكمة 
  العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي.

، املرفق A/AC.105/1202أنه، وفقا خلطة عمله (انظر الوثيقة إىل الفريق العامل  وأشـــــــار  -٦
، مبســــاعدة من األمانة، بإعداد مشــــروع مدمج خلطة "الفضــــاء الرابع، التذييل)، ســــيقوم املكتب

" وخطة تنفيذها، اســـــتنادا إىل املناقشـــــات اليت جرت خالل اجتماعات الفريق العامل اليت ٢٠٣٠
ـــــوف يتاح  ـــــامهات الدول األعضـــــاء يف اللجنة، وس عقدت حىت اآلن، مع األخذ يف االعتبار مس

دة، إلخضـــاعه ملزيد من املفاوضـــات خالل اجتماعات املشـــروع جبميع اللغات الرمسية لألمم املتح
 ٢١إىل  ١٢الفريق العــامــل أثنــاء الــدورة الثــانيــة والســــــتني للجنــة، املقرر عقــدهــا يف الفترة من 

  . ٢٠١٩حزيران/يونيه 
 


