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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية والستون

        ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 
      تقريرالمشروع     
      إضافة    
      املرفق األول    
" التابع للجنة استخدام ٢٠٣٠تقرير الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء     

    الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
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 ‘"٢٠٣٠الفضـــــاء ’"خطة " يف إطار بند جديد من جدول أعماهلا، عنوانه ٢٠٣٠

 ٢٠٢٠يظل ذلك البند مدرجًا يف جدول أعماهلا حىت دورهتا الثالثة والســتني، اليت ســُتعقد يف عام 
  ).٣٦٣-٣٥٨، الفقرات A/73/20(الوثيقة 

" وخطة تنفيذها، مبقتضــى الوالية ٢٠٣٠وقد ُكلِّف الفريق العامل بوضــع خطة "الفضــاء   -٢
املعنون "الذكرى الســـنوية اخلمســـون ملؤمتر األمم املتحدة  ٧٣/٦اجلمعية العامة  املســـتمدة من قرار

األول املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية: الفضاء باعتباره حمركًا 
  للتنمية املستدامة".

اللجنة يف دورهتا احلادية والســــتني، عقد الفريق العامل املعين خبطة "الفضــــاء  ملا قررتهووفقا   -٣
لوضع خطة ، ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١١إىل  ٧من بني الدورات يف فترة ما " اجتماعا ٢٠٣٠

يف تقرير اللجنــة  دلفريق العــامــل، الوارلوطريقــة عملــه، على النحو الوارد يف تــذييــل التقرير املوجز 
  ، املرفق الرابع).A/AC.105/1202دورهتا السادسة واخلمسني (الوثيقة  عنالفرعية العلمية والتقنية 
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مشــاورات غري رمسية، خالل الدورة الثانية  رىوأج، جلســات وعقد الفريق العامل ثالث  -٤
  والستني للجنة من أجل املضي قدما يف أعماله. 

  ، على النحو التايل:٢٠١٩وأشار الفريق العامل إىل خطة عمله لعام   -٥
" وخطة تنفيذها هبدف وضعها يف ٢٠٣٠النظر يف مشروع هيكل خطة "الفضاء   (أ)  

  ؛ادسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنيةصيغتها النهائية حبلول هناية الدورة الس
" وخطة تنفيذها، وتقدمي مشــروع ٢٠٣٠البدء يف وضــع مشــروع خطة "الفضــاء   (ب)  

" وخطة تنفيذها إىل جلنة اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض ٢٠٣٠مدمج خلطة "الفضــــاء 
جلســات بني الدورات، حســب امل لفريق العاأن يعقد الســلمية يف دورهتا الثانية والســتني. وميكن 
  االقتضاء، من أجل املضي قدما يف أعماله.

 لطريقةقد ُأِعدت، وفقا  الوصلوأشار الفريق العامل أيضا إىل أن قائمة تضم أمساء جهات   -٦
صفحة خمصصة للفريق العامل  صلة، وقد ُأتِيحت كذلك من خالل  شر املعلومات ذات ال عمله، لن

  على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  يتدورخالل  ه عقد جلســــــاتإىل أنالعامل وأشــــــار الفريق   -٧

. ويرد التقريران املوجزان للفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء ٢٠١٩واللجنة الفرعية القانونية يف عام 
" التابع للجنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية يف تقريري اللجنتني الفرعيتني ٢٠٣٠

  ، املرفق الثالث). A/AC.105/1203، املرفق الرابع؛ والوثيقة A/AC.105/1202ذوي الصلة (الوثيقة 
خبطة  وقد ُعِرضــــــت على الفريق العامل ورقة عمل مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين  -٨

ضاء  ضمن A/AC.105/L.317" (الوثيقة ٢٠٣٠"الف سودة أوىل) تت ضاء خلمدجمة  م " ٢٠٣٠طة "الف
 أثناءالفريق العامل  جلســـاتوخطة تنفيذها، من أجل إجراء مزيد من املفاوضـــات بشـــأهنا خالل 

  الدورة الثانية والستني للجنة.
 للمســـودة األوىلنصـــا منقحا  تتضـــمنوُعِرضـــت على الفريق العامل أيضـــا ورقة اجتماع   -٩
" وخطة تنفيذها، أعده مكتب الفريق العامل، مبســاعدة من األمانة، اســتنادا ٢٠٣٠طة "الفضــاء خل

غري الرمسية خالل الدورة الثانية الفريق العامل ومشــاوراته  أثناء جلســاتإىل املناقشــات اليت دارت 
من الدول األعضــاء خالل تلك الدورة  اليت وردت الكتابيةاملســامهات  مراعاةوالســتني للجنة، مع 

  .)A/AC.105/2019/CRP.15(الوثيقة  يف اللجنة
ونوَّه الفريق العامل مع التقدير باألعمال اليت اضـــطلع هبا مكتب الفريق العامل، مبســـاعدة   -١٠

" وخطة تنفيذها، وأثىن على ٢٠٣٠من األمانة، للمضــــي قدما يف األعمال املتعلقة خبطة "الفضــــاء 
  اله.كفاءة قيادته يف إدارة اجتماعات الفريق العامل من أجل املضي قدما يف أعملاملكتب 

" وخطة تنفيذها (الوثيقتان ٢٠٣٠وقد تبادل الفريق العامل أفكارا بشــأن خطة "الفضــاء   -١١
A/AC.105/L.317 وA./AC.105/2019/CRP.15 ٢٠٣٠)، وأكد من جديد أن خطة "الفضـــــــاء "

شكل وثيقة  شرافية ينبغي أن توضع يف  ست ضوء على ،ستوىاملرفيعة ا سليط ال ستهدف ت دور  ت
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ســهم إســهاما كبريا يف ي مصــدر إهلامك، يتيحهاالفضــاء والفوائد املجتمعية الواســعة النطاق اليت 
  حتسني احلياة اليومية للبشر على كوكب األرض. 

" وخطة تنفيذها الضوء على ٢٠٣٠واتفق الفريق العامل أيضا على أن تسلط خطة "الفضاء   -١٢
ي تضـطلع به اللجنة وجلنتاها الفرعيتان، بدعم من مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي، الدور الفريد الذ

باعتبارها منابر فريدة للتعاون الدويل يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض 
السلمية، واحلوكمة العاملية ألنشطة الفضاء اخلارجي، وتطوير القانون الدويل للفضاء، وتعزيز احلوار 

يما بني الدول املرتادة للفضاء والدول احلديثة العهد بارتياد الفضاء، وتشجيع توسيع دائرة مشاركة ف
مجيع البلدان يف األنشطة الفضائية، مبا يف ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات. وستربز خطة "الفضاء 

  ية.الذي يؤديه الفضاء يف دعم خطط التنمية العامل" كذلك أمهية الدور ٢٠٣٠
" أن تعزِّز امتالك الدول زمام ٢٠٣٠واتَّفق الفريق العامل على أنَّه ينبغي خلطة "الفضــــــاء   -١٣

األمور يف تنفيذها، وأن تدعم اجلهود املشـــــتركة والشـــــراكات العاملية وتوطيد التعاون بني الدول 
كومية واألوســاط األعضــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احل

صناعة الفضائية وكيانات القطاع اخلاص.  ، ينبغي ومن مثَّاألكادميية واملؤسسات البحثية وقطاع ال
املجتمع من جانب اســــتخدامها  لكي يتســــىنأن ُتكتب الوثيقة بلغة واضــــحة وموجزة ومفهومة، 

  .القطاعني الفضائي وغري الفضائيالدويل األوسع نطاقا والعناصر الفاعلة يف 
  ، مبا يلي:٢٠٢٠وأشار الفريق العامل إىل أنه سوف يضطلع، وفقا خلطة عمله لعام   -١٤

أثناء  ودجمهما" وخطة تنفيذها ٢٠٣٠مواصــلة النظر يف مشــروع خطة "الفضــاء   (أ)  
ــــــُتعقدان يف عام دوريت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الف . ٢٠٢٠رعية القانونية اللتني س

ـــــب االقتضـــــاء،  من أجل وميكن أن يعقد الفريق العامل اجتماعات يف فترة ما بني الدورات، حس
  ؛بأعماله قدمااملضي 

" وخطة تنفيذها إىل ٢٠٣٠تقدمي صــــيغة مدجمة هنائية ملشــــروع خطة "الفضــــاء   (ب)  
، من أجل النظر فيها وتقدميها إىل ٢٠٢٠ني، اليت ســـــُتعقد يف عام اللجنة يف دورهتا الثالثة والســـــت

  .٢٠٢٠اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والسبعني اليت سُتعقد يف عام 
واتفق الفريق العامل على أن ُيعد املكتب، استنادا إىل التوجيهات الواردة خالل هذه الدورة،   -١٥

ل األعضاء يف اللجنة، مبساعدة من األمانة، مشروع خطة وكذلك املسامهات األخرى املقدمة من الدو
اليت  اجللسات" وخطة تنفيذها، لتقدميه إىل الفريق العامل ملواصلة النظر فيه خالل ٢٠٣٠"الفضاء 
  . ٢٠٢٠الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام  أثناءسيعقدها 

" وخطة ٢٠٣٠أن املكتب رمبا يقرر تعميم مشروع خلطة "الفضاء الفريق العامل  والحظ  -١٦
ستخدام  من أجل احلصول على مزيد من املقترحات املحددة  الوصلأمساء جهات قائمة تنفيذها با

من الدول األعضاء يف اللجنة، قبل تقدمي النص لتجهيزه ليتاح باللغات الرمسية الست لألمم املتحدة 
  . ٢٠٢٠بل الدورة السابعة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية املقرر عقدها يف عام ق

  حزيران/يونيه. ٢٠اعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته الثالثة املعقودة يف و  -١٧


