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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
" التابع للجنة ٢٠٣٠موجز للفريق العامل املعين خبطة "الفضاء تقرير     

    استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
" أثناء الدورة الســابعة واخلمســني للجنة ٢٠٣٠اجتمع الفريق العامل املعين خبطة "الفضــاء   -١

 .والتقنية، وذلك خالل اجللسات العامة واملشاورات غري الرمسيةالفرعية العلمية 

، A/AC.105/1202(انظر الوثيقة  ويف اجللســــة األوىل، أشــــار الفريق العامل إىل خطة عمله  -٢
  مبا يلي: ٢٠٢٠، اليت سيقوم مبوجبها الفريق العامل يف عام )املرفق الرابع، التذييل

" وخطة تنفيذها وإدماجهما معا ٢٠٣٠فضــاء مواصــلة النظر يف مشــروع خطة "ال  (أ)  
ستعقدان يف عام  . ٢٠٢٠أثناء دورَتي اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، اللتني 

 وقد يعقد الفريق العامل جلسات بني الدورات، حسب االقتضاء، من أجل املضي قدما بأعماله؛ 

ــــروع خطة "الفضــــاء   (ب)   " وخطة تنفيذها ٢٠٣٠تقدمي صــــيغة مدجمة هنائية من مش
، ٢٠٢٠يف عام استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف دورهتا الثالثة والستني،  جلنة إىل

 .٢٠٢٠ يف عاملكي تنظر فيها وتقدِّمها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والسبعني، 

الرئيس معمر كامل حدادين (األردن)،  :، وهملعامل أعضــاء مكتبهوىل رئاســة الفريق اوت  -٣
الرئيس، أليســــــاندرو كورتيزي (إيطاليا)، ئبا صــــــاونة (األردن)، ونااخلحمل عوين حممد حل الذي 
 حمل ماريا أسونتا أتشيلي ساباتيين (إيطاليا)، ودوميترو دورين بروناريو (رومانيا). حل الذي 

 على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان:ُعرضت و  -٤

بعنوان " ٢٠٣٠ورقة عمل مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــاء   (أ)  
 )؛A/AC.105/C.1/L.382( "" وخطة تنفيذها٢٠٣٠مشروع خطة "الفضاء "
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" ٢٠٣٠ مقدَّمة من مكتب الفريق العامل املعين خبطة "الفضـــــــاء اجتماعورقة   (ب)  
 ). A/AC.105/C.1/2020/CRP.16( " وخطة تنفيذها٢٠٣٠طة "الفضاء خل ا منقحاتتضمن مشروع

 ، مبســاعدةهالتحضــريية اليت اضــطلع هبا مكتبألعمال لعن تقديره الفريق العامل أعرب و  -٥
 تسيري جلسات الفريقيف  املكتب هودجل، وللجنة الفرعية السابعة واخلمسنياألمانة، قبل الدورة 

 .الدورةتلك يف املعقودة 

" وخطة تنفيذها، ٢٠٣٠نص املشــروع املنقح خلطة "الفضــاء  نَّوأشــار الفريق العامل إىل أ  -٦
ــه الواردة يف  ــة بصــــــيغت ــة A/AC.105/C.1/2020/CRP.16الوثيق ــات الرمسي ــاح جبميع اللغ ــــــيت ، س

قرر عقدها يف الفترة املتحدة قبل انعقاد الدورة التاســعة واخلمســني للجنة الفرعية القانونية امل  لألمم
، ليتســىن للفريق العامل مواصــلة عمله، وذلك من ٢٠٢٠نيســان/أبريل  ٣آذار/مارس إىل  ٢٣من 

لكي لجنة ال" وخطة تنفيذها إىل ٢٠٣٠أجل تقدمي صــيغة مدجمة هنائية من مشــروع خطة "الفضــاء 
 .٢٠٢٠يف عام  الثة والستني،دورهتا الثتنظر فيها خالل 

 


