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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية
 اللجنة الفرعية القانونية

 الدورة الستون 
    2021حزيران/يونيه  11 -أيار/مايو  31فيينا، 

" التابع للجنة استخدام  2030تقرير موجز للفريق العامل المعني بخطة "الفضاء    
 الفضاء الخارجي في األغراض السلمية

" التابع للجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض  2030اجتمع الفريق العامل المعني بخطة "الفضاء   - 1
 الستين للجنة الفرعية القانونية، وذلك خالل الجلسات العامة والمشاورات غير الرسمية. السلمية أثناء الدورة  

(، التي 32-30، الفقرات  A/75/20                                                            وفي الجلسة األولى، أشار الفريق العامل إلى خطة عمله الممد دة ) -2
" وخطة تنفيذها وإدماجهما معا 2030بمواصـلة النرر في مشـروخ خطة "الفضـاء    2021بموجبها في عام سـيقوم 

أثناء دورة اللجنة الفرعية القانونية، وتقديم صــي ة مدمجة نهاةية من مشــروخ الخطة وخطة تنفيذها إلى اللجنة في 
ــام  ــة والســـــــــــــــتـيـن، فـي عـــــ ــا الـرابـعـــــ ــامـــــــة 2021دورتـهـــــ ــة الـعـــــ ــا إلـى الـجـمـ ـيـــــ ــدمـهـــــ ــا وتـقـــــ  ، لـيـي تـنـرـر فـيـهـــــ

 .2021في دورتها السادسة والسبعين، في عام 

وتولى رةاسـة الفريق العامل أعضـاء مبتبه، وهما الرةيم معمر مامل حدادين )األردن(، وناةبا الرةيم،   -3
 أليساندرو مورتيزي )إيطاليا(، ودوميترو دورين بروناريو )رومانيا(.

 ريق العامل بعنوان "مشـــــروخ منقة لخطة                                                     وع ر ضـــــ  على الفريق العامل ورلة عمل مقدمة من مبت  الف -4
 (.A/AC.105/C.2/L.316‘ وخطة تنفيذها" )2030’الفضاء 

ــاء   -5 ــون نل المشـــــــــــروخ المنقة لخطة "الفضـــــــــ " وخطة 2030ورح  الفريق العامل بالتقدم المحرز بشـــــــــ
خالل الـدورة الحـاليـة للجنـة الفرعيـة القـانونيـة، ووفقـا لخطـة عملـه  هإلى أعمـالـ تنفيـذهـا، واتفق على أنـه اســــــــــــــتنـادا 

ــاء   ــي ة مدمجة نهاةية من مشـــــــروخ خطة "الفضـــــ " وخطة تنفيذها إلى اللجنة في 2030                                                           الممد دة، ســـــــوص تقدم صـــــ
مة في من أجل النرر فيها وتقديمها إلى الجم ية العا  ، A/AC.105/L.321في الوثيقة دورتها الرابعة والســـــــــتين، 

 .2021دورتها السادسة والسبعين التي ستعقد في عام 

وأعرب الفريق العامل عن تقديره للعمل الذي اضطلع به مبتبه، بمساعدة من األمانة، في عقد اجتماعات  - 6
 الفريق العامل خالل دورة اللجنة الفرعية القانونية. 
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