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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
 للجنة التابع "٢٠٣٠التقرير املوجز للفريق العامل املعين خبطة "الفضاء     

  األغراض السلميةاستخدام الفضاء يف 
للقرار الذي اختذته جلنة اســتخدام الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية يف دورهتا  وفقًا  -١

، ُأنشــــئ الفريق العامل ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٠والســــتني، املعقودة يف الفترة من  احلادية
خطة "الفضــــاء  عنوانه ،بند جديد يف جدول أعمال اللجنة يف إطار" ٢٠٣٠املعين خبطة "الفضــــاء 

، A/73/20( ٢٠٢٠"، ســــيظلُّ مدرجًا فيه حىت انعقاد دورة اللجنة الثالثة والســــتني يف عام ٢٠٣٠
  ).٣٦٤-٣٥٨الفقرات 

واجتمع الفريق العامل أثناء الدورة الســادســة واخلمســني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف   -٢
جلسات عامة ومشاورات غري رمسية بغية وضع الصيغة النهائية ملشروع هيكل خطة "الفضاء إطار 

حبيث يكون مبثابة وثيقة إرشــادية توجه العمل الذي ســيضــطلع به الفريق العامل مســتقبًال  "٢٠٣٠
  وخطة تنفيذها. "٢٠٣٠خطة "الفضاء من أجل وضع 

  وُعرضت على الفريق العامل الوثائق التالية:  -٣
"، مقدَّم من مكتب الفريق ٢٠٣٠اقتراح بشـــأن مشـــروع هيكل خطة "الفضـــاء   )(أ  

  )؛A/AC.105/C.1/L.372" (٢٠٣٠العامل املعين خبطة "الفضاء 
ــــــلوبورقة اجتماع تتضــــــمن   (ب)   عمل وخطة عمل الفريق العامل املعين خبطة  أس
  ). A/AC.105/C.1/2019/CRP.4" (٢٠٣٠  "الفضاء
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ضطلع هبا مكتب الفريق العامل، بالفريق العامل مع التقدير  ونوَّه  -٤ األعمال التحضريية اليت ا
لعملية إدارة قيادة املكتب  بكفاءةأيضـــا مع التقدير ، ونوَّه مبســـاعدة من األمانة، قبل الدورة احلالية
  فرعية من أجل النهوض بأعماهلا.االجتماعات يف الدورة احلالية للجنة ال

" وخطة تنفيذها واتفق على أن ٢٠٣٠الفضـــاء "خطة وتبادل الفريق العامل اآلراء بشـــأن   -٥
" ينبغي أن توضـــع باعتبارها وثيقة اســـتشـــرافية رفيعة املســـتوى، هتدف إىل ٢٠٣٠ء خطة "الفضـــا

الفضــــــائية يف التنمية إذكاء الوعي على الصــــــعيد العاملي بإســــــهامات التكنولوجيات والتطبيقات 
املســـتدامة وبأمهية احلوكمة العاملية ألنشـــطة الفضـــاء اخلارجي. وأشـــار إىل أهنا ينبغي أن تربز دور 
الفضــاء واملنافع املجتمعية الواســعة النطاق اليت جيلبها، حيث يشــكل مصــدر إهلام ويســهم إســهاما 

  كبريا يف احلياة اليومية للناس على كوكب األرض.
لجنة ل ةرمســـتامل األمهية " ينبغي أن تربز٢٠٣٠ريق العامل على أن خطة "الفضـــاء واتفق الف  -٦

اســــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الســــلمية وجلنتيها الفرعيتني، باعتبارها منربا فريدا للتعاون 
ميكنه إثبات قدرته  ،الدويل يف جمال اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخدامه يف األغراض الســلمية

لتكيف مع احلقائق والتحديات اجلديدة يف قطاع الفضــاء. كما ســتبني الوثيقة أيضــا الدور اهلام على ا
الذي يؤديه الفضــــــاء ضــــــمن اجلهود املبذولة على نطاق منظومة األمم املتحدة من أجل دعم خطة 

  .٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام 
عزز الشــــعور بتويل زمام " ينبغي أن ت٢٠٣٠واتفق الفريق العامل على أن خطة "الفضــــاء   -٧

األمور يف تنفيذها من جانب الدول وأيضــا من خالل بذل جهود مشــتركة وإقامة شــراكات عاملية 
ية  لدول وتعزيز التعاون فيما بني الدول األعضـــــــاء وكيانات األمم املتحدة واملنظمات احلكومية ا

، ينبغي أن وهلذااص. واملنظمات غري احلكومية وقطاع الصــــــناعة الفضــــــائية وكيانات القطاع اخل
  الفهم. ويسريةتكون الوثيقة مكتوبة بلغة واضحة 

" اليت ٢٠٣٠والحظ الفريق العامل مع التقدير النص املنقح ملشروع هيكل خطة "الفضاء   -٨
أعدها املكتب ووضعت يف صيغتها النهائية خالل الدورة احلالية وستتاح للجنة الفرعية القانونية يف 

اخلمســـني بوصـــفها وثيقة عمل وباعتبارها توجيهات بشـــأن وضـــع خطة "الفضـــاء دورهتا الثامنة و
  " وخطة تنفيذها.٢٠٣٠

ـــتنادا إىل التوجيهات املتلقاة ومبســـاعدة من   -٩ واتفق الفريق العامل على أن يقوم املكتب، اس
 وخطة تنفيذها قصــــد تقدميها إىل اللجنة "٢٠٣٠"الفضــــاء األمانة، بإعداد املســــودة األوىل خلطة 

  الفرعية القانونية من أجل مواصلة النظر فيها يف دورهتا الثامنة واخلمسني.
ــــــلوبويتضــــــمن التذييل املرفق هبذا التقرير املوجز   -١٠  حددمها لذينالعمل وخطة العمل ال أس

ــــــاوراته املعقودة يف فترة ما بني الدورات، يف فيينا يف الفترة من   ١٢إىل  ٨الفريق العامل خالل مش
)، وســيعرض ٣٦١، الفقرة A/73/20، وفقا للقرار الذي اختذته اللجنة (٢٠١٨تشــرين األول/أكتوبر 

 حزيران/ ٢١إىل  ١٢الثانية والســـــتني، اليت ســـــتعقد يف الفترة من  على اللجنة بغية إقراره يف دورهتا
  . ٢٠١٩  يونيه
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  التذييل
  

" ٢٠٣٠عمل وخطة عمل الفريق العامل املعين خبطة "الفضاء  أسلوب    
  للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  التابع

  
    مقدمة  -أوًال  

الفضـــــاء اخلارجي يف األغراض الســـــلمية يف دورهتا وفقا للقرار الذي اختذته جلنة اســـــتخدام   -١
، أنشئ الفريق العامل ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٢٩إىل  ٢٠والستني، املعقودة يف فيينا يف الفترة من   احلادية

 "٢٠٣٠الفضاء "" مبوجب بند جديد يف جدول أعمال اللجنة بعنوان خطة ٢٠٣٠املعين خبطة "الفضاء 
  .٢٠٢٠دورة اللجنة الثالثة والستني يف عام سيظلُّ مدرجًا فيه حىت انعقاد 

ويرأس الفريَق العامل أعضــــــاء املكتب، الذي يتألف من الرئيس، عوين حممد خصــــــاونة   -٢
دورين بروناريو  - (األردن)، ونائيب الرئيس، ماريا أســــونتا أتشــــيلي ســــاباتيين (إيطاليا) ودوميترو

  من األمانة.  (رومانيا)، مبساعدة
ضع الفريق العامل خطَة   -٣ ضاء "وسي " وخطَة تنفيذها، مبوجب الوالية الواردة يف ٢٠٣٠الف

املعنون "الذكرى الســـــنوية اخلمســـــون ملؤمتر األمم املتحدة األول املعين  ٧٣/٦قرار اجلمعية العامة 
ألغراض الســـــلمية: الفضـــــاء باعتباره حمركًا باســـــتكشـــــاف الفضـــــاء اخلارجي واســـــتخدامه يف ا

  املستدامة".  للتنمية
  

    العمل  أسلوب  -ثانيًا  
  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.إىل سيقدم الفريق العامل تقاريره   -٤
عمل اخلاصــة بلجنة ال وأســاليبوســتســترشــد اجتماعات الفريق العامل بالقواعد اإلجرائية   -٥

الفضــاء اخلارجي يف األغراض الســلمية وهيئتيها الفرعيتني، وســتعقد وفقا للممارســات اســتخدام 
  املتَّبعة داخلها. وسيتخذ الفريق العامل قراراته بتوافق اآلراء.

الترمجة الشـــفوية، أثناء دورات جلنة  االســـتفادة من خدماتوســـيجتمع الفريق العامل، مع   -٦
سلمية وأثناء دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ال

. وميكن أن جيري الفريق العامل مشــــــاوراٍت غري رمسية ٢٠٢٠و ٢٠١٩الفرعية القانونية، يف عامي 
وميكن أن يقرر الفريق العامل أيضــــا أن جيتمع يف فترة ما بني الدورات  على هامش تلك الدورات.

  من أجل املضي قدمًا يف أعماله. االقتضاء،  يف فيينا، حسب
وســـــيعمل الفريق العامل مع املراقبني الدائمني لدى جلنة اســـــتخدام الفضـــــاء اخلارجي يف   -٧

العمل اخلاصــة هبذه اللجنة وهيئتيها الفرعيتني،  وأســاليباألغراض الســلمية وفقًا للقواعد اإلجرائية 
  ووفقا للممارسات املتَّبعة داخلها. 
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يق العامل من خدمة اخلطابات اإللكترونية وسيستخدم قائمة أمساء جهات وسيستفيد الفر  -٨
شبكية خمصصة على  صفحة  التنسيق التابعة للفريق العامل من أجل تبادل املعلومات. وستكون له 

  .العامة املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمانة
ـــاء األ  -٩ ـــيتواصـــل مكتب الفريق العامل مع رؤس فرقة العاملة وأفرقة اخلرباء ذات الصـــلة وس

التابعة للجنتني الفرعيتني بطريقة شــفافة، بغية حتقيق التآزر وجتنب ازدواجية اجلهود وســعيا لتحقيق 
ـــيقوم بإبالغ الفريق العامل ٢٠٣٠اهلدف العام، وهو وضـــع خطة "الفضـــاء  " وخطة تنفيذها. وس

  تبعا لذلك.
  

    )٢٠٢٠-٢٠١٨خطة العمل (  -ًاثالث  
  .عمل الفريق العامل وخطة عمله يف اجتماعه يف فترة ما بني الدورات حتديد أسلوب  ٢٠١٨

" ٢٠٣٠تبادل اآلراء بشأن العناصر املمكن إدراجها يف مشروع هيكل خطة "الفضاء   
"، اســتنادا إىل ٢٠٣٠وخطة تنفيذها. وســيعد املكتب مشــروع هيكل خطة "الفضــاء 

ما بني ماع  لة يف اجت باد لدول األفكار املت لدورات، وأي مشـــــــاورات أخرى مع ا  ا
للمفاوضــات داخل منطلقًا األعضــاء يف اللجنة. وســتســتخدم تلك الوثيقة باعتبارها 

، مبا يف ذلك بشـــأن خطة تنفيذ اخلطة، وســـتتاح جبميع ٢٠١٩ الفريق العامل يف عام
الفرعية  اللغات الرمسية لألمم املتحدة قبل انعقاد الدورة الســـادســـة واخلمســـني للجنة

  والتقنية. العلمية
" وخطة تنفيذها هبدف وضــــعها يف ٢٠٣٠النظر يف مشــــروع هيكل خطة "الفضــــاء   ٢٠١٩

  .صيغتها النهائية حبلول هناية الدورة السادسة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
" وخطة تنفيذها وتقدمي مشروع موحد ٢٠٣٠البدء يف وضع مشروع خطة "الفضاء   

ــــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف ٢٠٣٠الفضــــــاء خلطة " " وخطة تنفيذها إىل جلنة اس
والستني. وميكن أن يعقد الفريق العامل اجتماعات   األغراض السلمية يف دورهتا الثانية

  يف فترة ما بني الدورات، حسب االقتضاء، من أجل املضي قدما يف أعماله.
وخطة تنفيذها وتوحيده خالل " ٢٠٣٠الفضــــاء "مواصــــلة النظر يف مشــــروع خطة   ٢٠٢٠

عقدمها يف عام  دوريت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، املقرر
بني الدورات، حســــب  . وميكن أن يعقد الفريق العامل اجتماعات يف فترة ما٢٠٢٠

االقتضـــاء، من أجل املضـــي قدما يف أعماله. تقدمي صـــيغة هنائية موحدة من مشـــروع 
" وخطة تنفيذها إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة والســـتني، يف عام ٢٠٣٠طة "الفضـــاء خ

، من أجل النظر فيها وتقدميها إىل اجلمعية العامة يف دورهتا اخلامسة والسبعني، ٢٠٢٠
  .٢٠٢٠يف عام 

  


