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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢-١١فيينا، 
 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

   
 احلطام الفضائي والعمليات الفضائية: خطة عمل فريق اخلرباء باء  

 بأحوال الفضاءيف جمال التوعية  وأدوات دعم التعاون
  

  مة من فريق اخلرباء باءورقة عمل مقدَّ  
  

  مةمقدِّ  -أوالً 
 
فــق الفريــق العامــل ان الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، اتَّإبَّــ  -١

اء الـيت ينـشئها    أفرقـة اخلـرب  عـدَّ املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد على أن تُ     
الفريق العامل مشاريع وثائق العمـل باالسـتناد إىل أعماهلـا، وأن تتيحهـا بلغـات األمـم املتحـدة                    
الرمسية السّت للـدول األعـضاء واملـراقبني الـدائمني إلبـداء التعليقـات عليهـا إىل جلنـة اسـتخدام               

ــضَّ    ــسلمية، ويف ــتّمالفــضاء اخلــارجي يف األغــراض ال ــى هــامش د ل أن ي ــة  ذلــك عل وريت اللجن
ــسادسة واخلمــسني   ــع،  A/AC.105/1001 (أو خالهلمــا/ واخلامــسة واخلمــسني وال ــق الراب ، املرف

  ).١٧ و١٦الفقرتان 
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  والنتائجاهلدف -ثانياً 
 
 الختصاصات وطرائق عمل الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء وفقاً - ٢

 موحدة قائمة، سيضع فريق اخلرباء باء )، املرفق الثاينA/66/20(اخلارجي يف األمد البعيد 
تعزيز تدابري ختفيف بغية الراهنة سياسات الاملمارسات وإجراءات التشغيل واملعايري التقنية وب

يف الفضاء؛ وحتسني مجع وتبادل والترويج لتنفيذ عمليات آمنة ومسؤولة احلطام املداري؛ 
احلطام واملعرفة العامة بأحوال املعلومات من أجل جتنب تصادم األجسام الفضائية ورصد 

واهليئات مها الدول األعضاء يف اللجنة، وسيستخدم فريق اخلرباء املدخالت اليت تقّد. الفضاء
احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية املعنية، وسائر املنظمات 

اصات وطرائق عمل الفريق العامل، اخلامس من اختصورد يف الباب الدولية، كما واهليئات 
من املنظمات الوطنية غري احلكومية واألطراف الفاعلة من القطاع مة املقدَّوكذلك املدخالت 

املعنية األعضاء يف اللجنة، وذلك من أجل ذات الصلة اخلاص اليت ترد عن طريق الدول 
تركّز املمارسات الفضلى تزويد الفريق العامل مبجموعة من املبادئ التوجيهية الطوعية بشأن 

الدول، كلّ على جانب ب من على تدابري عملية وحصيفة ميكن تنفيذها يف الوقت املناس
اإلطالق الفضاء ومركبات مشّغلي مركبات جانب حدة أو بصورة مجاعية، وكذلك من 

 . من القطاعني احلكومي واخلاصوصانعيها

جديدة مسائل فريق اخلرباء  يف نطاق والية أُثريت أثناء دراسة املواضيع املندرجةما وإذا  - ٣
  فريق اخلرباء لفت انتباه، فيمكن أن يقّررالعلمية والتقنيةمل يسبق أن تناولتها اللجنة الفرعية 

  . باعتبارها جماالت جيدر باللجنة الفرعية أن تواصل النظر فيها هذه املسائل إىلالفريق العامل
  

 طريقة العمل -ثالثاً 
  
على هامش دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  فريق اخلرباءذ أن جيتمع بَّمن احمل  - ٤

، وُيفّضل أن يكون ذلك خالل فق عليها مسبقاً ويف مواعيد أخرى ُيتَّأو خالهلا/ وواللجنة
كما سيستفيد فريق اخلرباء من الفرص اليت تتيحها . دورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

، وتبادل املعلومات عدعن ُبية بني الدورات، كاالجتماعات، واملداوالت األحداث التنسيق
نترنت املخصصة اليت أنشأها الفريق العامل، لكتروين، مبا يف ذلك عن طريق صفحة اإلاإل

 الختصاصات الفريق العامل وطرائق عمله، وكما اتفق عليه الفريق وحلقات العمل، طبقاً
 ٢٠١٢فرباير /عني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف شباطالعامل يف الدورة التاسعة واألرب

)A/AC.105/1001 ١٦، املرفق الرابع، الفقرة.( 
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وموثوقية وأمهية املعلومات املزمع تقدميها دعماً على مدى مالءمة وسيتفق فريق اخلرباء   -٥
. لالزمة بشأهنااة ويتخذ القرارات ا الذي سينظر يف املدخالت املتلقّملداوالت الفريق العامل،

، مبا يف ذلك اجلامعةوسيتشاور فريق اخلرباء أيضا مع أفرقة اخلرباء األخرى بشأن املسائل 
ل إليها فريق اخلرباء وتوصياته بشأن املبادئ التوجيهية بني النتائج اليت يتوّصالقائمة الفجوات 
  .أفرقة اخلرباء األخرىا اليت خترج هباملمارسات الفضلى والنتائج والتوصيات ذات الصلة اخلاصة ب

  
  جملاالت العملاألوَّيلاملخطط   -رابعاً  

 
الفريق  للمواضيع املدرجة يف اختصاصات وطرائق عملالعام نظر فريق اخلرباء يف املخطط   -٦

 : اجملاالت التالية للنظر فيها بالتفصيلد مبدئياًوحدَّ) ١٤، املرفق الثاين، الفقرة A/66/20(العامل 

 :احلطام الفضائي  )أ(  

  احلطام الفضائي؛كمقياسات ورصد وتوصيف   ‘١‘  

 ؛تدابري احلّد من تكّون احلطام الفضائي وانتشاره  ‘٢‘  

 ؛التطّورات واإلمكانيات التقنية املتعلقة بإزالة احلطام الفضائي  ‘٣‘  

 إىل الفضائية الكبريةبالعودة احملكومة أو غري احملكومة لألجسام  اإلشعارات  ‘٤‘  
 اليت توجد على متنها مواد ، بعودة األجسام الفضائيةاإلشعار، ولغالف اجلويا

  ؛، إىل الغالف اجلويخطرة
 :العمليات الفضائية  )ب(  

 ؛ وإجراءاتهب االصطداماتجتّنحاالت االقتران والعمل على تقييم   ‘١‘  

ب للمساعدة على جتّن(املسبقة بعمليات اإلطالق واملناورات اإلشعارات   ‘٢‘  
 ؛) يف مداراهتااألجسام الفضائية العاملةتصادم ب وجتّنعند اإلطالق صطدامات اال

 ؛املشتركة املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية  ‘٣‘  

  :أدوات دعم التعاون يف جمال التوعية باألحوال الفضائية  )ج(  
أدلة مشّغلي املركبات الفضائية، والعمليات الفضائية ومنظمات التوعية   ‘١‘  

 ؛باألحوال الفضائية، ومعلومات االتصال

 لعاملة؛ مجع وتبادل ونشر البيانات املدارية بشأن األجسام الفضائية العاملة وغري  ‘٢‘  
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خزن وتبادل املعلومات الوصفية عن حالة تشغيل وخصائص األجسام الفضائية   ‘٣‘  
 ؛البعيد األمدالعاملة وغري العاملة، وفقا ألمهيتها الستدامة األنشطة الفضائية يف 

 .إجراءات تبادل املعلومات، وضمان اتساق املعلومات وموثوقية نقل املعلومات  ‘٤‘  

اة من الدول وقد ينظر فريق اخلرباء يف مواضيع أخرى استجابة لإلسهامات املتلقّ  - ٧
دولية احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الواهليئات األعضاء يف اللجنة، 

اخلامس من اختصاصات الباب  يف ورد، كما الدولية األخرىواهليئات املعنية؛ وسائر املنظمات 
مها املنظمات الوطنية غري اليت تقّدوطرائق عمل الفريق العامل، باإلضافة إىل اإلسهامات 

  .األطراف الفاعلة من القطاع اخلاص عن طريق الدول املعنية األطراف يف اللجنةاحلكومية و
  

  للعملاألوَّيلاجلدول الزمين   -خامساً  
 
 : خلطة العمل االسترشادية التاليةيعتزم فريق اخلرباء تنفيذ عمله وفقاً  - ٨

الدول واملنظمات احلكومية الدولية والكيانات مها اليت تقّداستعراض املعلومات   ٢٠١٢
جيهية ، مبا يف ذلك املدخالت بشأن املبادئ التوللمسامهة يف أعمالهاألخرى 

، التشاورو .وإقرارهإكمال خمطط تقرير فريق اخلرباء و. للممارسات الفضلى
مواصلة  و.اجلامعة مع أفرقة اخلرباء األخرى بشأن املسائل حسب االقتضاء،

 . واستعراضهالتقرير الفريق العاملاملطلوبة املدخالت مشاريع إعداد 

مل بشأن االستدامة يف األمد حلقة العحتت رعاية استعراض أنشطة فريق اخلرباء   ٢٠١٣
. بالتزامن مع الدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية اليت ستعقد البعيد

مواصلة إعداد مشروع التقرير واملبادئ التوجيهية املوصى هبا بشأن املمارسات و
 دعوة الدول األعضاء واملراقبني الدائمني يف اللجنة إىل إبداء تعليقات علىو. الفضلى

، التشاورو. مشروع التقرير واملبادئ التوجيهية املوصى هبا بشأن املمارسات الفضلى
والتنسيق معها اجلامعة  مع أفرقة اخلرباء األخرى بشأن املسائل حسب االقتضاء،

يف إلدراج املعلومات اإلضافية الالزمة الستيفاء مشروع التقرير واملبادئ التوجيهية 
تقرير الفريق العامل، وذلك حبلول تشرين إعداد  فريق اخلرباء يفإطار مسامهة 

اجتماعاته خالل الدورة   لكي ينظر فيها الفريق العامل يف٢٠١٣أكتوبر /األول
 .٢٠١٤ احلادية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف عام

إعداد تقرير الفريق ، حسب االقتضاء، للمساعدة على تنفيذ أعمال إضافية  ٢٠١٤
 .، املزمع تقدميه إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةالعامل


