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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

   
   النظم الرقابية وأعمال اإلرشاد: خطة عمل فريق اخلرباء دال  

 يف ميدان الفضاءبشأن األطراف الفاعلة 
  

 مة من فريق اخلرباء دالورقة عمل مقدَّ    
  

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

  أفرقـة اخلـرباء الـيت ينـشئها    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 ــة   ل أن ي ــى هــامش دوريت اللجن  ذلــك عل
ــسادسة واخلمــسني  اخل ــع،  A/AC.105/1001 (أو خالهلمــا/ وامــسة واخلمــسني وال ــق الراب ، املرف

  ).١٧ و١٦الفقرتان 
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 ف والنتائجهلدا  -ثانياً  
 
. ال غـىن عنـه مـن البنيـة التحتيـة العامليـة احلديثـة        جـزءاً ف النظم الفضائية وتطبيقاهتا   تؤلِّ  -٢

 بيئـةَ   احلكوميـة وكيانـات القطـاع اخلـاص        الـدول واملنظمـات غـري      متزايدة من    وَتستخدم أعدادٌ 
 القلق بشأن اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد انتـشار احلطـام                  ومما يثري .  اآلن الفضاِء

تـشغيل األجـسام    التـداخل يف    الفضائي وزيـادة احتمـاالت وقـوع حـوادث االرتطـام وحـاالت              
نــشطة الفــضائية حاليــاً واملــتطلعني إىل ال تعــين وهتــّم املــشاركني يف األوهــذه املــسألة . الفــضائية

 ولقد أنـشأ الفريـق العامـل يف         .، بل تعين وهتّم اجملتمع الدويل برّمته أيضاً       وحدهماملشاركة فيها   
التـزام األطـراف الفاعلـة يف ميـدان         لكـي يركّـز علـى الـصلة بـني           فريق اخلـرباء دال      ٢٠١١عام  

 مـن   اسـتدامة األنـشطة الفـضائية      جهـة و   ؤ مـن  الفضاء لـسلوكيات منظمـة ومأمونـة وقابلـة للتنبّـ          
 علـى   حرصـاً يف ميـدان الفـضاء      لألطـراف الفاعلـة     تـوفري إرشـادات      وكذلك على    جهة أخرى، 

اجتماعات تنسيقية غـري رمسيـة علـى هـامش املـؤمتر           وقد عقد فريق اخلرباء     . تعزيز ذلك السلوك  
ب أفريقيـا، يف تـشرين    الدويل للمالحـة الفـضائية الثـاين والـستني املعقـود يف كيـب تـاون، جنـو                 

، كمــا عقــد اجتماعاتــه الرمسيــة األوىل علــى هــامش الــدورة التاســعة        ٢٠١١أكتــوبر /األول
  .٢٠١٢فرباير /واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف شباط

واهلدف الرئيسي املتوخى لفريق اخلرباء هو النظـر يف املمارسـات الراهنـة واإلجـراءات                 -٣
واملبــادئ واملعــايري التقنيــة والــسياسات ذات الــصلة؛ وفحــص تلــك التــدابري؛  واألطــر التنظيميــة 

الــدول (ووضــع مبــادئ توجيهيــة بــشأن املمارســات الفــضلى الــيت مــن شــأهنا مــساعدة الــدول   
ذون أنـشطة فـضائية بغيـة     واألطراف الفاعلة مـن القطـاع اخلـاص ممـن ينفّـ           ) النامية بصفة خاصة  

  .األمد البعيدتعزيز استدامة الفضاء اخلارجي يف 
  

 طريقة العمل  -ثالثاً  
 
سهامات الدول األعضاء يف جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف           إسيلتمس فريق اخلرباء      -٤

احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة، واملنظمات احلكومية الدولية واهليئات األغراض السلمية، 
يف الباب اخلامس من اختصاصات الفريـق       ورد   ملا   الدولية، وفقاً واهليئات  املعنية وسائر املنظمات    
، وكـذلك مـن املنظمـات الوطنيـة غـري احلكوميـة           )، املرفـق الثـاين    A/66/20(العامل وطرائق عملـه     

 .لدول املعنية األعضاء يف اللجنةواألطراف الفاعلة من القطاع اخلاص عن طريق ا

ريــق اخلــرباء اجتماعاتــه  الختــصاصات الفريــق العامــل وطرائــق عملــه، ســيعقد فوطبقــاً  -٥
 ملـا   ، وفقـاً  أو خالهلـا  / و على هامش الدورات الـسنوية للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة              
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ــه مــسبقاً ُيتَّ ــدورات عــن األحــداث التنــسيقية املعقــودة بــني   ، فــضالًفــق علي ، كاالجتماعــات ال
ساء فريـق اخلـرباء   وسيعمل رؤ. لكترونية وحلقات العملجتماعات اإلعن بعد واال واملداوالت  

علـى  مع رؤساء أفرقـة اخلـرباء األخـرى ومـع رئـيس الفريـق العامـل            يف إطار من التنسيق الوثيق      
  .اجلامعةاستبانة املسائل 

  
  جملاالت العملاألوَّيلخطط امل  -رابعاً  

 
 : ما يلياملواضيع اليت سينظر فيها فريق اخلرباءمن   -٦

استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد          تأثري التنظيم على    جوانب  استبانة    )أ(  
يف استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي       أبلغ األثر   البعيد، وحتديد اجملاالت اليت يكون فيها للتنظيم        

 يف املدى البعيد؛

مجع وتبادل األطر التنظيمية القائمة واملبادئ واإلجراءات والتدابري اليت تـدعم             )ب(  
يف وينبغـي  . ، مـن أجـل تعزيـز اسـتدامة األنـشطة الفـضائية يف األمـد البعيـد              املعـايري عملية وضع   

مــا بــني األطــر التنظيميــة احلكوميــة، واملبــادئ      يفاإلشــارة إىل الــروابط القائمــة   هــذا الــصدد  
 واإلجراءات، ومعاهدات األمم املتحدة ومبادئها القائمة بشأن الفضاء اخلارجي؛

ــراء    )ج(   ــادئ واإلجـ ــر واملبـ ــة األطـ ــتبانة  دراسـ ــة اسـ ــدابري بغيـ ــن  ات والتـ ــاذج مـ منـ
ز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، هبـدف إتاحـة تلـك              املمارسات الفضلى تعزّ  

ذون أنـشطة   لني مـن القطـاع اخلـاص ممـن ينفّـ          للدول واملـشغّ  لكي يتسىن االسترشاد هبا     النماذج  
 عمـر أيِّ  بعة يف مجيع مراحل دورة      وينبغي للدراسة أن تشمل املمارسات املتّ     . الفضاء اخلارجي 

لتأثريهـا علـى     نظـراً ومجيع فئات األجسام الفضائية، مبا فيها السواتل الـصغرى والـصغرية،            بعثة  
 استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛

التشاور، عند االقتضاء، مع أفرقة اخلرباء األخرى بشأن املعايري واملمارسات   )د(  
  يهية املتصلة بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد؛واملبادئ التوج

 :التوصيات واجملاالت ذات األولوية  )ه(  

سبل تعزيز اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد          توصيات بشأن   وضع    ‘١‘  
ــد اســتناداً  ــال ا البعي ــائج األعم ــود    لنت ــا يف إطــار البن ــضطلع هب ) د(و) ج(و) ب(و) أ(مل

 رة أعاله؛املذكو
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رات التنظيميـة الـيت     ديد اجملاالت ذات األولوية اليت ميكن مـن خالهلـا للتطـوّ           حت  ‘٢‘  
 .ستحدث يف املستقبل تعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

اة مــن الــدول وقــد ينظــر فريــق اخلــرباء يف مواضــيع أخــرى اســتجابة لإلســهامات املتلقّــ  -٧
ــة   ــ(األعــضاء يف اللجن ــة   ا يف ذلــك املــدخالت الــيت تقــدّ  مب ــة غــري احلكومي مها املنظمــات الوطني

ــة التابعــة لألمــم املتحــدة، واملنظمــات   اهليئــات، و)وكيانــات القطــاع اخلــاص  ــة الدولي  احلكومي
  .الدولية األخرىواهليئات احلكومية الدولية املعنية؛ وسائر املنظمات 

  
  للعملاألوَّيلاجلدول الزمين   -خامساً  

 
 : خلطة العمل االسترشادية التاليةزم فريق اخلرباء تنفيذ عمله وفقاًيعت  - ٨

مة من الدول واملنظمات احلكومية الدولية وسائر استعراض املعلومات املقدَّ  ٢٠١٢
من جماالت التركيز التنظيمية على ترتيب واالتفاق . يف عملهللمسامهة الكيانات 

والبدء يف إعداد .  فريق اخلرباءخمطط تقريرعلى  واالتفاق أيضاًحيث األولوية 
لتقرير فريق اخلرباء واستعراض املدخالت األولية يف اجتماع املطلوبة املدخالت 

خالل اجتماعات ومواصلة استعراض املدخالت . يونيه/اللجنة يف حزيران
على هامش مؤمتر االحتاد الدويل للمالحة  ُدعقَاليت سُتالتنسيق غري الرمسية 

. ، يف نابويل، إيطاليا٢٠١٢أكتوبر /، يف تشرين األولوالستني الثالث الفضائية
. اجلامعةوعند االقتضاء، التشاور مع أفرقة اخلرباء األخرى بشأن املسائل 

 .لتقرير فريق اخلرباءاملطلوبة املدخالت مشاريع ومواصلة إعداد 

ألخرى لتقرير فريق اخلرباء واملعلومات ااملطلوبة املدخالت مشاريع استعراض   ٢٠١٣
رعاية حتت الواردة من الدول واملنظمات احلكومية الدولية وسائر الكيانات 

املعنية باالستدامة يف األمد البعيد، اليت جيري تنظيمها الثانية حلقة العمل 
وإعداد تقرير فريق . باالقتران مع الدورة اخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية

فرباير، وتقدمي التقرير إىل الفريق العامل يف /باطيف شوإقراره اخلرباء واستعراضه 
ووضع املبادئ التوجيهية بشأن املمارسات الفضلى . ٢٠١٣يونيه /حزيران

 .٢٠١٣يونيه /فريق اخلرباء يف حزيرانمها لكي يقّروملخص االستنتاجات 

 تقرير الفريق العامل املزمع ، حسب االقتضاء، للمساعدة يفتنفيذ أعمال إضافية  ٢٠١٤
 .قدميه إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةت

 


