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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون 

       ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢- ١١فيينا، 
  مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

    يف األمد البعيد
ــرة    -١ ــا للفق ــة ر  ٧وفق ــة العام ــرار اجلمعي ــم  مــن ق ــة  د، عــاو٦٧/١١٣ق ــة الفرعي ت اللجن

ــة، يف دورهتــا اخلمــسني، عقــد فريقهــا العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء       ــة والتقني العلمي
  . اخلارجي يف األمد البعيد

، ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢١ إىل   ١٢وعقد الفريق العامل مخس جلسات يف الفترة مـن            -٢
  ).جنوب أفريقيا(برئاسة بيتر مارتينيز 

  :رضت عليه الوثائق التالية، ُع وطريقة عملهختصاصات الفريق العاملالوفقا و  -٣
مذكرة من األمانة عن اخلربات واملمارسات املتعلقة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء          )أ(  

  ؛)A/AC.105/C.1/2013/CRP.15 وA/AC.105/C.1/104(اخلارجي يف األمد البعيد 
انات التكنولوجيـة  ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي وأوكرانيا عـن الـضم      )ب(  

املقترنة بالتعاون يف ميدان استكشاف الفضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض الـسلمية ويف                
  ؛ )A/AC.105/C.1/L.322(تطوير الصواريخ الفضائية واملعدات الصاروخية وتشغيلها 

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي              )ج(  
  ؛ )A/AC.105/L.285(البعيد يف األمد 
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   عمــــــــل أعــــــــدهتا أفرقــــــــة اخلــــــــرباء ألــــــــف إىل دال التابعــــــــة ورقــــــــات  )د(  
، A/AC.105/C.1/L.326، وA/AC.105/C.1/L.325، وA/AC.105/C.1/L.324(للفريــــق العامــــل 

  ؛)A/AC.105/C.1/L.327و
ــة        )ه(   ــارير األوليـــــ ــشاريع التقـــــ ــضمن مـــــ ــات تتـــــ ــة اجتماعـــــ ــات غرفـــــ   ورقـــــ

ــات و ــادئ امقترحـ ــة املبـ ــاد لتوجيهيـ ــحة لالعتمـ ــف إىل دال    املرشـ ــرباء ألـ ــة اخلـ ــدهتا أفرقـ ــيت أعـ    الـ
ــل   ــق العامـــــ ــة للفريـــــ ، A/AC.105/C.1/2013/CRP.12 و،A/AC.105/C.1/2013/CRP.11(التابعـــــ

  ؛ )A/AC.105/C.1/2013/CRP.14، وA/AC.105/C.1/2013/CRP.13و
يــق العامــل ورقــة غرفــة اجتماعــات تتــضمن تقريــرا مرحليــاً أعــده رئــيس الفر    )و(  

)A/AC.105/C.1/2013/CRP.10(؛  
ــة اجتماعــات تتــضمن قائمــة مبــسؤويل     )ز(   ــة غرف ــصال ورق ــالفريق  االت العامــل، ب

  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.18(وأعضاء أفرقة اخلرباء ألف إىل دال 
 /www.unoosa.org/oosa/en(وأشــار الفريــق العامــل إىل الــصفحة الــشبكية املخصــصة    -٤

COPUOS/stsc/lts/index.html (        األعمـال الـيت     نعـ اليت أنشأهتا األمانة لتيسري تبادل املعلومـات 
 تفاصـيل الوصـول إىل تلـك     ينفذها الفريق العامل وأفرقة اخلرباء األربعة التابعـة لـه، والحـظ أنَّ            

التابعـة  و) فيينـا (الصفحة الـشبكية قـد أرسـلت إىل مجيـع البعثـات الدائمـة لـدى األمـم املتحـدة                     
الوصـل  ضاء يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، وإىل جهـات             األعللدول  
  .لفريق العاملاملعنية باالوطنية 

يف فتـرة مـا    حرز من تقدم    ا أُ رئيس الفريق العامل تقريرا عمَّ    عرض  ويف اجللسة األوىل،      -٥
فربايــر /طبــني الــدورتني منــذ الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة، الــيت عقــدت يف شــبا   

 أفرقة اخلرباء األربعة عقدت اجتماعات تنسيقية غـري رمسيـة           والحظ الفريق العامل أنَّ   . ٢٠١٢
، ومؤمتر االحتاد الـدويل     ٢٠١٢ هيوني/على هامش الدورة اخلامسة واخلمسني للجنة يف حزيران       

ر أكتــوب/قــد يف نــابويل، إيطاليــا، يف تــشرين األول للمالحــة الفــضائية الثالــث والــستني الــذي عُ 
غـري الرمسيـة علـى الـصفحة الـشبكية          التنـسيقية   وقد أتيحت تقارير تلك االجتماعـات       . ٢٠١٢

  .املشار إليها أعاله
 مجيع أفرقـة اخلـرباء األربعـة قـد اجتمعـت علـى هـامش                والحظ الفريق العامل أيضا أنَّ      -٦

ملبـادئ  امقترحـات   وتقاريرهـا الدورة احلالية للجنة الفرعية من أجل مواصلة النظـر يف مـشاريع            
  . املرشحة لالعتمادالتوجيهية 
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الفريــق العامــل أثنــاء الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة بــشأن ملــا قــرره ووفقــا   -٧
، املرفـق الرابـع،     A/AC.105/1001(إليـه   تقارير أفرقة اخلرباء وتدفق املعلومات من أفرقـة اخلـرباء           

رض مـشاريع التقـارير األوليـة ألفرقتـهم     ، دعـا الـرئيس رؤسـاء أفرقـة اخلـرباء إىل عـ             )١٦الفقرة  
اء ثنـ الـيت يـتعني أن تنظـر أفرقـة اخلـرباء فيهـا أ             املرشـحة لالعتمـاد     املبادئ التوجيهيـة    مقترحات  و

وعـرض الــرئيس أيـضا ورقـة غرفـة االجتماعـات الـيت تــضمنت       . الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة    
 القتراح بـشأن هيكـل تقريـر الفريـق       التقرير املرحلي الذي أعده رئيس الفريق العامل واملتضمن       

  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.10انظر مرفق الوثيقة (العامل 
 الـرئيس  ، إىل أن٢٠١٢َّفربايـر  / شـباط ١٤وأشار الفريق العامل يف جلـسته الثانيـة، يف           -٨

ســيعكف، يف أقــرب وقــت ممكــن بعــد انتــهاء الــدورة اخلمــسني للجنــة الفرعيــة، علــى جتميــع     
 ١٥ حـىت أفرقـة اخلـرباء األربعـة       املرشـحة لالعتمـاد الـيت وضـعتها         لتوجيهيـة   املبـادئ ا  مقترحات  

وســُتعد تلــك الوثيقــة . ، لترمجتــها إىل مجيــع لغــات األمــم املتحــدة الرمسيــة٢٠١٣فربايــر /شــباط
املرشــحة املبــادئ التوجيهيــة صــيغة بــشأن آراء مدروســة هبــدف مــساعدة الوفــود علــى إعطــاء  
وتوجيــه أفرقــة اخلــرباء ورئــيس الفريــق العامــل يف  لعمليــة لالعتمــاد الــيت ســتتمخض عــن تلــك ا

ونظر الفريق العامـل أيـضا يف اقتـراح الـرئيس بـشأن هيكـل               . عملية صياغة تقرير الفريق العامل    
  .ووردت تعليقات على ذلك اهليكل املقترح. تقرير الفريق العامل

، ٢٠١٣فربايـر  /شـباط  ١٤قدت يف ونّوه الفريق العامل مع التقدير حبلقة العمل اليت عُ     -٩
وميكـن  . عنـها ويـرد يف تـذييل هـذا التقريـر تقريـر مـوجز       . وفقا خلطـة عملـه املتعـددة الـسنوات     

مت خالل حلقة العمل يف الـصفحة الـشبكية ملكتـب      دِّاالطالع على العروض اإليضاحية اليت قُ     
شؤون الفضاء اخلارجي، داخل الصفحة املخصصة لدورة اللجنـة الفرعيـة اخلمـسني، وكـذلك               

  .على الصفحة الشبكية املخصصة للفريق العامل
، رئــيس ٢٠١٣فربايــر / شــباط١٨ودعــا رئــيس الفريــق العامــل يف جلــسته الثالثــة، يف    -١٠

فريـق  (فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتـدابري الـشفافية وبنـاء الثقـة يف أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                    
م العـرض اإليـضاحي وفقـا    وقُـدِّ . لعامـل إىل أن يعرض أنشطته على الفريـق ا     ) اخلرباء احلكوميني 

 الفريــق ُفكلِّــالــيت ُت) ، املرفــق الثــاينA/66/20( مــن االختــصاصات وطريقــة العمــل ١٦للفقــرة 
العامل بدعوة الدول األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي إسهامات، ودعوة اهليئات احلكومية الدوليـة              

أو النظـر   / إىل تقـدمي إسـهامات و      التابعة لألمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك فريـق اخلـرباء احلكـوميني،              
وقـد أبـرز العـرض اإليـضاحي الـذي قدمـه            . تلـك اهليئـات   مـع   املالئمة  التواصل  والبت يف سبل    

ألمــم اللــتني تنــهض هبمــا ا العمليــتني الطــابع املتكامــل هلــاتني  رئــيس فريــق اخلــرباء احلكــوميني   
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علـى وثيقـة حتـدد العناصـر        وأطلع رئيس فريق اخلرباء احلكوميني أيـضا الفريـق العامـل            . املتحدة
  .الرئيسية لعمل فريقه

 رؤسـاء  ، إىل أنَّ  ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ١٩وأشار الفريق العامل يف جلسته الرابعـة، يف           -١١
اخلرباء كانوا قد اقترحوا عقـد اجتمـاع علـى هـامش الـدورة الـسادسة واخلمـسني للجنـة                    أفرقة  

  . ٢٠١٣ عام هيوني/نا يف حزيرانمن املقرر أن تنعقد يف فيي تلك الدورة اليت أو أثناء/و
 اللجنة كانـت قـد اتفقـت، يف دورهتـا اخلامـسة واخلمـسني               واستذكر الفريق العامل أنَّ     -١٢
، على ضرورة أن تضع األمانـة اجلـدول الـزمين ألعمـال اللجنـة يف دورهتـا القادمـة                    ٢٠١٢عام  
، A/67/20( بطريقة متكـن الفريـق العامـل مـن االسـتعانة خبـدمات الترمجـة الـشفوية          ٢٠١٣عام  

ــق العامــل إىل أنَّ  ويف). ٣٤٨الفقــرة   رئيــسه سيتــشاور مــع رئــيس    ذلــك الــصدد، أشــار الفري
  .٢٠١٣اللجنة ومع األمانة بشأن حتديد موعد دورة اللجنة عام 

، ٢٠١٣سادسة واخلمـسني عـام      أن تنظر اللجنة، يف دورهتا الـ      بوأوصى الفريق العامل      -١٣
ملبادئ التوجيهية املوصى هبـا      كان ينبغي أن تستعرض اللجنة الفرعية القانونية جمموعة ا         ذافيما إ 

، A/64/20 (٢٠٠٩قبل أن تقّرها اللجنة، وفقا التفاق اللجنة يف دورهتا الثانية واخلمـسني عـام                
  ).١٦٢الفقرة 
فــق عليــه الفريــق العامــل أثنــاء الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة    ووفقــا ملــا اتَّ  -١٤

، عقـدت أفرقـة اخلـرباء اجتماعـاً         )١٦ع، الفقرة   ، املرفق الراب  A/AC.105/1001(العلمية والتقنية   
اخلـرباء  أفرقـة   وخـالل ذلـك االجتمـاع، عـرض رؤسـاء           . ٢٠١٣فربايـر   / شباط ١٥مشتركاً يف   

طوا الـضوء علـى     احلالة الراهنة ألعمـاهلم، والتقـدم الـذي أحـرزوه يف الـدورة احلاليـة، كمـا سـلَّ                  
املرشــحة التوجيهيــة جدة للمبــادئ الــيت يلــزم معاجلتــها يف الــصيغة املــست بعــض أوجــه التــداخل 
  .يف التقرير النهائي للفريق العامللالعتماد اليت ستدمج 

  / شـــباط٢١واعتمـــد الفريـــق العامـــل هـــذا التقريـــر يف جلـــسته اخلامـــسة املعقـــودة يف   -١٥
 .٢٠١٣فرباير 
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      التذييل    
شطة الفضاء اخلارجي حلقة العمل اليت نظمها الفريق العامل املعين باستدامة أن نعتقرير ال  

    ٢٠١٣فرباير / شباط١٤يف األمد البعيد يف 
هـت الـدعوة إىل الـدول األعـضاء         جِّوفقا خلطة العمل املتعددة السنوات للفريق العامـل، وُ         

يف اللجنة لكي تـضم إىل وفودهـا ممـثلني عـن املنظمـات الوطنيـة غـري احلكوميـة وكيانـات القطـاع                      
 معلومـات عـن خرباهتـا وممارسـتها يف تـسيري            مي تقـد  غيـة بة  اخلاص املتمرسـة علـى األنـشطة الفـضائي        

  .د بالتزامن مع الدورة اخلمسني للجنة الفرعيةعقَاألنشطة الفضائية املستدامة يف حلقة عمل ُت
 الفريــق العامــل بالتــشاور مــع رؤســاء أفرقــة اخلــرباء  حلقــة العمــل رئــيُس تنظــيَمَتــَولَّىو 

وطُلـب مـن الوفـود أن تقـدم، مـن خـالل نقـاط           . ملونقاط االتصال الوطنية املعنية بالفريق العا     
  .عروض إيضاحية من أجل حلقة العمللاالتصال الوطنية اخلاصة هبا، مقترحات 

وكان اهلدف من حلقة العمـل هتيئـة الفرصـة أمـام املنظمـات غـري احلكوميـة وكيانـات                     
اء وهـي تـضع   القطاع اخلاص الوطنية لتقدمي معلومات عن خرباهتا لكـي تنظـر فيهـا أفرقـة اخلـرب         

  .مة إىل الفريق العاملاستنتاجاهتا وتوصياهتا املقدَّ
  :دمتوفيما يلي العروض اإليضاحية اليت قُ 
 منظــور دوائــر صــناعة -اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد "  )أ( 
 ، وأريت )الواليـات املتحـدة   (، من تقدمي باتريشيا كوبر، رابطة دوائر صـناعة الـسواتل            "السواتل

، وستيوارت ساندرز، رابطـة دلتـا الفـضائية         )بلجيكا(هوال، الرابطة األوروبية ملشغلي السواتل      
  ؛)اململكة املتحدة(

، مـن تقـدمي فريـدريك    "املعـايري الفـضائية للمنظمـة الدوليـة للتوحيـد القياسـي      "  )ب( 
  ؛)الواليات املتحدة(سلني، مؤسسة البىن التحتية الفضائية 

الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اجلوي يف معاجلـة مـشكلة          جهود املؤسسة   "  )ج( 
، مــن تقــدمي زينــهني غونــغ، املؤســسة "احلطــام الفــضائي بغيــة اســتدامة الفــضاء يف األمــد البعيــد

  ؛)الصني(الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء اجلوي 
ية جهود دوائر الصناعات الفـضائية اليابانيـة بـشأن اسـتدامة األنـشطة الفـضائ             "  )د( 

  ؛)اليابان(، من تقدمي شيغيوشي هاتا، مجعية شركات الفضاء اجلوي اليابانية "يف األمد البعيد
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ووجهـات نظرهـا    ) يوِتلـسات (ممارسات املنظمة األوروبية لسواتل االتصاالت      "  )ه( 
  ؛)فرنسا(ماريون ُبتيجان وديفيد زامورا، يوِتلسات  ، من تقدمي"بشأن االستدامة يف األمد البعيد

مـن تقـدمي لـوران جـوردين، مؤسـسة          " االستدامة يف األمد البعيـد    "بيان بشأن     )و( 
  ).فرنسا(أريانسبيس 

 دوائر الصناعات الفضائية لديها خـربة يف العمـل          د مقدمو العروض اإليضاحية أنَّ    وأكَّ 
 اســـتثمارات القطـــاع اخلـــاص يف األنـــشطة الفـــضائية  يف بيئـــة الفـــضاء متتـــد لعـــدة عقـــود وأنَّ 

 مـن مـصلحة     ومـن مث، فـإنَّ    .  األمد، وهـي تـوفر خـدمات أساسـية للمجتمـع           استثمارات طويلة 
ــى حــس           ــى حنــو ينطــوي عل ــضاء اخلــارجي عل ــشجيع اســتخدام الف ــشدة ت القطــاع اخلــاص ب

  .باملسؤولية من أجل ضمان استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
ز اسـتدامة أنـشطة      رابطـات الـدوائر الـصناعية تنـهض بـدور هـام يف تعزيـ               وأشري إىل أنَّ   

وهـذه  . الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد مـن خـالل توثيـق أواصـر التعـاون وتبـادل املعلومـات                   
  .الرابطات توفر بالفعل قنوات لتبادل املعلومات بني مشغلي السواتل على أساس عملي

وُشّدد على أمهية املعايري أو املبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة بـدعم اسـتدامة أنـشطة الفـضاء                    
وتوجد بالفعل يف بعض احلاالت معـايري أو مبـادئ توجيهيـة ميكـن التوسـع يف                 . يف األمد البعيد  

 املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـيت             وأشـري مـثال إىل أنَّ     . الترويج هلا واألخذ هبـا    
وضعتها جلنة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية مرعيـة بالفعـل لـدى عـدد مـن                       

  .غيل اخلدمات الفضائيةجهات تش
 الدوائر الـصناعية تلعـب أيـضا دورا يف تطـوير التكنولوجيـا واملمارسـات         وأشري إىل أنَّ   

وســيقت أمثلــة . التــشغيلية مــن أجــل تعزيــز اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد
فــضائي ألنــشطة البحــث والتطــوير لــدى الــدوائر الــصناعية يف جمــال آثــار االرتطــام باحلطــام ال   

وُسلط الضوء أيضا على أمثلة ملمارسـات جهـات التـشغيل يف جمـال              . وختفيف احلطام الفضائي  
  . نقل السواتل من مداراهتا وختميل أجهزهتا وإجراءات التخلص منها عند انتهاء عمر التشغيل

وعالوة على ذلك ُعرضت أمثلة للقـوانني الوطنيـة، وكـان بعـضها يتـضمن أحكامـا مـن                    
واشـتملت بعـض املمارسـات القانونيـة الوطنيـة األخـرى، الـيت ميكـن أن                 . يئة الفـضاء  أجل محاية ب  

تــدعم اســتدامة األنــشطة الفــضائية يف األمــد البعيــد، علــى إجــراءات لإلخطــار املــسبق باملنــاورات 
وخطـط لتجنــب االرتطامــات واسـتراتيجيات للــتخلص مــن األجــسام الفـضائية عنــد انتــهاء عمــر    

 أمهية النظر يف مـسامهات الـدوائر الـصناعية ومنظورهـا يف تطـوير األطـر        ولكن أشري إىل  . التشغيل
 .التنظيمية والسماح جلهات التشغيل الصناعي بوقت كاف لتنفيذ األحكام التنظيمية اجلديدة


