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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

        ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
   العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي مشروع تقرير الفريق    

    يف األمد البعيد
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ٦٨/٧٥ العامــة  مــن قــرار اجلمعيــة ٧ للفقــرة وفقــاً  -١

والتقنيــة، يف دورهتــا احلاديــة واخلمــسني، عقــد فريقهــا العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء   
  .اخلارجي يف األمد البعيد

، برئاسـة   ٢٠١٤فربايـر   /شـباط [...]  إىل   ١١وعقد الفريق العامل مخس جلسات من         -٢
  ).قياجنوب أفري(بيتر مارتينيز 

  :عمله، ُعرضت عليه الوثائق التالية الختصاصات الفريق العامل وطرائق ووفقاً  -٣
شاريع املبــادئ التوجيهيــة املقترحــة مــن ملــ اًن جتميعــمَّرة مــن األمانــة تتــضكِّمــذ  )أ(  

أفرقة اخلرباء ألف إىل دال من أجل أن ينظر فيها الفريق العامل املعين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء                   
مد البعيد يف الدورة الـسادسة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف         اخلارجي يف األ  

  ؛)A/AC.105/1041/Rev.1(األغراض السلمية 
ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عـن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي                  )ب(  

  ؛)A/AC.105/C.1/L.337(يف األمد البعيد 
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سـي عـن الـشروط املـسبقة لتعزيـز النظـر يف             ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الرو       )ج(  
سبل ووسائل احلفاظ على اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية يف سـياق مـسألة                  

  ؛)A/AC.105/C.1/L.338(استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
 بـشأن مـشروع     مقترحـاً ن  مَّ رئـيس الفريـق العامـل تتـض        مقدَّمة من ورقة عمل     )د(  

ليــة مــن مــشاريع املبــادئ التوجيهيــة الــيت سيــصدرها الفريــق العامــل املعــين    يــر وجمموعــة أوَّتقر
  ؛)A/AC.105/C.1/L.339(باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 

ن تقــارير عمــل أفرقــة اخلــرباء ألــف وجــيم ودال  مَّورقــات غرفــة اجتماعــات تتــض  )ه(  
)A/AC.105/C.1/2014/CRP.13 وA/AC.105/C.1/2014/CRP.15و A/AC.105/C.1/2014/CRP.16(؛  

ــ  )و(   ــة اجتماعــات تتــض ةورق ــشأن   مَّ غرف ــرح ب ــات املتحــدة عــن مقت ن آراء الوالي
ليـة مـن مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة الـيت سيـصدرها الفريـق العامـل                  وَّمشروع تقرير وجمموعـة أ    

  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.14(املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
مـة مـن االحتـاد الروسـي عـن          دَّن ورقـة عمـل مق     مَّورقة غرفة اجتماعـات تتـض       )ز(  

ر األساســية ملفهــوم إنــشاء مركــز  العناصــ(اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد   
د للمعلومات بشأن رصد الفضاء القريب مـن األرض حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، وأهـم                   حَّمو

  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.17) ( هذا املوضوعجوانب
ن قائمة مبسؤويل االتصال من أجل الفريـق العامـل          مَّورقة غرفة اجتماعات تتض     )ح(  

  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.18(املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
 لعمـل الفريـق      مـوجزاً   عرضـاً  م رئيس الفريق العامل   دَّ، ق األوىل لفريق العامل اويف جلسة     - ٤

م احملرز منذ انعقاد الدورة اخلمسني للجنـة الفرعيـة يف           دُّناء الدورة احلالية واستعرض التق    العامل أث 
 أفرقـة اخلـرباء األربعـة اجتمعـت كلـها علـى             وأشـار الفريـق العامـل إىل أنَّ       . ٢٠١٣فربايـر   /شباط
 أفرقــة  وأنَّ،٢٠١٣يونيــه /حزيــرانيف ، الــيت ُعقــدت ش الــدورة الــسادسة واخلمــسني للجنــةهــام

اخلرباء ألف وباء ودال عقدت اجتماعات تنسيق غري رمسية على هامش الـدورة الرابعـة والـستني        
  .٢٠١٣سبتمرب / يف بيجني يف أيلولتقد ُعاليتللمؤمتر الدويل للمالحة الفضائية، 

 أفرقتـهم  التعريـف بعمـل     شاركني ألفرقة اخلـرباء األربعـة إىل      ت امل  الرؤساءَ دعا الرئيسُ مثَّ    -٥
فقـت عليـه اللجنـة       ملـا اتَّ   ورقات غرفة اجتماعـات، وفقـاً     شكل  تيحت يف   أُ، اليت   هاوتقارير عمل 

 أفرقـة   نَّوأشـار الفريـق العامـل إىل أ       ). ١٦٥، الفقـرة    A/68/20(يف دورهتا السادسة واخلمـسني      
يـق اخلـرباء بـاء سـوف      فرت تقاريرهـا يف صـيغتها النهائيـة، وأنَّ        اخلرباء ألف وجـيم ودال وضـع      
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 علــى هــامش الــدورة بغيــة عقــد اجتمــاعيواصــل املــشاورات غــري الرمسيــة بــشأن تقريــر عملــه  
  . صيغته النهائيةيف السابعة واخلمسني للجنة من أجل وضع تقرير عمله 

ها رئـيس الفريـق     دَّاليت أعـ   الرئيس ورقة العمل     عرض،  ةالثاني لفريق العامل اجلسة  ويف    -٦
ــ العامــل، والــيت ــر وجمموعــة أ  ن مقتضمَّتت ــادئ  وَّرحــاً بــشأن مــشروع تقري ــة مــن مــشاريع املب لي

التوجيهيــة الــيت سيــصدرها الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد  
وأشــار الفريــق .  علــى هــذا املقتــرحالتعليــق إىل ، ودعــا الوفــوَد)A/AC.105/C.1/L.339 (البعيــد

 الــدورة احلاليــة للجنــة قبــل انعقــاد تعليقــات علــى الوثيقــة متدَّقــوفــود  بعــض النَّالعامــل إىل أ
 تلــك التعليقــات قــد ُعمِّمــت علــى مــسؤويل االتــصال الــوطنيني وُحمِّلَــت علــى    نَّالفرعيــة، وأ

صة الســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد علــى املوقــع  صــفحة اإلنترنــت املخصَّــ
  .رجيشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلاال
املقدَّمـة   يف ورقـة العمـل   الـواردة  مشاريع املبـادئ التوجيهيـة    مل إىل أنَّ  وأشار الفريق العا    -٧

 أفرقة اخلـرباء، بغيـة الـسماح للفريـق العامـل بـالنظر يف       بالصيغة اليت اقترحتها طُرحت  من الرئيس 
ــدأ كــلِّ ــها علــى حنــو كــاف قبــل أيِّ  مب ــة  من ــة أو تغــ إلدمــاج حماول ــها  املبــادئ التوجيهي   يري هيكل
  .صياغتهاأو 
جمموعــة مــشاريع اجلاريــة بــشأن  املــداوالت حمــور نَّ إىل أوأشــار الفريــق العامــل أيــضاً  -٨

 الفريـق العامـل سـرياعي       نَّقة اخلرباء إىل الفريق العامـل وأ      يتحوَّل من أفر  أخذ  املبادئ التوجيهية   
ــشأن وضــع      ــه املتواصــل ب ــة اخلــرباء يف عمل ــادئ  املــسامهات القيِّمــة ألفرق جمموعــة مــشاريع املب

 الــرئيس سيواصــل التــشاور مــع الرؤســاء     نَّ وأشــار الفريــق العامــل كــذلك إىل أ   .التوجيهيــة
  بوسـع اخلـرباء    نَّرقة اخلرباء يف الفريـق العامـل وأ       شاركني ألفرقة اخلرباء بشأن إدماج عمل أف      تامل

 يف مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة سـوف يـستمر يف              النظـر  نَّ إذ إ  ،الوطنيـة مواصلة دعـم وفـودهم      
  .عاملالفريق الإطار 
ها دَّ بـشأن ورقـة العمـل الـيت أعـ          اآلراء، اسـتمر تبـادل      الثالثـة  لفريق العامل اجلسة  ويف    -٩

 متها واليت ترد يف ورقيت غرفـة االجتماعـات        دَّ اليت ق  وعرضت الوفود املعنية املقترحات   . الرئيس
A/AC.105/C.1/2014/CRP.14 وA/AC.105/C.1/2014/CRP.17 .حـول  اآلراَء  الوفـودُ  تبادلتو 

 جمموعـة مـشاريع املبـادئ التوجيهيـة،      إدمـاج مة من الـرئيس، وإمكانيـة       دَّهيكل ورقة العمل املق   
  . خطة عمل الفريق العاملوبشأن
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 الـرئيس عقـد مـشاورات غـري رمسيـة         نَّ، إىل أ  ة الرابعـ  جلـسته  يف   ،وأشار الفريق العامـل     -١٠
 إلدمـاج وأثنـاء تلـك املـشاورات، نوقـشت مقترحـات           .  خالل الدورة احلالية   املهتمةلوفود  مع ا 

  .ملراحل العمل املقبلة من مشاريع املبادئ التوجيهية واإلطار الزمين القائمةاجملموعة 
ــق العامــل يف  وُعرضــت  -١١ ــى الفري ــة أعــ    عل ــة غــري رمسي ــة ورق ــسته الرابع ــرئيس دَّجل ها ال
وأشـار الفريـق العامـل إىل       . يهية جمموعة مشاريع املبادئ التوج    إلدماجحاً  ن هيكالً مقتر  مَّوتتض

ء متــها الوفــود أثنــادَّ اهليكــل قــد وضــع اســتناداً إىل البيانــات والتعليقــات واالقتراحــات الــيت قنَّأ
  .الدورة احلالية للجنة الفرعية

 يف الورقـة غـري   الـوارد ل  الـرئيس، اسـتناداً إىل اهليكـ       دَّعِـ فق الفريق العامـل علـى أن يُ       واتَّ  -١٢
 اآلراء الـيت أعربـت عنــها الوفـود يف اجللـسة الرابعـة للفريـق العامـل، ورقــة        مـع مراعـاة  الرمسيـة،  

النظـر   جمموعة مشاريع املبـادئ التوجيهيـة، مـن أجـل            إلدماجن مقترحاً   مَّغرفة اجتماعات تتض  
  .الدورة السابعة واخلمسني للجنةفيها يف 

 جمموعــة إدمــاج مقتــرح  إعــداد، لــدىسيتــشاور  الــرئيسنَّإىل أوأشــار الفريــق العامــل   -١٣
ــادئ التوجيهيــة، مــع الرؤســاء امل   ــمــشاريع املب شاركني ألفرقــة اخلــرباء األربعــة هبــدف ضــمان   ت

ى يف األصـل  احلفاظ على نطاق مشاريع املبادئ التوجيهية وتطبيقها وأثرها علـى النحـو املتـوخَّ            
  .دته أفرقة اخلرباءوفقاً ملا حدَّ

ها الـرئيس لتقـدميها   عدُّ ورقـة غرفـة االجتماعـات، الـيت سـيُ     إىل أنَّوأشار الفريق العامل    -١٤
 مــشروع تقريــر الفريــق العامــل ملناقــشةل أساســاً إىل الــدورة الــسابعة واخلمــسني للجنــة، ســتمثِّ

مهات  يف االعتبـار املـسا     علـى أن تؤخـذ     الـدورة الـسابعة واخلمـسني للجنـة،          عقـب الذي سـُيَعدُّ    
وسـيتاح مـشروع    . مة من الوفود والقرارات الـيت يتخـذها الفريـق العامـل يف تلـك الـدورة                دَّاملق

ــة باللغـــات تقريـــر الفريـــق العامـــل للوفـــود     لألمـــم املتحـــدة قبـــل بـــدء الـــدورة  الـــست الرمسيـ
  .٢٠١٥فرباير /لتقنية يف شباطاوالثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية 

 املسائل املتعلقـة    لتحديد آلية ملعاجلة   الرئيس سيتصل بالوفود     نَّوأشار الفريق العامل إىل أ      -١٥
لألمـم املتحـدة،    الـست   الرمسيـة   باللغـات   مة يف مشاريع املبادئ التوجيهية،      باملصطلحات املستخدَ 

  . م مقترحاً بشأن تلك اآللية إىل الفريق العامل يف الدورة السابعة واخلمسني للجنةدِّوأنه سيق
 إلجـراء  اليت تعتزم تقدمي مقترحـات     ع الوفود جَّ الرئيس قد ش   نَّالعامل أ والحظ الفريق     -١٦

تعديالت جوهرية على مشاريع املبادئ التوجيهية احلالية يف إطار اهليكل الذي اقترحـه الـرئيس      
أو تقدمي مقترحات بشأن مبادئ توجيهية جديدة، علـى تقـدمي تلـك املقترحـات إىل األمانـة يف            

ــضمان إالوقــت املناســب   ــهال ــسابعة    تاحت ــدورة ال ــة لألمــم املتحــدة يف ال ــع اللغــات الرمسي  جبمي
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ل علــى الفريــق العامــل هِّفتقــدمي تلــك املقترحــات يف الوقــت املناســب سيــس. واخلمــسني للجنــة
األمــد البعيــد النظــر علــى حنــو شــامل يف مجيــع جوانــب اســتدامة أنــشطة الفــضاء اخلــارجي يف    

  .ووضع مشروع تقريره
ــة ، خــاللالعامــل علــى أن ينظــر فــق الفريــق واتَّ  -١٧ ــدورة الــسابعة واخلمــسني للجن  يف ، ال

 الواردة يف تقرير فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة الـشفافية وبنـاء الثقـة يف                       النتائج
 بـني التوصـيات الـواردة       الترابطأوجه  ، وذلك بغية حتديد     )A/68/189(أنشطة الفضاء اخلارجي    

 ميكــن  الفريــق العامــل، وكــذلك حتديــد العناصــر الــيتال اجلاريــة لــدىواألعمــيف ذلــك التقريــر 
  .إدراجها يف مشروع تقريره

يف متديـد خطـة عمـل         اللجنة أن تنظر   إىل الرئيس سيطلب    نَّأإىل   الفريق العامل    وأشار  -١٨
  .يف دورهتا السابعة واخلمسنيالفريق العامل 

اللجنـة يف دورهتـا     فقـت عليـه     ملـا اتَّ   فقـاً  سـيقوم، و    رئيـسه  نَّأإىل   الفريـق العامـل      وأشار  -١٩
م دُّ اللجنــة الفرعيــة القانونيــة، يف دورهتــا الثالثــة واخلمــسني، بالتقــبــإبالغالــسادسة واخلمــسني، 

فرعيــة الــذي أحــرزه الفريــق العامــل يف الفتــرة املفــضية إىل الــدورة احلاديــة واخلمــسني للجنــة ال 
  .العلمية والتقنية وخالهلا

األمانــة بــشأن مــع ق العامــل علــى أن يتــشاور رئيــسه مــع رئــيس اللجنــة و فــق الفريــواتَّ  -٢٠
ــد  ــدورة حتدي ــاد ال ــة  موعــد انعق ــسابعة واخلمــسني للجن ــاح  ال ــقحــىت ُتت ــة  العامــل  للفري إمكاني

  .تفادة من خدمات الترمجة الشفوية واالسخالل تلك الدورةاالجتماع 
 /شــباط[...] ، املعقــودة يف اخلامــسةواعتمــد الفريــق العامــل هــذا التقريــر يف جلــسته     -٢١

  .٢٠١٤فرباير 
  


