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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

   الرابعة واخلمسونةالدور
        ٢٠١١يونيه / حزيران١٠-١فيينا 

      املرفق الثاين    
  لفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي اختصاصات ا    

      ، وطرائق عمله التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية،يف األمد البعيد
    مقدِّمة  -أوال  

أقرَّ مـؤمتر األمـم املتحـدة الثالـث املعـين باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه يف                      -١
إعــالن فيينــا بــشأن الفــضاء والتنميــة  : األلفيــة الفــضائية" قــراره املعنــوناألغــراض الــسلمية، يف 

ــة يف حتــسني املعــارف الكونيــ    )١(،"البــشرية ــه مــن أمهي ــوم الفــضاء وتطبيقات ة األساســية،  مبــا لعل
وحتــسني حيــاة النــاس اليوميــة يف أرجــاء العــامل مــن خــالل رصــد البيئــة وإدارة املــوارد الطبيعيــة  
ــة ودعــم إدارة           ــع الكــوارث احملتمل ــف وق ــساعدة علــى ختفي ــر للم ــم لإلنــذار املبكِّ ووضــع نظ

. تلالكوارث وتنّبؤات األرصاد اجلويـة ومنذجـة املنـاخ واملالحـة واالتـصاالت املـستعينة بالـسوا                
وتسهم علوم وتكنولوجيا الفضاء إسهاماً كبرياً يف رفـاه البـشر وعلـى وجـه التحديـد يف بلـوغ                    
أهداف املؤمترات العاملية اليت تعقدها األمم املتحـدة ملعاجلـة خمتلـف جوانـب التنميـة االقتـصادية                  

 املـستدامة يف  ولذا تؤدِّي األنشطة الفضائية دوراً حيويـاً يف دعـم التنميـة          . واالجتماعية والثقافية 
 اسـتدامة األنـشطة الفـضائية        فـإنَّ  ،ومـن هنـا   . كوكب األرض وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية     

───────────────── 
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ــاً واملــتطلعني إىل   هتــّم تعــين ويف األمــد البعيــد مــسألة ال   املــشاركني يف األنــشطة الفــضائية حالي
  .أيضا هتّم اجملتمع الدويل برّمتهو  َتعين فحسُب، بلاملشاركة فيها

 القطـاع اخلـاص     وكيانـات واملنظمات غـري احلكوميـة      د أخذَ عدٌد متزايٌد من الدول       وق  -٢
وانتشار احلطام الفضائي وزيادة احتمـاالت وقـوع حـوادث االرتطـام       . يستخدم البيئة الفضائية  

هي أمور تثري القلق بشأن استدامة األنـشطة        على تشغيل األجسام الفضائية     التشويش  حاالت  و
ــد   ــضائية يف األم ــت      الف ــدار الثاب ــضة وامل ــدارات األرضــية املنخف ــئيت امل ــد، وال ســيما يف بي البعي

  .بالنسبة لألرض
كــبرياً يف دراســة وُتــؤّدي جلنــةُ اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية دوراً     -٣

 مـا  مـن خـالل   ، وذلـك     يف األمـد البعيـد بكـل جوانبـها          الفـضاء اخلـارجي    أنـشطة  استدامة   وتعزيز
 أثنـاء دورهتـا الثانيـة       ،٢٠٠٩وقـد قـّررت اللجنـة يف عـام          . نامليـادي شىت  أعمال يف   تضطلع به من    

ــ  مــن دورهتــا  الفرعيــة العلميــة والتقنيــة يف جــدول أعماهلــا، اعتبــاراً ج اللجنــةُدرِواخلمــسني، أن ُت
استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف    "، بنداً عنوانه ٢٠١٠ يف عام   اليت سُتعقَدُ  السابعة واألربعني 

  )٢(".مد البعيداأل
واســـتذكرت اللجنـــةُ الفرعيـــة، يف دورهتـــا الـــسابعة واألربعـــني، أمهيـــة ضـــمان أمـــان     -٤

واستدامة استخدام الفـضاء اخلـارجي يف املـستقبل، وأشـارت إىل أنَّ خطـة العمـل املتعلقـة هبـذا                
البند تقتضي إنـشاء فريـق عامـل لكـي يـساعد علـى إعـداد تقريـر عـن اسـتدامة أنـشطة الفـضاء                    

ارجي يف األمــد البعيــد، ودراســة التــدابري الكفيلــة بتعزيــز اســتدامة تلــك األنــشطة يف األمــد  اخلــ
ــةالتوجيهيــة البــادئ امل  مناســبة مــنالبعيــد، وإعــداد جمموعــة   بــشأن املمارســات الفــضلى  طوعي

 ميكــن  وحــصيفة تركّــز علــى تــدابري عمليــةالــيت") املبــادئ التوجيهيــة"يــشار إليهــا فيمــا بعــد بـــ(
  . يف األمد البعيدأنشطة الفضاء اخلارجي الوقت املناسب لتعزيز استدامة تنفيذها يف

، ٢٠١٠فربايــر / شــباط١٨ املعقــودة يف ٧٣٥وأنــشأت اللجنــة الفرعيــة، يف جلــستها    -٥
  .الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

ثالثـة واخلمـسني للجنـة اسـتخدام الفـضاء          وعقد الفريُق العامل اجتماعاً أثنـاء الـدورة ال          -٦
  )٣(. وطريقة عملهاختصاصاتهاخلارجي يف األغراض السلمية بغية املضي قُدماً يف صوغ 

لفريـق  اختـصاصات ا   الرئيس بـشأن     اقتراَحوُعرضت على اللجنة ورقة العمل املتضّمنة         -٧
  .A/AC.105/L.277العامل وطريقة عمله وخطة عمله، بوصفها الوثيقة 

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠ للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الرمسيةالوثائق  )2(  
  )3( A/AC.105/958 ،١٨٣ و١٨١ تانالفقر.  
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    االختصاصات  -انياث  

سوف يدرس الفريُق العامل مسألةَ استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،                 -٨
، مبا يشمل اإلسـهام يف حتقيـق األهـداف           يف كوكب األرض   يف سياق التنمية املستدامة األوسع    

ميـة، ومبــا  اإلمنائيـة لأللفيــة، مـع مراعــاة شـواغل ومــصاحل مجيـع البلــدان، وخـصوصاً البلــدان النا     
  .يتفق مع استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ــة      -٩ ــايري التقنيـ ــشغيلية واملعـ ــراءات التـ ــذا العمـــل املمارســـات واإلجـ وســـوف يراعـــي هـ
 عـدة   باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، مبـا يـشمل            والسياسات احلالية املقترنة    

  .مان خالل مجيع مراحل دورة حياة البعثة األنشطة الفضائية بأ تنفيذأمور منها
وسوف يتَّخذ الفريُق العامل معاهدات األمم املتحدة ومبادئها احلالية املنظِّمـة ألنـشطة               -١٠

الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واسـتخدامه إطـاراً قانونيـاً لعملـه، وخاصـة املـادة            
استكـشاف واسـتخدام الفـضاء      يف ميـدان     من معاهدة املبادئ املنظمة ألنـشطة الـدول          السادسة
 الـيت   )"معاهـدة الفـضاء اخلـارجي     " (، مبا يف ذلك القمـر واألجـرام الـسماوية األخـرى           اخلارجي

 ٢٧، والــيت فُــتح بــاُب التوقيــع عليهــا يف  )٢١-د (٢٢٢٢اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا 
  )٤(.١٩٦٧أكتوبر / تشرين األول١٠ ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٦٧يناير /كانون الثاين

    
    اهلدف والنواتج  -ثالثا  

 باسـتدامة  تتعلـق اهتمـام  اسـتبانة جمـاالت ذات   سوف يكون هدف الفريـق العامـل هـو          -١١
أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد ودراسـة واقتـراح تـدابري قـادرة علـى تعزيـز االسـتدامة                     

ألغراض الـسلمية اسـتخداما مأمونـا        استخدام الفضاء اخلارجي يف ا     جبميع جوانبها، مبا يف ذلك    
  .ومستداما لصاحل مجيع البلدان

وسوف ُيعدُّ الفريُق العامل تقريراً عن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد                  -١٢
يتــضمَّن قائمــة موّحــدة باملمارســات واإلجــراءات التــشغيلية واملعــايري التقنيــة والــسياسات احلاليــة 

  تنفيــذ عــدة أمــور منــهاشطة الفــضاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، مبــا يــشمل باســتدامة أنــاملقترنــة 
إىل  الفريق العامل، استنادا إىل مجيع املعلومات املـستقاة،          يتطلعوسوف  . األنشطة الفضائية بأمان  

الدول، إما فرادى أو مجاعـات،   املبادئ التوجيهية اليت ميكن أن تطبقها على أساس طوعي          إعداد
واملنظمات الوطنية غري احلكومية وكيانات القطاع اخلاص من أجل احلد مـن            لية  املنظمات الدو و

───────────────── 
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠اجمللد جمموعة املعاهدات، ، األمم املتحدة )4(  
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املخاطر اليت هتدد استدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد لـصاحل مجيـع املـشاركني يف                      
 وضمان قدرة مجيـع البلـدان علـى الوصـول علـى حنـو عـادل إىل الفـضاء اخلـارجي                      األنشطةتلك  

 على اللجنة الفرعيـة العلميـة   ةالتوجيهيوسُيعرض التقريُر واملبادُئ    . فع املقترنة به  وإىل املوارد واملنا  
  . فيهمالنظرهاوالتقنية التماساً 

  :توجيهيةالمبادئ للوينبغي   -١٣
 إطــاراً يكفــل إمكانيــة تطــوير وتعزيــز املمارســات الوطنيــة والدوليــة  تنــشئأن   )أ(  

 يـشمل فيمـا يـشمل حتـسني     مبارجي يف األمد البعيد،     املتعلقة بتعزيز استدامة أنشطة الفضاء اخلا     
 ماليـة وغـري ماليـة       إيـالء االعتبـار ملترتبـات     أمان العمليات الفضائية ومحاية البيئـة الفـضائية، مـع           

   احتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛تكون مقبولة ومعقولة، ومع مراعاة
يـة املتعلقـة بأنـشطة الفـضاء        أن تكون مّتسقة مـع األطـر القانونيـة الدوليـة احلال             )ب(  
   وأن تكون طوعية وغري ُملزِمة قانوناً؛ أعاله،١٠، املشار إليها يف الفقرة اخلارجي
اخلاصـة بلجنـة الفـضاء       ذات الـصلة      والتوصـيات  أن تكون مّتسقة مـع األنـشطة        )ج(  

األجهـزة  هلـا وباهليئـات و    األفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة         اخلارجي وجلنتيها الفـرعيتني وكـذلك ب      
 التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام           وبلجنة  التابعة لألمم املتحدة   ةاحلكومية الدولي 

  .، يف ظل مراعاة أوضاع تلك اجلهات واختصاصاهتا وسائر املنظمات الدولية املعنيةالفضائي،
    

    النطاق  -رابعا  
  :مل يف إطار هذا البند ما يليميكن أن تشمل املواضيع اليت سوف يدرسها الفريق العا  -١٤

  : األرضيف كوكباستخدام الفضاء استخداما مستداما يدعم التنمية املستدامة   )أ(  
 األرض، ويف   يف كوكـب  إسهام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف التنميـة املـستدامة            ‘١‘  

  اإلنذار املبكر بالكوارث احملتملة، ويف دعم إدارة األنشطة املتصلة بالكوارث؛
توسيع نطاق مفهوم التنمية املستدامة ليشمل ميدان الفـضاء اخلـارجي، مبـا يف                ‘٢‘  

  ذلك جتّنب التلويث املؤذي لألجرام السماوية؛
وسـبل االسـتفادة    الفضاء اخلـارجي   إىل على قدم املساواة     الوصولإتاحة سبل     ‘٣‘  

منـافع أنـشطة الفـضاء اخلـارجي ألغـراض          عـالوة علـى      من املوارد املقترنة به،   
  لتنمية البشرية؛ا
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التعــاون الــدويل يف جمــال اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية،     ‘٤‘  
باعتبار هذا التعاون وسيلةً تكفل تعزيـَز اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف           

  األمد البعيد ودعَم التنمية املستدامة يف كوكب األرض؛
  :احلطام الفضائي  )ب(  
   احلد من تكوين احلطام الفضائي وانتشاره؛التدابري الرامية إىل  ‘١‘  
ــادل هــذه         ‘٢‘   ــة، وتب ــة وغــري العامل ــضائية العامل ــات عــن األجــسام الف مجــع البيان

  البيانات ونشرها؛
ــة بعـــودة األجـــسام الفـــضائية    ‘٣‘   ــعارات املتعلقـ ــبريةاإلشـ ــودة وكـــذلك ب، الكـ عـ

  وي؛األجسام الفضائية اليت توجد على متنها مواد خطرة إىل الغالف اجل
  التطورات واإلمكانات التقنية املتعلقة بإزالة احلطام الفضائي؛  ‘٤‘  
  :طقس الفضاء  )ج(  
  مجع البيانات والنماذج والتنبؤات وتبادهلا ونشرها؛  ‘١‘  
بيانـات رئيـسية شـاملة ومـستدامة هبـدف      مـصادر  القدرات على تـوفري شـبكة       ‘٢‘  

  رة آنية أو شبه آنية؛طقس الفضاء وقياسها بصواملتعلقة بظواهر المراقبة 
ــر        ‘٣‘   ــة هبــدف احلــّد مــن أث ــة املّتبع ــادئ التوجيهي ــادل احلــر للممارســات واملب التب

  ظواهر طقس الفضاء على النظم الفضائية العاملة؛
فـضائياً   أرضـيا و   التنسيق بني الدول بشأن عمليات رصد طقس الفضاء رصداً          ‘٤‘  

  األنشطة الفضائية؛سالمة بغية احملافظة على 
  :العمليات الفضائية  )د(  
  العمليات واإلجراءات اخلاصة بتفادي االرتطام؛  ‘١‘  
  اإلشعارات السابقة إلطالق املركبات واخلاصة باملناورات؛  ‘٢‘  
  املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية املشتركة؛  ‘٣‘  
  :أدوات دعم التعاون على تعزيز املعارف املتعلقة بأحوال الفضاء  )ه(  
  ت بأمساء املشّغلني ومعلومات االتصال هبم؛سجال  ‘١‘  
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مراكز بيانات لتخزين وتبادل املعلومـات عـن األجـسام الفـضائية واملعلومـات                ‘٢‘  
  التشغيلية؛

  إجراءات تبادل املعلومات؛  ‘٣‘  
  :نظم الضوابط الرقابية  )و(  
ي يف التقيُّــد باملعاهــدات واملبــادئ القائمــة املتعلقــة باســتخدام الفــضاء اخلــارج    ‘١‘  

  األغراض السلمية؛
استعراض اإلطار الرقـايب واألدوات املتعلقـة باسـتخدام تكنولوجيـا الفـضاء ونقلـها                 ‘٢‘  

 الفــضائية اخلاضــعة ويف ســياق البيــع الــدويل للــسلعضــمن جهــود التعــاون الــدويل 
  للرقابة؛

  أطر تنظيمية وطنية ألنشطة الفضاء؛  ‘٣‘  
  :إرشادات لألطراف الفاعلة يف الساحة الفضائية  )ز(  
 يف جمـال تطـوير الــنظم   واخلـربات املكتــسبة املعـايري التقنيـة واملمارســات املّتبعـة      ‘١‘  

الفضائية وتشغيلها بنجاح خالل مجيع مراحـل دورة حيـاة البعثـة، ومـن أجـل       
  ة؛مجيع فئات األجسام الفضائية، مبا فيها السواتل امليكروية والصغري

  .بناء القدرات التقنية والقانونية للبلدان النامية  ‘٢‘  
ــواردة أعــاله يف جمموعــات إلتاحــة النظــر يف املــسائل ذات    وميكــن تنظــيُم  -١٥  املواضــيع ال

وميكــن أيــضا ترتيــب املواضــيع حبــسب أولويتــها مــن حيــث احلاجــة إىل اختــاذ    . الــصلة بفعاليــة
ــشأهنا يف   ــدإجــراءات ب ــل مــن  ( القريــب األم ــد، ) ســنوات٣أق ــن ( املتوســط واألم  ٥ إىل ٣م

ل إحــدى طرائــق دراســة املواضــيع يف وتتمثّــ).  ســنوات٥أكثــر مــن  (البعيــد واألمــد، )ســنوات
 مـن    موضـوع  حتديد عوامل اخلطر اليت هتّدد استدامة األنشطة يف الفضاء اخلارجي يف إطار كل            

  .لعواملاملواضيع، ومن مث إجراء تقييم للمخاطر اليت تنطوي عليها تلك ا
    

    طريقة العمل  -خامسا  
يف اللجنــة ومــن ســوف يلــتمُس الفريــُق العامــل تقــدَمي إســهامات مــن الــدول األعــضاء    -١٦

املنظمــات احلكوميــة الدوليــة ذات الــصلة، مثــل وكالــة الفــضاء األوروبيــة واملنظمــة األوروبيــة    
 والفريـق  ،ط اهلـادئ منظمـة التعـاون الفـضائي آلسـيا واحملـي     والستغالل سواتل األرصاد اجلويـة،      

 ة؛ كما سيلتمس الفريق تقدَمي إسهامات مـن األجهـزة احلكوميـة الدوليـ             املختص برصد األرض  
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تـدابري الـشفافية    السالح، وفريق اخلرباء احلكـومي املعـين ب   التابعة لألمم املتحدة، مثل مؤمتر نزع     
اً لقـرار اجلمعيـة العامـة       وبناء الثقة يف جمال األنشطة الفضائية وهـو الفريـق املزمـع إنـشاؤه تنفيـذ               

، وجلنــــة التنميــــة املــــستدامة، ومنظمــــة الطــــريان املــــدين الــــدويل، واالحتــــاد الــــدويل ٦٥/٦٨
أو ســيتوىل الفريــق النظــر والبــت يف ســبل   /لالتــصاالت، واملنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة؛ و  
  .االتصال املالئمة بتلك األجهزة احلكومية الدولية

ــُق    - ١٧   واألجهــزةمعلومــات مــن املنظمــات إســهامات والعامــل تقــدَمي ســوف يلــتمُس الفري
الدوليــة، مثــل اللجنــة االستــشارية املعنيــة بــنظم البيانــات الفــضائية وجلنــة التنــسيق املــشتركة بــني   
الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء واملنظمة الدولية للتوحيـد             

 للمالحة الفـضائية واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية وجلنـة حبـوث                ةولي واألكادميية الد  القياسي
ــق يف تلــك املعلومــات    ــّدمها   أنَّ ومــن املفهــوم  .الفــضاء، وســوف ينظــر الفري املعلومــات الــيت تق

املنظمات الوطنية غري احلكومية وكيانات القطاع اخلاص سيتم احلصول عليها عرب الـدول املعنيـة               
  .سوف يبّت الفريق العامل يف اإلسهامات اليت سيدرجها يف عمله و.األعضاء يف اللجنة

ينبغي أن يتجّنب الفريُق العامل تكرار األعمال اليت تضطلع هبا تلـك اهليئـات الدوليـة،                  -١٨
   جمـاالت االهتمـام املتعلقـة باسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد والـيت                  حيدِّدوأن  

  .ال تتناوهلا تلك اهليئات
ت داخــل اللجنــة وجلنتيهــا اراملناقــشات الــيت دســوف يأخــذ الفريــُق العامــل يف االعتبــار   -١٩

 يف األمـد البعيـد، وكـذلك التقـدُّم الـذي حتـرزه             أنشطة الفضاء اخلارجي   استدامة   الفرعيتني بشأن 
وينبغــي أن يراعــي يف تلــك اجلهــود أنــشطةَ . األفرقــة العاملــة األخــرى التابعــة للجنــتني الفــرعيتني 

وتوصياِت الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي واألعمـال                
اليت تقوم هبا اللجنة الفرعية وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي يف                  

  .ر فيهاجمال ختفيف احلطام املداري، على أالّ يكّرر تلك األنشطة والتوصيات أو يعيد النظ
ــاءوإذا أُثــريت   -٢٠ ــق العامــل مــسائل     أثن ــة الفري  دراســة املواضــيع املندرجــة يف نطــاق والي

جديدة مل يسبق أن تناولتها اللجنة الفرعية أو أفرقتـها العاملـة املعنيـة، فـيمكن أن يقـّرر الفريـق                     
  .العامل عرض هذه املسائل على اللجنة الفرعية ملتابعة دراستها

ريــق العامــل خــالل الــدورات الــسنوية الــيت تعقــدها اللجنــة الفرعيــة   ســوف جيتمــُع الف  -٢١
 مـن   الـدورات  الفاصـلة بـني      الفقـرات مـا يـسنح يف      كما سيغتنم الفريق العامل     . العلمية والتقنية 
ماعــات اإللكترونيــة وحلقــات  مثــل االجتماعــات واملــداوالت بالفيــديو واالجت فــرص تنــسيقية

  .فق عليه؛ وذلك على النحو اجملدي واملتالعمل
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جيوز أن يقّرر الفريق العامل إنـشاء أفرقـة خـرباء تركّـز علـى جمـال واحـد أو أكثـر مـن                      -٢٢
 )٥(.جماالت العمل املتفق عليها بغية تعجيل خطى العمل الذي يضطلع به الفريـق العامـل ككـل             

دورات اللجنـة الفرعيـة العلميـة       أو أثنـاء    /و أفرقة اخلرباء اجتماعات علـى هـامش         تعقدوسوف  
 تتفق عليها مسبقاً أفرقة اخلـرباء،       ىويف أوقات أخر  التقنية واجتماعات جلنة الفضاء اخلارجي      و

كمـا سـتغتنم أفرقـة اخلـرباء        .  والتقنيـة  العلميـة ويفضَّل أن يكون ذلك أثناء دورة اللجنة الفرعية         
 رات الفاصلة بني الـدورات مـن فـرص تنـسيقية علـى حنـو مـا جـاء يف الفقـرة                     تما يسنح أثناء الف   

 يف  وسـوف ُتـدَعى الـدول األعـضاء       .  أعاله وعلى النحو الـذي يوافـق عليـه الفريـق العامـل             ٢١
 مراقــب دائــم لــدى اللجنــة إىل ترشــيح  صــفة واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت لــديها  اللجنــة

وســتتفق أفرقــة اخلــرباء علــى مــا يلــزم بــشأن وضــع . خــرباء للمــشاركة يف أنــشطة أفرقــة اخلــرباء
ية املعلومات املزمع تقدميها دعماً ملداوالت الفريـق العامـل، الـذي سـيتوىل النظـر              وموثوقية وأمه 

  .يف املعلومات املتلقاة واختاذ أي قرارات ضرورية بشأهنا
    

    خطة العمل املتعّددة السنوات املقترحة  -سادسا  
ــواردةتتمثّل خطــة العمــل ســ  -٢٣  اســتدامة أنــشطة" يف إطــار البنــد املعنــون  االسترشــادية ال

  : فيما يلي٢٠١٤-٢٠١١للفترة " الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
وحتديد جهة اتصال لـدى     .  وطريقة العمل وخطة العمل    االختصاصاتحتديد    ٢٠١١  

واسـتعراض العمـل   . ممثَّلـة يف الفريـق العامـل      يف اللجنـة تكـون      كل دولة عضو    
ودعـوة  . قبلـة م امل املنجز يف هذا الشأن حىت ذلك احلني وحتديد أولويـات املهـا           

تيبــات ذات الــصلة  يف اللجنــة وكــذلك، رهنــاً مبراعــاة التر   الــدول األعــضاء  
املنظمات اليت لديها صـفة مراقـب دائـم          أعاله،   ١٧ و ١٦الواردة يف الفقرتني    

ــذ األنــشطة الفــضائية إىل      ــديها خــربة يف تنفي ــة الفــضاء اخلــارجي ول لــدى جلن
الـــيت قـــد تتعلـــق هتا  عـــن خرباهتـــا وممارســـا٢٠١٢تقـــدمي معلومـــات يف عـــام 

باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وعن رؤيتـها لكيفيـة العمـل              
ــذا املوضــوع   ــدء     . يف إطــار ه ــت، وب ــى أســاس مؤق ــة العمــل عل ــشاء أفرق وإن

  .٢٠١٢التخطيط األويل لألنشطة اليت ستنفذها تلك األفرقة يف عام 
 جلنة الفـضاء اخلـارجي واملنظمـات        التبادل العام لآلراء بني الدول األعضاء يف        ٢٠١٢  

احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها صفة مراقب دائـم لـدى      
───────────────── 

  .١١ إىل ٨، املرفق الرابع، الفقرات من A/AC.105/987انظر الوثيقة  )5(  



 

V.11-83551 9 
 

A/AC.105/L.281/Add.4 

الـدول األعـضاء يف    ودعـوة   . اللجنة حول املواضيع املـشمولة يف نطـاق العمـل         
اللجنــة إىل تقــدمي مــدخالت توفّرهــا هيئاهتــا الوطنيــة غــري احلكوميــة وكياناهتــا  

وعقد حلقـة عمـل يتـسىن خالهلـا للـدول األعـضاء يف               .اصالتابعة للقطاع اخل  
جلنة الفضاء اخلارجي واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمـات غـري احلكوميـة      
 الــيت لــديها صــفة مراقــب دائــم لــدى اللجنــة أن تقــّدم معلومــات عــن خرباهتــا 

احية ُتقدَّم العـروض اإليـض  (فضائية مستدامة  وممارساهتا املتَّبعة يف تنفيذ أنشطة      
أثنـاء  وإجـراء مـشاورات     ). وُتجرى املناقـشات بلغـات األمـم املتحـدة الرمسيـة          

مــع  ويف الفتــرة الفاصــلة بــني الــدورات  العلميــة والتقنيــةدورة اللجنــة الفرعيــة
ومـع املنظمـات احلكوميـة الدوليـة        يف جلنـة الفـضاء اخلـارجي        الدول األعـضاء    

ألنشطة الفـضائية وتلـك الـيت       اليت لديها خربة يف ا    األخرى  واملنظمات الدولية   
تفكّر يف املشاركة يف األنشطة الفضائية أو شـرعت بالفعـل يف املـشاركة فيهـا                

بعة والتدابري املقترحـة لتعزيـز اسـتدامة        لكي تقدِّم معلومات عن املمارسات املتّ     
. والبـدء يف دمـج املعلومـات اجملمَّعـة        .  يف األمد البعيـد    أنشطة الفضاء اخلارجي  

  .ع مشروع خمطَّط أويل للتقرير الذي سيصدره الفريق العاملوضالبدء يف و
تـــشجيع الـــدول األعـــضاء يف جلنـــة الفـــضاء اخلـــارجي علـــى اســـتعراض وتقيـــيم     ٢٠١٣  

املمارسات احمللية املتعلقة بكل جوانب استدامة أنشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد              
ــد ــشرَك ضــمن وف   . البعي ــة إىل أن ُت ــدول األعــضاء يف اللجن ممــثلني ودهــا ودعــوة ال

لـديها خـربة يف    وكيانـات القطـاع اخلـاص الـيت      الوطنيـة للمنظمات غـري احلكوميـة   
ممارساهتا يف جمـال    و جتارهبا  تقدمي معلومات عن    وذلك من أجل   األنشطة الفضائية، 

تنفيذ األنشطة الفضائية املستدامة أثناء حلقة عمل تعقد باالقتران بالدورة اخلمسني 
م العروض اإليضاحية وُتجرى املناقشات بلغات األمـم املتحـدة          ُتقدَّ(للجنة الفرعية   

شروع جمموعـة مبـادئ توجيهيـة      خمطـط أويل ملـ    ووضـع مـشروع تقريـر و      ). الرمسية
  .٢٠١٤ اللجنة الفرعية يف عام ُيعرضان علىبشأن املمارسات الفُضلى 

ــر و    ٢٠١٤   ــشروع التقري ــشروع النظــر يف م ــدورة احلاديــ  م ــة يف ال ــادئ التوجيهي ة املب
ووضـع الـصيغة النهائيـة للتقريـر وجملموعـة املبـادئ            . واخلمسني للجنـة الفرعيـة    

التوجيهية بشأن املمارسات الفضلى بغية تقدميهما إىل جلنـة الفـضاء اخلـارجي             
وحتديــد مــدى ضــرورة توســيع نطــاق خطــة العمــل لكــي . لكــي تــستعرضهما

ريـق العامـل يف     وحـلّ الف  .  يف املـستقبل    القيـام هبـا    ُيحتمـل تشمل األعمال الـيت     
 .حال عدم متديد خطة العمل


