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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي             
   يف األغراض السلمية         

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة السابعة واألربعون

 ٢٠١٠فرباير     /  شباط    ١٩-٨فيينا،     
  من جدول األعمال           ١٤البند    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل
   يلاستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطو     
   ورقة عمل مقدَّمة من فرنسا            

  مةمقّد -أوال  
استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي على املدى الطويل مسألة مشتركة تشغل اهتمام                                                  -١

الدول املرتادة الفضاء والدول اليت تستفيد من منافع التطبيقات الفضائية واجلهات املشّغلة                                                          
 . للسواتل التجارية          

 ،  وكيانات القطاع اخلاص املعنية باألنشطة الفضائية                                  ذلك أن تزايد عدد احلكومات                -٢
ال    وأثر طقس الفضاء على السواتل، وانتشار احلطام الفضائي، والتطور املعلن عنه يف جم                                                    

الرحالت الفضائية املأهولة التجارية، كلها أمور أخذت تثري أسئلة عما إذا كانت اإلمكانية                                                 
 . ةسوف تتاح الستمرار العمل يف بيئة فضائية آمن                          
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  ٢٢٥١- وكوزموس        ٣٣كما إن حادث االصطدام العرضي بني الساتلني إيريديوم                                      -٣
، وازدياد تواتر مناورات اجتناب االصطدامات اليت                                       ٢٠٠٩فرباير      /  شباط     ١٠ذي وقع يف        ال 

أصبح اللجوء إليها اآلن ضروريا من أجل احلد من خماطر االصطدام باحلطام الفضائي يف                                                    
. ا يبّين بوضوح الطبيعة احلرجة اليت يتسم هبا هذا الوضع                          املدار األرضي املنخفض، كالمه               

وإضافة إىل ذلك، فإن االكتظاظ احلاصل يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، وهو مدار أساسي                                                      
جدا لسواتل االتصاالت عن بعد وسواتل األرصاد اجلوية، يثري مشاكل حمددة فيما يتعلق                                                      

وينبغي       .  ارة املوارد املدارية على النحو األمثل                   مبخاطر التداخل الكهرمغنطيسي، وبتحسني إد                         
التنويه أيضا بأن املشّغلني التجاريني، والذين ينشطون خصوصا يف هذا املدار، قد بدأوا بإجياد                                                        

 . آليات للتشارك يف املعلومات من أجل التقليل إىل أدىن حد من خماطر التداخالت املتبادلة                                             

ائية، فإن توفري املعلومات الكاملة الدقيقة                                ضمان استدامة العمليات الفض                   ومن أجل     -٤
اليت ميكن احلصول عليها بسرعة عن األجسام الفضائية املوجودة يف املدار األرضي، وعن                                                     

أصبح   البيئة الفضائية الطبيعية، وكذلك عن األخطار اليت تتهدد أمان األنشطة الفضائية،                                             
وذلك يتطلب بذل           .  ن الفضاء     ضرورة حيوية جلميع الكيانات اليت تقوم بعمليات يف ميدا                                  

 . جهود دولية يف جماالت الرصد واالتصاالت والتنسيق                             

 القيام مبسعى من هذا النحو، يستطيع اجملتمع الدويل أن يعتمد على جممع                                          ولدى   -٥
ذلك أن مسألة استدامة األنشطة الفضائية على املدى الطويل                                   :  قانوين ضخم متوافر من قبلُ                 

اصة بالقانون الدويل، وكذلك يف قوانني وطنية، ومنها مثال                                       تعاجل يف عدة صكوك وأحكام خ                
املبادئ ذات الصلة باستخدام الفضاء اخلارجي على حنو رشيد، ومسؤولية الدول عن                                                
األنشطة اليت تقوم هبا هي أو مواطنون من رعاياها، وتبعة املسؤولية الدولية يف حال حدوث                                                   

 . واستكشافه، وخصوصا يف املدار األرضي                        أضرار، والشفافية يف استخدام الفضاء اخلارجي                             

 عمل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                            ضمن   واإلطار املتوّخى هو أساسا من                     -٦
،   ٢٠٠٧-٢٠٠٦ وهذا هو السبب الذي دعا رئيس اللجنة خالل الفترة                      .األغراض السلمية         

اء    دور جلنة استخدام الفض               " ، ألن يقترح يف ورقة عمل عنواهنا                   )فرنسا    ( جريار براشيه         
، والتصويب        A/AC.105/L.268"  ( اخلارجي يف األغراض السلمية وأنشطتها يف املستقبل                               

Corr.1 (                                            بأن ُتعىن اللجنة بالنظر يف مسألة استدامة األنشطة الفضائية على املدى الطويل   .
وكان اهلدف من ذلك وضع توصيات خبصوص العمليات يف الفضاء اخلارجي من أجل                                              

طويل، وقد اتفقت اللجنة، يف دورهتا الثانية واخلمسني، يف                                   صون استخدامه على املدى ال                
، على أن تدرج اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف جدول أعماهلا،                                     ٢٠٠٩يونيه     / حزيران    
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استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي                      " اعتبارا من دورهتا السابعة واألربعني، بندا جديدا عنوانه                                   
 ) ١( ".على املدى الطويل          

من ورقة العمل احلالية فهو تذكري الدول األعضاء يف اللجنة، واملنظمات                                      أما الغرض        -٧
اليت هلا صفة مراقب دائم لدى اللجنة، باألعمال التحضريية اليت مت القيام هبا أثناء السنتني                                                

 . إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                   د  املاضيتني، وتبيان رؤية اللجنة ألهداف العمل املسنَ                           
  

مل التحضريي الذي قام به الفريق العامل غري الرمسي يف الفترة الع -ثانيا 
٢٠٠٩-٢٠٠٨  

أخذت فرنسا زمام املبادرة يف الدعوة إىل عقد اجتماع دويل غري رمسي يف باريس                                          -٨
، بشأن موضوع استدامة األنشطة الفضائية على                             ٢٠٠٨فرباير     /  شباط    ٨ و ٧خالل يومي       
 . املدى الطويل       

املفوضية        ( بلدا، ومن االحتاد األورويب                  ٢٠ث ممثلون من          شارك يف ذلك احلد           قد   و  -٩
، ووكالة الفضاء األوروبية، ومكتب شؤون                           )  جمللس االحتاد األورويب           األوروبية واألمانة العامة                

وحدد الفريق العامل غري الرمسي، الذي أُنشئ إذذاك،                                .  الفضاء اخلارجي التابع لألمانة العامة                        
دية ُتدرس فيها مسألة استدامة األنشطة الفضائية على املدى                                 هدفا لعمله يف إعداد وثيقة متهي             

وُدعيت أيضا اجلهات الرئيسية املشّغلة لسواتل االتصاالت التجارية إىل االنضمام إىل                                              .  الطويل    
 . الفريق العامل غري الرمسي             

مث عقد اجتماع ثان للفريق العامل غري الرمسي يف غالسكو، اململكة املتحدة لربيطانيا                                              -١٠
، يف موازاة انعقاد مؤمتر                  ٢٠٠٨أكتوبر      / تشرين األول         ٣٠عظمى وإيرلندا الشمالية، يف                 ال 

 حيث ُمثِّل فيه          (االحتاد الدويل للمالحة الفضائية، وشارك فيه عدد أكرب من ذي قبل                                    
 بلدا، وكذلك االحتاد األورويب، ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي، واثنتان من كربيات                                                        ٢٣

 . ) اجلهات املشّغلة لسواتل االتصاالت، وثالثة ممثلني ملنظمات غري حكومية                                            

، يف   ٢٠٠٩فرباير /  شباط  ١٧كما جرى اجتماع ثالث للفريق العامل غري الرمسي يف             -١١
سادسة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وحظي مبشاركة                 فيينا، يف موازاة انعقاد الدورة ال       

وقد سبق ذلك االجتماع الثالث تقدمي عرض إيضاحي غري رمسي ألهداف             . قوية من الوفود    
 . وعمل الفريق العامل جلميع الوفود احلاضرة يف الدورة السادسة واألربعني للجنة الفرعية                   

                                                                  
 .٦١، الفقرة )A/64/20( ٢٠الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة الستون، امللحق رقم  (1) 
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ثري من اخلرباء من خمتلف الوفود واملنظمات الدولية سهم فيه كأالنص التمهيدي، الذي و -١٢
 .A/AC.105/C.1/2010/CRP.3ورقة غرفة اجتماعات، رمزها واملنظمات غري احلكومية، متاح يف 

ويف ورقة غرفة االجتماعات تلك، طُرحت املسائل املختلفة املراد معاجلتها بشأن                                                    -١٣
 : ضمان استدامة األنشطة الفضائية على املدى الطويل                             

 انتشار احلطام الفضائي؛                 ) أ( 

أمان العمليات الفضائية، مع التركيز على املشاكل اليت تنطوي عليها                                       ) ب (  
)  شبه التزامنية        ( العمليات يف املدار الثابت بالنسبة لألرض، ويف املدارات األرضية الوسطى                                            

 ارتفاع        على ( ، ويف املدارات األرضية املنخفضة                 )  كلم  ٢٠ ٠٠٠على ارتفاع ُيقدَّر بنحو             (
 ؛ )  كلم  ١٥٠٠ و  ١٠٠٠يتراوح بني        

 إدارة استخدام طيف الترددات الراديوية؛                          ) ج(  

الطقس      ( األسباب الطبيعية لالضطرابات اليت تؤثر يف النظم الفضائية                                 ) د ( 
 ) . الفضائي، االندالعات الشمسية، الرجوم الدقيقة، وغري ذلك                                  

ما يتعلق باحلد من املخاطر يف                  وُدرست يف الورقة أيضا اآلليات الدولية املوجودة في                            -١٤
األنشطة الفضائية، وبأمان العمليات الفضائية، بغية استبانة أي إضافات أو حتسينات ممكنة                                                          

 . يلزم إدخاهلا على تلك اآلليات               

وطيلة مسار هذا العمل التقين، اعتمد الفريق العامل غري الرمسي هنجا يرمي إىل بناء                                          -١٥
حديات اليت حتف باستدامة األنشطة الفضائية على املدى                                     توافق يف اآلراء بشأن تقدير الت                  
 . بشأن تدابري املعاجلة والتحسينات املراد تنفيذها                             الطويل، وكذلك بالقدر املمكن                  

  
  العلمية والتقنيةالفرعية األهداف وأسلوب العمل املقترح يف اللجنة   -ثالثا 

ت عليها اللجنة خالل دورهتا              باإلشارة إىل خطة العمل املتعددة السنوات، اليت اتفق                            -١٦
  ، يقترح الوفد الفرنسي أنه ينبغي                      ٨٦/ ٦٤الثانية واخلمسني، وأقّرهتا اجلمعية العامة يف قرارها                                  

للجنة الفرعية العلمية والتقنية، عقب إجراء مناقشة عامة حول مسألة استدامة األنشطة                                                    
 تنشئ فريقا         أن   التكلّم،       فيها مجيع الوفود املهتمة إىل                ُتدعى  الفضائية على املدى الطويل،                

العضوية لكل الدول األعضاء يف اللجنة، مثلما قد فعلت بنجاح لدى                                          باب     عامال مفتوح          
صوغ املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضاء                                                          

 : وميكن أن ُيكلّف الفريق العامل باملهام التالية                          .  اخلارجي يف األغراض السلمية               
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يأخذ   إعداد تقرير أويل عن استدامة األنشطة الفضائية على املدى الطويل،                                   ) أ( 
وينبغي أن        .  منها الوثيقة الصادرة عن الفريق العامل غري الرمسي                           بعني االعتبار مجلة أمور             

يشتمل البحث فيما يتعلق هبذه املسألة على مشاورات مع اجلهات القائمة بتشغيل سواتل                                                  
  اليت وضعت آليات للتشارك يف املعلومات عن أساطيلها الساتلية؛                                      االتصاالت التجارية،           

إعداد مشروع مبادئ توجيهية بشأن املمارسات اجليدة فيما يتعلق باألنشطة                                             ) ب (  
والعمليات الفضائية، وذلك باتباع هنج تقين يستند إىل اخلربة العملياتية، وميكن أن يكون من                                                           

 ؛ ٢٠١٢ أو عام     ٢٠١١ التوجيهية يف عام           املفيد تنظيم منتدى عام لعرض املبادئ                   

تقدمي عرض إيضاحي سنوي لتبيان التقدم احملرز يف عمل الفريق العامل غري                                                ) ج(  
وسوف يكون مبستطاع اللجنة أن تتخذ                          .  الرمسي للجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة أيضا                              

د قطع شوطا كافيا يف                قرارا بشأن استشارة اللجنة الفرعية القانونية عندما يكون العمل ق                                        
 مسار تقّدمه؛        

إعداد تقرير هنائي ُيقّدم إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية حيتوي على                                        ) د ( 
 . مشروع جمموعة املبادئ التوجيهية بشأن املمارسات اجليدة بغية اعتمادها                                           

  
  االستنتاج   -رابعا 

 املدى الطويل مسألة رئيسية  يعترب الوفد الفرنسي مسألة استدامة األنشطة الفضائية على -١٧
 . ي دورا هاما بشأهناَحرّي بلجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أن تؤدّ 

الوفد الفرنسي على استعداد ألن جييب عن أي أسئلة من الوفود، كما أنه مستعد                                                -١٨
 . لتقنية    لإلسهام بنشاط يف عملية النظر يف هذه املسألة يف اللجنة الفرعية العلمية وا                                    

 


