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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثانية واخلمسون

      ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
      مشروع التقرير    

    طقس الفضاء  - [...] 
مـن جـدول    ١٠، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥لقرار اجلمعية العامـة   اًوفق  -١
 مال، املعنون "طقس الفضاء".ألعا

 مصـر و الصـني و كنـدا و لـو الربازيـل  مـن جـدول األعمـال ممثِّ    ١٠م يف إطار البنـد  لَّوتك  -٢
 اململكـة العربيـة الســعودية  و مجهوريـة كوريـا  و باكســتانو املكسـيك و اليابـان و إيطاليـا و أملانيـا و
لـو دول  ذا البنـد ممثِّ هبـ  الواليات املتحـدة. وخـالل التبـادل العـام لـآلراء، أدىل بكلمـات تتعلـق       و

  أعضاء أخرى.
  ضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإلي  -٣

مـه  دَّ"رصد طقس الفضاء يف روسيا: احلالـة الراهنـة وآفـاق التطـور املقبـل"، ق       (أ)  
  ل االحتاد الروسي؛ثِّمم

الـــوطين لتكنولوجيـــا "أنشـــطة البحـــث والتشـــغيل الـــيت يضـــطلع هبـــا املعهـــد     (ب)  
  ل اليابان؛ثِّمه ممدَّاملعلومات واالتصاالت يف ميدان طقس الفضاء"، ق

  ثِّل الصني؛مم قدَّمه"خدمات طقس الفضاء يف الصني"،   (ج)  
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ــمس  تقلُّ"  (د)   ــات الشـ ــاوبـ ــى األرض ( تأثريهـ ــي   - )VarSITIعلـ ــامج العلمـ الربنـ
أنشـطة بنـاء القـدرات الـيت تقـوم      "و "األرضـية  -اجلديد للجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية 

مـه مراقبـون عـن اللجنـة العلميـة املعنيـة       دَّق "هبا هذه اللجنة من أجل زيادة فهم طقـس الفضـاء،  
  األرضية.  -بالفيزياء الشمسية

من الضـروري بـذل    نَّيهم مجيع الدول، وأ ءالفضاطقس  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٤
وحتسـني قـدرات   بشـأنه  وإجـراء البحـوث    طقـس الفضـاء  رصد  جهود دولية مشتركة من أجل

، وهـي كلـها أمـور ال غـىن عنـها      هوتطوير وتقدمي خدمات آنيـة متصـلة بـ   به  التنبُّؤوضع مناذج 
باآلثــار الســلبية لطقــس الفضــاء علــى البنيــات التحتيــة التكنولوجيــة الفضــائية    التنبُّــؤمــن أجــل 

  ختفيف تلك اآلثار.  واألرضية وعلى األرواح البشرية، ومن أجل 
م احملـرز يف النـهوض بالقـدرات يف جمـال طقـس      أحاطت اللجنـة الفرعيـة علمـا بالتقـدُّ    و  -٥

الفضاء على الصعيد الوطين، مثل وضع برامج وطنية لطقس الفضاء وإدراج طقـس الفضـاء يف   
خطــط التأهــب الوطنيــة؛ وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، كمــا هــو احلــال يف إطــار برنــامج التوعيــة    

ــة الفضــاء األوروبيــة (اإليســا) وحتــالف آســي   بــأ أوقيانوســيا املعــين -احوال الفضــاء التــابع لوكال
؛ وعلى الصعيد الدويل، مبا يف ذلك خريطـة طريـق طقـس الفضـاء الـيت وضـعتها       بطقس الفضاء

)، Living with a Starجلنــة أحبــاث الفضــاء (كوســبار)/الربنامج الــدويل "العــيش مــع جنــم" (  
هلا املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة مــن أجــل توســيع نطــاق دورهــا يف جمــال واجلهــود الــيت تبــذ

معلومات وخدمات طقس الفضاء، وخطط منظمـة الطـريان املـدين الـدويل الراميـة إىل تشـكيل       
جلويــة فريــق خــرباء هبــدف وضــع أحكــام خاصــة مبعلومــات طقــس الفضــاء ألغــراض املالحــة ا  

ــة. ويف هــذا الصــدد، شــجَّ   ــةالدولي ــة واملنظمــات    عت اللجن ــدول األعضــاء يف اللجن ــة ال الفرعي
الوطنيــة والدوليــة علــى تعزيــز تعاوهنــا مــن أجــل إنشــاء قــدرة عامليــة علــى رصــد ظــواهر طقــس  

بآثـار طقـس الفضـاء علـى      التنبُّـؤ الفضاء من الفضاء ومن األرض، وتبادل البيانات بغية حتسني 
  ر.فضائية، والتخفيف من تلك اآلثابيئة األرض والبيئة ال

وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها لربنــامج األمــم املتحــدة للتطبيقــات الفضــائية،      -٦
ومبادرته بشأن علوم الفضاء األساسـية الـيت ُتنفـذ أنشـطة طقـس الفضـاء يف إطارهـا، واملبـادرة         

طقس الفضاء وتطوير أنشطته عن طريق نشـر   بشأن طقس الفضاء اليت تسهم يف رصدالدولية 
البـاحثني يف مجيـع   جهـود  هزة على الصعيد العاملي وتبادل بيانات الرصد بـني  صفائف من األج

بــني إىل حلقــة العمــل املشــتركة  أحنــاء العــامل. ويف هــذا الصــدد، أشــارت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً 
األمم املتحدة واليابان بشأن طقس الفضاء، املزمع عقـدها يف فوكوكـا، اليابـان، يف الفتـرة مـن      

  .  ٢٠١٥ آذار/مارس ٦إىل  ٢
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"خـدمات طقـس الفضـاء مـن      ةحبلقة العمل املعنونـ مع التقدير اللجنة الفرعية  بتحَّرو  -٧
الثانيـة   ةدورالـ متها الواليات املتحدة على هـامش  ظَّ، اليت ن"أجل بناء قدرة عاملية على الصمود

مت حملـة عامـة عـن بعـض أنشـطة وخـدمات طقـس الفضـاء         ، واليت قدَّللجنة الفرعية واخلمسني
تنوعة والواسعة، اليت جيري االضـطالع هبـا يف الـدول األعضـاء واملنظمـات الوطنيـة والدوليـة        امل

ذات الصلة، وعاجلـت بعـض املسـائل الرئيسـية املتعلقـة باحلفـاظ علـى اسـتدامة أنشـطة الفضـاء           
  اخلارجي يف األمد البعيد.  

س الفضـاء، الـذي   اء املعـين بطقـ  فريـق اخلـرب   نَّأالتقـدير   مـع   والحظت اللجنة الفرعيـة   -٨
ــرَّ ــا الســابعة        أق ــاءه، يف دورهت ــلمية إنش ــراض الس ــتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ــة اس ت جلن

الثانيــة ة دورالــ، قــد عقــد اجتماعــه بقيــادة كنــدا، علــى هــامش       ٢٠١٤واخلمســني يف عــام  
االسـتفادة مـن أفضـل املمارسـات     و، مـن أجـل حتديـد برنـامج عملـه،      للجنة الفرعية واخلمسني

يف عمل فريـق اخلـرباء جـيم املعـين بطقـس الفضـاء التـابع للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة             ةاملتَّبع
  أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.  

وتقريـر اجتماعـه   املقتـرحتني  م فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء واليته وخطة عمله وقدَّ  -٩
  .)A/AC.105/C.1/2015/CRP.27 الوثيقة( األول إىل اللجنة الفرعية يف دورهتا الثانية واخلمسني

مـه  تقريـره عـن اجتماعـه األول، الـذي قدَّ    وأعاد فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء، يف   -١٠
منـاذج  إعـداد  الفريق، تأكيـد أمهيـة اسـتمرار وتوسـيع نطـاق رصـد طقـس الفضـاء، و        هذا مقرر 

زيـادة االتصـال والتنسـيق     الرغبـة يف أعـرب عـن   طقس الفضاء، وأكثر تطورا يف جمال وتنبؤات 
ويف هـذا  . وبناء القدرات من أجل الوفاء باحتياجـات املسـاعي العامليـة املتعلقـة بطقـس الفضـاء      

الصدد، مشلـت املناقشـات الـيت دارت يف االجتمـاع األول لفريـق اخلـرباء اقتراحـات بـأن يقـوم          
س الفضـاء وهيكـل تلـك    استعراض حمتوى اجلهود اجلارية يف جمال طق (أ) :فريق اخلرباء مبا يلي
أو /و زيـادة التنسـيق  يلزم فيها أو حيُسـن فيهـا   حتديد اجملاالت اليت قد  و(ب) اجلهود وتنظيمها؛

ــة      حتديــد فــرص وجمــاالت تقــدمي مســامهات إضــافية مــن الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكومي
قــس اقتــراح خطــوات لتحســني التنســيق يف جمــال ط و(ج) الدوليــة واملنظمــات غــري احلكوميــة؛

الفضــاء مــع اهليئــات املتخصصــة، مبــا يف ذلــك وكــاالت األمــم املتحــدة (مثــل املنظمــة العامليــة     
ا)، وتيسري التعاون مع مبـادرات أخـرى   لألرصاد اجلوية ومنظمة الطريان املدين الدويل، وغريمه

يــة تأمهيــة ونطــاق آثــار طقــس الفضــاء علــى الــبىن التح       تعزيــز و(د)معنيــة بطقــس الفضــاء؛   
ــةالتكنولوج ــة   عــن تشــجيع إجنــاز دراســات  ه) و( ؛ي ــه االجتماعي ــار طقــس الفضــاء وتداعيات آث
  .يف الدول األعضاء واالقتصادية
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ــادة   -١١ ــات أصــحاب املصــلحة املعنيــ     ويف ضــوء زي ــني كيان ــة االتصــاالت ب بطقــس ة أمهي
أمهية عقد حلقات عمل حمتملة وتبادل املعلومات بـني الـدول    أيضاًالفضاء، ناقش فريق اخلرباء 

األعضاء فيما يتعلق بطقس الفضاء، وميكن أن يشمل ذلك توفري مـوارد خمصصـة هلـذا الغـرض     
ولـوحظ  إلجنـاز دراسـات عـن تـأثري طقـس الفضـاء،        أيضـاً على اإلنترنت. وأوليت أمهية كبرية 

قيمة تسليط الضوء علـى  يربهن على العمل الذي أجنزته اململكة املتحدة، على سبيل املثال،  نَّأ
  آثاره الضارة.ري طقس الفضاء واختاذ خطوات للتخفيف من أمهية تأث

املنظمــة العامليــة لألرصــاد اجلويــة وضــعت خطــة رباعيــة   نَّأ أيضــاًوأبلــغ فريــق اخلــرباء   -١٢
اخلـدمات التشـغيلية اخلاصـة     الـتمكني مـن تـوفري   طقس الفضاء هبـدف  يف جمال لتنسيق انشطة أل

وخصوصـا مـن أجـل االسـتجابة الحتياجـات      ، إجنازهاوتلك اخلدمات وحتسني  بطقس الفضاء
ع جَّمنظمــة الطــريان املــدين الــدويل مــن خــدمات طقــس الفضــاء ألغــراض املالحــة اجلويــة. وشــ 

ل مســامهة هامــة يف حتقيــق أهــداف فريــق اخلــرباء.   كِّع أن تشــهــذه املبــادرة، الــيت يتوقَّــ الفريــق 
املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء      واتساقاً مع استنتاجات فريق اخلرباء جيم التابع للفريـق العامـل  
أمهيـة   أيضـاً املعين بطقس الفضـاء  اخلارجي يف األمد البعيد، أبرز االجتماع األول لفريق اخلرباء 

مبسـارات عـودة األجسـام الفضـائية مـن       التنبُّـؤ طقس الفضاء فيما يتعلق باحلطام الفضائي ودقة 
  اهتا الفضائية إىل الغالف اجلوي.مدار
الـيت قـد تتسـم هبـا      الشـدَّة  إدراك تنـامي اسـتمرار  نة الفرعية أنـه يف ظـل   والحظت اللج  -١٣

 نَّحدوث تلك الظواهر وما ينشأ عنـها مـن اآلثـار، فـإ    احتمال ظواهر طقس الفضاء السلبية، و
فريق اخلرباء املعـين بطقـس الفضـاء يـؤدي دورا هامـا يف زيـادة أوجـه التـآزر وتشـجيع تقـارب           

لدول األعضاء يف اللجنة واملنظمـات الوطنيـة والدوليـة ذات الصـلة     االهتمام املشترك فيما بني ا
  يف سياق اجلهود املتعلقة بطقس الفضاء.  

، واليـة  ٢٠١٥شـباط/فرباير   ٥املعقـودة يف   ٨٢٢ت اللجنة الفرعية، يف جلستها رَّوأق  -١٤
  فريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء وخطة عمله، وذلك على النحو التايل:  

ــل و  -١   ــدمي       تتمث ــوعي وتق ــادة ال ــين بطقــس الفضــاء يف زي ــق اخلــرباء املع ــة فري الي
اإلرشادات وإتاحـة التواصـل والتعـاون يف جمـال األنشـطة ذات الصـلة بطقـس الفضـاء         

  مات الوطنية والدولية ذات الصلة.فيما بني الدول األعضاء يف اللجنة واملنظ
  ة عمله، مبا يلي:لفضاء، يف إطار خطوسيقوم فريق اخلرباء املعين بطقس ا  -٢  
النظر يف تقرير واستنتاجات فريق اخلرباء جـيم املعـين بطقـس الفضـاء       (أ)    

 ةالتابع للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد، الـوارد    
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، ويف املعلومات األخرى ذات الصلة بطقس A/AC.105/C.1/2014/CRP.15 يف الوثيقة
م مــن فريــق خريطــة الطريــق املشــترك بــني   دَّذلــك التقريــر األخــري املقــ الفضــاء، مبــا يف 

فهــم طقــس الفضــاء مــن أجــل " بعنــوان "العــيش مــع جنــم" كوســبار والربنــامج الــدويل
وسـوف يـدرس الفريـق املبـادئ التوجيهيـة والتوصـيات واملمارسـات         ."حتصني اجملتمع

ا، مبـا يف ذلـك تقيـيم ترتيـب     الفضلى الرامية إىل حتديد اآلليـات الكفيلـة بتعزيـز تنفيـذه    
  )١ (السنة ؛األولويات

إجراء جرد ملنظمات األمم املتحدة ذات الصلة، مبـا يف ذلـك املنظمـة      (ب)    
) منظمـة الطـريان املـدين الـدويل    الـدويل ( هيئـة الطـريان املـدين    والعاملية لألرصاد اجلويـة  

ظمـــات الوطنيـــة ، والكيانـــات املوجـــودة يف الـــدول األعضـــاء يف اللجنـــة واملنغريهـــاو
طقــس الفضــاء  بذولــة يف جمــالاملحتديــد وتقيــيم دورهــا يف اجلهــود العامليــة ووالدوليــة. 

ــذهلا       ــها، وضــمان تكامــل اجلهــود الــيت تب ــز التنســيق واالتصــال فيمــا بين ــة وتعزي اللجن
  )٢-١الفرعية العلمية والتقنية؛ (السنتان 

مشـاركة   توسـيع زيـادة و على تشجيع الالتسليم بتأثري طقس الفضاء و  (ج)    
الدول األعضاء يف رصد طقس الفضاء، من األرض ويف الفضاء، ويف تطوير خـدمات  

  )٤-٢؛ (السنوات وتبادهلا وتقدميها النهوض هباوطقس الفضاء 
 تقـدُّم ا حيـرزه مـن   إىل اللجنة الفرعيـة عمَّـ   ياسنو اًم الفريق تقريردِّسيق  (د)    

جملـاالت الـيت يوصـى فيهـا باختـاذ إجـراءات       اواملسائل اهلامة اليت جرى حتديـدها،   وعن
  توصية بشأن خطة عمله املستمر واملقبل. أيضاًحمددة. وسيقدم الفريق 

    
    األجسام القريبة من األرض  - [...]  

، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٦٩/٨٥لقرار اجلمعيـة العامـة    اًوفق  -١٥
  ام القريبة من األرض".نون "األجسمن جدول األعمال، املع ١١
 اليابــانو إيطاليــاو أملانيــاو لــو مصــراألعمــال ممثِّمــن جــدول  ١١م يف إطــار البنــد لَّــوتك  -١٦
ل شـيلي، نيابـةً   وكـذلك ممثِّـ   الواليـات املتحـدة  و االحتـاد الروسـي  و مجهورية كورياو باكستانو

ء أخـرى ومراقبـون عـن    لـو دول أعضـا  ثِّألقـى مم وعن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي. 
وكالة الفضاء األوروبيـة واجمللـس االستشـاري جليـل الفضـاء ومؤسسـة العـامل اآلمـن، كلمـات          

  بند أثناء التبادل العام لآلراء.حول هذا ال
  العلمية والتقنية التالية:اإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض   -١٧
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  ل الواليات املتحدة؛  ثِّمم مهقدَّ"، ٢٠١٤، األجسام القريبة من األرض"  (أ)  
األجســام  ي خلطــردِّالتصــاألنشــطة الــيت تضــطلع هبــا روســيا حاليــا مــن أجــل "  (ب)  

ــة مــن األرض  ــدفاع الكــوكيب  "و "القريب ــدويل املرتقــب لل ــدَّ ،"‘Citadel‘ النظــام ال ــ مامهق  الثِّمم
  االحتاد الروسي؛

ــة "  (ج)   ــة األفرقـ ــدة املعنيـ ــن األ ب اجلديـ ــة مـ ــام القريبـ ــة  األجسـ ــا الراهنـ رض، حالُتهـ
وأنشطتها: الشـبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات والفريـق االستشـاري املعـين بـالتخطيط          

  ؛وكالة الفضاء األوروبيةل الواليات املتحدة واملراقب عن ثِّمه ممللبعثات الفضائية"، قدَّ
 مـه جسم قريب من األرض: كرة نارية فـوق رومانيـا"، قدَّ   ناجم عن"حادث   (د)  

  ل رومانيا؛ممثِّ
  ابان؛ل اليثِّمه مم"، قد٢َّ- "احلالة الراهنة لبعثة هايابوسا  (ه)  
مه ممثِّل مجهوريـة  : مقراب فضائي مدمج باألشعة دون احلمراء"، قدMIRESَّ"  (و)  
  كوريا؛

  مه ممثِّل أملانيا.أول هبوط على مذنب"، قدَّ :Philaeة املركب"  )ز(  
التدابري الفعَّالة الراميـة إىل التخفيـف مـن خمـاطر األجسـام       والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -١٨

القريبة من األرض ُيضـطلع هبـا علـى أفضـل حنـو مـن خـالل التعـاون الـدويل وتنسـيق البحـوث            
ذات الصلة ومعرفة أفضل املمارسات. والحظت اللجنة الفرعية بوجـه خـاص التعـاون الـدويل     

، وتطــوير مركبــة هاوحتديــد خصائصــاألرض األجســام القريبــة مــن يف إنشــاء املقاريــب لرصــد 
جلمـع البيانـات   املسـتخدمة  األجسـام، وتقـدم التكنولوجيـات    هـذه  فضائية غري مأهولة لدراسـة  

  .هالرصد وتطوير املركبات الفضائية هاعن
وأشـارت اللجنــة الفرعيــة أيضـاً إىل أمهيــة تبــادل املعلومـات بشــأن اكتشــاف األجســام      -١٩

تنطــوي علــى خمــاطر ورصــد تلــك األجســام وحتديــد خصائصــها    القريبــة مــن األرض الــيت قــد 
ألخطارها احملتملة، وال سيما البلـدان الناميـة ذات القـدرة     دولالالفيزيائية لضمان إدراك مجيع 

بارتطـــام األجســـام القريبـــة مـــن األرض وعلـــى التخفيـــف مـــن وقعـــه.    التنبُّـــؤاحملـــدودة علـــى 
ــاء      ــة بن ــة أيضــاً أمهي ــة الفرعي ــدرات للتصــدِّي حلــاالت الطــوارئ وإدارة   واســتذكرت اللجن الق

  حالة ارتطام جسم قريب من األرض. ال يفالكوارث على حنو فعَّ
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، ٦٨/٧٥والحظت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة رحَّبت مع االرتياح، يف قرارهـا    -٢٠
ن األرض، طـر ارتطـام األجسـام القريبـة مـ     ي خلدِّلتصـ دوليـة ل  اختـاذ تـدابري  ببالتوصيات املتعلقـة  

  .A/AC.105/1038من املرفق الثالث بالوثيقة  ١٤إىل  ١١يف الفقرات  توردواليت 
، التوصـيات  ٦٩/٨٥ هـا اجلمعية العامـة اسـتذكرت يف قرار   والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٢١

دهتا اللجنـة الفرعيـة   الداعية إىل التصدي دوليا خلطر ارتطام األجسام القريبة مـن األرض، الـيت أيَّـ   
علمية والتقنية يف دورهتـا اخلمسـني وجلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف         ال

م إىل اللجنـة الفرعيـة يف   قدَّوالحظت مع االرتياح التقريـر الـذي سـيُ    ،دورهتا السادسة واخلمسني
يكبـات  دورهتا الثانية واخلمسني بشأن التقدم احملرز يف إنشاء الشـبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكو    

والفريق االستشاري املعين بتخطيط البعثات الفضائية من أجل تنفيذ التوصـيات املتعلقـة بالتـدابري    
  رتطام األجسام القريبة من األرض.ي خلطر ادِّالدولية الرامية إىل التص

ر األمـم املتحـدة   على أنه ينبغي أن تيسِّـ  اتَّفقتواستذكرت اللجنة الفرعية أنه كانت قد   -٢٢
بكة الدوليــة لإلنـذار خبطــر الكويكبـات والفريــق االستشـاري املعــين بتخطـيط البعثــات     عمـل الشـ  

الفضائية والحظت أنه ينبغي لفريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض، الذي أنشأته جلنـة  
، أن يسـاعد يف إنشـاء الشـبكة    ٢٠٠١استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف عـام      

اللجنـة الفرعيـة بالتقـدُّم    ُيبلـغ  ، وأنـه ينبغـي لفريـق العمـل هـذا أن      املذكورينتشاري والفريق االس
. وينبغي للشبكة والفريق االستشاري أن يقدِّما، بعد إنشائهما، تقـارير سـنوية   ئهمااحملرز يف إنشا

  عن أعماهلما.  
ــة أنَّ   -٢٣ ــة الفرعي ــة    واســتذكرت اللجن ــة التوجيهي  خصَّصــةاملالعضــوية األساســية يف اللجن

ــد شــ      ــات ق ــذار خبطــر الكويكب ــة لإلن ــة للشــبكة الدولي ــةكالتابع ، A/AC.105/1065 لت (الوثيق
ــرة ــق العمــل واستضــاف      ١٧١ الفق ــة فري ــد حتــت رعاي ــذي عق ــا األول ال مركــز  ه) يف اجتماعه

كـانون   ١٤و ١٣الكواكب الصغرية يف كامربيدج، ماساتشوسـتس، الواليـات املتحـدة، يـومي    
اللجنـة التوجيهيـة املخصصـة باحلاجـة     أعضـاء   سـلَّم  ذلـك االجتمـاع،   ويف. ٢٠١٤ ينـاير /الثاين

  .للمشاركة واملسامهة يف الشبكةخمتصة إىل دعوة منظمات 
 ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ١١والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ فريــق العمــل قــد اجتمــع يف    -٢٤

غـراض السـلمية   يف األاخلـارجي  استخدام الفضاء على هامش الدورة السابعة واخلمسني للجنة 
مــن أجــل التخطــيط لألعمــال املقبلــة بشــأن إنشــاء الشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات  
والتحضري لالجتماع الثاين للفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضـائية، الـذي عقـد    



 

8V.15-00815 

 

A/AC.105/C.1/L.344/Add.1

 االجتمـاع الثـاين   . والحظت اللجنة الفرعيـة كـذلك أنَّ  ٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٣و ١٢يومي 
  عن مجلة من النتائج منها ما يلي: متخَّض املذكورللفريق االستشاري 

وَضــَع االجتمــاع الصــيغة النهائيــة ملشــروع اختصاصــات الفريــق االستشــاري    (أ)  
  واتفق على صيغة ُتعترب هنائية؛

انُتخبــت وكالــة الفضــاء األوروبيــة رمسيــا بتوافــق اآلراء وباإلمجــاع لرئاســة          )ب(  
  القادمني؛ للعامنيالفريق االستشاري 

قـرَّر قبـول مـراقبني    ُشدِّد على ضرورة الشفافية واالتصال املفتـوح. ومـن مثَّ، تَ    )ج(  
ــدفاع الكـــوكيب يف اجتماعـــات الفريـــق     ــلة مبوضـــوع الـ لـــديهم خـــربات يف جمـــاالت ذات صـ

  االستشاري؛  
وضع خطة عمـل. وكـان قـد اتُّفـق     سُيستند إليها يف مشروع قائمة مهام  دَّأُع  )د(  

ون تنســيق األنشــطة وإصــدار تقريــر. وقــد تطــوَّع بعــض لــى تعــيني مشــرفني علــى املهــام يتولُّــع
  رفني على املهام؛األعضاء فعالً ليكونوا مش

اتُّفق على عقـد االجتمـاع القـادم للجنـة التوجيهيـة للفريـق االستشـاري علـى           (ه)  
لـى عقـد االجتمـاع الكامـل     هامش الدورة الثانية واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وع

، قبــل ٢٠١٥نيســان/أبريل  ١٠و ٩بإيطاليــا، يــومي كايت شــفراالتــايل للفريــق االستشــاري يف  
  مباشرة. ٢٠١٥لدفاع الكوكيب لعام مؤمتر ا
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنــه بانعقــاد دورهتــا الثانيــة واخلمســني، بلــغ أعضــاء الفريــق    -٢٥

وكالـة فضـاء واحـدة طلبـت رمسيـا االنضـمام إىل        نَّوأ، عضوا االستشاري الرمسيني أربعة عشر
وكالتني فضائيتني أخريني قد أبـدتا عزمهـا علـى االنضـمام. والحظـت اللجنـة        نَّهذا الفريق وأ

أنشطة على قائمة مهام الفريق االستشاري وأنـه   ةالفرعية كذلك أنه اتُّفق حىت اآلن على عشر
  .  ة من تلك األنشطةمخسلتنفيذ  قيام بهحددت وكاالت رائدة لتنسيق العمل املراد ال

فريق العمل، بالتعـاون مـع اللجنـة الوطنيـة للمالحـة اجلويـة        بلغت اللجنة الفرعية أنَّوأُ  -٢٦
أيلول/سـبتمرب   ١٠و ٩والفضاء (ناسـا) ومؤسسـة العـامل اآلمـن، قـد نظـم حلقـة عمـل، يـومي          

تيجيات الشـــبكة بشـــأن يف برومفيلـــد، كولـــورادو، الواليـــات املتحـــدة، بشـــأن اســـترا ٢٠١٤
الـيت  ات الرئيسـية  اإلبالغ عن أخطار ارتطام األجسـام القريبـة مـن األرض. ومشلـت االسـتنتاج     

  حلقة العمل ما يلي:عنها  متخَّضت
  مقبولة على نطاق واسع؛ة جيدا واملبادئ األساسية لإلبالغ عن املخاطر حمدد  (أ)  
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اإلخطارات واإلنـذارات يف   الثقة يف عموم الناس واحلفاظ عليها وإصدار بث  (ب)  
ــا،         ــات مجهوره ــف فئ ــم خمتل ــى الشــفافية يف االتصــاالت، وفه ــاظ عل ــت املناســب، واحلف الوق
والتخطــيط لطائفــة مــن الســيناريوهات أمــور مهمــة لإلبــالغ بفعاليــة عــن خمــاطر واحتمــاالت     

  رتطام األجسام القريبة من األرض؛ا
ت عاملية تعمل علـى مـدار السـاعة    أن تكون الشبكة مبثابة شبكة اتصاال ال بدَّ  (ج)  

  معلومات حيظى بالثقة واملصداقية؛لكي تصبح مصدر 
الشــبكة املنضــوية يف ؤسســات امليف خمتلــف مــن شــأن اســتخدام لغــة مشــتركة   (د)  

أن يســاعد هــذه الشــبكة علــى تثبيــت هويتــها      أن خمــاطر ارتطــام الكويكبــات   للتواصــل بشــ 
  روتينية على زيادة الوعي؛الالتصاالت لميكن أن يساعد إنشاء آليات وومصداقيتها. 

هـة  جَّصـيات مو ويف ضوء النتائج السالفة الذكر، صاغ املشاركون يف حلقـة العمـل تو    -٢٧
  للشبكة، منها ما يلي:

ينبغي أن تضـع الشـبكة خطـة مخسـية تتضـمن إجـراءات علـى املـدى القريـب            (أ)  
ــة وذات مصـــداقية للمع   ــة موثوقـ ــارات واملتوســـط لكـــي تصـــبح شـــبكة عامليـ لومـــات واإلخطـ
دئ األساسـية  املبا راعيتواإلنذارات بشأن األجسام القريبة من األرض. وهذه اخلطة ينبغي أن 

  لإلبالغ عن املخاطر؛
ينبغي أن ترعى الشبكة جلسات إحاطـة وحلقـات عمـل موجهـة للصـحافيني        (ب)  

  ية؛من األرض يف األوساط اإلعالم بشأن حتسني التوعية بأخطار األجسام القريبة
  عقـــدت اجتماعـــا يف قـــد اللجنـــة التوجيهيـــة للشـــبكة  والحظـــت اللجنـــة الفرعيـــة أنَّ  -٢٨
بـاالقتران مـع االجتمـاع السـنوي السـادس واألربعـني لشـعبة         ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ١١

ــروض         ــة إىل ع ــة التوجيهي ــتمعت اللجن ــة. واس ــة األمريكي ــة الفلكي ــوم الكواكــب يف اجلمعي عل
مشاريع معنيـة بتحديـد خصـائص األجسـام القريبـة مـن األرض بشـأن         إيضاحية من ممثلي عدة

قدراهتم وأنشطتهم احلاليـة. وعرضـت الصـيغة النهائيـة خلطـاب اإلعـراب عـن نيـة املشـاركة يف          
ــايل        ــرابط الت ــد مــن املعلومــات عــرب ال ــى مزي  الشــبكة وجــرت مناقشــتها. وميكــن االطــالع عل

www.minorplanetcenter.net/IAWN/.  
إنشـاء الشـبكة    اهلـادف إىل بنجاح عملـه   نفَّذفريق العمل  والحظت اللجنة الفرعية أنَّ  -٢٩

الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات والفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية    
الشــبكة والفريــق االستشـــاري    نَّرا إىل أاملهــام املســندة إليـــه قــد أجنــزت. ونظـــ     أنَّ تعتــرب او
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ي دِّللتصـ تـدابري الدوليـة   السيقدمان إىل اللجنة الفرعية تقارير سنوية عن التقدم احملرز يف إعداد 
  .حبلِّهخلطر ارتطام جسم قريب من األرض، فقد أوصى فريق العمل 

جسام القريبة من بعمل فريق العمل املعين باألعلما مع التقدير اللجنة الفرعية  أحاطتو  -٣٠
خماطر حدة بإجنازاته يف تنسيق اجلهود الدولية الرامية إىل التخفيف من األرض، وأشادت 

األجسام القريبة من األرض، وخصوصا من خالل عمله على إنشاء الشبكة الدولية لإلنذار 
ة خبطر الكويكبات والفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية. وأعربت اللجن

  . لتفانيه يف العمل سريجيو كاماتشو (املكسيك)،عن شكرها لرئيس فريق العمل،  أيضاًالفرعية 
قـد أوصـى بـأن تعقـد الشـبكة يف عـام       كـان  فريـق العمـل    نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٣١

اجتماعا يكون مبثابـة منتـدى مفتـوح ملناقشـة خطـة عملـها وغريهـا مـن األنشـطة ذات           ٢٠١٦
القريبة من األرض. وميكن أن ُيعقد هذا االجتماع على هامش الـدورة الثالثـة    الصلة باألجسام

  .من أجل متكني الوفود املهتمة من املشاركة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية
فريق العمل أوصـى كـذلك بـأن تسـعى الشـبكة والفريـق        نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٣٢

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  مراقــب دائــم لــدى جلنــة االستشــاري إىل احلصــول علــى صــفة
  .األغراض السلمية

عـن ضـرورة القيـام مبزيـد مـن العمـل        كشففريق العمل  نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -٣٣
التنفيذ الـالزم لتطـوير قـدرات اجملتمـع الـدويل علـى مواجهـة        إطار واختاذ القرارات بفيما يتعلق 

ضـرورة   أيضـاً رض. وهذا العمل ينبغي أن يأخـذ بعـني االعتبـار    أخطار األجسام القريبة من األ
إنشاء إطار مؤسسي وقانوين الختاذ القـرارات املتعلقـة بعمليـات الـدفاع ضـد األجسـام القريبـة        

  ألرض وما يتصل بذلك من مسؤوليات.من ا
شـاري  للجنة التوجيهية للفريـق االست االجتماع األول  نَّأ أيضاًبلغت اللجنة الفرعية وأُ  -٣٤

، بالتعـاون مـع فريـق    للجنـة الفرعيـة  على هـامش دورة ا  ٢٠١٥ فربايرشباط/ ٦و ٥ يوميُعقد 
 : وكالـة الفضـاء  لـو الكيانـات التاليـة   ثِّممالعمل املعين باألجسام القريبة من األرض. وشـارك فيـه   

ــة املركــز األملــاين لشــؤون الفضــاء  ، وللدراســات الفضــائيةالفرنســي املركــز الــوطين ، واإليطالي
الوكالــة و، الشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر الكويكبــات ووكالــة الفضــاء األوروبيــة، و، اجلــوي

اإلدارة الوطنيـة للمالحــة  ، وووكالــة الفضـاء اإلســرائيلية ، اليابانيـة الستكشـاف الفضــاء اجلـوي   
ــة والفضــاء  ــة، و    اجلوي ــات املتحــدة األمريكي ــة للوالي ــة الفضــاء  التابع ــةوكال ــة الو، الروماني لجن

حضـر   . كمـا ووكالـة الفضـاء الربيطانيـة    العلـوي، بحوث الفضاء والغالف اجلوي تانية لالباكس
 ،املعــين باألجســام القريبــة مــن األرض، ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي   لــو فريــق العمــلثِّمم
 ن.ماُعو ،واهلند ،وكندا ،النمساو
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وكالـة  م مـن  دَّالفريـق االستشـاري املقـ   ملشـاركة يف  طلـب ا  أنَّ بلغت اللجنـة الفرعيـة  وأُ  -٣٥
 ع.االجتما أثناءا رمسي بلقُقد الفضاء اإلسرائيلية 

 ع:االجتما ذلكعن نبثقة املعلومات التالية املب بلغت اللجنة الفرعيةوأُ  -٣٦

يــة مــن أولعلــى نســخة رمسيــة اللجنــة التوجيهيــة للفريــق االستشــاري  اتفقــت (أ)  
 ؛اختصاصات الفريق االستشاري

ــولمناقشـــات جـــرت   (ب)   ــامل حـ ــايري املـ ــتخدامها عـ ــاركة يفراد اسـ ــة  للمشـ اللجنـ
 اجلهــات الــيت لــديها صــفة فيمــا يتعلــق بو. العامــة هجلســاتيف و التوجيهيــة للفريــق االستشــاري

املسـبقة   يف انتظـار تقـدمي طلباهتـا   جتماعـات  الا حلضـور  ىتـدع  ميكـن أن  اأهنفق على ، اتُّبمراق
 االجتماع؛ رئيسقبل  ا منقبوهلو

حلضــور  رمسيــا دعــوة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجيعلــى  وفــودال وافقــت  (ج)  
 بصفة مراقب؛الفريق االستشاري اجتماعات 

مــرتني  اللجنــة التوجيهيــة للفريــق االستشــاري   تمــع جتاالتفــاق علــى أن   جــرى  (د)  
 السنة؛  يف

وأنشـطة   الفريـق االستشـاري   عمـل طـة  حول اهليكل العام خلمناقشات جرت   (ه)  
 مبا يف ذلك اجلدول الزمين؛ ،هااملدرجة فيالعمل احملددة 

ينبغــي أن تكــون وثيقــة حيــة   الفريــق االستشــاريعمــل خطــة  نَّعلــى أ اتُّفــق  (و)  
  زمع تنفيذها.واجلارية وامل املنفَّذةاألنشطة  تشمل

    
   الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد استدامة أنشطة  - […]  

رعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد     ، نظـرت اللجنـة الف  ٦٩/٨٥عمالً بقرار اجلمعية العامـة    -٣٧
من جدول األعمال املعنون "اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد" يف إطـار         ١٣

يف تقريـر جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية عـن          الـيت وردت خطة العمل 
  )٢(.السابعة واخلمسنيواليت مددهتا اللجنة يف دورهتا  )١(واخلمسني، الثانيةأعمال دورهتا 

───────────────── 
 .١٦١ الفقرة ،A/64/20ة الوثيق )١(  

 .١٩٩، الفقرة A/69/20الوثيقة  )٢(  
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ــ  -٣٨ ــد  وتكلَّ ــار البن ــن جــدول األ  ١٣م يف إط ــال ممثِّم ــو عم ــيالروسل ــلو ب ــداو الربازي  كن
 جنـوب أفريقيـا  و االحتاد الروسيو مجهورية كورياو باكستانو اليابانو أملانياو فرنساو الصنيو
عـن   ةًلي نيابـ ل شـي ثِّـ مموكـذلك  البوليفاريـة)  -فرتويـال (مجهوريـة  و الواليات املتحدةو سويسراو

املراقــب عــن مؤسســة العــامل اآلمــن.   أيضــاًي. وتكلَّــم  جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكــاريب 
  بند أثناء التبادل العام لآلراء.كلمات بشأن هذا ال أيضاًلو دول أعضاء أخرى وألقى ممثِّ

  ضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإلي  -٣٩
االســتفادة مــن  منــوذج اللجنــة االستشــارية املعنيــة بالنقــل الفضــائي التجــاري:  "  (أ)  

  ل الواليات املتحدة؛ثِّمه ممإسهامات القطاع اخلاص يف وضع لوائح القطاع العام التنظيمية"، قدَّ
"، ٢٠١٤م "امللتقى اإلقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلـادئ يف عـا    )(ب  

  ليابان؛قدَّمه ممثِّل ا
  ل أستراليا؛ثِّمه ممقليمي لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ"، قدَّ"امللتقى اإل  (ج)  
مـه املراقـب عـن الرابطـة     "خماطر حطام املركبات الفضائية على الطائرات"، قدَّ  (د)  

  الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛  
مــه مراقبــون عــن الرابطــة  ، قدَّ"الــدروس املســتفادة مــن اإلخفاقــات الفضــائية "  (ه)  

  الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.  
  على اللجنة الفرعية ما يلي: عرضو  -٤٠

رة مــن األمانــة تتضــمن جمموعــة حمدَّثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة    كِّمــذ  (أ)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.340بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

مة من رئيس الفريق العامل تتضمَّن مشروع تقرير مـن الفريـق   ورقة عمل مقدَّ  (ب)  
  )؛ A/AC.105/C.1/L.343العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

الواليــات مــن مبــدأ تــوجيهي إضــايف  ن اقتــراحورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمَّ  (ج)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.10( املتحدة

ــ  (د)   أملانيــا قترحــة مــن ة اجتماعــات تتضــمن التعليقــات والتعــديالت امل ورقــة غرف
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.11بشأن اجملموعة احملدثة من املبادئ التوجيهية (

إضــايف يف  مـن بلجيكـا بـإدراج نـصٍّ     ن اقتراحــاًورقـة غرفـة اجتماعـات تتضـمَّ      (ه)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.12اجملموعة احملدثة من املبادئ التوجيهية (
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ن تعليقــات واقتــراح مبــدأ تتضــمَّمــة مــن الربازيــل دَّمقورقــة غرفــة اجتماعــات   (و)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.19توجيهي إضايف (

 ي جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب     مـة مـن  دَّورقة غرفـة اجتماعـات مق      (ز)  
ن مشاريع املبادئ التوجيهيـة بشـأن   دَّثة ماحملموعة ن تعليقات وتعديالت مقترحة على اجملتتضمَّ

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.19/Rev.1( استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
واقتراحـات   ن حتلـيالً تتضـمَّ مة من االحتاد الروسـي  مقدَّغرفة اجتماعات  ةورق  (ح)  

 اًفاع عن النفس وفقـ يف الد د للحقِّل إىل تفسري موحَّبشأن التوصُّإضايف  توجيهيإلدراج مبدأ 
ق على الفضاء اخلارجي، باعتبار ذلك أحد عوامل احلفاظ علـى  مليثاق األمم املتحدة، كما يطبَّ

زاعات وتعزيز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      بقاء الفضاء اخلارجي بيئة آمنة وخالية من الن
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.22يف األمد البعيد (

واقتراحـات   ن حتلـيالً تتضـمَّ مة من االحتاد الروسـي  دَّمقات غرفة اجتماع ورقة  )ط(  
املسـائل   حـول بشـأن االعتبـارات املتعلقـة بطرائـق تعزيـز التفـاهم        إضـايف  تـوجيهي إلدراج مبدأ 

بعة يف تسـجيل األجسـام الفضـائية بـالنظر إىل ضـرورة ضـمان       املمارسات املتَّالنهوض باملتصلة ب
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.23أمان العمليات الفضائية (

واقتراحـات   ن حتلـيالً تتضـمَّ مة من االحتاد الروسـي  دَّمقغرفة اجتماعات  ةورق  )ي(  
فهـم   رسـيخ تبشأن االعتبارات واالقتراحات اإلضـافية الراميـة إىل    إضايف توجيهيإلدراج مبدأ 

ي يف اجلوانب ذات األولوية املتعلقة مبفهوم وممارسات ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارج     
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.24األمد البعيد، وفهم املعىن الشامل لذلك املفهوم ووظائفه (

 ن اقتـراح تتضـمَّ مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    مـة مـن   دَّمقورقة غرفة اجتماعات   )ك(  
بشــأن اســتدامة أنشــطة الفضــاء  جمموعــة مشــاريع املبــادئ التوجيهيــةاقتــراح دمــج علــى تعــديل 

  )؛ A/AC.105/C.1/2015/CRP.25( البعيد اخلارجي يف األمد
 مقترحـة تعديالت تعليقات ون تتضمَّفرنسا مقدَّمة من ورقة غرفة اجتماعات   )ل(  

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.28املبادئ التوجيهية (مشاريع ثة من على اجملموعة احملدَّ
بشــأن  اقتراحــاً نمــن االحتــاد الروســي تتضــمَّ  مقدَّمــةغرفــة اجتماعــات  ورقــة  (م)  

ي االحتياجـات املشـتركة يف جمـال    استعراض وحبث مفهوم منصة معلومـات لألمـم املتحـدة تلبِّـ    
مــان العمليـــات  أل ضــماناً مجــع وتبــادل املعلومــات عــن رصــد الفضــاء القريــب مــن األرض         

  ؛)A/AC.105/C.1/2015/CRP.32الفضائية، وجوانبها اهليكلية والربناجمية (
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 لــىتعليقــات ع نمــة مــن االحتــاد الروســي تتضــمَّ دَّغرفــة اجتماعــات مق ورقــة  (ن)  
فريق اخلرباء احلكوميني املعـين بتـدابري الشـفافية    حتديد الصالت بني التوصيات الواردة يف تقرير 

توجيهيــة بشــأن اســتدامة  مبــادئ ، وموضــوع إعــداد وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي  
  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.33( أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

توصـيات فريـق اخلـرباء    "مذكِّرة من األمانة بعنوان  أيضاًوُعرضت على اللجنة الفرعية   -٤١
آراء الـدول األعضـاء   : احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلـارجي 

  .)A/AC.105/1080( "يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة  عــاود ، ٦٩/٨٥ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٤٢

  ة بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا).برئاس هعقد اجتماعالفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
الذي أحرزه الفريق العامل منذ دورهتا األخـرية، وفقـاً    بالتقدُّمبت اللجنة الفرعية ورحَّ  -٤٣

  صات الفريق العامل وطرائق عمله.االختص
مشـاركة البلـدان الناميـة يف أعمـال الفريـق العامـل وأفرقـة         نَّوأُعرب عن رأي مفـاده أ   -٤٤

  على تشجيع هذه املشاركة. الدؤوباخلرباء املنبثقة عنه غري كافية، وينبغي العمل 
ين إلطـار الـزم  ا حـدود د بعض الوفود علـى أمهيـة إجنـاز أعمـال الفريـق العامـل يف       وشدَّ  -٤٥
  .املنقَّحةيف خطة العمل  املبيَّن
ــاده أنَّ وأُ  -٤٦ ــة املبـــادئ    عـــرب عـــن رأي مفـ ــة جملموعـ ــيغة النهائيـ التســـرع يف وضـــع الصـ

  يف املواضيع ذات الصلة.   بضرورة النظر بتأنٍّ التوجيهية ال ينبغي أن خيلَّ
العناصـر املشـتركة    من املهم مواصلة النظر يف وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٤٧

يف عمل الفريق العامل ويف التوصيات الواردة يف تقريـر فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري       
  .)A/68/189الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (

عرب عن رأي مفاده أنه ال غىن عن تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء       أُو  -٤٨
أجل احلفاظ علـى اسـتدامة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف         اخلارجي من
  د.األمد البعي

املبادئ التوجيهية بشأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      نَّعرب عن رأي مفاده أوأُ  -٤٩
مــن التــدابري الراميــة إىل تعزيــز اســتدامة   يف األمــد البعيــد ســتندرج ضــمن ســياق أوســع نطاقــاً  

يف املعاهـدات   الـواردة فضاء اخلارجي، وأهنا هتدف إىل دعم واستكمال اإلرشادات استخدام ال
  التوجيهية والتوصيات القائمة.واملبادئ 
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إلعـداد املبـادئ   املناسـب  األمم املتحدة هي املكان الوحيـد   نَّعرب عن رأي مفاده أوأُ  -٥٠
  رجي يف األمد البعيد.الفضاء اخلانات القواعد املتعلقة باستدامة شؤون التوجيهية ومدوَّ

مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن تأخـذ       نَّوأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أ     -٥١
  إىل الفضاء اخلارجي.الوصول  ضيِّق عليها سبلت يف االعتبار احتياجات البلدان النامية وأالَّ

ذ يف االعتبـار  ينبغي أن تأخـ  املبادئ التوجيهية نَّوأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أ  -٥٢
  عدم وضع أسلحة يف بيئة الفضاء.مبدأ 
مــع  ســقةًمشــاريع املبــادئ التوجيهيــة ينبغــي أن تكــون متَّ نَّعــرب عــن رأي مفــاده أوأُ  -٥٣

 نَّالقانون الدويل، مبا يف ذلك معاهدات األمـم املتحـدة اخلمـس املتعلقـة بالفضـاء اخلـارجي، وأ      
  .مرغوب فيه ألنشطة الفضائية أمر غرياإلفراط يف تنظيم ا

 إلزاميــةب تســلِّمأن جيــب املبــادئ التوجيهيــة  نَّوأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أ   -٥٤
اسـتدامة الفضـاء    أنَّبـ لصـاحل العـام للبشـرية مجعـاء، و    ي مـن أجـل ا  احلفاظ على الفضـاء اخلـارج  

  .اخلارجي ال ميكن أن ختضع لالعتبارات الداخلية للدول
ب تَّـ يتر الَّينبغـي أ املبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة     نَّفاده أعن رأي مالوفود  بعضوأعرب   -٥٥

ة لـ البلـدان الناميـة الـيت هلـا أنشـطة قلي      علـى  تكاليف جديدة أو فرض حواجز تقنيةعليها إضافة 
  .التأثري أو عدمية التأثري على استدامة األنشطة الفضائية

 تسـتطيع تـدابري عمليـة    املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن تشـمل     عرب عن رأي مفاده أنَّوأُ  -٥٦
  .تنفيذها الدول املرتادة للفضاء

ع املبادئ التوجيهية ينبغـي أن تكـون استشـرافية وأن تشـجِّ     عرب عن رأي مفاده أنَّأُو  -٥٧
الفضـاء  اسـتدامة شـؤون    قائمة يف وجـه التقنيات وحلول جديدة للتصدي للتحديات استخدام 

  اخلارجي يف األمد البعيد.
علـى التـدابري القائمــة   املبـادئ التوجيهيـة    تركِّــزفـاده أنـه ينبغـي أن    عـرب عـن رأي م  وأُ  -٥٨

احللــول التقنيــة الــيت مل تصــل بعــد إىل مرحلــة النضــج ينبغــي أن تعامــل علــى أهنــا    نَّبالفعــل، وأ
  ملزيد من املناقشات بني اخلرباء.مواضيع مطروحة 

مشـروع جمموعـة   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي تنقيح ترتيب وجتميع   -٥٩
  املبادئ التوجيهية.

  .املبادئ التوجيهيةينبغي تبسيط مشاريع  أنه وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -٦٠
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جـزء   أيِّمعرفـة  من املهم التوصـل إىل فهـم مشـترك بشـأن      نَّعرب عن رأي مفاده أوأُ  -٦١
  جيهية.ل املبادئ التوسيشكِّ A/AC.105/C.1/L.340الواردة يف الوثيقة  األحكاممن 
ــادة توضــيح وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــ    -٦٢ العالقــة بــني بعــض   ه جيــب زي

  مشاريع املبادئ التوجيهية وااللتزامات القانونية القائمة.  
ل إىل توافـق  صُّـ التو مـن أجـل  من الضروري مواصلة العمل  وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ  -٦٣

  ستخدمة يف املبادئ التوجيهية.امليف اآلراء بشأن تعاريف وترمجات املصطلحات 
يف املبـادئ  سـتخدم  ُت أنعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي، متاشيا مع القـانون الـدويل،   وأُ  -٦٤

  ."كيانات القطاع اخلاص" من بدالً ""الكيانات غري احلكومية عبارةالتوجيهية 
ة يف وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنـه ينبغـي أن ُتـدرج مبـادئ توجيهيـة إضـافي        -٦٥

  .A/AC.105/C.1/L.340الوثيقة  ُعرضت يفثة من مشاريع املبادئ التوجيهية اليت دَّاجملموعة احمل
مسـألة أمـن   مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة     تتنـاول عرب عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن    وأُ  -٦٦

  .بأنشطة الفضاء اخلاصةاألمهية احلامسة  التحتيةالبنيات 
مشاريع املبادئ التوجيهية ينبغي اسـتكماهلا مببـدأ تـوجيهي     اده أنَّعرب عن رأي مفوأُ  -٦٧

بأنشـطة   الَّإضايف يشجع الدول على أن تلتزم، يف أطرها القانونيـة الوطنيـة، علـى عـدم القيـام إ     
ذات طــابع ســلمي يف بيئــة الفضــاء اخلــارجي، وعلــى أن تراعــي يف ذلــك تقريــر فريــق اخلــرباء    

  الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. اءاحلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبن
وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي إنشاء مركز للمعلومـات املتعلقـة برصـد      -٦٨

الفضاء القريب مـن األرض حتـت رعايـة مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، ليكـون أداة عامليـة          
ء القريــب مــن األجســام املوجــودة يف الفضــا  عــنلتبــادل املعلومــات وجلمــع ونشــر املعلومــات  

األرض واألحداث اليت تقع فيه. ويف هذا الصـدد، ذهـب الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذا الـرأي         
اختـاذ   ُتفضـي هبـا إىل  مشـاورات غـري رمسيـة     تشـرع يف مبقدور الـدول األعضـاء أن    نَّإىل أ أيضاً

مــن الضــروري  نَّ، وأ٢٠١٥قــرار هبــذا اخلصــوص يف الــدورة املقبلــة للجنــة، يف حزيران/يونيــه 
  ون الفضاء اخلارجي.قدمي الدعم ملكتب شؤت

يف قاعــدة بيانــات عــن األجســام الفضــائية   وضــععــرب عــن رأي مفــاده أنــه ميكــن  وأُ  -٦٩
  يات الفضائية وأمنها واستدامتها.ألمان العمل مجيع البلدان، حتقيقاًمتناول 

مليـات  ن مـن خـالل ع  وَّأنَّ احلطام الفضائي قد تكعن رأي مفاده بعض الوفود وأعرب   -٧٠
فضــائية ســابقة اضــطلعت هبــا بلــدان ذات قــدرات فضــائية متقدِّمــة، وأنَّــه ينبغــي هلــذه الــدول أن   
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تقدمي الدعم بتساعد البلدان احلديثة العهد باألنشطة الفضائية على التخفيف من احلطام الفضائي 
  د.الفضاء اخلارجي يف األمد البعياستدامة أنشطة لفائدة العلمي والتكنولوجي واملايل 

املسائل القانونية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي   نَّرأي مفاده أ عرب عنوأُ  -٧١
  قش يف اللجنة الفرعية القانونية.يف األمد البعيد ينبغي أن تنا

أنــه ينبغــي وضــع بنــد جديــد يف جــدول األعمــال بشــأن         رأي مفــاده عــرب عــن وأُ  -٧٢
  االستخدام املشروع للقوة يف الفضاء.

لت إليــه جلنــة اســتخدام الفضــاء    واســتذكرت اللجنــة الفرعيــة االتفــاق الــذي توصَّــ       -٧٣
اخلارجي يف األغراض السلمية، يف دورهتا السـابعة واخلمسـني، بـأن ُتـدعى الـدول األعضـاء يف       
اللجنــة إىل تقــدمي آرائهــا بشــأن ُســبل التنفيــذ العملــي للتوصــيات الــواردة يف تقريــر اخلــرباء           

لة بضـمان أمـان العمليــات الفضـائية و/أو قـد َيتبــيَّن أهنـا مفيـدة يف هــذا       احلكـوميني الـيت هلـا صــ   
الشــأن، ويف ســياق العمــل اجلــاري الــذي يضــطلع بــه الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة     

، A/69/20الوثيقــة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، التــابع للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة (  
، A/AC.105/1080باملســامهات الــواردة يف الوثيقــة    للجنــة الفرعيــة بــت ا). ورح٣٧٤َّالفقــرة 

  عت الدول األعضاء على تقدمي مسامهاهتا قبل الدورة الثامنة واخلمسني للجنة.جَّوش
ــة أنَّ   -٧٤ ــة الفرعي ــة   والحظــت اللجن ــة العام ــد اجلمعي ــرَّرتق ــرة ق ــا   ٦، يف الفق مــن قراره
نـة نـزع السـالح واألمـن الـدويل (اللجنـة       ، أن تعقد اجتماعا خمصصـا مشـتركا بـني جل   ٦٩/٣٨

األوىل) وجلنة املسائل السياسـية اخلاصـة وإهنـاء االسـتعمار (اللجنـة الرابعـة)، يف حـدود املـوارد         
املتاحة، ملعاجلة التحديات اليت ميكن أن تواجه أمـن الفضـاء واسـتدامته، وأن تـدرج يف جـدول      

ــال املؤقَّــ  ــا بع   األعم ــدا فرعي ــدورهتا الســبعني بن ــوان ت ل ــاع املخصَّــ "ن ــني  االجتم ص املشــترك ب
يف إطـار   "اللجنتني األوىل والرابعة بشأن التحديات اليت ميكن أن تواجه أمن الفضاء واسـتدامته 

  ".نزع السالح العام الكامل"البند املعنون 
 م إىل اللجنـة، يف دورهتـا الثامنـة واخلمسـني،    جنة الفرعية إىل األمانة أن تقـدِّ وطلبت الل  -٧٥
ص املشـترك وأن تبلـغ اللجنـة بشـكل ذلـك      أعمال التحضري هلذا االجتماع املخصَّ بشأنرا تقري

 وأيِّ رتقبــةاملذلك بشــأن نتــائج االجتمــاع وكــ، املرتقبــة وإجراءاتــه هاالجتمــاع وجــدول أعمالــ
  ية.على امليزانعة متوقَّآثار 
/فرباير، تقريــَر الفريــق وأقــرَّت اللجنــة الفرعيــة يف جلســتها [...]، املعقــودة يف [...] شــباط  - ٧٦
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