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    مقدِّمة  - الًَوأ  
فقــت جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف التقريــر عــن دورهتــا اتَّ  -١

، يف التوصـيات  ٢٠١٥ دورهتا الثامنـة واخلمسـني، يف عـام    السابعة واخلمسني، على أن تنظر، يف
الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بالشفافية وبناء الثقـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي     

)A/68/189       ـا )، هبـدف حتديـد التوصـيات الــيت ميكـن، إىل أقصـى مـدى ممكــنتكييفهـا مــع  عملي ،
اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد عمومـا،        ضمان سـالمة العمليـات الفضـائية و   

  ).٣٧٣، الفقرة A/69/20هلذا الغرض (الوثيقة  فعَّالةً واليت ميكن أن تكون أداةً
، دعا األمني العـام الـدول األعضـاء يف    ٢٠١٤متوز/يوليه  ٣١شفوية بتاريخ  مذكِّرةويف   -٢

 تشـرين األول/  ٢٠م، حبلـول  دِّإىل أن تقـ  جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية     
، آراءها بشأن طرائق االستفادة العملية من التوصيات. وقـد أعـدَّت األمانـة هـذه     ٢٠١٤أكتوبر 

  ل األعضاء استجابةً لتلك الدعوة.رة على أساس الردود الواردة من الدوكِّاملذ
    

      اردة من الدول األعضاء يف اللجنةالردود الو  - ثانياً  
    انياأمل    

  [األصل: باإلنكليزية]
      ]٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٢٧[

    طرائق االستفادة العملية من التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني    
ه فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين     دَّد أملانيا اإلعراب عن تقـديرها للتقريـر الـذي أعـ    جتدِّ  

م دِّشــطة الفضــاء اخلــارجي. فالتوصــيات الــواردة فيــه تقــ      بتــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أن   
من أجل احلفاظ على الفضاء اخلارجي لألغراض السلمية من خالل تعزيز أمـن   قيِّمةإرشادات 

  اء اخلارجي بطريقة آمنة ومسؤولة.الفضاء واالضطالع بأنشطة الفض
ــة ز االضــطالع باألنشــطة يف الفضــاء اخلــارجي ب زِّوتســهم التــدابري الــيت تعــ    طريقــة آمن

ــة يف اســتخدام الفضــاء اخلــارجي،        ــاء الثق ــق الشــفافية وبن ومســتدامة بالدرجــة نفســها يف حتقي
فريــق اخلــرباء احلكــوميني هبــذا التــرابط األساســي. وهــو تــرابط     أقــرَّوالعكــس بــالعكس. وقــد  

ة أنشـطة  د أيضا يف التطابق اجلزئي بني البنود اليت ينظر فيها الفريق العامل املعين باسـتدام سَّيتج
الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد والتدابري اليت اقترحها فريق اخلرباء احلكـوميني. وجيـري تنـاول    
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أشكال خمتلفة لتبادل املعلومات يف كال السياقني، وُيعترب املضي يف تطـوير قواعـد السـلوك الـيت     
  ن الفضاء.ديف االستدامة وكذلك أمز سالمة العمليات الفضائية مسامهة يف حتقيق هزِّتع

ز االضـطالع باألنشـطة الفضـائية بطريقـة     زِّمناقشة بعض التـدابري الـيت تعـ    حالياوجتري   
آمنة وخالية من التـداخل يف إطـار الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف          

يـق اخلـرباء   األمد البعيد، الذي قد يستند، يف أعماله املقبلة، إىل التوصـيات الـواردة يف تقريـر فر   
). وخارج نطاق الفريق العامل، ينبغي النظر يف استهالل عمليـة أخـرى   A/68/189احلكوميني (

ــة التوصُّــ  مــن أجــل وضــع القو  عــد املوضــوعية  ل إىل نظــام مــن القوا اعــد املتعلقــة بالســالمة بغي
ز الســالمة يف الوصــول إىل الفضــاء اخلــارجي والعــودة منــه، وكــذلك يف  زِّواملتماســكة الــيت تعــ

  ادي وتداخل الترددات الراديوية.العمليات الفضائية، وذلك بتفادي التداخل امل
هذه البنـود جيـب تناوهلـا يف نطـاق جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف          وتعتقد أملانيا أنَّ  

ــَق اإلطــار      وميــسُّاألغــراض الســلمية.   ــدابري الســالمة تطبي ــد مــن األســئلة املتعلقــة بوضــع ت العدي
الواليـة   الـذي حيكـم أنشـطة الفضـاء اخلـارجي وزيـادة تعزيـزه. وينبغـي أن تظـلَّ          التنظيمي احلايل

ي لآلثـار التنظيميـة املترتبـة علـى أنشـطة الفضـاء اخلـارجي هـي         لة يف التصدِّاألساسية للجنة املتمثِّ
رات ملعاجلـة االعتبـا   داًلـة جيِّـ  االعتبار الرئيسي الذي يوجِّه عملـها يف الفتـرة املقبلـة. واللجنـة مؤهَّ    

  ة الفضائية بطريقة آمنة ومسؤولة.التقنية وكذلك القانونية الالزمة لضمان االضطالع باألنشط
    

    الواليات املتحدة األمريكية    
  [األصل: باإلنكليزية]

      ]٢٠١٤تشرين األول/أكتوبر  ٣٠[
    مةدِّمق

ادة م وجهــات نظرهــا بشــأن كيفيــة االســتفدِّالواليــات املتحــدة األمريكيــة أن تقــ يســرُّ  
من التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقـة   ياعمل

)، يف سياق العمـل املتواصـل الـذي    A/68/189يف أنشطة الفضاء اخلارجي التابع لألمم املتحدة (
للجنـة  بعيـد التـابع   يضطلع به الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد ال 

  الفرعية العلمية والتقنية.
وتواصل الواليات املتحدة دعم الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي    

يف األمد البعيد، الذي أنشـأته اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة التابعـة للجنـة اسـتخدام الفضـاء          
، ٢٠١٠للجنـة الفرعيـة، يف عـام    بعة واألربعـني  اخلارجي يف األغراض السلمية، يف الدورة السا
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ــ ــة بشــأن      وترحِّ ــادئ التوجيهي ــق العامــل بإدمــاج جمموعــة مشــاريع املب ــيس الفري ــاقتراح رئ ب ب
ــد (     ــد البعيـ ــارجي يف األمـ ــاء اخلـ ــطة الفضـ ــتدامة أنشـ ــة )، املؤرA/AC.105/2014/CRP.5َّاسـ خـ

ن يكــون مشــروع املبــادئ . وحيــدو الواليــات املتحــدة أمــل كــبري يف أ٢٠١٤حزيران/يونيــه  ٣
  .٢٠١٦ة العامة العتماده، يف عام لالعتماد من اللجنة، ولإلحالة إىل اجلمعي التوجيهية جاهزاً

ل إليـه فريــق  وافق التـارخيي يف اآلراء الــذي توصَّـ  ب الواليـات املتحـدة أيضــاً بـالت   وترحِّـ   
فضــاء اخلــارجي. وكانــت اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة ال  

الدراسة اليت أجراها فريق اخلرباء احلكوميني متثـل فرصـة فريـدة إلرسـاء توافـق يف اآلراء بشـأن       
أمهية التدابري الطوعية والعملية للشفافية وبناء الثقة وأولويتها فيما يتعلق بضمان اسـتدامة البيئـة   

  اء للدول كافة.ار واألمن يف الفضالفضائية وسالمتها وكذلك تعزيز االستقر
ــات املتحــدة أ  ويســرُّ   ــت، يف دورهتــا ا   نَّالوالي ــة رحَّب ــة العام ــة والســتني يف  اجلمعي لثامن

رة األمــني العــام الــيت أحالــت تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري ، مبــذك٢٠١٣ِّ عــام
ألعضـاء علـى   )؛ وشـجَّعت الـدول ا  A/68/189الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (

، على استعراض وتنفيذ التدابري املقترحة لكفالـة الشـفافية   ياممكن عمل أن تعمل، إىل أقصى حدٍّ
ــبة وعلــى أســاس طــوعي            ــات الوطنيــة املناس ــق اآللي ــر عــن طري ــة الــواردة يف التقري ــاء الثق وبن

م التقريـر علـى   مِّـ سق مع املصاحل الوطنية للدول األعضاء؛ وطلَبت إىل األمني العـام أن يع يتَّ ومبا
سائر الكيانـات واملؤسسـات املعنيـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة (مبـا يف ذلـك اللجنـة) لكـي            

ــنَّ ــذ الفعَّــ     يتس ال للنتــائج والتوصــيات الــواردة يف التقريــر،    ى هلــا تقــدمي املســاعدة بشــأن التنفي
  )١(االقتضاء.  حسب

ملتاحة لكي تبدي آراءهـا بشـأن:   ب الواليات املتحدة بالفرصة اويف هذا السياق، ترحِّ  
دها فريـق اخلـرباء احلكـوميني ذات الصـلة بأعمـال اللجنـة،       دَّتدابري الشفافية وبناء الثقـة الـيت حـ   

وخباصة الفريق العامل املعين باستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد التـابع للجنـة؛        
فية وبناء الثقة أوصى هبـا الفريـق؛ واعتبـارات    نة بشأن الشفاوتنفيذ الواليات املتحدة لتدابري معيَّ

  الفريق. عملموجَّهة إىل اللجنة بشأن كيفية تعزيز 
    

───────────────── 
  .٦٨/٥٠قرار اجلمعية العامة  )١(  



 

V.14-07431 5 
 

A/AC.105/1080 

  دها فريق اخلرباء احلكوميني ذات األمهية دَّتدابري الشفافية وبناء الثقة اليت ح
  بالنسبة إىل اللجنة، وتنفيذها من جانب الواليات املتحدة

  
كــوميني املعــين بتــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة   ُيســلِّم تقريــر فريــق اخلــرباء احل   

تدابري الشفافية وبناء الثقة يف الفضاء اخلارجي ميكن أن تزيـد مـن سـالمة     نَّالفضاء اخلارجي بأ
ــة       ــها واســتقرارها كمــا ميكــن أن تســهم يف تنمي ــادة واســتدامتها وأمن ــات الفضــائية املعت العملي

يـة بـني الـدول والشـعوب. وتعتقـد الواليـات       دِّالعالقـات الو التفاهم املتبادل وكـذلك يف تعزيـز   
ة مــن األجــزاء ذات الصــلة مــن دَّتــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة الــواردة أدنـاه (املســتم  نَّاملتحـدة أ 

)) ذات أمهيـة كـبرية بالنسـبة إىل أعمـال اللجنـة،      A/68/189دة يف تقريـر الفريـق (  الفقرات احملـدَّ 
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.عين باستدامة أنشطة وخصوصا الفريق العامل امل

    
    تبادل املعلومات بشأن السياسات الفضائية

من تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين بتـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة       ٣٧الفقرة  تنصُّ  
  نشطة الفضاء اخلارجي على ما يلي:يف أ

اســـتراتيجياهتا الوطنيـــة يف جمـــال ينبغـــي للـــدول أن تنشـــر معلومـــات عـــن سياســـاهتا و   
أن تنشــر معلومــات عــن أحباثهــا الرئيســية املتعلقــة    وينبغــي للــدول أيضــاً …  الفضــاء

بالفضــاء اخلـــارجي وبراجمهـــا للتطبيقـــات الفضـــائية مـــن أجـــل بنـــاء منـــاخ مـــن الثقـــة  
واالطمئنان بني الدول بشأن املسائل العسكرية وغري العسكرية. وينبغـي أن يـتم ذلـك    

  دة األطراف.دِّزامات احلالية املتعاللتل وفقاً
سق هذا التدبري مع سنوات اخلربة الطويلة اليت اكتسبتها اللجنـة يف تبـادل املعلومـات    تَّي  

فيمــا بــني الــدول األعضــاء بشــأن سياســاهتا واســتراتيجياهتا وحبوثهــا وبــرامج تطبيقاهتــا يف جمــال 
هـذا النـوع مـن التبـادالت. وباإلضـافة      الفضاء اخلارجي. وينبغي للجنة أن تظل حمفال لـتمكني  

إىل ذلــك، ينظــر الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد يف   
الفضــاء املبــادئ التوجيهيــة ذات الصــلة بتبــادل اخلــربات واملعلومــات املتعلقــة باســتدامة أنشــطة  

  اخلارجي يف األمد البعيد.
ــ   ا التــــدبري عــــن طريــــق نشــــر املبــــادئ واألهــــداف   ذ الواليــــات املتحــــدة هــــذ وتنفِّــ

واالستراتيجيات فيما خيص أنشطتها الفضائية الوطنية، مثل السياسة الوطنية للواليـات املتحـدة   
. كمــا تشــارك الواليــات املتحــدة يف احلــوارات الثنائيــة   ٢٠١٠بشــأن الفضــاء اخلــارجي لعــام  

 دِّفضـاء، وهـو مـا يتـيح الفرصـة للـر      بشأن الفضاء مع جمموعة من الدول األخـرى الـيت ترتـاد ال   
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علــى األســئلة املتعلقــة ببيانــات السياســة العامــة املنشــورة حلكومــة الواليــات املتحــدة وتقــارير     
  مة إىل كونغرس الواليات املتحدة.دَّالسلطة التنفيذية املق

    
    تبادل املعلومات واإلخطارات فيما يتعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي

  ر اخلرباء احلكوميني على ما يلي:تقريمن  ٣٩الفقرة  تنصُّ  
ــة األساســية لألجســام          ــارامترات املداري ــات بشــأن الب ــادل املعلوم ميكــن أن يســاعد تب

د تشــمل ة أكــرب. وقــع األجســام الفضــائية بدقَّــ املوجــودة يف الفضــاء اخلــارجي يف تتبُّــ 
  دة ما يلي:التدابري احملدَّ

جســـام الفضـــائية والقيـــام، قـــدر معلومـــات عـــن العناصـــر املداريـــة لألتبـــادل   (أ)  
اإلمكـان، بتــوفري إخطــارات بشــأن االلتحامــات املداريــة احملتملــة الــيت تشــمل مركبــات فضــائية  

  نيني من احلكومات والقطاع اخلاص؛ي املركبات الفضائية املعشغِّلمل
تزويد األمم املتحدة مبعلومات التسجيل يف أقرب وقت ممكـن، وفقـا التفاقيـة      (ب)  

ــة يف الفضــاء اخلــارجي (  تســجيل األ ــة  ١٩٧٥جســام املطلق ــة العام ــرار اجلمعي ، ٦٢/١٠١) وق
ليـــة يف تســـجيل املعنــون "توصـــيات بشــأن تعزيـــز ممارســـة الــدول واملنظمـــات احلكوميــة الدو    

  األجسام الفضائية"؛
  سجالت الوطنية لألجسام الفضائية.الطالع اجلمهور على اإتاحة   (ج)  
عملها بشأن تبـادل املعلومـات عـن األنشـطة الفضـائية،      هذا التدبري يهم اللجنة بسبب   

مبــا يف ذلــك عمــل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي التــابع لألمانــة بشــأن االحتفــاظ بســجل     
باألجسام الفضائية مقدَّم من الدول األطـراف يف اتفاقيـة تسـجيل األجسـام املطلقـة يف الفضـاء       

بــأحوال الفضــاء" أحــد املواضــيع   اخلــارجي. وكانــت "أدوات دعــم التعــاون يف جمــال التوعيــة  
ــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء         ــق العام ــا الفري الرئيســية املدرجــة صــراحة لكــي ينظــر فيه

فريق اخلـرباء بـاء التـابع للفريـق      نَّاخلارجي يف األمد البعيد يف إطار اختصاصاته. ويف الواقع، فإ
ــة ذات الصــلة   العامــل أصــدر عــدداً  ــادئ التوجيهي دة يف هــذا باملواضــيع احملــدَّ  مــن مشــاريع املب

ها الفريــق العامــل فيمــا خيــص هــذه دَّالتقريــر. وميكــن للمبــادئ التوجيهيــة املتفــق عليهــا الــيت أعــ
حنــو تنفيــذ هــذه التــدابري، علــى النحــو الــذي أوصــى بــه فريــق   عمليــةً ل خطــوةًاملواضــيع أن متثِّــ

  نشطة الفضاء اخلارجي.الثقة يف أ اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء
د الواليـــات املتحـــدة باتفاقيـــة ذ الواليـــات املتحـــدة هـــذه التـــدابري اليـــوم. وتتقيَّـــفِّـــوتن  

التسجيل، حيـث تقـدِّم معلوماهتـا إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي، وتتـيح بيانـات سـجل           
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. كمـا  https://usspaceobjectsregistry.state.govالواليات املتحدة من خالل موقعهـا الشـبكي   
ملســـجَّلني ا www.space-track.orgم الواليـــات املتحـــدة إىل مســـتخدمي املوقـــع الشـــبكي  قـــدِّت

ركبــات الفضــائية ي املمشــغِّلبــارامترات املــدار األساســية لألجســام الفضــائية، وتقــدِّم إىل ســائر 
إخطارات باالقتراب الشديد، على أساس طارئ وحسب الطلب، فيما خيص أخطـار التصـادم   

ــات الفضــائية واحلطــام الفضــائي. وتقــ      ــا ســائر املركب ــيت تثريه ــات املتحــدة  دِّاحملتمــل ال م الوالي
ــران منقَّحــة إىل امل  ــديرات اقت ــع األجســام الفضــائ    شــغِّلتق ــات تفصــيلية عــن مواق ــيح بيان ية ني تت

  إلخطار االقتراب الشديد األول. استجابةً
  من التقرير على ما يلي: ٤٠لفقرة ا تنصُّو  
ملعاهـدة الفضـاء اخلـارجي، ينبغـي للــدول علـى الفـور إبـالغ الـدول األخــرى أو          اًوفقـ   

األمني العـام لألمـم املتحـدة بـأي ظـواهر تكتشـفها يف الفضـاء اخلـارجي، مبـا يف ذلـك           
ــاة املالحــني   كِّاألخــرى، ميكــن أن تشــ   القمــر واألجــرام الســماوية   ــى حي ل خطــرا عل

الفضائيني أو صحتهم أو على نشـاط الـرحالت الفضـائية البشـرية. وينبغـي للـدول أن       
تنظــر أيضــا يف القيــام، علــى أســاس طــوعي، بتقــدمي معلومــات يف الوقــت املناســب إىل 

طبيعيــة الــيت ي املركبــات الفضــائية احلكــوميني وغــري احلكــوميني عــن الظــواهر ال مشــغِّل
ــارج      ــاء اخلـ ــاف الفضـ ــاركة يف استكشـ ــائية املشـ ــات الفضـ ــر باملركبـ ــن أن تضـ ي ميكـ

  واستخدامه يف األغراض السلمية.
يرتبط هذا التدبري أساسا بتبادل معلومات طقس الفضاء، وهو أحد املواضيع الرئيسـية    

اخلـارجي يف   املدرجـة صـراحة لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء           
فريــق اخلــرباء جــيم التــابع للفريــق العامــل  نَّاألمــد البعيــد يف إطــار اختصاصــاته. ويف الواقــع، فــإ

فـق  أصدر عددا من مشاريع املبادئ التوجيهية ذات الصلة هبذا التدبري. وميكن ملبدأ توجيهي متَّ
حنـو تنفيـذ تـدبري     يـةً عمل ل خطـوةً عليه من إعداد الفريق العامـل فيمـا خيـص هـذا التـدبري أن ميثِّـ      

ن يف تقريــر فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء مبــيَّ
م احملــرز يف تنفيــذ هــذا دُّلــدى اللجنــة فرصــة ملناقشــة التقــ نَّاخلــارجي. وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإ

بطقـس الفضـاء يف جـدول أعمـال     التدبري واملبـادئ التوجيهيـة احملتملـة مـن خـالل البنـد املتعلـق        
  نتها الفرعية العلمية والتقنية.جل

وتنفِّذ الواليات املتحدة هذا التدبري من خـالل تـوفري اإلنـذارات بشـأن طقـس الفضـاء         
  .www.swpc.noaa.govالشبكي عن طريق املوقع 
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دعــم ســالمة رحالهتــا الفضــائية البشــرية،       وتقــوم الواليــات املتحــدة، باإلضــافة إىل     
األدىن من أخطار ارتطام األجسام الفضـائية   دِّبالتعاون أيضاً مع الصني من أجل التقليل إىل احل

م الواليـات املتحـدة   دِّة البشرية. فعلى سبيل املثـال، تقـ  على براجمهما اخلاصة بالرحالت الفضائي
  بعثات شنتزو التابعة للصني.صاحل إخطارات االقتراب الشديد إىل الصني ل

    
    من املخاطر احلدإخطارات 

  من التقرير على ما يلي:   ٤٢الفقرة  تنصُّ  
ممكـن، بإخطـار الـدول     ينبغي للـدول أن تقـوم، يف الوقـت املناسـب، وإىل أقصـى حـدٍّ        

سـام  د سـالمة طـريان األج  رة قد تسفر عن أخطـار هتـدِّ  مناورات مقرَّ ر بأيِّاليت قد تتأثَّ
  ئية التابعة لدول أخرى.الفضا

كان اإلخطار باملناورات أحد املواضيع املدرجة لكي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل املعـين        
ــق       ــد يف إطــار اختصاصــاته. وقــد درس فري باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي

املسـار، حسـب    تنسـيق التغـيريات يف   نَّأ وقـرَّر اخلرباء باء التـابع للفريـق العامـل هـذا املوضـوع      
مـن   هامـا  اًل جانبـ ني و/أو املنظمات املسؤولة عن تقـدير االقتـران ميثِّـ   شغِّلاالقتضاء، مع سائر امل

ه دَّجوانب عملية تقدير االقتران. وميكن إلدراج هذا املفهـوم يف مبـدأ تـوجيهي متفـق عليـه ُيعـ      
النحـو الـذي أوصـى بـه فريـق       حنو تنفيذ هذا التـدبري، علـى   عمليةً ل خطوةًالفريق العامل أن ميثِّ

  الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء
ــو   ــات املتحــدة مل فِّوت ــاالقتراب    شــغِّلر الوالي ــات الفضــائية األخــرى إخطــارات ب ي املركب

ريهـا سـائر   الشديد على أساس طارئ وحسب الطلب فيما يتعلق بأخطار التصادم احملتملة اليت تث
ــران منقَّحــة إىل   دِّاملركبــات الفضــائية واحلطــام الفضــائي. وتقــ   م الواليــات املتحــدة تقــديرات اقت

ني تتيح بيانات تفصيلية عن مواقع األجسام الفضـائية اسـتجابةً إلخطـار االقتـراب الشـديد      شغِّلامل
حـة أن تسـاعد علـى    األول فيما يتعلـق بأخطـار االصـطدام احملتملـة. وميكـن هلـذه التقييمـات املنقَّ       

ــاءة   ــةضــمان كف ــة ينفِّــ   وفعالي ــاورات مراوغ ــاونون.   ذها مشــغِّأي من ــات الفضــائية املتع لو املركب
وتستخدم الواليات املتحدة معلوماهتا يف جمـال التوعيـة بـأحوال الفضـاء، مبـا يف ذلـك املعلومـات        

يل مركباهتـا الفضـائية   اليت تتلقاها يف إطار برناجمهـا الـدويل للتوعيـة بـأحوال الفضـاء، لـدعم تشـغ       
  حبيث ال تشكل أي خطر على سالمة الطريان الفضائي لألجسام الفضائية للدول األخرى. 



 

V.14-07431 9 
 

A/AC.105/1080 

  من التقرير على ما يلي:   ٤٣الفقرة  تنصُّو  
ينبغي للدول أن تدعم وضع وتنفيذ تدابري لتبادل املعلومات مـع مجيـع الـدول الـيت قـد        

عة اليت تنطـوي علـى خطـورة شـديدة والـيت حيتمـل       ر بعمليات إعادة الدخول املتوقَّتتأثَّ
ب فيها اجلسم الفضـائي العائـد أو املـواد املتخلفـة مـن عـودة اجلسـم الفضـائي         أن يتسبَّ

ــوُّ    ــذه   إىل الغــالف اجلــوي يف حــدوث ضــرر كــبري أو تل ــا هب ث إشــعاعي، وأن ختطره
 توجَّه هـذه اإلخطـارات أيضـاً   ميكن أن العمليات يف الوقت املناسب وقدر اإلمكان. و
  إىل األمني العام واملنظمات الدولية ذات الصلة.

كان اإلخطـار بإعـادة الـدخول أحـد املواضـيع املدرجـة لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل              
املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد يف إطـار اختصاصـاته. وقـد درس فريـق        

مـن خمـاطر عمليـات إعـادة      دِّالتركيـز علـى احلـ   اخلرباء باء التابع للفريق العامل هذا املوضـوع مـع   
الدخول املتحكَّم فيها على الناس واملمتلكـات، والحـظ الصـعوبة يف تـوفري اإلخطـارات بالنسـبة       

فق إىل عمليات إعادة الدخول غري املتحكَّم فيها. وميكن إلدراج هذا املفهوم يف مبدأ توجيهي متَّ
عملية حنو تنفيذ هذا التدبري، على النحو الذي أوصى بـه  ه الفريق العامل أن ميثل خطوة دَّعليه يع

  فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. 
م الواليات املتحدة إخطارات إىل الطيارين والبحـارة العـاملني يف املنـاطق املتـأثرة     دِّوتق  

طارات بشأن حاالت إعادة الدخول غري املتحكَّم فيهـا  حباالت إعادة الدخول، وقد قدَّمت إخ
 نَّيف احلـاالت الـيت ُيقـدَّر فيهـا أ     فيما خيص عدة أجسام فضـائية تابعـة للواليـات املتحـدة، حـىت     

دارة الوطنيـة للمالحـة   إلا نَّاملخاطر على السالمة العامة ضئيلة للغاية. وباإلضـافة إىل ذلـك، فـإ   
تحـدة (ناسـا) عضـو يف جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت         اجلوية والفضاء يف الواليـات امل 

واملعنية باحلطام الفضائي، اليت لديها إجراءات من أجل اإلخطار بأحداث إعـادة الـدخول الـيت    
  خماطر عالية، ورصد تلك األحداث. تنطوي على

  من التقرير على ما يلي: ٤٤لفقرة ا تنصُّو  
ناسب وقـدر اإلمكـان، بإخطـار مجيـع الـدول الـيت       ينبغي للدول أن تقوم، يف الوقت امل  

ر باألحداث املرتبطة باألخطار الطبيعية واألخطار النامجة عن األنشـطة البشـرية   قد تتأثَّ
د ســالمة طــريان األجســام الفضــائية. وقــد تشــمل هــذه األخطــار مــا يــرتبط    الــيت هتــدِّ

إىل زيـادة كـبرية    يبقصور األجسام الفضائية أو فقـدان السـيطرة الـذي ميكـن أن يـؤدِّ     
أو اصـطدام بـني   يف احتمال حدوث عملية إعادة دخـول تنطـوي علـى خطـورة عاليـة      

  األجسام الفضائية.
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تشارك الواليات املتحدة يف احلمـالت السـنوية الختبـار إعـادة الـدخول التابعـة للجنـة          
ة الـدخول  التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي فيمـا خيـص عمليـات إعـاد    

غري املتحكَّم فيها لألجسام الفضائية. وتشمل األمثلة احلديثـة حلمـالت اختبـار إعـادة الـدخول      
التابعة للجنة املذكورة الرصد التعاوين حلاالت إعادة الدخول غري املتحكَّم فيهـا لسـاتل أحبـاث    

، ٢٠١١ام الغالف اجلـوي العلـوي التـابع للواليـات املتحـدة، وسـواتل روسـات األملانيـة يف عـ         
، وسـاتل البعثـة املعنيـة حبقـل جاذبيـة      ٢٠١٢غرونـت يف عـام   -ومركبة الفضاء الروسية فوبوس

  .٢٠١٣ة الفضاء األوروبية يف عام األرض وبثبات حالة دوران احمليطات التابع لوكال
رة، وكـذلك إىل اجملتمـع الـدويل    كما قدَّمت الواليـات املتحـدة معلومـات إىل الـدول املتـأثِّ       
 ) يف كـانون الثـاين/  USA-193، فيما يتعلق خبلل أصاب ساتل تابع للواليات املتحدة (نطاقاً األوسع

  .٢٠٠٩يف شباط/فرباير  ٣٣يريديوم وإ ٢٢٥١، واصطدام الساتلني كوزموس ٢٠٠٨يناير 
  على ما يلي: ٤٥الفقرة  تنصُّو  
املراحــل املداريــة  يف مــدارها أو حتلِّــقألي مركبــة فضــائية  تعمَّــدينبغــي تفــادي التــدمري امل  

. يعمِّــر طــويالً د حطامــاًلِّــملركبــات اإلطــالق وغــري ذلــك مــن األنشــطة الضــارة الــيت تو  
، ينبغي أن تبلـغ الـدول غريهـا مـن الـدول      متعمَّدر ضرورة حدوث انفصال رَّوعندما تتق

تخذ لكفالـة حـدوث التـدمري    ر خبططها، مبا يف ذلك بالتـدابري الـيت سـتُّ   اليت حيتمل أن تتأثَّ
من العمر املـداري للحطـام النـاجم     دِّعلى ارتفاعات منخفضة بالقدر الكايف للح تعمَّدامل

عن ذلك. وينبغـي أن تـتم مجيـع اإلجـراءات وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام          
، ٦٢/٢١٧الفضائي اليت وضعتها األمم املتحدة، كمـا أقرهتـا اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا      

  اء اخلارجي يف األغراض السلمية".يل يف استخدام الفضاملعنون "التعاون الدو
د هـذا التـدبري املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها اللجنـة،           يؤيِّ  

. وميكن للجنة أن تواصل رصد تنفيذه من خـالل بنـد   ٤وعلى وجه اخلصوص املبدأ التوجيهي 
  أعماهلا اخلاص باحلطام الفضائي. جدول

مت إخطـارات دبلوماسـية بـاخلطط    دَّالواليـات املتحـدة هـذا التـدبري عنـدما قـ       ذتفَّـ وقد ن  
مت الواليــات املتحــدة دَّ. وقــ٢٠٠٨شــباط/فرباير  يف USA-193ص مــن الســاتل لُّالراميــة إىل الــتخ

ص وما بعده بشأن تدابري ختفيف احلطـام الفضـائي املتصـلة    لُّضا إحاطات عن مرحليت ما قبل التخأي
ــتخ  . وتتســق أنشــ USA-193بالســاتل  ــذا ال ــات املتحــدة يف ه ــة  لُّطة الوالي ــادئ التوجيهي ــع املب ص م

لتخفيــف احلطــام الفضــائي الــيت وضــعتها جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام   
  .تعمَّدها اللجنة بشأن التدمري املالفضائي واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعت
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  واقع اإلطالق الفضائي وزيارهتااالتصال مب
  من التقرير على ما يلي:   ٤٧و ٤٦الفقرتان  تنصُّ  
ميكــن للزيــارات التعريفيــة الطوعيــة أن تتــيح فرصــاً لتحســني الفهــم الــدويل للعمليــات     

واإلجراءات اليت تقوم هبـا دولـة فيمـا يتعلـق باألنشـطة الفضـائية العسـكرية واملزدوجـة         
  ضع وتنفيذ اإلخطارات واملشاورات.فر سياقا لواالستخدام، كما ميكن أن تو

وُتشــجَّع الــدول، أخــذاً يف االعتبــار املــادة العاشــرة مــن معاهــدة الفضــاء اخلــارجي            
ــة    دِّوااللتزامــات األخــرى املتعــ  دة األطــراف، علــى النظــر علــى أســاس طــوعي يف تلبي

فضـائية ومراكـز   طلبات اخلرباء لزيارة املرافق الفضائية [مبـا يف ذلـك مواقـع اإلطـالق ال    
القيادة والتحكم وغريها من مرافق عمليات الـبىن التحتيـة للفضـاء اخلـارجي]. وميكـن      

  ز التوعية باحلالة الفضائية.أن تشمل هذه الزيارات مراك
اللجنة نفسها ال تضـطلع بـدور يف ترتيـب الزيـارات التعريفيـة فيمـا        نَّعلى الرغم من أ  

عامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد الفريــق ال نَّبــني الــدول األعضــاء، فــإ
ع علـى التبـادل الـروتيين للمعلومـات. وميكـن تعزيـز قيمـة        جِّالبعيد ينظر يف مبادئ توجيهية تشـ 

عمليات تبادل املعلومات هـذه إذا أتيحـت للخـرباء الفرصـة لزيـارة مراكـز العمليـات الفضـائية         
  ية إىل تفادي االصطدام.لية الراملالطالع على اإلجراءات التشغي

دة األطـراف فيمـا يتعلـق بنقـل التكنولوجيـا      دِّللقانون واللوائح وااللتزامات املتعـ  ووفقاً  
ب الواليات املتحدة بانتظام بزيارات يقـوم هبـا مراقبـون دوليـون إىل     حِّتحدة، تريف الواليات امل

وبوطيــة التابعــة لــإلدارة  مراكــز عمليــات الــرحالت الفضــائية البشــرية واملركبــات الفضــائية الر  
الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا) واإلدارة الوطنيـة لدراسـة احمليطـات والغـالف اجلـوي.      
كمــا دعــت الواليــات املتحــدة خــرباء حكــوميني عســكريني ومــدنيني لزيــارة مركــز عمليــات    

ــاب     ــادة مركبــات الفضــاء التــابع لــوزارة الــدفاع ومركــز العمليــات الفضــائية املشــتركة الت ع للقي
  نشطة التعاون يف اجملال العسكري.االستراتيجية للواليات املتحدة كجزء من أ

    
    التعاون الدويل

  على ما يلي: ٥١و ٤٩الفقرتان  تنصُّ  
جلميـع   الدويل يف استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية أساسـاً  ر التعاونُفِّيو  

ضطالع بأنشطة الفضـاء اخلـارجي و/أو   الدول من أجل تطوير وتعزيز قدراهتا على اال
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سـواء بـني الـدول    االستفادة منها. وميكن للتعاون الدويل يف املشاريع العلمية والتقنية، 
  الفضاء، أن يسهم يف بناء الثقة. الدول اليت ال ترتادو بني أاليت ترتاد الفضاء 

يف حتقيـق أهـدافها املشـروعة    أمة  كلِّ لتعزيز حقِّ هامةً الدويل وسيلةً ... وُيَعدُّ التعاونُ  
  لة يف االستفادة من تكنولوجيا الفضاء من أجل تنميتها ورفاهها.  املتمثَّ

لـذلك أمهيتــه فيمـا يتعلــق بأعمــال اللجنـة الفرعيــة القانونيــة يف بنـد جــدول أعماهلــا      نَّإ  
املعنون "استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه      
يف األغراض السلمية." ومتاشياً مع خطة العمل، حتيط اللجنة الفرعيـة علمـاً مبجموعـة اآلليـات     

إىل فهـم جملموعـة آليـات التعـاون      التوصُّلدولية اليت تستخدمها الدول األعضاء بغية التعاونية ال
اليت تستخدمها الدول واملنظمات الدولية، وتوقيت تفضيل الـدول لآلليـات املختلفـة وأسـبابه.     
وسوف تكون هذه املعلومات مفيدة للدول األعضاء خالل نظرها يف اآلليات ذات الصلة مـن  

التعـاون املقبلـة يف جمـال اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية.         أجل تيسري جهـود  
، أي ٢٠١٧سـنة   نَّهذا البند حسن التوقيت بصورة خاصـة بـالنظر إىل أ   نَّويف هذا الصدد، فإ

اخلمسـني  السنة األخرية للنظر يف هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، ُتصـادف الـذكرى السـنوية         
  ملعاهدة الفضاء اخلارجي.

باإلضافة إىل ذلك، يـدرس الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي         و  
يف األمد البعيد مشروع املبادئ التوجيهية ذات الصلة بالتعاون الدويل. وميكن لتشجيع الـدول  

ر فِّمبــدأ تــوجيهي للفريــق العامــل أن يــوبنشــاط علــى املشــاركة يف التعــاون الــدويل مــن خــالل  
 للدول ذا صلة بتوصـيات فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري الشـفافية وبنـاء         عمليا اًتوجيه

  الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي.
تطبيق هذا التدبري من خالل طائفة واسعة مـن اآلليـات    حالياوتتوىل الواليات املتحدة   

لنسـبة إىل اإلدارة الوطنيـة   دة األطراف الـيت ُتسـتخدم لتعزيـز التعـاون الـدويل. وبا     دِّالثنائية واملتع
ــة حامســة مــن أجــل وفائهــا     لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي، يتَّ   ــدويل بأمهي ســم التعــاون ال

مبهمتــها. وتقــيم اإلدارة الوطنيــة لدراســة احمليطــات والغــالف اجلــوي شــراكات علــى الصــعيد    
فضـاء وكـذلك   الثنائي مع نظراء يف مجيع أحناء العامل بشـأن تبـادل بيانـات رصـد األرض مـن ال     

د األطـراف مـن خـالل الفريـق املخـتص برصـد       البعثات الساتلية املشتركة، وعلى الصعيد املتعدِّ
صـاد اجلويـة، يف   األرض واللجنة املعنية بسواتل رصد األرض وفريق التنسيق املعين بسواتل األر

  مجلة حمافل أخرى.
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  من التقرير على ما يلي: ٥٥لفقرة ا تنصُّو  
دة األطــراف لبنــاء القــدرات يف جمــال العلــوم  دِّثنائيــة واإلقليميــة واملتعــميكــن للــربامج ال  

والتكنولوجيــات الفضــائية أن تســهم يف تطــوير املهــارات واملعــارف يف جمــال الفضــاء    
لدى املعلمـني والعلمـاء مـن البلـدان الناميـة يف مجيـع منـاطق العـامل. وينبغـي أن تسـهم           

ــالل ال    ــن خـ ــدرات مـ ــاء القـ ــربامج يف بنـ ــذه الـ ــوث   هـ ــات والبحـ ــى النظريـ ــز علـ تركيـ
والتطبيقــات والتمـــارين امليدانيـــة واملشـــاريع التجريبيــة، وذلـــك لـــدفع عجلـــة التنميـــة   

  االجتماعية واالقتصادية يف الدول واملناطق املعنية.  
يضطلع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي التابع لألمم املتحدة بدور رئيسي يف تيسري بنـاء    

ة، لتمكينها من استخدام تكنولوجيا الفضاء خـالل مجيـع مراحـل إدارة    القدرات يف البلدان النامي
مـن الكـوارث واإلنقـاذ وإعـادة التأهيـل. وعـالوة علـى         ر إىل احلـدِّ من اإلنـذار املبكِّـ   -الكوارث 

ذلك، كان بناء القدرات أحد املواضيع الرئيسية املدرجة صراحة لكي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل     
 نَّة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد يف إطـار اختصاصـاته. ويف الواقـع، فـإ      املعين باستدامة أنشط

أفرقة اخلرباء ألف وجيم ودال التابعة للفريق العامل أصدرت مشاريع مبادئ توجيهية ذات صـلة  
ل إىل مبـدأ تـوجيهي   صُّـ التو نَّ، فـإ هـذه أنشـطة جاريـة بالفعـل     نَّهبذا التـدبري. وعلـى الـرغم مـن أ    

ز أمهيـة نشـاطه، علـى حنـو مـا قـام بـه        العامل بشأن بناء القدرات من شأنه أن يعـزِّ  توافقي للفريق
  فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. 

هذا التدبري من خالل دعم العمل الـذي ُيضـطلع بـه يف     ياوتطبق الواليات املتحدة حال  
تص برصد األرض واللجنة املعنية بسـواتل رصـد األرض، مبـا يف ذلـك تشـغيل      إطار الفريق املخ

واالضطالع بدور هام يف الفريـق العامـل املعـين ببنـاء القـدرات       GEONETcast Americasنظام 
  ودميقراطية البيانات التابع للجنة املعنية بسواتل رصد األرض.  

  من التقرير على ما يلي: ٥٦رة الفق تنصُّو  
اعتمــاد سياســة منفتحــة جلمــع البيانــات الســاتلية ونشــرها ألغــراض التنميــة   مــن شــأن   

املعنـون   ٤١/٦٥االقتصادية واالجتماعية املستدامة أن يتسـق مـع قـرار اجلمعيـة العامـة      
"املبادئ املتعلقة باستشـعار األرض عـن ُبعـد مـن الفضـاء اخلـارجي". وميكـن أن تنظـر         

انـات، يف إقامـة بـرامج هتـدف إىل تـدريب      الدول أيضاً، لدى تعزيز سياسات نشـر البي 
ــة ليصــبحوا مــؤهَّ وتثقيــف املســتخدمني يف الب ي البيانــات الفضــائية قِّــلني لتللــدان النامي

ــدويل       ــي وال ــى الصــعيدين احملل ــهائيني عل ــها للمســتخدمني الن ــة وتفســريها وإتاحت  اهلام
  وجعلها مفيدة هلم ويف متناوهلم.
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جــل التنميــة املســتدامة علــى األرض املبــادئ  مــن أكثــر جمموعــات املبــادئ فائــدة مــن أ   
املتعلقة باستشـعار األرض عـن ُبعـد مـن الفضـاء اخلـارجي. وقـد أفسـحت هـذه املبـادئ اجملـال            
ملفهــوم تــوافر البيانــات غــري التمييــزي الــذي أتــاح اســتخدام البيانــات املكانيــة اجلغرافيــة اآلنيــة   

مية املستدامة يف جماالت تطبيقية مثـل الزراعـة   والعالية النوعية املستمدَّة من الفضاء ألغراض التن
وتقييم زوال األحراج ورصد الكوارث واإلغاثة من اجلفـاف وإدارة األراضـي مبـا يعـود مبنـافع      
ــيت تشــغِّل اآلن ســواتل لرصــد األرض         ــدان ال ــاك العشــرات مــن البل ــى اجملتمــع. وهن كــبرية عل

ة مـن هـذه املركبـات    دَّومـات املسـتم  وتتعاون من أجل حتقيق أقصى قدر من االستفادة من املعل
الفضائية للمساعدة يف التنمية املستدامة يف مجيع البلدان. ويف إطار منظمات مثل اللجنة املعنيـة  
بسواتل رصد األرض والفريق املختص برصد األرض، أصـبحت البيانـات السـاتلية ُتنشـر علـى      

األكادمييـة واهليئـات غـري    نطاق واسع على جمموعات املسـتخدمني يف احلكومـات واملؤسسـات    
احلكومية يف مجيع أحناء العامل. وجرى كذلك تسريع العمـل بشـأن مسـألة حامسـة هـي اإلنـذار       
ــم املتحــدة الســتخدام          ــامج األم ــل برن ــود مــن قبي ــن خــالل جه ــا م ــالكوارث واالســتجابة هل ب

ــامج ســباي    در) املعلومــات الفضــائية يف إدارة الكــوارث واالســتجابة يف حــاالت الطــوارئ (برن
  وامليثاق الدويل بشأن الفضاء والكوارث الكربى.  

وأََعدَّت أفرقة اخلرباء التابعة للفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضـاء اخلـارجي يف     
األمد البعيد مشاريع مبادئ توجيهية ذات صـلة بنشـر البيانـات وتـدابري بنـاء القـدرات. وعلـى        

ل إىل مبدأ توجيهي تـوافقي للفريـق العامـل    صُّالتو نَّ، فإهذه أنشطة جارية بالفعل نَّن أالرغم م
ز أمهية نشـاطه، علـى حنـو مـا قـام بـه فريـق        بشأن بناء القدرات ونشر البيانات من شأنه أن يعزِّ

  الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري الشفافية وبناء
لــى نطــاق العــامل إمكانيــة احلصــول علــى   وتتــيح سياســات تيســري البيانــات للجميــع ع   

مؤسسـة الواليـات    تـوفِّر جماناً أو بتكلفة امسية. فعلى سبيل املثال،  إمَّاالبيانات املكانية اجلغرافية 
علـى   نيـا املتحدة للمسح اجليولـوجي، دون مقابـل، للمجتمـع الـدويل إمكانيـة االطـالع إلكترو      

الوطين للمشاهد العاملية الذي تـديره املؤسسـة    مجيع مشاهد الندسات اليت حيتفظ هبا األرشيف
ــذ إطــالق الســاتل      ــرة من ــيت تغطــي الفت ــام  Landsat-1وال ــك،  ١٩٧٢يف ع . وباإلضــافة إىل ذل

تـزال مجيــع بيانــات ســواتل رصــد األرض التابعـة لــإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء    ال
كتشــاف وُيمكــن الوصــول إليهــا ومتاحــة ة منــها قابلــة لالدَّ(ناســا) والنــواتج املعلوماتيــة املســتم

للجميــع بــدون أي تكلفــة عــن طريــق نظــام البيانــات واملعلومــات اخلــاص بنظــام رصــد األرض 
رت اإلدارة الوطنية لدراسة احمليطـات والغـالف اجلـوي مجيـع البيانـات      فَّالتابع لناسا. وباملثل، و

لـدويل علـى مـدى عقـود، إىل جانـب      ة من بعثاهتـا يف الـزمن شـبه احلقيقـي إىل اجملتمـع ا     دَّاملستم
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توفري التغطية بالسواتل الثابتة بالنسبة لألرض فوق أمريكا اجلنوبية والوسطى من أجـل تنبـؤات   
األحوال اجلوية على املدى القصري ورصد العواصف الشديدة. وتأخذ اإلدارة الوطنيـة لدراسـة   

نــاء القــدرات، مبــا يف ذلــك  احمليطــات والغــالف اجلــوي زمــام املبــادرة يف العديــد مــن أنشــطة ب  
ــى اســتخدام         ــة وأمريكــا الوســطى عل ــة مــن أمريكــا اجلنوبي ــدريب أخصــائيي األرصــاد اجلوي ت
البيانـــات الســـاتلية، واستضـــافة مـــؤمترات ملســـتخدمي الســـواتل وإدارة حلقـــات العمـــل ذات   
 احلضــور االفتراضــي والشخصــي يف أفريقيــا، حتــت رعايــة الفريــق العامــل املعــين ببنــاء القــدرات
ودميقراطيــة البيانــات التــابع للجنــة املعنيــة بســواتل رصــد األرض. وهنــاك عــدة بعثــات ســاتلية    
أخرى جارية أو خمطط هلا لديها سياسات مماثلة بشأن توزيـع البيانـات أو سـتكون لـديها مثـل      

ز مبدأ تـوافر البيانـات علـى حنـو مفتـوح وغـري متييـزي الشـفافية وبنـاء          هذه السياسات. وقد عزَّ
  ىل التنمية املستدامة على األرض.بني األمم، وهو حاسم األمهية بالنسبة إالثقة 

    
    التوعية

  من التقرير على ما يلي: ٦٠لفقرة ا تنصُّ  
ميكن لتدابري التوعيـة أن حتسِّـن التفـاهم فيمـا بـني الـدول، وكـذلك التعـاون علـى الصـعيد             

ي واخلــاص. وميكــن أن اإلقليمــي واملتعــدد األطــراف وعلــى صــعيد القطــاعني غــري احلكــوم
يساعد تنفيذ تدابري التوعية السياسية والدبلوماسية املتصلة بأنشـطة الفضـاء اخلـارجي علـى     

دة يف هـذا  تعزيز أمن مجيـع الـدول وذلـك بتعزيـز الثقـة املتبادلـة. وقـد تشـمل التـدابري احملـدَّ          
  اء.  الصدد مشاركة الدول يف حلقات عمل ومؤمترات مواضيعية بشأن مسائل أمن الفض

ما تستضيف الـدول األعضـاء يف جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض         كثرياً  
الســلمية واملراقبــون حلقــات عمــل ومــؤمترات مواضــيعية علــى هــامش دورات اللجنــة وجلنتيهــا 

م حلقـات  ظِّمكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي كـثريا مـا يـن       نَّالفرعيتني. وباإلضافة إىل ذلك، فإ
ــد مــن املســائل املتعلقــة      عمــل ودورات تدريب ــة تركــز علــى العدي ــة واجتماعــات دولي ــة إقليمي ي

لفضـاء، وقـانون   بالفضاء، منها النظم العامليـة لسـواتل املالحـة، وتطبيقـات علـوم وتكنولوجيـا ا      
  الفضاء، وغري ذلك.

يف  حاليـا وينظر الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد    
إىل إسـهامات فريـق اخلـرباء دال. وعلـى الـرغم       مبدأ توجيهي متصل بالتوعية، استناداً مشروع

ل إىل مبدأ توجيهي توافقي للفريـق العامـل بشـأن    صُّالتو نَّهذه أنشطة جارية بالفعل، فإ نَّن أم
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ز أمهيـة نشـاطه، علـى حنـو مـا قـام بـه فريـق اخلـرباء احلكـوميني املعـين            التوعية مـن شـأنه أن يعـزِّ   
  الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي. دابري الشفافية وبناءبت

ما تشارك الواليات املتحدة على مستوى اخلرباء فيما ترعاه األمـم املتحـدة مـن     وعادةً  
تطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء وحلقــات عمــل علميــة وتكنولوجيــة، وكــذلك حلقــات   

ية اجتماعني للمنتدى اإلقليمي التـابع  العمل الثنائية واإلقليمية بشأن الفضاء. ويشمل ذلك رعا
لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا (آســيان) بشــأن أمــن الفضــاء، ُعقــدا يف تشــرين الثــاين/نوفمرب  

، ورعاية حلقـات العمـل السـنوية ملعهـد األمـم املتحـدة       ٢٠١٤وتشرين األول/أكتوبر  ٢٠١٢
  حوث نزع السالح بشأن أمن الفضاء.لب

  ى ما يلي:علمن التقرير  ٦١الفقرة  تنصُّو  
غ األمـني العـام لألمـم املتحـدة وعامـة اجلمهـور       لِّـ ينبغي للدول اليت ترتـاد الفضـاء أن تب    

ــذها        ــة تنفي ــة أنشــطتها يف الفضــاء اخلــارجي وطريق ــة بطبيع ــة الدولي واألوســاط العلمي
  ك وفقاً ملعاهدة الفضاء اخلارجي.ومواقعها ونتائجها وذل

الطويلة اليت اكتسبتها اللجنـة يف تبـادل املعلومـات    سق هذا التدبري مع سنوات اخلربة يتَّ  
فيما بني الدول األعضاء، ومع مراقيب اللجنة، بشأن سياسـاهتا واسـتراتيجياهتا وحبوثهـا وبـرامج     
تطبيقاهتــا يف جمــال الفضــاء. وينبغــي للجنــة أن تظــل حمفــال لــتمكني هــذا النــوع مــن التبــادالت. 

املعـين باسـتدامة أنشــطة الفضـاء اخلـارجي يف األمــد     وباإلضـافة إىل ذلـك، ينظـر الفريــق العامـل     
ــادل اخلــربات واملعلومــات ذات الصــلة باســتدامة       ــة ذات الصــلة بتب ــادئ التوجيهي ــد يف املب البعي

  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.أنشطة 
وتنشر الواليات املتحدة بانتظام معلومـات بشـأن أنشـطتها يف جمـال الفضـاء اخلـارجي         

مـة يف املـؤمترات وحلقـات العمـل،     دَّاإلنترنت العامة والعروض اإليضـاحية املق  من خالل مواقع
  قنوات الدبلوماسية العامة.الخالل  ومن

  من التقرير على ما يلي: ٦٢لفقرة ا تنصُّو  
أشار الفريق إىل أمهية اإلسهام الفكري للمنظمـات الدوليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة        

ح هذه األنشطة جلميع الدول واألطراف املعنية األخـرى  يف تيسري أنشطة التوعية. وتتي
سـم عمـل مكتـب شـؤون     اء. ويف إطار منظومة األمـم املتحـدة، يتَّ  فرصة إقامة حوار بنَّ

الفضاء اخلارجي ومكتـب شـؤون نـزع السـالح ومعهـد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع          
مبـا يف ذلـك   ع مجيع أصحاب املصلحة، جِّالسالح بأمهية خاصة. وينبغي للدول أن تش
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األوساط األكادميية واملنظمـات غـري احلكوميـة، علـى املشـاركة هبمـة يف زيـادة الـوعي         
  بسياسات وأنشطة الفضاء اخلارجي. العام

بصـفة مراقـب لـدى اللجنـة،      حاليـا هناك العديد من املنظمات غري احلكوميـة املعتمـدة     
طة فيمـا خيـص   لسياسـات واألنشـ  وهو ما يرمي يف جانب منـه إىل تيسـري زيـادة الـوعي العـام با     

  الفضاء اخلارجي.
وتســعى الواليــات املتحــدة أيضــاً بنشــاط إىل احلصــول علــى ُمــدخالت مــن أصــحاب     

املصــلحة مــن القطــاع اخلــاص بشــأن املســائل املتعلقــة باالســتدامة يف األمــد البعيــد، مــن خــالل  
ن القطـاع اخلـاص يف   اللجان االستشـارية االحتاديـة، وكـذلك املشـاركة املباشـرة ملستشـارين مـ       

وفودهــا إىل جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية. كمــا اضــطلع خــرباء مــن  
الواليــات املتحــدة مــن األوســاط األكادمييــة، واجلمعيــات املهنيــة، والرابطــات الصــناعية بــأدوار 

أنشــطة الفضــاء رئيســية يف مجيــع أفرقــة اخلــرباء األربعــة التابعــة للفريــق العامــل املعــين باســتدامة  
  اخلارجي يف األمد البعيد.

    
    التنسيق

  من التقرير على ما يلي: ٦٣لفقرة ا تنصُّ  
ــن خــالل الوكــاالت الفضــائية         ــك م ــا يف ذل ــدول، مب ــات  تشــجَّع ال ــة أو الكيان الوطني

ة واآلليات القائمة واملنظمـات الدوليـة، علـى تعزيـز التنسـيق يف جمـال       خَّصاألخرى املر
ة وبراجمهـا الفضـائية بغيـة تعزيـز سـالمة اسـتخدامات الفضـاء وأوجـه         سياساهتا الفضائي

دة دِّالتنبؤ هبا. ودعما هلذا اهلدف، ميكن هلا أيضا إبرام ترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعـ 
  دة األطراف.دِّمع االلتزامات املتعسق تَّاألطراف، مبا ي

التبـادل بشـأن سياسـات الفضـاء     عمليـات   نَّسم ذلك باألمهية بالنسبة لعمل اللجنـة أل يتَّ  
واستراتيجياته وبراجمه ميكن أن تسهِّل التنفيذ املنسَّق للمبادئ التوجيهية الدولية احلاليـة للتخفيـف   

  بشأن االستدامة يف األمد البعيد.من احلطام الفضائي وكذلك املبادئ التوجيهية املقبلة 
ــ   ــات املتحــدة  وتطبِّ ــاق الوالي ــدبري مــن خــال   حالي ــادالت   هــذا الت ــاع جمموعــة مــن التب ل اتب

  ل الفضاء وكذلك جهود هذه اللجنة.الدبلوماسية والعلمية يف إطار حوارات ثنائية للتعاون يف جما
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  من التقرير على ما يلي: ٦٥لفقرة ا تنصُّو  
فق الفريـق علـى ضـرورة أن تنشـئ الـدول واملنظمـات الدوليـة واجلهـات الفاعلـة يف          اتَّ  

راض تنســيق أنشــطة طلع بــربامج فضــائية مراكــز اتصــال ألغــالقطــاع اخلــاص الــيت تضــ
  الفضاء اخلارجي.

مات يف الوقت املناسـب ميكـن   تبادل املعلو نَّلذلك أمهية بالنسبة إىل عمل اللجنة أل نَّإ  
ي ألحــــداث طقــــس الفضــــاء دِّر جهــــود تفــــادي التصــــادم وكــــذلك تــــدابري التصــــسِّــــأن يي

ــة واألخطــار األخــرى.    ــين     واالصــطدامات املداري ــل املع ــق العام ــذا الصــدد، ينظــر الفري ويف ه
يف مبــدأ تــوجيهي لتبــادل معلومــات  حاليــاباسـتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيـد   

  ركبات الفضائية وتقدير االقتران.االتصال اخلاصة باهليئات اخلاصة املسؤولة عن عمليات امل
عــن طريــق وضــع دليــل ملراكــز العمليــات هــذا التــدبري  يــاوتنفِّــذ الواليــات املتحــدة حال  

وغريهــا مــن جهــات االتصــال املعيَّنــة لضــمان تســليم إخطــارات االقتــراب املــداري الشــديد يف  
الوقــت املناســب. ويســعى مركــز العمليــات الفضــائية املشــتركة التــابع للقيــادة االســتراتيجية يف 

صـة باجملموعـة الكاملـة مـن     الواليات املتحدة إىل احلصـول علـى قائمـة مبعلومـات االتصـال اخلا     
مراكـز العمليــات السـاتلية وصــوهنا. وللمســاعدة يف احلصـول علــى هـذه املعلومــات، تســتخدم     
الواليــات املتحــدة حواراهتــا الدبلوماســية الثنائيــة بشــأن التعــاون يف جمــال الفضــاء وكــذلك          

  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.املشاركة يف جلنة استخدام الف
  من التقرير على ما يلي:   ٦٧ة الفقر تنصُّو  
ممكـــن، يف األنشـــطة املتصـــلة  دٍّينبغـــي أن تســـعى الـــدول إىل املشـــاركة، إىل أقصـــى حـــ  

بالفضاء اخلارجي اليت تضطلع هبا الكيانات احلكومية الدولية التابعة ملنظومـة األمـم املتحـدة، مثـل     
ة لألرصاد اجلويـة، وجلنـة التنميـة    مؤمتر نزع السالح، واالحتاد الدويل لالتصاالت، واملنظمة العاملي

 املستدامة وأي من اهليئات اليت ختلفها. وينبغـي للـدول الـيت تضـطلع بأنشـطة فضـائية أن تشـارك،       
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.كأعضاء أو كدول مراقبة، يف أنشطة جلنة استخدام الف

ــة،          ــه اللجن ــذي تضــطلع ب ــاز ال ــدبري إىل العمــل املمت ــذا الت ــات  يشــري ه ــب كيان إىل جان
  ي واستخدامه يف األغراض السلمية.املتحدة األخرى، يف تعزيز استكشاف الفضاء اخلارج األمم

والواليات املتحدة مشارك نشط يف عمـل اللجنـة وداعـم نشـط لـه وكـذلك لألنشـطة          
ــدويل لالتصــاالت      األخــرى ذات الصــلة بالفضــاء ضــمن منظومــة األمــم املتحــدة يف االحتــاد ال

  تحدة لبحوث نزع السالح.العاملية لألرصاد اجلوية ومعهد األمم امل واملنظمة
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    االستنتاجات والتوصيات األخرى
  من التقرير على ما يلي: ٧١لفقرة ا تنصُّ  
من أجل بنـاء الثقـة بـني الـدول، يوصـي الفريـق باملشـاركة العامليـة يف اإلطـار القـانوين             

  د التام به.يُّه والتقالقائم املتعلق بأنشطة الفضاء اخلارجي وتنفيذ
للجنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية وجلنتـها الفرعيـة القانونيـة          نَّإ  
تطـوير قـانون الفضـاء علـى حنـو       مرموقاً يف العمل، من خالل توافق اآلراء، على تارخيياسجالً 

بـدور رئيسـي يف   ع استكشاف الفضاء اخلارجي. وقد اضطلعت اللجنة الفرعيـة القانونيـة   جِّيش
وضع املعاهدات الرئيسية بشأن الفضاء اخلارجي، وهي: معاهـدة الفضـاء اخلـارجي، واالتفـاق     
اخلاص بإنقاذ املالحني الفضائيني وإعادة املالحـني الفضـائيني ورد األجسـام املطلقـة يف الفضـاء      

ه املعاهـدات،  اخلارجي، واتفاقية املسـؤولية، واتفاقيـة التسـجيل. ومبوجـب اإلطـار القـانوين هلـذ       
ازدهر استكشاف الفضـاء مـن جانـب الـدول واملنظمـات الدوليـة، واآلن مـن جانـب كيانـات          
القطاع اخلاص أيضاً. ونتيجة لـذلك، ُتسـهم تكنولوجيـات الفضـاء وخدماتـه بشـكل هائـل يف        

  ية احلياة يف مجيع أحناء العامل.حتقيق النمو االقتصادي وحتسني نوع
ــو     ــك، ت ــى ذل ــراض الســلمية     ر جلفِّوعــالوة عل ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ ن

لصياغة القواعد واملبادئ التوجيهية غري امللزمـة قانونـا مـن قبيـل      فريداً وجلنتاها الفرعيتان حمفالً
املبادئ املتعلقة باستشعار األرض عـن ُبعـد مـن الفضـاء اخلـارجي، واملبـادئ املتصـلة باسـتخدام         

خلارجي، واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفضـائي الـيت    مصادر القدرة النووية يف الفضاء ا
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.هتا جلنة استخدام الفدَّأع

واليوم، ال تزال جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية املنتـدى الـدويل        
االسـتخدام.   الرئيسي لوضع آليات اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي بصـورة مسـتدامة وتعزيـز هـذا       

ــز         ــهما تعزي ــة الغــرض من ــة القانوني ــة الفرعي ــى جــدول أعمــال اللجن ــدان دائمــان عل ويوجــد بن
احلوكمــة الوطنيــة مــن أجــل اســتدامة الفضــاء. ويــدعو أحــد هــذين البنــدين الــدول إىل تبــادل     
املعلومات عن التشريعات الوطنية، مع التأكيـد علـى أمهيـة الوسـائل املناسـبة لضـمان اسـتخدام        

ء اخلارجي يف األغراض السلمية والوفاء بااللتزامات املنصوص عليها يف القانون الـدويل.  الفضا
ويـدعو البنــد اآلخــر الــدول إىل تبــادل املعلومــات عـن اآلليــات الوطنيــة املتصــلة بتــدابري ختفيــف   
احلطــام الفضــائي. وهــذا التبــادل للمعلومــات أمــر مهــم ألنــه يتــيح للبلــدان اكتســاب الــدروس   

  عمليات مماثلة.تنفيذ آليات و من جرياهنا وشركائها، ورمبا أيضاًاملستفادة 
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وتلتــزم الواليــات املتحــدة باملعاهــدات "الرئيســية األربــع" اخلاصــة بالفضــاء، وبدســتور    
االحتــاد الــدويل لالتصــاالت واتفاقيتــه واللــوائح املرتبطــة هبــا، واتفاقيــة املنظمــة العامليــة لألرصــاد 

  دود لتجارب األسلحة النووية.احملاجلوية، ومعاهدة احلظر 
  من التقرير على ما يلي: ٧٣الفقرة  تنصُّو  
كذلك يوصي الفريق الدول األعضاء باختـاذ التـدابري الالزمـة لتنفيـذ القواعـد واملبـادئ         

التوجيهيــة، قــدر اإلمكــان، علــى أســاس توافــق اآلراء يف إطــار جلنــة اســتخدام الفضــاء  
عيــة العامــة. وينبغــي للــدول األعضــاء أن تنظــر   اخلــارجي يف األغــراض الســلمية واجلم 

، حسب االقتضاء، يف اختاذ تـدابري مـن أجـل تنفيـذ املبـادئ األخـرى ذات الصـلة        أيضاً
  .دوليابالفضاء املعترف هبا 

  ئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة.د هذا التدبري القواعد واملباديؤيِّ  
عامـة لألمـم املتحـدة بشـأن االستشـعار      وقد أدجمت الواليات املتحدة مبادئ اجلمعيـة ال   

عن ُبعد ومصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء ضـمن ممارسـاهتا الداخليـة. وباإلضـافة إىل ذلـك،          
ق املبـادئ  السياسات واللوائح الداخلية لتخفيف احلطام الفضائي يف الواليات املتحـدة تطبِّـ   نَّفإ

مـن احلطـام املـداري     دِّدة للحـ املوحَّـ  التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي من خالل املمارسـات 
حلكومــة الواليــات املتحــدة وكــذلك اللــوائح الصــادرة عــن جلنــة االتصــاالت االحتاديــة، وإدارة 

  ريان االحتادية، ووزارة التجارة.الط
    

هة إىل اللجنة بشأن تعزيز عمل فريق اخلرباء احلكوميني املعين بتدابري جَّاعتبارات مو
    يف أنشطة الفضاء اخلارجي يف املرحلة املقبلة الشفافية وبناء الثقة

م، دُّمع ما ُيحرزه الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد من تقـ   
بإمكانه أن يسهم أيضاً يف وضع تدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة     نَّأصبح من الواضح بشكل متزايد أ

وف تساعد املبادئ التوجيهية اليت جيري إعـدادها يف إطـار   ز االستقرار. وساليت من شأهنا أن تعزِّ
الفريق العامل على إثراء املناقشات بشأن تدابري الشفافية وبناء الثقة يف جمال الفضاء اليت ستجري 

ستسـفر عنـها هـذه     العام املقبل خالل الدورة الثامنـة واخلمسـني للجنـة. كمـا ميكـن للنتـائج الـيت       
ة مهمــة يف دورة خمصصــة الغــرض مشــتركة ُيحتمــل أن تعقــدها      ل مســامهكِّاملناقشــات أن تشــ 

اللجنتان التابعتان للجمعية العامة املسؤولتان عن أمن الفضاء ومها اللجنة األوىل واللجنة الرابعـة.  
ويف هــذا الصــدد، مــن األمهيــة مبكــان أن تتــوىل أمانتــا اللجنــتني األوىل والرابعــة ومكتــب شــؤون  

  شأن التحضريات لالجتماع املشترك.وثيق بالفضاء اخلارجي التنسيق ال
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ر أيضـا الفرصـة للـدول األعضـاء مـن أجـل       فِّهذا االجتماع املشـترك أن يـو  وميكن ملثل   
استبانة الفرص املتاحة لتحسني التنسيق بشأن تنفيذ تدابري الشفافية وبناء الثقة يف جمـال الفضـاء   

ن هلـذا االجتمـاع أن يستكشـف    على نطاق منظومة األمم املتحدة. وعلى وجه اخلصوص، ميك
دور التعــاون "علــى صــعيد احلكومــة ككــل" الــذي يشــمل مجيــع قطاعــات النشــاط الفضــائي     

  الوطين يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه لألغراض السلمية.  
ل أيضاً فرصة للنظر يف الكيفية اليت ميكـن هبـا   كِّوميكن الجتماع من هذا القبيل أن يش  

لتعزيـز تـدابري الشـفافية وبنـاء الثقـة       اًمفيـد  اًر منـرب فِّنطاق األمم املتحـدة أن تـو  آللية تنسيق على 
، يف حــدود املــوارد املتاحــة، مبشــاركة خمتلــف كيانــات األمانــة العامــة   فعَّالــةوتنفيــذها بصــورة 

املتحدة وغريها من املؤسسات املشاركة يف أنشطة الفضـاء اخلـارجي. ويف هـذا الصـدد،      لألمم
ن أنشــطة االجتمــاع املشــترك بــني وكــاالت األمــم املتحــدة بشــأ    نَّيــات املتحــدة أتعتقــد الوال

  رجي، ينبغي أن يضطلع هبذا الدور.مه مكتب شؤون الفضاء اخلاظِّالفضاء اخلارجي، الذي ين
على مكتب األمـم املتحـدة لشـؤون نـزع السـالح أن       نَّوتعتقد الواليات املتحدة أيضاً أ  

ات بشأن تدابري الشفافية وبنـاء الثقـة يف جمـال الفضـاء ضـمن إطـار       يضطلع بدور نشط يف املناقش
ر مكتب شؤون نزع السالح اخلربة والدعم مـن  فِّهذه اآللية املشتركة بني الوكاالت، على أن يو

أجــل تنفيــذ تــدابري الشــفافية وبنــاء الثقــة الــيت أوصــى هبــا فريــق اخلــرباء احلكــوميني املعــين بتــدابري   
يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي الــيت تتجــاوز نطــاق الواليــات احلاليــة ملكتــب   الشــفافية وبنــاء الثقــة

شؤون الفضاء اخلارجي واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية واالحتاد الدويل لالتصاالت وغريها مـن  
عناصر منظومـة األمـم املتحـدة (علـى سـبيل املثـال، تبـادل املعلومـات بشـأن النفقـات العسـكرية            

  ضائية ذات الصلة باألمن الوطين).لفضاء اخلارجي وسائر األنشطة الفالكربى ذات الصلة با
ــة مــن خــالل مكتــب شــؤون         ــة جبهــود التوعي وميكــن اســتكمال هــذه اجلهــود التنفيذي

الفضاء اخلارجي ومكتب شؤون نزع السـالح ومعهـد األمـم املتحـدة لبحـوث نـزع السـالح.        
املتحـدة لبحـوث نـزع السـالح الواسـعة      ز خربة معهد األمـم  زِّوميكن جلهود التوعية هذه أن تع

  ة بأمن الفضاء واستدامته.بشأن معاجلة الطائفة الكاملة من املسائل املتعلق
نــة أعــاله، يوصــي فريــق اخلــرباء احلكــوميني بأنــه يف ســياق يَّدة املبوإضــافة إىل التــدابري احملــدَّ  

طـراف بشـأن الشـفافية وبنـاء الثقـة،      دة األدِّدة أحادية وثنائيـة وإقليميـة ومتعـ   االتفاق على تدابري حمدَّ
ينبغي للدول أن تستعرض بانتظام تنفيـذ هـذه التـدابري وأن تنـاقش تـدابري إضـافية قـد تـدعو احلاجـة          

  اللجنة ميكن أن ُتستخدم هلذا الغرض. نَّ). وتعتقد الواليات املتحدة أ٧٠، الفقرة A/68/189إليها (
 


