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  اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
  السلمية األغراض يف

  والتقنية العلمية الفرعية اللجنة
  واخلمسون الثالثة الدورة
  ٢٠١٦ فرباير/شباط ٢٦-١٥ فيينا،
  *تاملؤقَّ األعمال جدول من ١٤ البند

       البعيد األمد يف اخلارجي الفضاء أنشطة استدامة
   خرباء فريق إنشاء أجل نم األمريكية املتحدة الواليات من مقترح    

      الفضائية واألحداث باألجسام معين
    )١(األمريكية املتحدة الواليات من مقدَّمة عمل ورقة

ــة أن تقــدِّ    -١ ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف  يســرُّ الواليــات املتحــدة األمريكي م إىل جلن
  لكي تنظر فيه اللجنة. األغراض السلمية مقترحاً

ملتحدة جبهود رئيس الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء     وترحِّب الواليات ا  -٢
حة من مشاريع املبادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة    اخلارجي يف األمد البعيد إلعداد جمموعة منقَّ
 ). ويســتند هــذا اجلهــد إىل حــدٍّ A/AC.105/L.298أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد ( 

اآلراء من أربعة أفرقة للخـرباء أجـرت فحوصـاً تفصـيليةً بشـأن       كبري إىل تقارير صدرت بتوافق

───────────────── 

  *  A/AC.105/C.1/L.336. 

 الدورة يفغرفة اجتماعات  كورقة اإلنكليزية، باللغة ،أوالًأُتيحت  ورقة من حةمنقَّ نسخةهي  الوثيقة هذه )١(  
 .(A/AC.105/2015/CRP.17) السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام للجنة واخلمسني الثامنة
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يف الفتـرة  دة خالل سلسلة من االجتماعات الرمسية وغري الرمسيـة الـيت عقـدت    مسائل تقنية حمدَّ
  .٢٠١٤وحزيران/يونيه  ٢٠١١تشرين األول/أكتوبر بني 
ســتدامة أنشــطة وباإلضــافة إىل املســامهة يف جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة مــن أجــل ا  -٣

ع الـذي اضـطلعت بـه    العمل املوسَّـ  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، ترى الواليات املتحدة أنَّ
أفرقة اخلرباء األربعة التابعـة للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد          

وبنـاء القـدرات مـن أجـل     والتنسيق  واصللتعزيز زيادة التأساسيةً  البعيد ميكن أن يكون ركيزةً
  تعزيز سالمة العمليات الفضائية.

ــارة إىل أنَّ   -٤ ــة       وجتــدر اإلش ــا احلادي ــة أوصــت يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي اللجن
جلنــة اســتخدام الفضــاء يف   ت واخلمســني بإنشــاء فريــق خــرباء معــين بطقــس الفضــاء، وأقــرَّ       

املـذكور يف  فريـق اخلـرباء   وف يعتمد وس ذلك يف دورهتا السابعة واخلمسني.األغراض السلمية 
على استنتاجات وتوصيات فريق اخلرباء جيم املعين بطقس الفضـاء التـابع للفريـق العامـل     عمله 

ل ر. وتتمثَّـ املعين باستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وتقـوم كنـدا بـدور املقـرِّ         
هتــا اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة لفضــاء، كمــا أقرَّفريــق اخلــرباء املعــين بطقــس ااملســَندة إىل واليــة ال

الوعي وتقدمي اإلرشادات وإتاحة التواصل والتعاون يف جمـال األنشـطة   االرتقاء بواخلمسني، يف 
ذات الصلة بطقس الفضـاء فيمـا بـني الـدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات الوطنيـة والدوليـة          

  ذات الصلة.
ر يف إطـار بنـد   غي إنشاء فريق خرباء ثان يكـون لـه مقـرِّ   وترى الواليات املتحدة أنه ينب  -٥

اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     خبصـوص  جدول أعمال اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة    
حتديـد وتقيـيم املمارسـات واإلجـراءات الدوليـة      هـذا  األمد البعيد. ويكون هدف فريق اخلـرباء  
لومـات بشـأن األجسـام الفضـائية ورصـد األحـداث       ذات الصلة اليت تتيح التبادل التعـاوين للمع 

أو غريهــا مــن األحــداث  مطُّــمــن احتمــال حــدوث حــاالت اصــطدام عرضــية وحت غــرض احلــدِّل
ي إىل فقــدان العرضــية يف املــدار األرضــي الــيت قــد تلحــق الضــرر باملركبــات الفضــائية، ممــا يــؤدَّ

غـرض تيسـري   كـذلك ل دة بطـاقم، و البعثات أو إزهاق األرواح يف حالة املركبات الفضائية املـزوَّ 
ي لتلك احلاالت. وسوف يساعد عمل هذا الفريق على تعزيز الوعي، مع إعطـاء  تدابري التصدِّ

أعضاء الفريق القدرة على اقتراح توصيات بشأن هذه املواضيع لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيـة  
  العلمية والتقنية.

 املسـائل  ومعاجلـة  حتديـد  والتقنية العلمية يةالفرع للجنة التابع اخلرباء لفريق وميكن  -٦
 رصـد  يف الـدويل  بالتعـاون  املتعلقـة  املعلومـات  تبـادل يف  وثوقيةاملو ساقتِّالا بكفالة املرتبطة
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إىل  باالسـتناد وميكـن هلـذا العمـل أن ينطلـق      .األرض مـدار  يف العرضـية  واألحـداث  األجسام
حلطـام الفضـائي، والعمليـات الفضـائية وأدوات     التوصيات التوافقيـة لفريـق اخلـرباء بـاء املعـين با     

دعـم التعــاون يف جمـال التوعيــة بـأحوال الفضــاء، التـابع للفريــق العامـل املعــين باسـتدامة أنشــطة       
ــد (انظــر الوثيقــة     ــق  A/AC.105/2014/CRP.14الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعي ). وميكــن لفري

طة بتبادل املعلومـات والتحلـيالت ذات الصـلة    حتديد ومعاجلة املسائل املرتب اخلرباء اجلديد أيضاً
بشأن األجسام الفضائية واألحداث العرضـية يف مـدار األرض، باإلضـافة إىل مـا يـرتبط بـذلك       

 من تفسريات للمعلومات الالزمة لدعم سالمة العمليات الفضائية.

ــدويل   يشــملوســوف   -٧ ــد  التعــاون ال يف جمــال رصــد األجســام الفضــائية   علــى حنــو متزاي
ــادل املعلومــات املقدَّ  واأل ــات     حــداث العرضــية تب ــة وكيان ــات احلكومي ــة مــن جمموعــة مــن اهليئ م

يف املـدخالت الـيت   بعـني االعتبـار كليـا    القطاع اخلـاص. ولـذلك، ينبغـي لفريـق اخلـرباء أن ينظـر       
مها املنظمــات غــري احلكوميــة واجلهــات الفاعلــة األخــرى يف القطــاع اخلــاص، باإلضــافة إىل  تقــدِّ

تكـون  سـوف  مها الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة. و   ت اليت تقدِّاملدخال
أمام اخلرباء احلكوميني وغـري احلكـوميني مـن الـدول األعضـاء       العضوية يف فريقي اخلرباء مفتوحةً

قة مــن خــالل جهــات االتصــال واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وملســامهات فــرادى اخلــرباء املنسَّــ
 املعينة. الوطنية

ــق اخلــرباء أن يأخــذ يف     -٨ ــي لفري ــا    احلســبانوينبغ ــة وجلنتيه ــدائرة يف اللجن املناقشــات ال
م الـذي حيـرزه   الفرعيتني بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وكذلك التقدُّ

 علـى أالَّ فريـق اخلـرباء املعـين بطقـس الفضـاء واألفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة للجنـة الفرعيـة،            
 األنشـطةَ  املبذولـة أيضـاً   ر تلـك املناقشـات أو يعيـد النظـر فيهـا. وينبغـي أن تراعـي اجلهـودُ        يكرِّ

ع هبـا يف إطـار جلنـة التنسـيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بتخفيـف          ضطلَوالتوصيات اليت ُي
 ر تلك اجلهود دون داع.كرَُّت احلطام املداري، على أالَّ

القانونية مبا يتعلق حبالـة اجلهـود    الفرعيةَ فريق اخلرباء بانتظام اللجنةَ ُررِّغ مقوسوف يبلِّ  -٩
 اليت يضطلع هبا الفريق.

أن  املقصـود وكما هو احلال بالنسبة لفريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء، ميكـن للفريـق     -١٠
ي ملكتـب  يبذل جهوده يف حدود املوارد املتاحـة، دون احلاجـة إىل خـدمات أمانـة. ولكـن ينبغـ      

  يف العمل مع فريق اخلرباء.على حنو موضوعي شؤون الفضاء اخلارجي أن ينخرط 
 


