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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واخلمسون الثالثةالدورة 
        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦-١٥فيينا، 

  تقريرالمشروع     
   

  املرفق الثاين    
   

 الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي تقرير     
     األمد البعيد  يف
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ٧٠/٨٢ مــن قــرار اجلمعيــة العامــة  ٨ فقــاً للفقــرةو  -١

ــة والتقنيــة، يف دورهتــا واخلمســني، عقــد فريقهــا العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء     الثالث
  .اخلارجي يف األمد البعيد

سـة  ، برئا٢٠١٦ فرباير/شباط ٢٥ إىل ١٦ وعقد الفريق العامل جلسات يف الفترة من  -٢
  .بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا)

 ، الفقـرة A/69/20يف دورهتا السابعة واخلمسـني (  اللجنة دهتاووفقا خلطة العمل اليت مدَّ  -٣
  :يلي  )، ُعرض على الفريق العامل ما١٩٩

ورقة عمل مقدَّمة من رئـيس الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء           (أ)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.343( العامل فريقالمشروع تقرير  منتتضاخلارجي يف األمد البعيد 
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ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسـي عنواهنـا "آن األوان لكـي يقـرِّر اجملتمـع        (ب)  
الــدويل مــا إذا كــان ســيدعم جمموعــة حلــول فعالــة بشــأن تعزيــز أمــان العمليــات الفضــائية أم     

ليـةً مـن أيِّ مضـمون وظيفـي     سينهي عمله بشأن هذا املوضوع مستخلصاً نتائج غَري حامسة خا
  )؛A/AC.105/C.1/L.345وذات فائدة عملية هامشية" (

ورقة عمل مقدَّمة من االحتاد الروسي عنواهنا "التقييم الروسي ملبـادرة االحتـاد     (ج)  
دماً يف مشروع مدوَّنة قواعد السلوك اليت أعدَّها بشـأن  األورويب وإجراءاته الرامية إىل املضي قُ

  )؛A/AC.105/C.1/L.346اخلارجي" ( أنشطة الفضاء
ــات املتحــدة     (د)   ــة مــن الوالي ــة عمــل مقدَّم ــة ورق ــا " األمريكي ــرح مــن  عنواهن مقت

 "الواليات املتحدة األمريكية من أجل إنشاء فريق خرباء معـين باألجسـام واألحـداث الفضـائية    
)A/AC.105/C.1/L.347؛(  

مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة  رة مــن األمانــة تتضــمَّن جمموعــة حمدَّثــة  مــذكِّ  (ه)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.348بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء         مقدَّمـة   عملورقة   (و)  
يف إعــداد مشــروع جمموعــة املبــادئ   دماًتتضــمن أفكــارا للمضــي قُــ  اخلــارجي يف األمــد البعيــد

  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.3( وجيهية الستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدالت
 China’s position paper on the issues of مـة مـن الصـني عنواهنـا "    عمـل مقدَّ ورقة   (ز)  

long term sustainability of outer space activities َّمـة مـن الصـني لبيـان موقفهـا مـن       " (ورقـة مقد
  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.13(ائل املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد) املس

 Considerations on the sum totalمة مـن االحتـاد الروسـي عنواهنـا "    عمل مقدَّورقة   (ح)  
of prime requisites and factors that should shape the policy of international information sharing 

serving safety of space operations         اعتبـارات بشـأن جممـوع املقتضـيات والعوامـل الرئيسـية الـيت) "
 العمليـات الفضـائية)  سـالمة  خلدمـة  لـى الصـعيد الـدويل    عينبغي أن تشكل سياسـة تبـادل املعلومـات    

)A/AC.105/C.1/2016/CRP.14؛(  
 Reviewing opportunities forمــة مــن االحتــاد الروســي عنواهنــا "عمــل مقدَّورقــة   (ط)  

achieving the Vienna Consensus on Space Security encompassing several regulatory domains "
(اســتعراض الفــرص الســاحنة لتحقيــق توافــق يف اآلراء يف فيينــا بشــأن أمــن الفضــاء يف عــدة جمــاالت    

  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.15( تنظيمية)
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 ,Proposal by Canada, France, Germany, Italy, Japanا "عمـل عنواهنـ  ورقـة    (ي)  
Romania, Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the 

United States of America for an expert group on space objects and events َّم " (مقترح مقـد
ــا وا مــن  ــا وروماني ــا وإيطالي ــا العظمــى     أملاني ــدا واململكــة املتحــدة لربيطاني لســويد وفرنســا وكن

مــن أجــل إنشــاء فريــق خــرباء معــين   وأيرلنــدا الشــمالية والواليــات املتحــدة األمريكيــة واليابــان 
  .)A/AC.105/C.1/2016/CRP.20(باألجسام واألحداث الفضائية) 

مراحـل   يف إعـدادها وأشار الفريق العامل إىل أن هنـاك مبـادئ توجيهيـة خمتلفـة ُبِلغـت        -٤
يف  حملـرز ا، وناقش فكرة األخـذ بنـهج متـدرج يف عملـه، حبيـث يتسـىن لـه إبـراز التقـدم          متفاوتة

ــق العامــل        ــدرج أن يصــدر الفري ــهج املت ــوخى يف إطــار هــذا الن ــة. وُيت ــادئ التوجيهي إعــداد املب
ل إىل توافـق  أوىل تشـمل املبـادئ التوجيهيـة الـيت ميكـن بشـأهنا التوصـ        مبـادئ توجيهيـة  جمموعة 

اآلراء يف الــدورة التاســعة واخلمســني للجنــة اســتخدام الفضــاء يف األغــراض الســلمية. بيــد أن    
  .ماًُدالفريق العامل مل يتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن هذا السبيل املقترح للمضي قُ

اسـتبانة جمموعـة مبـادئ     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن العمل املشترك على   -٥
ومــن مث صــياغتها بــدأ يف   أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد توجيهيــة بشــأن اســتدامة  

، وأن الفريق العامل لديه منذ ذلك احلني، بفضـل املسـامهات الـيت قدمتـها     ٢٠١٢شباط/فرباير 
صـرية عمليـا مـن    أفرقة اخلـرباء املواضـيعية األربعـة واملسـامهات الوطنيـة واملشـتركة، جمموعـة ح       

مشاريع األحكام التنظيمية اليت حتدد ُنُهجا واعـدة وتضـع وتصـوغ خيـارات تتفـق مـع اهلـدف        
املتفق عليه، واملتمثل يف وضع تدابري من شأهنا تعزيـز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي جبميـع       

اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية اســـتخداما مأمونـــا  جوانبـــها، وال ســـيما 
والحظت الوفـود الـيت أعربـت عـن هـذا الـرأي أيضـاً أن مـدى          ومستداما لصاحل مجيع البلدان.

توافق اآلراء على هـذه األحكـام يتفـاوت. ومثـة حاجـة إىل متديـد خطـة العمـل الراهنـة بدرجـة           
معقولة يف إطار اسـتراتيجية انسـيابية ترمـي إىل حتقيـق النتـائج النهائيـة، مـن أجـل السـعي بكـل           

جمموعـة متماسـكة سياسـيا ومناسـبة ملقتضـى احلـال       بلـوغ اهلـدف املتمثـل يف توطيـد     جّدية إىل 
من املبادئ التوجيهية اليت تشمل عـن قصـد مجيـع احللـول البعيـدة األمـد املناسـبة. وعلـى          عمليا

وجه اخلصوص، ينبغي أن يكون هلذه احللول تأثري فعلي على معاجلـة اجلوانـب احلامسـة بالنسـبة     
ف األساسية لتعزيز أمان العمليات الفضـائية وتـوفري أسـاليب فعالـة وقابلـة لإلدامـة       ألداء الوظائ

لبيئة الفضـاء اخلـارجي. وأعربـت تلـك الوفـود أيضـاً        املدهورةللتصدي للمخاطر وتاليف اآلثار 
أن َيسترشد بنهج تعاوين ويعمل بنيـة حسـنة مـن أجـل      العاملينبغي للفريق  هعن رأي مفاده أنَّ

والوصول بتدابري التنظيم املنـهجي الالزمـة إىل مرحلـة     اً بالطابع العمليمكثر اتساأوضع معايري 



 

4V.16-01173 

 

A/AC.105/C.1/LTS/2016/L.1

التفعيل املستمر، وافترضـت بقـوة أن مزيـداً مـن املفاوضـات سـتجري بطريقـة معقولـة ومؤاتيـة          
ــيت تضــمن       ــزان يف املناقشــات واســتبانة جمموعــة مــن التصــّورات ال ــق االت ــات ا هــمفلتحقي لغاي

ضـمن  توامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،      ضمان اسـتد واملتمثلة يف املتكاملة متاماً 
  ، على حنو أفضل وأوسع نطاقاً.اهودعم األخذ هبذه الغايات

ــيت     -٦ ــاده أن ورقـــ ــن رأي مفـــ ــرب عـــ ــاعاوأُعـــ  A/AC.105/C.1/2016/CRP.14 الجتمـــ
لسياسـة دولـة عضـو يف جلنـة اسـتخدام       فجـا تتضمنان تشـويهاً   A/AC.105/C.1/2016/CRP.15و

وأن مـن األمـور املـثرية لالعتـراض الشـديد أنـه جـرى         ،ارجي يف األغـراض السـلمية  الفضاء اخل
تعميمهما خالل دورة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الثالثة واخلمسني. واعتـرض الوفـد الـذي    
أعرب عن هذا الرأي أيضاً على اسـتخدام أي مـوارد أخـرى مـن األمـم املتحـدة لترمجـة هـاتني         

  األمم املتحدة الرمسية الست ما مل ُتحذف منهما مثل هذه اإلشارات.الوثيقتني إىل لغات 
نســـــخة منقحـــــة مـــــن الوثيقـــــة وطلــــب الفريـــــق العامـــــل إىل األمانـــــة أن تعـــــرض    -٧

A/AC.105/C.1/L.348 ،  ُتجسِّد حتديث النص على النحو املعروض خالل دورة اللجنة الفرعيـة
  .  كي تنظر فيهالعلى اللجنة يف دورهتا التاسعة واخلمسني احلالية، 

علــى عقــد و ،فــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة العمــل يف فتــرة مــا بــني الــدورات    واتَّ  -٨
قبيــل انعقــاد  ٢٠١٦حزيران/يونيــه  ٧و ٦اجتمــاع يف فتــرة مــا بــني الــدورات يف فيينــا يــومي   

م يف عمله يف فتـرة مـا بـني    الدورة التاسعة واخلمسني للجنة مباشرة كوسيلة حسنة لتحقيق تقد
الدورات وملناقشة النسخة املنقحة من مشـروع جمموعـة املبـادئ التوجيهيـة علـى النحـو املشـار        

 ٧و ٦ت غـــري الرمسيـــة املزمـــع عقـــدها يف  أعـــاله. وقـــد اعُتـــربت املشـــاورا  ٧إليـــه يف الفقـــرة 
  اخلمسني.حزيران/يونيه مهّمة للتحضري إلحراز نتائج جيدة يف دورة اللجنة التاسعة و

والحظ الفريق العامل أن رئيسه سيتشـاور مـع رئـيس اللجنـة واألمانـة بشـأن اجلـدول          -٩
الزمين للدورة التاسعة واخلمسني للجنة حىت يتسىن للفريق العامل أن جيتمـع أثنـاء تلـك الـدورة     

  ويستفيد من خدمات الترمجة الشفوية.
 ...].ونظر الفريق العامل يف هذا التقرير واعتمده يف [  -١٠

 


