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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  الدورة التاسعة واخلمسون
        ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٧-٨فيينا، 

وفرنسا وكندا واململكة  مقترح من أملانيا وإيطاليا ورومانيا والسويد    
واليابان والواليات املتحدة  املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

جل إنشاء فريق خرباء معين باألجسام واألحداث األمريكية من أ
      الفضائية

وفرنسا وكنـدا واململكـة    ورقة عمل مقدَّمة من أملانيا وإيطاليا ورومانيا والسويد
ــمالية  ــدا الشـ ــا العظمـــى وآيرلنـ ــان والواليـــات املتحـــدة   املتحـــدة لربيطانيـ واليابـ

    )١(األمريكية
ــا والســويد    -١ ــا وروماني ــا وإيطالي ــا    يســرُّ أملاني ــدا واململكــة املتحــدة لربيطاني وفرنســا وكن

واليابـان والواليـات املتحـدة األمريكيـة أن تقـدِّم إىل جلنـة اسـتخدام         العظمى وآيرلندا الشـمالية 
  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية مقترحاً لكي تنظر فيه اللجنة.

                                                         
 اإلنكليزية، باللغة ،أوالًأُتيحت  عمل ورقةلعدَّة ورقات سابقة متثلت يف  حةمنقَّ صيغةهي  الوثيقة هذه )١(  

 استخدام للجنة واخلمسني الثامنة الدورة يف، A/AC.105/2015/CRP.17غرفة اجتماعات حتمل الرمز  كورقة
 الدورة يف، أُتيحت A/AC.105/C.1/L.347ة، وورقة عمل حتمل الرمز السلمي األغراض يف اخلارجي الفضاء

، A/AC.105/C.1/2016/CRP.20الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، وورقة غرفة اجتماعات، 
  .الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية العلمية والتقنية الدورة يفأُتيحت أيضاً 
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لفضـاء اخلـارجي يف   نحن نرحِّب جبهود رئيس الفريق العامل املعين باسـتدامة أنشـطة ا  ف  -٢
األمــد البعيــد إلعــداد جمموعــة منقَّحــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة بشــأن اســتدامة أنشــطة   

). ويسـتند هـذا اجلهـد إىل حـدٍّ كـبري      A/AC.105/C.1/L.348الفضاء اخلارجي يف األمد البعيـد ( 
بشــأن  إىل تقــارير صــدرت بتوافــق اآلراء مــن أربعــة أفرقــة للخــرباء أجــرت فحوصــاً تفصــيليةً    

مسائل تقنية حمدَّدة خالل سلسلة من االجتماعات الرمسية وغري الرمسيـة الـيت عقـدت يف الفتـرة     
  .٢٠١٤وحزيران/يونيه  ٢٠١١بني تشرين األول/أكتوبر 

ــه،  و  -٣ ــا نــرى أن ــة مــن أجــل    إنن باإلضــافة إىل املســامهة يف جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهي
ــد     ــتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم ــد، اس ــذي    ميكــن أن يكــون البعي ــع ال ــل املوسَّ العم

ــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء          ــل املع ــق العام ــة للفري ــة التابع ــة اخلــرباء األربع ــه أفرق اضــطلعت ب
ــيةً      ــزةً أساس ــد ركي ــد البعي ــى اخلــارجي يف األم ــاء     للتشــجيع عل ــادة التواصــل والتنســيق وبن زي

  القدرات من أجل تعزيز سالمة العمليات الفضائية.
ــ  -٤ ــة       وجت ــا احلادي ــة أوصــت يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــارة إىل أنَّ اللجن در اإلش

واخلمســني بإنشــاء فريــق خــرباء معــين بطقــس الفضــاء، وأقــرَّت جلنــة اســتخدام الفضــاء يف           
األغراض السلمية ذلك يف دورهتا السابعة واخلمسني. وسوف يعتمد فريـق اخلـرباء املـذكور يف    

صيات فريق اخلرباء جيم املعين بطقس الفضـاء التـابع للفريـق العامـل     عمله على استنتاجات وتو
املعين باستدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد. وتقـوم كنـدا بـدور املقـرِّر. وتتمثَّـل           
الواليــة املســَندة إىل فريــق اخلــرباء املعــين بطقــس الفضــاء، كمــا أقرَّهتــا اللجنــة يف دورهتــا الثامنــة  

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

  ذات الصلة.
وإننا نرى أنه ينبغي إنشاء فريق خرباء ثان يكون لـه مقـرِّر يف إطـار بنـد جـدول أعمـال         -٥

لفرعيــة العلميــة والتقنيــة خبصــوص اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد.    اللجنــة ا
ويكون هدف فريق اخلرباء هذا حتديد وتقييم املمارسـات واإلجـراءات الدوليـة ذات الصـلة الـيت      
تتيح التبـادل التعـاوين للمعلومـات بشـأن األجسـام الفضـائية ورصـد األحـداث لغـرض احلـدِّ مـن            

الت اصــطدام عرضــية وحتطُّــم أو غريهــا مــن األحــداث العرضــية يف املــدار  احتمــال حــدوث حــا
األرضــي الــيت قــد تلحــق الضــرر باملركبــات الفضــائية، ممــا يــؤدَّي إىل فقــدان البعثــات أو إزهــاق   
األرواح يف حالة املركبات الفضائية املزوَّدة بطاقم، وكذلك لغرض تيسري تـدابري التصـدِّي لتلـك    

تعزيـز الـوعي، مـع إعطـاء أعضـاء الفريـق        أن يسـاعد يف هـذا الفريـق    عمـل  ومـن شـأن  احلاالت. 
  القدرة على اقتراح توصيات بشأن هذه املواضيع لكي تنظر فيها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية.
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وميكــن لفريــق اخلــرباء التــابع للجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة حتديــد ومعاجلــة املســائل     -٦
ــة االتِّ  ــدويل يف رصــد     املرتبطــة بكفال ــاون ال ــة بالتع ــادل املعلومــات املتعلق ــة يف تب ســاق واملوثوقي

إىل  يســتند يف البدايــةوميكــن هلــذا العمــل أن  . األجســام واألحــداث العرضــية يف مــدار األرض 
والعمليـات الفضـائية    رباء باء املعـين باحلطـام الفضـائي   فريق اخلالصادرة عن التوصيات التوافقية 
يف جمال التوعيـة بـأحوال الفضـاء، التـابع للفريـق العامـل املعـين باسـتدامة          وأدوات دعم التعاون

). وميكــن A/AC.105/2014/CRP.14أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد (انظــر الوثيقــة   
لفريق اخلرباء اجلديد أيضاً حتديد ومعاجلة املسائل املرتبطة بتبـادل املعلومـات والتحلـيالت ذات    

م الفضـائية واألحـداث العرضـية يف مـدار األرض، باإلضـافة إىل مـا يـرتبط        الصلة بشأن األجسا
 بذلك من تفسريات للمعلومات الالزمة لدعم سالمة العمليات الفضائية.

سـوف ينطـوي    رصـد األجسـام الفضـائية واألحـداث العرضـية      علـى التعاون الـدويل   وهذا  - ٧
مـن اهليئـات احلكوميـة وكيانـات القطـاع      تبادل املعلومات املقدَّمـة مـن جمموعـة     بشكل متزايد على

ــار     ــذلك، ينبغــي لفريــق اخلــرباء أن ينظــر بعــني االعتب يف املــدخالت الــيت تقــدِّمها   متامــاًاخلــاص. ول
املنظمات غري احلكومية واجلهات الفاعلة األخرى يف القطاع اخلاص، باإلضافة إىل املـدخالت الـيت   

احلكومية الدولية. وسوف تكـون العضـوية يف فريقـي    تقدِّمها الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات 
اخلرباء مفتوحةً أمام اخلرباء احلكوميني وغري احلكوميني مـن الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة      

 الدولية، وملسامهات فرادى اخلرباء املنسَّقة من خالل جهات االتصال الوطنية املعينة.

ــق اخلــرباء أن يأخــذ يف احلســب     -٨ ــي لفري ــا   وينبغ ــة وجلنتيه ــدائرة يف اللجن ان املناقشــات ال
الفرعيتني بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد، وكذلك التقدُّم الـذي حيـرزه   
فريـق اخلـرباء املعـين بطقـس الفضـاء واألفرقـة العاملـة األخـرى التابعـة للجنـة الفرعيـة، علـى أالَّ             

وينبغي أن تراعي اجلهوُد املبذولة أيضاً األنشـطةَ الـيت    يكرِّر تلك املناقشات أو يعيد النظر فيها.
ُيضــطلَع هبــا والتوصــيات الــيت تصــدر يف إطــار جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة   

 بتخفيف احلطام املداري، على أالَّ ُتكرَّر تلك اجلهود دون داع.

يةَ القانونية مبا يتعلق حبالـة اجلهـود   وسوف يبلِّغ مقرُِّر فريق اخلرباء بانتظام اللجنةَ الفرع  -٩
 اليت يضطلع هبا الفريق.

وكما هو احلال بالنسبة لفريق اخلرباء املعين بطقس الفضاء، ميكـن للفريـق املقصـود أن      -١٠
مانة. ولكـن ينبغـي ملكتـب    األيبذل جهوده يف حدود املوارد املتاحة، دون احلاجة إىل خدمات 

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


