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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
     يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثامنة واألربعون

        ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
يف مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

    األمد البعيد
[...] املعقودة يف [...] تقنية، خالل جلستها دعت اللجنة الفرعية العلمية وال  - ١

إىل  يف األمد البعيد، فريقها العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي ٢٠١١فرباير /شباط
[...] وقد عقد الفريق العامل أربع جلسات من ). جنوب أفريقيا(نيز ياالنعقاد برئاسة بيتر مارت

  الفريق العاملريق العامل يف مشروع اختصاصاتونظر الف. ٢٠١١فرباير /شباط[...] إىل 
  .A/AC.105/C.1/L.307 حسبما يرد يف الوثيقة هعمل  وطرائقهونطاق
  :وكان معروضا على الفريق العامل الوثائق التالية  - ٢

مة من رئيس الفريق العامل عن مشروع اختصاصات قدَّورقة عمل ُم  )أ(  
 أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد التابع وطرائق عمل الفريق العامل املعين باستدامة

  ؛(A/AC.105/C.1/L.307)للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 استدامة أنشطة الفضاء تتضمن تعليقات علىورقات غرفة االجتماعات   )ب(  

جلنة استخدام الفضاء لدول األعضاء واملراقبني الدائمني يف وردت من ااخلارجي يف األمد البعيد 
 A/AC.105/C.1/2011/CRP.17 وA/AC.105/C.1/2011/CRP.9 (ارجي يف األغراض السلميةاخل
  ؛)A/AC.105/C.1/2011/CRP.20و
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نقاط االتصال اليت أُبلغت لألمانة عمال ب قائمة تتضمنورقات غرفة االجتماعات   )ج(  
  ).Add.1و A/AC.105/C.1/2011/CRP.10 (٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١باملذكرة الشفوية املؤرخة 

، أعاد ٢٠١١فرباير / شباط١٤وخالل اجللسة األوىل للفريق العامل، اليت ُعقدت يف   - ٣
رئيس الفريق العامل إىل األذهان العملية التالية اليت اُتبعت يف إعداد الوثيقة 

A/AC.105/L.307 ٢٠١٠، منذ الدورة الثالثة واخلمسني للجنة يف عام:  
مجيع الدول  قد أرسلت إىل  األمانةُكانتاللجنة، فقت عليه وفقا ملا اتَّ )أ(  

 ورقة عمل ،٢٠١٠أكتوبر / تشرين األول١١ يف مذكرة شفوية مؤرخة ،األعضاء يف اللجنة
 الفريق العامل تتضمن املشروع املقترح الختصاصات الفريق العامل وطرائق مة من رئيسمقدَّ
نت ورقة وقد تضمَّ. A/AC.105/C.1/L.307لوثيقة واملقصود منها أن تكون أساسا ل، هعمل

 خالل دورة اللجنة الثالثة واخلمسني  من الدول األعضاءاليت وردت التعليقات العمل هذه
 الوثيقة استجابة القتراح الفريق العامل بشأن االختصاصات وطرائق العمل الوارد يف

A/AC.105/L.277)  انظر الوثيقةA/65/20 ؛)١٥٥، الفقرة  
األعضاء يف اللجنة إىل تقدمي آرائها وتعليقاهتا على ورقة العمل  ُدعيت الدولُ  )ب(  

 الرئيس، مع التأكيد بشكل خاص على االختصاصات واجملاالت املواضيعية مة مناملقدَّ
  ؛)١٥٦، الفقرة A/65/20انظر الوثيقة (وطرائق العمل وخطة العمل 

يناير / كانون الثاين٢١أدرجت األمانة اآلراء اليت وردت من الدول األعضاء حىت   )ج(  
 لكي ينظر فيها الفريق العامل خالل الدورة الثامنة A/AC.105/C.1/L.307 يف الوثيقة ٢٠١١

  الوثائق مجيع التعليقات اليت وردت نتيجة هلذه العملية يفوترد. واألربعني للجنة الفرعية
A/AC.105/C.1/2011/CRP.9و A/AC.105/C.1/2011/CRP.17و A/AC.105/C.1/2011/CRP.20.  

، ٢٠١١فرباير / شباط١١ و٩يف وأجرى رئيس الفريق العامل مشاورات غري رمسية   - ٤
  .وقد جرى خالهلا تلقي عدد من التعليقات اإلضافية

، ُدعيت ٢٠١١فرباير / شباط١٤وخالل اجللسة األوىل للفريق العامل، املعقودة يف   - ٥
 ات وطرائق العمل املقرر تقدميها يف االختصاصالوفود إىل تقدمي املزيد من التعليقات على

  .A/AC.105/C.1/L.307 الوثيقة
، يف ٢٠١١فرباير / شباط١٥ونظر الفريق العامل، خالل جلسته الثانية املعقودة يف   - ٦

 أُدجمت فيها A/AC.105/C.1/L.307 نسخة من الوثيقة  تتضمن مشروعورقة غري رمسية منقحة
وُدعيت الوفود مرة . ٢٠١١فرباير / شباط١٥ حىت مجيع التعليقات اليت كان قد مت تلقيها
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  األمانةُوأحاطت. A/AC.105/C.1/L.307أخرى إىل اإلسهام بتعليقات إضافية على الوثيقة 
 مىت جرى تلقي ر اتباعها لدى إعداد هذه الوثيقة،املقرَّالعملية ب أيضا علماً العامل لفريَقا

  .مجيع التعليقات
، فُتح باب ٢٠١١فرباير / شباط١٦ريق العامل، املعقودة يف وخالل اجللسة الثالثة للف  - ٧

وبعد أخذ التعليقات اليت وردت حىت . A/AC.105/C.1/L.307 التعليق مرة أخرى على الوثيقة
  العامل على أنَّفق الفريُق يف احلسبان، مل ترد تعليقات أخرى، وات٢٠١١َّفرباير / شباط١٥

 ١٦ملنقحة اليت تتضمن مجيع التعليقات الواردة حىت  االورقة غري الرمسيةباإلمكان إحالة 
 وإرفاقها إىل األمانة من أجل ترمجتها إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة ٢٠١١فرباير /شباط

  .كتذييل بتقرير الفريق العامل
 بتجميع A/AC.105/C.1/2011/CRP.17ونظر الفريق العامل يف اقتراح ورد يف الوثيقة   - ٨

 مشروع االختصاصات وطرائق العمل من) "النطاق" (الرابعالواردة يف القسم مجيع املواضيع 
يف جمموعات من أجل السماح بالنظر مبزيد من  A/AC.105/C.1/2011/L.307الوثيقة الوارد يف 

  :وقد اقُترحت اجملموعات التالية. الفاعلية يف البنود الوثيقة الصلة بعضها ببعض
  ء دعما للتنمية املستدامة على األرض؛االستخدام املستدام للفضا  )أ(  
احلطام الفضائي؛ العمليات الفضائية وأدوات دعم التوعية التعاونية   )ب(  

  باألوضاع الفضائية؛
  طقس الفضاء؛  )ج(  
  .النظم الرقابية وإرشاد األطراف الفاعلة يف ميدان الفضاء  )د(  

 إلنشاء أفرقة اخلرباء، حسبما رح كأساسووافق الفريق العامل على جتميع املواضيع املقَت  - ٩
وأكد الفريق العامل على أنه . A/AC.105/C.1/2011/L.307 من الوثيقة ٢٣هو متوخى يف الفقرة 

 احملددة واضيعاملينبغي لعمل أفرقة اخلرباء أن يكون متوازنا لضمان إيالء االعتبار الواجب جلميع 
اء أن تستفيد من العمل املنجز من جانب ، وأنه ينبغي ألفرقة اخلرب")النطاق(" الرابعيف القسم 

  .A/AC.105/C.1/2011/L.307كيانات أخرى، حسبما هو متوخى يف الوثيقة 
 اليت تفصل بني الفترة العامل على أنه ينبغي إنشاء أفرقة اخلرباء خالل واتفق الفريُق  -١٠

اء يف اللجنة وبالتايل، طلب الفريق العامل إىل األمانة أن تدعو الدول األعض. الدورتني
واضيع املواملنظمات احلكومية الدولية اليت لديها مركز مراقب دائم لدى اللجنة إىل حتديد 

 اليت تتسم بأمهية خاصة بالنسبة هلا (A/AC.105/C.1/L.307) ")النطاق ("الرابعالواردة يف القسم 
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ثيقة وتسمية خرباء مناسبني للمشاركة يف أفرقة اخلرباء، حسبما هو متوخى يف الو
A/AC.105/C.1/L.307.  

واتفق الفريق العامل على أنه ينبغي إنشاء أفرقة اخلرباء هذه وحتديد رؤسائها ونواب   - ١١
 يف ، بغية تقدمي تقرير عن التقدم احملرز إىل اللجنة٢٠١١أبريل /رؤسائها حبلول هناية نيسان

  .٢٠١١يونيه / الرابعة واخلمسني يف حزيراندورهتا
ق العامل هذا التقرير واالختصاصات الواردة يف التذييل امللحق به، واعتمد الفري  - ١٢

  .٢٠١١فرباير / شباط[...] املعقودة يف [...] خالل جلسته 
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      التذييل    
لفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف اختصاصات ا    

      عمله، وطرائق  التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية،األمد البعيد
    مقدِّمة  -أوال  

أقرَّ مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف   -١
 مبا )١(إعالن فيينا بشأن الفضاء والتنمية البشرية،: األغراض السلمية، يف وثيقة األلفية الفضائية

ساسية، وحتسني حياة الناس لعلوم الفضاء وتطبيقاته من أمهية يف حتسني املعارف الكونية األ
اليومية يف أرجاء العامل من خالل رصد البيئة وإدارة املوارد الطبيعية ووضع نظم لإلنذار املبكِّر 
للمساعدة على ختفيف وقع الكوارث احملتملة ودعم إدارة الكوارث وتنّبؤات األرصاد اجلوية 

تسهم علوم وتكنولوجيا الفضاء و. ومنذجة املناخ واملالحة واالتصاالت املستعينة بالسواتل
إسهاماً كبرياً يف رفاه البشر وعلى وجه التحديد يف بلوغ أهداف املؤمترات العاملية اليت تعقدها 

ولذا تؤدِّي . األمم املتحدة ملعاجلة خمتلف جوانب التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تدامة يف كوكب األرض وحتقيق األهداف األنشطة الفضائية دوراً حيوياً يف دعم التنمية املس

ومن هنا فإن استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد مسألة ال هتّم البلدان . اإلمنائية لأللفية
  .املرتادة للفضاء حاليا أو اليت تطمح يف ارتياده فحسُب، بل هتّم أيضا اجملتمع الدويل برّمته

. سات القطاع اخلاص يستخدم البيئة الفضائيةوقد أخذَ عدٌد متزايٌد من الدول ومؤس  - ٢
وانتشار احلطام الفضائي وزيادة احتماالت وقوع حوادث االرتطام والتشويش هي أمور تثري 
القلق بشأن استدامة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد، وال سيما يف بيئيت املدارات األرضية 

  .املنخفضة واملدار الثابت بالنسبة لألرض
ّدي جلنةُ استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية دوراً أساسيا يف ضمان وُتؤ  -٣

استدامة األنشطة اليت ُتنفَّذ يف الفضاء اخلارجي، وذلك بفضل ما تضطلع به من أعمال يف امليادين 
  أثناء دورهتا الثانية واخلمسني، أن٢٠٠٩وقد قّررت اللجنة، يف عام . العلمية والتقنية والقانونية

───────────────── 
تقرير مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، فيينا،  )1(  

  .١ألول، القرار ، الفصل ا)A.00.I.3منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (١٩٩٩يوليه / متوز٣٠‐ ١٩
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تدرج اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف جدول أعماهلا، اعتبارا من دورهتا السابعة واألربعني يف 
  )٢(".استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد"، بنداً عنوانه ٢٠١٠عام 
واستذكرت اللجنةُ الفرعية، يف دورهتا السابعة واألربعني، أمهية ضمان أمان واستدامة   -٤

ام الفضاء اخلارجي يف املستقبل، وأشارت إىل أنَّ خطة العمل املتعلقة هبذا البند تقتضي استخد
إنشاء فريق عامل لكي يساعد على إعداد تقرير عن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد 
البعيد، ودراسة التدابري الكفيلة بتعزيز استدامة تلك األنشطة يف األمد البعيد، وإعداد جمموعة 
مبادئ توجيهية طوعية تركّز على تدابري عملية ميكن تنفيذها يف الوقت املناسب لتعزيز استدامة 

  .األنشطة الفضائية يف األمد البعيد
، ٢٠١٠فرباير / شباط١٨ املعقودة يف ٧٣٥وأنشأت اللجنة الفرعية، يف جلستها   - ٥

  .لبعيدالفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد ا
وعقد الفريُق العامل اجتماعاً أثناء الدورة الثالثة واخلمسني للجنة استخدام الفضاء   - ٦

  )٣(. وطريقة عملهاختصاصاتهاخلارجي يف األغراض السلمية بغية املضي قُدماً يف صوغ 
 اختصاصاتوُعرضت على اللجنة ورقة العمل املتضّمنة اقتراحاً من الرئيس بشأن   - ٧
  .A/AC.105/L.277 وطريقة عمله وخطة عمله، بوصفها الوثيقة لفريق العاملا

    
    االختصاصات  -ثانيا  

سوف يدرس الفريُق العامل مسألةَ استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد،                 -٨
يف سياق التنمية املستدامة األوسع، مبا يشمل اإلسهام يف حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، مـع              

اغل ومصاحل مجيع البلدان، وخصوصاً البلدان النامية، ومبا يتفـق مـع مبـدأ اسـتخدام                مراعاة شو 
  )٤(.الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

وسوف يراعي هذا العمل املمارسات واإلجراءات التشغيلية واملعايري التقنية والسياسات   -٩
  .احل دورة حياة البعثةاحلالية املقترنة بتنفيذ األنشطة الفضائية بأمان خالل مجيع مر

وسوف يتَّخذ الفريُق العامل معاهدات األمم املتحدة ومبادئها احلالية املنظِّمة ألنشطة   - ١٠
الدول يف ميدان استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه إطاراً قانونياً لعمله، وخاصة املادة 

───────────────── 
  .١٦١، الفقرة )A/64/20 (٢٠الرمسية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، امللحق رقم الوثائق  )2(  
  )3( A/AC.105/958 ،١٨٣ و١٨١ تانالفقر.  
  .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠اجمللد جمموعة املعاهدات، ، األمم املتحدة )4(  
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 واستخدام الفضاء الرابعة من معاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف
  .اخلارجي ، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

    
    اهلدف والنواتج  -ثالثا  

سوف يكون هدف الفريق العامل هو دراسة واقتراح التدابري الرامية إىل ضمان   -١١
  .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية استخداما مأمونا ومستداما لصاحل مجيع البلدان

وسوف ُيعدُّ الفريُق العامل تقريراً عن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد   -١٢
يتضمَّن قائمة موّحدة باملمارسات واإلجراءات التشغيلية واملعايري التقنية والسياسات احلالية 

 مجيع املعلومات وسوف ُيِعدُّ الفريق العامل، استنادا إىل. املقترنة بتنفيذ األنشطة الفضائية بأمان
املستقاة، جمموعة من املبادئ التوجيهية اليت ميكن أن تطبقها على أساس طوعي املنظمات 
الدولية والكيانات غري احلكومية والدول اليت تعمل كل منها على حدة أو تعمل جمتمعةً من 

، وضمان أجل احلد من خماطر األنشطة الفضائية لصاحل مجيع األطراف الفاعلة يف جمال الفضاء
  .قدرة مجيع البلدان على الوصول على حنو عادل إىل موارد الفضاء اخلارجي الطبيعية احملدودة

  :وينبغي أن حتقِّق أيُّ مبادئ توجيهية بشأن األنشطة الفضائية اآلمنة ما يلي  - ١٣
أن حتافظ على أمان عمليات التحليق الفضائي أو حتّسن مستوى أماهنا وأن   )أ(  

لفضاء دون فرض التزامات وتكاليف غري مقبولة أو غري معقولة، وأن تراعي حتمي بيئة ا
  احتياجات البلدان النامية ومصاحلها؛

أن تكون مّتسقة مع األطر القانونية الدولية احلالية املتعلقة بأنشطة الفضاء   )ب(  
  اخلارجي وأن تكون طوعية وغري ُملزِمة قانوناً؛

ذات الصلة والتوصيات املقّدمة من األفرقة أن تكون مّتسقة مع األنشطة   )ج(  
العاملة األخرى التابعة للجنة الفضاء اخلارجي وجلنتيها الفرعيتني، وجلنة التنسيق املشتركة بني 

  .الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، وسائر املنظمات الدولية املعنية
    

    النطاق  -رابعا  
  :ا الفريق العامل يف إطار هذا البند ما يليميكن أن تشمل املواضيع اليت سوف يدرسه  -١٤

  :استخدام الفضاء استخداما مستداما يدعم التنمية املستدامة على األرض  )أ(  
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إسهام علوم وتكنولوجيا الفضاء يف التنمية املستدامة على األرض، ويف اإلنذار   ’١’  
  املبكر بالكوارث احملتملة، ويف دعم إدارة األنشطة املتصلة بالكوارث؛

توسيع نطاق مفهوم التنمية املستدامة ليشمل ميدان الفضاء اخلارجي، مبا يف   ’٢’  
  ذلك جتّنب التلويث املؤذي لألجرام السماوية؛

إتاحة سبل االستفادة على قدم املساواة من موارد الفضاء اخلارجي احملدودة   ’٣’  
  ومن منافع أنشطة الفضاء اخلارجي ألغراض التنمية البشرية؛

  :طام الفضائياحل  )ب(  
  التدابري الرامية إىل احلد من تكوين احلطام الفضائي وانتشاره؛  ’١’  
مجع البيانات عن األجسام الفضائية العاملة وغري العاملة، وتبادل هذه   ’٢’  

  البيانات ونشرها؛
عودة األجسام وب، الكبريةاإلشعارات املتعلقة بعودة األجسام الفضائية   ’٣’  

  ؛ إىل الغالف اجلوي على متنها مواد خطرةالفضائية اليت توجد
  التطورات واإلمكانات التقنية املتعلقة بإزالة احلطام الفضائي؛  ’٤’  
  :طقس الفضاء  )ج(  
  مجع البيانات والنماذج والتنبؤات وتبادهلا ونشرها؛  ’١’  
القدرات على توفري شبكة بيانات رئيسية شاملة ومستدامة هبدف مراقبة   ’٢’  

  فضاء وقياسها على النحو املناسب بصورة آنية أو شبه آنية؛ظواهر طقس ال
التبادل احلر للممارسات واملبادئ التوجيهية املّتبعة هبدف احلّد من أثر   ’٣’  

  ظواهر طقس الفضاء على النظم الفضائية العاملة؛
التنسيق بني الدول بشأن عمليات رصد طقس الفضاء رصداً فضائياً أو   ’٤’  

  األنشطة الفضائية؛سالمة افظة على أرضيا بغية احمل
  :العمليات الفضائية  )د(  
  العمليات واإلجراءات اخلاصة بتفادي االرتطام؛  ’١’  
  اإلشعارات السابقة إلطالق املركبات واخلاصة باملناورات؛  ’٢’  
  املعايري واملمارسات واملبادئ التوجيهية املشتركة؛  ’٣’  
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  :ارف املتعلقة بأحوال الفضاءأدوات دعم التعاون على تعزيز املع  )ه(  
  سجالت بأمساء املشّغلني ومعلومات االتصال هبم؛  ’١’  
مراكز بيانات لتخزين وتبادل املعلومات عن األجسام الفضائية واملعلومات   ’٢’  

  التشغيلية؛
  إجراءات تبادل املعلومات؛  ’٣’  
  :نظم الضوابط الرقابية  )و(  
ائمة املتعلقة باستخدام الفضاء اخلارجي يف التقيُّد باملعاهدات واملبادئ الق  ’١’  

  األغراض السلمية؛
  أطر تنظيمية وطنية ألنشطة الفضاء؛  ’٢’  
  :إرشادات لألطراف الفاعلة يف الساحة الفضائية  )ز(  
املعايري التقنية واملمارسات املّتبعة والدروس املستفادة يف جمال تطوير النظم   ’١’  

يع مراحل دورة حياة البعثة، ومن أجل مجيع الفضائية وتشغيلها بنجاح خالل مج
  فئات األجسام الفضائية، مبا فيها السواتل امليكروية والصغرية؛

  .بناء القدرات التقنية والقانونية للبلدان النامية  ’٢’  
 املواضيع الواردة أعاله يف جمموعات إلتاحة النظر يف املسائل ذات الصلة وميكن تنظيُم  -١٥

ضا ترتيب املواضيع حبسب أولويتها من حيث احلاجة إىل اختاذ إجراءات وميكن أي. بفعالية
 واألمد، ) سنوات٥ إىل ٣من ( املتوسط واألمد، ) سنوات٣أقل من ( القريب األمدبشأهنا يف 

 عوامل اخلطر اليت ى طرائق دراسة املواضيع يف حتديدل إحدوتتمثّ).  سنوات٥أكثر من  (البعيد
 الفضاء اخلارجي يف إطار كل من املواضيع، ومن مث إجراء تقييم هتّدد استدامة األنشطة يف

  .للمخاطر اليت تنطوي عليها تلك العوامل
    

    طريقة العمل  -خامسا  
سوف يلتمُس الفريُق العامل تقدَمي إسهامات من الدول األعضاء واملنظمات احلكومية   -١٦

 األوروبية الستغالل سواتل األرصاد الدولية ذات الصلة، مثل وكالة الفضاء األوروبية واملنظمة
والفريق املختص برصد األرض، ومن  ،منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئواجلوية، 



 

10 V.11-80871 
 

A/AC.105/C.1/LTS/2011/L.1

اهليئات احلكومية الدولية التابعة لألمم املتحدة، مثل مؤمتر نزع السالح وجلنة التنمية املستدامة 
  .لالتصاالت واملنظمة العاملية لألرصاد اجلويةومنظمة الطريان املدين الدويل واالحتاد الدويل 

سوف يلتمُس الفريُق العامل تقدَمي معلومات من املنظمات الدولية، مثل اللجنة   -١٧
االستشارية املعنية بنظم البيانات الفضائية وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام 

 واملنظمة الدولية للتوحيد القياسي، ومن مشغلي الفضائي واخلدمة الدولية لرصد بيئة الفضاء
املركبات الفضائية من القطاع اخلاص الذين لديهم خربة واسعة يف األنشطة الفضائية وغريها من 

أّما سبل تلقّي هذه اإلسهامات، فيمكن أن تشمل تنفيذ أنشطة . املنظمات غري احلكومية املعنية
ع تقارير عنها ليحيلها الرئيس أو مقّرره املعّين إىل فيما بني الدورات مثل حلقات العمل، ووض

  .وسوف يبّت الفريق العامل يف اإلسهامات اليت سيدرجها يف عمله. الفريق العامل لينظر فيها
ينبغي أن يتجّنب الفريُق العامل تكرار األعمال اليت تضطلع هبا تلك اهليئات الدولية،   - ١٨

وحتديد جماالت االهتمام املتعلقة باستدامة أنشطة وأن يقوم بدالً من ذلك بدمج أعماهلا 
  .الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد واليت ال تتناوهلا تلك اهليئات

سوف يأخذ الفريُق العامل يف االعتبار األفكار األولية غري الرمسية املتعلقة باستدامة   - ١٩
ألفرقة العاملة األخرى التابعة األنشطة الفضائية يف األمد البعيد، وكذلك التقدُّم الذي حترزه ا

وينبغي أن يراعي يف تلك اجلهود أنشطةَ وتوصياِت الفريق العامل املعين . للجنتني الفرعيتني
باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي واألعمال اليت تقوم هبا اللجنة الفرعية 

لفضائي يف جمال ختفيف احلطام وجلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام ا
  .املداري، على أالّ يكّرر تلك األنشطة والتوصيات أو يعيد النظر فيها

وإذا أُثريت خالل دراسة املواضيع املندرجة يف نطاق والية الفريق العامل مسائل   - ٢٠
 الفريق جديدة مل يسبق أن تناولتها اللجنة الفرعية أو أفرقتها العاملة املعنية، فيمكن أن يقّرر

  .العامل عرض هذه املسائل على اللجنة الفرعية ملتابعة دراستها
سوف جيتمُع الفريق العامل خالل الدورات السنوية اليت تعقدها اللجنة الفرعية   - ٢١

وسوف يستفيد الفريق العامل أيضاً من األنشطة اليت ُتنفَّذ بني الدورات مثل . العلمية والتقنية
بالفيديو واالجتماعات اإللكترونية وحلقات العمل، إّما منفردة أو االجتماعات واملداوالت 

باالقتران باملؤمترات املقّرر أن تعقدها املنظمات احلكومية الدولية واملنظمات الدولية، اليت 
  .تتيح ألعضاء الفريق العامل فرصة االجتماع بصورة غري رمسية ومناقشة التقّدم احملرز

العامل إنشاء أفرقة خرباء تركّز على جمال واحد أو أكثر من جيوز أن يقّرر الفريق   - ٢٢
. جماالت العمل املتفق عليها بغية تعجيل خطى العمل الذي يضطلع به الفريق العامل ككل
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وسوف تقوم أفرقة اخلرباء بعملها يف فترة ما بني الدورات وتعقد اجتماعات على هامش 
ماعات جلنة الفضاء اخلارجي ويف موعد آخر دورات اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واجت

وسوف ُتدَعى الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت لديها مركز . تتفق عليه
وسوف خيتار . مراقب دائم لدى اللجنة إىل ترشيح خرباء للمشاركة يف أنشطة أفرقة اخلرباء

. ليقود زمام أعماله) من ضمن الدول األعضاء املشاركة(كل فريق من اخلرباء رئيسه 
وسوف تقدِّم أفرقة اخلرباء املعلومات بغية دعم مداوالت الفريق العامل الذي ينظر يف 

  .املسامهات املتلقّاة ويتخذ ما يلزم من قرارات بشأهنا
    

    خطة العمل املتعّددة السنوات املقترحة  -سادسا  
تدامة أنشطة الفضاء اخلارجي اس"تتمثّل خطة العمل املقترحة يف إطار البند املعنون   - ٢٣

  : فيما يلي٢٠١٤- ٢٠١١للفترة " يف األمد البعيد
وحتديد جهة اتصال لدى .  وطريقة العمل وخطة العملاالختصاصاتحتديد   ٢٠١١  

واستعراض العمل املنجز يف هذا الشأن . كل دولة عضو ممثَّلة يف الفريق العامل
ودعوة الدول األعضاء . حىت ذلك احلني وحتديد أولويات املهام املقبلة

واملنظمات اليت لديها صفة مراقب دائم لدى جلنة الفضاء اخلارجي ولديها خربة 
 عن خرباهتا ٢٠١٢يف تنفيذ األنشطة الفضائية إىل تقدمي معلومات يف عام 

وبدء التشارك مع اهليئات . وممارساهتا املّتبعة يف تنفيذ األنشطة الفضائية املستدامة
  .اع التجاري والقطاع غري الرحبي يف تناول هذه املسألةاألخرى يف القط

التبادل العام لآلراء بني الدول األعضاء يف جلنة الفضاء اخلارجي واملنظمات   ٢٠١٢  
احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية اليت لديها صفة مراقب دائم لدى 

ل يتسىن وعقد حلقة عم. اللجنة حول املواضيع املشمولة يف نطاق العمل
خالهلا للدول األعضاء يف جلنة الفضاء اخلارجي واملنظمات احلكومية الدولية 
واملنظمات غري احلكومية اليت لديها صفة مراقب دائم لدى اللجنة أن تقّدم 
معلومات عن خرباهتا وممارساهتا املتَّبعة يف تنفيذ األنشطة الفضائية املستدامة 

).  املناقشات بلغات األمم املتحدة الرمسيةُتقدَّم العروض اإليضاحية وُتجرى(
وإجراء مشاورات مع الدول األعضاء ومع املنظمات احلكومية الدولية 
واملنظمات الدولية اليت لديها خربة يف األنشطة الفضائية وتلك اليت تفكّر يف 
املشاركة يف األنشطة الفضائية أو شرعت بالفعل يف املشاركة فيها لكي 

بعة والتدابري املقترحة لتعزيز استدامة عن املمارسات املّتتقدِّم معلومات 
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ووضع . والبدء يف دمج املعلومات اجملمَّعة. األنشطة الفضائية يف األمد البعيد
  .مشروع خمطَّط أويل للتقرير الذي سيصدره الفريق العامل

دعوة ممثّلي هيئات القطاع اخلاص اليت لديها خربة يف األنشطة الفضائية   ٢٠١٣  
واملنظمات غري احلكومية املعنية إىل تقدمي معلومات عن خرباهتا وممارساهتا يف 
جمال تنفيذ األنشطة الفضائية املستدامة أثناء حلقة عمل تعقد باالقتران بالدورة 

ُتقدَّم العروض اإليضاحية وُتجرى املناقشات بلغات (اخلمسني للجنة الفرعية 
تقرير ومشروع جمموعة مبادئ توجيهية ووضع مشروع ). األمم املتحدة الرمسية

وتعميم . ٢٠١٤بشأن املمارسات الفُضلى لكي تقّدم إىل اللجنة الفرعية يف عام 
مشروع التقرير ومشروع املبادئ التوجيهية على أعضاء الفريق العامل إلبداء 

  .وحتديث مشاريع النصوص. تعليقاهتم عليهما واستعراضهما
 واملبادئ التوجيهية يف الدورة احلادية واخلمسني للجنة النظر يف مشروع التقرير  ٢٠١٤  

ووضع الصيغة النهائية للتقرير وجملموعة املبادئ التوجيهية بشأن . الفرعية
. املمارسات الفضلى بغية تقدميهما إىل جلنة الفضاء اخلارجي لكي تستعرضهما
ن وحتديد مدى ضرورة توسيع نطاق خطة العمل لكي تشمل األعمال اليت ميك

  .وحلّ الفريق العامل يف حال عدم متديد خطة العمل.  يف املستقبلالقيام هبا
 


