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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣-٢فيينا، 
مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي     

     األمد البعيد  يف
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة  ٦٩/٨٥ العامــةمــن قــرار اجلمعيــة   ٨ وفقــاً للفقــرة  -١

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

، ٢٠١٥ فربايــر/شــباط ١٢ إىل ٣ وعقــد الفريــق العامــل ســبع جلســات يف الفتــرة مــن  -٢
  .قيا)برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب أفري

دهتا جلنة استخدام الفضاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف    ووفقا خلطة العمل اليت مدَّ  - ٣
  :يلي  )، ُعرض على الفريق العامل ما١٩٩ ، الفقرةA/69/20 دورهتا السابعة واخلمسني (الوثيقة

ة مقدَّمــة مــن األمانــة تتضــمَّن جمموعــة حمدَّثــة مــن مشــاريع املبــادئ         رمــذكِّ  (أ)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.340ية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (التوجيه

ورقة عمل مقدَّمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل تتضـمَّن مشـروع تقريـر الفريـق            (ب)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.343العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (

ن اقتــراح مبــدأ تــوجيهي إضــايف مــن الواليــات ورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمَّ  (ج)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.10(األمريكية املتحدة 
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ن التعليقــات والتعــديالت املقترحــة مــن أملانيــا  ورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــمَّ   (د)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.11ثة من املبادئ التوجيهية (بشأن اجملموعة احملدَّ

ت تتضـمَّن اقتراحــاً مـن بلجيكـا بـإدراج نـصٍّ إضــايف يف      ورقـة غرفـة اجتماعـا     ) (ه  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.12( ثة من املبادئ التوجيهيةاجملموعة احملدَّ

ي ـمــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريبــمقدَّمــة ورقــة غرفــة اجتماعــات   (و)  
مشاريع املبادئ التوجيهية بشأن دَّثة من احملموعة على اجملوالتعديالت املقترحة ن التعليقات تتضمَّ

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.19/Rev.1(استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 
ات واقتراحـ  ن حتلـيالً مة من االحتاد الروسـي تتضـمَّ  ورقة غرفة اجتماعات مقدَّ  (ز)  
ع عـن الـنفس وفقـاً    بدأ توجيهي إضايف بشأن التوصُّل إىل تفسري موحَّد للحـقِّ يف الـدفا  مب تتعلق

مليثاق األمم املتحدة، كما يطبَّق على الفضاء اخلارجي، باعتبار ذلك أحد عوامل احلفاظ علـى  
زاعات وتعزيز اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي      بقاء الفضاء اخلارجي بيئة آمنة وخالية من الن

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.22األمد البعيد (  يف
ات واقتراحـ  ن حتلـيالً تتضـمَّ مة من االحتاد الروسـي  مقدَّ ورقة غرفة اجتماعات  (ح)  
االعتبــارات املتعلقــة بطرائــق تعزيــز التفــاهم حــول املســائل   بشــأنبــدأ تــوجيهي إضــايف مب تتعلــق

املتصلة بالنهوض باملمارسات املتَّبعة يف تسـجيل األجسـام الفضـائية بـالنظر إىل ضـرورة ضـمان       
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.23أمان العمليات الفضائية (

ات واقتراحـ  ن حتلـيالً تتضـمَّ مة من االحتاد الروسـي  مقدَّورقة غرفة اجتماعات   (ط)  
بادئ توجيهية إضافية بشأن االعتبارات واالقتراحات اإلضافية الراميـة إىل ترسـيخ فهـم    مب تتعلق

جي يف اجلوانب ذات األولوية املتعلقة مبفهوم وممارسات ضـمان اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـار     
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.24األمد البعيد، وفهم املعىن الشامل لذلك املفهوم ووظائفه (

 تعـديالً ن تتضـمَّ مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    مـة مـن   مقدَّورقة غرفة اجتماعات   (ي)  
بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء     جمموعـة مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة     مقترحاً على اقتـراح دمـج   

  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.25(ألمد البعيد اخلارجي يف ا
ــة اجتماعــات مقدَّمــة مــن فرنســا تتضــمَّن      (ك)   ــة غرف والتعــديالت التعليقــات ورق
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.28على اجملموعة احملدَّثة من مشاريع املبادئ ( إدخاهلا املقترح

بشــأن راحــاً تتضــمَّن اقتمــن االحتــاد الروســي  ةمقدَّمــورقــة غرفــة اجتماعــات   (ل)  
وحبث مفهوم منصة معلومـات لألمـم املتحـدة تلبِّـي االحتياجـات املشـتركة يف جمـال        ستعراض ا
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مجــع وتبــادل املعلومــات عــن رصــد الفضــاء القريــب مــن األرض ضــماناً ألمــان العمليـــات           
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.32الفضائية، وجوانبها اهليكلية والربناجمية (

تتضــمَّن تعليقــات علــى مــن االحتــاد الروســي  ةمقدَّمــ ورقــة غرفــة اجتماعــات  (م)  
حتديد الصالت بني التوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلرباء احلكوميني املعـين بتـدابري الشـفافية    
وبنــاء الثقــة يف أنشــطة الفضــاء اخلــارجي، وموضــوع إعــداد مبــادئ توجيهيــة بشــأن اســتدامة     

  .)A/AC.105/C.1/2015/CRP.33أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد (
، عرض رئيس الفريق العامل التقدم احملرز منذ الـدورة  األوىلالفريق العامل جلسة ويف   -٤

 األعمـال حملـة جمملـة عـن    و، ٢٠١٤ فربايـر /احلادية واخلمسني للجنة الفرعية، املعقودة يف شباط
  .الفريق العامل خالل الدورة احلالية اضطلع هبسي يتال
يف دورهتـا السـابعة واخلمسـني يف     ،وافقـت كانت قد اللجنة  والحظ الفريق العامل أنَّ  -٥

)، ١٩٩ ، الفقـــرةA/69/20 ، علـــى متديـــد خطـــة عمـــل الفريـــق العامـــل (الوثيقـــة ٢٠١٤ عـــام
ة، دعمـل املمـدَّ  الطـة  خلكون، وفقا يس ٢٠١٥ الدورة الثامنة واخلمسني للجنة يف عامحلول  وأنَّ

وعد النـهائي القتـراح إدراج مبـادئ توجيهيـة إضـافية أو عناصـر جديـدة هامـة يف         إيذاناً حبلول امل
كانـت قـد   والحظ الفريـق العامـل أيضـا مـع التقـدير أنَّ بعـض الوفـود        . املبادئ التوجيهية احلالية

قدَّمت تعليقات من هذه القبيل قبـل انعقـاد الـدورة احلاليـة للجنـة الفرعيـة، وأنَّ تلـك التعليقـات         
اسـتدامة  ملوضـع  مـت علـى جهـات االتصـال الوطنيـة وُحمِّلَـت علـى الصـفحة املخصَّصـة          ُعمِّ قد

  .أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد على املوقع الشبكي ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي
كـان   ٢٠١٤ اخلـرباء يف  أفرقـة وضع الصيغة النهائية لتقـارير   والحظ الفريق العامل أنَّ  -٦

  .ملبادئ التوجيهية من أفرقة اخلرباء إىل الفريق العاملمناقشة ا بنقل إيذاناً
الـرئيس سـيعقد مشـاورات غـري رمسيـة مـع الوفـود املهتمـة،          والحظ الفريق العامـل أنَّ   -٧

ر عقدها مبناسبة الدورة احلالية للجنـة الفرعيـة،   باإلضافة إىل جلسات الفريق العامل السبع املقرَّ
 بالترمجة واملصطلحات سيواصـالن النظـر يف مسـائل ختـصُّ     الرئيس والفريق املرجعي املعين وأنَّ

  .حتديدا ترمجة واستخدام املصطلحات الواردة يف جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية
للمشـاورات غـري    صـاً م رئـيس الفريـق العامـل ملخَّ   ، قدَّالثانيةالفريق العامل جلسة ويف   -٨

حيث ناقشت الوفـود املهتمـة اقتراحـات     ،٢٠١٥ فرباير/شباط ٥و ٤ الرمسية اليت جرت يومي
  .جمموعة مشاريع املبادئ التوجيهية هيكلةمبادئ توجيهية إضافية وبإعادة  بإدراج
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الثالثـة، دعـا رئـيس الفريـق العامـل الوفـود الـيت تقتـرح مبـادئ           الفريق العامل جلسةويف   -٩
مت وقدَّ. احاهتااملبادئ التوجيهية إىل تقدمي اقترمشاريع توجيهية إضافية أو إعادة هيكلة جمموعة 

 A/AC.105/C.1/2015/CRP.10 الوفود املعنية االقتراحات الـواردة يف ورقـات غرفـة االجتماعـات    
 A/AC.105/C.1/2015/CRP.23و A/AC.105/C.1/2015/CRP.22و A/AC.105/C.1/2015/CRP.19و
  .وجرى تبادل اآلراء بشأهنا ،A/AC.105/C.1/2015/CRP.28و A/AC.105/C.1/2015/CRP.24و

ثـة مـن   الفريـق العامـل النظـر يف اجملموعـة احملدَّ     باشـر الرابعـة،  الفريق العامـل  جلسة ويف   -١٠
  .)A/AC.105/C.1/L.340 الوثيقة(مشاريع املبادئ التوجيهية 

للمشـاورات   صـاً ويف جلسة الفريق العامل اخلامسة، عرض رئـيس الفريـق العامـل ملخَّ     -١١
، وواصل الفريق العامل تبادل آرائـه  ٢٠١٥ فرباير/شباط ١٠و ٩ غري الرمسية اليت جرت يومي

  .)A/AC.105/C.1/L.340( املبادئ التوجيهيةثة من مشاريع احملدَّموعة اجملحول 
للمشـاورات   صـاً ويف جلسة الفريق العامل السادسة، عرض رئيس الفريـق العامـل ملخَّ    -١٢

ثـة مـن   خة حمدَّنسـ  فربايـر، وأشـار الفريـق العامـل إىل أنَّ    /شـباط  ١١ غري الرمسيـة الـيت جـرت يف   
جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة قبـل الـدورة    املبادئ التوجيهية سوف ُتعدُّمشاريع جمموعة 

قــدمي املوعــد النــهائي لت والحــظ الفريــق العامــل أنَّ . ٢٠١٥ الثامنــة واخلمســني للجنــة يف عــام 
  .٢٠١٥ أبريل/نيسان ١ الوثيقة هو تلكاملراد إدراجها يف اإليضاحية املعلومات 

رئيسه سيتشاور مع رئيس اللجنة ومع األمانـة بشـأن حتديـد     والحظ الفريق العامل أنَّ  -١٣
خـالل   هاجتماعـ مـن عقـد   لفريـق العامـل   ا لتمكنيواخلمسني للجنة الثامنة موعد انعقاد الدورة 

  .تلك الدورة واالستفادة من خدمات الترمجة الشفوية
دورة اللجنـة الفرعيـة    أثنـاء أعمالـه   ، أنَّكما الحظ الفريق العامل يف جلسـته السادسـة    -١٤

  .رت بضيق الوقتتأثَّقد احلالية 
  .٢٠١٥ فرباير/شباط ١٢واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته السابعة املعقودة يف   - ١٥
 


