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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسون الرابعةالدورة 

    ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ -كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 
الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  مشروع تقرير  

    األمد البعيد يف
، عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة    ٧١/٩٠مــن قــرار اجلمعيــة العامــة     ٨وفقــاً للفقــرة   -١

ــا   ــة، يف دور ــةالوالتقني ــين باســتدامة أنشــطة الفضــاء        رابع ــل املع ــا العام ــد فريقه واخلمســني، عق
 .اخلارجي يف األمد البعيد

جلسـات يف  املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد وعقد الفريق العامل  -٢
ــاير إىل  ٣٠الفتــرة مــن  ، برئاســة بيتــر مــارتينيز (جنــوب  ٢٠١٧شــباط/فرباير  ٩كــانون الثاين/ين

 .أفريقيا)

يف اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية      خلطة العمل اليت مددا جلنة  ووفقاً -٣
ــا التاســعة واخلمســني (   ــرة دور ــن  ١٣٧الفق ــة م ــل   A/71/20الوثيق ــق العام ــى الفري ــرض عل ع ،(

 :يلي ما
 
مذكرة مـن األمانـة، عنواـا "املبـادئ التوجيهيـة بشـأن اسـتدامة أنشـطة الفضـاء           (أ) 

 )؛A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1اخلارجي يف األمد البعيد" (

ورقــة عمــل مقدمــة مــن رئــيس الفريــق العامــل، عنواــا "خمطــط لتقريــر الفريــق     (ب) 
 )؛A/AC.105/C.1/L.357العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد" (

ورقة عمـل مقدمـة مـن االحتـاد الروسـي، عنواـا "مزيـد مـن األفكـار مـن أجـل             (ج) 
وضع جمموعة أهداف للتوصل إىل توافق فيينا بشأن أمن الفضاء واحلاجة إىل التـروي يف أسـاليب   

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/71/20
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.354/Rev.1
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.357
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ت الكــبرية معاجلــة املســائل املعقــدة املتعلقــة بــإدارة حركــة املــرور يف الفضــاء ومســوغات التوقعــا   
 )؛A/AC.105/C.1/L.361باختاذ قرارات مبكرة يف هذا الشأن (

ورقــة غرفــة اجتماعــات مقدمــة مــن رئــيس الفريــق العامــل، عنواــا "مقترحــات   (د) 
البعيــــــد" بشــــــأن املبــــــادئ التوجيهيــــــة الســــــتدامة أنشــــــطة الفضــــــاء اخلــــــارجي يف األمــــــد 

)A/AC.105/C.1/2017/CRP.13؛( 

ــذ اململكــة       (ه)  ــة اجتماعــات مقدمــة مــن اململكــة املتحــدة، عنواــا "تنفي ــة غرف ورق
د املتحدة للمجموعة األوىل من املبادئ التوجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف األمـ  

 ؛)A/AC.105/C.1/2017/CRP.21البعيد" (

عــرض عــام ألنشــطة فرنســا  " مــة مــن فرنســا، عنواــا ورقــة غرفــة اجتماعــات مقد  (و) 
 مـن  وآرائها بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمـد البعيـد، يف سـياق تنفيـذ اموعـة األوىل     

 ؛)A/71/20"( )A/AC.105/C.1/2017/CRP.26 الوثيقةاملبادئ التوجيهية (مرفق 

 عنواـا "اعتبـارات ترمـي إىل    ،مة من االحتاد الروسيورقة غرفة اجتماعات مقد )ز( 
ــة للحلــول  املطروحــة تيســري فهــم منــهجي أوســع لألبعــاد املوضــوعية للمســائل     واألبعــاد الوظيفي

املتصلة بتقاسم املعلومات بشأن حالـة الفضـاء اخلـارجي يف سـياق اختـاذ قـرار بشـأن إنشـاء فريـق          
 عامـــــــل يعـــــــىن بتعزيـــــــز تبـــــــادل املعلومـــــــات عـــــــن األجســـــــام واألحـــــــداث الفضـــــــائية" 

)A/AC.105/C.1/2017/CRP.27(؛ 

ــل       )ح(  ــق العام ــيس الفري ــن رئ ــة م ــات مقدم ــة اجتماع ــة غرف ــادئ   ،ورق ــا "املب عنوا
 التوجيهيــــــــة املتعلقــــــــة باســــــــتدامة أنشــــــــطة الفضــــــــاء اخلــــــــارجي يف األمــــــــد البعيــــــــد " 

)A/AC.105/C.1/2017/CRP.29(. 

الثالــث بــني الــدورات يف فيينــا يف  هاجتماعــ ه كــان قــد عقــدواســتذكر الفريــق العامــل أنــ -٤
 .اًءبن ، وأشار إىل أنه كان اجتماعا٢٠١٦ًأيلول/سبتمرب من عام  ٢٣إىل  ١٩الفترة من 

طة بنـاء علـى   مبسـ اقتـراح نصـوص   وشكر الفريق العامل الرئيس على جهوده الراميـة إىل   -٥
طلب الوفود يف االجتماع الثالث بـني الـدورات للفريـق العامـل، وعلـى النحـو الـوارد يف الوثيقـة         

A/AC.105/C.1/2017/CRP.13ميكـن  النصـوص الـيت اقترحهـا    بعض  الفريق العامل على أنَّ . واتفق
 .للمناقشات املقبلة شكل أساساًتأن 

قــدت خــالل إضــافة إىل اجتماعــات الفريــق العامــل الــيت ع  ه،والحــظ الفريــق العامــل أنــ  -٦
عقــد الــرئيس وممثلــو الــدورة احلاليــة للجنــة الفرعيــة واســتفادت مــن خــدمات الترمجــة الشــفوية،   

بشـأن  أيضاً مشاورات غري رمسية مستفيضة على هامش الدورة بغرض دفع العمـل   هتمةالوفود امل
 وحتـديث  ،والقسـم املتعلـق بالتنفيـذ    ؛ونـص الديباجـة   ؛بعـض مشـاريع املبـادئ التوجيهيـة    يلي:  ما

 .وتقرير الفريق العامل ؛املبادئ التوجيهية واستعراضها

http://undocs.org/A/AC.105/C.1/L.361
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.13
http://undocs.org/A/AC.105/C.1/2017/CRP.21
http://undocs.org/A/71/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.26
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.27
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.29
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.13
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.13
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يف هذه الـدورة ملناقشـة نـص الديباجـة      لكايفا وقتال جيدمل  هوأشار الفريق العامل إىل أن -٧
املسائل الشاملة املتصلة جبميع املبادئ التوجيهية ميكـن تناوهلـا    ، ولكنه أشار أيضاً إىل أنَّبالتفصيل

 .يف نص الديباجة

نصوص مشاريع املبـادئ التوجيهيـة التاليـة قـد نوقشـت خـالل        والحظ الفريق العامل أنَّ -٨
ــة وأنَّ ــاريع   ال الــــدورة احلاليــ ــة علــــى تلــــك املشــ ــد أدرجــــت تعــــديالت املقترحــ ــةقــ  يف الوثيقــ

A/AC.105/C.1/2017/CRP.29: 

 تعزيز املمارسة املتمثلة يف تسجيل األجسام الفضائية؛ -٦املبدأ التوجيهي  (أ) 

ــوجيهي   (ب)  ــدأ التـ ــة     -١١املبـ ــات املتعلقـ ــادل املعلومـ ــال وتبـ ــات االتصـ ــوفري بيانـ تـ
 باألجسام الفضائية واألحداث املدارية؛

تقيــيم التقــارب يف مجيــع املراحــل املداريــة للتحليقــات       -١٤املبــدأ التــوجيهي   (ج) 
 اخلاضعة للتحكم؛

وضـــع ـــوج عمليـــة إزاء إجـــراء تقيـــيم قبـــل اإلطـــالق  -١٥املبـــدأ التـــوجيهي  (د) 
تراب األجسام الفضائية اليت أُطلقت حديثاً من األجسام الفضائية املوجودة فعـالً يف  إلمكانيات اق

 الفضاء القريب من األرض؛

ــوجيهي   (هـ)  ــدأ التـ ــذ     -٢١املبـ ــان يف تنفيـ ــمن األمـ ــروط تضـ ــراءات وشـ ــع إجـ وضـ
 العمليات اليت تفضي إىل تدمري أجسام فضائية يف مدارات؛

ارب املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي  تبادل التج -٢٤املبدأ التوجيهي  (و) 
 يف األمد البعيد ووضع إجراءات جديدة، حسب االقتضاء، من أجل تبادل املعلومات؛

معاجلـة ــج تصـميم األجســام الفضـائية الصــغرية احلجــم     -٣٠املبـدأ التــوجيهي   (ز) 
 ؛وتشغيلها

دام مصــادر أشــعة مراعــاة احتياطــات األمــان عنــد اســتخ -٣٢املبــدأ التــوجيهي  (ح) 
 .الليزر املارة عرب الفضاء اخلارجي

كأســاس  A/AC.105/C.1/2017/CRP.29الوثيقــة  أن تســتخدمواتفــق الفريــق العامــل علــى  -٩
مجيـع اللغـات الرمسيـة    تترجم إىل الـيت سـ  ملبـادئ التوجيهيـة،   مـن ا إلصدار الصـيغة الرمسيـة القادمـة    

 .لألمم املتحدة

١٠- فــق الفريــق العامــل علــى مواصــلة العمــل فيمــا بــني الــدورات باســتخدام الوســائل          وات
علـى  الفريـق العامـل   فـق  الصـدد، ات ذلـك  حسب االقتضاء. ويف  ،اإللكترونية وغريها من الوسائل

االجتمـاع األول  ن يعقـد  علـى أ ، ٢٠١٧عقد اجتماعني فيما بـني الـدورات يف فيينـا خـالل عـام      

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.29
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.29
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.29
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ــة    ــدورة الســتني للجن ــاد ال ــل انعق ــه  قبي ــاين إمــ  ٢٠١٧يف حزيران/يوني ــاع الث ــد االجتم ا يف ، ويعق
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب أو تشرين األول/أكتوبر 

رئيسـه مـع رئـيس اللجنـة واألمانـة بشـأن اجلـدول        يتشـاور  أن علـى  الفريق العامل فق اتو -١١
جيتمــع أثنــاء تلــك الــدورة فرصــة لكــي للفريــق العامــل تتــاح حبيــث  الــزمين للــدورة الســتني للجنــة

 .ويستفيد من خدمات الترمجة الشفوية

 .، نظر الفريق العامل يف هذا التقرير واعتمده٢٠١٧شباط/فرباير  ٩ويف  -١٢
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