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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية والستون

  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٢١-١٢فيينا، 
     

  مشروع التقرير  
    

  الفصل الثاين    
    

  التوصيات والقرارات    
   

      تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال دورهتا السادسة واخلمسني  -باء  
    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -٩  

أحاطت اللجنة علمًا مبناقشـــــات اللجنة الفرعية يف إطار البند املتعلق باســـــتدامة أنشـــــطة   -١
ــــــاء اخلارجي يف األمد البعيد، اليت يرد عرض هلا يف تقرير اللجنة الفرعية ( ، A/AC.105/1202الفض

  ).٢٦٣-٢٢٩الفقرات 
  وكانت الوثائق التالية معروضًة على اللجنة:  -٢

، والواليات املتحدة واليابانواململكة املتحدة ورقة اجتماع مقدَّمة من فرنسا وكندا   (أ)  
 Proposal by Canada, France, Japan, the United Kingdom of Great Britain and Northern" اعنواهن

Ireland and the United States of America for the establishment of a working group on 

implementation of agreed guidelines and related aspects of the long-term sustainability of outer 

space activities" )A/AC.105/2019/CRP.7 وA/AC.105/2019/CRP.7/Rev.1؛(  
 عنواهنا ،رقة اجتماع مقدَّمة من االحتاد الروســي وباكســتان والصــني ونيكاراغواو  (ب)  

"Proposal on the modalities of the Working Group on the Long-Term Sustainability of Outer 
Space Activities of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space" 

)A/AC.105/2019/CRP.10 وA/AC.105/2019/CRP.10/Rev.1؛( 

https://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1202
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 Operating in space: towards" عنواهنا ،ورقة اجتماع مقدَّمة من اململكة املتحدة (ج)  
developing protocols on the norms of behavior" )A/AC.105/2019/CRP.12؛( 

 Proposal on the work" عنواهنا ،ورقة اجتماع مقدَّمة من اإلمارات العربية املتحدة  (د)  
related to the long-term sustainability of outer space activities of the Committee on the Peaceful 

Uses of Outer Space" )A/AC.105/2019/CRP.13؛(  
 Meeting hosted by Switzerland on" عنواهنا ،ورقة اجتماع مقدَّمة من ســــويســــرا  )(ه  

possible further work on the long-term sustainability of Outer Space Activities: background 

and Chair’s summary" )A/AC.105/2019/CRP.16؛(  
 The way forward for long term" عنواهنا ،ورقة غري رمسية مقدَّمة من رئيس اللجنة  (و)  

sustainability: sustainability as enabler"؛  
 عنواهنادَّمة من رئيس املشـــاورات غري الرمسية، جنوب أفريقيا، ورقة غري رمسية مق  (ز)  

"long term sustainability (LTS) informal discussions"؛  
 عنواهناورقة غري رمسية مقدَّمة من رئيس املشـــاورات غري الرمسية، جنوب أفريقيا،   (ح)  

"Draft report language for consideration by delegations"؛  
 عنواهناورقة غري رمسية مقدَّمة من رئيس املشـــاورات غري الرمسية، جنوب أفريقيا،   )(ط  

"Draft report language for consideration by delegations (as at 5 p.m on 19 June 2019)".  
سرا عقد اجتماعًا يف   -٣ سوي  ٢٠١٩حزيران/يونيه  ١١والحظت اللجنة مع التقدير أن وفد 

ــــــرة، هبدف تبادل اآلراء وتعزيز يف مركز  فيينا الدويل، ُقبيل الدورة الثانية والســــــتني للجنة مباش
استدامة  التفاهم املتبادل وإحراز تقدم حنو توافٍق يف اآلراء حول مواضيع العمل املقبل املحتمل بشأن

ا يلي: أنشــطة الفضــاء اخلارجي يف األمد البعيد. ومشلت املواضــيع اليت نوقشــت خالل االجتماع م
ضمان أمان العمليات الفضائية  (أ) خيارات بشأن التشارك يف املعلومات وتبادهلا التعاونيني هبدف 
واســــتدامتها؛ (ب) التحديات اليت تطرحها تشــــكيالت الســــواتل الكبرية؛ (ج) املســــائل املرتبطة 

دمات يف املدار؛ بعمليات االلتقاء والتقارب، مبا يف ذلك اإلزالة النشــيطة للحطام وأنشــطة توفري اخل
  (د) مفاهيم متصلة بالتنسيق الدويل حلركة املرور يف الفضاء.

والحظت اللجنة مع التقدير أن رئيس اللجنة والوفود املهتمة عقدوا مشـــاورات غري رمسية   -٤
مكثفة قبل الدورة احلالية وعلى هامشـــها ملناقشـــة الســـبل املحتملة للمضـــي قدمًا بشـــأن موضـــوع 

فضــاء اخلارجي يف األمد البعيد. وأعربت اللجنة بوجه خاص عن تقديرها لوفد اســتدامة أنشــطة ال
  جنوب أفريقيا على رئاسة املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت على هامش الدورة احلالية.

بشــــأن اســــتدامة أنشــــطة  ٢١اعتمدت اللجنة الديباجة واملبادئ التوجيهية البالغ عددها و  -٥
، وطلبت إىل A/AC.105/C.1/L.366األمد البعيد، بصـــيغتها الواردة يف الوثيقة الفضـــاء اخلارجي يف 

ــــــجعت اللجنة  األمانة أن تعيد إصــــــدار تلك الوثيقة كمرفق لتقرير اللجنة عن دورهتا احلالية. وش
عًا لضمان تنفيذ هذه املبادئ التوجيهية إىل تدابري طوالدول واملنظمات احلكومية الدولية على اختاذ 

  أقصى حد ممكن وعملي.

https://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.366
https://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.366
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صل   -٦ شارت اللجنة إىل أهنا ينبغي أن تكون املحفل الرئيسي إلجراء حوار مؤسسي متوا وأ
  حول املسائل املتعلقة بتنفيذ املبادئ التوجيهية واستعراضها.

مخســـــية، فريقًا عامًال يف إطار بند جدول وقرَّرت اللجنة أن تنشـــــئ، مبوجب خطة عمل   -٧
  .ألمد البعيديف ا أعمال اللجنة الفرعية العلمية والتقنية املتعلق باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي

واتَّفقت اللجنة على انتخاب أعضـــــــاء مكتب الفريق العامل يف بداية الدورة الســـــــابعة   -٨
 ألمانةا ســتعممها ، واليتنةواخلمســني للجنة الفرعية على أســاس الترشــيحات اليت ســتقدم إىل األما

  بني الدورتني. خالل فترة ما
اُملخصَّصة عمله الفريق العامل على اختصاصاته وأساليب عمله وخطة  يتفقوقرَّرت اللجنة أن   -٩

، وأن يســــــترشــــــد الفريق العامل ٢٠٢٠خالل الدورة الســــــابعة واخلمســــــني للجنة الفرعية، يف عام 
  التايل:   باإلطار

اســــتبانة التحديات ودراســــتها والنظر يف إمكانية وضــــع مبادئ توجيهية جديدة   (أ)  
الوثائق أخذ بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد. وميكن القيام بذلك من خالل 

  ؛ A/AC.105/2019/CRP.16و A/AC.105/C.1/L.367ا يف االعتبار، ومن بينها الوثيقتان املوجودة حاليًّ
تبادل اخلربات واملمارســـات والدروس املســـتفادة من التنفيذ الوطين الطوعي للمبادئ   (ب)  

 التوجيهية اُملعتَمدة؛

إذكاء الوعي وبناء القدرات، ال سيما يف أوساط الدول املستجدة يف جمال الفضاء   (ج)  
 والبلدان النامية.

تَّفقت اللجنة على أن يقود مكتب الفريق العامل أعمال الفريق العامل يف الدورة الســــــابعة وا  -١٠
واخلمســــــني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، هبدف القيام خالل تلك الدورة من دورات الفريق العامل 

خالت بوضع ما يلي: (أ) اختصاصات الفريق العامل و(ب) أساليب عمله، مبا يشمل سبل إدراج املد
املقدمة من املنظمات غري احلكومية وقطاع الصــــــناعة والقطاع اخلاص عن طريق الدول األعضــــــاء يف 
اللجنة، و(ج) خطة عمله. وأشــــــارت اللجنة إىل أن الفريق العامل ميكن أن يضــــــع يف اعتباره، لدى 

ـــاع  ــم ـــات االجــت ــور، ورق ـــة أم ـــه، يف مجــل ــل ــم ــع  A/AC.105/2019/CRP.7/Rev.1االضــــــــطــالع ب
. وأشـــــارت A/AC.105/2019/CRP.16و A/AC.105/2019/CRP.13و A/AC.105/2019/CRP.10/Rev.1و

اللجنة إىل أن اجتماعات الفريق العامل ســــــوف ُتدعم خبدمات الترمجة الفورية جبميع اللغات الرمسية 
  الست لألمم املتحدة.

 


