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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الفرعية العلمية والتقنية اللجنة
 الدورة السادسة واألربعون  

    ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٠-٩فيينا، 
   مشروع التقرير    

 إضافة
 

   احلطام الفضائي  -خامسا 
والتقنية نظرها يف   ، واصلت اللجنة الفرعية العلمية      ٦٣/٩٠وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -١

 ."احلطام الفضائي"ألعمال، املعنون  من جدول ا٧البند 

 الربازيل وإيطالـيا  و إندونيسـيا و أملانـيا  و االحتـاد الروسـي   هـذا البـند ممـثلو       بشـأن   م  تكلّـ و -٢
 اهلـــند وكـــنداو )البولـــيفارية-مجهوريـــة(فـــنـزويال  وفرنســـا والصـــني واجلمهوريـــة التشـــيكيةو
 .اليونان واليابان واألمريكيةالواليات املتحدة و

 :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض  -٣

بيئة ولية  ي اجلوانب التشغ  بشأنمعلومـات حمّدثة صادرة عن الواليات املتحدة        " )أ( 
 ممثل الواليات املتحدة األمريكية؛ قّدمه ،"احلطام الفضائي

 ،"٢٠٠٨لفضـائي املضـطلع هبـا يف فرنسا يف عام           األنشـطة املـتعلقة باحلطـام ا      " )ب( 
 ممثل فرنسا؛قّدمه 
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تقيــيم الوضــع الــراهن لــلمدار الثابــت بالنســبة لــألرض اســتنادا إىل نــتائج         " )ج( 
 قّدمه  ،" املـنجزة يف إطـار املشـروع الـدويل للشـبكة الدولـية لألرصـاد البصرية العلمية                 الـبحوث 

 ممثل االحتاد الروسي؛

 ،"االحتـاد الروسـي بشـأن مشكلة احلطام الفضائي        ضـطلع هبـا     الـيت ا  نشـطة   األ" )د( 
 ممثل االحتاد الروسي؛قّدمه 

املراقب عن   قّدمه   ،"الصـعيد الـدويل حبالـة الفضاء       عـلى اجملـتمع املـدين     توعـية   " )هـ( 
 مؤسسة العامل اآلمن؛

 املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن؛ قّدمه ،"ر أمن الفضاءمؤّش" )و( 

 ،" األوروبـية يف جمــال التخفـيف مـن احلطـام الفضــائي    أنشـطة وكالـة الفضـاء   " )ز( 
 املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية؛قّدمه 

مها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام        احلمـالت الـيت تـنظّ     " )ح( 
 . املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية قّدمه ،"العودة إىل الغالف اجلويؤ بالتنّبالفضائي بشأن 

وكـان معروضـا عـلى اللجنة الفرعية مذكرة من األمانة وورقة غرفة اجتماعات بشأن                -٤
الـبحوث الوطنـية املـتعلقة باحلطـام الفضـائي وبأمـان األجسـام الفضـائية الـيت حتمـل عـلى متنها                       
مصــادر قــدرة نوويــة ومبشــاكل اصــطدامها باحلطــام الفضــائي، تتضــمنان الــردود الــواردة مــن    

 ).A/AC.105/C.1/2009/CRP.11 وAdd.1 وA/AC.105/931(شأن الدول األعضاء هبذا ال

واتفقـت اللجنة الفرعية على أن تنفيذ املبادئ التوجيهية الطوعية للتخفيف من احلطام              -٥
الفضـائي عـلى الصـعيد الوطـين من شأنه أن يزيد من التفاهم على األنشطة املقبولة يف الفضاء،                   

 .ل من احتماالت االحتكاك والتنازع ويقلّمما يعّزز االستقرار يف الفضاء

والحظــت اللجــنة الفرعــية بارتــياح أن بعــض الــدول تــنفّذ تدابــري للتخفــيف مــن احلطــام   -٦
الفضــائي تّتســق مــع املــبادئ التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلــنة اســتخدام   

ــية  /الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية و   ــبادئ التوجيه خفــيف مــن احلطــام   بشــأن التأو امل
 الـيت وضـعتها جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، وأن دوالً             الفضـائي   

أخـرى وضـعت معـايري خاصـة هبـا بشـأن التخفـيف مـن احلطام الفضائي استنادا إىل تلك املبادئ                      
ادئ التوجيهية كمـا الحظـت اللجـنة الفرعـية أن بعـض الـدول األخرى تستند إىل املب             .التوجيهـية 

الصـادرة عـن جلــنة التنسـيق املشـتركة، واملدونــة األوروبـية لقواعـد الســلوك بشـأن التخفـيف مــن         
 .الفضائية الوطنيةاحلطام الفضائي، كمرجع يف اإلطار الرقايب التنظيمي املقّرر ألنشطتها 
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بــني جلــنة التنســيق املشــتركة مهــا رئــيس باملعلومــات الــيت قّداللجــنة الفرعــية رّحبــت و -٧
 واتفقت العودة إىل الغالف اجلويؤ بالتنّبالوكـاالت واملعنـية باحلطـام الفضـائي بشـأن محـالت             

 بصفة دورية بأي تنقيحات ُتجرى على املبادئ       واصل إبالغها لجنة أن ت  ذه ال أنـه ينـبغي هل    عـلى   
يف ضــوء مــا يســتجد مــن تكنولوجــيات  الصــادرة عــنها التوجيهــية لتخفــيف احلطــام الفضــائي  

ن تعديل والحظـت اللجـنة الفرعـية أنـه قـد يتعيّ      . يف جمـال ختفـيف احلطـام الفضـائي        وممارسـات   
املـبادئ التوجيهـية لتخفـيف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                   

 .األغراض السلمية، وفقا لتلك التنقيحات

اإلجراءات والحظـت اللجـنة الفرعـية مـع الـتقدير اعـتماد الـدول لعـدد مـن الـنهوج و                     -٨
امللموسـة مـن أجـل التخفيف من احلطام الفضائي، ومنها عمليات حتويل السواتل إىل مدارات                
أخـرى، والتخمـيل، وعملـيات إهنـاء العمـر التشـغيلي، واسـتحداث براجمـيات ومنـاذج خمصصة                   

والحظـت اللجـنة الفرعية أيضا أنه جيري االضطالع ببحوث    .للتخفـيف مـن احلطـام الفضـائي    
ــاالت  ــائي،      يف جمــ ــام الفضــ ــئات احلطــ ــة بيــ ــائي، ومنذجــ ــام الفضــ ــد احلطــ ــيا رصــ تكنولوجــ

والتكنولوجـيات اهلادفـة إىل محايـة الـنظم الفضـائية مـن احلطـام الفضائي واحلد من تكّون مزيد           
 .من احلطام الفضائي

كمـا اتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للدول األعضاء، وخصوصا البلدان املرتادة              -٩
ويل مـزيدا مـن االهـتمام ملشـكلة اصـطدام األجسـام الفضـائية، مبـا فيها األجسام                   للفضـاء، أن تـ    

الفضـائية الـيت حتمـل عـلى متـنها مصـادر قـدرة نوويـة، باحلطـام الفضـائي، وللجوانب األخرى                 
والحظــت أن اجلمعــية العامــة  .املتصــلة باحلطــام الفضــائي، ومــنها عودتــه إىل الغــالف اجلــوي 

 مواصــلة الــبحوث الوطنــية بشــأن تلــك املســألة، الســتحداث   ، إىل٦٣/٩٠دعــت، يف قــرارها 
تكنولوجـيا حمّسـنة لرصـد احلطـام الفضـائي، ومجـع البيانات املتعلقة باحلطام الفضائي ونشرها،                 
ــبة     ــتراتيجيات املناسـ ــتعاون الـــدويل ضـــروري للتوّســـع يف االسـ ــلى أن الـ ــية عـ واتفقـــت اجلمعـ

ائي على البعثات الفضائية يف املستقبل إىل احلد        وامليسـورة الـتكلفة للتقلـيل من أثر احلطام الفض         
وقـد اتفقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أنـه ينـبغي مواصـلة البحوث بشأن احلطام الفضائي،                     .األدىن

وعـلى أنـه ينـبغي للـدول األعضـاء أن تتـيح لكـل األطـراف املهـتمة نتائج تلك البحوث، مبا يف                     
  تكــّون مــن  حــديف التقلــيل إىل أدىنذلــك املعلومــات عــن املمارســات الــيت ثبتــت فعاليــتها       

 .فضائيالطام احل

دا واتفقـت اللجـنة الفرعية على أنه ينبغي دعوة الدول األعضاء ووكاالت الفضاء جمدّ               -١٠
إىل تقـدمي تقاريـر عـن الـبحوث املـتعلقة باحلطـام الفضـائي وأمـان األجسـام الفضائية اليت حتمل                    

 .ة باصطدام تلك األجسام باحلطام الفضائيعلى متنها مصادر قدرة نووية واملشاكل املتصل
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 / شباط ١٠والحظـت اللجـنة الفرعـية أن اصـطداما قـد وقـع يف مدار أرضي منخفض يف                    -١١
.  غري العامل٢٢٥١الـتجاري العـامل والسـاتل كومسـوس      ٣٣بـني السـاتل إريديـوم       ٢٠٠٩فـرباير   

ــت       ــية أن شــبكة الرصــد الفضــائي ال ــذا الصــدد، أُبلغــت اللجــنة الفرع ــتحدة  ويف ه ــات امل ابعة للوالي
 من احلطام الفضائي الناجم عن ذلك االصطدام يف         قطعـة  ٧٠٠األمريكـية بصـدد تعقـب مـا يـناهز           

مزيد تكوُّن احتمال  معلومـات إضـافية عن    وأُبلغـت اللجـنة الفرعـية أيضـا أن      .سـحابتني منفصـلتني   
 ).http://www.space-track.org( على اإلنترنتسُتنشر االصطدام بسبب من احلطام 

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفاده أن هذا االصطدام، وهو األول من نوعه، أبان                   -١٢
 .عن ضرورة بذل جهود مشتركة لتنفيذ تدابري التخفيف من احلطام الفضائي

 تشــجيع مــن أجــل الــدويل نســيقوذهــب أحــد الوفــود إىل أن مــن الضــروري زيــادة الت -١٣
ويرى ذلك الوفد أنه    . عـي لإلنـذار املبكر من خالل إنشاء قاعدة بيانات دولية          وضـع نظـام طو    

 هــذا إنشــاء ينــبغي إعــادة إنشــاء الفــريق العــامل املعــين باحلطــام الفضــائي ليــتوىل مهمــة دراســة    
 .النظام الطوعي

وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ينبغي للدول املسؤولة أكثر من غريها عن                     -١٤
ام الفضائي والدول اليت هلا القدرة على اختاذ إجراءات بشأن التخفيف من احلطام              احلطـ  تكـّون 

 . الفضائي أن تسهم أكثر من الدول األخرى يف جهود التخفيف من احلطام الفضائي

، "يف احلدود املمكنة"وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن بعـض الـدول تستخدم مفاهيم مثل        -١٥
 دون ضــوابط، يف حــني تشــترط عــلى الــدول املــتطلّعة إىل  لالســتفادة مــن املــوارد التكنولوجــية

 .ارتياد الفضاء تقدمي تقارير عن الضوابط والقيود املفروضة يف إطار براجمها

استدامة "وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن البـند من جدول األعمال املعنون                    -١٦
لجنة الفرعية فرصة مهمة    يتيح ل س، الذي اقترحته فرنسا،     "أنشـطة الفضـاء عـلى املـدى الطويـل         

لكــي تــنظر يف ســالمة حــركة املــرور الفضــائية يف املســتقبل، مبــا يشــمل مســألة التخفــيف مــن    
 .احلطام الفضائي

التعاون الدويل بني احلكومات والصناعة     توثيق   أن تعزيـز التوعـية حبالة الفضاء و        وُرئـي  -١٧
 .الفضاءيئة ب تزايد اكتظاظسيكون بالغ األمهية يف املستقبل، نظرا إىل 

وأشـارت اللجـنة الفرعية إىل مشروع االحتاد األورويب القاضي باعتماد مدونة لقواعد              -١٨
السـلوك يف جمـال أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، تشـمل مجلـة أمـور مـنها جوانـب مـتعلقة باحلفاظ                        
 عـلى أمـن وسـالمة األجسـام الفضـائية املوجودة يف املدار وتدابري بشأن مراقبة احلطام الفضائي                 
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 مشروع نص    أن جملـس االحتاد األورويب أقرّ       أيضـا  والحظـت اللجـنة الفرعـية     . والتخفـيف مـنه   
ــة الســلوك يف كــانون األول  ــبلدان   ٢٠٠٨ ديســمرب/مدون ــة مــع ال  وأن هــناك مشــاورات جاري

. بشأن نص يقبله أكرب عدد ممكن من الدول املـرتادة للفضـاء بغـية التوصـل إىل توافق يف اآلراء             
 تقوممؤمتر خمّصص   لفرعية كذلك أنه سينظم عقب اختتام تلك املشاورات         والحظـت اللجـنة ا    

 .الدول خالله باالنضمام إىل املدونة
  

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي        -ثامنا  
، واصلت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية نظرها يف        ٦٣/٩٠وفقـا لقـرار اجلمعية العامة        -١٩

ــند  ــدو١٠البـ ــن جـ ــنون  مـ ــال، املعـ ــاء   "ل األعمـ ــنووية يف الفضـ ــدرة الـ ــادر القـ ــتخدام مصـ اسـ
، اليت اعُتِمدت يف ٢٠١٠-٢٠٠٧، يف إطـار خطـة العمـل املـتعددة السنوات للفترة            "اخلـارجي 

 ).A/AC.105/890 من الوثيقة ، واملرفق الثاين١١٣ و١١٢الفقرتان (دورهتا الرابعة واألربعني 

ــة(زويال ـيا وفــنجــنوب أفريقــلو وألقــى ممــث -٢٠ ــيفا-مجهوري ونــيجرييا والواليــات ) ريةالبول
 . من جدول األعمال كلمة يف إطار هذا البنداملتحدة

والحظـت اللجنة الفرعية بارتياح التقدم الذي أحرزه فريق اخلرباء املشترك بني اللجنة              -٢١
الل الــدورة الــرابعة الفرعــية العلمــية والتقنــية والوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة، الــذي أُنشــئ خــ

ــان        ــتعلقة بأم واألربعــني للجــنة الفرعــية، يف وضــع إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات امل
  .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حاليا

ة وُرئـي أن الـتقّدم الـذي أحـرزه فريق اخلرباء املشترك يربهن على قيمة اجلمع بني خرب                  -٢٢
اللجـنة الفرعـية يف جمـال اسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي وخربة الوكالة                     

  .الدولية للطاقة الذرية يف تصميم إطار أمان نووي

املقترن باستخدام مصادر القدرة النووية     الرقايب  ورأى أحـد الوفـود أن نشـاط التنظـيم            -٢٣
صـرف الـنظر عـن املستوى الذي بلغته من          يف الفضـاء اخلـارجي هـو واجـب الـدول وحدهـا، ب             

 .التنمـية االجتماعـية أو االقتصـادية أو العلمـية أو التقنية، وأن هذه املسألة هتم اإلنسانية مجعاء    
ــيت        ــية ال ــية عــن األنشــطة الوطن ــتحمل مســؤولية دول ــد إىل أن احلكومــات ت وذهــب ذلــك الوف

وتضطلع هبا منظمات حكومية أو     ُتسـتخدم فـيها مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي،             
 .غري حكومية، وأنّ هذه األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية ال ضارة هلا

تطبــيق مصــادر القــدرة الــنووية عــلى  مــن األمهــية مبكــان وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن  -٢٤
 . ميكن أن يساعد الدول على تعزيز أهداف استكشاف الفضاء ذلكالبعثات الفضائية، ألن
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أعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن احــتمال إصــابة مركــبة فضــائية مــزّودة          و -٢٥
 القلق، ألن البيئة بعث علىمبفـاعالت نوويـة بضـرر نـاجم عن االصطدام باحلطام املداري أمر ي         

 .املدارية لألرض ميكن أن تتلّوث حبطام مشع قد يهّدد احمليط احليوي لألرض

ــنووية يف   يســّوغ اأنــه ال يوجــد أي مــربر  وُرئــي  -٢٦ لــتفكري يف اســتخدام مصــادر القــدرة ال
 .تة الكفاءةثَبمدارات األرض، يف حني تتوافر هلذا الغرض مصادر أخرى للطاقة أكثر أمنا وُم

 تستخدموالحظـت اللجـنة الفرعـية مضـي الـدول األعضـاء يف تشـغيل بعـثات فضائية                    -٢٧
ــنووية مــثل بعــثيت كاســيين   ــيوهوريزنز"وهيغــنس، وطــوَّايف -مصــادر القــدرة ال ــتونيت "و" ن أوبري

ــّريخ " آندســبريت ــية إىل اســتخدام مصــادر    . الستكشــاف امل وأشــارت أيضــا إىل اخلطــط الرام
 .٢٠١١القدرة النووية يف بعثة املخترب العلمي اخلاص باملريخ املزمع إرساهلا إىل املريخ يف عام 

 ٧٠٤ســتها ، دعــت اللجــنة الفرعــية، يف جل  ٦٣/٩٠وعمــال بقــرار اجلمعــية العامــة     -٢٨
فرباير، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء          / شباط ١٢املعقـودة يف    

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى    (هاربسون  . اخلـارجي إىل االنعقـاد مـن جديـد برئاسـة سام أ            
 .جلسات[...] وقد عقد الفريق ). وإيرلندا الشمالية

 أن الفريق العامل وضع خالل دورته احلالية الصيغة النهائية          والحظـت اللجـنة الفرعـية      -٢٩
 . إلطار األمان وأقّره

فرباير، اإلطار  / شباط [...] املعقودة يف    [...] جلستها يف   ،اعـتمدت اللجـنة الفرعـية     و -٣٠
ــارجي     ــاء اخلـــ ــنووية يف الفضـــ ــدرة الـــ ــادر القـــ ــيقات مصـــ ــان تطبـــ ــاص بأمـــ ــيقة  (اخلـــ الوثـــ

A/AC.105/C.1/L.292/Rev.4.( 

والحظـــت اللجـــنة الفرعـــية الـــتحفّظات الـــيت أعـــرب عـــنها ممـــثّل مجهوريـــة فـــنـزويال  -٣١
وقــد عـّبر املمــثّل عــن الــتحفّظات احملــّددة الــيت أبدهتــا  . البولـيفارية بشــأن مشــروع إطــار األمــان 

 :حكومته على النحو التايل

 عــدم إمكانــية قــبول اســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف املــدارات األرضــية، )أ( 
وذلــك اســتنادا إىل الفرضــية القائلــة بــأن أي نشــاط ُيضــطلع بــه يف الفضــاء اخلــارجي جيــب أن   

 يكون حمكوما مببادئ صيانة احلياة واحملافظة على السلم؛

مسـؤولية الـدول عـن األنشـطة الوطنـية الـيت تضطلع هبا وكاالت حكومية أو                  )ب( 
اخلـارجي؛ ينبغي للدول أن     مـنظمات غـري حكومـية تسـتخدم مصـادر قـدرة نوويـة يف الفضـاء                  
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تضــمن تنظــيم هــذه األنشــطة والتصــريح هبــا ورصــدها، وال جيــوز تفويــض جهــة أخــرى هبــذه   
  .السلطة بأي حال من األحوال

ن جانـب اللجنة الفرعية ينبغي أن  األمـان مـ  عـرب عـن رأي مفـاده أن اعـتماد إطـار       وأُ -٣٢
 العديد  شواغلعلى التخفيف من     تساعد   ميكن أن  ،تقنيةو مفّصلةمبادئ توجيهية   وضـع   يتـبعه   

 .  األمان فعالية إطاربشأنمن البلدان النامية 

األمان  إطار يستند إىل يف املسـتقبل وضـع صـك ملـزم          سـيلزم   بعـض الوفـود أنـه       ورأى   -٣٣
 .  النووية يف الفضاء اخلارجيالقدرةمن أجل منع االستخدام غري املسؤول والعشوائي ملصادر 

ــود أن ورأى  -٣٤ ــر  األمــان ميــثّل  إطــار بعــض الوف ــا يف تطوي ــا هام ــنة  ال تقدم ــيقات اآلم تطب
ــنووية  مل ــدرة ال ــار  أن  و،صــادر الق ــيذ إط ــدول األعضــاء واملــنظمات     األمــان تنف ــب ال ــن جان م

تطبيقات مصادر القدرة النووية   بأن  العامل  طمأنـة عمـوم الناس يف       احلكومـية الدولـية مـن شـأنه         
 . ةستخدم بطريقة مأمونُتو سُتطلقيف الفضاء 

ــّرو -٣٥ ــر  /شــباط [...]، املعقــودة يف [...] جلســتهات اللجــنة الفرعــية يف  أق ــرباير، تقري ف
 ).[...]انظر املرفق (الفريق العامل 

  
  األجسام القريبة من األرض     -اتاسع 

 اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية يف البند          ت، نظـر  ٦٣/٩٠وفقـا لقـرار اجلمعـية العامـة          -٣٦
ــال  ١١ ــن جــدول األعم ــنون، م ــن األرض   " املع ــبة م ــار، يف "األجســام القري ــل  إط ــة العم  خط

املرفق (الـيت اعـتمدهتا اللجـنة الفرعـية يف دورهتـا اخلامسـة واألربعـني               املعدَّلـة   املـتعددة السـنوات     
نظمات املــ  ٢٠٠٨طــة العمــل، ُدعيــت يف عــام     خب وعمــال ). A/AC.105/911 للوثــيقة  الثالــث

األجسام القريبة  ب املتعلقةاجلهات الناشطة يف ميدان البحوث       وسائرقليمية  اإليـئات   اهلدولـية و  ال
 . من األرض إىل تقدمي تقارير عن أنشطتها إىل اللجنة الفرعية

ــم  -٣٧ ــذابشــأن وتكلَّ ــنده ــثلو   الب ــا     مم ــيا وفرنس ــندا ورومان ــاد الروســي وبول ــواالحت ندا ك
 .واملكسيك والواليات املتحدة

 :العلمية والتقنية التاليةاإليضاحية  العروض إىلواستمعت اللجنة الفرعية  -٣٨

 ،"رات األخرية يف روسيا التطّو: بذّنأو م كويكب  خطـر االرتطام ب   مشـكلة   " )أ( 
 ممثل االحتاد الروسي؛ قّدمه 

 ممثل الواليات املتحدة؛ قّدمه ،" األجسام القريبة من األرضرصدبرنامج " )ب( 
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 ممثل كندا؛ قّدمه ،"مراقبة األجسام القريبة من األرضساتل : نيوسات" )ج( 

 ممثل فرنسا؛  قّدمه ،"بوفيسبالكويكب أ املتعلقةاألنشطة الفرنسية " )د( 

 ممثل املكسيك؛  قّدمه ،"كبريال ي املليمتراملقراب" )ه( 

املراقــب  قّدمــه ،"الــذي يهــدد األرض بات خطــر الكويكــبات واملذّنــمواجهــة" )و( 
 عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية؛ 

 قّدمــه ،"عــامليال التصــدي هلــا عــلى الصــعيد دعــوة إىل و ات الكويكــبخطــارأ" )ز( 
 املراقب عن رابطة مستكشفي الفضاء؛ 

الدويل املعين باحلد من خطر الكويكبات      فريق  ال قّدمـه    تقيـيم االقـتراح الـذي     " )ح( 
التصدي هلا  دعوة إىل   و ات الكويكب أخطار" حـول موضوع  رابطة مستكشـفي الفضـاء      الـتابع لـ   
 .املراقب عن االحتاد الدويل للمالحة الفضائية قّدمه ،"عامليال عيدعلى الص

 : اللجنة معروضة على  الوثائق التاليةتوكان -٣٩

مذكّــرة مــن األمانــة تتضــمن معلومــات عــن الــبحوث الــيت أجــرهتا الــدول           )أ( 
الوثــيقة (األعضــاء واملــنظمات الدولــية وهيــئات أخــرى يف جمــال األجســام القريــبة مــن األرض  

A/AC.105/926( ؛ 

-٢٠٠٨(فريق العمل املعين باألجسام القريبة من األرض        من  الـتقرير املؤقت     )ب( 
 .)A/AC.105/C.1/L.298الوثيقة ) (٢٠٠٩

بات والحظـت اللجـنة الفرعـية أن األجسـام القريـبة مـن األرض هـي كويكـبات ومذنّ                   -٤٠
حفز أن  ة الفرعـية    اللجـن كمـا الحظـت     .  مـدار كوكـب األرض     اهتـا مـع   تقاطع مدار تـ ميكـن أن    
  منياا متبقّحطامباعتبارها  قيمتها العلمية إىل يرجع يف جانب كبري منه  الكويكـبات   باالهـتمام   

ام تلك  اصطد اليت قد تنجم عن   رة  دمّـ املعواقـب   ال، و يةداخلـ الاملـنظومة الشمسـية     تكـوُّن   عملـية   
 . واحتوائها على طائفة واسعة من املوارد الطبيعية باألرض، األجسام

والحظـت اللجنة الفرعية أن الكشف املبكّر والتعقّب الدقيق مها أكثر األدوات فعالية              -٤١
 الحظت الصدد،   ذلكويف  .  الناشـئة عـن األجسـام القريبة من األرض         للـتهديدات يف التصـدي    

 األجسام  عن حاليا   تبحث الدولية يف بلدان خمتلفة      األفرقةارتياح أن عددا من     باللجـنة الفرعـية     
يف الظهور بني وكاالت آخذة  شراكات جديدة  وتصـّنفها، وأن   وتدرسـها  األرض   القريـبة مـن   

 .  اجلهودتلكالفضاء ومؤسسات البحوث الوطنية من أجل تعزيز 
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 احلد مندرس إمكانيات يؤسسات املرتـياح أن عددا من     باوالحظـت اللجـنة الفرعـية        -٤٢
 أن أي تدابــري لجــنة أيضــاالوالحظــت .  األجســام القريــبة مــن األرضالناشــئة عــن الــتهديدات
ــلحد مــن  ــتهديدات تلــك ل ــية منسـّـ ســ ال ــادة املعــارف  تتطلب جهــودا دول عــن قة، وكذلــك زي

 .خصائص األجسام القريبة من األرض

 ات الكويكب  من خطر  باحلّد الدويل املعين ارتياح أن الفريق    بوالحظـت اللجـنة الفرعية       -٤٣
دعوة إىل  و ات الكويكب أخطار "ا حـول موضوع   رابطة مستكشـفي الفضـاء أعـد تقريـر        الـتابع لـ   

 ". عامليال التصدي هلا على الصعيد

والحظــت اللجــنة الفرعــية أن بعــض الــدول األعضــاء نفــذت أو تعــتزم تنفــيذ بعــثات     -٤٤
 أيضاالحظت  و.  تلك األجسام  استكشافو األجسام القريبة من األرض       من قريـب التحلـيق   لل
 ‘داون‘فضاء  ال مركبات   ومنهابة من األرض،    األجسام القري لدراسـة   لبعـثات السـابقة واملقـبلة       ا
 وساتل مراقبة األجسام القريبة من      ؛لواليات املتحدة ل التابعة ‘ستاردسـت ‘ و ‘ديـب إمباكـت   ‘و

اليت  وبعـثة مـاركوبولو للعـودة بعيـنات من األجسام القريبة من األرض،               ؛األرض الـتابع لكـندا    
للعودة بعينات من األجسام القريبة من     هايابوسا وبعثة   وكالة الفضاء األوروبية؛   اضـطلعت هبـا   

 أن عددا من املشاريع واملبادرات      اللجـنة أيضـا   والحظـت   . الـيابان الـيت اضـطلعت هبـا       األرض،  
ــرؤيا ونظــام االســتجابة الســريعة      ــراب الرصــد الشــامل ال ــثل مق ــية، م  ،)Pan-STARRS (الدول

ت ، استغلّ بولكوفسكاياصد  مرو،   للمسح الشامل  الكبريواملقراب   الكـبري،    ي املليمـتر  واملقـراب 
ــرافق ذات إمكا ــيةاملــ ــزدوج  نــ ــتخدام املــ ــل   االســ ــن أجــ ــلى الكشــــف   مــ ــدرة عــ ــز القــ  تعزيــ
 .وحتديد اخلصائص

 الذي حقّقته الواليات املتحدة يف بلوغ هدفها        الكبري اللجنة الفرعية التقّدم     والحظـت  -٤٥
 يزيد قطر كل منها      يف املائـة مـن مجيع األجسام القريبة من األرض اليت           ٩٠يف كشـف    املتمـثل   

 جسما من   ١٥٠أقل من   لواليات املتحدة أن    ل ه تبني أناللجنة   والحظت. عـن كيلومـتر واحـد     
 جسما  ٨٢٥ الـيت يزيد قطرها عن كيلومتر واحد والبالغ عددها            مـن األرض   األجسـام القريـبة   

أن الواليــات الحظــت كذلــك  و.األرضبــ خطــر االصــطدام تــنطوي عــلىهــي الــيت ميكــن أن 
 يف املائــة مــن ٩٠ يف كشــف لاملتمــثّ هدفهــا ٢٠٢٠ عــام حبلــول قأن حتقّــ تســعى إىل املــتحدة

  . خصائصهاوتصنيفها وحتديد وتعقّبها مترا ١٤٠طر كل منها عن األجسام اليت يزيد قُ

فقـت اللجـنة الفرعـية عـلى أن اجلهود املبذولة لكشف األجسام القريبة من األرض                توا -٤٦
 . الصعيدين الوطين والدويل علىعوّس وُتن ُتواصلأ ينبغي ها وحتديد خصائصوتعقبها
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ــرة  و -٤٧ ــة   ١٥عمــال بالفق ــية العام ــرار اجلمع ــن ق ــية، يف  دعــت، ٦٣/٩٠ م  اللجــنة الفرع
ــودة يف ٧٠٩جلســتها  ــن     / شــباط١٦ املعق ــبة م ــامل املعــين باألجســام القري ــريقها الع ــرباير، ف ف
عقــد الفــريق و). لكــة املــتحدةاملم(ر ثــواإىل االنعقــاد مــن جديــد، برئاســة ريتشــارد كر  األرض

 .جلسات [...]العامل املعين باألجسام القريبة من األرض 

ــّرو -٤٨ ــرباير/شــباط[...] املعقــودة يف [...]  ا يف جلســته،ت اللجــنة الفرعــية أق ــر ،ف  تقري
 ).[...]انظر املرفق (الفريق العامل املعين باألجسام القريبة من األرض 

 
 


