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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثامنة واألربعون

        ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
      مشروع التقرير    
      إضافة    

    احلطام الفضائي  -خامساً  
 مــن جــدول ٧نــد ، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف الب٦٥/٩٧وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -١

  ".احلطام الفضائي"األعمال، 
 من جـدول األعمـال ممثلـو الـصني وفرنـسا واهلنـد وإندونيـسيا                ٧وتكلم يف إطار البند       -٢

. زويال البوليفاريـــة واليابـــان واالحتـــاد الروســـي وأوكرانيـــا والواليـــات املتحـــدة ومجهوريـــة فـــن 
 هـــذا البنـــد أيـــضاً، أثنـــاء وتكلـــم بـــشأن. ممـــثال األرجنـــتني وإيطاليـــا كلمـــة مـــشتركة وألقـــى
العام لآلراء، ممثلو دول أعضاء أخرى وممثـل كولومبيـا نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا                    التبادل

  .ي الالتينية والكاريب
  :يضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإل  -٣

البعثــات الفــضائية حتليــل طرائــق خفــض مــستوى تلــوث الفــضاء أثنــاء تنفيــذ  "  )أ(  
  ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"وتقدير تكاليف ذلك اخلفض
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معلومــات حمدثــة عــن العمليــات  : الواليــات املتحــدة وبيئــة احلطــام الفــضائي "  )ب(  
  ، قدمه ممثل الواليات املتحدة؛"املنفذة والسياسات املتبعة

م الفـضائي يف    حملة جمملة عن األنشطة اليت اضـطلعت هبـا فرنـسا بـشأن احلطـا              "  )ج(  
  ، قدمه ممثل فرنسا؛"٢٠١٠عام 

، قدمـــه ممثـــل "أنـــشطة االحتـــاد الروســـي بـــشأن مـــشكلة احلطـــام الفـــضائي  "  )د(  
  الروسي؛ االحتاد

ــن األرض      "  )ه(   ــب م ــضاء القري النظــام املؤمتــت لكــشف احلــاالت اخلطــرة يف الف
  ، قدمه ممثل االحتاد الروسي؛"حالة التطور وآفاقه: واإلنذار بوجودها

  ، قدمه املراقب عن اإليسا؛" يف جمال ختفيف احلطام الفضائيأنشطة اإليسا"  )و(  
ــضائية    "  )ز(   ــشطة الف ــد لألن ــة األم ــى حتــديات   : صــوب اســتدامة طويل التغلــب عل

  ، قدمه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛"احلطام الفضائي
ــسواتل  تكــالي: لتان تتعلقــان باحلطــام الفــضائي أمــس"  )ح(   يف األمــد ف عمليــات ال
ــد ــى اإلرجــاع إىل الغــالف اجلــوي     البعي ــائم عل ــتخلص الق ــه "، والتخفيــف مــن خمــاطر ال ، قدم

  .املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء
  :ما يليروضاً على اللجنة الفرعية عوكان م  -٤

فــضائي وأمــان مــذكرة مــن األمانــة عــن البحــوث الوطنيــة املتعلقــة باحلطــام ال    )أ(  
األجسام الفـضائية الـيت توجـد علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة ومـشاكل اصـطدامها باحلطـام                       

  ؛)Add.1 وA/AC.105/978(الفضائي 
املعنــون تقريــر املــؤمتر الــدويل املتعــدد التخصــصات املعــين باحلطــام الفــضائي،     )ب(  

، " احلطــام الفــضائيالتغلــب علــى حتــديات: صــوب اســتدامة طويلــة األمــد لألنــشطة الفــضائية"
  .A/AC.105/C.1/2011/CRP.14الوارد يف ورقة غرفة االجتماعات 

ــف احلطــام          -٥ ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنف ــاح أن بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن
ــة          ــصادرة عــن جلن ــضائي ال ــة للتخفيــف مــن احلطــام الف ــادئ التوجيهي ــع املب ــسق م الفــضائي تت

أو املبــادئ التوجيهيــة للحــد مــن احلطــام / و، الــسلميةاســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض
الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة التنــسيق املــشتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام الفــضائي           

، وأن دوالً أخرى قد وضعت معايري خاصة هبـا لتخفيـف احلطـام الفـضائي تـستند إىل                 )اليادك(
  .تلك املبادئ التوجيهية
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ادك التوجيهيـة  يـ ل علـى مبـادئ ال  دَخادك أن تبلغهـا مبـا يُـ       يىل ال وطلبت اللجنة الفرعية إ     -٦
 وممارسـات  تمـن احلطـام الفـضائي مـن تنقيحـات، علـى ضـوء تطـور التكنولوجيـا              ن احلد   أبش

  . احلطام الفضائيختفيف
ــهوج          -٧ ــن الن ــدداً م ــد اعتمــدت ع ــدول ق ــدير أن ال ــع التق ــة م ــة الفرعي والحظــت اللجن

ام الفـــضائي، منـــها حتـــسني تـــصميم مركبـــات اإلطـــالق  يـــف احلطـــفوالتـــدابري امللموســـة لتخ
واملركبات الفضائية، ونقل السواتل إىل مدارات أخرى، والتخميد، والعمليات املقترنة بانتـهاء            

والحظــت اللجنــة . العمــر، واســتحداث براجميــات ومنــاذج خاصــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي  
 اســتحداث تكنولوجيــا ملراقبــة احلطــام الفرعيــة أيــضاً أن هنــاك حبوثــاً ُتجــرى حاليــاً يف جمــاالت 

الفضائي ورصـده املـستمر، ومنذجـة بيئـة احلطـام الفـضائي، واسـتحداث تكنولوجيـات حلمايـة                   
  .النظم الفضائية من احلطام الفضائي وللحد من تكوين املزيد من احلطام الفضائي

الـة الفعليـة    هت اللجنة الفرعية باملـشاريع الـيت تنفـذها بعـض الـدول يف ميـدان اإلز                ونّو  -٨
للحطام الفضائي، كما نوهت يف هذا الصدد مبا جتريه الدول من دراسات شاملة بـشأن تطـور     

  .يف األمد البعيدبيئة احلطام الفضائي 
هت اللجنة الفرعية مبا تقـوم بـه الـدول األعـضاء مـن أنـشطة تعـاون تقـين يف جمـال                      ونّو  -٩

لمراصــد مــن أجــل لســتخدام املــشترك مبــا فيهــا التــدريب واالوختفيفــه رصــد احلطــام الفــضائي 
  .تقاسم بيانات الرصد

وأبدي رأي مفاده أنه ملا كان مستقبل استكشاف الفضاء يتوقف إىل حـد بعيـد علـى                    -١٠
الـدول الـيت ترتـاد      فعالية ممارسات ختفيف احلطام الفضائي، فينبغـي جلميـع الـدول، وخـصوصاً              

  .الفضاء، أن تويل اهتماماً هلذه املسألة
ــدي  -١١ ــي أن ُتتقاســم      وأب ــضائي ينبغ ــام الف ــف احلط ــدابري ختفي ــاده أن تكــاليف ت  رأي مف

قاسـم هـذه التكـاليف أن حيـافظ علـى           يع مـستعملي الفـضاء، وأن مـن شـأن ت          بالتساوي بني مج  
  .اإلنصاف والتنافسية يف البيئة التجارية لألنشطة الفضائية

 وخـربات فنيـة متكنـها       وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي للـدول الـيت ليـست لـديها قـدرات                -١٢
اً تامـاً   ذمن تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة للتخفيـف مـن احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن اللجنـة تنفيـ                      

تلـك الـدول    جتربة يف هذا امليدان وممـا تـوفره    اتستفيد من املمارسات الفضلى للدول اليت هل       أن
  .من أنشطة تدريبية
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 وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،           واتفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للـدول،         -١٣
أن تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام الـيت حتمـل                     

ئر جوانـب احلطـام الفـضائي،       سا نووية، باحلطام الفـضائي، وكـذلك لـ        على متنها مصادر قدرة   
ن اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا        والحظـت اللجنـة الفرعيـة أ      . رجاعه إىل الغالف اجلـوي    إمبا فيها   

، دعت إىل مواصلة البحوث الوطنية املتعلقة هبذه املسألة، وإىل استحداث تكنولوجيـا             ٦٥/٩٧
حمــسنة لرصــد احلطــام الفــضائي، واتفقــت علــى أن هنــاك حاجــة إىل التعــاون الــدويل مــن أجــل 

ام الفــضائي التوسـع يف وضـع اسـتراتيجيات مناســبة وميـسورة التكـاليف للحـد مــن تـأثري احلطـ        
 مواصـلة البحـوث املتعلقـة       ضـرورة علـى   واتفقت اللجنة الفرعيـة     . على البعثات الفضائية املقبلة   

باحلطـام الفـضائي، وأنــه ينبغـي للــدول األعـضاء أن تتـيح جلميــع األطـراف املهتمــة نتـائج تلــك        
احلطـام  البحوث، مبا فيها معلومات عن املمارسـات الـيت أثبتـت جناعتـها يف التقليـل مـن تكـوُّن            

  .الفضائي إىل أدىن حد ممكن
 الـدول األعـضاء ووكـاالت الفـضاء جمـدداً إىل          تـدعى واتفقت اللجنة الفرعية علـى أن         -١٤

حتمـل   تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطام الفضائي، وعـن أمـان األجـسام الفـضائية الـيت             
ــة، وعــن املــشاكل املتــصلة باصــطدام تلــك      األجــسام باحلطــام علــى متنــها مــصادر قــدرة نووي

  .الفضائي
عن البحوث الوطنية املتعلقة باحلطـام      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن التقارير           -١٥

ــة واملــشاكل        ــدرة نووي ــها مــصادر ق ــيت حتمــل علــى متن الفــضائي وأمــان األجــسام الفــضائية ال
لة إىل باصـطدامها باحلطـام الفـضائي ال حتتـوي علـى ردود مـن الـدول الـيت هـي مـسؤو                    املتصلة

حد بعيد عن تكوين احلطام الفضائي، مبا فيه احلطام الناشـئ عـن املنـصات الـيت حتمـل مـصادر                     
  .قدرة نووية

ــة لتخفيــف        -١٦ ــادئ التوجيهي ــضروري مواصــلة حتــسني املب ــاده أن مــن ال وأبــدي رأي مف
قــدر  "إذ إن عــدم وجــود اشــتراطات واضــحة واســتخدام عبــارات مثــل       . احلطــام الفــضائي 

ران شكالً من احلماية للبلدان اليت اعتادت استخدام التكنولوجيا بـدون أي قيـود              يوف" اإلمكان
  .أو ضوابط، بل ودون مراعاة حلياة اإلنسان أو سالمة البيئة يف بعض احلاالت

أن تأخـذ   ، فيمـا يتـصل مبـشكلة احلطـام الفـضائي،            وأبدي رأي مفاده أنه ينبغي للدول       -١٧
  .لألرض هي مورد حمدودأن البيئة الفضائية بعني االعتبار 
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وأبــدي رأي مفــاده أن للحطــام الفــضائي املوجــود يف املــدار الثابــت بالنــسبة لــألرض      -١٨
مسات فريدة، مثـل زاويتـه الدوريـة وميلـه علـى طـول اخلطـوط االسـتوائية، ومـن مث فـإن تزايـد                         

  . احلطام الفضائي يف ذلك املدار هو مثار قلق بالغمقدار
وافر مزيـد مـن الـشفافية يف املعلومـات عـن احلطـام الفـضائي،          بدي رأي مفـاده أن تـ      أو  -١٩

، وخصوصاً األنـشطة الـيت تنطـوي علـى خمـاطر        فضائية وكذلك عما تقوم به الدول من أنشطة      
إيذاء، هـو أمـر ذو أمهيـة لـدى الـدول، وأن مـن شـأنه أن يعـزز وعـي الـدول وقـدرهتا يف جمـال                  

  .رصد احلطام الفضائي
ر املبادئ التوجيهية للتخفيف من احلطـام الفـضائي         يواَصل تطو وأبدي رأي مفاده أن يُ      -٢٠

الصادرة عن اللجنة، وأنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة أن                      
  . وضع قواعد ملزمة قانونياً بشأن احلطام الفضائيعلىتتعاونا 

انونيـاً لتخفيـف احلطـام الفـضائي،         وجود تدابري ملزمـة ق     يلزموأبدي رأي مفاده أنه ال        -٢١
وأنه ينبغي للدول أن تلتمس اعترافاً مـن جانـب أوسـع جمموعـة ممكنـة مـن الـدول بـأن احلطـام                       

 يتوافـق  وأن التنفيـذ الـوطين ملمارسـات ختفيـف احلطـام الفـضائي               ،الفضائي ميكن السيطرة عليه   
  .مع أهداف البعثات ومع مبدأ جناعة التكلفة

    
      لقريبة من األرضاألجسام ا  -تاسعاً  

، نظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتقنيـــة يف ٦٥/٩٧قـــرار اجلمعيـــة العامـــة ل وفقـــا  -٢٢
  ". األجسام القريبة من األرض "، من جدول األعمال١١ البند
 الواليـات املتحـدة بكلمـات يف إطـار        وأدىل ممثلو االحتاد الروسي وسلوفاكيا واليابان و        -٢٣

وخـالل التبـادل العـام لـآلراء، أدىل أيـضا بكلمـات بـشأن هـذا                 . ل من جدول األعما   ١١البند  
ــة       ــا الالتينيـ ــة أمريكـ ــم دول جمموعـ ــا باسـ ــل كولومبيـ ــرى، وممثـ ــضاء أخـ ــو دول أعـ ــد ممثلـ البنـ

 اهلـــادئ واالحتـــاد  ، واملراقبـــان عـــن منظمـــة التعـــاون الفـــضائي آلســـيا واحملـــيط      ي الكـــاريبو
  .الدويل الفلكي
  : العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنة الفرعية إىل  -٢٤

  ، قّدمه ممثل املكسيك؛ "الضوء العلمي األول للمقراب املليمتري الكبري"  )أ(  
ــابع للناســا   "  )ب(   ــة مــن األرض الت ، "(Spaceguard) برنــامج رصــد األجــسام القريب

  قّدمه ممثّل الواليات املتحدة؛ 
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، قدَّمــــه ممثّــــل "يبــــة مــــن األرضحنــــو نظــــام وطــــين لرصــــد األجــــسام القر"  )ج(  
  الروسي؛ االحتاد

 بعثة هايابوسـا ومركبـة إيكـاروس     :فجر عصر استكشاف املنظومة الشمسية    "  )د(  
  ، قّدمه ممثل اليابان؛"واملستقبل
النتائج املنبثقة عن حلقة عمل فريق التخطيط والعمليات بشأن بعثات رصـد            "  )ه(  

  قب عن رابطة مستكشفي الفضاء؛ ، قّدمه املرا"األجسام القريبة من األرض
، "٢٠١٠نـوفمرب   /مؤمتر قمة واشنطن لرؤساء وكاالت الفضاء يف تشرين الثاين        "  )و(  

تبادل املعلومات عـن أخطـار األجـسام القريبـة مـن األرض وختفيـف               : مؤمترات الدفاع الكوكيب  "و
  .  عن األكادميية الدولية للمالحة الفضائية املراقب، قّدمه"تلك األخطار

  :ما يليوكان معروضا على اللجنة الفرعية   -٢٥
ــت    )أ(   ــر املؤقّــ ــن األرض    لالتقريــ ــة مــ ــسام القريبــ ــين باألجــ ــل املعــ ــق العمــ   فريــ

)٢٠١١-٢٠١٠) (A/AC.105/C.1/L.308(؛  
 معلومات عـن البحـوث يف جمـال األجـسام القريبـة             تتضمنمذكّرة من األمانة      )ب(  

ــا   ــضاء واملنظمـــ ــدول األعـــ ــا الـــ ــن األرض الـــــيت أجرهتـــ ــرى  مـــ ــات أخـــ ــة وكيانـــ ت الدوليـــ
(A/AC.105/976)؛  

 معلومـات عـن البحـوث يف جمـال األجـسام القريبـة مـن                تتـضمن مذكّرة مـن األمانـة        )ج(  
ــرى    ــات أخــــــ ــة وكيانــــــ ــات الدوليــــــ ــضاء واملنظمــــــ ــدول األعــــــ ــا الــــــ  األرض الــــــــيت أجرهتــــــ

(A/AC.105/C.1/2011/CRP.12)؛  
ض هـي كويكبـات ومـذّنبات       والحظت اللجنـة الفرعيـة أن األجـسام القريبـة مـن األر              -٢٦

والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أن حفـز االهتمـام        . ميكن أن تتقاطع مداراهتا مع مدار األرض      
بالكويكبات يرجع يف جانب كبري منه إىل قيمتـها العلميـة باعتبارهـا حطامـا متبقّيـا مـن عمليـة             

عن اصطدام تلك األجـسام     تكوُّن املنظومة الشمسية الداخلية، والعواقب املدمِّرة اليت قد تنجم          
  .باألرض، وإىل ما تزخر به من موارد طبيعية متنوعة

والحظت اللجنة الفرعية زيادة الـوعي بالتهديـد العـاملي الناشـئ عـن األجـسام القريبـة                    -٢٧
تعقّبها بدقة مها أجنع الوسائل لتدّبر األخطار الناشئة عـن هـذه           من األرض وأن كشفها مبكِّرا و     

كما الحظت اللجنة الفرعية أن أيَّ تـدابري لتخفيـف تلـك األخطـار تتطلـب جهـودا        . األجسام
  .دولية منّسقة
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اخلطط الوطنية الشاملة وتوسـيع نطـاق       بشأن  ورّحبت اللجنة الفرعية باجلهود املبذولة        -٢٨
را وتعقّبــها بدقــة وحتديــد  كّــكــشف األجــسام القريبــة مــن األرض مب ال التعــاون الــدويل يف جمــ 

خصائصها ونشر البيانـات ألغـراض كـشف أخطـار تلـك األجـسام، واتفقـت علـى أنـه ينبغـي                     
  .مواصلة اجلهود وتوسيع نطاقها على الصعيدين الوطين والدويل

ضـطلعت هبـا الـدول      وأحاطت اللجنة الفرعية علما مع التقدير باملشاريع الدولية الـيت ا            -٢٩
األعضاء لكشف األجسام القريبة من األرض وحتديد خصائصها، مثل َمرفـق ِمقـراب أريـسيبو               
الراديــوي وَمرفــق مقــراب غولدســتون الراديــوي؛ ومقــراب املــسح الــشامل ونظــام االســتجابة    

البـصري األرضـي    الساتلي   الرصد   نظام، ومرصد سكالنايت بليسو؛ و    )Pan-STARRS(السريعة  
  .٢٠١٢واحمليط اهلادئ، الذي ُيتوقَّع إجنازه حبلول عام سيا آل
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح الدور الذي يـضطلع بـه مركـز الكواكـب الـصغرية،                  -٣٠

الذي يتوىل تشغيلَه مرصُد مسيثسونيان للفيزياء الفلكيـة، بالتنـسيق مـع االحتـاد الفلكـي الـدويل،           
حيح وتوزيع مجيع قياسات مواقـع الكويكبـات الـيت          وهو مبثابة بوابة وَمرفق حموري جلمع وتص      
والحظـت اللجنـة الفرعيـة أيـضا أن         . ذات الـصلة هبـا    ُتجرى علـى الـصعيد العـاملي والتعليقـات          

، صــفحة علــى اإلنترنــت تعــرض    ٢٠١٠مــارس /االحتــاد الفلكــي الــدويل يتعّهــد، منــذ آذار    
لقريبـة مـن األرض والبحـوث       التسلسل الزمين لألحداث البارزة املتعلقـة بأرصـاد الكويكبـات ا          

  .(/www.iau.org/public/nea)املتصلة هبا 
ورّحبت اللجنة الفرعية بالبعثات الـسابقة واملقبلـة الـيت ُتعـىن بدراسـة األجـسام القريبـة                 -٣١

، وبعثـات   "ستاردسـت "و" ديب إمباكت "و" دون"من األرض، ومنها بعثات مركبات الفضاء       
ف والرصد املـسحي الواسـع حقـل الرؤيـة باألشـعة دون             مركبة إكسبلورر الفضائية لالستكشا   

، اليت اضطلعت هبا الواليات املتحدة، وبعثة ساتل مراقبة األجسام القريبة مـن             (WISE) احلمراء
  .األرض اليت سيَّرهتا كندا

والحظت اللجنة الفرعية بارتيـاح جنـاح عـودة أّول بعثـة ترجـع بعينـات مـن األجـسام                      -٣٢
ــي   ــن األرض وهـ ــة مـ ــاين يف      القريبـ ــا اليابـ ــاتل هايابوسـ ــطة سـ ــزت بواسـ ــيت أجنـ ــة الـ  ١٣ البعثـ

  .٢٠١٠يونيه /حزيران
حـول  عمـل   الحلقـة   ه ُعقدت يف دارمشتات بأملانيا      والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أن      -٣٣

التخطيط لبعثات استكشاف األجسام القريبة من األرض وتسيري عملياهتا، الـيت نظمتـها رابطـة        
، والحظـت أن    استضافتها وكالة الفضاء األوروبيـة    سة العامل اآلمن و    الفضاء ومؤس  مستكشفي
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نتائج حلقة العمل هذه قّدمت إىل فريق العمل املعين باألجسام القريبـة مـن األرض لينظـر فيهـا                   
  .يف سياق أعماله املقبلة

ــة بنجــاح برنــامج مــستمر     -٣٤ للبحــث عــن األجــسام القريبــة مــن   ونّوهــت اللجنــة الفرعي
 يف املائــة علــى األقــل مــن مجيــع األجــسام ٩٠الواليــات املتحــدة هبــدف كــشف تنفــذه األرض 

البحـث  القريبة من األرض اليت يزيد قُطرها على كيلومتر واحـد، كمـا نّوهـت هبـدف برنـامج                   
 هبـدف   يف اآلونـة األخـرية    الواليـات املتحـدة     عن األجسام القريبـة مـن األرض الـيت تـضطلع بـه              

 متــرا وفهرســتها وحتديــد  ١٤٠الــيت يقــل حجمهــا عــن  كــشف األجــسام القريبــة مــن األرض  
  .٢٠٢٠ يف املائة منها حبلول ٩٠ا إىل كشف خصائصها، سعًي

، ُدِعي الفريق العامل املعين باألجسام القريبـة مـن          ٦٥/٩٧وعمال بقرار اجلمعية العامة       -٣٥
 العامـل   وعقـد الفريـق   ). املكـسيك (األرض إىل االنعقاد جمّددا برئاسة السيد سـريجو كاماتـشو           

  .جلسات[...] املعين باألجسام القريبة من األرض 
فربايـر، تقريـر    /شـباط ] ...[املعقـودة يف    ] ...[وقد أقّرت اللجنة الفرعية، يف جلـستها          -٣٦

الفريــق العامــل املعــين باألجــسام القريبــة مــن األرض، مبــا يف ذلــك اتفــاق الفريــق العامــل علــى    
ويـرد تقريـر الفريـق العامـل يف         . ٢٠١٣ و ٢٠١٢تـرة   مواصلة خطة عمله املتعددة السنوات للف     

  .املرفق الثالث هبذا التقرير
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  -حادي عشر
، نظـــرت اللجنـــة الفرعيـــة العلميـــة والتنقيـــة يف ٦٥/٩٧وفقـــاً لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة   -٣٧

، ضــمن "ء اخلـارجي يف األمــد البعيـد  اســتدامة أنـشطة الفــضا " مـن جــدول األعمـال،   ١٣ البنـد 
  )١(.إطار خطة العمل الواردة يف تقرير اللجنة عن دورهتا الثانية واخلمسني

وتكلم يف إطار هذا البند ممثلو كندا وشيلي والصني وفرنـسا وأملانيـا وإيطاليـا واليابـان                   -٣٨
 بـشأن هـذا البنـد       وتكلم أيـضاً  . واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا وسويسرا والواليات املتحدة      

راء ممثلــو دول أعــضاء أخــرى وممثــل كولومبيــا نيابــة عــن جمموعــة دول  اء التبــادل العــام لــآلثنــأ
  .ي أمريكا الالتينية والكاريب

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٣٩

───────────────── 
  .١٦١الفقرة ، (A/64/20) ٢٠، امللحق رقم الرابعة والستونالوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة   )1(  
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ورات يف ميـدان    ما شهدته تركيا أخـرياً مـن تطـ         يف   TÜBITAKدور مؤسسة   "  )أ(  
  ، قدمه ممثل تركيا؛"الفضاء

 واسـتبانة املمارسـات الفـضلى لـدعم الفريـق العامـل             رإجراءات تقييم املخـاط   "  )ب(  
  ، قدمه ممثل اليابان؛"املعين باالستدامة

، قدمـه ممثـل الواليـات       "التوعيـة بـأحوال الفـضاء     أنشطة  معلومات حمدثة عن    "  )ج(  
  ؛ األمريكيةاملتحدة

  ، قدمه ممثل أملانيا؛"الوطين األملاين للتوعية بأحوال الفضاءاملركز "  )د(  
): اليـادك (جلنة التنـسيق املـشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفـضائي                "  )ه(  

  ؛اليادك، قدمه ممثل أملانيا بصفته عضواً يف "حملة جمملة عن نطاق اليادك وأنشطتها
، "سـتدامة الفـضائية  الريه على ا وتأثGalaxy 15حوال الساتل ألعرض موجز "  )و(  

  .قدمه املراقب عن مؤسسة العامل اآلمن
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٤٠

ورقة عمل مقدمـة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنـشطة الفـضاء                      )أ(  
املرجعـي للفريـق    اخلارجي يف األمد البعيد، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية، بـشأن اإلطـار              

  ؛(A/AC.105/C.1/L.307)العامل وطرائق عمله 
ورقات غرفة اجتماعات تتـضمن تعليقـات واردة مـن دول أعـضاء يف اللجنـة                  )ب(  

ــد       ــد البعيــ ــارجي يف األمــ ــضاء اخلــ ــشطة الفــ ــتدامة أنــ ــشأن اســ ــديها بــ ــراقبني دائمــــني لــ ومــ
)A/AC.105/C.1/2011/CRP.9و A/AC.105/C.1/2011/CRP.17و A/AC.105/C.1/2011/CRP.20(؛  

 أُبلغــت هبــاورقتــا غرفــة اجتماعــات حتتويــان علــى قائمــة نقــاط االتــصال الــيت    )ج(  
 ٢٠١٠أكتــــــوبر / تــــــشرين األول١١األمانــــــة اســــــتجابة للمــــــذكرة الــــــشفوية املؤرخــــــة  

)A/AC.105/C.1/2011/CRP.10و Add.1.(  
 الفريــق العامــل ، عــاودت اللجنــة الفرعيــة عقــد ٦٥/٩٧ووفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة    -٤١
  .جلسات[...] وعقد الفريق العامل ). جنوب أفريقيا(رئاسة بيتر مارتينيز ب

التعـاون الـدويل    احلـوار و  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن الفريق العامـل يعـزز               -٤٢
  .بشأن استدامة األنشطة الفضائية وأماهنا وأمنهااملتبادلة املنفعة ذا 
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 الـيت يـراد أن   ل الفريق العامل أمهية يف حتسني املعايري الدوليةعملوأبدي رأي مفاده أن      -٤٣
  .تنفذها كل دولة ترتاد الفضاء وكل من يشغل مركبة فضائية أو مركبة إطالق

وأبــدي رأي مفــاده أن الفريــق العامــل ينبغــي أن يعمــل علــى حنــو متــوازن وبرغمــايت       -٤٤
  .وناجع ومنفتح

امل ينبغي أن يسترشد يف عمله مببـدأي اجلـدوى          وأُعرب عن رأي مفاده أن الفريق الع        -٤٥
  .والنجاعة

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أن نطــاق عمــل الفريــق العامــل ال ينبغــي أن        -٤٦
ــة التابعــة      ــة لــسائر اهليئــات الفرعي ــة ينطــوي علــى ازدواج أو تــداخل مــع الواليــات احلالي للجن

  .الفرعية أو مع عملياهتا اجلارية
ه أنه ينبغي للفريق العامل أن ينظر، ضـمن مجلـة أمـور، يف األهـداف                وأبدي رأي مفاد    -٤٧

واألولويات املستقبلية لألنشطة الفضائية الدولية، وأن يتـبني الـسبل والوسـائل الالزمـة لـضمان                
  .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد

 اللجنــة الفرعيــة ، أقــرت٢٠١١فربايــر /شــباط[...] ، املعقــودة يف [...]ويف جلــستها   -٤٨
هلـذا التقريـر، واإلطـار املرجعـي للفريـق العامـل،         [...] تقرير الفريـق العامـل، الـوارد يف املرفـق           

  [...].الوارد يف تذييل املرفق 
واتفقــت اللجنــة الفرعيــة علــى أن مــا قــد ُيعتمــد مــن مبــادئ توجيهيــة ينبغــي أن ُتنفَّــذ     -٤٩

ة ذات أمـد قـصري ومتوسـط، ميكـن تنفيـذها يف             طوعياً، وأن تركِّز علـى تـدابري عمليـة وحـصيف          
  .توقيت مناسب

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن النظر يف استدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي يف                 -٥٠
األمد البعيد ال ينبغـي أن تتخـذه الـدول الـيت كانـت قـادرة علـى تطـوير قـدراهتا الفـضائية دون               

، كذريعة لفـرض قيـود أو ضـوابط علـى الـدول      ضوابط، مما أفضى إىل التحديات القائمة حالياً     
  .األخرى الراغبة يف ممارسة حقها املشروع يف استخدام التكنولوجيا ذاهتا ملنفعتها الوطنية

وشدد بعض الوفـود علـى ضـرورة أخـذ مـسامهة الـنظم الفـضائية يف التنميـة املـستدامة                       -٥١
ــرص الوصــول إىل ا       ــن ف ــدابري حتــد م ــادي أي ت ــار، وتف ــدول ذات   بعــني االعتب ــام ال ــضاء أم لف

وُشدد كذلك على ضرورة إيالء كامل االعتبار للـشواغل الرئيـسية           . القدرات الفضائية الناشئة  
للبلدان النامية، وأنه ينبغي تفادي إرساء معايري أو عتبات مفرطة العلو لألنشطة الفـضائية علـى               

  .حنو ميكن أن يعوق تعزيز بناء القدرات
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أي مفـاده أن هنـاك حاجـة إىل تـدابري للحـد مـن املخـاطر                 وأعرب بعض الوفـود عـن ر        -٥٢
ر اليت ميكن أن تتعـرض هلـا األنـشطة الفـضائية جلميـع اجلهـات الناشـطة فـضائياً، ولـضمان تيـسُّ                      

ــة احملــدودة أمــام مجيــع البلــدان علــى قــدم       ســبل الوصــول إىل مــوارد الفــضاء اخلــارجي الطبيعي
  .املساواة

 بناء القدرات، ضـماناً إلتاحـة مـا يلـزم مـن خـربة            وشدد بعض الوفود على احلاجة إىل       -٥٣
  .تقنية للدول األعضاء، وخصوصاً البلدان النامية

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تؤخذ آراء كيانات القطاع اخلاص املنخرطـة                -٥٤
يف األنشطة الفضائية بعـني االعتبـار عنـد النظـر يف اسـتدامة أنـشطة الفـضاء اخلـارجي يف األمـد             

  .، ودعت تلك الوفود إىل تعاون دويل وصناعي أوسع يف هذا الشأنعيدالب
وأبدي رأي مفاده أن مشروع مدونة قواعد السلوك األوروبيـة بـشأن أنـشطة الفـضاء                  -٥٥

اخلارجي هو مبادرة تكميلية تستهدف تعزيز أمن األنشطة الفـضائية مـن خـالل تـدابري طوعيـة                  
  .قائمة على الثقة والشفافية

رأي مفاده ضرورة أن ُيحدَّد بوضـوح غـرض ونطـاق العمـل الـذي سيـضطلع                 وأبدي    -٥٦
به يف إطار البند احلايل من جدول األعمـال، والنتـائج املتوقعـة هلـذا العمـل، مبـا يف ذلـك عالقـة           
هــذا البنــد مبــشروع مدونــة قواعــد الــسلوك األوروبيــة اخلاصــة بأنــشطة الفــضاء اخلــارجي،          

ــرور الفــ  "ومبفهــومي  ــة   "و" ضائيةإدارة حركــة امل ــاء الثق ــشفافية وبن ــز ال ــدابري تعزي ــادئ ، "ت باملب
 عــن جلنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  ةالتوجيهيــة للتخفيــف مــن احلطــام الفــضائي الــصادر 

  .األغراض السلمية
وأبـــدي رأي مفـــاده أن األخطـــار الـــيت ميثلـــها تطـــوير قـــدرات عـــسكرية يف الفـــضاء    -٥٧

  . إىل استدامة األنشطة الفضائية يف املستقبلاخلارجي ميكن أن تقوض اجلهود الرامية
وأبدي رأي مفـاده أن مـن املهـم وجـود حـوار بّنـاء وتـضافر بـني مـؤمتر نـزع الـسالح                     -٥٨

  .وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
  


