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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

      ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
      مشروع التقرير     
    إضافة     

 تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -ثالثاً  
 م املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية يف سياق مؤمتر األم

    ٢٠١٥ملا بعد عام 
تـسخري تكنولوجيـا الفـضاء      " مـن جـدول األعمـال،        ٦يف البنـد     الفرعيـةُ نظرت اللجنةُ     -١

ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املـستدامة وخطـة     
  .٦٨/٧٥ لقرار اجلمعية العامة اًوفق، "٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

ــد    -٢ ــم يف إطــار البن ــدا ومــصر والنمــسا    مــن جــدول األعمــال ممثِّ ٦وتكلَّ ــا وكن ــو أملاني ل
كلمـات   أيـضاً    لـو دول أعـضاء أخـرى       ألقـى ممثِّ   ،وأثناء التبـادل العـام لـآلراء      .  واليابان ونيجرييا

  .تتعلق هبذا البند
  : على اللجنة الفرعية ما يليوكان معروضاً  -٣

" صـفحة شـبكية جديـدة عـن الفـضاء والتنميـة      "ورقة غرفة اجتماعات بعنوان      )أ(  
)A/AC.105/C.1/2014/CRP.12(؛  
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ــة غ  )ب(   ــوان   ورقـ ــات بعنـ ــة اجتماعـ ــوّ  "رفـ ــشأن التطـ ــديث بـ ــرية يف حتـ   رات األخـ
" ٢٠١٥وخطــــة التنميــــة ملــــا بعــــد عــــام   مــــؤمتر األمــــم املتحــــدة للتنميــــة املــــستدامةســــياق

)A/AC.105/C.1/2014/CRP.21(؛   
مشروع خطـة عمـل مقترحـة بـشأن آليـة           "قة مناقشة مقدَّمة من اليابان بعنوان       ور  )ج(  

التقريـب مـا بـني جلنـة اسـتخدام الفـضاء            : ‘الفـضاء والتنميـة املـستدامة     ‘للمداوالت التعاونيـة حـول      
  ؛)A/AC.105/C.1/2014/CRP.22( "لمية والتقنيةاخلارجي يف األغراض السلمية واللجنة الفرعية الع

ملفتـوح العـضوية    ا من الفريق العامـل ا      مرحلي ن تقريراً رة من األمانة تتضمَّ   مذكِّ  )د(  
  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.23 (التابع للجمعية العامة واملعين بأهداف التنمية املستدامة

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٤
اسـتخدام التكنولوجيـات الفــضائية لتـشغيل مرفـق البيانــات الفـضائية بــوزارة      "  )أ(  

  ل شيلي؛، قدَّمه ممثِّ"يليالزراعة يف ش
إمكانيات جديدة من أجل تطـوير      : Q/Vد  يب لنطاقات التردُّ  ـبدء برنامج جتري  "  )ب(  

  ل إيطاليا؛، قدَّمه ممثِّ"بنية حتتية سريعة لالتصاالت
  ل النمسا؛، قدَّمه ممثِّ"سنة يف املدار: بعثة الساتل النانوي برايت"  )ج(  
التطبيقات املمكنـة السـتخدام     : دمات اإلنسانية التطبيب عن بعد يف جمال اخل     "  )د(  

 قدَّمـه   ،"التطبيب عن بعد مـن أجـل مـساعدة البلـدان الناميـة يف جمـال الرعايـة األوليـة والثانويـة                     
  لسياسات الفضاء؛ املعهد األورويب املراقب عن 

ــتخدام       "  )ه(   ــي باس ــت والرصــد البيئ ــة للوصــول إىل اإلنترن ــسورة التكلف ســبل مي
  ، قدَّمه املراقب عن اجلامعة الدولية للفضاء؛"رويةالسواتل امليك

ــا الفــضاء     "  )و(   عمليــات رصــد الــساحل الكــيين مــن خــالل تطبيقــات لتكنولوجي
  . اجلامعة الدولية للفضاء املراقب عن قدَّمه ،"ميسورة التكلفة

 ٦٨/٧٥ يف قرارهـا     داًدت جمـدَّ   اجلمعيـة العامـة قـد أكَّـ        واستذكرت اللجنـة الفرعيـة أنَّ       -٥
ضرورة مواصلة توجيه االنتباه إىل فوائـد تكنولوجيـا الفـضاء وتطبيقاهتـا، وخباصـة يف املـؤمترات          

التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة  الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة بــشأن
ود والثقافية وامليادين املتصلة هبا، وضرورة تشجيع استخدام تكنولوجيا الفـضاء يف سـياق اجلهـ              

 األلفيــة  بــشأنعــالناإل، مبــا يف ذلــك تنفيــذ القمــمالراميــة إىل حتقيــق أهــداف تلــك املــؤمترات و
  .٢٠١٥ واإلسهام يف عملية خطة التنمية ملا بعد عام



 

V.14-01116 3 
 

A/AC.105/C.1/L.335/Add.2 

هت اللجنة الفرعية بدور علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا واملعلومات املكانيـة           ونوَّ  -٦
الصحية عن بعـد ودراسـة الوبائيـات عـن بعـد والتعلـيم       األرضية يف ميادين مثل توفري اخلدمات       

 وكـذلك  ،عن بعد وإدارة الكوارث واحلماية البيئية والتنميـة احلـضرية والريفيـة ورصـد األرض         
  .مسامهتها يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 املتحــدة  مــن الوثيقــة اخلتاميــة ملــؤمتر األمــم٢٧٤الفقــرة  إىل  الفرعيــةوأشــارت اللجنــة  -٧
رؤســـاء الـــدول  فيهـــا ، والـــيت أَقـــرَّ"املـــستقبل الـــذي َنـــْصبو إليـــه"للتنميـــة املـــستدامة، املعنونـــة 

ــا  ــستمدَّ واحلكومــات مب ــات امل ــوقعي وللمعلومــات     للبيان ــا الفــضاء وللرصــد امل ة مــن تكنولوجي
ــا وتنف       ــستدامة وبراجمه ــة امل ــة يف صــوغ سياســات التنمي ــة مــن أمهي ــة األرضــية املوثوق ــذ املكاني ي

  .املشاريع اخلاصة هبا
 علــى اا وتقنيــوفــد اليابــان لتنظيمــه حــدثاً علميــوأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن امتناهنــا ل  -٨

تكنولوجيـا وحبـوث الفـضاء يف       :  املـستدامة  الفـضاء والتنميـة   " احلالية حتت عنوان      دورهتا هامش
  ".خدمة الصحة على نطاق العامل

ر أنَّ الـدورة احلاديـة عـشرة غـري الرمسيـة املفتوحـة              اللجنة الفرعية مـع التقـدي      والحظت  -٩
مهـا  املشاركة لالجتمـاع املـشترك بـني الوكـاالت املعـين بأنـشطة الفـضاء اخلـارجي سـوف ينظِّ                   

ــار١٤مكتــب شــؤون الفــضاء اخلــارجي يف   ــة  .  يف نيويــورك٢٠١٤مــايو / أي والحظــت اللجن
فريـق األمـم املتحـدة        اجتماع من مع بالتزاعقد  الفرعية بارتياح أنَّ دورة هذا االجتماع سوف تُ       

  .٢٠١٤مايو / أيار١٦ إىل ١٤عقد يف الفترة من  الذي سُيالعامل املعين باملعلومات اجلغرافية
 رئــيس اجلمعيــة ســينظمهوأشــارت اللجنــة الفرعيــة إىل أنَّ احلــدث الرفيــع املــستوى الــذي    -١٠

فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب        التعاون  ب و  التعاون بني بلدان الشمال واجلنو     إسهام"عنوان  الالعامة حتت   
 يف تنفيـذ خطـة       املـسخَّرة ألغـراض التنميـة      تكنولوجيات املعلومات واالتـصاالت   ووالتعاون الثالثي   

  . ٢٠١٤مايو / أيار٢١ و٢٠ يومي قد ُحدِّد موعده "٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
 ٧ للفقـرة    ، وفقـاً  )نـد اهل(دادوال  . ك. رئاسة ف بوعاود الفريق العامل اجلامع االنعقاد        -١١

 [...] املعقـودة يف     [...]وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها      . ٦٨/٧٥من قرار اجلمعية العامة     
  .فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير/شباط

    
    احلطام الفضائي  - خامساً  

وفقا لقـرار   ،  "احلطام الفضائي "ول األعمال،    من جد  ٨ يف البند    الفرعيةنظرت اللجنةُ     -١٢
  .٦٨/٧٥اجلمعية العامة 
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لـو أملانيـا وباكـستان ومجهوريـة كوريـا           من جدول األعمال ممثِّ    ٨وتكلَّم يف إطار البند       -١٣
وكندا ومصر واهلنـد والواليـات املتحـدة        )  البوليفارية –مجهورية  (زويال  ـوسويسرا والصني وفن  

 عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة ل شــيلي نيابــةًإطــار هــذا البنــد ممثِّــكمــا تكلَّــم يف . واليابــان
بـشأن  كلمـات    أيـضاً    لـو دول أعـضاء أخـرى       ألقـى ممثِّ   ،وأثناء التبادل العـام لـآلراء     . والكاريبـي
  .هذا البند

  : الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التاليةواستمعت اللجنةُ  -١٤
 فرنسا بـشأن احلطـام الفـضائي يف عـام         املضطلع هبا يف    األنشطة  حملة عامة عن    "  )أ(  
  ل فرنسا؛، قدَّمه ممثِّ"٢٠١٣

ــسيا    "  )ب(   ــا يف إندوني ــضطلع هب ــشطة ختفيــف احلطــام الفــضائي امل ــه ممثِّــ "أن ل ، قدَّم
  إندونيسيا؛
 بشأن أرصاد املـدارات ذات      الشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية    أنشطة  "  )ج(  

ل ، قدَّمـه ممثِّـ    "٢٠١٣ البالغة واملدارات األرضية التزامنيـة وحتليلـها يف عـام            جيةللياإلهاألشكال  
  االحتاد الروسي؛

، قدَّمـه   " يف مـسامهات كنـدا يف جمـال التوعيـة بـأحوال الفـضاء               احملـرز  مالتقدُّ"   )د(  
  ل كندا؛ممثِّ

تعلقـة  حتديثات من الواليات املتحدة بشأن بيئـة حطـام الفـضاء والعمليـات امل           "  )ه(  
  ل الواليات املتحدة؛ ، قدَّمه ممثِّ"به ومنذجته

جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطـام         من عمر    عشرون عاماً "  )و(  
  ، قدَّمه ممثل الصني؛"الفضائي
إخـــراج احلطـــام الفـــضائي مـــن املـــدار دون وقـــود دفعـــي باســـتخدام حبـــال "  )ز(  

  ل إسبانيا؛، قدَّمه ممثِّ"إلكترودينامية عارية
، قدَّمــه "نــشاط وكالــة الفــضاء األوروبيــة يف جمــال ختفيــف احلطــام الفــضائي "  )ح(  

  .املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية
 البحوث الوطنية املتعلقـة باحلطـام الفـضائي،     معلومات عنوُعرضت على اللجنة الفرعية   -١٥

ــضائية  ــان األجــسام الف ــدرة      وبأم ــصادر ق ــها م ــى متن ــيت توجــد عل ــة، ال ــصلة  نووي ــشاكل املت وبامل
ضاء عــنت تلــك املعلومــات الــردود الــواردة مــن الــدول األاصــطدامها باحلطــام الفــضائي، وتــضمَّب
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 A/AC.105/C.1/2014/CRP.6 وA/AC.105/C.1/108 ( واملنظمـــات الدوليـــة بـــشأن هـــذه املـــسألة
  ).A/AC.105/C.1/2014/CRP.8 وA/AC.105/C.1/2014/CRP.7و

 عت الـدولَ  وأبدت اللجنة الفرعية قلقهـا بـشأن تزايـد مقـدار احلطـام الفـضائي، وشـجَّ                  -١٦
ذ بعــُد املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام   الــيت مل تنفِّــ

  .وعاًالفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على النظر يف تنفيذ تلك املبادئ ط
 على أنه ينبغي للـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،                واتَّفقت اللجنةُ الفرعيةُ    -١٧

أن تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام الـيت حتمـل                     
على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفـضائي، وكـذلك لـسائر جوانـب احلطـام الفـضائي،                  

  .ا فيها رجوعه إىل الغالف اجلويمب
ذ تـدابري للتخفيـف مـن احلطـام         والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ بعـض الـدول تنفِّـ            -١٨

سق مـع املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي الـصادرة عـن جلنـة اسـتخدام                   الفضائي تتَّ 
ــة لتخ/الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، و  فيــف احلطــام الفــضائي  أو املبــادئ التوجيهي

 واملعنية باحلطام الفـضائي، وأنَّ دوالً أخـرى          بني الوكاالت  الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة    
  .قد وضعت لنفسها معايري لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية

التنـسيق  والحظت اللجنـة الفرعيـة أيـضاً أنَّ هنـاك دوالً أخـرى تـستخدم مبـادئ جلنـة                 -١٩
 واملدونة األوروبية لقواعد السلوك اخلاصـة بتخفيـف احلطـام الفـضائي              بني الوكاالت  املشتركة

ــة    ــة لألنــشطة الفــضائية الوطني ــة  . كنقطــتني مــرجعيتني يف أطرهــا التنظيمي كمــا الحظــت اللجن
 إطــار برنــامج يفالفرعيــة أنَّ دوالً أخــرى قــد تعاونــت علــى معاجلــة مــشكلة احلطــام الفــضائي   

  . اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاءة الفضاء األوروبيةوكال
هج والتـدابري   والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ دوالً قـد اعتمـدت عـدداً مـن الـنُّ                  -٢٠

ــصميم مركبــات اإلطــالق واملركبــات          ــضائي، منــها حتــسني ت ــف احلطــام الف ــة لتخفي امللموس
، والعمليــات املرتبطــة بانتــهاء العمــر الفــضائية، ونقــل الــسواتل إىل مــدارات أخــرى، والتخميــد

  .التشغيلي، واستحداث براجميات ومناذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي
والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ هناك حبوثـاً ُتجـرى حاليـاً يف جمـاالت تكنولوجيـا                   -٢١

ف اجلـوي   ؤ بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـال         مراقبة احلطام الفـضائي ورصـده املـستمر، والتنبُّـ         
ــدار،      وجتنُّــ ــسواتل يف امل ــة لل ــة الروبوطي ب االصــطدام ومنذجــة احتمــاالت االصــطدام، واخلدم

ن املزيـد    مـن تكـوُّ     من احلطام الفـضائي واحلـدِّ      واستحداث تكنولوجيات حلماية النظم الفضائية    
  .من احلطام الفضائي
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ل الـيت هـي     ورأت بعض الوفود أنه ينبغي أن تتـاح للجنـة، خـصوصاً مـن جانـب الـدو                   -٢٢
 بعيد عن تكوين احلطام الفضائي والدول اليت لديها القـدرة علـى اختـاذ تـدابري                 مسؤولة إىل حدٍّ  

  . من تكوُّن احلطامخذة للحدِّلتخفيف ذلك احلطام، معلومات عن التدابري املتَّ
ــدول أن تتَّ        -٢٣ ــي لل ــاده أنــه ينبغ ــن رأي مف ــود ع ــت بعــض الوف ــى ســبيل   وأعرب خــذ، عل

  .ري لتحسني تكنولوجيا رصد احلطام الفضائياألولوية، تداب
إطـار   نتـائج عمـل األفرقـة العاملـة التابعـة للجنـة الفرعيـة، مثـل               ورأت بعض الوفود أنَّ     -٢٤

ــضاء اخلــارجي      ــة يف الف ــدرة النووي ــان اخلــاص بتطبيقــات مــصادر الق ــة   األم ــادئ التوجيهي واملب
 اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية،        جلنة استخدام الفـضاء   لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها      

ا على اللجنة الفرعية القانونية لفحصهاينبغي أن تعرض رمسي.  
ورأت بعض الوفـود أنَّ مجيـع املعلومـات املتعلقـة بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف                      -٢٥

  .ر منهاغ بعناية وبسرعة للبلدان اليت قد تتضرَّبلَّاجلوي لألرض ينبغي أن ُت
ره الـدول املرتـادة للفـضاء       مبا توفِّ ينبغي أن تنتفع     البلدان النامية    لوفود أنَّ ورأت بعض ا    -٢٦

  .من مساعدات تقنية يف جمال رصد احلطام الفضائي
م ينبغـي أن تتحمـل       البلدان اليت لديها برامج فضائية بالغة التقدُّ       ورأت بعض الوفود أنَّ     -٢٧

ل تكـاليف التخفيـف     سؤولية عـن حتمُّـ    مسؤولياهتا يف جمال حطام الفـضاء لـضمان عـدم نقـل املـ             
واإلزالــة للبلــدان ذات الــربامج الفــضائية الناشــئة ورأت أنــه ينبغــي التمــاس حــل يف هــذا الــشأن 

دة د شـظايا متعـدِّ    سيما بالنسبة ألجزاء احلطام الفضائي ذات األبعاد الـضخمة الـيت قـد تولِّـ               وال
  .ب إزالتها تكاليف باهظةتتطلَّ
 والبيانــات بــني الــدول هــو أمــر أساســي أليِّ  ملعــارف تبــادل اورأت بعــض الوفــود أنَّ  -٢٨

  .استراتيجيات ختفيفية وتدابري عالجية ذات جدوى
وُرئي أنه ينبغي تطبيق تدابري رقابية صـارمة مـن أجـل الـسيطرة علـى احلطـام الفـضائي                      -٢٩

  .نهومنع تكوُّ
عمليات الـسابقة للبلـدان     ن بفعل ال   احلطام الفضائي قد تكوَّ    عرب عن رأي مفاده أنَّ    وأُ  -٣٠

 على تلك البلـدان أن تـساعد البلـدان ذات الـربامج الفـضائية الناشـئة                 املرتادة للفضاء، ولذا فإنَّ   
يف تنفيذ تدابري التخفيـف مـن احلطـام الفـضائي مـن خـالل تـوفري نظـم لتحليـل املخـاطر لتقيـيم                         

جــسام الفــضائية وأن حــاالت االقتــران ونظــم للتوعيــة بــاألحوال مــن أجــل الرصــد املباشــر لأل  
  .دةتساعدها يف تدبري التمويل الالزم الستيعاب التكاليف اإلضافية املتكبَّ
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املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي          ورئي أنَّ من الضروري مواصلة حتـسني          -٣١
اللجنـة الفرعيـة    جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض الـسلمية وأنَّ علـى            اليت وضعتها   

 بـشأن  ية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة أن تتعاونـا هبـدف وضـع قواعـد ملزمـة قانونـاً                 العلم
دة مبــصادر للقــدرة ات الفــضائية املــزوَّاحلطــام الفــضائي، مبــا يــشمل احلطــام الناشــئ عــن املنــصَّ  

  .النووية على متنها
بـدأت يف إعـداد     وأشارت اللجنـة الفرعيـة إىل أنَّ أملانيـا واجلمهوريـة التـشيكية وكنـدا                  -٣٢

خالصة وافية للمعايري اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدوليـة لتخفيـف احلطـام الفـضائي بغيـة                 
  .٢٠١٤عرضها على اللجنة القانونية يف دورهتا الثالثة واخلمسني يف عام 

إىل مواصـلة    ٦٨/٧٥قرارهـا    اجلمعية العامة قد دعـت يف        والحظت اللجنة الفرعية أنَّ     -٣٣
مبــشكلة اصــطدام األجــسام الفــضائية باحلطــام الفــضائي، مبــا يــشمل   وطنيــة املتعلقــة البحــوث ال

، وإىل اســتحداث تكنولوجيــا حمــسَّنة لرصــد احلطــام  دة مبــصادر للقــدرة النوويــةاألجــسام املــزوَّ
الفــضائي وجتميــع ونــشر البيانــات املتعلقــة باحلطــام الفــضائي، واتَّفقــت علــى ضــرورة التعــاون   

 تـأثري احلطـام     تقليلع يف وضع استراتيجيات مناسبة وميسورة التكاليف ل       سُّالدويل من أجل التو   
  . إىل أدىن حّدالفضائي على البعثات الفضائية املقبلة

واتَّفقت اللجنة الفرعية على ضرورة مواصلة البحوث املتعلقة باحلطام الفـضائي، وأنـه               -٣٤
ج تلك البحوث، مبا فيهـا معلومـات        ينبغي للدول األعضاء أن تتيح جلميع األطراف املهتمة نتائ        

  . يف التقليل من تكوُّن احلطام الفضائي إىل أدىن حّدفعاليتهاعن املمارسات اليت أثبتت 
عـضاء واملنظمـات الدوليـة الـيت        واتَّفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي دعوة الـدول األ           -٣٥
حبـاث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي     ع بصفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل تقدمي تقـارير عـن األ           تَّتتم

وبأمان األجسام الفضائية اليت حتمل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة، وعـن املـشاكل املرتبطـة                     
باصطدام تلك األجسام الفضائية باحلطام الفضائي، وعـن الـسبل الـيت جيـري هبـا تنفيـذ املبـادئ                    

  .التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي
 


