
 A/AC.105/C.1/L.353/Add.3 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
25 February 2016 
Arabic 
Original: English 

 

 
 

 

 
240216    V.16-01088 (A) 

*1601088*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية  

 والتقنيةاللجنة الفرعية العلمية 
 الدورة الثالثة واخلمسون

         ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦-١٥فيينا، 
      مشروع التقرير    

سياق   تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف  - ثالثاً  
    ٢٠١٥مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

مــن جــدول  ٦، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٠/٨٢وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -١
ــة واالقتصــادية يف     ــة االجتماعي ــا الفضــاء ألغــراض التنمي األعمــال، املعنــون "تســخري تكنولوجي

  ".  ٢٠١٥سياق مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
، وكـذلك ممثـل شـيلي،    ومصـر واليابـان  وأملانيا وجنوب أفريقيا األرجنتني وألقى ممثلو   -٢

 ٦ ي، كلمـات يف إطـار البنـد   ـبالنيابة عن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحـر الكاريبـ  
مــن جــدول األعمــال. وأثنــاء التبــادل العــام لــآلراء، ألقــى ممثِّلــو دول أعضــاء أخــرى كلمــات    

  هذا البند.    بشأن
  ةُ الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجن  -٣

  ممثل إسرائيل؛ قدَّمه، )"SpacePharma""سبيس فارما" (  (أ)  
محايـة  -"مسامهات املركز األملاين لشـؤون الفضـاء ملواجهـة التحـديات العامليـة       (ب)  

  ممثل أملانيا؛ قدَّمهالبيئة وتغري املناخ وإدارة الكوارث"، 
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"زيادة األمـن الغـذائي باسـتخدام التـأمني الزراعـي وإدارة الكـوارث املعـزَّزين          (ج)  
  ممثل سويسرا؛   قدَّمهبالسواتل"، 

جامعــة مســارة احلكوميــة للفضــاء اجلــوي: إمكانــات التعــاون مــع املراكــز         "  (د)  
  ممثل االحتاد الروسي؛ قدَّمهة"، التعليمية والعلمية يف البلدان النامي

  ممثل مصر؛ قدَّمهستدامة يف مصر"، والتنمية املهنر النيل "  (ه)  
"األنشطة املتعلقة بالفضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي"،     (و)  

  والتنمية يف امليدان االقتصادي. املراقب عن منظمة التعاون قدَّمه
  وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي:  -٤

نواهنا "الـذكرى السـنوية اخلمسـون ملـؤمتر األمـم املتحـدة       مذكِّرة من األمانة ع  (أ)  
املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية: موضــوع دورات   
ــة         ــة والتقني ــة العلمي ــها الفرعي ــراض الســلمية وجلنت ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغ جلن

  )؛A/AC.105/L.297" (٢٠١٨وجلنتها الفرعية القانونية يف عام 
 :UNISPACE+50 thematic priorities"ورقـــــة غرفـــــة اجتماعـــــات عنواهنـــــا      (ب)  

proposal submitted by the Steering Committee of UNISPACE+50") "  األولويــات املواضــيعية
ــبيس+ ــدَّ ٥٠لليونيســـــ ــراح مقـــــ ــة لليونيســـــــبيس+   : اقتـــــ ــة التوجيهيـــــ  )"٥٠م مـــــــن اللجنـــــ

)A/AC.105/C.1/2016/CRP.18؛(  
ــا    (ج)   ــة اجتماعــات عنواهن ــة غرف  Report of the expert group on space and" ورق

global health) "  "ــة ــاء والصــــــــحة العامليــــــ ــرباء املعــــــــين بالفضــــــ  )"تقريــــــــر فريــــــــق اخلــــــ
)A/AC.105/C.1/2016/CRP.21(.  
ــة أ   -٥ ــة الفرعي ــارزاً حيــث اعَتمــد اجملتمــع     ٢٠١٥عــام  نَّوالحظــت اللجن ــل معلمــاً ب ميث

الدويل خالله بـرامج عمـل متداعمـة واسـتراتيجية وإطـار سـينداي للحـد مـن خمـاطر الكـوارث           
  .بشأن تغري املناخ واتفاق باريس ٢٠٣٠وخطة التنمية املستدامة لعام  ٢٠٣٠-٢٠١٥للفترة 

، ٧٠/٨٢اجلمعيـة العامـة، يف قرارهـا     نَّويف هذا الصدد، أشارت اللجنـة الفرعيـة إىل أ    -٦
علوم وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاهتا، مثل االتصـاالت السـاتلية ونظـم     نَّأأعربت عن اقتناعها ب

رصد األرض وتكنولوجيات املالحة بواسطة السواتل، توفِّر أدوات ال غىن عنها إلجيـاد حلـول   
تسـهم مبزيـد مـن الفعاليـة يف اجلهـود       جمدية طويلـة األمـد يف جمـال التنميـة املسـتدامة وميكـن أن      
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الرامية إىل تعزيز التنمية يف مجيع بلدان العـامل ومناطقـه، مـع التشـديد علـى احلاجـة إىل تسـخري        
  .٢٠٣٠فوائد تكنولوجيا الفضاء يف سبيل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

األغـراض السـلمية    جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف   نَّوأشارت اللجنة الفرعية إىل أ  -٧
، علــى النحــو الــوارد يف الوثيقــة  ٥٠خطــة العمــل لعمليــة اليونيســبيس+  ٢٠١٥يف عــام  أقــرَّت

A/AC.105/L.297 فرصة أخرى لالسـتفادة مـن    تنيالفرعي وهيئتيها للجنة، مما من شأنه أن ُيتيح
  .٢٠١٥يف عام  ةالعاملية الثالث مؤمترات القمةخطة التنمية العاملية، على النحو الذي اعتمدته 

تتـــيح فرصـــة مناســـبة  ٥٠+اليونيســـبيس نَّوفـــود عـــن رأي مفـــاده أوأعـــرب بعـــض ال  -٨
التوقيــت لتعزيــز التعــاون الــدويل علــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وبنــاء 

  القدرات يف هذا اجملال، ال سيما لصاحل البلدان النامية.  
م احملـرز يف علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء     التقـدُّ  نَّوأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أ     -٩

والتطور السريع لربامج الفضاء إىل جانب التغـيريات الـيت طـرأت علـى مفهـوم األمـن الفضـائي        
ووجود جهات فاعلة جديـدة يف جمـال الفضـاء، مبـا يف ذلـك توسـيع نطـاق القطـاع التجـاري،          

بفعالية، ينبغي النظر يف إنشـاء صـكوك   يات جديدة. وبغية التصدي هلا هي أمور تثري كلها حتدِّ
جديــدة ملزمــة قانونــاً وآليــات أخــرى، مثــل املبــادئ التوجيهيــة واملــدونات وغريهــا مــن تــدابري  
الشفافية وبناء الثقة، هبدف بلوغ اهلدف املشترك املتمثل يف إجياد حلول للمشاكل الـيت تواجـه   

التصـدي   نَّمن رأي تلك الوفود أيضـاً أ البشرية، مبا يف ذلك يف سياق التنمية املستدامة. وكان 
يات سـيتطلب تعزيــز دور جلنــة اسـتخدام الفضــاء اخلـارجي يف األغــراض الســلمية    لتلـك التحــدِّ 

  ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي.
علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتمـا باعتبارهـا عناصـر        نَّوالحظت اللجنـة الفرعيـة أ    -١٠

ــة االقتصــادية و مهمــةمتكــني  ــة ومســاِهمة، علــى وجــه اخلصــوص، يف   للتنمي ــة والثقافي االجتماعي
 نَّالقضاء على الفقر، تنطوي على إمكانات هائلة إلفادة البلدان املتقدمة والنامية علـى السـواء وأ  

  . ٢٠٣٠بإمكاهنا االضطالع بدور حموري يف سبيل حتقيق أهداف خطة التنمية املستدامة لعام 
الفرعية اجلهود اجلارية اليت يبذهلا اجملتمع الـدويل مـن    ويف هذا الصدد، الحظت اللجنة  -١١

، مبـا يف ذلـك اعتمـاد السياسـة واالسـتراتيجية      ٢٠٣٠أجل تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام      
األفريقيتني للفضاء من جانب رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي أثنـاء الـدورة السادسـة    

  .  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير  ٣١يف أديس أبابا يف  والعشرين لالحتاد األفريقي اليت ُعقدت
والحظت اللجنة الفرعية الدور احلاسم الذي تؤديه بيانات رصد األرض، الـيت ُتجمـع     -١٢

على الصعيد احمللي والصعيدين اإلقليمي والعاملي، مبا يسمح باختاذ القرارات السـليمة والتـدابري   
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اخلاصة باإلنذار املبكر يف حالة حـدوث األوبئـة واألمـراض املعديـة. ويف هـذا الصـدد، أكـدت        
فرعية جمدداً علـى أمهيـة العمـل الـذي يضـطلع بـه فريـق اخلـرباء املعـين بالصـحة العامليـة            اللجنة ال

  .  ٢٠١٤والفضاء، الذي أنشأته اللجنة الفرعية يف عام 
والحظت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير املنشـور اإللكتـروين "الفضـاء مـن أجـل التنميـة             -١٣

جتمـاع املشـترك بـني الوكـاالت بشـأن      الـذي يعتمـد علـى جهـود اال     "الزراعية واألمن الغذائي
مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي وأتاحـه يف       وأعـدَّه أنشطة الفضاء اخلارجي يف هـذه اجملـاالت   

  .www.unoosa.orgموقعه الشبكي 
علـى مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي السـتهالله سلسـلة         وأثنت اللجنة الفرعية أيضاً  -١٤

) عن موضوع "الفضاء باعتباره حمرِّكـاً للتنميـة   ٢٠١٨-٢٠١٦ديات الرفيعة املستوى (من املنت
ــة واالقتصــادية  ــادرة حســنة التوقيــت ومناســبة ملقتضــى احلــال    "املســتدامة االجتماعي ، وهــي مب

هتدف إىل إنشاء منرب للمجتمع الدويل لكي يواصـل استكشـاف مسـامهات علـوم وتكنولوجيـا      
ية وكذلك فرصة إلقامة شراكات جديدة ووضـع أطـر جديـدة للتعـاون     الفضاء يف التنمية العامل

  .  ٢٠١٨يف عام  ٥٠الدويل يف املرحلة التحضريية اليت سُتفضي إىل اليونيسبيس+
املعهد األورويب لسياسات الفضاء يعتزم عقد سلسلة مـن   نَّوالحظت اللجنة الفرعية أ  -١٥

اض التنمية املسـتدامة، مـن أجـل إشـراك     بشأن استخدام الفضاء ألغر ٢٠١٦احلوارات يف عام 
فضاء فضال عـن كيانـات   جهات فاعلة خمتلفة، تتراوح بني بلدان مرتادة للفضاء وغري مرتادة لل

  غري حكومية.
 ٨ وعاود الفريق العامل اجلامع االنعقاد برئاسة تشياكي موكاي (اليابان)، وفقـاً للفقـرة    -١٦

ــة    ــة العام ــرار اجلمعي ــرَّت ٧٠/٨٢مــن ق ــودة يف   . وأق ــة، يف جلســتها [...] املعق ــة الفرعي اللجن
  شباط/فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير.  [...]

    
    احلطام الفضائي  - خامساً  

مــن جــدول  ٨، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٠/٨٢وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -١٧
  "احلطام الفضائي".األعمال، املعنون 

االحتاد الروسي وأملانيا وإندونيسـيا وإيطاليـا وباكسـتان ومجهوريـة كوريـا      وألقى ممثلو   -١٨
مصـر واهلنـد والواليـات املتحـدة األمريكيـة      والبوليفارية) -زويال (مجهوريةـوالصني وفرنسا وفن

هـذا البنـد ممثـل    من جـدول األعمـال. وألقـى كلمـة يف إطـار       ٨كلمات يف إطار البند  واليابان
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ي. وأثنـاء التبـادل العـام    ـشيلي بالنيابة عن جمموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبـ 
  لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات بشأن هذا البند.  

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -١٩
بيئـة احلطـام الفضـائي وعملياتـه      عـن يثة من الواليـات املتحـدة   "معلومات حد  (أ)  

  ومنذجته"، قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛
حملـة عامـة   "جلنة التنسيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي:         (ب)  

  جنة"، قدَّمه ممثل اململكة املتحدة؛عن األنشطة السنوية لل
"، ٢٠١٥ عـام  ة املتعلقة باحلطام الفضـائي يف فرنسـا يف  "حملة عامة عن األنشط  (ج)  

  قدَّمه ممثل فرنسا؛
راً علــى مشــروع الشــبكة الدوليــة لألرصــاد     التطــورات الــيت طــرأت مــؤخَّ   "  (د)  

  ممثل االحتاد الروسي. قدَّمهالبصرية العلمية"، 
  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة الفرعية:  -٢٠

البحــوث الوطنيــة املتعلقــة باحلطــام الفضــائي وأمــان األجســام   معلومــات عــن   (أ)  
ــام          ــها واملشــاكل املتصــلة باصــطدامها باحلط ــى متن ــة عل ــدرة نووي ــزوَّدة مبصــادر ق الفضــائية امل

ــة (     ــات الدوليـ ــاء واملنظمـ ــدول األعضـ ــن الـ ــاة مـ ــردود املتلقـ ــائي، واردة يف الـ ــانالفضـ  الوثيقتـ
A/AC.105/C.1/110 وA/AC.105/C.1/2016/CRP.8؛(  

ــة اجتماعـــ   (ب)   ــة غرفـ ــا اتورقـ  Compendium of space debris mitigation" عنواهنـ
standards adopted by States and international organizations" ) خالصــة وافيــة ملعــايري ختفيــف"

  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.9( )احلطام الفضائي اليت اعتمدهتا دول ومنظمات دولية"
 International cooperation in the peaceful uses" عنواهنـا  اتاجتماعـ ورقة غرفـة    (ج)  

of outer space: activities of Member States" ) التعــاون الــدويل علــى اســتخدام الفضــاء اخلــارجي"
مـن   دا)، تتضـمن ر A/AC.105/C.1/2016/CRP.10( )يف األغراض السلمية: أنشطة الدول األعضاء"

  .ة بشأن التعاون الدويل يف ميدان التخفيف من احلطام الفضائياجلمهورية التشيكي
وأبدت اللجنة الفرعيـة قلقهـا بشـأن تزايـد كميـة احلطـام الفضـائي وشـجَّعت الـدول،            -٢١
ــا ــد املبــادئ          مب ــذ بع ــة، الــيت مل تنف ــاالت ودوائــر الصــناعة واألوســاط األكادميي ــك الوك يف ذل

التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض    
  السلمية على النظر يف تنفيذ تلك املبادئ طوعاً.  
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وخصوصـاً الـدول املرتـادة للفضـاء، أن      فقت اللجنة الفرعية على أنَّه ينبغي للدول،واتَّ  -٢٢
دة مبصـادر  تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجسام الفضائية، مبا فيهـا األجسـام املـزوَّ   

قدرة نووية على متنها، باحلطام الفضائي، ولسائر جوانب موضوع احلطام الفضـائي، مبـا فيهـا    
بــالغ اإل علــى الــدول لجنــة الفرعيــةعت العودتــه إىل الغــالف اجلــوي. ويف هــذا الصــدد، شــجَّ 

املتواصل عن حالـة تنفيـذها للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة           
  استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.  

ــاح أ    -٢٣ ــة بارتي ــة الفرعي ــام      نَّوالحظــت اللجن ــف احلط ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنف بعــض ال
التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام          مـع املبـادئ   تتَّسقالفضائي 

ــف احلطــام الفضــائي        ــة لتخفي ــادئ التوجيهي ــراض الســلمية و/أو املب الفضــاء اخلــارجي يف األغ
عـدداً مـن    نَّالصادرة عن جلنة التنسيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي، وأ      

  احلطام الفضائي على أساس تلك املبادئ التوجيهية.   الدول وضعت معايري خاصة هبا لتخفيف
والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ دوالً أخــرى تســتخدم املبــادئ التوجيهيــة الصــادرة عــن    -٢٤

نــة األوروبيــة لقواعــد جلنــة التنســيق املشــتركة بــني الوكــاالت واملعنيــة باحلطــام الفضــائي واملدوَّ 
مرجعيـــة يف أطرهـــا التنظيميـــة املتعلقـــة  الســـلوك اخلاصـــة بتخفيـــف احلطـــام الفضـــائي كنقـــاط

باألنشــطة الفضــائية الوطنيــة. والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيضــاً أنَّ دوالً أخــرى تعاونــت علــى    
معاجلــة مســألة احلطــام الفضــائي ضــمن "إطــار دعــم الرصــد والتعقُّــب الفضــائيني" املمــوَّل مــن   

  الة الفضاء األوروبية.االحتاد األورويب وبرنامج التوعية بأحوال الفضاء التابع لوك
دوالً اعتمـدت عـدداً مـن الـنُّهج واإلجـراءات       نَّوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أ  -٢٥

امللموسة للتخفيف مـن احلطـام الفضـائي، منـها حتسـني تصـميم مركبـات اإلطـالق واملركبـات          
ــواتل والتخميــل والعمليــات اخلاصــة بانتــهاء العمــر ال        تشــغيلي الفضــائية وتغــيري مــدارات الس

  واستحداث براجميات ومناذج حمددة للتخفيف من احلطام الفضائي.  
مثـة حبوثـاً ُتجـرى وتنفَّـذ يف جمـاالت اسـتحداث وحتسـني         نَّوالحظت اللجنة الفرعيـة أ   -٢٦

التخفيف من احلطام الفضائي ومنذجتـه وقياسـه، وكـذلك تكنولوجيـا مراقبـة احلطـام الفضـائي        
لفضـائي إىل الغـالف اجلـوي والتنبـؤ بتشـظيه واإلخطـار بـه        ورصده باسـتمرار وعـودة احلطـام ا   

وجتنُّب االصطدام ومنذجـة احتمـال االصـطدام وصـيانة السـواتل يف املـدار بواسـطة الروبوتـات         
واستحداث تكنولوجيات حلماية النظم الفضائية من احلطام الفضـائي واحلـد مـن تكـوُّن املزيـد      

  من احلطام الفضائي.  
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الفرعيــة بالعمــل املتواصــل الــذي تضــطلع بــه جلنــة التنســيق املشــتركة بــني  هــت اللجنــة ونوَّ  - ٢٧
الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي، الذي كان عملها االبتدائي مبثابة األسـاس للمبـادئ التوجيهيـة    
لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية،   

ة التنسـيق املشـتركة واصـلت عملـها لتحديـد خصـائص بيئـة احلطـام الفضـائي          جلنـ  نَّوأشارت إىل أ
  وتقييم التحسينات املُدَخلة على املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اخلاصة هبا.  

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه رغــم وجــود املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي،    - ٢٨
أنشطة ختفيف  نَّر حىت صار الوضع حرجاً، وقد أصبح من الواضح أفتئت البيئة املدارية تتدهو  فما

احلطام الفضائي حتتاج إىل املزيد من التشجيع. وذهبت الوفود اليت أعربت عن هذا الرأي أيضـاً إىل  
التدابري الرامية إىل محاية املركبات الفضائية املدارية حىت غـري املأهولـة مـن     نَّأ يبيِّنالوضع األخري  نَّأ

األضرار النامجة عن االرتطام باحلطام الفضائي حامسة األمهيـة، بـالنظر إىل أنـه مـىت حـدث اصـطدام       
 ميكـن أن يسـبب   جـدا حبطام كبري فقد يتفاقم تدهور البيئة املدارية سريعاً، بل وحىت احلطام الصغري 

  قد يؤدي إىل التشظي أو االصطدام.تعطل وظائف املركبات الفضائية، مبا 
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من الضروري مواصـلة حتسـني املبـادئ التوجيهيـة       - ٢٩

ينبغـي للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة        وأنـه لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة، 
أن تتعاونـا علـى وضـع قواعـد ملزمـة قانونـاً بشـأن احلطـام الفضـائي، مبـا يف ذلـك             الفرعية القانونيـة 

  دة مبصادر قدرة نووية على متنها.احلطام الناتج عن املنصات الفضائية املزوَّ
 للجنــةوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ نتــائج عمــل األفرقــة العاملــة التابعــة    -٣٠

ــة يف الفضــاء اخلــارجي        ــة، مثــل إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة النووي الفرعي
واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن اللجنة، ينبغي أن ُتعَرض رمسيـا علـى   

  اللجنة الفرعية القانونية لدراستها.  
يهيــة للتخفيــف مــن احلطــام  املبــادئ التوج نَّوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أ   -٣١

الفضائي الصادرة عن جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية مـا زالـت مفيـدة         
يف اجلهود الرامية إىل حتقيق القبول والتنفيذ العـامليني لتـدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي. ودعـت       

ضـاء حـول العـامل إىل    الوفود اليت أعربـت عـن هـذا الـرأي مجيـع الـدول واملنظمـات املرتـادة للف        
ن وُّتنفيذ هذه املبادئ التوجيهية يف تصاميم نظامهـا الفضـائي وعملياتـه مـن أجـل احلـد مـن تكـ        

  احلطام الفضائي.  
وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ اسـتراتيجيات التخفيـف والتـدابري العالجيـة           -٣٢
  ني الدول.يانات وطرائق التحليل بجتدي نفعاً دون تبادل املعارف والب  لن
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عرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّـه ملَّـا كـان احلطـام الفضـائي قـد تكـوَّن بفعـل            أو  -٣٣
ــدان ذات       ــدان أن تســاعد البل ــإنَّ علــى تلــك البل ــادة للفضــاء ف ــدان املرت العمليــات الســابقة للبل
ــل        ــوفري حتلي ــدابري ختفيــف احلطــام الفضــائي مــن خــالل ت ــذ ت ــربامج الفضــائية الناشــئة يف تنفي ال
املخاطر بواسطة تقييم حاالت التقارب ونظم للتوعية بأحوال الفضاء من أجـل الرصـد املباشـر    
ــا يف ذلـــك نقـــل     ــائية، عـــن طريـــق تقـــدمي الـــدعم العلمـــي والتكنولـــوجي، مبـ لألجســـام الفضـ

  التكنولوجيا املناسبة، دون فرض تكاليف ال مربر هلا على الربامج الفضائية للبلدان النامية.  
ينبغـي اسـتحداث آليـة ملسـاعدة الـدول احلديثـة العهـد بارتيـاد          أنـه وأُعرب عن رأي مفاده   - ٣٤

ــة         ــادئ التوجيهي ــة املب ــال جملموع ــة لالمتث ــة الالزم ــة والتكنولوجي ــوارد املالي ــك امل ــيت ال متل الفضــاء ال
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.لتخفيف احلطام الفضائي الصادرة عن جلنة استخدام الف

ال بدَّ من بذل جهود منسَّقة ملعاجلة اجلوانـب التكنولوجيـة    أنهوأُعرب عن رأي مفاده   -٣٥
  واملالية إلزالة احلطام.

التطـورات األخـرية يف ميـدان السـواتل الصـغرية، وكـذلك        نَّعرب عن رأي مفاده أأُو  -٣٦
اإلعالنات الـيت صـدرت عـن شـركات خاصـة بشـأن إطـالق تشـكيالت كـبرية مـن السـواتل،            

رت تساؤالت بشأن أثرها احملتمل علـى بيئـة احلطـام الفضـائي يف األجلـني القريـب والبعيـد.        أثا
الدراسـات األوليـة    نَّا الـرأي اللجنـة الفرعيـة علمـاً بـأ     وقد أحـاط الوفـد الـذي أعـرب عـن هـذ      

األثر البيئي البعيد األجل للتشكيالت يتوقف إىل حد بعيد علـى مـدى االمتثـال     نَّأشارت إىل أ
العناصـر الـيت تتكـوَّن    التوجيهية للتخفيف القائمة، ال سيما فيما يتعلـق بـالتخلص مـن     للمبادئ

  عند انتهاء عمرها التشغيلي.   ةالتشكيل منها
اخلالصـة الوافيـة ملعـايري ختفيـف احلطـام الفضـائي        نَّوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح أ  -٣٧

املعتمدة من دول ومنظمات دولية، اليت اسـتهلتها أملانيـا واجلمهوريـة التشـيكية وكنـدا، ُتصـان       
وُتحـدَّث باســتمرار علــى املوقــع الشــبكي ملكتـب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وشــجَّعت الــدول   

  ها.األعضاء على اإلسهام يف اخلالصة الوافية أو حتديث
فقـت  ، وات٧٠/٨٢َّمن قرار اجلمعية العامة  ١١بالفقرة  وأحاطت اللجنة الفرعية علماً  -٣٨

على أنه ينبغي مواصلة دعـوة الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة الـيت هلـا صـفة مراقـب دائـم           
لدى اللجنة إىل تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطـام الفضـائي وأمـان األجسـام الفضـائية      
املــزوَّدة مبصــادر قــدرة نوويــة علــى متنــها واملشــاكل املتصــلة باصــطدام تلــك األجســام باحلطــام  

  الفضائي والسبل اليت جيري هبا تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.
 


