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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
      مشروع التقرير    

    احلطام الفضائي  -خامسًا  
من جدول أعماهلا  ٧، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعية العامة   -١

  املعنون "احلطام الفضائي".
من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســــــي واإلمارات العربية املتحدة  ٧وتكلَّم يف إطار البند   -٢

الصــــــني وفنلندا وكندا واملكســــــيك واهلند والواليات املتحدة وأملانيا وإندونيســــــيا والربازيل وتايلند و
واليابان. وتكلمت أيضـــــًا يف إطار هذا البند ممثلة كوســـــتاريكا نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية 

  ي. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.والكاريب
  نة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللج  -٣

  ل فرنسا؛مه ممثِّيف فرنسا"، قدَّ ٢٠١٨"أبرز أنشطة إزالة احلطام الفضائي لعام   (أ)  
يف الســـياســـة الفضـــائية للواليات املتحدة"،  ٣-"ختفيف احلطام املداري والتوجيه  (ب)  

  ل الواليات املتحدة؛ مه ممثِّقدَّ
"أنشـــــطة البحث والتطوير اليت تقوم هبا وكالة اإلمارات للفضـــــاء يف جمال إدارة   (ج)  

  احلطام الفضائي"، قدَّمه ممثِّل اإلمارات العربية املتحدة؛ 
  ل اململكة املتحدة؛ مه ممثِّ"معلومات مستكملة عن حالة بعثة إزالة احلطام"، قدَّ  (د)  
نية الســتكشــاف الفضــاء اجلوي"، قدَّمه "حبوث احلطام الفضــائي يف الوكالة اليابا  )(ه  

  ل اليابان؛ ممثِّ
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"ملحة عامة عن األنشــطة الســنوية للجنة التنســيق املشــتركة بني الوكاالت واملعنية   (و)  
  ل إيطاليا؛ مه ممثِّباحلطام الفضائي"، قدَّ

  ل أوكرانيا؛مه ممثِّ"رصد الفضاء القريب من األرض يف أوكرانيا"، قدَّ  (ز)  
"، ٢٠١٨وكالة الفضاء األوروبية بشأن ختفيف احلطام الفضائي يف عام  "أنشطة  (ح)  

  .قدَّمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية
وُعرضـــت على اللجنة الفرعية معلومات عن حبوث متعلقة باحلطام الفضـــائي، وبأمان األجســـام   -٤

اصــطدام تلك األجســام باحلطام الفضــائية اليت حتمل على متنها مصــادر قدرة نووية، وباملشــاكل املتصــلة ب
 A/AC.105/C.1/115  الوثيقتانالفضــائي، وردت يف الردود املتلقاة من الدول األعضــاء واملنظمات الدولية (

  ).A/AC.105/C.1/2019/CRP.8و A/AC.105/C.1/2019/CRP.7وورقتا االجتماع  A/AC.105/C.1/115/Add.1و
ياح أنَّ إقرار   -٥ بارت مة، يف قرارها والحظت اللجنة الفرعية  عا ية ال ، للمبادئ ٦٢/٢١٧اجلمع

التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي، اليت وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، 
ســـالمة البعثات قد أثبت أمهيته احلامسة يف الســـيطرة على مشـــكلة احلطام الفضـــائي من أجل ضـــمان 

  الفضائية املقبلة.
والحظت اللجنة الفرعية أيضــــًا بارتياح أنَّ الكثري من الدول واملنظمات احلكومية الدولية   -٦

تنفذ تدابري لتخفيف احلطام الفضــــائي تتوافق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضــــائي اليت 
حلطام الفضـــائي اليت وضـــعتها جلنة التنســـيق وضـــعتها اللجنة و/أو مع املبادئ التوجيهية لتخفيف ا

املشــــــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضــــــائي، وأنَّ عدة دول قد واءمت معايريها الوطنية 
  اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي مع تلك املبادئ التوجيهية.

طام الفضائي والحظت اللجنة الفرعية أنَّ بعض الدول تستخدم املبادئ التوجيهية لتخفيف احل  -٧
اليت وضـــعتها اللجنة، واملدونة األوروبية لقواعد الســـلوك اخلاصـــة بتخفيف احلطام الفضـــائي، ومعيار 

النظم الفضــــائية: متطلبات ختفيف احلطام ( ٢٠١١:٢٤١١٣املنظمة الدولية للتوحيد القياســــي إيســــو 
الثابت بالنســبة لألرض) الصــادرة عن  (محاية بيئة املدار الســاتلي ITU-R S.1003الفضــائي) والتوصــية 

  االحتاد الدويل لالتصاالت كنقاط مرجعية يف أطرها التنظيمية لألنشطة الفضائية الوطنية.
والحظت اللجنة الفرعية أيضـــــــًا أنَّ بعض الدول تتعاون على معاجلة مشــــــكلة احلطام   -٨

من االحتاد األورويب وبرنامج  لالفضـــائي يف إطار برنامج دعم الرصـــد والتعقُّب الفضـــائيني، املموَّ
  التوعية بأحوال الفضاء، التابع لوكالة الفضاء األوروبية.

عت الدول وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقها إزاء تزايد كمية احلطام الفضــــــائي، وشــــــجَّ  -٩
احلطام واهليئات ودوائر الصناعة واملؤسسات األكادميية اليت مل تنفِّذ بعُد املبادئ التوجيهية لتخفيف 

  الفضائي اليت وضعتها اللجنة على النظر يف تنفيذها طوعًا.
ية باحلطام   -١٠ والحظت اللجنة الفرعية أنَّ جلنة التنســــــيق املشــــــتركة بني الوكاالت واملعن

الفضائي، اليت كان عملها األويل هو األساس الذي استندت إليه املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام 
للجنة، ُتواصـــل عملها على حتديد خصـــائص بيئة احلطام الفضـــائي وتقييم الفضـــائي اليت وضـــعتها ا

  التحسينات املدخلة على مبادئها التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.
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والحظــت اللجنــة الفرعيــة مع التقــدير أنَّ بعض الــدول قــد اختــذت عــددًا من اإلجراءات   -١١
طالق واملركبات الفضائية، واستحداث لتخفيف احلطام الفضائي، مشلت حتسني تصميم مركبات اإل

براجميات خاصــــة، ونقل الســــواتل إىل مدارات أخرى، والتخميل، ومتديد العمر التشــــغيلي، وإجراء 
ـــام الفضـــائية والتخلص منها. كما الحظت اللجنة  العمليات املرتبطة بانتهاء العمر التشـــغيلي لألجس

املوجودة يف املدار بواســـطة الروبوتات وبتمديد  الفرعية تطور التكنولوجيات املتعلقة خبدمة الســـواتل
  العمر التشغيلي للسواتل وباإلزالة الفعلية للحطام الفضائي.

ـــــتحدثة واملطبقة، وبالبحوث   -١٢ وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بالتكنولوجيات اجلديدة، املس
ومحاية النظم الفضائية ختفيف احلطام الفضائي؛ وتفادي االصطدام؛  اجلارية بشأن املواضيع التالية:

من احلطام الفضــــــائي؛ واحلد من َتولُّد املزيد من احلطام الفضــــــائي؛ وتقنيات اإلعادة إىل الغالف 
ــتمرار  اجلوي وتفادي االصــطدام؛ وقياس حجم احلطام الفضــائي وحتديد خصــائصــه ورصــده باس

االصــطدام واإلنذار هبا ومنذجته؛ والتنبؤ حباالت عودة احلطام الفضــائي إىل الغالف اجلوي وخماطر 
  والتبليغ عنها؛ وتطور مدارات احلطام الفضائي وتشظيه.

نتائج أعمال الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  ورأت بعض الوفود أنَّ  -١٣
يف األمد البعيد، اليت تشمل إصدار مبادئ توجيهية تتناول مسائل احلطام الفضائي على حنو مباشر، 

  خطوة هامة إىل األمام يف احلفاظ على الفضاء اخلارجي من أجل األجيال املقبلة. متثل 
ورأت بعض الوفود وجود حاجة إىل تقييم مدى تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام   -١٤

  الفضائي الصادرة عن اللجنة، ومن مث حتديثها. 
 امللزمة قانونا القائمة متثل أفضــــــل املبادئ التوجيهية واملعايري غري ورأت بعض الوفود أنَّ  -١٥

  يف التخفيف من احلطام الفضائي.  دمًاطريق للمضي ُق
ه ال بد من تطبيق مجيع البعثات لتدابري ختفيف احلطام الفضــائي على ورأت بعض الوفود أنَّ  -١٦

  حنو صارم للحفاظ على البيئة الفضائية.
ــيع نطاق االعرب عن رأي مفاده أنَّوُأ  -١٧ تفاقات الدولية لتشــمل احلطام الفضــائي ه يلزم توس

  من أجل ضمان األمن والسالمة العامة. 
ــــــائي بطريقة ال تفرض أعباء   -١٨ ــــــائل احلطام الفض ورأت بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مس
  لزوم هلا على الربامج الفضائية للبلدان النامية وال متس بتنمية القدرات الفضائية لتلك الدول.   ال
ه ينبغي للدول، عند معاجلة مســـائل احلطام الفضـــائي، أن تعمل عن رأي مفاده أنَّ وُأعرب  -١٩

لذي يرتكز على اإلقرار  بدأ ا ها، وهو امل طاق باين ن يات مع ت بدأ املشـــــــاركة يف املســــــؤول قًا مل وف
باالختالفات التارخيية يف مســـــامهات الدول املتقدمة والنامية يف تكوُّن احلطام الفضـــــائي، ويعترف 

  الفات يف قدرات الدول االقتصادية والتقنية. باالخت
وُأعرب عن رأي مفاده أنَّه ينبغي جلميع الدول اليت تضــطلع بأنشــطة الفضــاء اخلارجي أن   -٢٠

  تتصرف بطريقة مسؤولة من أجل منع ازدياد كمية احلطام الفضائي. 
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ة متقدمة مبسؤولياهتا ورأت بعض الوفود أنَّ من املهم أن تفي الدول اليت لديها برامج فضائي  -٢١
عن تقدمي معلومات كاملة يف الوقت املناسب، ومنع تولُّد احلطام الفضائي، وختفيفه وإزالته بشكل 
مناسب، ووضع تدابري خاصة ملساعدة البلدان اليت لديها برامج فضاء حديثة العهد أو ليست لديها 

  .برامج فضاء على اإلطالق وميكن أن تتضرَّر من احلطام الفضائي
لدان ذات   -٢٢ تادة للفضـــــــاء والب لدان املر عاون بني الب نه يلزم تعزيز الت ورأت بعض الوفود أ

القدرات الفضائية الناشئة من أجل تقوية القدرات الوطنية على التعامل مع احلطام الفضائي وتيسري 
  نقل املعارف والتشارك يف البيانات واملعلومات وأساليب التحليل. 

ود أنَّ من الضــــــروري تبليغ مجيع املعلومــات املتعلقــة بــدخول احلطــام ورأت بعض الوف  -٢٣
الفضــائي إىل الغالف اجلوي بعناية وبســرعة إىل البلدان اليت قد تتضــرر منه، وتقوية آليات التعاون 

  للتمكن من اختاذ التدابري الالزمة ملنع وختفيف األضرار اليت تلحق باملمتلكات واألشخاص. 
من املهم تعزيز شـــــبكة الرصـــــد الدولية، بوســـــائل منها زيادة  مفاده أنَّعرب عن رأي وُأ  -٢٤

  مشاركة البلدان االستوائية. 
ه ما من دولة تستطيع وحدها أن حتل مجيع املسائل املرتبطة برصد عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ  -٢٥

ت املرتفعة، احلطام الفضــــــائي وإطالق اإلنذارات باحلاالت اخلطرة املحتملة، ال ســــــيما يف املدارا
يلزم إنشـــاء منصـــة دولية لتبادل املعلومات عن األجســـام واألحداث الفضـــائية، مما يعزز كفاءة  وأنه

  استخدام موارد الدول التقنية لضمان رصد الفضاء سعيًا إىل حتسني سالمة العمليات الفضائية. 
بعودة األجســـام اليت ه ينبغي جلميع املشـــاركني يف محالت التنبؤ عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ  -٢٦

سيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضائي أن يعملوا بروح من التعاون  تنفذها جلنة التن
وعلى حنو يتماشــــــى مع أهداف احلمالت املتمثلة يف التجهيز حلوادث عودة أجســــــام إىل الغالف 

   اجلوي الشديدة اخلطورة والتصدي هلا عن طريق حتسني تقنيات التنبؤ.
ا يف تبــادل البيــانــات تنفيــذ محالت التنبؤ تلــك كــان مفيــدًا جــدًّ ورأت بعض الوفود أنَّ  -٢٧

  وحتسني تقنيات التنبؤ حبوادث عودة األجسام الشديدة اخلطورة. 
التعاون الدويل ضــروري من أجل تبادل املعرفة بأحوال الفضــاء وإدارة  ورأت بعض الوفود أنَّ  -٢٨

  حركة املرور يف الفضاء. 
يل واملخاطر اليت أنَّ ورأى أحد الوفود  -٢٩ نة وتقليص العراق با ــــــت لدويل اس ه ينبغي للمجتمع ا

أيضـــــا أنه ال بد من زيادة الوفد ذلك ورأى  تعترض إرســـــال بعثات جمدية إلزالة احلطام املداري.
هامها اإلجيايب والشـــفاف يف التوافق الدويل على اإلطار املناســـب لبعثات إزالة احلطام لضـــمان إســـ

  استدامة البيئة الفضائية. 
وُأعِرب عن رأي مفاده أنَّ من املهم معاجلة مجيع املســائل القانونية والتقنية املتعلقة باحلطام   -٣٠

شيطة للحطام وتقدمي اخلدمات للمركبات  الفضائي، مثل إدارة حركة املرور يف الفضاء واإلزالة الن
  ول األرض. الفضائية اليت تدور ح
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ه ال يوجد أســــاس قانوين لإلزالة النشــــيطة للحطام إذ ال يوجد عرب عن رأي مفاده أنَّوُأ  -٣١
  ا. فق عليه دوليًّبعد تعريف قانوين ملصطلح "احلطام الفضائي" متَّ

  ه ينبغي وضع إطار قانوين ألغراض تدابري معاجلة احلطام الفضائي. ورأت بعض الوفود أنَّ  -٣٢
ورأت بعض الوفود أنَّ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــــادر القدرة النووية يف الفضــــــاء   -٣٣

اخلارجي واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة وثيقتان ميكنهما إثراء أنشطة 
  اخلارجي.  اللجنة الفرعية القانونية وعمل اللجنة بشأن تعزيز األمان واستدامة األنشطة يف الفضاء

والحظت اللجنة الفرعية بارتياح استمرار حتديث اخلالصة الوافية للمعايري اليت اعتمدهتا الدول   -٣٤
وكندا، وكانت وتشـــيكيا واملنظمات الدولية للحد من تكوُّن احلطام الفضـــائي، واليت اســـتهلتها أملانيا 

اليت اعتمدهتا األرجنتني وإســبانيا تتضــمن عند اســتحداثها معلومات عن معايري ختفيف احلطام الفضــائي 
وســلوفاكيا وســويســرا وشــيلي وتشــيكيا وأســتراليا وأملانيا وأوكرانيا وإيطاليا وبلجيكا وبولندا واجلزائر 

وفرنســــا وكندا واملكســــيك واململكة املتحدة والنمســــا ونيجرييا وهولندا والواليات املتحدة واليابان، 
اللجنة الفرعية بارتياح أن تايلند قد أدرجت مدخالت يف والحظت  إضـــــافة إىل مخســـــة معايري دولية.

؛ والدامنرك وفنلندا وميامنار واملنظمة الدولية ٢٠١٧؛ وإندونيسيا يف عام ٢٠١٦اخلالصة الوافية يف عام 
. وأشارت اللجنة الفرعية ٢٠١٩؛ واالحتاد الروسي وأذربيجان يف عام ٢٠١٨لتوحيد املقاييس يف عام 

الع على اخلالصــــة الوافية على املوقع الشــــبكي ملكتب شــــؤون الفضــــاء اخلارجي، طِّه ميكن االإىل أنَّ
  وشجعت الدول األعضاء على مواصلة تقدمي اإلسهامات والبيانات املحدثة إىل اخلالصة الوافية.

، واتَّفقت على ٧٣/٩١من قرار اجلمعية العامة  ١٢وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بالفقرة   -٣٥
ه ينبغي مواصــلة دعوة الدول األعضــاء واملنظمات الدولية اليت هلا صــفة مراقب دائم لدى اللجنة أنَّ

إىل تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطام الفضـــائي وأمان األجســـام الفضـــائية املزوَّدة مبصـــادر 
ووية على متنها واملشــاكل املتصــلة باصــطدام تلك األجســام باحلطام الفضــائي والســبل اليت قدرة ن

  جيري هبا تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.
    

    األجسام القريبة من األرض  -تاسعًا  
من  ١١، نظرت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف البند ٧٣/٩١وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -٣٦

  جدول األعمال املعنون "األجسام القريبة من األرض".
من جدول األعمال ممثلو أملانيا وإندونيســــــيا وإيطاليا والصــــــني  ١١وتكلَّم يف إطار البند   -٣٧

ن عن الشـــبكة الدولية لإلنذار وكندا واملكســـيك والواليات املتحدة واليابان. وتكلَّم أيضـــًا املراقبا
خبطر الكويكبات (الشبكة الدولية) والفريق االستشاري املعين بالتخطيط للبعثات الفضائية (الفريق 

  االستشاري). وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند.
راء البحوث بشـــــــأن الكويكبات القريبة من وقدم يف إطار هذا البند العرض التايل: "إج  -٣٨

  ل االحتاد الروسي.مه ممثِّاألرض مبشاركة االحتاد الروسي"، قدَّ
واســتمعت اللجنة الفرعية إىل تقارير حالة قدَّمتها الشــبكة الدولية والفريق االســتشــاري،   -٣٩

تشاري من أجل تبادل اجلهود اليت يبذهلا كلٌّ من الشبكة الدولية والفريق االسبمع التقدير  ونوَّهت
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املعلومات بشــأن اكتشــاف األجســام القريبة من األرض، اليت قد تنطوي على خماطر ورصــد تلك 
األجسام وحتديد خصائصها الفيزيائية قصَد ضمان الوعي بأخطارها املحتملة من قبل مجيع البلدان، 

جســـام القريبة من األرض وخصـــوصـــًا البلدان النامية ذات القدرة املحدودة على التنبُّؤ بارتطام األ
  وعلى التخفيف من وقعه. 

 ٢٢,٥وأشــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ الشــبكة العاملية للمراصــد الفلكية مجعت ما يقرب من   -٤٠
وأشــارت أيضــًا إىل أنَّ عدد  بلدًا. ٤١يف  ٢٠١٨مليون مالحظة رصــد للكويكبات وتعليقات يف عام 

، ٢٠١٩شــباط/فرباير  ١جســمًا يف  ١٩ ٥٧٤األرض جتاوز ما هو معروٌف من األجســام القريبة من 
كويكبًا من الكويكبات املصــنفة يف  ١ ٩٦٣، تشــمل ٢٠١٨جســمًا اكتشــفت يف عام  ١ ٨٣٧منها 

  ماليني كيلومتر من مدار األرض. ٨الفهارس اليت تأخذها مداراهتا إىل مسافة ال تتجاوز 
ــــارت اللجنة الفرعية كذلك إىل إحراز مزيد من التقدم وإجناز مراحل إضــــافية يف بعثات   -٤١ وأش

، اليت أطلقتها الوكالة اليابانية جللب عيِّنات، ٢ رصــــــد الكويكبات، فقد وصــــــلت بعثة هايابوســــــا
ستهدف ريوغو "  إىل ركس، -، ووصلت بعثة أوزيريس٢٠١٨" يف حزيران/يونيه Ryuguالكويكب امل

ية للمالحة اجلوية والفضــــــاء بالواليات املتحدة (ناســــــا) جللب عينات، اليت أطل قتها اإلدارة الوطن
" Bennuشــــارك فيها كل من فرنســــا وكندا واليابان، إىل الكويكب املســــتهدف ِبنُّو " دولية  بعثة  وهي
  .٢٠١٨الثاين/أكتوبر   تشرين  يف
كذلك إىل أن الطوَّاف "  -٤٢ ية  " املحمول على منت MINERVA-IIوأشـــــــارت اللجنة الفرع

، فأصبح بذلك أول ٢٠١٨حط على الكويكب "ريوغو" املستهدف يف أيلول/سبتمرب  ٢هايابوسا 
"، املحمول على MASCOTطواف ينجـح يف استكشـــاف سطح الكويكب. كما حط الروبوت "

لفرنســـي والذي طوره املركز األملاين لشـــؤون الفضـــاء اخلارجي واملركز الوطين ا ٢منت هايابوســـا 
  .٢٠١٨للدراسات الفضائية، على سطح الكويكب "ريوغو" بنجاح يف تشرين األول/أكتوبر 

هت اللجنة الفرعية باجلهود الرامية إىل مواصلة البحوث يف جمال استكشاف اخليارات ونوَّ  -٤٣
التكنولوجيــة املتــاحــة لتخفيف ارتطــام الكويكبــات، مثــل بعثــة االختبــار املزدوج إلعــادة توجيــه 

مترًا، تابع  ١٦٠كويكبات، اليت أرســــلتها ناســــا واليت من املقرر أن ترتطم بقمر صــــغري حجمه ال
طام احلركي حلرف  Didymosلكويكب  ية االرت نائي القريب من األرض، وأن تربهن على تقن الث

 مسار كويكب ما بينما ال يزال يف الفضاء السحيق. وال تزال البعثة قيد التطوير ومن املقرر أن تبدأ
  .٢٠٢١عمليات التحليق يف منتصف عام 

هت اللجنة الفرعية بعدد من األنشطة املتعلقة بالسياسات الوطنية وخطط التأهب املتعلقة ونوَّ  -٤٤
باألجسام القريبة من األرض، مبا يف ذلك األنشطة اليت يقوم هبا مكتب تنسيق الدفاع الكوكيب التابع 

ي من لناســـا، الذي يقود جهود حكومة الواليات املتحدة الرامية إىل تنســـيق التصـــدي ألي خطر فعل
، ٢٠١٨ارتطام جســــــم قريب من األرض، وإصــــــدار حكومة الواليات املتحدة، يف حزيران/يونيه 

الســـتراتيجية وخطة عمل حكومة الواليات املتحدة الوطنيتني بشـــأن التأهب خلطر األجســـام القريبة 
من األرض، هبدف حتســــني التأهب على الصــــعيد الوطين للتصــــدي خلطر ارتطام أجســــام قريبة من 

. وتشمل أهداف االستراتيجية اخلمسة ما يلي: التعاون الدويل وبذل املزيد من اجلهود حلشد األرض
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ا، وتعزيز عامليًّ حتدِّيًادعم دويل لالعتراف باحتمال ارتطام األرض جبســـم قريب منها وتناوله بوصـــفه 
  املشاورات والتنسيق والتعاون على الصعيد الدويل يف هذا املجال.

اللجنة التوجيهية للشبكة الدولية قد عقدت اجتماعها السابع  الفرعية أنَّ والحظت اللجنة  -٤٥
ــــــباط/فرباير  ١٤يف  ا عدد املوقعني على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية. ويبلغ حاليًّ ٢٠١٩ش

جهة موقعة متثل مراصـــد ومؤســـســـات فضـــائية من االحتاد  ١٥على إعالن النوايا للشـــبكة الدولية 
ة كوريا والصــني وكرواتيا وكولومبيا واملكســيك والواليات املتحدة، إضــافة إىل الروســي ومجهوري

  بلدان أوروبية، بل إن أحد املوقعني عليها مراقب من اهلواة يف اململكة املتحدة.
املوقعني على إعالن النوايا للشــــــبكة الدولية هم خرباء  والحظت اللجنة الفرعية أيضــــــًا أنَّ  -٤٦

ذات صلة بكشف املخاطر املحتملة للكويكبات واملذنبات على األرض  دوليون من ختصصات شىت
واإلبالغ عنها وبكيفية العمل على الوقاية من اآلثار املدمِّرة حلوادث ارتطام الكويكبات  وتوصـــــيفها

أو تقليلها إىل احلد األدىن. وأشري إىل أن املزيد من املعلومات متاح يف املوقع الشبكي للشبكة الدولية، 
  .http://iawn.net تستضيفها جامعة مرييالند (الواليات املتحدة) على العنوان التايل: اليت
الفريق االســـــتشـــــاري قد عقد اجتماعني منذ انعقاد  والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنَّ  -٤٧

نة نوكســــفيل، يف الواليات دورة اللجنة الفرعية األخرية، فقد عقد اجتماعه احلادي عشــــر يف مدي
واستضافته وكالة ناسا، وعقد اجتماعه الثاين عشر  ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ١٨املتحدة، يف 

على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعية. وحظي االجتماعان بدعم  ٢٠١٩شـــــباط/فرباير  ١٣يف 
بقرار اجلمعية العامة من مكتب شـؤون الفضـاء اخلارجي، بوصـفه أمانة الفريق االسـتشـاري، عمال 

م املحرز يف أعمال الفريق االسـتشـاري، على النحو . وأحيطت اللجنة الفرعية علمًا بالتقد٧١/٩٠ُّ
  .http://smpag.netالوارد يف التقريرين املوجزين لالجتماعني املتاحني على العنوان التايل: 

(حتديدًا وزارة النقل، اليت تعمل كجهة تنســـــيق تشـــــيكيا  نَّإىل أوأشـــــارت اللجنة الفرعية   -٤٨
) أصبحت العضو التاسع عشر من أعضاء الفريق االستشاري، وأن جلنة تشيكيالألنشطة الفضائية يف 

  أحباث الفضاء أصبحت املراقب السادس الدائم لدى الفريق االستشاري. 
ـــارت اللجنة الفرعية أيضـــًا إىل أنَّ  -٤٩ ـــائل القانونية الفريق  وأش العامل املخصـــص املعين باملس

والذي ينســق أعماله  ٢٠١٦التابع للفريق االســتشــاري، الذي أنشــأه الفريق االســتشــاري يف عام 
املركز األملاين لشـــؤون الفضـــاء اجلوي، قد قدم إىل الفريق االســـتشـــاري يف اجتماعه الثاين عشـــر، 

ضمن حتليًال ة، تقريرًاالذي عقده على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعي سياق  وتقييمًا يت أوليني لل
  القانوين احلايل وللمسائل القانونية ذات الصلة واملسائل املتعلقة بالدفاع الكوكيب. 

والحظت اللجنة الفرعية يف هذا الصدد أن املسائل اليت حيللها ذلك التقرير تتضمن ما يلي:   -٥٠
قانون الدويل بتقدمي معلومات عن احتمال ارتطام أجسام مسألة ما إذا كانت الدول ملزمة مبقتضى ال

قريبــة من األرض أو بـاختـاذ اإلجراءات الالزمـة للتخفيف من خطر ذلـك االرتطــام؛ ومشــــــروعيــة 
اســـــتخدام وســـــائل الدفاع الكوكيب؛ ومســـــؤولية الدول فيما يتعلق بالدفاع عن كوكب األرض. 

ه ا على استعراض ذلك التقرير وأنَّ شاري يعكف حاليًّالفريق االست أنَّ والحظت اللجنة الفرعية أيضًا
  أثىن على الفريق العامل املخصص املعين باملسائل القانونية ملا بذله من جهود يف إعداد ذلك التقرير.
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وأشارت اللجنة الفرعية إىل عدد من املناسبات وحلقات العمل املكرسة ملوضوع األجسام   -٥١
ــــــيمات على القريبة من األرض، مثل حلقة  العمل اليت نظمها معهد ميونيخ لفيزياء الفلك واجلس

؛ ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٨أيار/مايو إىل  ١٤مدى أربعة أســــــابيع يف ميونيخ، أملانيا، يف الفترة من 
يف املركز األورويب للعمليات  الذي عقد ومؤمتر "كشـــــف األجســـــام القريبة من األرض واحلطام"

ــــــائية يف دارمشــــــتات، أملاني ، وحلقة ٢٠١٩كانون الثاين/يناير  ٢٤إىل  ٢٢ا، يف الفترة من الفض
املعنية حباالت الطوارئ الكوكبية، اليت عقدت يف الفترة  ٢٠١٨الدراســية الســنوية لعام  "إيريتشــه"

  آب/أغسطس يف مدينة إيريتشه، إيطاليا. ٢٦إىل  ١٨من 
الشــبكة الدولية والفريق االســتشــاري ومكتب شــؤون  وأشــارت اللجنة الفرعية أيضــًا إىل أنَّ  -٥٢

الفضاء اخلارجي خيططون للتعاون على تنظيم حلقة دراسية دولية خمصصة ملوضوع األجسام القريبة من 
  إيطاليا. ،، يف مدينة إيريتشه٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٤إىل  ٢٠األرض، ومن املقرر عقدها يف الفترة من 

مؤمتر الدفاع الكوكيب الدويل الســـادس لألكادميية  ك إىل أنَّوأشـــارت اللجنة الفرعية كذل  -٥٣
، يف ٢٠١٩أيار/مايو  ٣نيسـان/أبريل إىل  ٢٩الدولية للمالحة الفضـائية سـوف يعقد يف الفترة من 

  منطقة واشنطن العاصمة.
قدير أنَّ  -٥٤ بة من األرض  والحظت اللجنة الفرعية مع الت الكتيب املتعلق باألجســـــــام القري

أثنــاء انعقــاد حــدث  ٢٠١٨) قــد أتيح يف حزيران/يونيــه ST/SPACE/73الكوكيب ( والــدفــاع
، وكذلك أثناء انعقاد الدورة احلالية للجنة الفرعية هبدف توعية الدول األعضـــاء ٥٠اليونيســـبيس+

اجلارية يف جمال التعاون الدويل من أجل  واألوساط الفضائية األوسع نطاقا جبميع جوانب األنشطة
شتركت  التصدي بفعالية للمخاطر املحتملة النامجة عن األجسام اخلطرية القريبة من األرض. وقد ا
الشبكة الدولية مع الفريق االستشاري ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف إصدار الكتيب، بدعم 

  الفريق االستشاري. متويلي من وكالة الفضاء األوروبية، بصفتها رئيس 
ــارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ  -٥٥ ــبكة الدولية ســوف  وأش االجتماعني القادمني للجنة التوجيهية للش

ــــــان/أبريل  ٢٧يعقدان يف  ــــــادس ٢٠١٩نيس ، بالتزامن مع انعقاد مؤمتر الدفاع الكوكيب الدويل الس
، على أن يعقبهما اجتماع الفريق ٢٠١٩أيلول/ســبتمرب  ١٢لألكادميية الدولية للمالحة الفضــائية، ويف 

  ) يف غارشينغ، أملانيا.ESOيف املرصد األورويب اجلنويب ( ٢٠١٩بتمرب أيلول/س ١٣االستشاري يف 
 


