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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية  

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واخلمسون

      ٢٠١٥شباط/فرباير  ١٣- ٢فيينا، 
      مشروع التقرير    

تسخري تكنولوجيا الفضاء ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية   -اًثالث  
املستدامة وخطة التنمية نمية للتسياق مؤمتر األمم املتحدة   يف
      ٢٠١٥ عام  بعد  ملا
مـن جـدول األعمـال، املعنـون "تسـخري تكنولوجيـا        ٥نظرت اللجنةُ الفرعيـةُ يف البنـد     -١

الفضـــاء ألغـــراض التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصـــادية يف ســـياق مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتنميـــة 
  .  ٦٩/٨٥رار اجلمعية العامة "، وفقاً لق٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

كمـا  وفرنسـا وأملانيـا واليابـان.    ومصـر  لـو كوملبيـا   ثِّمم ٥وألقى كلمـات يف إطـار البنـد      -٢
  .أثناء التبادل العام لآلراء ألقى ممثِّلو دول أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند

  لية:ضاحية العلمية والتقنية التاواستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإلي  -٣
تشكيل املستقبل، بعثة رائد الفضاء األملـاين ألكسـندر غريسـت    -"النقطة الزرقاء (أ) 

  ل أملانيا؛  ثِّالعامل بوكالة الفضاء األوروبية إىل حمطة الفضاء الدولية"، قدَّمه مم
  ل إيطاليا؛ثِّمه مم، قدَّ"األنشطة اإليطالية واملسامهات يف حمطة الفضاء الدولية"  (ب)  
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مــه  ، قدَّ" املعلومــات الســاتلية مــن أجــل اإلســهام يف الصــحة العامــة      "تســخري  (ج)  
  اليابان؛ لثِّمم

عمل مكتب شـؤون الفضـاء اخلـارجي والشـركاء علـى تعزيـز رصـد األرض        "  (د)  
ــة باحلــ      ــة املتعلق ــات العاملي ــاء بااللتزام ــن أجــل الوف ــة     دِّم ــق التنمي ــار الكــوارث وحتقي ــن أخط م

  ي.فضاء اخلارجمه مكتب شؤون ال، قدَّ"املستدامة
  :وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي  -٤

ح خلطـة عمـل   قَّمشـروع مـن  " ورقة غرفة اجتماعات مقدَّمة من اليابان بعنـوان   (أ)  
التقريـب بـني   : "الفضاء والتنمية املستدامة" مقترحة بشأن وضع آلية للمداوالت التعاونية حول

(الوثيقـة  " لسلمية واللجنة الفرعية العلمية والتقنيةجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض ا
A/AC.105/C.1/2015/CRP.30؛(  

ومــا بعــده: حنــو خطــة   ٢٠مــة مــن األمانــة بعنــوان "مــؤمتر ريــو+ رة مقدَّمــذكِّ  (ب)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.26 (الوثيقة "٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

 املعـين بالفضـاء  لفريق اخلـرباء   "االجتماع األول بعنوانورقة غرفة اجتماعات   (ج)  
ــود يف   ــة املعقـ ــباط/فرباير  ٥والصـــحة العامليـ ــة العمـــل   ٢٠١٥شـ ــة وخطـ ــر عـــن الواليـ : التقريـ
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.29(الوثيقة  "واالعتبارات األولية املقترحة

مــة مــن الــرئيس الســابق واحلــايل والقــادم للجنــة اســتخدام الفضــاء   رة مقدَّمــذكِّ  (د)  
موضـوع اللجنـة الفرعيـة     ‘٥٠اليونيسبيس+‘ ٢٠١٨عام " يف األغراض السلمية بعنواناخلارجي 

 "العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية  
  .)A/AC.105/C.1/2015/CRP.30(الوثيقة 

ــة   -٥ ــة وأشــارت اللجن ــة نَّإىل أالفرعي ، تأكيــد ٦٩/٨٥، يف قرارهــا كــرَّرتالعامــة  اجلمعي
احلاجة إىل الترويج لفوائد تكنولوجيا الفضـاء وتطبيقاهتـا يف املـؤمترات الرئيسـية ومـؤمترات القمـة       
اليت تعقدها األمم املتحدة يف ميـادين التنميـة االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة وامليـادين املتصـلة        

لعلوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا علـى كـل      مت بضرورة الترويج لألمهية اجلوهرية هبا، وسلَّ
من الصـعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين واحمللـي يف إعـداد السياسـات وبـرامج العمـل وتنفيـذها،           

ــؤمترات ومــؤمترات القمــة،        مبــا ــق أهــداف تلــك امل ــة إىل حتقي يف ذلــك مــن خــالل اجلهــود الرامي
  .  ٢٠١٥داد خطة التنمية ملا بعد عام يشمل تنفيذ إعالن األلفية واإلسهام يف عملية إع  مبا
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ــ  - ٦ ــة أيضــاً  تواس ــة الفرعي ــة شــ   نَّأ ذكرت اللجن ــة العام ــدول   جَّاجلمعي ــرار ال ــك الق عت يف ذل
هلــذه الغايــة، علــى إدراج جــدوى تطبيقــات علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء  األعضــاء أن تعمــل، حتقيقــاً

  .ؤمترات ومؤمترات القمة والعملياتواستخدام البيانات اجلغرافية املستشعرة من الفضاء يف تلك امل
يـــه علـــوم وتكنولوجيـــا الفضـــاء ونوَّهـــت اللجنـــة الفرعيـــة بالـــدور الفاعـــل الـــذي تؤدِّ  -٧

ــاد   ــة يف مي ــة املكاني عــد ُبين مثــل تــوفري اخلــدمات الصــحية عــن   وتطبيقاهتــا واملعلومــات اجلغرافي
ــة  يُّــعــد وإدارة الكــوارث وتغُبالوبائيــات عــن ُبعــد والتعلــيم عــن    ودراســة ر املنــاخ ومحايــة البيئ

والتنميــــة احلضــــرية والريفيــــة ورصــــد األرض، وكــــذلك مبســــامهتها يف التنميــــة االقتصــــادية  
  واالجتماعية والثقافية.  

مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي نظـم حلقـة نقـاش      نَّوالحظت اللجنة الفرعية بارتياح أ  -٨
ــا ب    ــة مل ــة املســتدامة يف ســياق خطــة التنمي تشــرين  ١٥يف  ٢٠١٥عــد عــام حــول الفضــاء والتنمي

لجمعيـة العامـة بشـأن التعـاون     التابعـة ل أثناء املداوالت العامة للجنة الرابعة  ٢٠١٤األول/أكتوبر 
  ضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.الدويل على استخدام الف

م، يف نظَّـ والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ مكتب شؤون الفضـاء اخلـارجي قـد      -٩
ــة املفتوحــة لالجتمــاع    ٢٠١٤أيار/مــايو  ١٤يف نيويــورك  ــة عشــرة غــري الرمسي ــدورة احلادي ، ال

الفضـاء)  ب املعـين املشترك بني الوكاالت بشأن أنشطة الفضاء اخلارجي (اجتماع األمم املتحـدة  
تسخري أدوات الفضـاء مـن أجـل التنميـة علـى األرض: إسـهامات تكنولوجيـا الفضـاء         " بعنوان

م منـاظرة  نظَّ. والحظت اللجنـة الفرعيـة أنـه سـتُ    "٢٠١٥نمية ملا بعد عام يف خطة الت اوتطبيقاهت
 زمـع امل ،باالقتران مع املـؤمتر املشـترك بـني األمـم املتحـدة وأملانيـا      ملدة نصف يوم رفيعة املستوى 

؛ وســيكون موضــوع هــذا احلــدث هــو     ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢٨إىل  ٢٦عقــده يف الفتــرة مــن   
مؤمتر بون حـول  والفضاء ب املتحدة املعيناجتماع األمم شتركة بني املناظرة الرفيعة املستوى امل"

  ".تسخري املعلومات الفضائية من أجل التنمية
علــى مواصــلة النظــر يف لفضــاء املعــين بات بعــض الوفــود اجتمــاع األمــم املتحــدة ثَّــوح  -١٠

ن األلفيـة  السبل الـيت ميكـن أن تسـهم هبـا علـوم وتكنولوجيـا الفضـاء وتطبيقاهتـا يف تنفيـذ إعـال          
  .  ٢٠١٥وخطة التنمية ملا بعد عام 

وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ال ينبغــي أن ُيعــاد التفــاوض علــى أهــداف      -١١
الفريـق العامـل   التنمية املستدامة هبدف إدراج تكنولوجيا الفضاء، نظرا إىل التقدم الذي أحـرزه  

. وذهـب ذلـك   هـداف التنميـة املسـتدامة   املفتوح باب العضوية التابع للجمعيـة العامـة واملعـين بأ   
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ــد إىل أ ــا الفضــاء ميكــن أن تكــون أداةً   نَّالوف ــاس ل أساســيةً تكنولوجي ــيم يف  لقي والرصــد والتقي
  .  ٢٠١٥سياق تنفيذ خطة التنمية ملا بعد عام 

عرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة أن تواصـل عملـها مـن أجـل كفالـة          أُو  -١٢
  منظومة األمم املتحدة. يفجيا الفضاء إدماج استخدام تكنولو

يف مناقشـة اسـتخدام تكنولوجيـا الفضـاء      يمـن املهـم املضـ    نَّعرب عن رأي مفاده أأُو  -١٣
تبـادل   نَّ، وأ٢٠١٥ألغراض التنمية االجتماعية واالقتصادية يف إطار خطة التنمية ملا بعـد عـام   

التطبيقـات الـيت ميكـن أن تـدعم حتقيـق       ال يزال أحـد أهـم  بفعالية ة من الفضاء البيانات املستمدَّ
  .  ٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام  يف إطاراألهداف الوطنية 

لتحقيـق النمـو    الـةً فعَّ األنشطة الفضائية ينبغي أن تعتـرب أداةً  نَّعرب عن رأي مفاده أأُو  -١٤
ضاء اخلـارجي  م احملرز يف استخدام الفدُّالتق نَّاالقتصادي وابتكارات عرضية لصاحل البشرية، وأ

  التنمية العادلة واملتوازنة.  ز عزِّيف األغراض السلمية من شأنه أن ي
مـة النمـو،   لمجتمع الدويل، وال سيما البلـدان املتقدِّ لينبغي  هوأُعرب عن رأي مفاده أن  -١٥
الثغــرات العلميـة والتكنولوجيــة القائمــة مــن   دِّزيـد مــن مســامهاته يف اجلهـود الراميــة إىل ســ  يأن 

، وأنـه بـدون هـذا الــدعم    معهـا وتقاسـم الدرايــة الفنيـة   البلـدان الناميـة   يف نـاء القـدرات   خـالل ب 
  سيتعذر بلوغ هدف حتقيق تنمية عاملية جامعة.  

رات يف جمـال  الفجوات القائمـة يف القـد   دَّمن املهم س نَّمفاده أآخر عرب عن رأي أُو  -١٦
لبنـاء القـدرات    يارئيسـ  الًال يـزال عـام   نقل املعرفـة بتكنولوجيـا الفضـاء    نَّتكنولوجيا الفضاء وأ

 جعـل بيئـة   ا يف السـعي إىل مـ ها اًي دوراء، وهذا بـدوره ميكـن أن يـؤدِّ   الوطنية يف الدول األعض
  الفضاء أكثر استدامة.

وعــاود الفريــق العامــل اجلــامع االنعقــاد برئاســة الســيد ف. ك. دادوال (اهلنــد)، وفقــاً    -١٧
. وأقرَّت اللجنة الفرعية، يف جلستها [...] املعقـودة  ٦٩/٨٥امة من قرار اجلمعية الع ٨للفقرة 

  يف [...] شباط/فرباير، تقرير الفريق العامل اجلامع، الذي يرد يف املرفق األول هبذا التقرير.  
    

    احلطام الفضائي  - اًخامس  
مـن جـدول األعمـال، املعنـون "احلطـام الفضـائي"،        ٧نظرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد      -١٨
  .٦٩/٨٥لقرار اجلمعية العامة  اًفقو
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وكنـدا والصـني   لـو الربازيـل   مـن جـدول األعمـال ممثِّ    ٧يف إطـار البنـد   ألقى كلمـات  و  -١٩
واململكـة  واهلند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وباكستان واالحتاد الروسـي  وأملانيا وكوبا ومصر 

البوليفارية). كمـا تكلَّـم يف   -هوريةوالواليات املتحدة وفرتويال (مج وسويسرا العربية السعودية
عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي. وتكلَّـم ممثِّلـو         إطار هذا البند ممثِّـل شـيلي نيابـةً   

  التبادل العام لآلراء. أثناءأخرى بشأن هذا البند أعضاء دول 
  ة:  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالي  -٢٠

معلومات جديدة من الواليات املتحدة بشأن بيئة حطام الفضـاء والعمليـات   "  (أ)  
  ، قدَّمه ممثِّل الواليات املتحدة؛  "املتعلقة به ومنذجته

جلنة التنسيق املشـتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي: حملـة عامـة         "  (ب)  
  لواليات املتحدة؛ا ممثِّلمه عن األنشطة السنوية هلذه اللجنة"، قدَّ

ــحملــة عامــة عــن األنشــطة املن  "  (ج)    عــامذة يف فرنســا بشــأن احلطــام الفضــائي يف   فَّ
  "، قدَّمه ممثِّل فرنسا؛  ٢٠١٤

"مركز بيانات احلطام الفضائي مبعهد كيلديش للرياضـيات التطبيقيـة: معاجلـة      (د)  
وحتليــل املعلومــات املتعلقــة باحلطــام الفضــائي املســتمدة مــن الشــبكة الدوليــة لألرصــاد البصــرية 

  االحتاد الروسي؛ ممثِّلمه العلمية"، قدَّ
  ل اململكة املتحدة؛ثِّمه مم"بعثة إزالة احلطام"، قدَّ  (ه)  
يف عـام  وكالـة الفضـاء األوروبيـة    ذة يف فَّـ املن"أنشطة ختفيف احلطـام الفضـائي     (و)  
  .كالة الفضاء األوروبيةو املراقب عن"، قدَّمه ٢٠١٤

  ُعرض على اللجنة الفرعية ما يلي:و  -٢١
معلومات عن البحوث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي، وبأمان األجسام الفضائية   (أ)  

ــة، وباملشــاكل املتصــلة باصــطدام  الــيت توجــد علــى متنــه  باحلطــام الفضــائي،  هاا مصــادر قــدرة نووي
وتضمَّنت تلك املعلومات الردود الواردة من الدول األعضاء واملنظمات الدوليـة بشـأن هـذه املسـألة     

 A/AC.105/C.1/2015/CRP.8و A/AC.105/C.1/2015/CRP.7و Add.1و A/AC.105/C.1/109(الوثائق 
  ؛)A/AC.105/C.1/2015/CRP.16و

ورقة غرفة اجتماعات بعنوان "خالصة وافية ملعـايري ختفيـف احلطـام الفضـائي       (ب)  
  ).A/AC.105/C.1/2015/CRP.9الوثيقة ( "اليت اعتمدهتا الدول واملنظمات الدولية
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وأبدت اللجنة الفرعية قلقهـا بشـأن تزايـد مقـدار احلطـام الفضـائي، وشـجَّعت الـدولَ           -٢٢
املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي الصــادرة عــن جلنــة اســتخدام   الــيت مل تنفِّــذ بعــُد 

  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية على النظر يف تنفيذ تلك املبادئ طوعاً.
واتَّفقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي للـدول، وخصوصـاً الـدول الـيت ترتـاد الفضـاء،         -٢٣

ام األجسـام الفضـائية، مبـا فيهـا األجسـام الـيت حتمـل        أن تويل مزيداً من االهتمام ملشكلة اصطد
على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفضـائي، وكـذلك لسـائر جوانـب احلطـام الفضـائي،       

  مبا فيها عودته إىل الغالف اجلوي.
ــام          -٢٤ ــف احلط ــدابري لتخفي ــذ ت ــدول تنفِّ ــاح أنَّ بعــض ال ــة بارتي ــة الفرعي والحظــت اللجن

ملبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الصـادرة عـن جلنـة اسـتخدام          الفضائي تتَّسق مـع ا 
ــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي      الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، و/أو املبــادئ التوجيهي
الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضـائي، وأنَّ دوالً أخـرى   

  خفيف احلطام الفضائي تستند إىل تلك املبادئ التوجيهية.قد وضعت لنفسها معايري لت
ــة       -٢٥ ــادئ التوجيهي ــاك دوالً أخــرى تســتخدم املب ــة أيضــاً أنَّ هن ــة الفرعي والحظــت اللجن

الصادرة عن جلنة التنسيق املشتركة بني الوكاالت واملدونة األوروبيـة لقواعـد السـلوك اخلاصـة     
يف أطرهـا التنظيميـة املتعلقـة باألنشـطة الفضـائية      بتخفيف احلطام الفضائي كنقطـتني مـرجعيتني   

الوطنية. كما الحظت اللجنة الفرعية أنَّ هناك دوالً أخـرى قـد تعاونـت علـى معاجلـة مشـكلة       
  احلطام الفضائي يف إطار برنامج وكالة الفضاء األوروبية اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاء.

ــدير أنَّ دوالً    -٢٦ ــع التقـ ــة مـ ــة الفرعيـ ــنُّهج   والحظـــت اللجنـ ــن الـ ــدداً مـ ــد اعتمـــدت عـ  قـ
ــها حتســني تصــميم مركبــات اإلطــالق       واإلجــراءات امللموســة لتخفيــف احلطــام الفضــائي، من
ــات املرتبطــة        ــد، والعملي ــدارات أخــرى، والتخمي ــل الســواتل إىل م ــات الفضــائية، ونق واملركب

  ائي.اذج خاصة لتخفيف احلطام الفضبانتهاء العمر التشغيلي، واستحداث براجميات ومن
والحظت اللجنة الفرعية أنَّ هنـاك حبوثـاً ُتجـرى حاليـاً يف جمـاالت تكنولوجيـا مراقبـة          -٢٧

احلطام الفضائي ورصده املستمر، والتنبُّـؤ بعـودة احلطـام الفضـائي إىل الغـالف اجلـوي وجتنُّـب        
ــات،         ــطة روبوت ــدار بواس ــواتل يف امل ــاالت االصــطدام، وصــيانة الس ــة احتم االصــطدام ومنذج

كـوُّن املزيـد   اث تكنولوجيات حلماية النظم الفضائية من احلطام الفضـائي واحلـدِّ مـن ت   واستحد
  من احلطام الفضائي.

وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ نتــائج عمــل األفرقــة العاملــة التابعــة للجنــة     -٢٨
ــة يف الفضــاء اخلــارجي        ــة، مثــل إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة النووي الفرعي
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واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضـعتها جلنـة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      
  للنظر فيها.   األغراض السلمية، ينبغي أن تعرض رمسيا على اللجنة الفرعية القانونية

ــادئ         -٢٩ ــاده أنَّ مــن الضــروري مواصــلة حتســني املب ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف
طـام الفضـائي الصـادرة عـن اللجنـة، وأنـه ينبغـي للجنـة الفرعيـة العلميـة           التوجيهية لتخفيف احل

بشــأن احلطــام  نيــاوالتقنيــة واللجنــة الفرعيــة القانونيــة أن تتعاونــا علــى وضــع قواعــد ملزمــة قانو
  ة مبصادر قدرة نووية.الفضائي، مبا يف ذلك احلطام الناتج عن املنصات الفضائية املزود

مســائل احلطــام الفضــائي ميكــن أن تعــاجل    نَّرأي مفــاده أ وأعــرب بعــض الوفــود عــن   -٣٠
  آليات وطنية.   عن طريقبفعالية بالقيام طوعا بتنفيذ تدابري ختفيف احلطام الفضائي 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ البلدان اليت لديها برامج فضائية فائقة التطـور    -٣١
فضائي لضمان عدم حتميل البلدان ذات الـربامج  ينبغي أن تتحمل مسؤولياهتا يف جمال احلطام ال

الفضائية الناشئة تكاليف ختفيف وإزالة ذلك احلطام، وأنه ينبغـي التمـاس حـل يف هـذا الشـأن،      
دة وال ســيما فيمــا يتعلــق بــاألجزاء الضــخمة مــن احلطــام الفضــائي الــيت قــد تولِّــد شــظايا متعــدِّ  

  تتطلَّب إزالتها تكاليف باهظة.  
لوفود عن رأي مفـاده أنـه ينبغـي أن تتـاح للجنـة، خصوصـاً مـن جانـب         وأعرب بعض ا  -٣٢

الدول اليت هي مسؤولة إىل حدٍّ بعيد عن تكوين احلطام الفضائي والدول اليت لديها القدرة على 
  اختاذ تدابري لتخفيف ذلك احلطام، معلومات عن اإلجراءات املتَّخذة للحدِّ من تكوُّن احلطام. 

اده أنَّ من شـأن قيـام مجيـع الـدول املرتـادة للفضـاء بـاإلبالغ عـن         وأُعرب عن رأي مف  -٣٣
حالة تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيـف احلطـام الفضـائي أن ُيسـهم يف حتسـني الشـفافية وتعزيـز        

  تدابري بناء الثقة بني الدول األعضاء.  
املسـاعدات   وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ البلدان النامية ينبغي أن تستفيد من  -٣٤

  احلطام الفضائي وختفيفه وإزالته.مها الدول املرتادة للفضاء يف جمال رصد التقنية اليت تقدِّ
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ تبـادل املعـارف والبيانـات وطرائـق التحليـل           -٣٥

  تدابري عالجية جمدية.   استراتيجيات ختفيف وأيِّ بني الدول أمر ضروري أليِّ
ا كان احلطام الفضائي قد تكوَّن بفعل العمليات السـابقة  أي مفاده أنه ملَّعرب عن روأُ  -٣٦

للبلدان املرتادة للفضاء فإنَّ على تلك البلدان أن تساعد البلدان ذات الـربامج الفضـائية الناشـئة    
يف تنفيذ تدابري ختفيف احلطام الفضائي مـن خـالل تـوفري نظـم لتحليـل املخـاطر بواسـطة تقيـيم         

ت االقتران ونظم للتوعية بأحوال الفضاء من أجل الرصد املباشر لألجسام الفضـائية، مـن   حاال
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بة، دون فـرض  كنولوجيـا املناسـ  تخالل تقدمي الدعم العلمي والتكنولـوجي، مبـا يف ذلـك نقـل ال    
  ر هلا.تكاليف ال مربِّ

ــه ينبغــي اســتحداث آليــة ملســاعدة الــدول احلديثــة ال    أُو  -٣٧ عهــد عــرب عــن رأي مفــاده أن
ــال جمموعــة ا      ــة المتث ــة الالزم ــة والتكنولوجي ــوارد املالي ــيت ال متلــك امل ــاد الفضــاء ال ــادئ بارتي ملب

  التوجيهية لتخفيف احلطام.
وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ مجيع املعلومات املتعلقة بعودة احلطـام الفضـائي     -٣٨

  لبلدان اليت قد تتضرَّر منها.ة لإىل الغالف اجلوي لألرض ينبغي أن ُتبلَّغ بعناية وبسرع
ــاده      -٣٩ ــود عــن رأي مف ــوأعــرب بعــض الوف ــي أل هأن ــام    يِّال ينبغ ــة احلط ــاء إزال ــة، أثن دول

خذ أيَّ إجراء انفرادي خبصوص جسم فضائي عائد لدولة أخرى، مـا مل تتشـاور   الفضائي، أن تتَّ
  اتفاق هبذا الشأن. معها إىل وتتوصَّليف ذلك مع الدولة اليت ُسجِّل فيها اجلسم الفضائي 

وأُعرب عن رأي مفاده أنـه ينبغـي إنشـاء فريـق استشـاري واختـاذ مبـادرة، علـى غـرار            -٤٠
الفريــق واملبــادرة املعتمــدين يف الفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائية وفريــق 

صــحيحية حللــول التاإجيــاد العمــل املعــين باألجســام القريبــة مــن األرض، هبــدف معاجلــة مســألة  
  للحطام الفضائي.

مـن الضـروري وضـع وقبـول اإلطـار السياسـي والقـانوين         نَّعرب عـن رأي مفـاده أ  أُو  -٤١
  ة بتصحيح بيئة الفضاء يف املدار.واملؤسسي لتنفيذ التدابري ذات الصل

من بذل جهود منسقة ملعاجلة اجلوانـب التكنولوجيـة    عرب عن رأي مفاده أنه ال بدَّأُو  -٤٢
  زالة احلطام.إلاملالية و

مــن  ز علــى إزالــة القطــع الصــغريةالبحــوث جيــب أن تركِّــ نَّعــرب عــن رأي مفــاده أأُو  -٤٣
بـها أو كشـفها، وأنـه ينبغـي وضـع إطـار قـانوين حتـت رعايـة          قُّاحلطام الفضائي الـيت يصـعب تع  

  عم أنشطة تنظيف البيئة الفضائية.األمم املتحدة من أجل د
غـي إيـالء اهتمـام خـاص لتـدابري التخفيـف، مثـل إزالـة         عرب عن رأي مفـاده أنـه ينب  أُو  -٤٤

  العاملة وطبقات مركبات اإلطالق. املركبات الفضائية الضخمة غري
اخلالصــة الوافيــة للمعــايري املعتمــدة مــن الــدول   نَّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة بارتيــاح أ  -٤٥

ية التشيكية وأملانيـا،  واملنظمات الدولية لتخفيف احلطام الفضائي، واليت أعدهتا كندا واجلمهور
ــع الشــبكي ملكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، وشــجَّ      ــدول أصــبحت متاحــة علــى املوق عت ال

  يف اخلالصة الوافية أو حتديثها. األعضاء على تقدمي مسامهاهتا
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فقـت  تَّوا ،٦٩/٨٥من قرار اجلمعية العامة  ١٢وأحاطت اللجنة الفرعية علما بالفقرة   -٤٦
يف دعـوة الـدول واملنظمـات الدوليـة الـيت تتمتَّـع بصـفة مراقـب دائـم           على أنه ينبغي االسـتمرار 

لدى اللجنة إىل تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطـام الفضـائي وأمـان األجسـام الفضـائية      
اليت توجد على متنها مصادر قدرة نووية، ومشاكل اصطدام هـذه األجسـام الفضـائية باحلطـام     

  هبا تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.الفضائي، والُسبل اليت جيري 
 


