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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 غراض السلميةأل   يف ا

  
األحباث الوطنية املتعلقة باحلطام الفضائي وبأمان األجسام الفضائية   

 نووية ومبشاكل اصطدامها قدرةاليت حتمل على متنها مصادر 
   باحلطام الفضائي

   رة من األمانة  مذكّ 
 احملتويات

الصفحة الفقرات    
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  مةمقد -أوال   
 / كــانون األول٨خ  املــؤر٦٠/٩٩ مــن قــرارها ٢٧رأت اجلمعــية العامــة، يف الفقــرة   -١

ــزيداً مــن االهــتمام ملشــكلة     الضــروري مــن ، أن٢٠٠٥َّديســمرب  ــدول األعضــاء م ــويل ال  أن ت
 النووية، باحلطام الفضائي،    القدرة تلك اليت تعمل مبصادر      فيهاسام الفضائية، مبا    اصـطدام األج  

ــية بشــأن هــذه        ــبحوث الوطن ــلحطام الفضــائي، ودعــت إىل مواصــلة ال وللجوانــب األخــرى ل
املسـألة، السـتحداث تكنولوجـيا حمسـنة لرصـد احلطـام الفضائي وجلمع ونشر البيانات املتعلقة                 

أت أنــه ينـبغي تــزويد اللجــنة الفرعـية العلمــية والتقنـية الــتابعة للجــنة    كمـا ر . باحلطـام الفضــائي 
ميكن توفريه   اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، يف حدود اإلمكان، بأقصى ما              

         ـذا الشـأن، وأقـر ـ          مـن معلومـاتع يف االستراتيجيات   ت بـأن الـتعاون الـدويل ضـروري للتوس
لفة للتخفــيف إىل أدىن حــد مــن تــأثري احلطــام الفضــائي يف  املناســبة وامليســورة مــن حيــث الــتك 

 .البعثات الفضائية يف املستقبل

 واألربعني، الدول األعضاء    الثانيةودعـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، يف دورـا               -٢
 املتعلقة باحلطام الفضائي وبأمان البحوثووكـاالت الفضـاء إىل أن تواصـل تقـدمي تقاريـر عـن          

 اصــطدامها باحلطــام ومبشــاكلالفضــائية الــيت حتمــل عــلى متــنها مصــادر قــدرة نوويــة األجســام 
رة ودعا األمني العام احلكومات، يف مذكّ     ). A/AC.105/848 مـن الوثيقة     ٨٩الفقـرة   (الفضـائي   

  ٢٠٠٥أغسـطس   / آب ٢٤خـة   شـفوية مؤر    املسـألة قبل    عـن هـذه   م أي معلومـات     ، إىل أن تقـد 
 تلــك املعلومــات عــلى اللجــنة الفرعــية يتســىن عــرضكــي ، ٢٠٠٥أكــتوبر / تشــرين األول٣١

 . واألربعنيالثالثةالعلمية والتقنية يف دورا 

٣- ت األمانة هذه الوثيقة استناداً إىل املعلومات الواردة من الدول األعضاءوقد أعد. 
  

  الردود الواردة من الدول األعضاء       -ثانيا   
  فنلندا 

ــل   ــرد وصــف مفص ــندا نشــطةأل ي ــبحوث  فنل ــية يف جمــال ال ــيقاتال والوطن ــتعلقة تطب  امل
ــام الفضــائي ب ــة     احلط ــة مؤرخ ــداد األمان ــن إع ــرة م ــانون األول٣ يف مذكّ   ٢٠٠٤ديســمرب / ك
)A/AC.105/838.( 
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  النرويج 
الذي يقع يف مشال النرويج ويعمل على ) Globus II(إن الـرادار الكـبري غلوبوس الثاين    -١

وبعــد مراقــبة . ي لـــه دور عملــيايت يف تعقّــب احلطــام الفضــائي تشــغيله موظفــو الدفــاع الــنروجي
النوعـية يف الـنرويج، ترسـل بـيانات التعقّـب إىل الواليات املتحدة األمريكية لكي تستعملها يف                  

 .خدمة احلطام الفضائي اليت توفّرها قيادة الفضاء التابعة للقوات اجلوية األمريكية

 املســتمدة مــن غلوبــوس الــثاين يف حبوثهــا املســتقلة  وتســتخدم الــنرويج أيضــا البــيانات  -٢
ــة لألجســام الفضــائية  ــة   ٢٠٠٥ويف عــام . وحتلــيالا املداري ــناء عــلى عقــد مــربم مــع وكال ، وب

 .الفضاء األوروبية، أجرت مؤسسة حبوث الدفاع النروجيية دراسة إيضاحية يف هذا اال
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ


