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

 
 

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

 

 
 

 

 
230216    V.16-01020 (A) 

*1601020*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  والتقنيةاللجنة الفرعية العلمية 
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 
      مشروع التقرير    

    األجسام القريبة من األرض  - تاسعاً  
، نظـرت اللجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة يف البنـد       ٧٠/٨٢لقرار اجلمعيـة العامـة    وفقاً  -١

  من جدول األعمال، "األجسام القريبة من األرض". ١٢
ــد    -٢ ــار البنـ ــم يف إطـ ــو    ١٢وتكلـ ــال ممثلـ ــدول األعمـ ــن جـ ــي  مـ ــاد الروسـ ــا االحتـ وأملانيـ

واملكســـيك والواليـــات املتحـــدة وباكســـتان ومجهوريـــة كوريـــا والصـــني ومصـــر وإندونيســـيا 
إضـافة إىل  وكذلك ممثل شيلي، نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـارييب. و      واليابان 
ن عن الشبكة الدولية لإلنـذار خبطـر   استكشفي الفضاء واملراقبتكلم املراقب عن رابطة مذلك، 

الكويكبات والفريق االستشـاري املعـين بـالتخطيط للبعثـات الفضـائية. كمـا تكلـم بشـأن هـذا          
  البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أخرى.

  واستمعت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل العرضني اإليضاحيني التاليني:    -٣
"تقرير الشبكة الدولية لإلنـذار خبطـر الكويكبـات إىل اللجنـة الفرعيـة العلميـة         (أ)  

  ؛الدولية املراقب عن الشبكة قدَّمه"، ٢٠١٦والتقنية لعام 
ــة      "  (ب)   ــات الفضــائية إىل اللجن ــالتخطيط للبعث ــق االستشــاري املعــين ب ــر الفري تقري

  املراقب عن الفريق االستشاري. قدَّمه"، ٢٠١٦الفرعية العلمية والتقنية لعام 
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مقتـــرح علـــى اللجنـــة الفرعيـــة ورقـــة غرفـــة اجتماعـــات، عنواهنـــا "  معروضـــاًوكـــان   -٤
ــاء  مــــن مقــــدَّم: مقتــــرح اليــــوم الــــدويل للكويكبــــات إلعــــالن  "رابطــــة مستكشــــفي الفضــ

)A/AC.105/C.1/2016/CRP.11.(  
والحظت اللجنـة الفرعيـة مـع التقـدير تـدعيم جهـود التعـاون والتنسـيق علـى الصـعيد             -٥

تقاسم املعلومات املتعلقة باكتشـاف األجسـام القريبـة مـن األرض الـيت حيتمـل       من أجل العاملي 
مجيـع  تكـون  ألن  ورصد تلك األجسام وحتديد خصائصها الفيزيائيـة، ضـماناً   أن تشكل خطراً

الــدول، ال ســيما البلــدان الناميــة ذات القــدرة احملــدودة علــى التنبــؤ بارتطــام أجســام قريبــة مــن  
  األرض وختفيف آثاره، على وعي باألخطار احملتملة.

ت رصـد تعاونيـة   مشـاريع وبعثـا  إيضـاحية عـن   واستمعت اللجنـة الفرعيـة إىل عـروض      -٦
اليابانيــة وكالــة النــات، الــيت أطلقتــها للعــودة بعيِّ Hayabusa-2جيــري االضــطالع هبــا، مثــل بعثــة 

، وبعثـة  ٢٠١٨عتزم أن تصل إىل الكوكـب املسـتهدف يف عـام    وُي الستكشاف الغالف اجلوي
(استكشــاف الصــخور الســطحية لتــأمني اســتبانة مصــادر لتفســري نشــأة الكــون  لعــودة بعينــاتا
ــي)،  با ــل الطيف ــتطلقها   OSIRIS-Rexلتحلي ــة والفضــاء    الــيت س ــة للمالحــة اجلوي اإلدارة الوطني

حبثيـة دوليـة   تنفيـذ عـدَّة مشـاريع    . وذكـر أنـه يعتـزم    ٢٠١٦يف عـام   )ناسـا بالواليات املتحـدة ( 
ستكشــاف اخليــارات التكنولوجيــة املتاحــة لتخفيــف أخطــار الكويكبــات، مثــل مشــروع         ال

NEOShield-2،  وبعثة "تقييم احتمـاالت   شركة إيرباص لشؤون الدفاع والفضاء،قه نسِّتالذي
 املشــتركة بــني اإليســا وناســا    ،)"AIDA( االرتطــام بالكويكبــات وإمكانيــة حــرف مســارها    

  .٢٠١٩يف عام  أن تكون لديها قدرات إطالقواملزمع 
القريبـة  شاريع تعاونية لتعزيـز قـدرات رصـد األجسـام     مب علماًًاللجنة الفرعية وأحاطت   -٧

مؤسسـة   ٢١، اليت تضـم  من األرض، مثل إنشاء شبكة آسيا واحمليط اهلادئ لرصد الكويكبات
يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، واملبــادرة الراميــة إىل إنشــاء مركــز إقليمــي يف آســيا للشــبكة    
الدولية لتقييم املخاطر اجلديـدة، ومشـروع "دوريـة استكشـاف أعمـاق دائـرة فلـك الـربوج يف         

)، الــذي يضــطلع بــه املعهــد الكــوري لعلــم الفلــك "DEEP-South"اء اجلنوبيــة (مشــروع الســم
  .جبمهورية كوريا وعلوم الفضاء

لشــبكة الدوليــة لإلنــذار خبطــر  ل أنــه ينبغــيواســتذكرت اللجنــة الفرعيــة اتفاقهــا علــى    -٨
عــام  نشــئا يفألبعثــات الفضــائية، اللــذين لتخطيط بــاليكبــات والفريــق االستشــاري املعــين  الكو

خلطــر ارتطــام األجســام إىل اختــاذ تــدابري دوليــة للتصــدي الداعيــة اســتجابة للتوصــيات  ٢٠١٤
ــة مــن األرض، والــيت   ــة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية يف    القريب أقرهتــا جلن
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تقـارير  ما أن يقـدِّ ، ٦٨/٧٥اجلمعيـة العامـة يف قرارهـا    هبـا   دورهتا السادسة واخلمسني ورحبـت 
ــى ســنوية،  ــدعو الشــبكةَ  واتفقــت عل ــقَ  أن ت ــة والفري بصــفة االستشــاري إىل املشــاركة   الدولي
  يف دورة اللجنة الفرعية.مراقبني 

ــر          -٩ ــذار خبط ــة لإلن ــيس الشــبكة الدولي ــن رئ ــرين م ــة إىل تقري ــة الفرعي واســتمعت اللجن
ة عــن أنشــطتهما، الكويكبــات ورئــيس الفريــق االستشــاري املعــين بــالتخطيط للبعثــات الفضــائي
م يف جمـال توطيـد   ورحبت مع التقدير مبا أحرزته الشبكة الدولية والفريق االستشـاري مـن تقـدُّ   

التعـاون الـدويل علــى ختفيـف األخطــار احملتملـة لألجسـام القريبــة مـن األرض، ممــا يتطلـب مــن        
  العاملي اختاذ تدابري تعاونية حلماية سالمة الناس.اجملتمع 
ــة أشــارو  -١٠ ــدُّ ت اللجن ــة إىل التق ــذار خبطــر     الفرعي ــة لإلن ــه الشــبكة الدولي ــذي أحرزت م ال

مـن   القريبـة الكويكبات، بصفتها رابطة دوليـة تضـم مؤسسـات منخرطـة يف كشـف األجسـام       
األرض وتتبع مساراهتا وحتديد خصائصها من أجل تـوفري أفضـل املعلومـات املتاحـة عـن خطـر       

خطـط  ا يف ذلك مهمتها املتمثلة يف اسـتخدام  ارتطام، مبأيِّ تلك األجسام وعن احتمال وقوع 
ملساعدة احلكومات على حتليل عواقب ارتطام الكويكبـات   داًدة جيِّوبروتوكوالت اتصال حمدَّ

الشبكة الدولية هتـدف  أنَّ ت اللجنة الفرعية إىل أشارولدعم ختطيط تدابري التخفيف الالزمة. و
ــاملي بصــفتها املصــدر ذا احل    ــة اجملتمــع الع ــد عــن     إىل خدم ــة العه ــة وحديث ــات دقيق ــة ملعلوم جي

  األجسام القريبة من األرض وخماطر ارتطامها.
ا الشـبكة الدوليـة لإلنـذار خبطـر الكويكبـات تضـم حاليـ       أنَّ والحظت اللجنـة الفرعيـة     -١١

عني رمسيني على إعالن النوايا اخلاص بالشبكة، ميثلـون مؤسسـات فضـائية مـن االحتـاد      ستة موقِّ
الروسي وأوروبا ومجهورية كوريا واملكسيك والواليـات املتحـدة، ومراقبـا هاويـا مـن اململكـة       
املتحدة. وحتشد هذه اجلهات املوقعة جمموعة منوعة مـن املعـدات األرضـية والفضـائية لكشـف      

جمـاالت حسـاب املـدارات والتنبـؤ     من األرض ورصدها، كمـا حتشـد قـدرات    األجسام القريبة 
باحتماالت االرتطام ومنذجة آثار االرتطام احملتملة، وهي تدرك أمهيـة أن تكـون مهيـأة بشـكل     
كــاف للتواصــل مــع جمموعــة منوعــة مــن اجلهــات املهتمــة بشــأن األجســام القريبــة مــن األرض  

  .واقتراباهتا الوشيكة وخماطر ارتطامها
ــة     -١٢ ــة الفرعي ــات    أنَّ أيضــاً والحظــت اللجن ــالتخطيط للبعث ــين ب ــق االستشــاري املع الفري

أوهلمــا علــى هــامش  :الفضــائية عقــد اجتمــاعني منــذ الــدورة الثانيــة واخلمســني للجنــة الفرعيــة 
ــ ــع ل ؤمتر امل ــدويل الراب ــومي     ال ــا، ي ــد يف فراســكايت، إيطالي ــذي عق ــدفاع الكــوكيب، ال  ١٠و ٩ل
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 ١٧و ١٦وثانيهمــا علــى هــامش الــدورة احلاليــة للجنــة الفرعيــة، يــومي  ؛٢٠١٥نيســان/أبريل 
  .٢٠١٦شباط/فرباير 

وثيقـة خطـة العمـل األوىل كانـت قـد أقـرت يف       أنَّ والحظت اللجنـة الفرعيـة كـذلك      -١٣
الـذي عقـد   املعـين بـالتخطيط للبعثـات الفضـائية     اجتماع اللجنة التوجيهية للفريـق االستشـاري   

ــوم الكواكــب يف  علــى هــامش اجتمــاع شــ   ــاين/نوفمرب   ١٠عبة عل . وخطــة ٢٠١٥تشــرين الث
العمل هي وثيقة مفتوحة للتغيري واإلضافة تشمل األنشطة املنجزة واألنشـطة اجلاريـة واملزمعـة،    

بندا من بنود خطة العمل، وقد عني ألجلها بالفعل مثانية قـادة   ١١وتتضمن يف الوقت احلاضر 
  نوا بعد.ثالثة آخرون مل يعيَّ مهام ليتولوا تنسيق األنشطة ومثة

املعـين  والحظت اللجنة الفرعية كذلك أنه قد حتقق أثناء اجتماع الفريـق االستشـاري     -١٤
  ما يلي: ،املعقود على هامش الدورة احلالية للجنة الفرعيةبالتخطيط للبعثات الفضائية، 

الفضـاء كعضـو   وفق باإلمجاع على قبول املعهد الكوري لعلم الفلك وعلوم ُو  (أ)  
  عضوا رمسيا؛ ١٦ذلك ارتفع عدد أعضاء الفريق إىل بجديد يف الفريق االستشاري، و

بشـأن احلاجـة إىل بعثـة عـرض عملـي       الفريـق االستشـاري باإلمجـاع بيانـاً     أقرَّ  (ب)  
  لكيفية حرف مسار جسم قريب من األرض؛

كمـا عقـد    دمت تقارير عن حالة مجيع بنـود خطـة العمـل اجلـاري تنفيـذها.     قُ  )ج(  
رسـم خـرائط لسـيناريوهات األخطـار الـيت تتهـدد خمتلـف         موضـوَعي اجتماعان جانبيان بشـأن  

  اخلاصة بتدابري التصدي ملخاطر االرتطام؛ والعتباتواملعايري  أنواع البيئات
عرضت وكالـة الفضـاء الرومانيـة تـويل زمـام القيـادة بشـأن بنـد خطـة العمـل             )د(  

دابري حـرف املسـار، ورحـب الفريـق االستشـاري بـذلك العـرض        املتعلق مبعايري االسـتهداف بتـ  
  ؛ذلك التكليفواتفق على 

، واتُّفــق علــى القانونيــة باملســائلفريــق عامــل خمــتص   نــوقش موضــوع إنشــاء   (ه)  
واضــيع املليتــوىل، ضــمن مجلــة أمــور، صــياغة مــا يتصــل بعمــل الفريــق االستشــاري مــن  إنشــائه

؛ تلـك املواضـيع واملسـائل مـن حيـث األولويــات     وترتيـب   ،قانونيـة تتطلـب إيضـاحا   السـائل  املو
والنظر يف املسائل القانونية ضمن سياق املعاهدات القائمة؛ وإسداء املشورة بشـأن خطـة عمـل    

  ؛ملعاجلة األمور املعلقة
أعيـــد انتخـــاب اإليســـا باإلمجـــاع كرئيســـة للفريـــق االستشـــاري يف الســـنتني   )و(  

  األولية إلنشاء الفريق.القادمتني، ضمانا إلمتام املرحلة 
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املعــين أمانــة دائمــة للفريــق االستشــاري  إىل ضــرورة إنشــاء اللجنــة الفرعيــة ت أشــارو  -١٥
عملـه، بعيـدا عـن التنـاوب يف رئاسـة الفريـق،       ضمانا الستمرارية بالتخطيط للبعثات الفضائية، 

ــل يف حفــظ ســجالت     ــوفري ذاكــرة مؤسســية تتمث ــائقولت ــارير    بالوث وضــمان االتســاق يف التق
  ة إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية.قدَّمالسنوية امل

ويف هذا الصدد، استذكرت اللجنة الفرعية اتفاقها السابق على أن تسهل األمم املتحـدة    -١٦
املعـين بـالتخطيط للبعثـات     والفريـق االستشـاري  لإلنذار خبطـر الكويكبـات   عمل الشبكة الدولية 

الفريــق االستشــاري طلــب إىل مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي أن  أنَّ ت إىل أشــار، والفضــائية
  ة األمم املتحدة.يتترتب على ذلك آثار يف ميزان على أساس أالَّيعمل كأمانة دائمة له 

ري الــيت أعمــال الشــبكة الدوليــة والفريــق االستشــا    أنَّ ت اللجنــة الفرعيــة إىل  أشــارو  - ١٧
السـنوية   ىاملتعلقـة بالـذكر  عمليـة  الصلة مهمـة ب أيضاً يسهلها مكتب شؤون الفضاء اخلارجي هلا 

اخلمســني ملــؤمتر األمــم املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض    
 ، اليت هتدف إىل تدعيم بعـض آليـات التنسـيق العـاملي    )٥٠اليونيسبيس+( ٢٠١٨ يف عام السلمية

  املوجودة واليت تعمل على تعزيز قدرة األنشطة الفضائية على التكيف وحوكمتها العامة.
اجتمــاعي الشــبكة الــدويل والفريــق االستشــاري   أنَّ أيضــاً والحظــت اللجنــة الفرعيــة    -١٨

ــده يف باســادينا،         ــع عق ــوم الكواكــب، املزم ــؤمتر شــعبة عل ــى هــامش م ــادمني ســيعقدان عل الق
  .٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٢١إىل  ١٦الواليات املتحدة، من 

م مــن رابطــة مستكشــفي الفضــاء لالحتفــال  ورحبــت اللجنــة الفرعيــة بــاالقتراح املقــدَّ   -١٩
عامليا باليوم الدويل للكويكبات، الذي ستعلنه اجلمعية العامة يف دورهتا احلادية والسبعني، عـام  

يكـون حـدثا سـنويا يعقــد     . ويقصـد مـن اليـوم الـدويل للكويكبـات، الـذي يـراد لـه أن        ٢٠١٦
 ٣٠لعامــة النــاس مبناســبة الــذكرى الســنوية الرتطــام الكويكــب "تونغوســكا" فــوق ســيربيا يف  

 ا سـيتخذ طالعهـم علـى مـ   ا، توعية النـاس بأخطـار ارتطـام الكويكبـات و    ١٩٠٨حزيران/يونيه 
 خطـر واقعـي مـرتبط   حـدوث  األزمـة يف حـال   ملواجهـة  تواصلية تدابري على الصعيد الدويل من 

وعلى ما يقوم بـه الفريـق االستشـاري والشـبكة الدوليـة مـن        ،جسم قريب من األرضارتطام ب
وعلـى مـا تضـطلع بـه جلنـة اسـتخدام الفضـاء         ،أعمال يسهلها مكتب شؤون الفضاء اخلـارجي 

  والدول األعضاء فيها من أعمال يف هذا اجملال. اخلارجي يف األغراض السلمية
مـا  الشبكة العاملية والفريق االستشـاري قـد نظَّ  أنَّ والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير   -٢٠

شـباط/فرباير، ملتقـى مفتوحـا لعـرض حالـة أنشـطتهما وإلجـراء         ١٨أثناء فترة الغداء مـن يـوم   
واختـذ  حوار مفتوح مع الـدول األعضـاء وسـائر املنظمـات الكائنـة يف فيينـا ووسـائط اإلعـالم.         
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مهما ممـثال الشـبكة الدوليـة والفريـق االستشـاري.      فتوح شكل عرضني إيضـاحيني قـدَّ  امللتقى امل
الشـبكة والفريـق،   علـى معلومـات إضـافية عـن     احتـوت  كما وزعـت علـى املشـاركني كراسـة     

طالع احلكومات وعامة الناس ووسائط اإلعالم على تلـك املعلومـات   الوثيقة مرجعية مثلت و
صــفحة مكتــب  يفتتــاح والســت األمــم املتحــدة الرمسيــة اإلضــافية، وســوف تتــرجم إىل لغــات 

). ومثـة معلومـات أخـرى عـن     www.unoosa.orgالشبكة العاملية (شؤون الفضاء اخلارجي على 
، http://smpag.netو http://iawn.netالشــبكة الدوليــة والفريــق االستشــاري متاحــة يف املــوقعني  

  .على التوايل
      
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي - ثالث عشر

مـن جـدول    ١٣، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢ لقرار اجلمعية العامـة  وفقاً  -٢١
  ء اخلارجي".األعمال، املعنون "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضا

 زويالـمـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو إندونيســـيا وفرنســـا وفنـــ  ١٣وتكلـــم يف إطـــار البنـــد   - ٢٢
والواليــات املتحــدة، وكــذلك ممثــل شــيلي نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا  البوليفاريــة)- (مجهوريــة

  الالتينية والكارييب. كما تكلم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.
  على اللجنة الفرعية ما يلي: معروضاًوكان   -٢٣

ــر  (أ)   الفريــق العامــل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة    مــن إعــداد مشــروع تقري
 يتضمن توصيات بشأن األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مسـتقبالً  النووية يف الفضاء اخلارجي

لقـدرة النوويـة يف الفضـاء    من أجل تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مصـادر ا  
  ؛)A/AC.105/C.1/L.349( اخلارجي
ــدرة      مشــروع   (ب)   ــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر الق ــذ إطــار األم ــر عــن تنفي تقري

مـن  ، أعمال ميكن االضـطالع هبـا مسـتقبالً   ضاء اخلارجي، وتوصيات عامة بشأن النووية يف الف
الفريــــق العامــــل املعــــين باســــتخدام مصــــادر القــــدرة النوويــــة يف الفضــــاء اخلــــارجي  إعــــداد

)A/AC.105/C.1/L.349/Rev.1؛(  
 Possible General ، عنواهنا "ة من اململكة املتحدةمقدَّم جتماعاتورقة غرفة ا  (ج)  

Safety Recommendations to implement the Safety Framework for Nuclear Power Source 

Applications in Outer Space توصيات عامة حمتملة لتنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر) "
  ؛)A/AC.105/C.1/2016/CRP.6( الفضاء اخلارجي)القدرة النووية يف 
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 Proposal to revise the، عنواهنا "ة من فرنسامقدَّم ورقة غرفة اجتماعات  (د)  

Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources In Outer Space adopted by the 

General Assembly in its resolution 47/68 of 14 December 1992 اقتراح لتنقيح املبادئ) "
املتصلة باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 

  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.7( )١٩٩٢كانون األول/ديسمرب  ١٤، املؤرخ ٤٧/٦٨قرارها 
 Safety Practices of" ا، عنواهنة من الصنيمقدَّم ورقة غرفة اجتماعات  (ه)  

Space Nuclear Power Sources in China " املمارسات اخلاصة بأمان مصادر القدرة النووية)
  ).A/AC.105/C.1/2016/CRP.12الفضائية يف الصني) (

وشجعت اللجنة الفرعيـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى بـدء تنفيـذ إطـار            -٢٤
ــة يف الفضــاء اخلــارجي،  األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــ   ــواردة  درة النووي يف بصــيغته ال

  أو مواصلة تنفيذه. A/AC.105/934الوثيقة 
ــة     -٢٥ ــة الفرعي ــيت تســتخدم     أيضــاً وشــجعت اللجن ــة ال ــة الدولي ــدول واملنظمــات احلكومي ال

مصادر قدرة نووية يف الفضاء اخلارجي على مواصلة عرض جتارهبـا وممارسـاهتا الفضـلى يف جمـال     
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء من خالل عروض إيضاحية تقدم إىل اللجنة الفرعية.أمان 
ــن رأي مفــاده       -٢٦ ــرب بعــض الوفــود ع ــه الــدول األعضــاء واملنظمــات     أنَّ وأع مــا قدمت

ــه مــن كلمــات بشــأن        ــد مــن عــروض إيضــاحية ومــا ألقت ــة يف إطــار هــذا البن ــة الدولي احلكومي
تــدعيم يســاعد علــى مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء  ممارســاهتا الفضــلى يف جمــال اســتخدام

  التزام اجملتمع الدويل بأمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء.
 إطــار األمــان، بشــكله احلــايل، لــيس كافيــاًأنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده   -٢٧

ارجي، وأنـه  ملواجهة التحديات اليت يطرحهـا اسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـ       
نَّ ينبغــي عــدم الســماح بانتشــارها يف الفضــاء اخلــارجي، مبــا يف ذلــك يف املــدارات األرضــية، أل

د يـبني املسـؤوليات ويسـتحدث    تأثرياهتا على البشرية والبيئة مل تقيم بعد وليس هناك إطار حمـدَّ 
غـري السـليمة   أدوات تقنية وقانونية ميكنها أن تعاجل بصورة فعالـة مـا قـد ينشـأ عـن املمارسـات       

  من حاالت خطرية.
ــاده    -٢٨ ــة     أنَّ وأعــرب عــن رأي مف ــدول واملنظمــات احلكومي ــان ييســر علــى ال إطــار األم

متعـدد   وأالدولية تنفيذ بعثات تنطوي علـى اسـتخدام مصـادر قـدرة نوويـة علـى صـعيد ثنـائي         
لـى نطـاق   من شأن اعتماد إطار األمان عأنَّ األطراف. كما رأى الوفد الذي أبدى هذا الرأي 

تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء تسـتحدث       أنَّ واسع أن يطمئن اجملتمع العاملي إىل 
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تشـجيع تنفيـذ إطـار األمـان علـى الصـعيد الـوطين         وتطلق وتستخدم بصورة آمنة، ومن مث فـإنَّ 
  ينبغي أن يظل أولوية عالية لدى اللجنة الفرعية.

األمــان يواصــل تــوفري أســاس شــامل وكــاف يــوفر  إطــار أنَّ وأعــرب عــن رأي مفــاده   -٢٩
للدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية املعنيـة بالفضـاء إرشـادات بشـأن تطـوير وتشـغيل       

  تطبيقات مصادر القدرة النووية اخلاصة هبا يف الفضاء بصورة آمنة.
لفضـاء  اسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف ا    أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده    -٣٠

اخلارجي ينبغي أن يكون حمدودا قدر اإلمكـان، وأنـه رغـم كوهنـا الزمـة لـبعض البعثـات فيمـا         
بني الكواكب فليس هناك مسـوغ السـتخدامها يف املـدارات األرضـية، الـيت تتـوفر هلـا مصـادر         

  .تت جناعتهاَبثَوأخرى للطاقة أكثر أمانا بكثري 
ــي      -٣١ ــه ينبغ ــاده أن ــود عــن رأي مف ــن البحــث ملســألة     وأعــرب بعــض الوف ــد م ــالء مزي إي

صــطدامات اسـتخدام مصـادر القـدرة النوويــة يف املـدارات األرضـية، بغيــة التصـدي ملشـكلة اال       
عودهتــا العرضــية إىل الغــالف اجلــوي  والحتمــال قــدرة نوويــة،  احملتملــة بأجســام ذات مصــادر

ــدا مــن االهتمــام، مــ        ــر مزي ــالء هــذا األم ــه ينبغــي إي ــود أن ــألرض. ورأت تلــك الوف ن خــالل ل
 استراتيجيات مناسبة وخطط طويلـة األمـد ولـوائح تنظيميـة والتـرويج ملعـايري ملزمـة، وكـذلك         

  إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.من خالل 
ورأى بعض الوفود أنه ينبغي إيالء اهتمام جدي حلماية الغـالف احليـوي لـألرض مـن       -٣٢

ــيت حي  ــة ذات الصــلة وتشــغيلها      املخــاطر ال ــدرة النووي تمــل أن تنشــأ عــن تطبيقــات مصــادر الق
  ووقفها عن العمل.

الشـمس هـي مصـدر للطاقـة ميكـن أن يلـيب بصـورة فعالـة         أنَّ وأعرب عن رأي مفـاده    -٣٣
ــل رصــد        ــة واملســتقبلية يف جمــاالت التطبيقــات الســاتلية، مث احتياجــات اجلــنس البشــري احلالي

  عد.عد والتعليم عن ُبواالتصاالت، مبا يف ذلك الرعاية الصحية عن ُباألرض والعلوم 
االقتــراح الــداعي إىل تنقــيح املبــادئ، بصــيغته الــواردة يف  أنَّ وأعــرب عــن رأي مفــاده   -٣٤

ــات    ــة االجتماع ــة غرف ــة   ، A/AC.105/C.1/2016/CRP.7ورق ــباب التالي ــة لألس ــدير بالدراس : ج
تقييــد فلــم يعــد مناســبا للتطــورات التكنولوجيــة احلاليــة   نطــاق املبــادئ أصــبح مفــرط ال أنَّ  (أ)

ــة؛ و(ب) ــري؛         أنَّ  واملقبل ــد تغ ــن اإلشــعاع ق ــة م ــا خيــص احلماي ــادئ فيم ــي للمب ــار املرجع اإلط
تنقيح املبادئ يتيح ضـمان مزيـد مـن االتسـاق مـع إطـار األمـان. ورأى الوفـد الـذي          أنَّ  و(ج)

تابع للجنـة الفرعيـة، املعـين باسـتخدام مصـادر      أعرب عن هذا الرأي أنه ميكن للفريق العامل، ال
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الفرصـة  علـى األقـل، يف   على سبيل االستكشـاف  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أن ينظر، 
  عادة النظر يف املبادئ مع أخذ اآلراء املعروضة أعاله بعني االعتبار.املتاحة إل

د مـن التنسـيق والتفاعـل    هناك حاجة إىل مزيـ أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٣٥
بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة         
ملزمة ترسي مسؤولية الدول عن استخدام مصادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، ومـن      

نشـطة الفضـاء   أجل إجراء حبوث بشـأن سـبل ووسـائل االرتقـاء باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف أ       
  اخلارجي إىل املستوى األمثل أو إجياد بدائل له.

أهــداف خطــة عمــل الفريــق العامــل املتعــددة   أنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده     - ٣٦
الســنوات ينبغــي أن تكــون متوافقــة مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة ومعاهــدات األمــم   

معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف       اخلارجي، وخصوصاًاملتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء 
  األخرى. ميدان استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر، واألجرام السماوية

 ٨٣٥، عــاودت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســتها  ٧٠/٨٢وعمــال بقــرار اجلمعيــة العامــة    -٣٧
مـل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف       شباط/فرباير، عقد فريقها العا ١٥املعقودة يف 

  الفضاء اخلارجي برئاسة سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة).
ــة يف جلســتها [...]،        -٣٨ ــة الفرعي ــرت اللجن ــل [...] جلســات. وأق ــق العام ــد الفري وعق

  تقرير.املعقودة يف [...] شباط/فرباير، تقرير الفريق العامل الوارد يف املرفق الثاين هلذا ال
    

    استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد  - رابع عشر 
مـن جـدول    ١٤، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٧٠/٨٢لقرار اجلمعية العامـة   وفقاً  -٣٩

، ضمن إطـار خطـة العمـل    "األعمال، املعنون "استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية عــن أعمــال دورهتــا   الــواردة يف تقريــر جلنــة 

  الثانية واخلمسني، واليت مددهتا اللجنة يف دورهتا السابعة واخلمسني.
من جدول األعمال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا والربازيـل       ١٤وتكلم يف إطار البند   -٤٠

والنمسـا  مصـر واململكـة املتحـدة    وجنوب أفريقيـا وسويسـرا والصـني وفرنسـا وكنـدا وكوبـا و      
واهلند والواليات املتحدة واليابان، وكذلك ممثل شيلي نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة    

  والكارييب. كما تكلم بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول أعضاء أخرى.
  والتقنية التالية: واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية  -٤١
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"أحـــدث نتـــائج القياســـات اهلنغاريـــة لإلشـــعاع الكـــوين يف الستراتوســـفري         (أ)  
  ممثل هنغاريا؛ قدَّمهباستخدام املناطيد الستراتوسفريية والصواريخ السابرة"، 

"أنشطة وكالة الفضـاء األوروبيـة (اإليسـا) يف جمـال ختفيـف احلطـام الفضـائي          (ب)  
  ثل اإليسا؛مم قدَّمه"، ٢٠١٥يف عام 

املراقـب عـن الرابطـة الدوليـة لتعزيـز األمـن        قدَّمـه "احلوكمة الدولية للفضاء"،   (ج)  
  الفضاء.  يف
  على اللجنة الفرعية ما يلي: معروضاًوكان   -٤٢

ة مـن رئـيس الفريـق العامـل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء         مقدَّمـ ورقة عمل   (أ)  
تقرير للفريق العامل املعين باستدامة أنشـطة الفضـاء   اخلارجي يف األمد البعيد، تتضمن مشروع 

  )؛A/AC.105/C.1/L.343اخلارجي يف األمد البعيد (
ر اجملتمـع  ة من االحتاد الروسي، عنواهنا "آن األوان لكـي يقـرِّ  مقدَّمورقة عمل   (ب)  

أم  أن تعزيــز أمــان العمليــات الفضــائية الــدويل مــا إذا كــان ســيدعم جمموعــة حلــول فعالــة بشــ  
حممـل وظيفـي    غـري حامسـة خاليـة مـن أيِّ     مستخلصـاً نتـائج  هي عمله بشأن هـذا املوضـوع   سين

  )؛A/AC.105/C.1/L.345(العملية"  وذات فائدة عملية هامشية
ــة عمــل    (ج)   ــادرة    مقدَّمــورق ــيم الروســي ملب ة مــن االحتــاد الروســي، عنواهنــا "التقي

الــيت قواعــد الســلوك  مشــروع مدوَّنــة وإجراءاتــه الراميــة إىل املضــي قــدماً يف  االحتــاد األورويب
  )؛A/AC.105/C.1/L.346أنشطة الفضاء اخلارجي" ( أعدَّها بشأن

إنشـاء فريـق   من أجل  ة من الواليات املتحدة تتضمن مقترحاًمقدَّمورقة عمل   (د)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.347خرباء معين باألجسام واألحداث الفضائية (

ثــة مــن مشــاريع املبــادئ التوجيهيــة  جمموعــة حمدَّرة مــن األمانــة تتضــمن  مــذكِّ  (ه)  
  )؛A/AC.105/C.1/L.348(بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد 

ة من رئيس الفريق العامل املعين باستدامة أنشـطة  مقدَّمورقة غرفة اجتماعات   (و)  
ة بشــأن مشــروع بشــأن اخلطــوات القادمــ الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد، تتضــمن أفكــاراً 

ــتدامة    ــة باسـ ــة اخلاصـ ــادئ التوجيهيـ ــة املبـ ــارجي يف األمـــد البعيـــد  جمموعـ ــاء اخلـ  أنشـــطة الفضـ
)A/AC.105/C.1/2016/CRP.3؛(  

"ورقـة الصـني املوقفيـة بشـأن مسـائل       ة مـن الصـني، عنواهنـا   مقدَّمـ ورقة عمـل    (ز)  
  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.13( "أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيداستدامة 
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ــة عمــل    (ح)   ــورق ــا   مقدَّم ــارات بشــأن جممــل  ة مــن االحتــاد الروســي، عنواهن "اعتب
املستلزمات والعوامل األساسية الـيت ينبغـي أن حتـدد شـكل السياسـة اخلاصـة بتـوفري املعلومـات         

  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.14(ألمان العمليات الفضائية"  على الصعيد الدويل تعزيزاً
ة مـن االحتــاد الروســي، عنواهنـا "اســتعراض الفــرص املتاحــة   مقدَّمــورقـة عمــل    (ط)  

إىل توافــــق فيينــــا بشــــأن أمــــن الفضــــاء الــــذي يشــــمل عــــدة جمــــاالت تنظيميــــة"   للتوصــــل 
)A/AC.105/C.1/2016/CRP.15.(  

، عــاود الفريــق العامــل املعــين باســتدامة أنشــطة  ٧٠/٨٢لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاًو  -٤٣
  الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد انعقاده برئاسة بيتر مارتينيز (جنوب أفريقيا).

 وفقـاً منـذ دورتـه األخـرية،    ورحبت اللجنة الفرعية مبا أحرزه الفريق العامل مـن تقـدم     -٤٤
الفريـق العامـل عقـد    أنَّ بـ  علمـاً إلطاره املرجعي وطرائـق عملـه. كمـا أحاطـت اللجنـة الفرعيـة       

  .٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٩إىل  ٥ما بني الدورات يف فيينا، من  اجتماعا يف فترة
وشدد بعض الوفود على أمهية إجناز عمل الفريق العامـل ضـمن حـدود اإلطـار الـزمين        -٤٥

عمل الفريـق العامـل   أنَّ تلك الوفود عن رأي مفاده  تاملبني يف خطة العمل املنقحة. كما أعرب
  ومنصف وشفاف وشامل للجميع.ورئيسه قد جرى على حنو منفتح 

من املهم مواصلة النظر يف أوجه التـرابط بـني   أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٤٦
عمل الفريق العامل والتوصيات الواردة يف تقرير فريق اخلـرباء احلكـوميني املعـين بتـدابري كفالـة      

  ).A/68/189الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضاء اخلارجي (
لتدابري الشفافية وبناء الثقة يف أنشطة الفضـاء اخلـارجي أمهيـة    أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   - ٤٧

يف ســياق  بالغــة للحفــاظ علــى اســتدامة االســتخدامات الســلمية للفضــاء اخلــارجي، وخصوصــاً    
  التوصيات الداعية إىل تبادل املعلومات والتبليغ عن تسجيل األجسام الفضائية وبناء القدرات.

املبـــادئ التوجيهيـــة اخلاصـــة باســـتدامة أنشـــطة الفضـــاء أنَّ ب عـــن رأي مفـــاده وأعـــر  -٤٨
ــز          ــة إىل تعزي ــدابري الرامي ــل يف الت ــدرج ضــمن ســياق أوســع يتمث ــد تن ــد البعي اخلــارجي يف األم

لفضاء اخلارجي، وأهنا هتدف إىل دعم واستكمال اإلرشـادات الـواردة يف   لاالستخدام املستدام 
  يهات والتوصيات املوجودة.املعاهدات واملبادئ والتوج

األمـم املتحـدة هـي اإلطـار الوحيـد املناسـب       أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده    -٤٩
  إلعداد مبادئ توجيهية بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.
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مشـروع املبـادئ التوجيهيـة ينبغـي أن يراعـي      أنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥٠
احتياجات البلدان النامية وأن يشجع مشاركتها يف األنشـطة الفضـائية، كمـا ينبغـي يف الوقـت      

  يضيق أمامها سبل الوصول إىل الفضاء اخلارجي. نفسه أالَّ
وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده وجــوب أن تتضــمن املبــادئ التوجيهيــة بشــأن   -٥١

اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األمــد البعيــد أحكامــا تعــرف مفهــوم االســتدامة نفســه     
اسـتدامة أنشـطة   أنَّ أيضاً وضع أسلحة يف الفضاء اخلارجي. ورأت هذه الوفود  صراحةوحتظر 

د تتوقف دون شك على عدم عسكرة الفضـاء اخلـارجي وعـدم    الفضاء اخلارجي يف األمد البعي
  وضع أسلحة فيه.

توجيهي يشجع الدول على أن تلتـزم، يف   وأعرب عن رأي مفاده ضرورة إدراج مبدأ  -٥٢
  بأنشطة ذات طابع سلمي.إالَّ تقوم يف بيئة الفضاء اخلارجي  أطرها القانونية الوطنية، بأالَّ

تتســبب املبــادئ التوجيهيــة اجلديــدة يف     فــاده أالَّوأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي م     -٥٣
تقــيم عقبــات تقنيــة أمــام البلــدان الناميــة الــيت مل تقــدم أنشــطتها مســامهة   تكــاليف جديــدة وأالَّ

  تذكر يف بيئة الفضاء الراهنة.
أن تكون وثيقـة حيـة    املبادئ التوجيهية ينبغيأنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده   -٥٤

  ا يتوافق مع التطورات التكنولوجية املقبلة.ميكن تعديلها مب
من الواليات املتحـدة يف ورقـة العمـل     قدَّموأعرب بعض الوفود عن تأييده للمقترح امل  -٥٥

A/AC.105/C.1/L.347  أنشطة الفضـاء  إلنشاء فريق خرباء يتوىل دراسة جوانب مسألة استدامة
  اليت مل يتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأهنا بعد. اخلارجي يف األمد البعيد

ن مــن خــالل عمليــات فضــائية الفضــائي قــد تكــوَّ احلطــامأنَّ وأعــرب عــن رأي مفــاده   -٥٦
اضطلعت هبا بلدان ذات قدرات فضـائية متقدمـة، وأنـه ينبغـي هلـذه الـدول أن تسـاعد البلـدان         

الفضـائي بتقـدمي الـدعم العلمـي      احلديثة العهـد باألنشـطة الفضـائية علـى التخفيـف مـن احلطـام       
  والتكنولوجي واملايل من أجل استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

الطوعية، الذي أعـد مـن خـالل    مشروع املبادئ التوجيهية أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -٥٧
 متسـقاً  عمليات قائمة على مبدأ "القانون اللـني" حتـت رعايـة األمـم املتحـدة، ينبغـي أن يكـون       

  مع القانون الدويل، مبا يف ذلك معاهدات األمم املتحدة اخلمس املتعلقة بالفضاء اخلارجي.



 

V.16-01020 13 
 

A/AC.105/C.1/L.353/Add.1 

ــاده    -٥٨ ــة   أنَّ وأعـــرب عـــن رأي مفـ ــدابري عمليـ ــمن تـ ــة ينبغـــي أن تتضـ ــادئ التوجيهيـ املبـ
وإرشادات واقعية بشأن اسـتخدام التكنولوجيـا املوجـودة يف معاجلـة املشـاكل الواقعيـة وامللحـة        

  تواجه عند االضطالع بأنشطة يف الفضاء اخلارجي.اليت 
املسائل القانونية املتعلقة باستدامة أنشطة الفضاء اخلـارجي  أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   -٥٩

  يف األمد البعيد ينبغي أن تناقش يف إطار اللجنة الفرعية القانونية.
شـــروع املبـــادئ التوصـــل إىل توافـــق يف اآلراء بشـــأن مأنَّ وأعـــرب عـــن رأي مفـــاده   -٦٠

أسـباب سياسـية خطـرية ال صـلة هلـا باالعتبـارات التقنيـة. كمـا         التوجيهية هو أمر صعب بفعل 
ذكر الوفد الذي أعرب عن هذا الـرأي أنـه أثنـاء املفاوضـات املتعلقـة بوضـع مشـروع جمموعـة         

، والـيت جـرت حتـت    أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد البعيـد     مبادئ توجيهية بشـأن اسـتدامة   
رعاية األمم املتحـدة، تكاتفـت دول مهتمـة أخـرى علـى حنـو غـري الئـق للتقـدم مبدونـة قواعـد            

  سلوك دولية بديلة بشأن األنشطة الفضائية، يف حماولة لاللتفاف على عمل اللجنة.
رغبة الدول يف العمل خارج إطار األمم املتحـدة مبعثـه عـدم    أنَّ وأعرب عن رأي مفاده   - ٦١

يف مفاوضــات حــول مواضــيع اقترحهــا االحتــاد الروســي حســب األصــول    اســتعدادها لالخنــراط 
  تتعلق باالستخدام املشروع للقوة وحق الدفاع عن النفس اللذين يقرمها ميثاق األمم املتحدة.

وأكد بعض الوفـود علـى ضـرورة أن حتكـم أنشـطة الفضـاء اخلـارجي املبـادئ التاليـة:            -٦٢
احلفــاظ علــى أمــن وســالمة الســواتل يف املــدار  حريــة الوصــول إىل الفضــاء ألغــراض ســلمية؛ و

ميثـاق   ألحكـام  بصفة عامـة؛ واالمتثـال   أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدوعلى استدامة 
  األمم املتحدة، مبا فيه حق الدفاع عن النفس.

ــاده     -٦٣ ــن رأي مفـ ــرب عـ ــي أالَّ  أنَّ وأعـ ــة ينبغـ ــادئ التوجيهيـ ــارات إىل   املبـ ــمن إشـ تتضـ
روع للقـوة، أو التهديـد باسـتعمال القـوة، يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي، أو إىل        االستخدام املش

مـن  أنَّ تلـك اإلشـارات هـي بالفعـل حقـوق ضـمنية جلميـع الـدول و        نَّ ميثاق األمـم املتحـدة أل  
  شأن اشتراط سرد كل تلك احلقوق أن ميثل سابقة خطرة.

الفضـاء اخلـارجي يف   وأعرب عن رأي مفاده أنه سوف يتعذر ضمان اسـتدامة أنشـطة     -٦٤
األمد البعيد، أو حل أي نزاع، إذا مـا مسـح بإفشـال احملـاوالت الراميـة إىل تنظـيم شـؤون أمـان         

  أنشطة الفضاء اخلارجي.
، ٦٩/٣٨مــن قرارهــا  ٦للفقــرة  وفقــاًاجلمعيــة العامــة، أنَّ والحظــت اللجنــة الفرعيــة   -٦٥

بني جلنة نزع السالح واألمـن الـدويل (اللجنـة األوىل) وجلنـة      مشتركاً صاًخمصَّ عقدت اجتماعاً
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ــاء    ــة) يف   االســتعماراملســائل السياســية اخلاصــة وإهن ــة الرابع ــوبر   ٢٢(اللجن تشــرين األول/أكت
  ، من أجل التصدي للتحديات احملتملة أمام أمن الفضاء واستدامته.٢٠١٥

ــرَّ  -٦٦ ــو   وأق ــة يف جلســتها [...]، املعق ــة الفرعي ــر  ت اللجن دة يف [...] شــباط/فرباير، تقري
، الوارد يف املرفـق الثالـث   أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيدالعامل املعين باستدامة  فريقال

  هلذا التقرير.


