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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
 يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الرابعة واخلمسون

   ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ -كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 
   مشروع التقرير  
   مقدمة -أوالً 
  الكلمات العامة -جيم 

 األرجنـتني،  ي،االحتاد الروسـ تكلَّم أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو الدول األعضاء التالية:  -١
ــا، إكــوادور،إســرائيل،  األردن، ــة املتحــدة،   أملاني ــة( إيــران إندونيســيا،اإلمــارات العربي -مجهوري

 كوريـا،  ريـة مجهو اجلزائـر، تشـيكيا،   بولنـدا،  الربتغـال،  الربازيـل،  باكسـتان،  إيطاليـا،  اإلسالمية)،
ــوب ــا، جن زويال ـنــف فرنســا،عمــان،  الصــني، شــيلي، سويســرا،ســري النكــا،   رومانيــا، أفريقي

لربيطانيـا العظمـى    املتحـدة  اململكـة  كوستاريكا، كوبا، كندا، فييت نام، )،البوليفارية-(مجهورية
، األمريكيــة املتحــدة الواليــات هنغاريــا، اهلنــد، نيوزيلنــدا، نيجرييــا، ، النمســا،وأيرلنــدا الشــمالية

زويال ـكمــا تكلَّــم ممثــل اجلزائــر نيابــةً عــن جمموعــة الــدول األفريقيــة، وممثــل مجهوريــة فنــ   .ناليابــا
ي. وتكلَّـم أيضـاً املراقـب عـن االحتـاد      ـالبوليفارية نيابةً عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـ 

ــة      األورويب. ــون عــن الرابطــة األفريقي ــم املراقب ــاون    كمــا تكلَّ ــة التع ــد ومنظم لالستشــعار عــن بع
الفضائي آلسيا واحمليط اهلـادئ ووكالـة الفضـاء األوروبيـة (اإليسـا) واملنظمـة األوروبيـة لألحبـاث         
الفلكية يف نصف الكرة األرضية اجلنويب واألكادميية الدوليـة للمالحـة الفضـائية واالحتـاد الفلكـي      

ولوجيــا الفضــاء واالحتــاد الــدويل لالتصــاالت   الــدويل والشــبكة اإلســالمية املشــتركة لعلــوم وتكن  
(اآليتيو) والس االستشـاري جليـل الفضـاء ومؤسسـة العـامل اآلمـن. وتكلَّـم أيضـاً املراقبـون عـن           
املعهد الدويل لتوحيد القـانون اخلـاص (اليونيـدروا) ومفوضـية االحتـاد األفريقـي ومؤسسـة العلـوم         

 الفضاء. األوروبية، ممثلةً باللجنة األوروبية لعلوم
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 لعروض العلمية والتقنية التالية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل ا -٢

 ممثل الصني؛ قدمه، "ورقة بيضاء عن أنشطة الصني الفضائية" (أ) 

نظـام   -لبحوث احليوانات باستخدام الفضاء (ايكـاروس)  "مبادرة التعاون الدويل  (ب) 
 ممثلو أملانيا؛ قدمهفضائي جديد لرصد احلياة الربية يف العامل ومحاية التنوع األحيائي"، 

 قدمـه "مركبات اإلطالق اخلاصة بسلسلة البعثات الصـينية الطويلـة إىل املـريخ"،     (ج) 
 ممثل الصني؛

 ممثل اليابان؛ هقدم"برامج اليابان احلالية واملستقبلية يف جمال استكشاف الفضاء"،  (د) 

املراقـب عـن    قدمـه الشبكة"، ‘: نساء يف الفضاء اجلوي‘"الفرع األورويب لرابطة  (ه) 
 الفرع األورويب للرابطة؛

 ممثل الصني؛ قدمه"التطورات األخرية يف بعثات الصني اخلاصة بعلوم الفضاء"،  (و) 

 ؛ممثل اهلند قدمهالبعثات الفضائية اهلندية األخرية"، " (ز) 

 ممثل الواليات املتحدة؛ قدمهالفضائي"، ‘ جيمس ويب‘مقراب " (ح) 

"القيــادة االســتراتيجية للواليــات املتحــدة: معلومــات حمدثــة عــن برنــامج تقاســم   (ط) 
 ممثل الواليات املتحدة؛ قدمهاملعارف عن أحوال الفضاء"، 

 ممثل إيطاليا؛ قدمه"بعثة كاسيين: اخلتام العظيم"،  (ي) 

"تفاعل صناعة السواتل مع احلكومة لضمان استدامة الفضـاء يف األمـد البعيـد"،     (ك) 
 ممثل الواليات املتحدة؛ قدمه

 النمسا؛ ممثلو قدمه"، "جهود منتدى الفضاء النمساوي يف جمال البحوث النظرية (ل) 

 ممثل السويد؛ قدمه"السواتل البحثية املبتكرة يف السويد"،  (م) 

 ممثل هولندا؛ قدمه"، ٢٠١٦"عرض ألنشطة هولندا الفضائية يف عام  (ن) 

ــامج " (س)  ــن برنــ ــروع "RIM-PAMELA"مــ ــاون  –" GAMMA-400 " إىل مشــ التعــ
اإليطايل يف جمال فيزياء اجلسيمات الفلكيـة وطبيعـة املـادة املعتمـة"، قدمـه ممـثال االحتـاد         -الروسي

 الروسي وإيطاليا؛

 قدمــهالــدويل الســابع والســتني للمالحــة الفضــائية يف املكســيك"، "نتــائج املــؤمتر  )ع( 
 ممثل املكسيك؛

 قدمـه أربع سنوات من العمليات الناجحة"،  -النانوية  BRITE"تشكيلة سواتل  )ف( 
 ممثل النمسا؛
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 قدمــه"إطــار املنظمــات الدوليــة املعــين بتنظــيم محلــة دوليــة بشــأن عقــد القمــر"،    )ص( 
 املراقب عن اجلمعية الوطنية للفضاء؛

 األرضـية"، -ثة عن أنشطة اللجنة الدوليـة املعنيـة بالفيزيـاء الشمسـية    "معلومات حمد )ق( 
 املراقب عن اللجنة الدولية؛ قدمه

املراقــب  قدمـه "ومضـات أشـعة غامــا املنبعثـة مـن األرض، والتفريغــات الربقيـة"،       )ر( 
 األرضية؛-الفيزياء الشمسيةعن اللجنة الدولية املعنية ب

ممثـل   قدمـه ري: الدراسة الدولية عن بعثة احلفر العميق القمريـة"،  مقاحلتحور ال" )ش( 
 جامعة الفضاء الدولية؛

 املراقب عن رابطة أسبوع الفضاء العاملي؛ قدمه"أسبوع الفضاء العاملي"،  )ت( 

 ممثل اإليسا؛ قدمه"اإليسا وتغير املناخ"،  )ث( 

مه املراقب عـن  منظورات اجليل القادم"، قد -"الس االستشاري جليل الفضاء  )خ( 
 الس االستشاري؛

"رسالة مشتركة موجهة من املعهـد األورويب لسياسـات الفضـاء وجمموعـة دول      )ذ( 
ا مهقـد ي بشأن تقرير عن األنشطة الفضائية يف بلـدان أمريكـا الالتينيـة"،     أمريكا الالتينية والكاريب

 املراقب عن املعهد األورويب لسياسات الفضاء؛

املراقــب عــن الرابطــة  قدمــه"أشــباه الســواتل واســتخدامها يف الفضــاء القريــب"،  )ض( 
 الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء؛

 قدمــه"صــوب إنشــاء ســجل دويل للمصــاحل الضــمانية يف األجســام الفضــائية"،    )ظ( 
 املراقب عن اليونيدروا؛

 قدمـه الدبلوماسـية املكوكيـة يف العصـر الفضـائي اجلديـد"،      ‘: مؤمتر قمة جيلنـا "‘ )غ( 
 ".Space Trustاملراقب عن مبادرة "

٣- ــة اســتخدام الفضــاء        ورح ــة عضــو يف جلن ــدا كأحــدث دول ــة بنيوزيلن ــة الفرعي ــت اللجن ب
ــة       ــدول األعضــاء يف اللجن ــذلك، أصــبح عــدد ال ــ ٨٤اخلــارجي يف األغــراض الســلمية؛ وب ة. دول

بت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً باحتـاد النقـل اجلـوي الـدويل، وهـو منظمـة غـري حكوميـة، بصـفته             ورح
 أحدث مراقب دائم لدى اللجنة.

عرضاً موجزاً لعمـل اللجنـة    قدمت، ألقت رئيسة اللجنة الفرعية كلمة ٨٥٥ويف اجللسة  -٤
عـدة أحكـام واردة يف قـرار اجلمعيـة     الفرعية يف دورا احلاليـة. ولفتـت انتبـاه اللجنـة الفرعيـة إىل      

تتعلق بأعمال اللجنة الفرعية يف الوقت الراهن، ولفتـت االنتبـاه بوجـه خـاص إىل      ٧١/٩٠العامة 
وتكنولوجيــا الفضــاء اجلمعيــة العامــة أكــدت علــى مــا أُحــرز مــن تقــدم مهــم يف تطــوير علــوم  أنَّ 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90


 A/AC.105/C.1/L.356/Add.2 
 

4/16 V.17-00592 
 

ما، مما مكَّن البشر من استكشاف الكون، وعلى مـا حققتـه جهـود استكشـاف الفضـاء      وتطبيقا
اجلمعية العامـة اعترفـت يف هـذا الصـدد     أنَّ إىل  تأشارمن إجنازات استثنائية يف العقود املاضية. و

، الــيت حتظــى بــدعم مــن  والتقنيــة وجلنتــها الفرعيــة القانونيــة  اللجنــة وجلنتــها الفرعيــة العلميــة أنَّ بــ
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي باألمانة العامـة، متثـل منصـة فريـدة للتعـاون الـدويل علـى الصـعيد         

 العاملي يف جمال األنشطة الفضائية.

أيضاً، ألقت مديرة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي كلمـة استعرضـت    ٨٥٥ويف اجللسة  -٥
عرضاً مفصالً لألنشـطة املزمعـة    قدمتفيها األعمال اليت اضطلع ا املكتب أثناء السنة املاضية، و

يف السـنة القادمــة، مبـا فيهــا أنشــطة التواصـل والتعــاون والتنسـيق مــع هيئــات األمـم املتحــدة ومــع      
عرضـاً شـامالً ملـا يقـوم بـه املكتـب مـن عمـل          قـدمت املنظمات احلكوميـة وغـري احلكوميـة. كمـا     

كرى اخلمسـني ملـؤمتر األمـم    لدعم أهداف خطة العمل اخلاصة بالدورة املواضـيعية املخصصـة للـذ   
 ٢٠١٨املتحــدة املعــين باستكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية يف عــام 

الوضـع املـايل للمكتـب غـري مـؤات، وأبـرزت أمهيـة تـوافر         أنَّ ). وشددت على ٥٠(اليونيسبيس+
 املوارد املالية وغري املالية لتنفيذ برنامج عمل املكتب بنجاح.

٦- بت اللجنة الفرعيـة مـع التقـدير بتعـيني سـكوت كيلـي، رائـد الفضـاء السـابق لـدى           ورح
اإلدارة الوطنيــة للمالحــة اجلويــة والفضــاء (ناســا)، نصــرياً لألمــم املتحــدة لشــؤون الفضــاء. وهــو  
سيقدم الدعم ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف الترويج للفضـاء كـأداة لتحقيـق أهـداف التنميـة      

 .٥٠مبا فيها أنشطته املتعلقة باليونيسبيس+ ،وعية بأنشطة املكتباملستدامة ويف الت

. إذ ٢٠١٧والحظت اللجنـة الفرعيـة التواكـب امللحـوظ للمناسـبات التذكاريـة يف عـام         -٧
سيشهد هذا العام الـذكرى السـنوية السـتني لـوالدة عصـر الفضـاء، بـإطالق أول تـابع اصـطناعي          

؛ ١٩٥٧األول/أكتــــوبر تشــــرين  ٤رجي يف "، يف الفضــــاء اخلــــا١-لــــألرض، هــــو "ســــبوتنيك
والــذكرى الســـنوية اخلمســـني لبـــدء نفـــاذ معاهـــدة املبـــادئ املنظمـــة ألنشـــطة الـــدول يف ميـــدان  
استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبـا يف ذلـك القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى (مرفـق        

ــة   ــة العامـ ــرار اجلمعيـ ـــ  ٢١-(د ٢٢٢٢قـ ــني لربن ــنوية اخلمسـ ــذكرى السـ ــات؛ ))؛ والـ امج الندسـ
والذكرى السنوية العاشرة للسـنة الدوليـة للفيزيـاء الشمسـية؛ والـذكرى السـنوية العاشـرة إلقـرار         
اجلمعية العامة للمبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي، الصادرة عن جلنـة اسـتخدام الفضـاء    

م الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلمية؛ والـــذكرى الســـنوية الســـتني إلنشـــاء جلنـــة اســـتخدا
بت اللجنة الفرعية مبا تتيحه هـذه املناسـبات   اخلارجي يف األغراض السلمية. ويف هذا الصدد، رح

 من فرص لزيادة الوعي جبدوى التطبيقات الفضائية وأمهيتها يف حتسني ظروف حياة البشر.

٨- نظـم  فقت اللجنة الفرعية على أنه بدون علوم وتكنولوجيا الفضاء، وخصوصاً بـدون  وات
ر مواجهة التحديات احلالية واملستقبلية يف جمـاالت التنميـة واالسـتدامة    االتصاالت واملالحة، يتعذَّ

ــاخ وأمــن املــوارد       ــة واألمــن الغــذائي وتغــري املن ــل الكــوارث الطبيعي االجتماعيــة واالقتصــادية، مث
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ة يف دعـم التنميـة   لألنشـطة الفضـائية أيضـاً أمهيـة بالغـ     أنَّ الطبيعية. وأكـدت اللجنـة الفرعيـة علـى     
املستدامة، وخصوصاً يف إطار اجلهود الرامية إىل دعم النمـو االقتصـادي املسـتدام وحتسـني نوعيـة      

 احلياة وإدارة البيئة العاملية.

اللجنــة الفرعيــة إىل مــا أدتــه مــن دور يف تطــوير النظــام القــانوين الــذي حيكــم     تأشــارو -٩
لســلمية، ويف اجلهــود الراميــة إىل تــوفري منصــة  اســتخدام أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض ا 

فريــدة متعــددة األطــراف علــى الصــعيد العــاملي لتعزيــز التعــاون الــدويل ملنفعــة مجيــع البلــدان،           
وخصوصاً يف جمال استخدام التطبيقات الفضائية ألغـراض التنميـة املسـتدامة، مبـا يف ذلـك ضـمن       

 .٢٠٣٠سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

ــة باعتمــاد   ورحبــت -١٠ ــة الفرعي السياســة رؤســاء دول وحكومــات االحتــاد األفريقــي  اللجن
أثناء الـدورة السادسـة والعشـرين لالحتـاد األفريقـي، الـيت       بشأن الفضاء  واالستراتيجية األفريقيتني

وهــو إجنــاز بــارز متثَّــل يف اختــاذ أول  ٢٠١٦كــانون الثاين/ينــاير  ٣١قــدت يف أديــس أبابــا يف ع ،
صــوب حتقيــق برنــامج أفريقــي للفضــاء اخلــارجي ضــمن إطــار خطــة االحتــاد     خطــوات ملموســة

 .٢٠٦٣األفريقي لعام 

ــة       -١١ ــة والوكال ــال البوليفاري ــة فرتوي ــأنَّ حكومــة  مجهوري ــة علمــاً ب ــة الفرعي وأحاطــت اللجن
البوليفارية لألنشطة الفضائية سوف تستضيفان مـؤمتر الـدول األمريكيـة الفضـائي الثـامن واملـؤمتر       

 ١١ويلي الثاين بشأن تكنولوجيا الفضـاء، اللـذين سـيعقدان علـى التـوازي يف كراكـاس مـن        الفرت
 .٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١٥إىل 

علمــاً أيضــاً بــأنَّ الــدورة الثالثــة والعشــرين  للملتقــى اإلقليمــي الفرعيــة وأحاطــت اللجنــة  -١٢
الل علـوم الفضـاء   لوكاالت الفضاء يف آسيا واحمليط اهلادئ حول موضوع "بنـاء مسـتقبلٍ مـن خـ    

تشـرين الثـاين/نوفمرب    ١٧إىل  ١٥والتكنولوجيا واالبتكارات الفضائية" قد عقدت يف مانيال مـن  
نـد، يف تشـرين   ، وسوف تعقد الدورة الرابعة والعشرون للملتقـى اإلقليمـي يف بنغلـور، اهل   ٢٠١٦

 .٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

لتعـاون الفضـائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ      ت اللجنة الفرعية إىل ما قامت به منظمة اأشارو -١٣
االقتصـادية ملنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ.      -مـن أنشـطة لتعزيـز التنميـة االجتماعيـة      ٢٠١٦يف عام 

 عضواً مشاركاً جديداً يف تلك املنظمة.أصبحت ت اللجنة الفرعية إىل أنَّ مصر أشاركما 

١٤- ارجي يف التسـيري املـنظم للتعـاون    دت اللجنة الفرعية على أمهية معاهـدة الفضـاء اخلـ   وشد
   دت اللجنـة  الدويل يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغـراض السـلمية. وشـد

يف تنظــيم خمتلــف جوانــب األنشــطة التعاونيــة  أنَّ املعاهــدة تــؤدي دوراً مهمــاالفرعيــة أيضــاً علــى 
 طبيقاا، ضمن مجلة أمور أخرى.الدولية الرامية إىل تطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء وت
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مـن املهـم ضـمان فهـم الصـياغات الدقيقـة ألحكـام املعاهـدة         أنَّ وأعرب عن رأي مفـاده   -١٥
أنَّ د من جانب الـدول وسـائر اجلهـات املشـاركة يف األنشـطة الفضـائية و      واتباعها على حنو موح

تـنص علـى   املعاهـدة   إنَّ هناك حاالت مستجدة من اخلروج الفادح عن هذه املمارسـة املهمـة. إذ  
الفضـاء اخلـارجي ينبغـي أن    أنَّ أن تكون هنـاك حريـة يف البحـث العلمـي يف الفضـاء اخلـارجي، و      

بعـض السياسـيني   أنَّ لالستكشـاف واالسـتخدام، يف حـني     -ال أكثـر مـن ذلـك     -يكون متاحـاً  
ــه،     ــة  واخلــرباء يــدعون يف تفســريام بصــورة غــري مســؤولة إىل اتبــاع مبــدأ ال وجــود ل هــو "حري

 التصرف يف الفضاء".

واسـتخدامه   اخلـارجي  باستكشـاف الفضـاء  وعاودت بعـض الوفـود تأكيـد التـزام بلـداا       -١٦
دت على املبادئ التالية: تيسر إمكانية الوصـول إىل الفضـاء اخلـارجي    ، وشديف األغراض السلمية

مسـتوى تطورهـا العلمـي     أمام مجيـع البلـدان علـى قـدم املسـاواة ودون متييـز، بصـرف النظـر عـن         
والتقين واالقتصادي؛ وعدم متلُّك الفضـاء اخلـارجي، مبـا فيـه القمـر واألجـرام السـماوية األخـرى         

وسـيلة أخـرى؛ والتـزام الـدول     أي بـ بدعوى السيادة أو االسـتخدام أو االسـتيالء أو االحـتالل أو    
رثاً مشـتركاً للجـنس البشـري؛    بعدم استخدام الفضاء اخلارجي إالَّ يف األغراض السلمية، بصفته إ

يف حتسـني الظـروف   إالَّ وعدم عسكرة الفضاء اخلارجي وعدم وضع أسلحة فيه، وعدم اسـتغالله  
املعيشــية وتوطيــد الســالم علــى كوكــب األرض؛ والتعــاون الــدويل واإلقليمــي علــى تعزيــز تطــور  

 األنشطة الفضائية.

ضـاء اخلـارجي وغريهـا مـن املعاهـدات      معاهدة الفأنَّ وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده  -١٧
تلـك الصـكوك   أنَّ دة للمجتمع الدويل أثنـاء العقـود املاضـية، و   املتعلقة بالفضاء قد أدت خدمات جي

ال تـزال صـاحلة اليــوم مثلمـا كانــت مـن قبـل. وينبغــي إبقـاء هــذه النقطـة املُهمـة نصــب األعـني مــع          
مثـل املبـادئ التوجيهيـة بشـأن االسـتدامة      استمرار العمل على جماالت أخرى من حوكمـة الفضـاء،   

يف األمــد البعيــد أو تــدابري تعزيــز الشــفافية وبنــاء الثقــة. ورأت تلــك الوفــود أيضــاً أنــه مــع اســتمرار   
النشــاط الفضــائي البشــري يف التضــاعف بــوترية متســارعة، جيــدر بــاتمع الــدويل أن يكفــل األمــان 

 ألحكام القانون الدويل للفضاء بصورته احلالية.واألمن يف الفضاء اخلارجي، من خالل االمتثال 

ــيس هلــا    أنَّ وأعــرب عــن رأي مفــاده   -١٨ ــه ل بعــض اآلراء املتعلقــة حبوكمــة الفضــاء أو إدارت
لــدى بعــض الــدول الــيت تنحــو إىل إعطــاء األولويــة للوائحهــا الوطنيــة    حمتــوى أو مــدلول فــين إالَّ

تبـاع نـوع مـا مـن النـهوج املتمحـورة حـول الـذات         املنظِّمة لألنشطة الفضائية واليت هـو مهيـأة ال  
 فيما يتعلق باستكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه.

وأعرب أحـد الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه لـن تكـون هنـاك فرصـة للتوصـل إىل مـا ميكـن              -١٩
تسميته بـ"إدارة حركة املرور الفضـائية" بـدون توافـق أويل يف اآلراء بـني الـدول علـى نظـام دويل        

ورأى ذلـك الوفـد أيضـاً     األطراف فعال ومناسب لتنظيم شؤون أمان العمليات الفضـائية.  متعدد
من شأن املسارعة إىل استحداث قواعد حلركة املرور يف الفضاء، حسـبما يـدعو إليـه الـبعض،     أنَّ 
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أن تصطدم حتماً بالعديد مـن املسـائل املعقـدة، الـيت مـن األنسـب حلـها بوضـع مبـادئ توجيهيـة           
 نشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.الستدامة أ

الفضــاء  التعــاون الــدويل يف جمــال استكشــافأنَّ وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده  -٢٠
من أجل حتقيق األهداف اإلمنائية العاملية ميثـل ضـرورة    اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

أساسية للدول، وينبغي من مث توطيده باستمرار من خالل اللجنة وجلنتيها الفـرعيتني. وينبغـي أن   
اا مرتظل اللجنة وجلنتاها الفرعيتان حمفالً دوليملعاجلة هذه املسـائل. ومـن الضـروري يف هـذا      كزي

يــارات لتــدعيم قــدرات مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي، حبيــث  الصــدد استكشــاف خمتلــف اخل
يــتمكن مــن اإلســهام الفعــال يف تعزيــز بنــاء القــدرات وتقــدمي املســاعدة التقنيــة يف جمــاالت علــوم   

 وتكنولوجيا الفضاء وتطبيقاا ملنفعة مجيع الدول، وخصوصاً الدول النامية.

ــاده    -٢١ ــود عــن رأي مف ــا أنَّ وأعــرب أحــد الوف ــة   تكنولوجي ــة للتنمي ــوة دافع ــل ق الفضــاء متث
أنَّ ذلــك الوفــد أيضــاً  بســرعة اســتثنائية. ورأىهــذا الــدور يتنــامى أنَّ االقتصــادية، و-االجتماعيــة

تكنولوجيا الفضاء ينبغي أن تكون متاحـة جلميـع البلـدان دون معوقـات وعلـى حنـو غـري متييـزي،         
 مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان النامية.

أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه نظراً لتأثري األنشطة الفضـائية علـى حيـاة البشـر     و -٢٢
وعلــى البيئــة، ونظــراً للحالــة الراهنــة للتطــور التكنولــوجي، املقترنــة بتعــاظم دور اجلهــات الفاعلــة 

ن اجلديدة من القطاع اخلاص، ينبغـي للجنـة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفرعيـة القانونيـة أ        
تعززا التفاعل والتنسيق فيما بينهما على حنـو يعـزز التطـور التـدرجيي للقـانون الـدويل ووضـعه يف        
شــكل مدونــة ويســاعد علــى إرســاء قواعــد دوليــة ملزمــة حتكــم املســائل ذات األمهيــة البالغــة يف    

 استخدام الفضاء اخلارجي واستكشافه.

ذا كــان مــن املقبــول تطبيــق ــج   مســألة مــا إأنَّ وأعــرب أحــد الوفــود عــن رأي مفــاده    -٢٣
تكنوقراطي حمض على استكشاف واستخدام موارد األجـرام السـماوية سـوف يـتعني النظـر فيهـا       

االجتاه املتزايد حنـو بعثـرة هـذه املشـكلة     أنَّ أى ذلك الوفد أيضاً ر. و٥٠ضمن إطار اليونيسبيس+
وارد الفضـاء، هـو مبعـث قلـق     املهمة على حمافل شىت، منها فريق الهاي العامل املعـين حبوكمـة مـ   

ينظر فيها سوى اللجنة وجلنتيها الفرعيتني. وقد يكـون مـن املناسـب يف هـذا      شديد؛ إذ ينبغي أالَّ
ألنشـطة الـدول علـى سـطح القمـر واألجـرام السـماوية         الصدد أن ينظر يف فوائـد االتفـاق املـنظم   

ءاً مهمـاً مـن جمموعـة أحكـام     األخرى، الذي اعتمدتـه اجلمعيـة العامـة باإلمجـاع والـذي ميثـل جـز       
ــدويل للفضــاء. وعــدد األ   ــانون ال ــد  دوالً كــثريةًنَّ ، ألطــراف يف هــذا االتفــاق صــغري نســبيا  الق ق

تلكأت يف اختاذ قرار باالنضمام إليـه، مفَضـلة التريـث مـن أجـل معـاودة النظـر يف موقفهـا بشـأن          
ن للجنــة الفرعيــة أن تنظــر يف استكشـاف مــوارد الفضــاء وتطــور التكنولوجيــا ذات الصــلة. وميكــ 

الكيفية اليت ميكن ا تشجيع الدول الرئيسية يف جمـال ارتيـاد الفضـاء علـى االنضـمام إىل االتفـاق       
 يف آن واحد، وميكن بعدئذ للدول األخرى أن حتذو حذوها.
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وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي إدانة ما قامت به مجهورية كوريـا الشـعبية    -٢٤
من إطالق سلسلة من القذائف الباليسـتية، ألنَّ إطالقهـا ميثـل انتـهاكاً      ٢٠١٦قراطية يف عام الدمي

، )٢٠٠٦( ٢٣٢١والقـرار   )٢٠١٦( ٢٢٧٠لقرارات جملس األمن ذات الصلة، مبـا فيهـا القـرار    
اللذين حيظران التعاون العاملي والـتقين الـذي ميكـن أن يسـهم يف تطـوير مجهوريـة كوريـا الشـعبية         
الدميقراطية نظماً إلطالق أسلحة نوويـة. ورأى ذلـك الوفـد أيضـاً أنـه ينبغـي للـدول األعضـاء أن         

 .أميناًتنفذ تلك القرارات تنفيذاً 

ناـا ملنظمـي األحـداث التاليـة الـيت عقـدت علـى هـامش         وأعربت اللجنة الفرعية عـن امت  -٢٥
 الدورة احلالية للجنة الفرعية:

لقـــاء مســـائي بشـــأن موضـــوع "اهلنـــد يف الفضـــاء: نظـــرة استشـــرافية للتعـــاون    (أ) 
 مه املعهد األورويب لسياسات الفضاء؛الدويل"، نظَّ

ــة      (ب)  ـــي: اجلوانــب التقني ــدفاع الكوكب ــة لقــاء مســائي بشــأن موضــوع "ال والقانوني
متــه جهــة االتصــال الوطنيــة النمسـاوية املعنيــة بقــانون الفضــاء، التابعــة للمركــز  واالقتصـادية"، نظَّ 

 األورويب لقانون الفضاء ومتحف التاريخ الطبيعي بفيينا؛

جلسة دراسية وحلقة عمل حول موضوع "ماضي برنامج الندسـات وحاضـره    (ج) 
ستشـعار األراضـي عـن بعـد، املوجـود لـدى مؤسسـة        إمكانية االطالع علـى أرشـيف ا   :ومستقبله

 مه وفد الواليات املتحدة؛الواليات املتحدة للمسح اجليولوجي"، نظَّ

 Fragility and"جلسة نقاش خاصة ومائدة غداء رمسيـة بشـأن الكتـاب املعنـون      (د) 

Beauty: my planet from space" )"  ــاء ــن الفضـ ــوكيب مـ ــرأى كـ ــال: مـ ــةٌ وجمـ ــترك"هشاشـ  )، اشـ
 بتنظيمهما مكتب شؤون الفضاء اخلارجي واإليسا؛

لقاء جانيب حول موضوع "تنفيـذ املبـادئ التوجيهيـة بشـأن االسـتدامة يف األمـد        (ه) 
 مته البعثة الدائمة للمملكة املتحدة؛البعيد: حوار مفتوح"، نظَّ

جلسـة نقــاش خاصــة حـول موضــوع "فضــاء مــن أجـل املــرأة"، عقــدت مبناســبة     (و) 
شـباط/فرباير) ونظَّمهـا مكتـب     ١١اليوم الدويل للمرأة والفتاة يف ميدان العلوم (يوم قرب حلول 

 شؤون الفضاء اخلارجي.
  

 احلطام الفضائي -خامساً 
 

ــة    -٢٦ ــة العام ــرار اجلمعي ــاً لق ــد   ٧١/٩٠وفق ــة يف البن ــة الفرعي مــن جــدول   ٧، نظــرت اللجن
 عمال، املعنون "احلطام الفضائي".األ

http://undocs.org/ar/S/RES/2270(2016)
http://undocs.org/ar/S/RES/2321(2006)
http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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مـن جـدول األعمـال ممثلـو االحتـاد الروسـي وأملانيـا وإندونيسـيا          ٧م يف إطـار البنـد   وتكلَّ -٢٧
البوليفاريـة) وكنـدا ومصـر واملكسـيك     -وباكستان ومجهورية كوريا والصني وفنـزويال (مجهورية

ذا البنــد ممثــل األرجنــتني نيابــةً عــن  م يف إطــار هــواهلنــد والواليــات املتحــدة واليابــان. كمــا تكلَّــ  
م بشأن هذا البنـد أيضـاً   جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي. وأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّ

 ممثلو دول أعضاء أخرى.

 العلمية والتقنية التالية: اإليضاحية واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض -٢٨

ــيت اضــطلعت ــا فرنســا يف عــام       (أ)  ــة عــن األنشــطة ال يف جمــال  ٢٠١٦"حملــة عام
 ممثل فرنسا؛ قدمهختفيف احلطام الفضائي"، 

"حملة عامة عن البحوث اليت أجرا الوكالة اليابانية الستكشـاف الفضـاء اجلـوي     (ب) 
 ممثل اليابان؛ قدمهبشأن تدابري شاملة ملكافحة احلطام الفضائي"، 

 قدمـه "، ٢٠١٦شطة االحتاد الروسي يف جمال حبوث احلطام الفضائي يف عـام  "أن (ج) 
 ممثل االحتاد الروسي؛

"اســتخدام أجهــزة الشــبكة الدوليــة لألرصــاد البصــرية العلميــة يف رصــد الفضــاء   (د) 
 ممثل االحتاد الروسي؛ قدمه، "القريب من األرض: اإلجنازات األخرية واملنظورات

 ممثل سويسرا؛ قدمهالفضائي يف سويسرا"، "حبوث احلطام  (ه) 

ــه     "معلومــات حمد (و)  ــة احلطــام الفضــائي وعمليات ــة مــن الواليــات املتحــدة عــن بيئ ث
 ممثل الواليات املتحدة؛ قدمهوحبوثه"، 

 املراقب عن اإليسا؛ قدمهعن حالة تدابري التخفيف"،  ٢٠١٦تقرير اإليسا لعام " (ز) 

"حملة عامة عن األنشطة السنوية للجنة التنسيق املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة     (ح) 
 املراقب عن اإليسا؛ قدمهباحلطام الفضائي"، 

املراقـب عـن    قدمـه "تأثري اجلهات الناشطة اجلديدة يف خمـاطر احلطـام الفضـائي"،     (ط) 
 الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.

ــة الفرعيــة معلومــات عــن حبــوث وطنيــة متعلقــة باحلطــام الفضــائي،    وعرضــت علــى ال -٢٩ لجن
مصـادر قـدرة نوويـة، وباملشـاكل املتصـلة باصـطدام       حتمل على متنها وبأمان األجسام الفضائية اليت 

مـن الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة      املتلقـاة  الردود ردت يف تلك األجسام باحلطام الفضائي، و
 ).A/AC.105/C.1/2017/CRP.12و Add.1و A/AC.105/C.1/111 انظر الوثائق(

ــاح    -٣٠ ــة بارتي ــة الفرعي ــذكرى الســنوية العاشــرة    ٢٠١٧عــام  أنَّوالحظــت اللجن يصــادف ال
، املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي، الــيت  ٦٢/٢١٧إلقــرار اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/111
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/AC.105/C.1/2017/CRP.12&referer=/english/&Lang=A
http://undocs.org/ar/A/RES/62/217
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يـة أثبتـت   تلـك املبـادئ التوجيه  أنَّ وضعتها جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغـراض السـلمية، و  
 جدواها احليوية يف مكافحة مشكلة احلطام الفضائي من أجل أمان البعثات الفضائية املقبلة.

والحظت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ بعـض الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة تنفـذ           -٣١
الــيت مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفضــائي   تتوافــقتــدابري لتخفيــف احلطــام الفضــائي 

مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها جلنـة التنسـيق       و/أو لجنة وضعتها ال
عـدة دول قـد واءمـت معايريهـا الوطنيـة      أنَّ الوكاالت واملعنيـة باحلطـام الفضـائي، و   املشتركة بني 

 اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي مع تلك املبادئ التوجيهية.

بعض الـدول يسـتخدم املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام       أنَّ رعية والحظت اللجنة الف -٣٢
ــة لقواعــد الســلوك اخلاصــة بتخفيــف احلطــام       ــة األوروبي ــة، واملدون الفضــائي الــيت وضــعتها اللجن

(النظم الفضائية: متطلبات ختفيف احلطام الفضـائي) الصـادر عـن     2011:24113الفضائي، واملعيار 
("محايـة بيئـة املـدار السـاتلي الثابـت       ITU-R S.1003سـي، والتوصـية   املنظمة الدولية للتوحيـد القيا 

بالنسبة لألرض") الصادر عن االحتاد الدويل لالتصـاالت كمراجـع يف أطرهـا التنظيميـة لألنشـطة      
 الفضائية الوطنية.

بعض الدول قد تعاونت، يف جمال احلطـام الفضـائي، ضـمن    أنَّ والحظت اللجنة الفرعية  -٣٣
األورويب، وبرنـامج التوعيـة   عـم الرصـد والتعقُّـب الفضـائيني"، املمـول مـن االحتـاد        نطاق "إطار د

 بأحوال الفضاء، التابع لإليسا.

اموعـة األوليـة مـن املبـادئ التوجيهيـة، الـيت       أنَّ وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده      -٣٤
لبعيـد، تتضـمن مبـادئ    أجنزها الفريق العامل املعـين باسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف األمـد ا      

متثل امتداداً للمبادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الـيت      توجيهية متعلقة باحلطام الفضائي 
 وضعتها اللجنة.

املبــادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطــام الفضـائي الـيت وضــعتها     أنَّ وأُعـرب عـن رأي مفـاده     -٣٥
الفضـائي مـن املبـادئ التوجيهيـة الـيت أجنـزت مـن        اللجنة ينبغي أن جتسد األجزاء املتعلقة باحلطـام  

         ــدر ــد ي ــدأ جدي ــة وضــع مب ــد، بغي ــد البعي ج يف أجــل اســتدامة أنشــطة الفضــاء اخلــارجي يف األم
 معاهدات األمم املتحدة ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي.

العاملــة الوثـائق اخلتاميـة الــيت أنتجتـها األفرقـة     أنَّ وأعـرب بعـض الوفـود عــن رأي مفـاده      -٣٦
التابعــة للجنــة الفرعيــة، مثــل إطــار األمــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   
اخلارجي واملبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف احلطـام الفضـائي الـيت وضـعتها اللجنـة، ينبغـي أن تعـرض           

 على اللجنة الفرعية القانونية لدراستها.
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عاون بني اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة واللجنـة    من شأن التأنَّ وأُعرب عن رأي مفاده  -٣٧
الفرعية القانونية أن يفضي إىل وضع قواعد ملزمة قانوناً ملعاجلة مسـألة احلطـام الفضـائي، مبـا فيـه      

 احلطام املتأيت من املنصات الفضائية اليت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية.

الفضائي ينبغي أن تظل على جـدول أعمـال اللجنـة    مسألة احلطام أنَّ عرب عن رأي مفاده وأُ -٣٨
الفرعيــة العلميــة والتقنيــة، وأنــه ينبغــي إنشــاء مــا يلــزم مــن أفرقــة عاملــة وأفرقــة نقــاش قانونيــة وتقنيــة      

 حكومية دولية، حسب االقتضاء، من أجل حبث مسألة احلطام الفضائي مبزيد من التوسع.

لتنسيق املشتركة بني الوكاالت واملعنيـة باحلطـام   جلنة اأنَّ والحظت اللجنة الفرعية أيضاً  -٣٩
الفضائي، اليت كـان عملـها األويل هـو األسـاس الـذي اسـتندت إليـه املبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف           
احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة، تواصل العمل علـى حتديـد خصـائص بيئـة احلطـام الفضـائي       

 هية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها هي.وتقييم التحسينات املدخلة على املبادئ التوجي

وأعربت اللجنة الفرعية عن قلقهـا إزاء تزايـد كميـة احلطـام الفضـائي، وشـجعت الـدول         -٤٠
اليت مل تنفِّذ بعد املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـائي الـيت وضـعتها اللجنـة علـى النظـر يف       

والصــناعات واملؤسســات األكادمييــة     فعــل ذلــك طوعــا، وكــذلك يف أن تــوعز إىل الوكــاالت      
 املوجودة ضمن نطاق واليتها القضائية بأن تتصرف تبعاً لذلك.

دوالً قـد اعتمـدت عـدداً مـن النـهوج والتـدابري       أنَّ والحظت اللجنة الفرعية مـع التقـدير    -٤١
امللموســة لتخفيـــف احلطــام الفضـــائي، مشلــت حتســـني تصــميم مركبـــات اإلطــالق واملركبـــات      
الفضائية، واستحداث براجميات خاصة، ونقل السـواتل إىل مـدارات أخـرى، والتخميـل، ومتديـد      

 غيلي، والتخلُّص.وإجراء العمليات املرتبطة بانتهاء العمر التشالعمر التشغيلي، 

جديـدة ووجــود حبــوث  والحظـت اللجنــة الفرعيـة اســتحداث واسـتخدام تكنولوجيــات     -٤٢
جارية تتعلق مبا يلي: ختفيف احلطام الفضـائي، وتفـادي االصـطدام؛ ومحايـة الـنظم الفضـائية مـن        
احلطــام الفضــائي واحلــد مــن تولُّــد حطــام فضــائي إضــايف؛ وتقنيــات اإلعــادة إىل الغــالف اجلــوي   
ــه؛      وتفــادي االصــطدام؛ وقيــاس احلطــام الفضــائي وحتديــد خصائصــه ورصــده باســتمرار ومنذجت
والتنبؤ بعودة احلطـام الفضـائي إىل الغـالف اجلـوي وتطـوره وتشـظيه واصـطدامه واإلنـذار بتلـك          

 األحداث والتبليغ عنها.

يف املـدار   ةوالحظت اللجنة الفرعية تطور التكنولوجيات املتعلقة خبدمة السواتل املوجود -٤٣
وبتمديد العمـر التشـغيلي للسـواتل وباإلزالـة الفعليـة للحطـام الفضـائي، الـيت         ات بواسطة الروبوط

واملـراجيم  املاسـكة  ات تشمل استخدام الشبكات والقذائف احلربونية واألذرع الروبوطيـة واسـ  
 واحلبال الكهرودينامية واألشرعة الشمسية.

علـى  ينبغـي أن تعـاجل   مسـائل احلطـام الفضـائي     أنَّاده عـن رأي مفـ  بعض الوفود  عربوأ -٤٤
 حنو ال ميس بتنمية القدرات الفضائية للبلدان النامية.
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متقدمـة  بـرامج فضـائية   على البلـدان الـيت لـديها     وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٤٥
ــه، ضــماناً لعــدم حتميــل    مســؤولياا تتــوىل أن  ــدان ذات عــن ختفيــف احلطــام الفضــائي وإزالت البل

 القدرات الفضائية الناشئة تكاليف التخفيف واإلزالة.

ــاده أنَّ  -٤٦ ــدى معاجلــة مســائل احلطــام الفضــائي، أن     وأُعــرب عــن رأي مف ــدول، ل ــى ال عل
 تتصرف بناًء على مسؤولياا املشتركة، ولكن املتفاضلة، وتبعاً لقدرات كل منها.

املعلومات املتعلقة بالتدابري املتخـذة للحـد مـن تكـون      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٤٧
احلطام الفضائي ينبغي أن تتـاح للجنـة، وخصوصـاً مـن جانـب الـدول الـيت يقـع علـى عاتقهـا اجلانـب            

 األكرب من املسؤولية عن الوضع احلايل، وكذلك الدول القادرة على ختفيف احلطام الفضائي.

ن تبــذَل جهــود إلعــادة اســتخدام مركبــات     وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أ     -٤٨
 اإلطالق والصواريخ من أجل احتواء مقدار احلطام الفضائي عند مستواه احلايل.

علــى البلــدان املتقدمــة أن جتــري حتلــيالت مفصــلة للحطــام   أنَّ وأُعــرب عــن رأي مفــاده  -٤٩
ل اضـمحالل  الفضائي وأن تدرج يف مرحلة تصميم البعثات السـاتلية تكنولوجيـات جديـدة تكفـ    

 السواتل يف املدار.

على الدول، وخصوصاً الدول املرتادة للفضـاء،   أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّو -٥٠
ــن اصــطدامات باألجســام          ــا يســببه م ــك م ــا يف ذل ــاً أكــرب للحطــام الفضــائي، مب ــويل اهتمام أن ت

ه ينبغي لتلـك الـدول   الفضائية، سواء أكانت حتمل على متنها مصادر قدرة نووية أم مل تكن، وأن
   أن حتسن التكنولوجيا اخلاصة برصد احلطام.

ع املعلومــات ذات الصــلة بعــودة احلطــام  يــمج وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ  -٥١
وجــه الســرعة إىل الفضــائي إىل الغــالف اجلــوي لــألرض ينبغــي أن يحــرص علــى توصــيلها علــى   

 البلدان اليت ميكن أن تتأثر بذلك.

خـذ تـدابري مالئمـة للحـد مـن      تمـن املهـم أن ت   وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ      -٥٢
احتمال عودة احلطـام الفضـائي فـوق أراضـي بلـدان أخـرى، خصوصـاً يف املنـاطق املأهولـة، وأنـه           

 ينبغي تدعيم القدرات الوطنية يف جمال ختفيف آثار الكوارث الناشئة عن احلطام الفضائي.

مــن الضــروري توطيــد التعــاون الــدويل علــى   لوفــود عــن رأي مفــاده أنَّوأعــرب بعــض ا -٥٣
تعزيز أنشطة البحث والتطوير املتعلقة بالقدرة على اختـاذ تـدابري ختفيـف احلطـام الفضـائي، مبـا يف       
ذلـــك يف جمـــاالت التقيـــيم املـــداري واحلســـابات املداريـــة، ومنـــاذج التنبـــؤ، وأدوات الرصـــد،        

 السواتل. وبروتوكوالت التشغيل، وتصميم

علـى الـدول املرتـادة للفضـاء أن تـزود البلـدان        أعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ   و -٥٤
 النامية مبساعدة تقنية تتعلق برصد احلطام الفضائي وختفيفه وإزالته.
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التعـاون   علـى اتمـع الـدويل أن يواصـل تعزيـز      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ  -٥٥
العلمية وتطـوير التكنولوجيـا ذات الصـلة باحلطـام الفضـائي، بوسـائل ميكـن         على توسيع املعارف

ا يف املستقبل.أن تشمل إيفاد بعثات إلزالة احلطام فعلي 

على البلدان املتقدمة أن تتوىل، حتت إشـراف األمـم املتحـدة،     مفاده أنَّوأُعرب عن رأي  -٥٦
املوجـود بالفعـل يف الفضـاء، بغيـة تعزيـز       زمام القيادة يف استحداث نظـم إلزالـة احلطـام الفضـائي    

 استقرار بيئة الفضاء.

عمليـات اإلزالـة الفعليـة ينبغـي أن تجـرى علـى حنـو يتفـادى          وأُعرب عن رأي مفـاده أنَّ  -٥٧
تكاثر إضايف للحطام الفضائي. أي 

 اسـتراتيجيات ختفيفيـة وتـدابري   أي التوصـل إىل   وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنَّ   -٥٨
عالجيـــة جمديـــة يســـتلزم مـــن الـــدول تبـــادل املعـــارف واملهـــارات واخلـــربات التقنيـــة والبيانـــات   

 واملعلومات وطرائق التحليل.

٥٩- ه ينبغي تيسري الوصول إىل بيانات احلطـام الفضـائي وأراشـيف    وأُعرب عن رأي مفاده أن
 البيانات أمام مجيع البلدان.

ــاح    -٦٠ ــة بارتي ــة الفرعي ــدول    أنَّ والحظــت اللجن ــيت اعتمــدا ال ــة للمعــايري ال اخلالصــة الوافي
واملنظمــات الدوليــة للحــد مــن تكــون احلطــام الفضــائي، والــيت اســتهلتها أملانيــا وتشــيكيا وكنــدا، 
جيري حتديثها باستمرار وميكن االطالع عليها من خـالل املوقـع الشـبكي ملكتـب شـؤون الفضـاء       

األعضاء على اإلسهام يف اخلالصة وحتديثها. عت اللجنة الفرعية الدولاخلارجي. وشج 

، واتفقـت  ٧١/٩٠مـن قـرار اجلمعيـة العامـة      ١٢وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بـالفقرة   -٦١
ئـم  على أنه ينبغي االستمرار يف دعوة الدول األعضاء واملنظمات الدولية الـيت هلـا صـفة مراقـب دا    

لدى اللجنة إىل تقدمي تقارير عـن البحـوث املتعلقـة باحلطـام الفضـائي، وأمـان األجسـام الفضـائية         
اليت حتمل علـى متنـها مصـادر قـدرة نوويـة واملشـاكل املتصـلة باصـطدام تلـك األجسـام باحلطـام            

 الفضائي، والطرائق اليت جيري ا تنفيذ تدابري ختفيف احلطام.
  

 القدرة النووية يف الفضاء اخلارجياستخدام مصادر  -عاشراً 
 

مــن جــدول  ١٢، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد  ٧١/٩٠وفقــاً لقــرار اجلمعيــة العامــة   -٦٢
 األعمال املعنون "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي".

ســـيا يمـــن جـــدول األعمـــال ممثلـــو االحتـــاد الروســـي وإندون ١٢م يف إطـــار البنـــد وتكلَّـــ -٦٣
والواليــات املتحــدة، وكــذلك  واملكســيك البوليفاريــة)-زويال (مجهوريــة وفــنوالصــني وباكســتان 

م بشـأن هـذا البنـد    ي. كمـا تكلَّـ   ممثل األرجنتني نيابة عن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة والكـاريب    
 أعضاء أخرى. أثناء التبادل العام لآلراء ممثلو دول

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
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واســتمعت اللجنــة الفرعيــة إىل عــرض علمــي وتقــين، عنوانــه "توصــيات بشــأن أمــان           -٦٤
 ممثل اململكة املتحدة. قدمهتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"، 

 وكان معروضاً على اللجنة الفرعية ما يلي: -٦٥

بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة     ألمان اخلاص لعن تنفيذ إطار  مشروع تقرير (أ) 
، مــن يف الفضـاء اخلـارجي، وتوصـيات عامـة بشـأن األعمـال الـيت ميكـن االضـطالع ـا مسـتقبالً           

ــارجي       ــاء اخلــ ــة يف الفضــ ــدرة النوويــ ــادر القــ ــتخدام مصــ ــين باســ ــل املعــ ــق العامــ ــداد الفريــ  إعــ
)A/AC.105/C.1/L.359(؛ 

توصــيات بشــأن األمــان فيمــا تتضــمن ورقــة عمــل مقدمــة مــن اململكــة املتحــدة   (ب) 
 ).A/AC.105/C.1/L.360يتعلق بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي (

٦٦- نفيذ إطار األمان الطـوعي اخلـاص بتطبيقـات    دت اللجنة الفرعية على فائدة وأمهية توشد
  تـه اللجنـة الفرعيـة باالشـتراك مـع الوكالـة       مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي، الـذي أعد

 الدولية للطاقة الذرية.

الـدول تعكـف علـى، أو تنظـر يف، إعـداد صـكوك قانونيـة        أنَّ والحظت اللجنـة الفرعيـة    -٦٧
تخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، تأخـذ بعـني        وتنظيمية وطنية بشـأن أمـان اسـ   

ــة يف الفضــاء          ــار حمتويــات ومقتضــيات املبــادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة النووي االعتب
 اخلارجي وإطار األمان.

إطار األمان ميثل خطوة متقدمة مهمـة يف سـبيل    أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّو -٦٨
من شأن تطبيـق الـدول األعضـاء واملنظمـات     أنَّ مأمونة ملصادر القدرة النووية، وتطوير تطبيقات 

تطبيقــات مصــادر القــدرة أنَّ احلكوميــة الدوليــة إطــار األمــان أن يطمــئن عامــة النــاس يف العــامل بــ  
 النووية اليت يراد استخدامها يف الفضاء اخلارجي تطور وتطلق وتستعمل بطريقة مأمونة.

٦٩- ــى أنَّ  وات ــة عل ــة الفرعي ــة تشــجيع تقاســم املمارســات الفضــلى      فقــت اللجن ــن املهــم، بغي م
تجارب يف تنفيذ اإلرشـادات الـواردة   تقاسم الواإليفاء بااللتزامات الوطنية بشأن األمان، أن يستمر 

باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء  يف اإليفــاء مبقاصــد املبــادئ املتصــلةيف إطــار األمــان و
ضمن إطـار الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي            خلارجيا

ويف إطار هذا البند من جدول األعمال؛ وأن تشارك الدول األعضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة    
تقـدم يف  اليت لـديها جتـارب يف البعثـات احلاملـة ملصـادر قـدرة نوويـة يف املناقشـات املتعلقـة بأوجـه ال          

ــادئ املتصــلة          ــتقين للمب ــوى ال ــز احملت ــات لتعزي ــن إمكان ــه م ــا تنطــوي علي ــارف واملمارســات وم املع
 باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ولتوسيع نطاق تلك املبادئ.

مصـادر  يوىل مزيد من البحث ملسـألة اسـتخدام    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن -٧٠
حتمـل  مشـكلة االصـطدامات احملتملـة بأجسـام     معاجلـة  بغيـة  ، يف املدارات األرضـية  القدرة النووية

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.359
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إىل الغـالف اجلـوي   ألة عـودة تلـك املصـادر عرضـياً     سـ ، وكذلك ملمصادر قدرة نوويةعلى متنها 
ــألرض. ــام بصــوغ           ل ــن االهتم ــداً م ــر مزي ــذا األم ــالء ه ــي إي ــه ينبغ ــود أيضــاً أن ــك الوف ورأت تل

ضع خطط طويلة األمد وإصدار لوائح تنظيميـة والتـرويج ملعـايري ملزمـة،     استراتيجيات مناسبة وو
 وكذلك باالمتثال لتوصيات إطار األمان.

ه ينبغي إيالء اهتمام جدي حلمايـة الغـالف احليـوي لـألرض مـن املخـاطر       بعض الوفود أن ورأى -٧١
 إيقافها عن العمل.اليت يحتمل أن تنشأ عن إطالق تطبيقات مصادر القدرة النووية وتشغيلها و

تطبيقات مصادر القدرة النوويـة أدت، علـى مـدى أكثـر مـن       وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ -٧٢
ــالغ األمهيــة يف استكشــاف الفضــاء، إذ مكَّنــت مــن إيفــاد بعثــات      مخســة عقــود ونصــف، دوراً ب

 لالكتشاف العلمي إىل أحناء شىت من املنظومة الشمسية.

اسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة ينبغـي أن يكـون         وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ -٧٣
متوافقــاً مــع القــانون الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة ومعاهــدات األمــم املتحــدة ومبادئهــا املتعلقــة  

 بالفضاء اخلارجي، وخصوصاً معاهدة الفضاء اخلارجي.

أن  ،قـدرة النوويـة  اسـتخدام مصـادر ال  ملأمونيـة   اًضـمان  ،بعض الوفود أنَّ من املهـم  تورأ -٧٤
للـدول األخـرى مـا لـديها      ،ة يف هذا امليـدان تثباليت لديها قدرات م ،اجلهات الناشطة فضائياتتيح 

ومعلومـات بشـأن التـدابري املتخـذة لضـمان أمـان األجسـام الـيت تسـتخدم مصـادر           فنيـة  من درايـة  
 قدرة نووية.

اإلجراءات التنظيمية املتعلقة باسـتخدام مصـادر    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ -٧٥
القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي هي من مسؤولية الـدول حصـراً، بصـرف النظـر عـن مسـتوى       

هــذا األمــر يعــين البشــرية مجعــاء.  أنَّ تطورهــا االجتمــاعي أو االقتصــادي أو العلمــي أو الــتقين، و 
سـؤولية الدوليـة عـن األنشـطة الوطنيـة املنطويـة       احلكومات تتحمل املأنَّ ورأت تلك الوفود أيضاً 

علـى اسـتخدام مصــادر قـدرة نوويـة يف الفضــاء اخلـارجي الـيت تضــطلع ـا املؤسسـات احلكوميــة         
 تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضارةً ا.أنَّ وغري احلكومية على السواء، و

اســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف تــأثريات  الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ أحــدوأعــرب  -٧٦
   إطــار تنظيمــي حمــد وأنــه لــيس هنــاك بعــد ،ن بعــدد الفضــاء اخلــارجي علــى البشــر والبيئــة مل تتبــي

بوضـوح إلرســاء مسـؤوليات الــدول عـن اســتخدام تلـك املصــادر، وأنـه مل جيــر تنـاول األوضــاع       
ا اـال. ورأى ذلـك الوفـد    احلرجة اليت ميكن أن تنشـأ عـن اتبـاع ممارسـات غـري مسـؤولة يف هـذ       

 إطار األمان، بشكله احلايل، ال يزال غري كاف يف هذا الشأن.أنَّ أيضاً 

الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة        الوفود عن رأي مفـاده أنَّ  أحدوأعرب  -٧٧
النووية يف الفضاء اخلارجي مل حيدل تعـديالت  حتديات أمام تنفيذ إطار األمان تتطلب إدخـا  د أي

إطار األمان، باالستناد إىل تقييمـه العلمـي والتجربـة    أنَّ أو إضافات عليه. ورأى ذلك الوفد أيضاً 
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املكتسـبة يف تطبيقـه، يـوفر أساسـاً شـامالً وكافيــاً إلرشـاد الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميــة          
اخلاصـة ـا وتشـغيلها يف    الدولية املعنية بالفضاء يف سياق إعداد تطبيقات مصادر القـدرة النوويـة   

 الفضاء اخلارجي على حنو آمن.

، ٨٥٥، عــاودت اللجنـــة الفرعيــة يف جلســـتها   ٧١/٩٠اجلمعيــة العامـــة  وعمــالً بقـــرار   -٧٨
النوويـة   كانون الثاين/يناير، عقد فريقها العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر القـدرة      ٣٠املعقودة يف 

 يف الفضاء اخلارجي برئاسة سام أ. هاربسون (اململكة املتحدة).

وعقد الفريق العامل املعين باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي [...]       -٧٩
 ــر ــر     جلســات. وأق ــودة يف [...] شــباط/فرباير، تقري ــة يف جلســتها [...]، املعق ــة الفرعي ت اللجن

ته، مبا يف ذلك خطة عمله اجلديـدة املتعـددة السـنوات (انظـر الفقـرة [...]      الفريق العامل وتوصيا
 .)ذا التقريرمن املرفق [...] 

 

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90

	لجنة استخدام الفضاء الخارجي
	في الأغراض السلمية
	اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
	الدورة الرابعة والخمسون
	فيينا، 30 كانون الثاني/يناير - 10 شباط/فبراير 2017

	مشروع التقرير
	أولاً- مقدِّمة
	جيم- الكلمات العامة
	خامساً- الحطام الفضائي
	عاشراً- استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي



