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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلامسة واخلمسون

        ٢٠١٨شباط/فرباير  ٩ -كانون الثاين/يناير  ٢٩فيينا، 
      مشروع التقرير  

    احلطام الفضائي  -خامسًا  
من جدول األعمال،  ٨، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٢/٧٧وفقًا لقرار اجلمعية العامة   -١

  املعنون "احلطام الفضائي".
نيا واإلمارات العربية من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـــي وأملا ٨وتكلَّم يف إطار البند   -٢

 البوليفارية)-زويال (مجهوريةوإندونيسيا وأوكرانيا وباكستان وسلوفاكيا وشيلي والصني وفناملتحدة 
إطار هذا البند ممثلة  وكندا ومصر واملكسيك واهلند والواليات املتحدة واليابان. وتكلمت أيضًا يف

لآلراء، أدىل ممثِّلو  دل العامي. وأثناء التبااألرجنتني نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
  دول أعضاء أخرى أيضًا بكلمات تتعلق هبذا البند.

  لية:واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التا  -٣
االت واملعنية لجنة التنســيق املشــتركة بني الوكملحة عامة عن األنشــطة الســنوية ل"  (أ)  

  اليابان؛باحلطام الفضائي"، قدَّمه ممثل 
ى الواليات لد بيئة احلطام الفضــــــائي وعملياته وحبوثهب آخر التطورات املتعلقة"  (ب)  
  "، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛ املتحدة

"، ٢٠١٧م بشأن ختفيف احلطام الفضائي يف عا وكالة الفضاء األوروبية"أنشطة   (ج)  
  ؛ وكالة الفضاء األوروبيةقدَّمه املراقب عن 

حطة نة مبيشـــمل االســـتعااحلطام الفضـــائي (مبا مشـــكلة عاجلة ملحات تقنية "مقتر  (د)  
  ء.منصة اختبار)"، قدَّمه املراقب عن اجلمعية الوطنية للفضاكالفضاء الدولية 
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ضائي، وبأمان   -٤ وُعرضت على اللجنة الفرعية معلومات عن حبوث وطنية تتعلق باحلطام الف
مصــادر قدرة نووية، وباملشــاكل املتصــلة باصــطدام تلك األجســام الفضــائية اليت حتمل على متنها 

األجســــــام باحلطام الفضــــــائي، وردت يف الردود املتلقاة من الدول األعضــــــاء واملنظمات الدولية 
)A/AC.105/C.1/113 وA/AC.105/C.1/2018/CRP.10.(  
 للمبادئ ،٦٢/٢١٧يف قرارها  ،اجلمعية العامةإقرار  والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ  -٥

ض ضـــاء اخلارجي يف األغراالتوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائي، اليت وضـــعتها جلنة اســـتخدام الف
سلمية، سيطرة على احليوية يف  أمهيته أثبتقد  ال ضائي من أجل ال شكلة احلطام الف البعثات تأمني م

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

طام الفضــــائي اليت لتخفيف احل تنفذ تدابري لتخفيف احلطام الفضــــائي تتوافق مع املبادئ التوجيهية
تها جلنة التنســـيق وضـــعتها اللجنة و/أو مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائي اليت وضـــع
مت معايريها الوطنية املشــــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضــــائي، وأنَّ بعض الدول قد واء

  ية.اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي مع تلك املبادئ التوجيه
ية لتخفيف احلطام   -٧ بادئ التوجيه خدم امل لدول تســــــت ية أنَّ بعض ا والحظت اللجنة الفرع

الفضــائي اليت وضــعتها اللجنة، واملدونة األوروبية لقواعد الســلوك اخلاصــة بتخفيف احلطام الفضــائي، 
(النظم الفضـــائية: متطلبات ختفيف احلطام  ٢٠١١:٢٤١١٣ومعيار املنظمة الدولية للتوحيد القياســـي 

عن   ") الصادرةمحاية بيئة املدار الساتلي الثابت بالنسبة لألرض(" ITU-R S.1003لفضائي)، والتوصية ا
  ائية الوطنية.االحتاد الدويل لالتصاالت كنقاط مرجعية يف أطرها التنظيمية لألنشطة الفض

احلطام ة تتعاون على معاجلة مشــــــكل والحظت اللجنة الفرعية أيضـــــــًا أنَّ بعض الدول  -٨
وبرنامج  ورويب،ب الفضـــائيني"، املمول من االحتاد األدعم الرصـــد والتعقُّضـــمن "إطار  الفضـــائي

  .التوعية بأحوال الفضاء، التابع لوكالة الفضاء األوروبية
لدول واهليئات عن قلقها إزاء تزايد احلطام الفضـــائي، وشـــجعت ا وأعربت اللجنة الفرعية  -٩

هية لتخفيف احلطام الفضائي ودوائر الصناعة واملؤسسات األكادميية اليت مل تنفِّذ بعُد املبادئ التوجي
  طوعا. تنفيذها اليت وضعتها اللجنة على النظر يف

ية باحلطام الوكاالت وامل والحظت اللجنة الفرعية أنَّ جلنة التنســــــيق املشــــــتركة بني  -١٠ عن
جيهية لتخفيف احلطام الفضائي، اليت كان عملها األويل هو األساس الذي استندت إليه املبادئ التو

لفضــائي وتقييم على حتديد خصــائص بيئة احلطام اعملها الفضــائي اليت وضــعتها اللجنة، ُتواصــل 
  لفضائي.التوجيهية لتخفيف احلطام امبادئها التحسينات املدخلة على 

قدير أنَّ   -١١ ية مع الت نة الفرع عددا من اإلجراءات والحظت اللج ختذت  قد ا لدول  بعض ا
امللموسة لتخفيف احلطام الفضائي، مشلت حتسني تصميم مركبات اإلطالق واملركبات الفضائية، 
ــــــواتل إىل مدارات أخرى، والتخميل، ومتديد العمر  ــــــتحداث براجميات خاصــــــة، ونقل الس واس

. لألجســـام الفضـــائية والتخلص منها ، وإجراء العمليات املرتبطة بانتهاء العمر التشـــغيليالتشـــغيلي

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/113
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تل امل ــــــوا خبدمة الس قة  ية تطور التكنولوجيات املتعل ملدار كما الحظت اللجنة الفرع وجودة يف ا
  ات وبتمديد العمر التشغيلي للسواتل وباإلزالة الفعلية للحطام الفضائي.بواسطة الروبوت

بقة، والبحوث علما بالتكنولوجيات اجلديدة، املســــــتحدثة واملطاللجنة الفرعية طت أحاو  -١٢
اية النظم الفضائية من تفادي االصطدام؛ مح اجلارية بشأن املواضيع التالية: ختفيف احلطام الفضائي؛

دة إىل الغالف اجلوي فضــــــائي؛ تقنيات اإلعاالطام املزيد من احلاحلطام الفضــــــائي؛ احلد من َتولُّد 
منذجته؛ واحلطام الفضــائي وحتديد خصــائصــه ورصــده باســتمرار حجم وتفادي االصــطدام؛ قياس 

والتبليغ  انذار هبواإل خماطر االصــــــطدامعودة احلطام الفضــــــائي إىل الغالف اجلوي واالت التنبؤ حب
  عنها؛ تطور مدارات احلطام الفضائي وتشظيه.

ــــــائي بطريقة ال ت ورأت  -١٣ ــــــائل احلطام الفض فرض أعباء بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة مس
  ت الفضائية لتلك الدول.لزوم هلا على الربامج الفضائية للبلدان النامية وال متس بتنمية القدرا  ال
سؤولياهتا مب ضطلعن تورأت بعض الوفود أنَّ على البلدان اليت لديها برامج فضائية متقدمة أ  -١٤
الفضـــائية الناشـــئة  ختفيف احلطام الفضـــائي وإزالته، ضـــمانًا لعدم حتميل البلدان ذات القدراتعن 

  تكاليف التخفيف واإلزالة. 
ة متقدمة مبسؤولياهتا الدول اليت لديها برامج فضائي عض الوفود أنَّ من املهم أن تفيورأت ب  -١٥

ختفيفه وإزالته بشكل طام الفضائي، وعن تقدمي معلومات كاملة يف الوقت املناسب، ومنع تولُّد احل
عهد أو ليست لديها مناسب، ووضع تدابري خاصة ملساعدة البلدان اليت لديها برامج فضاء حديثة ال

  برامج فضاء على اإلطالق وميكن أن تتضرَّر من احلطام الفضائي. 
للبلدان بقة احلطام الفضــــــائي قد تكوَّن بفعل العمليات الســــــا أنمفاده  وأعرب عن رأي  -١٦

دة الدول األخرى مساعات والتزامات بشأن الدول مسؤوليمما يعين أن على هذه املرتادة للفضاء، 
  على تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي بشكل تام. 

ئي، أن تعمل مفاده أنه ينبغي للدول، عند معاجلة مســـائل احلطام الفضـــا وأعرب عن رأي  -١٧
ي يرتكز على اإلقرار متباينة، وهو املبدأ الذ لكنهااملســـــؤوليات مشـــــتركة بأن القائل لمبدأ لوفقا 

طام الفضـــــائي، ويعترف التارخيية يف مســـــامهات الدول املتقدمة والنامية يف تكوُّن احلباالختالفات 
 باالختالفات يف قدرات الدول االقتصادية والتقنية. 

اء اخلارجي أن اليت تضــطلع بأنشــطة الفضــ مفاده أنَّه ينبغي جلميع الدول وأعرب عن رأي  -١٨
  تتصرف بطريقة مسؤولة من أجل احلفاظ على سالمة واستدامة هذه األنشطة.

ام الفضــــائي بدقة، ظر يف مجيع املســــائل املتعلقة باحلطمفاده أنه ينبغي الن وأعرب عن رأي  -١٩
   ء.امع مراعاة شواغل واهتمامات مجيع الدول، واالتفاق عليها بتوافق اآلر

ة يف الفضــــــاء ورأت بعض الوفود أنَّ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصــــــادر القدرة النووي  -٢٠
تان ميكنهما إثراء أنشطة اخلارجي واملبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتها اللجنة وثيق

  الفضاء اخلارجي. يفاللجنة الفرعية القانونية وعمل اللجنة بشأن تعزيز األمان واستدامة األنشطة 
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ــــــأن التعاون بني اللجنة الفرعية العلمية وأعرب عن رأي  -٢١ والتقنية واللجنة  مفاده أنَّ من ش
 طام الفضائي. الفرعية القانونية أن يفضي إىل وضع قواعد ملزمة قانونًا ملعاجلة مسألة احل

ليت وضعتها اللجنة مفاده أنَّ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي ا وأعرب عن رأي  -٢٢
من رجي يف األمد البعيد الفريق العامل املعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلاتضمن ما مجعه ينبغي أن ت

دئ األمم املتحدة بغية وضع جمموعة جديدة من مبا نتائج وممارسات جيدة تتعلق باحلطام الفضائي
  ختفيف احلطام الفضائي. بشأن 
 ميــدان يف اجلــاريــة التطوراتعربــت بعض الوفود عن قلقهــا إزاء مــا قــد يترتــب على وأ  -٢٣

حلطام الفضــائي تنامي امن زيادة احتماالت الســواتل الصــغرية وظهور تشــكيالت الســواتل الكبرية 
  خماطر االصطدام. تفاقم و

ور قدرات دث تكنولوجيات مبتكرة وتطوأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تســتح  -٢٤
  احلطام الفضائي.  ِقَطعباالستشعار من أجل حتسني مستوى الوعي العاملي بأحوال الفضاء املتعلقة 

ضروري نَّأمفاده  وأعرب عن رأي  -٢٥ احلرص طام، لحالتكتل املتزايد ل، من أجل وقف من ال
عند ليم وفعال بشكل سق اجلديدة على اختاذ ما يلزم للتخلص من مجيع السواتل ومركبات اإلطال

 زالة الســــواتلقبلة عمليات إلاالســــتراتيجيات املاحلرص على تضــــمني ، وانتهاء عمرها التشــــغيلي
  . من جديد يف الفضاء اخلارجي وإعادة تدويرها واستخدامها اخلامدة
لي لتخلص الفعلمن املهم كفالة ما يلي قبل القيام بأي أنشـــطة  مفاده أن وأعرب عن رأي  -٢٦

إشــراك مجيع أصــحاب  (ب) مل لتدابري الشــفافية وبناء الثقة؛: (أ) التنفيذ الكامن احلطام الفضــائي
ثل الترخيص، مجراءات ســـتيفاء بعض اإل) اج( مباشـــرة أو عن طريق األمني العام؛ املصـــلحة، إما

  تشريعات الدول املشاركة.اليت تنص عليها ومراقبة الصادرات والتأمني، 
ــــــبة للمجتمع الدويل أن يعمل  أيوأعرب عن ر  -٢٧ على  ا واحدةيدمفاده أنَّ من املهم بالنس

واملخاطر اليت داري زالة احلطام امللعراقيل اليت تعترض إرســــــال بعثات جمدية إلاســــــتبانة وتقليص ا
حتقيق املزيد من  من الضــروري من أجل اســتخدام الفضــاء اخلارجي اســتخداما فعاال، وأنَّ تكتنفها

  اإلطار املناسب هلذه البعثات. التفاهم الدويل حول 
ية  نهأوأعرب عن رأي مفاده   -٢٨ لة الفعل و التدمري املتعمد أينبغي تدارس معايري وإجراءات اإلزا

  جلهات صاحبة املصلحة. م املتحدة لضمان قبوهلا لدى الألجسام الفضائية تدارسا دقيقا حتت رعاية األم
ياح إزاء   -٢٩ يانات بشــــــكل الب تداولالتعاون التقين وزيادة وأعربت بعض الوفود عن االرت

تنفيذ تدابري لي وكالمها مهم لكفالة الفعالية والكفاءة يف رصــــد احلطام الفضــــائرأت أن و ،طوعي
  لها احلطام الفضائي. اليت يشكخاطر احتواء املمن أجل التخفيف 

البلـدان ذات يـدعو إىل تعزيز التعـاون بني البلـدان املرتـادة للفضـــــــاء و وأعرب عن رأي  -٣٠
ــئة من أجل  ــنتيســري القدرات الفضــائية الناش البيانات  ارك يفقل املعارف وحتســني القدرات والتش

  واملعلومات وأساليب التحليل. 
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املطلقة يف املدار وتعلقة جبميع األجســـــــام الطبيعية مفاده أنَّ البيانات امل وأعرب عن رأي  -٣١
لتقارب االت احتقييم حىت تســــــتطيع الدول واملنظمات الدولية  تداوهلاالقريب من األرض ينبغي 

صــد الفضــاء القريب من أجســامها الفضــائية املوجودة يف املدار، وأنه ميكن إنشــاء مركز لراملتعلقة ب
  األرض حتت رعاية األمم املتحدة. 

احلطــام  لبــدخو ورأت بعض الوفود أنَّ من الضــــــروري تبليغ مجيع املعلومــات املتعلقــة  -٣٢
تقوية آليات التعاون الفضـــائي إىل الغالف اجلوي بعناية وبســـرعة إىل البلدان اليت قد تتضـــرر منه و

 ات واألشخاص. املمتلكباختاذ التدابري الالزمة ملنع وختفيف األضرار اليت تلحق للتمكن من 

ىل الغالف اجلوي بدخول احلطام الفضـــائي إوأعرب عن رأي مفاده أنَّ املعلومات املتعلقة   -٣٣
ســـقوطه يف وإىل الغالف اجلوي  عودتهاحتماالت ينبغي أن تتضـــمن مســـارات احلطام الفضـــائي و

ملتوقعة، وطريقة التنبؤ ااملنطقة ما وقع خارج ، واألضــــــرار املحتملة إذا عيَّنمأو بلد  عيَّنةممنطقة 
  ستخدمة، والبيانات الداعمة املستخدمة. امل

ية للمعايري  -٣٤ ياح أنَّ اخلالصـــــــة الواف بارت ية  لدول االيت  ،والحظت اللجنة الفرع مدهتا ا عت
ـــتهلتها أملاني ـــيكيا وكندا، واملنظمات الدولية للحد من تكوُّن احلطام الفضـــائي، واليت اس قيد ا وتش

لفضاء اخلارجي. خالل املوقع الشبكي ملكتب شؤون اوميكن االطالع عليها من التحديث املستمر 
  وشجَّعت اللجنة الفرعية الدول األعضاء على اإلسهام يف اخلالصة وحتديثها.

، واتَّفقت على ٧٢/٧٧من قرار اجلمعية العامة  ١٢وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بالفقرة   -٣٥
نبغي مواصــلة دعوة الدول األعضــاء واملنظمات الدولية اليت هلا صــفة مراقب دائم لدى اللجنة أنه ي

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

  جيري هبا تنفيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.
   

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -عاشرًا  
من جــدول  ١٣، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٢/٧٧وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٣٦

  املعنون "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي".األعمال 
كســـتان والصـــني من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســـي وبا ١٣وتكلَّم يف إطار البند   -٣٧
األرجنتني نيابة عن  البوليفارية) واملكســــيك والواليات املتحدة، وكذلك ممثلة-زويال (مجهوريةوفن

ىل ممثِّلو دول أعضـــاء أخرى ي. وأثناء التبادل العام لآلراء، أدية والكاريبجمموعة دول أمريكا الالتين
  أيضًا بكلمات تتعلق هبذا البند.

ـــتمعت اللجنة الفرعية إىل عرض   -٣٨ ـــأن ولية علمي وتقين، عنوانه "أحباث أإيضـــاحي واس بش
  مصادر القدرة النووية"، قدَّمه ممثل الصني.أمان 
ب  -٣٩ يةوالحظت اللجنة الفرعية  لدول ية ا لدول وإحدى املنظمات احلكوم ياح أنَّ بعض ا  ارت
إعداد صــكوك قانونية وتنظيمية وطنية بشــأن أمان اســتخدام مصــادر القدرة النووية يف  على تعمل

خلارجي يل الفضـــــــاء ا هذا القب عداد صــــــكوك من  يات  خذةآ، أو تنظر يف إ بار حمتو بعني االعت
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مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي وإطار األمان ومقتضـــيات املبادئ املتصـــلة باســـتخدام 
  اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.

طبيقات مصــــــادر وشــــــدَّدت اللجنة الفرعية على قيمة وأمهية تنفيذ إطار األمان اخلاص بت  -٤٠
ــــــ مع الوكالة الدولية  تراكالقدرة النووية يف الفضــــــاء اخلارجي، الذي أعدَّته اللجنة الفرعية باالش

  .، وهو إطار طوعيللطاقة الذرية
صلة امفاده أنَّ إطار األمان ينبغي أن يوفر مجيع املعلومات  وأعرب عن رأي  -٤١ لالزمة ذات ال

األعضـــاء واجلهات  بالتحديات اليت ترتبط باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية واليت تواجهها الدول
  الفاعلة األخرى. 

اء اخلارجي على أنَّ تأثريات اســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــد الوفود ورأى أح  -٤٢
ـــر والبيئة مل تتبيَّن بعُد، وأنه ليس هناك بعُد إطار تنظيمي حمدَّد ب ـــؤوليات البش وضـــوح لتحديد مس

كن أن تنشأ عن اتباع الدول عن استخدام هذه املصادر، وأنه مل جيِر تناول األوضاع احلرجة اليت مي
ن، بشــــكله احلايل، ارســــات غري مســــؤولة يف هذا املجال. ورأى هذا الوفد أيضــــًا أنَّ إطار األمامم
  يزال غري كاٍف يف هذا الشأن.   ال
لنووية يف الفضــــاء ورأى أحد الوفود أنَّ الفريق العامل املعين باســــتخدام مصــــادر القدرة ا  -٤٣

طار األمان تتطلب  مام تنفيذ إ حتديات أ حيدِّد، حىت اآلن، أيَّ  خلارجي مل  عديالت أي دخال إا ت
وير ُمهمة يف مسار تط إضافات عليه. ورأى هذا الوفد أيضًا أنَّ إطار األمان ميثل خطوة متقدمة أو

شأن تطبيق الدول األعضاء صادر القدرة النووية، وأنَّ من  واملنظمات احلكومية  تطبيقات مأمونة مل
ية إلطار األمان أن ُي لدول عامل إىل ا ناس يف ال مة ال عا ــــــتحداث وإطالق االعمل على أنَّ طمئن  س

بطريقة  يجير جييف الفضــــاء اخلار املراد اســــتعماهلا تطبيقات مصــــادر القدرة النوويةواســــتخدام 
  ين. مأمونة؛ وهلذا ينبغي التشجيع بقوة على تنفيذ إطار األمان على الصعيد الوط

ـــــــة وحتليــل وتقييم اجلوانــب   -٤٤ ملختلفــة اورأت بعض الوفود أنَّ من املهم مواصــــــلــة دراس
لفضــائية، وأنَّ تلك اواملمارســات واللوائح التنظيمية ذات الصــلة باســتخدام مصــادر القدرة النووية 

ت عن هذا الرأي شـــطة جيب أن تكون مفيدة للبشـــرية، ال ضـــارًة هبا. ورأت الوفود اليت أعرباألن
 من واجبها احترام أيضـــا أنَّ الدول مســـؤولة عن تنظيم اســـتخدام الطاقة النووية يف الفضـــاء، وأنَّ

ذه ، رأت هالعتبارابعني  إطار األمان بأخذوالنظام القانوين الدويل ذي الصـــلة. ويف هذا الصـــدد، 
ــــــبة للجنة الفرعية أن تواصــــــل معاجلة هذه املســــــألة من خالل تطبيق  الوفود أنَّ من املهم بالنس

  . حمدثةو مناسبة االستراتيجيات املناسبة والتخطيط الطويل األمد وإنشاء أطر تنظيمية
ــتخدام مصــادر ال  -٤٥ قدرة النووية يف ورأت بعض الوفود أنه يلزم إيالء مزيد من االهتمام الس
ر األرضــي املنخفض، دارات األرضــية، وخصــوصــًا يف املدار الثابت بالنســبة إىل األرض ويف املداامل

ضائية املزوَّدة شكلة االصطدامات املحتملة بني األجسام الف صادر قدرة نووية  من أجل معاجلة م مب
إىل ســــام َعَرضــــًا الطوارئ اليت ميكن أن تنشــــأ عن عودة هذه األج أزماتيف املدار واحلوادث أو 

وصــحتهم  على ســطح األرض، وعلى حياة الناستلك العودة الغالف اجلوي لألرض وكذلك أثر 
  وعلى النظام اإليكولوجي. 
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لفضـــاء إالَّ على ورأت بعض الوفود أنَّ مصـــادر القدرة النووية ال ينبغي أن تســـتخدم يف ا  -٤٦
  تمية. منت املركبات الفضائية اليت تقوم ببعثات يف أغواره أو يف حالة الضرورة احل

عالة مفاده أنَّ الشــــــمس هي مصــــــدر للطاقة ميكن أن يليب بصــــــورة ف وأعرب عن رأي  -٤٧
، مثل رصـــد األرض حلالية واملســـتقبلية يف جماالت التطبيقات الســـاتليةاحتياجات اجلنس البشـــري ا

  واالتصاالت، وتوفري الرعاية الصحية عن ُبعد والتعليم عن ُبعد.
ل هام لتوفري مفاده أنَّ اســــتخدام مصــــادر القدرة النووية الفضــــائية عام وأعرب عن رأي  -٤٨

ام يف الفضــاء طائفة واســعة من املهإمكانية اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي على نطاق أوســع وأداء 
  تتسم بالكفاءة. للطاقة النووية السحيق تتطلب استخدام مصادر 

ثر من مخســة ورأت بعض الوفود أنَّ تطبيقات مصــادر القدرة النووية أدت، على مدى أك  -٤٩
كشفية علمية ثات عقود ونصف، دورًا بالغ األمهية يف استكشاف الفضاء، إذ مكَّنت من إيفاد بع

  إىل أحناء شىت من املنظومة الشمسية. 
لقدرة النووية يف امفاده أنَّ جهود الفريق العامل املعين باستخدام مصادر  وأعرب عن رأي  -٥٠

تطوير واســتخدام  الفضــاء اخلارجي الرامية إىل حتقيق أهداف خطة عمله املتعددة الســنوات ســتعزز
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء بشكل آمن. 

، املعقودة ٨٧٥، عاودت اللجنة الفرعية يف جلســـتها ٧٢/٧٧عمًال بقرار اجلمعية العامة و  -٥١
كانون الثاين/يناير، عقد فريقها العامل املعين باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء  ٢٩يف 

  كة املتحدة).اخلارجي برئاسة سام أ. هاربيسون (اململ
اخلارجي [...]  وعقد الفريق العامل املعين باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء  -٥٢

رباير، تقرير الفريق .] شــباط/ف..]، املعقودة يف [..جلســات. وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلســتها [.
.] من . الفقرة [.يفدة العامل وتوصـــياته، مبا يف ذلك خطة عمله اجلديدة املتعددة الســـنوات (الوار

  .] هبذا التقرير)..املرفق [.
 


