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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية 
  اللجنة الفرعية القانونية
  الدورة الثامنة واخلمسون

        ٢٠١٩نيسان/أبريل  ١٢-١فيينا، 
  مشروع التقرير    

    
استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء   -ًاثامن  

  اخلارجي وإمكانية تنقيحها
  

من جدول األعمال  ٩، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعية العامة   -١
املعنون "اســــتعراض املبادئ ذات الصــــلة باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي 

  ها"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة.وإمكانية تنقيح
والواليات املتحدة. وشـــــيلي ممثلو باكســـــتان من جدول األعمال  ٩تكلم يف إطار البند و  -٢

تكلم البند املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية. وأثناء التبادل العام لآلراء، هذا كما تكلم يف إطار 
  ممثلو دول أعضاء أخرى. أيضًا بشأن هذا البند 

شرة العتماد  ٢٠١٩والحظت اللجنة الفرعية أن عام   -٣ سنوية العا صادف الذكرى ال اللجنة ي
طار األمان اخلاص بتطبيقات مصـــــادر القدرة النووية يف الفضـــــاء اخلارجي إلالفرعية العلمية والتقنية 

)A/AC.105/934يف دورهتا الثانية واخلمسني. له اللجنة إلقرار ربعني، و) يف دورهتا السادسة واأل  
ْضَع دول ومنظمة حكومية دولية واحدة   -٤ حاليًّا  تعكفوالحظت اللجنة الفرعية أيضًا أنَّ ِب

إعداد صــــكوك قانونية وتنظيمية بشــــأن أمان اســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء على 
ومقتضيات املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية  اخلارجي تأخذ بعني االعتبار حمتويات

  يف الفضاء اخلارجي وإطار األمان، أو تنظر يف إعداد صكوك من هذا القبيل. 
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ــــــارت اللجنة الفرعية إىل أن اجلمعية العامة  -٥ أنه  ،٧٣/٩١، يف قرارها كانت قد رأت وأش
صطدام بد   ال من أن تويل الدول األعضاء مزيدًا من االهتمام ملشكلة الزيادة التدرجيية يف احتمال ا

نووية، باحلطام قدرة األجســـام الفضـــائية، وال ســـيما األجســـام الفضـــائية اليت تســـتخدم مصـــادر 
نة دعت والفضــائي،  إىل مواصــلة البحوث الوطنية بشــأن هذه املســألة واســتحداث تكنولوجيا حمســَّ

  احلطام الفضائي ومجع البيانات املتعلقة به ونشرها.  لرصد
أنَّ اللجنة الفرعية العلمية والتقنية أقرَّت خطة العمل إىل اللجنة الفرعية أيضـــــًا  أشـــــارتو  -٦

املتعدِّدة السنوات للفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، التابع 
ي ية العلم ية، للفترة للجنة الفرع قة  ٢٠٢١-٢٠١٧ة والتقن ، ٢٣٧، الفقرة A/AC.105/1138(الوثي
  ).٩واملرفق الثاين، الفقرة 

بعض الوفود أن اســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي ينبغي أن  رأتو  -٧
صادر  ستخدام م صر فقط على احلاالت اليت يتعذر فيها ا يكون متوافقا مع القانون الدويل، وأن يقت

  أخرى للطاقة، مثل بعثات الفضاء السحيق. 
بعثات الفضاء السحيق اليت  أنه ينبغي للجهات الفاعلة يف جمال الفضاء املسؤولة عنرئي و  -٨

وضــبط البعثات والتحكم فيها،  تلكإمكانية تتبع أن تضــمن نووية،  قدرةمصــادر  على متنها حتمل
  آثارها الضارة املحتملة. 

أن التعاون الدويل هو أنســب أداة لنشــر االســتراتيجيات املناســبة وامليســورة التكلفة رئي و  -٩
الفضــــائي، وال ســــيما احلطام الناتج عن منصــــات حتمل على للتقليل إىل أدىن حد من آثار احلطام 

  نووية. قدرة متنها مصادر 
يف البند املعنون "اســـــتعراض املبادئ ذات  مؤقَّتًاووافقت اللجنة الفرعية على تعليق نظرها   -١٠

الصــلة باســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها"، يف انتظار نتائج 
  ال الفريق العامل املعين باستخدام مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي.أعم

    
  تباُدل عام للمعلومات بشأن صكوك األمم املتحدة غري امللِزمة قانونًا   -عاشرًا  

  املعنية بالفضاء اخلارجي
  

من جــدول  ١١، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعيــة العــامــة   -١١
األعمال، املعنون "تبادل عام للمعلومات بشــــــأن صــــــكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا املعنية 

  بالفضاء اخلارجي" كموضوع/بند منفرد للمناقشة.
ــــيلي واليابان يف إطار البند تكلم و  -١٢ ممثِّل أيضــــًا من جدول األعمال. وتكلَّم  ١١ممثال ش

ممثِّلو أثناء التبادل العام لآلراء، تكلم بشـــأن هذا البند والصـــني. و ٧٧مصـــر نيابًة عن جمموعة ال
  دول أعضاء أخرى.
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وللنظر يف هذا البند، كان معروضـــــا على اللجنة الفرعية ورقة اجتماع قدمتها اليابان عن   -١٣
م املتحدة غري امللزمة قانونًا املعنية بالفضاء بشأن صكوك األماليت اعتمدت لآلليات اخلالصة الوافية 

  ).A/AC.105/C.2/2019/CRP.16اخلارجي (
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير الصـــفحة الشـــبكية ملكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجي   -١٤

خالصـــة وافية لآلليات اليت واليت تتضـــمن املخصـــصـــة لصـــكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا، 
لدول واملنظمات الدولية بشـــأن صـــكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا املعنية بالفضـــاء اعتمدهتا ا
الدوَل األعضاَء يف اللجنة واملنظمات احلكومية اللجنة الفرعية شجَّعت . ويف هذا الصدد، اخلارجي

هتا فيما الدولية اليت تتمتع مبركز مراقب دائم لدى اللجنة على أن تتبادل املعلومات بشــــأن ممارســــا
  يتعلق بصكوك األمم املتحدة غري امللزمة قانونًا املتعلقة بالفضاء اخلارجي. 

بعض الوفود أنَّ صـــكوك األمم املتحدة غري اُمللزمة قانونًا املتعلقة بأنشـــطة الفضـــاء رأت و  -١٥
  وتدعمها.  املعنية بالفضاء اخلارجيمعاهدات األمم املتحدة القائمة  ُتكمِّلاخلارجي 

 يستلزمأن التصدي للتحديات املعاصرة يف استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه ئي رو  -١٦
  حتسني فهم النصوص غري امللزمة قانونًا واملمارسات املتعلقة هبا. 

أنه، يف ضــوء التطورات الســريعة يف أنشــطة الفضــاء اخلارجي، وتزايد رأى أحد الوفود و  -١٧
عها، فإن الصكوك غري امللزمة قانونا تساعد على ضمان عدد اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء وتنو

أن توافق اآلراء وحسن النية أيضًا الوفد ذلك االستخدام اآلمن واملستدام للفضاء اخلارجي. ورأى 
والثقة بني اجلهات الفاعلة الدولية هو األســــاس الذي يقوم عليه القانون غري امللزم، وأن الصــــكوك 

 كثري من األحيان حلوال يف الوقت املناســـب تتســـم بالفعالية والكفاءة غري امللزمة ميكن أن تقدم يف
  وتواكب التقدم التكنولوجي. 

الصــــكوك غري امللزمة قانونًا، رغم عدم إلزاميتها القانونية، هلا قيمة قانونية بعض أنَّ  رئيو  -١٨
صة ألهنا تشمل قواعد ومعايري من  ضالقانون الوضعيخا افية من خالل ، كما أهنا اكتسبت قيمة إ

االســتخدام واملمارســة، وقد يكون ذلك مؤشــرًا على ممارســة ناشــئة ويســهم يف التطوير التدرجيي 
  للقانون الدويل. 

أن من املهم أن حتترم مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال الفضـــاء صـــكوك األمم املتحدة  رئيو  -١٩
  غري امللِزمة قانونًا املعنية بالفضاء اخلارجي وتنفذها. 

بعض الوفود إىل اإلعالن اخلاص بالتعاون الدويل يف جمال اســـتكشـــاف الفضـــاء  توأشـــار  -٢٠
اخلارجي واســــتخدامه لفائدة مجيع الدول ومصــــلحتها، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات البلدان 

اإلعالن صـــك هام ملواصـــلة تعزيز التعاون الدويل هبدف زيادة ذلك أن  رأت تلك الوفودو .النامية
تلك لنامجة عن استخدام التطبيقات الفضائية إىل أقصى حد لصاحل مجيع الدول. وأشارت الفوائد ا
إىل أنَّ مجيع الدول املرتادة للفضاء قد دعيت يف ذلك اإلعالن إىل املسامهة يف تشجيع أيضًا الوفود 

  التعاون الدويل وتعزيزه على أساس عادل. 
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سـتشـعار األرض عن بعد من الفضـاء اخلارجي، بعض الوفود إىل املبادئ املتعلقة با توأشـار  -٢١
جدًّا للتنمية املســتدامة  ةمهم تلك البيانات، إذ إنَّ دون متييزتوافر البيانات تعزيز على أمهية  توشــدد

  عزز الشفافية والثقة بني الدول. توافرها ي ، كما أنيف جماالت مثل الزراعة وإدارة الكوارث
) بشــــــأن ١٦-ألف وباء (د  ١٧٢١جلمعية العامة بعض الوفود إىل قراري ا توأشــــــار  -٢٢

 ١٩٦٢التعاون الدويل يف اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية، وقرار اجلمعية العامة 
اســـتكشـــاف الفضـــاء يف ميدان  الدولألنشـــطة مة ظِّاملن) بشـــأن إعالن املبادئ القانونية ١٨-(د 

اما إىل املدار على تقدمي معلومات عن تلك اليت تطلق أجس الدوَل تاخلارجي واستخدامه، وشجع
األجســام إىل األمني العام لألمم املتحدة والنظر يف إنشــاء ســجل وطين لغرض تبادل املعلومات عن 

  األجسام الفضائية، حسب االقتضاء.
شطة الفضاء اخلارجي متثل  رئيو  -٢٣ شأن االستدامة الطويلة األجل ألن أن املبادئ التوجيهية ب

، وأن الديباجة واملبادئ يف جمال أنشطة الفضاء اخلارجي هامًا لصك غري ملزم قانونًاوثًا مثاًال حدي
مت التوصل إىل توافق اللتني يف األمد البعيد، بشأن استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي  ٢١التوجيهية الـ

ينبغي أن تعتمدمها اللجنة يف دورهتا احلادية والســـتني  ،)A/AC.105/C.1/L.366ا (ميف اآلراء بشـــأهن
ا يف بعد ذلك إىل اجلمعية العامة إلقرارمه االحتوأن  ،٢٠١٩من عام يف حزيران/يونيه اليت ســــتعقد 

  .أيضًا ٢٠١٩عام 
 


