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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 واخلمسونالثانية الدورة 

        ٢٠١٥فرباير /شباط ١٣- ٢فيينا، 
      مشروع التقرير    

    الفضائيةبرنامج األمم املتحدة للتطبيقات   - ثانياً  
مــن جــدول  ٤رعيــة يف البنــد ، نظــرت اللجنــة الف٦٩/٨٥لقــرار اجلمعيــة العامــة  وفقــاً  -١

  األعمال املعنون "برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية".
م فيهــا عرضــاً مــوجزاً  قــدَّ ، ألقــى خــبري التطبيقــات الفضــائية كلمــةً ٨٢٦ويف اجللســة   -٢

  لألنشطة املنفَّذة واملعتزمة يف إطار برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية.
والصــني ومجهوريـة كوريـا   لـو أملانيـا   مـن جـدول األعمـال ممثِّ    ٤البنـد   م يف إطـار وتكلَّـ   -٣

ــ ــةـوفنـ ــة)-زويال (مجهوريـ ــدا البوليفاريـ ــعودية   وكنـ ــة السـ ــة العربيـ ــا واململكـ ــا وكولومبيـ وكوبـ
ل شـيلي نيابـةً عـن جمموعـة دول     م يف إطار هـذا البنـد ممثِّـ   لَّواليابان. كما تكوالواليات املتحدة 

 وناملراقبـ م بشأن هـذا البنـد أيضـاً أثنـاء التبـادل العـام لـآلراء        لَّوتك ي.ـيبأمريكا الالتينية والكار
  .نظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئمعن 
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٤

  سا؛برايت: سنتان يف املدار"، قدَّمه ممثِّل النمالسواتل جمموعة "  (أ)  
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دراســـات عليـــا يف نظـــم الفضـــاء وهندســـة ماجســـتري برنـــامج  :SpaceTech"  (ب)  
  ل النمسا؛ممثِّ، قدَّمه "جامعة غراتس للتكنولوجيايف  األعمال
الفضــاء يف آســيا واحملــيط علــوم وتكنولوجيــا  تــدريستقريــر املركــز اجلديــد ل"  (ج)  
  ؛الصنيل ، قدَّمه ممثِّ"(الصني) اهلادئ

برنـامج زمـاالت مشـترك بـني األمـم املتحـدة        :برج اإلسـقاط سلسلة جتارب "  (د)  
  ؛أملانيال قدَّمه ممثِّتقرير عن الدورة األوىل"،  - ومبادرة تكنولوجيا ارتياد اإلنسان للفضاء

"، )UNISEC-Global( ي جلامعـات هندسـة الفضـاء   االحتـاد العـامل   مة عـن مقدِّ"  ) ه(  
  ؛اليابان ةله ممثِّتقدَّم

ــتركة"  )و(   ــدوة مشـ ــاء     نـ ــا الفضـ ــن تكنولوجيـ ــيك عـ ــدة واملكسـ ــم املتحـ بـــني األمـ
  املكسيك.ل "، قدَّمه ممثِّيةجتربة مكسيك - بأسعار معقولةتكنولوجيا الفضاء  إتاحةاألساسية: 

    
    أنشطة برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية  - ألف  

عـن   جمملـةً  قـدِّم حملـةً  ض على اللجنة الفرعية تقرير خبري التطبيقات الفضائية، الذي يُعرِ  -٥
، A/AC.105/1085ه (انظـر  الوالية املسندة إىل برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية وَتوجُّهِـ 

قـد ُنفِّـذت علـى     ٢٠١٤). والحظت اللجنة الفرعية أنَّ أنشطة الربنـامج لعـام   ١١-٢الفقرات 
  .حنو مرضٍ، وأثنت على العمل الذي أجنزه املكتب يف إطار الربنامج

ى قــد قــدَّمت والحظــت اللجنــة الفرعيــة مــع التقــدير أنَّ دوالً أعضــاء ومنظمــات شــتَّ    -٦
  ).٥٣ ة، الفقرA/AC.105/1085(انظر  ٢٠١٤عات نقدية وعينية ألنشطة عام تربُّ
 ،االت الربنـامج ذات األولويـة هـي: الرصـد البيئـي     وأشارت اللجنـة الفرعيـة إىل أنَّ جمـ     -٧

ــة  ــوارد الطبيعي ــدي       ،وإدارة امل ــيم البع ــات التعل ــاتلية يف تطبيق ــن االتصــاالت الس ــتفادة م واالس
ومبـادرة  ، واسـتخدام الـنظم العامليـة لسـواتل املالحـة      ،وإدارة خماطر الكوارث ،والطب البعدي

  .األساسية ومبادرة تكنولوجيا الفضاء ،ر املناخوتغيُّ ،الفضاء  وقانون ،علوم الفضاء األساسية
سيشـهد إدراج أولويـة مواضـيعية جديـدة      ٢٠١٥عام  إىل أنَّوأشارت اللجنة الفرعية   -٨

  .ع البيولوجي والنظم اإليكولوجية ومحايتهاعىن برصد التنوُّيف الربنامج ُت
وخـبري   شـؤون الفضـاء اخلـارجي    مـدير مكتـب   وأشـارت اللجنـة الفرعيـة أيضـاً إىل أنَّ      -٩

ثر تقليص املـوارد البشـرية يف املكتـب    الة املوارد، مبا يف ذلك أحب قد أبلغاهاالتطبيقات الفضائية 
زيادة املوارد البشرية من أجل التنفيـذ الكامـل   ضرورة الحظت اللجنة الفرعية و .على الربنامج
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املكتب لن يكون قادراً، بدون تلـك الزيـادة،    جملموعة األنشطة اليت سيضطلع هبا الربنامج، وأنَّ
يتعلــق بأهــداف التنميــة املســتدامة وخطــة   علــى تلبيــة الطلبــات املتزايــدة للــدول األعضــاء فيمــا 

  .٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 
مـوارد املكتـب، وال سـيما املـوارد البشـرية،       وأعربت بعض الوفـود عـن قلقهـا مـن أنَّ      -١٠
  .تكفيه ملواصلة تنفيذ واليته بالكامل  ال
    

    ٢٠١٤عام   - ١  
    ات العملاالجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلق    

باملوافقة على الربنامج التايل لالجتماعات والنـدوات وحلقـات   اللجنة الفرعية وصت أ  -١١
  :٢٠١٤العمل لعام 

 يف جمــالاجتمــاع األمــم املتحــدة للخــرباء بشــأن منــافع حمطــة الفضــاء الدوليــة    (أ)  
  شباط/فرباير؛ ٢٠و ١٩ يومييف فيينا الذي انعقد الصحة، 
شترك بني األمم املتحدة واملغرب حـول اسـتخدام تكنولوجيـا    املؤمتر الدويل امل  (ب)  

  نيسان/أبريل؛ ٤إىل  ١الرباط من يف الذي انعقد الفضاء يف إدارة املياه، 
ــوم الفضــاء       (ج)   ــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة والنمســا بشــأن عل واألمــم  الن
  ؛أيلول/سبتمرب ٢٤إىل  ٢٢من ، النمسا، سغراتيف  تاليت انعقد، املتحدة

 الفضـائية حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة         (د)  
يف تورونتو، كندا، مـن  اليت انعقدت االقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، وبشأن املنافع االجتماعية 

  أيلول/سبتمرب؛ ٢٨إىل  ٢٦
ــا ال      (ه)   ــدوة املشــتركة بــني األمــم املتحــدة واملكســيك بشــأن تكنولوجي فضــاء الن

  تشرين األول/أكتوبر؛ ٢٣إىل  ٢٠يف إنسينادا، املكسيك، من اليت انعقدت األساسية، 
منظمـة التعـاون الفضـائي    وحلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة والصـني       (و)  

تشـرين   ٢٠إىل  ١٧مـن  يف بـيجني  ، الـيت انعقـدت   بشـأن قـانون الفضـاء    آلسيا واحملـيط اهلـادئ  
  الثاين/نوفمرب؛

لقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة ومركز عبـد السـالم الـدويل للفيزيـاء     ح  )ز(  
يف الـيت انعقـدت   النظرية بشأن استخدام النظم العامليـة لسـواتل املالحـة يف التطبيقـات العلميـة،      

  كانون األول/ديسمرب. ٥إىل  ١، إيطاليا، من ترييسيت
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    املتعمِّقالزماالت الدراسية الطويلة األمد من أجل التدريب     
الصــناعة يف إيطاليــا وزارة وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للحكومــة اإليطاليــة    -١٢
، من خالل معهد البوليتكنيك يف تورينو ومعهد ماريو بويال العايل، وبالتعاون مـع  قدَّمتاني تالل

يف جسـتري  ربنـامج العاشـر للما  زمـاالت لل معهد غاليليو فرياريـس الـوطين للهندسـة الكهربائيـة،     
، يف أيلول/ســبتمرب ، الــذي اخُتــِتمجمــال الــنظم العامليــة لســواتل املالحــة والتطبيقــات املتصــلة هبــا

  .٢٠١٤يف تشرين األول/أكتوبر  ، الذي بدأنامج احلادي عشر للزماالتوللرب
ــة       -١٣ ــة الياباني ــديرها للحكوم ــة عــن تق ــة الفرعي ــت اللجن ــذواصــلملوأعرب ــامج  تها تنفي برن

ويلــة األمــد املشــترك بــني األمــم املتحــدة واليابــان بشــأن تكنولوجيــات الســواتل    الزمــاالت الط
  معهد كيوشو للتكنولوجيا.، بالتعاون مع النانونية

، بالتعــاون مــع جنحــتالــيت وأعربــت اللجنــة الفرعيــة عــن تقــديرها للحكومــة األملانيــة   -١٤
واملركــز األملــاين  نيعــة بــرميالتــابع جلام واجلاذبيــة الصــغريةمركــز تكنولوجيــا الفضــاء التطبيقيــة  

  .سقاطاإلبرج  جتاربأول دورة من سلسلة إجناز يف لشؤون الفضاء اجلوي، 
    

    ٢٠١٥عام   - ٢  
    االجتماعات واحللقات الدراسية والندوات ودورات التدريب وحلقات العمل    

االجتماعـــات و للملتقيـــاتأوصـــت اللجنـــة الفرعيـــة باملوافقـــة علـــى الربنـــامج التـــايل    -١٥
  :٢٠١٥وحلقات العمل لعام لندوات وا

واليابـان بشـأن طقـس الفضـاء حـول      حلقة العمل املشتركة بني األمم املتحدة   (أ)  
موضــوع "النــواتج العلميــة ونــواتج البيانــات املتأتِّيــة مــن أجهــزة املبــادرة الدوليــة بشــأن طقــس   

  ؛آذار/مارس ٦إىل  ٢، اليابان، من يف فوكووكااملزمع عقدها الفضاء"، 
حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الروسـي بشـأن تطبيقـات            )(ب  

إىل  ١٨النظم العاملية لسواتل املالحة، املزمع عقدها يف كراسنويارسك، االحتـاد الروسـي، مـن    
  أيار/مايو؛ ٢٢

ــم املتحــدة والنمســا بشــأن        (ج)   ــني األم ــدوة املشــتركة ب ــا  الن ــات تكنولوجي تطبيق
إىل  ١٤مـــن ، املزمـــع عقـــدها يف غـــراتس، النمســـا،  ر املنـــاخيف جمـــال تغيُّـــاملتكاملـــة  الفضـــاء

  أيلول/سبتمرب؛  ١٧
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 بشـأن مجهوريـة إيـران اإلسـالمية    حلقة العمـل املشـتركة بـني األمـم املتحـدة و       (د)  
، استخدام تكنولوجيـا الفضـاء لرصـد العواصـف الرمليـة واجلفـاف يف منطقـة الشـرق األوسـط         

  أيلول/سبتمرب؛ ٣٠إىل  ٢٦ من ،طهراناملزمع عقدها يف 
تكنولوجيـا الفضـاء   بشـأن  جنوب أفريقيـا  الندوة املشتركة بني األمم املتحدة و  ) (ه  
  أيلول/سبتمرب؛يف ، كيب تاون، جنوب أفريقيا، املزمع عقدها يف األساسية
حلقة العمل املشتركة بـني األمـم املتحـدة واالحتـاد الـدويل للمالحـة الفضـائية          (و)  

، القـدس ، املزمـع عقـدها يف   االقتصـادية وللمنـافع االجتماعيـة   كنولوجيا الفضـاء  بشأن تسخري ت
  ؛أكتوبر/تشرين األول ١١إىل  ٩من إسرائيل، 
ــا    حلقــة العمــل    (ز)   املشــتركة بــني األمــم املتحــدة وكوســتاريكا حــول تكنولوجي
  تشرين الثاين/نوفمرب؛ ١٣إىل  ٩، املزمع عقدها يف سان خوسيه، من البشريةالفضاء 
الفضـاء  : األمم املتحدة واإلمارات العربية املتحـدة املنتدى الرفيع املستوى بني   (ح)  

ــة واالقتصــادية املســتدامة   ــة االجتماعي ــاره حمركــا للتنمي يف ديب، اإلمــارات  ، املزمــع عقــدهباعتب
  ؛تشرين الثاين/نوفمرب ١٧إىل  ١٥العربية املتحدة، من 

تكنولوجيــا بشــأن تســخري  كينيــاشــتركة بــني األمــم املتحــدة وحلقــة العمــل امل  )ط(  
يف ، كينيـا ، املزمـع عقـدها يف   ع البيولـوجي دارة احليـاة الربيـة ومحايـة التنـوُّ    إل اتطبيقاهتـ الفضاء و

  ؛تشرين الثاين/نوفمرب
 ، املزمـع عقـده  الدويل بشأن نظم سواتل املالحة العامليةاألمم املتحدة اجتماع   )ي(  

  .ديسمرب/كانون األول ١٨إىل  ١٤من  فيينايف 
    

    التعاون اإلقليمي واألقاليمي  - باء  
الحظـت اللجنــة الفرعيــة أنَّ اجلـدول الــزمين لــدورات الدراسـات الُعليــا الــيت تســتغرق      -١٦

، واليت تقدِّمها املراكز اإلقليمية لتدريس علوم وتكنولوجيـا  ٢٠١٤-٢٠١٢تسعة أشهر للفترة 
ــم   ــبة إىل األمــ ــاء، املنتســ ــائية       الفضــ ــات الفضــ ــبري التطبيقــ ــر خــ ــق بتقريــ ــد أُرِفــ ــدة، قــ املتحــ

)A/AC.105/1085.(املرفق الثالث ،  
ديـد لتـدريس علـوم وتكنولوجيـا     اجلقليمـي  اإلركـز  افتتـاح امل اللجنة الفرعية الحظت و  -١٧

. كمـا الحظـت   مقره يف جامعة بايهانغ يف بيجني يقعو، الفضاء يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ
  .رعية التزام احلكومة الصينية بدعم عمل ذلك املركزاللجنة الف
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، ٦٨/٧٥واستذكرت اللجنة الفرعية أنَّ اجلمعية العامة كانت قد أكَّـدت، يف قرارهـا     -١٨
أمهية التعاون على الصعيدين اإلقليمي واألقـاليمي يف جمـال األنشـطة الفضـائية ملسـاعدة الـدول       

ة يف حتقيـق أهــداف إعــالن األمــم املتحــدة بشــأن  علـى تنميــة قــدراهتا يف جمــال الفضــاء واملســامه 
الصـدد أمهيـة مشـاركة املـرأة علـى قـدم املسـاواة مـع         ذلك األلفية، كما كانت قد الحظت يف 

  .الرجل يف مجيع ميادين العلوم والتكنولوجيا
العشـرين للملتقـى اإلقليمـي لوكـاالت     احلاديـة و والحظت اللجنـة الفرعيـة أنَّ الـدورة      -١٩

كــانون األول/ديســمرب  ٥إىل  ٢مــن طوكيــو ُعقــدت يف قــد ســيا واحملــيط اهلــادئ الفضــاء يف آ
د عقَقفزة حنو املرحلة التاليـة: تقـدمي أفكـار وحلـول مبتكـرة". وسـتُ      ، وكان موضوعها "٢٠١٤
  .٢٠١٥للملتقى يف بايل، إندونيسيا، عام  العشرونو الثانيةالدورة 

جمللـس منظمـة التعـاون الفضـائي     الثـامن   االجتمـاع  والحظت اللجنة الفرعيـة أيضـاً أنَّ    -٢٠
ض عرِواسـتُ  ،٢٠١٤سـبتمرب  /أيلول ٢٥و ٢٤ي يومباكستان آلسيا واحمليط اهلادئ قد ُعقد يف 

  ز يف مشاريع منظمة التعاون الفضائي آلسيا واحمليط اهلادئ.م احملَرالتقدُّفيه 
ألمريكيــة الســادس املعــين  تــة ملــؤمتر القــارة ا والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ األمانــة املؤقَّ   -٢١

ة يف تنفيـذ إعـالن باتشـوكا، الـذي اعُتمـد يف املـؤمتر السـادس، الـذي ُعقـد يف          بالفضـاء مسـتمرَّ  
  .٢٠١٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩إىل  ١٥باتشوكا، املكسيك، من 

مـن اجلهـات املاحنـة خـالل      اسـُتِلمت املسـامهات النقديـة الـيت    باللجنـة الفرعيـة    غتبِلوأُ  -٢٢
عت الدول األعضاء على تقـدمي املزيـد مـن الـدعم بغيـة حتقيـق أهـداف        جِّوُش ،املاضية السنوات

  علوم وتكنولوجيا الفضاء.جمال دعم تنمية القدرات يف اجملتمع الدويل يف 
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - عاشراً  
ملعنــون "اســتخدام مصــادر مــن جــدول األعمــال ا ١٢نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد   -٢٣

  .٦٩/٨٥لقرار اجلمعية العامة  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"، وفقاً
لو الصني والواليات املتحـدة وفنــزويال   من جدول األعمال ممثِّ ١٢م يف إطار البند وتكلَّ  -٢٤

ي. ـوالكاريبـ  عن جمموعة دول أمريكـا الالتينيـة   ل شيلي نيابةًالبوليفارية)، وكذلك ممثِّ-(مجهورية
  كلمات تتعلق هبذا البند. لو دول أعضاء أخرى أيضاًوأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثِّ

عت اللجنة الفرعيـة الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى بـدء تنفيـذ إطـار          وشجَّ  -٢٥
ــة يف الفضــاء اخلــارجي      ــدرة النووي ــان اخلــاص بتطبيقــات مصــادر الق ــذ األم  ه، أو مواصــلة تنفي

)A/AC.105/934.(  
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الـيت تنطـوي علـى     بعثـات الر تنفيـذ  إطار األمان سوف ييسِّ وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ  -٢٦
د األطـراف بـني الـدول واملنظمـات     علـى أسـاس ثنـائي ومتعـدِّ     استخدام مصادر القدرة النوويـة 

علـى نطـاق   احلكومية الدولية. كما رأى الوفد الذي أبـدى هـذا الـرأي أنَّ تنفيـذ إطـار األمـان       
ق ث وُتطلَـ واسع سوف ُيطمئن اجملتمع العاملي إىل أنَّ تطبيقات مصـادر القـدرة النوويـة ُتسـتحدَ    

  م على حنو آمن.وُتستخَد
جملاهبـة التحـديات    وأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ إطار األمان، بشكله احلـايل، غـري كـافٍ     -٢٧

ارجي، وأنــه ال ينبغــي الســماح الــيت يفرضــها اســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــ 
آثـار   بنشر مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، مبا يشمل املدارات األرضـية، حيـث إنَّ  

د إطـار حمـدَّ   وال يوجـد أيُّ  م بعـدُ استخدام مصادر القـدرة النوويـة علـى البشـرية والبيئـة مل تقـيَّ      
 الــةًفعَّ الــيت ميكــن أن تعــاجل معاجلــةً لتبيــان املســؤوليات واســتحداث األدوات التقنيــة والقانونيــة 

  احلاالت اخلطرية اليت قد تنشأ بسبب املمارسات غري السليمة.
لتقـدمي اإلرشـادات    وكافيـاً  شامالً ر أساساًوأُعرِب عن رأي مفاده أنَّ إطار األمان يوفِّ  -٢٨

ــة املختصــة بالفضــاء     ــة الدولي يل تطــوير وتشــغ مــن أجــلللــدول األعضــاء واملنظمــات احلكومي
 . ورأى ذلـك الوفـد أيضـاً   آمنـة يف الفضـاء بطريقـة   ا تطبيقات مصادر القدرة النووية اخلاصـة هبـ  

االلتزام بإطار األمان ومقاصد املبـادئ املعنيـة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء         أنَّ
وويــة مة ملصــادر القــدرة النالبعثــات املســتخِد أنَّإىل االطمئنــان يرفعــان مــن مســتوى اخلــارجي 

  سوف تكون آمنة.
بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ احلكومــات تتحمَّــل مســؤولية دوليــة عمَّــا  ت وأعربــ  -٢٩

تقوم به املنظمات احلكومية وغري احلكومية مـن أنشـطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مصـادر        
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وأنَّ هذه املسألة تعين كل البشرية.

التفاعـل بـني اللجنـة    وهنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن التنسـيق       عن رأي مفـاده أنَّ ب عرِوأُ  -٣٠
د مـة حتـدِّ  الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة ملزِ     

مسؤولية الدول عن استخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، ومـن أجـل إجـراء         
لوسـائل الكفيلـة باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف أنشـطة الفضـاء اخلـارجي         بل واحبوث بشأن السُّـ 

  على النحو األمثل أو إجياد بدائل هلا.
ينبغي احلد من استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء  ه وأُعرِب عن رأي مفاده أن  -٣١

ض وأنــه إذا كانــت مصــادر القــدرة النوويــة ضــرورية إلرســال بعــ   ،اخلــارجي بقــدر املســتطاع
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ر غ السـتخدامها يف املـدارات األرضـية الـيت تتـوفَّ     البعثات فيما بني الكواكب، فال يوجـد مسـوِّ  
  وثبتت كفاءهتا. بشأهنا مصادر أخرى للطاقة أكثر أماناً

ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االعتبـار السـتخدام       ه وأعربت بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـ     -٣٢
ة من أجل معاجلـة مشـكلة حـاالت التصـادم احملتملـة      مصادر القدرة النووية يف املدارات األرضي

إىل الغـالف اجلـوي    ادر، وكذلك احتمال عودهتـا َعَرضـي  بني األجسام اليت تستخدم هذه املصا
لألرض. ورأت تلك الوفود أنه ينبغي زيادة االهتمام هبذا األمر من خالل وضـع اسـتراتيجيات   

جيع علـى اعتمـاد معـايري ملزمـة، وكـذلك      مناسبة وخطط طويلة األمد ولـوائح تنظيميـة والتشـ   
  إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  

وأُعرِب عن رأي مفاده ضرورة تشجيع الـدول الـيت تسـتخدم مصـادر القـدرة النوويـة         -٣٣
مارســات يف الفضــاء اخلــارجي علــى تبــادل خرباهتــا املتعلقــة بأمــان مصــادرة القــدرة النوويــة وامل

الفضلى يف هذا اجملال، من خالل عـروض إيضـاحية تقنيـة ُتقـدَّم إىل اللجنـة الفرعيـة، حيـث إنَّ        
  ل دليالً على الوفاء بااللتزامات الوطنية بالسالمة.هذا التبادل ميثِّ

ينبغـي  خطة عمل الفريق العامل املتعددة السـنوات  أهداف  أنَّب عن رأي مفاده عرِوأُ  -٣٤
قانون الدويل وميثاق األمم املتحدة ومعاهدات األمم املتحـدة ومبادئهـا املتعلقـة    أن تتوافق مع ال

بالفضاء اخلـارجي، وخصوصـاً معاهـدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان استكشـاف          
  .واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

ــرب و  -٣٥ ــه ي  أيضــاً أُع ــاده أن ــن رأي مف ــدول األعضــاء يف اختــاذ      ع ــع ال ــراك مجي ــي إش نبغ
ــة بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة وإطــار      القــرارات ويف حتديــد املســائل والتحــديات املقترن

الفريـق العامـل.    من شأن تلـك املشـاركة أن تكفـل النجـاح يف تنفيـذ خطـة عمـل        األمان، وأنَّ
ن تكون مجيع قرارات الفريـق  من الضروري أ الوفد الذي أعرب عن ذلك الرأي أنَّ ىكما رأ
  وافقة اللجنة الفرعية.مبمتاماً  مرهونةالعامل 
، عـاود الفريـق العامـل املعـين باسـتخدام مصـادر       ٦٩/٨٥وفقاً لقـرار اجلمعيـة العامـة    و  -٣٦

ــام أ. هاربيســون           ــة س ــد حتــت رئاس ــاد مــن جدي ــة يف الفضــاء اخلــارجي االنعق ــدرة النووي الق
  فريق العامل [...] جلسات.املتحدة). وقد عقد ال  (اململكة

ــة، يف جلســتها      -٣٧ ــة الفرعي ــرَّت اللجن ــودة يف  [...]وأق ــر   [...]املعق شــباط/فرباير، تقري
  .الفريق العامل

  


