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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية
  اللجنة الفرعية القانونية

  الدورة الرابعة واخلمسون
  ٢٠١٥أبريل /نيسان ٢٤-١٣ فيينا،

     
      مشروع التقرير

استعراض املبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية  - ثامناً 
    الفضاء اخلارجي وإمكانية تنقيحها  يف
مــن جــدول  ٩، نظــرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد  ٦٩/٨٥بقــرار اجلمعيــة العامــة  عمــالً  -١

األعمال، املعنـون "اسـتعراض املبـادئ ذات الصـلة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء          
  اخلارجي وإمكانية تنقيحها"، كموضوع/بند منفرد للمناقشة.

كندا واملكسيك وهولنـدا  البوليفارية) و-مجهورية كوريا وفرتويال (مجهوريةلو وألقى ممثِّ  -٢
عـن   من جـدول األعمـال. وتكلَّـم ممثِّـل شـيلي نيابـةً       ٩كلمات يف إطار البند والواليات املتحدة 

لو دول يب. كما ألقى ممثِّـعن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاري والصني، ونيابةً ٧٧جمموعة الـ
  تبادل العام لآلراء.أعضاء أخرى كلمات تتعلق هبذا البند أثناء ال

وأشارت اللجنة الفرعية إىل أنَّ إطار األمـان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف         - ٣
ــا     A/AC.105/934الفضــاء اخلــارجي (  ــة يف دورهت ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــه اللجن ــذي اعتمدت )، ال

يف األغـراض السـلمية يف    ، وأقرَّته جلنة استخدام الفضـاء اخلـارجي  ٢٠٠٩السادسة واألربعني، عام 
  م ملحـــوظ يف التعـــاون الـــدويل ، قـــد مســـح بـــإحراز تقـــد٢٠٠٩ُّدورهتـــا الثانيـــة واخلمســـني، عـــام 

علــى ضــمان أمــان اســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي، وَســهَّل تطــوير قــانون    
  الفضاء الدويل.
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عمـل املتعـدِّدة السـنوات للفريـق     والحظت اللجنة الفرعية القانونية بارتياح متديد خطة ال  -٤
ــام        ــىت عـ ــارجي حـ ــاء اخلـ ــة يف الفضـ ــدرة النوويـ ــادر القـ ــتخدام مصـ ــين باسـ ــل املعـ  ٢٠١٧العامـ

)A/AC.105/1065 ٩، املرفق الثاين، الفقرة.(  
وأَعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ من واجب الدول وحدها دون غريها، بصرف   -٥

أو االقتصــادي أو العلمــي أو الــتقين، أن تشــارك يف    النظــر عــن مســتوى تطوُّرهــا االجتمــاعي     
 أن تكيِّـف واألنشطة التنظيمية املرتبطـة باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي،        

الوطنيــة لــتالئم املعــايري الدوليــة ذات الصــلة. ورأت تلــك الوفــود أيضــاً أنَّ احلكومــات  اتشــريعاهت
املنظمــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة مــن أنشــطة وطنيــة  عمَّــا تقــوم بــه  دوليــةً تتحمَّــل مســؤوليةً

تنطوي على استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، وأنَّ هـذه األنشـطة جيـب أن       
  تكون نافعةً للبشرية، ال ضارَّةً هبا.

ــه ينبغــي أن يُ      -٦ ــاده أن ــود عــن رأي مف ــادئ املتصــلة   وأعــرب بعــض الوف ــاد النظــر يف املب ع
بغيـة وضـع   ) ٤٧/٦٨(قرار اجلمعية العامـة  در القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي باستخدام مصا

  ا الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.قانوني ر إطاراًمعايري دولية ملزمة توفِّ
وأعرب بعض الوفـود عـن رأي مفـاده أنـه ال مسـوِّغ لتنقـيح املبـادئ املتصـلة باسـتخدام            -٧

  النووية يف الفضاء اخلارجي. مصادر القدرة
عرب بعض الوفود عن رأي مفـاده أنَّ هنـاك حاجـة إىل زيـادة التنسـيق والتفاعـل بـني        وأ  -٨

وضع إطار ُملزِم قانوناً ترويج لاللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل ال
  .ستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيبشأن ا

إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة      وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ  -٩
  ا إىل اللجنة الفرعية القانونية من أجل دراسته.م رمسيالنووية يف الفضاء اخلارجي ينبغي أن ُيقدَّ

  مــن الــالزم وجــود تفاعــل مناســب بــني       وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ      -١٠
لفرعيتني من أجل وضع استراتيجيات، وخطـط طويلـة األجـل، وقواعـد تنظيميـة ذات      اللجنتني ا

صلة باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي، مـع مراعـاة التوصـيات الـواردة يف          
  إطار األمان.

وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أن يـوىل مزيـد مـن االهتمـام السـتخدام مصـادر             -١١
 الفضاء اخلارجي، وخصوصا يف املدار الثابت بالنسـبة إىل األرض ويف الغـالف   القدرة النووية يف

اجلوي املنخفض لألرض من أجل معاجلـة اجلوانـب القانونيـة ملشـكلة االصـطدامات احملتملـة بـني        
دة بالقدرة النووية يف املدار واحلوادث أو حاالت الطوارئ الـيت ميكـن أن   األجسام الفضائية املزوَّ
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، وما ينجم اإىل الغالف اجلوي لألرض وأثرها على سطحه ضاًَردة هذه األجسام َعتنشأ عن عو
  .اإليكولوجي لنظاماعن ذلك من عواقب على صحة الناس وحياهتم وعلى 

عــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االهتمــام للمســائل     وأ  -١٢
دة مبصـادر قـدرة نوويـة يف املـدارات األرضـية،      املزوَّ ات الساتليةانونية املرتبطة باستخدام املنصَّالق

مبا يف ذلك املدار الثابـت بالنسـبة لـألرض، نظـراً ملـا يبلَّـغ عنـه مـن أعطـال واصـطدامات تعـرِّض            
مـن الضـروري مناقشـة إدراج مبـادئ      البشرية ملخاطر جسـيمة. واعتـربت تلـك الوفـود أيضـا أنَّ     

أمان استخدام مصادر الطاقة النووية وتكييفها لـتالئم  حتسني األحكام املتعلقة ب دف إىلهتجديدة 
ات هبدف التشجيع علـى  ق يف دراسة استخدام هذه املنصَّالتكنولوجيات اجلديدة، وكذلك التعمُّ

  وضع قواعد ملزمة قانونا.
قدر املستطاع من اسـتخدام مصـادر    وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه جيب احلدُّ  -١٣

إىل تقييم دقيق لألمان بغية هذا االستخدام الفضاء اخلارجي، وينبغي أن يستند القدرة النووية يف 
  ض عموم الناس حلوادث اإلشعاع الضار أو املواد املشعة.تقليل خماطر تعرِّ

وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنــه ينبغــي تعــديل املبــادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القــدرة      -١٤
(املبـادئ التوجيهيـة واملعـايري املتعلقـة بأمـان       ٣ف من املبدأ النووية يف الفضاء اخلارجي، بأن ُتحذَ

ــان    ــان الفرعيت ــاعالت    ٣و‘ ٣‘(أ)  ٢االســتخدام)، الفقرت ــان تشــريان إىل اســتخدام املف (أ)، اللت
  النووية واملولِّدات العاملة بالنظائر املشعَّة يف املدارات األرضية.

اخلــرباء، والصــناعة، واألوســاط   مــن الضــروري إشــراك    عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ  وأُ  -١٥
األكادميية والسلطات املختصة يف وضع املعايري ذات الصلة باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف    

  الفضاء اخلارجي.
ه ميكــن النظــر يف إنشــاء فريــق مســتقل الســتعراض األمــان   عــرب عــن رأي مفــاده أنَّــ وأُ  -١٦

  يف الفضاء اخلارجي. النووي من أجل تنظيم استخدام مصادر القدرة النووية
وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّــه ال ينبغــي الســماح باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف      -١٧

الفضاء اخلارجي إالَّ يف حال إيفاد بعثات إىل الفضاء السـحيق وبعـد النظـر يف اسـتخدام مصـادر      
  القدرة األخرى ورفضها.

بديلـة ُتغـين    درةقـ أجل إجياد مصـادر  ه ينبغي إجراء حبوث من وأعرب عن رأي مفاده أنَّ  -١٨
  عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
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استعراض اآلليات الدولية للتعاون يف جمال استكشاف الفضاء   - حادي عشر
    اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية

مـن جـدول    ١٢، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد     ٦٩/٨٥عمالً بقـرار اجلمعيـة العامـة      -١٩
األعمــال، املعنــون "اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي    
واستخدامه يف األغراض السلمية"، كبند مندرج ضمن إطار خطة عملها اخلمسية (انظـر الفقـرة   

ك، واصـلت اللجنـة الفرعيـة يف عـام     ). ووفقاً خلطة العمل تلـ A/AC.105/1003من الوثيقة  ١٧٩
  إجراء تبادل للمعلومات بشأن جمموعة آليات التعاون الدويل القائمة يف جمال الفضاء. ٢٠١٥
ومجهورية كوريا والصني وفرنسـا واملكسـيك وهولنـدا والواليـات      لو اجلزائرثِّوألقى مم  -٢٠

لـو دول أعضـاء   ثِّما ألقى مممن جدول األعمال. ك ١٢، كلمات يف إطار البند املتحدة واليابان
  أخرى كلمات بشأن هذا البند أثناء التبادل العام لآلراء.

نيســان/أبريل، عقـــد   ١٣املعقــودة يف   ٨٩٦وعــاودت اللجنــة الفرعيــة، يف جلســـتها      -٢١
اجتماع فريقها العامل املعين باستعراض اآلليـات الدوليـة للتعـاون يف جمـال استكشـاف الفضـاء       

 األغــراض الســلمية، برئاســة سيتســوكو أوكــي (اليابــان). واعتمــدت اخلــارجي واســتخدامه يف
الفريـق   ة، تقرير رئيسـ ٢٠١٥اللجنة الفرعية يف جلستها [...] املعقودة يف [...] نيسان/أبريل 

  ذا التقرير.هبالعامل، الوارد يف املرفق الثالث 
  وكانت الوثائق التالية معروضة على اللجنة:  -٢٢

ــذكِّ  (أ)   ــن األمـ ــال      رة مـ ــاون يف جمـ ــة للتعـ ــات الدوليـ ــتعراض اآلليـ ــن اسـ ــة عـ مانـ
استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية، تتضمن املعلومات الـواردة مـن   

  )؛A/AC.105/C.2/107اليابان وإسبانيا (
ورقــة غرفــة اجتماعــات بشــأن اســتعراض اآلليــات الدوليــة للتعــاون يف جمــال      (ب)  

واستخدامه يف األغراض السلمية، تتضمَّن املعلومات الـواردة مـن    استكشاف الفضاء اخلارجي
  )؛A/AC.105/C.2/2015/CRP.14( النمسا

رة مــن األمانــة بشــأن تصــنيف اآلليــات كِّن مــذمَّورقــة غرفــة اجتماعــات تتضــ  (ج)  
الدوليــة للتعــاون يف جمــال استكشــاف الفضــاء اخلــارجي واســتخدامه يف األغــراض الســلمية         

)A/AC.105/C.2/2015/CRP.15؛(  
  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية التالية:  -٢٣
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الوكالة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلوي: مناذج من اآلليـات الدوليـة للتعـاون    "  (أ)  
  ل اليابان؛ممثِّ قدَّمه ،يف جمال استكشاف الفضاء اخلارجي واستخدامه يف األغراض السلمية"

اد هنج وإطار دوليني ألنشطة تطـوير جديـدة علـى علـوٍّ دون     "احلاجة إىل اعتم  (ب)  
  مه املراقب عن الرابطة الدولية لتعزيز األمان يف الفضاء.دَّكيلومتر"، ق ٢٠٠
سـاع مـدى اآلليـات املسـتخدمة يف التعـاون يف جمـال الفضـاء        والحظت اللجنة الفرعية اتِّ  -٢٤

رات ومـذكِّ  ؛ألطـراف وثنائيـة ملزمـة قانونـاً    وتنوعها وأمهية عناصرها، إذ تشمل اتفاقات متعددة ا
تقنيــة غــري ملزمــة قانونــاً؛ وآليــات تنســيق متعــدِّدة   مبــادئ توجيهيــةوتفــاهم؛ وترتيبــات ومبــادئ 

مشغِّلو النظم الفضائية لتنسيق تطوير تطبيقـات تلـك الـنظم مبـا يعـود بـالنفع       عني هبا األطراف يست
عة من املنتديات الدوليـة واإلقليميـة، منـها    وطائفة متنوِّعلى البيئة والتنمية وأمن البشرية ورفاهها؛ 

مــؤمتر القيــادات األفريقيــة بشــأن تســخري علــوم وتكنولوجيــا الفضــاء ألغــراض التنميــة املســتدامة، 
وامللتقـى اإلقليمـي لوكـاالت الفضــاء يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ومنظمــة التعـاون الفضـائي آلســيا         

  ألوروبية، ومؤمتر القارة األمريكية املعين بالفضاء.واحمليط اهلادئ، ووكالة الفضاء ا
ي دوراً إجيابيــا يف تشــجيع وأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّــه ينبغــي للجنــة الفرعيــة أن تــؤدِّ  -٢٥

التعاون الدويل وذلـك مـن أجـل تعزيـز تصـميم نظـام التعـاون الـدويل واسـتحداث آليـة تعـاون            
  ادة القانون يف الفضاء اخلارجي.فعَّالة وعملية بغية صون السالم واألمن وسي

جوانــب معيَّنــة مــن استكشــاف   بشــأنوأُعــرِب عــن رأي مفــاده أنَّ املبــادرات الدوليــة للتعــاون    - ٢٦
الفضاء اخلارجي واستخدامه، كرصد األرض واملالحة العاملية مـثالً، مصـمَّمة لغـرض التوحيـد     

ممَّا يشجِّع  ،التآزر إىل أقصى حدٍّ بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف جمال الفضاء بغية زيادة روابط
مبـا يف ذلـك    ،على التشاُرك يف املعلومات ويعزِّز االستفادة من التطبيقات واخلـدمات الفضـائية  

  يف البلدان النامية.
مـــن املهـــم أن يـــوىل االعتبـــار، حســـب   نَّالوفـــود عـــن رأي مفـــاده أ وأعـــرب بعـــض  -٢٧

وغـري ذلـك مـن    التكنولوجيـا، وبنـاء القـدرات    واملعـارف  نقـل  سبل الكفيلة بتيسري االقتضاء، لل
إىل الفضـاء  وصـول  مـن ال مـن النـاس   ى متكـني املزيـد مـن البلـدان و    كيمـا يتسـنَّ  ، التعاونسائل و

  قتصادية.الجتماعية واالا وأحواهلم بالنفع على رفاههماخلارجي مبا يعود 
أن يستند إىل مفهـوم  التعاون الدويل يف جمال الفضاء ينبغي  أنَّعرب عن رأي مفاده وأُ  -٢٨

التنميــة الشــاملة للجميــع، ممَّــا مــن شــأنه أن ميكِّــن مجيــع الــدول، بصــرف النظــر عــن مســتوى     
  ية من استخدام التطبيقات الفضائية.تطوِّرها االقتصادي، من االستفادة من املنافع املتأتِّ
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آليـات التعـاون    نَّأ العمليـة املمارسـة   ن مـن ه تبـيَّ نَّوأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أ  -٢٩
الــدويل يف جمــال الفضــاء وتعزيــز مبــدأ ســيادة القــانون يف الفضــاء اخلــارجي أمــور متكاملــة          

للنهوض بسيادة القانون يف الفضاء اخلـارجي، يف حـني   مهمة التعاون الدويل وسيلة ف ؛بطبيعتها
ه أنَّـ  أيضـاً الـة للتعـاون الـدويل. واعتـرب ذلـك الوفـد       فعَّ مؤسسيةً ر مبدأ سيادة القانون ضمانةًيوفِّ

يف التمـاس   ِجتـدَّ أن ، ويف هـذا السـياق   أن تضـطلع بـدور قيـادي    القانونيـة  ينبغي للجنـة الفرعيـة  
  من أجل كفالة التنفيذ الفعال ملبادئ التعاون الدويل.، هاوتقييمعملية آليات التعاون ال

ــدويل     وأ  -٣٠ ــاون ال ــاده أنَّ التع ــود عــن رأي مف أساســاً ضــروريا   لُّســيظعــرب بعــض الوف
لتحدِّيات اجلديدة، مثل ضـمان اسـتدامة األنشـطة الفضـائية يف األمـد البعيـد وتعزيـز        للتصدي ل

  ميع البلدان.جلالسالم واألمن حتقيقاً للتنمية املستدامة 
األنشــطة الفضــائية ســتظل تســاعد جمــال والحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ آليــات التعــاون يف   - ٣١

الفضـائية، وستسـهم يف مواصـلة تعزيـز التعـاون       الدولَ على فهم خمتلف هنـوج التعـاون يف األنشـطة   
رت اللجنـة  الدويل يف جمال استكشـاف الفضـاء اخلـارجي واسـتخدامه يف األغـراض السـلمية. وذكَّـ       

آخر سنة ُيبحث فيها هذا البنـد   ،وفقاً خلطة عملها، ، وهي٢٠١٧، يف هذا الصدد، بأنَّ سنة جمدَّداً
  معاهدة الفضاء اخلارجي.عتماد اخلمسني المن جدول األعمال، ستصادف الذكرى السنوية 

  


