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110220    110220    V.20-01075 (A) 

*2001075*  

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

       ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
      مشروع التقرير    

      مةمقدِّ  -أوًال  
    الكلمات العامة  -دال  

ــــــي،   -١ ألقى ممثِّلو الدول األعضــــــاء التالية كلمات أثناء التبادل العام لآلراء: االحتاد الروس
-إســـــبانيا، أســـــتراليا، إســـــرائيل، أملانيا، اإلمارات العربية املتحدة، إندونيســـــيا، إيران (مجهورية

تركيا، تشيكيا، الربتغال، بولندا، بريو، تايلند، الربازيل، اإلسالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، 
اجلزائر، اجلمهورية الدومينيكية، مجهورية كوريا، جنوب أفريقيا، رومانيا، ســـنغافورة، ســـويســـرا، 
شــيلي، العراق، فرنســا، الفلبني، فنلندا، كازاخســتان، كندا، كوبا، كوســتاريكا، كولومبيا، كينيا، 

نيوزيلندا، اهلند، الواليات  لكسمربغ، مصر، املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة، النمسا، نيجرييا،
املتحدة، اليابان. وألقى كلمة أيضـــًا كلٌّ من ممثل جنوب أفريقيا نيابة عن جمموعة الدول األفريقية، 

والصــــــني. وألقى املراقب عن االحتاد األورويب كلمة. وألقى  ٧٧وممثل مصــــــر نيابة عن جمموعة ال
املراقبون عن منظمة  إضافيةأيضًا. وألقى كلمات املراقب عن املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية كلمة 

 عد لدول مشال أفريقياقليمي لالســتشــعار عن ُبإلاملركز اوالتعاون الفضــائي آلســيا واملحيط اهلادئ، 
، واألكادميية For All Moonkindووكالة الفضــــاء األوروبية، واملرصــــد اجلنويب األورويب، ومنظمة 

الفضــائية، واالحتاد الدويل للمالحة الفلكية، واجلمعية الدولية للمســح التصــويري الدولية للمالحة 
عد، واجلامعة الدولية للفضاء، ورابطة القرية القمرية، واملجلس االستشاري جليل واالستشعار عن ُب

  الفضاء، واالحتاد اجلامعي الدويل للهندسة الفضائية، ورابطة أسبوع الفضاء العاملي. 
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  اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحيَّة العلمية والتقنية التالية: واستمعت  -٢
املعقود يف  -فرع البحر األبيض املتوســط  :٢٠١٩"املنتدى الفضــائي الدويل لعام   (أ)  

  رجييو كاالبريا (إيطاليا)"، قدَّمه ممثل إيطاليا؛
  النمسا؛ ةه ممثِّلت"منتدى الفضاء العاملي"، قدَّم  (ب)  
عاون يف جماالت العلم والتعليم "جامعة   (ج)   باكو احلكومية: إجنازات ومنظورات للت

  واالبتكار"، قدَّمه ممثل أذربيجان؛
  "أهم إجنازات برنامج علوم الفضاء الروسي"، قدَّمه ممثل االحتاد الروسي؛  (د)  
: الفضاء ٢٠٣٠الفضاء عام خطة ’"مشروع فريق اجلامعة الدولية للفضاء املعنون   )(ه  

  ، قدَّمته املراقبة عن اجلامعة الدولية للفضاء؛‘"أجل املستقبل، الفضاء للجميعمن 
  "نتائج أعمال فريق الهاي الدويل العامل املعين باملوارد الفضائية"، قدَّمه ممثال هولندا؛  (و)  
)"، CONFERS( اخلدمةلتقاء واال"معلومات حمدَّثة عن االحتاد املعين بتنفيذ عمليات   (ز)  

  ممثل الواليات املتحدة؛قدَّمه 
"حتالف الســالمة الفضــائية يف ســياق التعاون الدويل يف جمال الفضــاء"، قدَّمه ممثل   (ح)  

  الواليات املتحدة؛
ستكشاف القمر الصادرة عن رابطة القرية   (ط)   سة االستقصائية العاملية بشأن ا "الدرا

  القمرية"، قدَّمه املراقبان عن رابطة القرية القمرية؛
  "، قدَّمه ممثِّل اليابان؛Kibo"التعاون الفضائي باستخدام وحدة التجارب اليابانية   (ي)  
االحتاد اجلامعي الدويل ’ روعف :"طريقة جديدة للتعاون الدويل يف جمال الفضــــــاء  (ك)  

  يف اجلامعات"، قدَّمه املراقب عن االحتاد اجلامعي الدويل للهندسة الفضائية؛‘ للهندسة الفضائية
د املقبل يف قؤية امللتقى االقليمي لوكاالت الفضــاء يف آســيا واملحيط اهلادئ للع"ر  (ل)  

  منطقة آسيا واملحيط اهلادئ"، قدَّمه ممثل اليابان؛
"، ٢٠١٩"معلومات حمدَّثة عن بعثات املؤســـســـة اهلندية ألحباث الفضـــاء يف عام   (م)  

  قدَّمه ممثِّل اهلند؛
سواتل النانونية والتدريب يف إطار   (ن)   "مبادرة املؤسسة اهلندية ألحباث الفضاء لتجميع ال

  بناء السواتل النانوية"، قدَّمه ممثِّل اهلند؛على ي ): برنامج اهلند التدريبUNNATIاليونيسبيس (
  "مبادرة ناسا خلدمات احلموالت القمرية التجارية"، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛  (س)  
  "، قدَّمه ممثل اهلند؛٢-املركبة املدارية شاندراياندراسة القمر من على منت "  (ع)  
): Gaganyaan‘ (غاغانيان’املركبة  - "برنامج اهلند للرحالت الفضــــــائية املأهولة  (ف)  

  معلومات حمدَّثة"، قدَّمه ممثِّل اهلند؛
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جنة الدولية املعنية "برنامج اهلند للمالحة الســــــاتلية واالجتماع الرابع عشــــــر لل  (ص)  
  بالنظم العاملية لسواتل املالحة"، قدَّمه ممثل اهلند.

رئيســـًة لفترة ســـنتني تبدأ يف (ســـويســـرا) بت اللجنة الفرعية بانتخاب ناتاليا أرشـــينار ورحَّ  -٣
. وأعربت اللجنة الفرعية عن تقديرها للرئيســـــــة املنتهية واليتها، بونتشــــــو ماروبينغ ٢٠٢٠ عام

  قيادهتا ومسامهتها يف تعزيز إجنازات اللجنة الفرعية خالل فترة واليتها.حسن )، على أفريقيا (جنوب
شــباط/فرباير، ألقت رئيســة اللجنة الفرعية كلمة قدمت  ٣، املعقودة يف ٩١٥ويف اجللســة   -٤

لعمل اللجنة الفرعية يف دورهتا الســـابعة واخلمســـني. وشـــددت على تفرُّد جلنة  مًالفيها عرضـــًا جم
العاملية  م الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية وأمهيتها بوصـــفها اهليئة احلكومية الدوليةاســـتخدا
دت أن العالقات بني الدول اليت ترتاد الفضـــاء والدول املكرســـة لشـــؤون الفضـــاء. وأكَّ الرئيســـية

 البلدان املســتجدة يف جمال الفضــاء والزيادة يف التعاون الدويل واملســامهات املقدمة لبناء القدرات يف
تعزيز التنســيق والتعاون  بات . ولذلك،اتية لتحقيق التقدمؤظروفا مالنامية، هيأت على مر الســنني 

ــتخدام تكنولوجيات وتطبيقات الفضــاء  بني مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال الفضــاء والتوســع يف اس
. ٢٠٣٠وتنفيذ خطة التنمية املســــتدامة لعام لتعزيز النمو االقتصــــادي املطرد  مقومني أســــاســــيني

الوقت نفســه، فإن زيادة املشــاركة يف األنشــطة الفضــائية ســوف تولد حتديات جديدة ينبغي  ويف
  .للجنة واللجنة الفرعية التصدي هلا

ت فيها ويف اجللســة نفســها، ألقت مديرة مكتب شــؤون الفضــاء اخلارجي كلمة اســتعرضــ  -٥
العمل الذي أجنزه املكتب منذ الدورة الســادســة واخلمســني للجنة الفرعية، مبا يف ذلك إســهامه يف 

احلكومية حتقيق أهدف التنمية املســـتدامة، وتزايد حتالفات العمل مع املنظمات واهليئات احلكومية و
لويات احلالية الدولية وغري احلكومية، وكذلك مع قطاع الصــناعة والقطاع اخلاص. وعرضــت األو

يف عمل املكتب اليت ُتنفَّذ باتباع هنج مفاهيمي يرمي إىل حتقيق املســــــاواة بني اجلنســــــني يف قطاع 
الفضــاء. وشــدَّدت املديرة كذلك على أن القطاع الفضــائي العاملي يواصــل التطور ســريعًا يف مجيع 

لعمل بكفاءة يف ذلك الســياق. جوانبه الســياســية والقانونية والتقنية، وأنَّ األمم املتحدة مســتعدة ل
نشـــرة األمني العام الصـــادرة حديثًا بشـــأن تنظيم مكتب شـــؤون إىل أن  يف هذا الصـــددأشـــارت و

يف زيادة ضروب الدعم اليت  دمًاحفزت املكتب على املضي ُق )ST/SGB/2020/1الفضاء اخلارجي (
  األعضاء. إىل الدوليقدمها 

ــــــتخدام الفضــــــاء اخلارجي يف  متثل زالت افقت اللجنة الفرعية على أهنا مواتَّ  -٦ مع جلنة اس
مكتب شـــؤون الفضـــاء  مدعومًا مناألغراض الســـلمية واللجنة الفرعية القانونية حمفًال دوليًّا فريدًا 

به تعزيز التعاون الدويل يف ميدان اســتكشــاف الفضــاء اخلارجي واســتخداماته يف  ومنوطًا اخلارجي
سلمية، و مالئمة ملناقشة املسائل اليت تؤثر تأثريًا كبريًا على  ساحةهيئ ي أن هذا املحفلاألغراض ال

  مسرية التنمية لدى الدول من أجل حتسني أحوال البشرية.
اســــتكشــــاف يف  دمًامضــــي ُقرت اللجنة الفرعية تأكيد التزامها باتباع هنج تعاوين للوكرَّ  -٧

وجيا الفضاء لن ُتجىن بالكامل دت على أن فوائد علوم وتكنولالفضاء اخلارجي واستخدامه، وشدَّ
إال من خالل التعاون، مع كفالة مواصلة االضطالع باألنشطة الفضائية ألغراض سلمية. ويف ذلك 
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لتلبية أســاســيني مقومني فقت اللجنة الفرعية على أن التعاون واحلوار الدوليني ســيكونان الصــدد، اتَّ
قاطرة الفضاء باعتباره االستفادة من ، ولتعزيز بفعالية تحدياتهالتصدي لالفضاء والطلبات املتعلقة ب
  األهداف العاملية واإلقليمية والوطنية. تساعد على بلوغ للتنمية املستدامة 

" وعمليات تنفيذ تلك ٢٠٣٠الفضــــــاء  "خطةوالحظت اللجنة الفرعية أن األعمال املتعلقة ب  -٨
 ٢٠٣٠اخلطة ستساهم يف تعزيز فوائد األنشطة واألدوات الفضائية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

  وأهداف التنمية املستدامة وغاياهتا الواردة هبا، كما ستساهم يف إذكاء الوعي بتلك الفوائد.
زالت أداة قيِّمة ملنفعة البشــــرية وحتقيق  ا الفضــــاء مافقت اللجنة الفرعية على أن تكنولوجيواتَّ  -٩

صرًا ال غىن عنه يف البىن التحتية العمومية. ولذلك جيب أن  صبحت عن ستدامة، وأهنا أ أهداف التنمية امل
  املقبلة.  تتضافر الدول األعضاء يف اللجنة يف جهودها الرامية إىل زيادة فوائد الفضاء وصونه لألجيال

الرئيســــية، أهدافها حتقيق هلا حىت يتســــىن املهم للجنة الفرعية، لوفود أنَّ من ورأت بعض ا  -١٠
تركز عملها على جماالت مثل بناء القدرات التكنولوجية وتعزيزها، ونقل التكنولوجيا املالئمة  أن

ية  ها، والبحوث التكنولوج ية والتخفيف من عواقب ية من الكوارث الطبيع قا ية، والو نام لدان ال للب
  ية يف البلدان النامية يف إطار التعاون الدويل. والعلم
ورأت بعض الوفود أن تطبيقات تكنولوجيا الفضاء جيب أن تترجم إىل فوائد ملموسة للبلدان   -١١

النامية، وأن حتقيق هذه الفوائد يقتضـــــي التوســـــع يف نقل التكنولوجيا من خالل بناء القدرات وإتاحة 
الوفود الدول بقوة تلك تية للبلدان النامية. ويف هذا الصدد، حثت الوصول إىل التكنولوجيا بشروط موا

تطبيق أي تدابري اقتصــادية أو مالية أو جتارية أحادية اجلانب ميكن  وأاعتماد  وأعلى االمتناع عن وضــع 
صة يف البلدان النامية، و شطة الفضائية، وخبا شؤون أهابت مبأن تعرقل الوصول إىل الفضاء واألن كتب 

اخلارجي والدول األعضــــاء زيادة الدعم من أجل تعزيز التعاون بني بلدان الشــــمال واجلنوب الفضــــاء 
  وفيما بني بلدان اجلنوب، على السواء، بغية تيسري نقل التكنولوجيا فيما بني الدول. 

أن التعاون الدويل ينبغي أن يكون شــامًال للجميع وأن يأخذ يف االعتبار املســتويات ُرئي و  -١٢
  الدول اليت ال ترتاد الفضاء. لدى ة للتطور التكنولوجي، وال سيما املتباين
أكدت وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء األخطار اليت هتدد األمن يف الفضاء اخلارجي و  -١٣

يتعارض مع مبدأ استخدام ومفاده أن ذلك السباق سباق التسلح يف الفضاء من موقفها من جديد 
  السلمية.  الفضاء اخلارجي يف األغراض

املحفالن نزع الســالح، مها، يف إطار خطة هيئة نزع الســالح ومؤمتر نزع الســالح  نَّأوُرئي   -١٤
ـــــب  ـــــتجدة اليت هتدد العمليات الفضـــــائية. ورأى األنس أيضـــــًا أن ذلك الوفد للنظر يف األخطار املس

اليت يشكلها تعطيل النظم  أسلحة موضوعة يف الفضاء أو على األرض، أوأي التهديدات اليت تشكلها 
يف إطار البند املتعلق مبنع تناوهلا ة، ينبغي ويســــــلحة الطاقاألبوســــــائل إلكترونية أو عن طريق حليوية ا

سلح يف الفضاء اخلارجي من جدول أعمال مؤمتر نزع السالح، ال  سباق ت شتها حدوث  يف إطار مناق
لوصــــول إىل الفضــــاء، يف االدول النامية  جهود اللجنة، اليت ميكنها يف غضــــون ذلك أن تواصــــل دعم

  . نشاطها الفضائي على التحلي بروح املسؤولية يفاليت وصلت بالفعل الدول وتشجيع 
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د إىل عقِّسوف ُتنشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي عن أن اخلطط املعلنة رأى أحد الوفود و  -١٥
ــــلمية، حد بعيد  ــــتخدام الفضــــاء اخلارجي يف األغراض الس عمل اللجنة واللجنة وهو أمر ميس اس

سواء. ودعا  شروع فورًا يف ذلك الفرعية على ال يف إطار مؤمتر نزع مفاوضات، إجراء الوفد إىل ال
وضع صك دويل ملزم يتضمن ضمانات ضد نشر األسلحة يف الفضاء اخلارجي، من أجل السالح، 

بني رأى أن من املمكن االســـتناد يف هذا الشـــأن إىل املشـــروع احلايل للمعاهدة اليت ســـوف ُتربم و
ســتعمال القوة نع وضــع األســلحة يف الفضــاء اخلارجي وحظر التهديد باملاالحتاد الروســي والصــني 

  استعماهلا ضد األجسام املوجودة يف الفضاء اخلارجي.  أو
مزيدًا من االهتمام ملبادرة "عدم البدء بوضــــــع أن تويل الدول األعضــــــاء على أن ُرئي و  -١٦

دولة عضوًا،  ٢٢أسلحة يف الفضاء اخلارجي" وااللتزام السياسي هبذا الشأن، اللذين أيدهتما بالفعل 
  ال الوحيد لصون الفضاء اخلارجي من أي أسلحة. الصك الفعَّ معًازاال يشكالن  واللذين ما

بعض الوفود أن معاهدات الفضاء اليت وضعت يف إطار األمم املتحدة تشكل حجر رأت و  -١٧
الوفود على احلاجة إىل تعزيز تلك دت الزاوية يف احلوكمة العاملية ألنشــطة الفضــاء اخلارجي. وشــدَّ

ساء مبادئ التعاون الدويل سيري ُي، وإىل إر سؤولة يف ت سلوكيات م شد هبا يف انتهاج  شطة ستر األن
دت تلك الوفود أيضــًا على ضــرورة تعزيز االلتزامات اســتدامتها. وشــدَّاملحافظة على الفضــائية و
ستخدامه يف املتعهد هبا  ستكشاف الفضاء اخلارجي وا ضررًا با بتجنب أي تدخل حيتمل أن يلحق 

  . عادلاألغراض السلمية، وبتيسري الوصول إىل الفضاء اخلارجي على حنو 
آمنة اإلبقاء على الفضـــــاء بيئة ورأت بعض الوفود أن من املهم مواصـــــلة التشـــــجيع على   -١٨

ي يف األغراض الســلمية على أســاس عادل ومقبول ومأمونة ومســتدامة واســتخدام الفضــاء اخلارج
ــــــفافية وبناء الثقة، واحلاجة إىل الدعوة إىل التحلي ل لجميع، كما شــــــددت على أمهية تدابري الش

  بالسلوك املسؤول يف الفضاء اخلارجي يف إطار األمم املتحدة. 
وضع صك ملزم ن الثقة املتبادلة، وأعزز مبادرات تاملهم تنظيم ورأت بعض الوفود أن من   -١٩

هو حماولة يف األمد القريب  األكثر واقعيةاألمر خيار ميكن اعتباره ممكنا يف املســـــتقبل، لكن  قانونًا
صـــك طوعي أو قواعد طوعية لوضـــع معايري للســـلوك املســـؤول يف مجيع على اتفاق التوصـــل إىل 

قطعه الدول، وأن ينشئ األنشطة الفضائية. وهذا الصك الطوعي ميكن أن يتضمن التزامًا سياسيًّا ت
  إطارًا تعاونيًّا أكثر تنظيمًا. 

هنا للجهات اليت نظمت   -٢٠ نا ياتوأعربت اللجنة الفرعية عن امت عال هامش  الف ية على  تال ال
  دورهتا السابعة واخلمسني:

قة نقاش موضــــــوع  (أ)   عامًا معًا يف  ٤٠"االحتاد األورويب واألمم املتحدة:  هاحل
يف تنظيمها وفد االحتاد األورويب ومكتب شــــــؤون تشـــــــارك "، األطرافاملتعدد  العمل - فيينا

  الفضاء اخلارجي؛
"الفرص والتحديات املاثلة أمام التعاون الدويل يف تنفيذ  هاحلقة نقاش موضــــــوع  (ب)  

  متها مؤسسة العامل اآلمن؛املبادئ التوجيهية بشأن االستدامة يف األمد البعيد"، نظَّ
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مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وحكومة اليابان بني حفل التوقيع على البيان املشترك   (ج)  
  يف تنظيمه مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والبعثة الدائمة لليابان؛تشارك بشأن احلطام الفضائي، 

مســــــائية بعنوان "إدارة حركة املرور يف الفضــــــاء: منظورات وطنية ودولية"، فعالية   (د)  
  ا املعهد األورويب لسياسات الفضاء ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح؛يف تنظيمهتشارك 

جانبية بعنوان "بناء القدرات من خالل تطوير الســــواتل الصــــغرية: الفرص فعالية   )(ه  
املتاحة من خالل الربنامج التعاوين بشــأن إطالق ســواتل كيوبســات من وحدة االختبارات اليابانية 

)KiboCUBE ،"( يف تنظيمها كلٌّ من اليابان ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي؛تشارك  
جانبية بعنوان "منظومة أفرقة الدراسـة واملؤمترات التابعة لقطاع االتصـاالت فعالية   (و)  

  مها االحتاد الدويل لالتصاالت؛الراديوية باالحتاد الدويل لالتصاالت"، نظَّ
  فرنسا؛ مها وفدفعالية جانبية باللغة الفرنسية، نظَّ  (ز)  
جانبية بعنوان "معلومات حمدَّثة عن مشــروع مكتب األمم املتحدة لشــؤون فعالية   (ح)  

ضاء"، نظمها مكتب  ستجدة يف جمال الف ضاء للجهات الفاعلة امل شأن قانون الف ضاء اخلارجي ب الف
  شؤون الفضاء اخلارجي.

    
    احلطام الفضائي  -خامسًا  

من جدول أعماهلا،  ٨، نظرت اللجنة الفرعية يف البند ٧٤/٨٢اجلمعية العامة  وفقًا لقرار  -٢١
  املعنون "احلطام الفضائي".

من جدول األعمال ممثلو االحتاد الروســــــي وأملانيا واإلمارات العربية  ٨وتكلَّم يف إطار البند   -٢٢
وباكســتان وبريو وتايلند وكندا وكولومبيا واملكســيك والنمســا واهلند والواليات  املتحدة وإندونيســيا

املتحدة واليابان. وتكلم أيضـــًا املراقبان عن معهد األمم املتحدة لبحوث نزع الســـالح ووكالة الفضـــاء 
  البند.األوروبية. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا 

  واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية:  -٢٣
"أنشـــطة ختفيف احلطام الفضـــائي اليت اضـــطلعت هبا وكالة الفضـــاء األوروبية يف   (أ)  

  ؛"، قدَّمه املراقب عن وكالة الفضاء األوروبية٢٠١٩  عام
كة بني الوكاالت واملعنية باحلطام "احلالة الراهنة ألنشــــطة جلنة التنســــيق املشــــتر  (ب)  

  الفضائي"، قدَّمه ممثل فرنسا؛
ـــــات حكومة الواليات املتحدة املعيارية لتخفيف خماطر احلطام املداري يف   (ج)   "ممارس

  "، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛٢٠١٩عام 
التوعية رًا يف جمال "اســـتعراض األنشـــطة اليت اضـــطلعت هبا مجهورية كوريا مؤخَّ  (د)  

  بأحوال الفضاء"، قدَّمه ممثل مجهورية كوريا؛
  يف فرنسا"، قدَّمه ممثِّل فرنسا؛ ٢٠١٩"أبرز أنشطة إزالة احلطام الفضائي لعام   )(ه  
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"األمان يف الفضـــاء وبيان اللجنة الدولية للشـــؤون الفضـــائية"، قدَّمه املراقب عن   (و)  
  اللجنة الدولية للشؤون الفضائية؛

رًا والتطبيقات اجلديدة يف جمال قياس احلطام الفضــائي بالليزر"، م املحرز مؤخَّ"التقدُّ  (ز)  
  قدَّمه ممثل النمسا؛

  واجلانب البعيد الغامض من القمر"، قدَّمته ممثلة الصني. Chang’e 4"بعثة   (ح)  
وُعرضــــــت على اللجنة الفرعية معلومات عن حبوث تتعلق باحلطام الفضــــــائي، وبأمان   -٢٤

لفضــائية اليت حتمل على متنها مصــادر قدرة نووية، وباملشــاكل املتصــلة باصــطدام تلك األجســام ا
األجســــــام باحلطام الفضــــــائي، وردت يف الردود املتلقاة من الدول األعضــــــاء واملنظمات الدولية 

  ).A/AC.105/C.1/116/Add.1و A/AC.105/C.1/116الوثيقتني   (انظر
زالت مهمة للغاية  احلطام الفضــــــائي مامعاجلة مشــــــكلة واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ   -٢٥

ا لضــمان تنســيق الفضــائية يف األمد البعيد، وأن التعاون الدويل ال يزال ضــروريًّ األنشــطة الســتدامة
ــــتراتيجيات التخفيف، وأنشــــطة البحوث املتعلقة باحلطام  ــــات التشــــغيلية الفضــــلى، واس املمارس

اللجنة الفرعية االضـــطالع بدور هام من خالل تعزيز احلوار  تواصـــلئي. ويف هذا الصـــدد، الفضـــا
  .الختاذ إجراءاتوتبادل املعلومات والتعاون بغرض الوصول إىل حلول ملموسة وتوصيات عملية 

 اع يف دورهتوالحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ مكتب شؤون الفضاء اخلارجي قد وقَّ  -٢٦
يف التصـــدي التعاون  على عن عزمهماأعرب فيه اجلانبان بيانًا مشـــتركًا مع حكومة اليابان  احلالية

مشــكلة احلطام الفضــائي على الصــعيد فهم تعميق احلطام الفضــائي، والعمل معًا من أجل لتحدي 
، ونشر معلومات عن أحدث البحوث، والتعاون مع الالزمة يف هذا الشأناملعارف  وتوطيدالعاملي 
ــــــاء لدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية للتخفيف القائمة، وتعزيز التعاون اجله ات الفاعلة يف جمال الفض

  .وتعزيز الوعي بأبعاد املشكلة ختفيف احلطام الفضائيعلى الدويل 
والحظت اللجنة الفرعية بارتياح أنَّ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــــــائي اليت   -٢٧

تسترشد ا اء اخلارجي يف األغراض السلمية ال تزال تشكل مصدرًا هامًّوضعتها جلنة استخدام الفض
على مشـــكلة احلطام الفضـــائي من أجل ضـــمان ســـالمة  به اجلهات الفضـــائية الفاعلة يف الســـيطرة

البعثات الفضائية، والحظت يف هذا الصدد، أنَّ الكثري من الدول واملنظمات احلكومية الدولية تنفذ 
 م الفضائي تتوافق مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي اليت وضعتهاتدابري لتخفيف احلطا

جلنة اســـتخدام الفضـــاء اخلارجي يف األغراض الســـلمية و/أو مع املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام 
الفضــــائي اليت وضــــعتها جلنة التنســــيق املشــــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام الفضــــائي، وأنَّها 

واءمت معايريها  عايري املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس ذات الصلة، وأنَّ بعض الدول قدتستخدم م
  الوطنية اخلاصة بتخفيف احلطام الفضائي مع تلك املبادئ التوجيهية.

اللجنة الفرعية بأمهية عمل جلنة التنســيق املشــتركة بني الوكاالت واملعنية باحلطام  ونوَّهت  -٢٨
  جمال احلطام الفضائي.  الفضائي ومسامهتها يف

ورأت بعض الوفود ضـــرورة مواصـــلة تطوير املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضـــائي   -٢٩
بالنظر إىل االســـتخدامات املتغرية للفضـــاء، وضـــرورة أخذ الزيادة الســـريعة يف عدد الســـواتل اليت 
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ا الصــدد، رأت تلك ُأطِلقت يف املدار األرضــي املنخفض يف االعتبار على وجه اخلصــوص. ويف هذ
الوفود أيضــًا أنَّ جلنة التنســيق املشــتركة بني الوكاالت، باعتبارها املنتدى الرئيســي للخربات التقنية 
سي  صل االضطالع بدور رئي ضائي، ينبغي أن توا سائل املتعلقة باحلطام الف شأن مجيع امل والعلمية ب

  ي. يف تطوير املبادئ التوجيهية التقنية لتخفيف احلطام الفضائ
والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ بعض الدول قد اختذت عددًا من التدابري لتخفيف   -٣٠

احلطام الفضائي، منها حتسني تصميم مركبات اإلطالق واملركبات الفضائية، واستحداث برجميات 
يات خاصــة، ونقل الســواتل إىل مدارات أخرى، والتخميل، ومتديد العمر التشــغيلي، وإجراء العمل

املرتبطة بانتهاء العمر التشـــغيلي لألجســـام الفضـــائية والتخلص منها. كما الحظت اللجنة الفرعية 
تطور التكنولوجيات املتعلقة خبدمة الســـواتل املوجودة يف املدار بواســـطة الروبوتات وبتمديد العمر 

  التشغيلي للسواتل.
ــــــتحداث وتطبيق تكنولوج  -٣١ يات جديدة، وبالبحوث وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا باس

اجلارية بشــــأن ختفيف احلطام الفضــــائي؛ وتفادي االصــــطدام؛ ومحاية النظم الفضــــائية من احلطام 
الفضــائي؛ واحلد من َتولُّد املزيد من احلطام الفضــائي؛ وتقنيات اإلعادة إىل الغالف اجلوي وتفادي 

رار ومنذجته؛ والتنبؤ االصــطدام؛ وقياس حجم احلطام الفضــائي وحتديد خصــائصــه ورصــده باســتم
حباالت عودة احلطام الفضـــــائي إىل الغالف اجلوي وخماطر االصـــــطدام واإلنذار املبكر هبا والتبليغ 

  عنها؛ وتغيُّر مدارات احلطام الفضائي وتشظيه.
واتفقت اللجنة الفرعية على أنَّ التعاون الوطين والدويل يف جمال احلطام الفضـــــائي ال يزال   -٣٢

ن الوصــول إىل فهم مشــترك للتهديدات القائمة وحتقيق أقصــى اســتفادة من املوارد ا لضــماضــروريًّ
  املستثمرة يف هذا املجال. 

ورأت بعض الوفود أنَّه ينبغي للجنة الفرعية أن تواصــــــل النظر يف تقارير جلنة التنســــــيق   -٣٣
بند  ا يف إطارهتيف االعتبار يف مداوالخذها أاملشــــــتركة بني الوكاالت عن أعماهلا التقنية، وأن ت

سيتناوهلا الفريق  اجدول أعماهل ضيع اليت  املتعلق باحلطام الفضائي، وكذلك يف إطار مناقشات املوا
  العامل املنشأ حديثًا واملعين باستدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد.

وأعربت بعض الوفود عن قلقها البالغ إزاء وضــع تشــكيالت كبرية وضــخمة من الســواتل   -٣٤
واآلثار املترتبة على ذلك، ورأت يف هذا الصـــدد أنَّ اللجنة الفرعية ينبغي أن تتناول هذا املوضـــوع 

  على سبيل األولوية بغية احلد من تكوُّن احلطام الفضائي. 
ق يف اآلراء بشـــــأن طريقة إزالة احلطام الفضـــــائي يبعث ورأت بعض الوفود أنَّ عدم التواف  -٣٥

 أن تتحملعلى القلق، وأنَّه جيب على اجلهات الرئيســــية اليت ســــامهت يف توليد احلطام الفضــــائي 
  ا.املسؤولية عن إزالته يف إطار متفق عليه دوليًّ من مناسبًا قسطًا
ــــوف حيد د احلطام الفضــــائيتوالأنَّ ئي ُرو  -٣٦ من إمكانية الوصــــول إىل  يبيف األمد القر س

يعثر على يغدو متعذرا ما مل قد دون عوائق ، وأنَّ الوصـــول إىل الفضـــاء اخلارجي يف أمانالفضـــاء 
  احلطام أو إعادته إىل األرض. ذلك آليات إلزالة 
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جهات التشــغيل ســوف يتعني عليها أن تواصــل تطوير أســاليب عملها وتكييفها أنَّ ئي ُرو  -٣٧
السنوات املقبلة مع استمرار الزيادة يف عدد املوجودات الفضائية، وتوافر نظم  يفعلى حنو مناسب 

احلطام الفضــــائي الصــــغرية، وانتشــــار نظم الدســــر  قطع بع على اإلنترنت ميكنها تتبعتجديدة للت
غدو على املجتمع الدويل أن يواصــل تنســيق أنشــطته التقنية وســياســاته اجلديدة. ويف هذا الصــدد، ي

  لضمان استدامة العمليات الفضائية يف األمد البعيد.  يةكضرورة أساس
يف  املتواصـــلة مكتب شـــؤون الفضـــاء اخلارجيهود وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا جل  -٣٨

ت مجيع الدول األعضـــاء واملنظمات ، وحثَّ"اخلالصـــة الوافية ملعايري ختفيف احلطام الفضـــائي"تعهد 
بانتظام حسب االقتضاء للمساعدة يف تعزيز  خلالصة وحتديثهاتلك ا الدولية على مواصلة استعراض

  الشفافية وأمان الرحالت الفضائية.
، واتَّفقت على ٧٤/٨٢ من قرار اجلمعية العامة ١٣وأحاطت اللجنة الفرعية علمًا بالفقرة   -٣٩

الدول األعضــاء واملنظمات الدولية اليت هلا صــفة مراقب دائم لدى اللجنة أنَّه ينبغي مواصــلة دعوة 
إىل تقدمي تقارير عن البحوث املتعلقة باحلطام الفضـــائي وأمان األجســـام الفضـــائية املزوَّدة مبصـــادر 
قدرة نووية على متنها واملشــاكل املتصــلة باصــطدام تلك األجســام باحلطام الفضــائي والســبل اليت 

  فيذ املبادئ التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي.جيري هبا تن
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -ثاين عشر
من جــدول  ١٥، نظرت اللجنــة الفرعيــة يف البنــد ٧٤/٨٢وفقــًا لقرار اجلمعيــة العــامــة   -٤٠

  "استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي".األعمال، املعنون 
الواليات الصـــــني واالحتاد الروســـــي وو من جدول األعمال ممثل ١٥وتكلَّم يف إطار البند   -٤١

  املتحدة. وأثناء التبادل العام لآلراء، ألقى ممثلو دول أعضاء أخرى أيضًا كلمات تتعلق هبذا البند.
 ،ومنظمة حكومية دولية واحدة حاليًّا بإعداديام بعض الدول قورحَّبت اللجنة الفرعية ب  -٤٢

صكوك قانونية وتنظيمية بشأن أمان استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو النظر يف إعداد، 
اخلارجي تأخذ بعني االعتبار حمتويات ومقتضيات املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووية 

  طار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.يف الفضاء اخلارجي وإ
أنَّ املبادئ وإطار األمان يوفِّران أساسًا شامًال لدعم االستخدام اآلمن ملصادر القدرة  ُرئي  -٤٣

 هج جديدة إزاءالنووية يف الفضــاء اخلارجي، وأنَّ اإلرشــادات اليت يوفِّرها إطار األمان تتيح اتِّباع ُن
منذ اعتماد تلك املبادئ.  اليت جدت املعارف واملمارساتالتطورات املستمرة يف األمان تستند إىل 

وعالوة على ذلك، يســــــمح إطار األمان للدول واملنظمات احلكومية الدولية بابتكار هنج جديدة 
ع املعارف واملمارســات الفضــلى املكتســبة من التجربة، وتفضــي من مثَّ إىل حتســني  تســتند إىل توســُّ

مســتمر ملســتوى األمان. ورأى ذلك الوفد أيضــًا أنَّ الفريق العامل املعين باســتخدام مصــادر القدرة 
النووية يف الفضـــاء اخلارجي مل يســـتنب حىت اآلن أيَّ حتديات يف تنفيذ إطار األمان تســـتلزم إدخال 

ن يفي مبقاصـــــد املبادئ أي تعديالت أو إضـــــافات عليه. ومن مثَّ، فإنَّ التطبيق العملي إلطار األما
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ـــادات كافية للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تســـعى  فيما خيصُّ األمان ويوفِّر، من مثَّ، إرش
  إىل ضمان األمان يف تطوير واستخدام القدرة النووية يف الفضاء.

يف  ، دورًا بالغ األمهية١٩٦١وُرئي أنَّ تطبيقات مصــــــادر القدرة النووية تؤدي، منذ عام   -٤٤
، الشمسية يف املجموعةاستكشاف الفضاء، إذ مكَّنت من إيفاد بعثات كشفية علمية إىل أحناء شىت 

  وأن استخدامها سوف يستمر يف بعض البعثات الفضائية املقبلة.
من  وُرئي أنَّ القدرة النووية ميكن أن تكفل فعالية الربامج الفضــــــائية يف الفضــــــاء القريب  -٤٥

، وأنَّ ضمان األمان النووي واإلشعاعي ملصادر القدرة النووية يف الفضاء والفضاء السحيق األرض
أثناء كامل دورة تطويرها واستخدامها ميثل أمرًا ذا أولوية. ويف هذا الصدد، من شأن الوثائق ذات 
الصلة اليت ُأعدَّت حتت رعاية األمم املتحدة أن تساعد كثريًا على صوغ وتنفيذ معايري تتعلق بأمان 

  در القدرة النووية الفضائية على األصعدة الوطنية.مصا
 مرجعية مصــادرأهنا وُرئي أنَّ املبادئ، وكذلك التوصــيات الواردة يف إطار األمان، أثبتت   -٤٦

االستخدام اآلمن ملصادر حول كافية للدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية توفر إرشادات 
  اخلارجي.القدرة النووية يف الفضاء 

، املعقودة ٩١٥، عاودت اللجنة الفرعية يف جلســـتها ٨٢/٧٤وعمًال بقرار اجلمعية العامة   -٤٧
شباط/فرباير، َعقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  ٣يف 

  (اململكة املتحدة). برئاسة سام أ. هاربيسون
] …[وعقد الفريق العامل املعين باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي   -٤٨

شباط/فرباير، تقرير الفريق ] …[، املعقودة يف ]…[جلسات. وأقرَّت اللجنة الفرعية يف جلستها 
  العامل وتوصياته.

 


