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 استخدام الفضاء الخارجي  
 في األغراض السلمية 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الدورة التاسعة والخمسون 

 2022شباط/فبراير  18-7فيينا،  
  
 

 مشروع التقرير   
 

 مقدمة  - أول  

الســــــــــــلمية عقدت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، التابعة للجنة اســــــــــــتاداا الففــــــــــــا  الاا    ف  األ را    - 1
، 2022شـــــــباط/فبراير    18إلى    7)اللجنة(، دو تها التاســـــــعة والامســـــــي  ف  مدت  األمم المتحدة بفيينا، ف  الفترة م   

 بشدل هجي  )ع  طريق المشا كة حفو يا وعبر اإلنترنت(، تحت  ئاسة خوان فرانسيسدو َفسيتَّ  )با ا واي(. 

  لسة. […]وعقدت اللجنة الفرعية  -2

 
 

 رالحضو  -ألف 

ــا  ف  اللجنة  [ …] حفـــر الدو ة مم لو الدول ال  - 3 ــتراليا،    التالية األعفـ الجزائر، أنغوال، األ  نتي ، أ مينيا، أسـ
ــا، أر نيجـان، البحري ، ،يب وي، ،لجيـدا، ،ولي ـيا )دوـلة  ــيل ،  - النمســـــــــــ المتـعددة القومـيات(، البرالـيل، ،لـغا ـيا، كـندا، شـــــــــــ

ــتا يدا، كونا،  بر   ــي ، كولومبيا، كوسـ ــلفادو ،  الصـ ــر، السـ ــيديا، الدانمرا، الجمهو ية الدومينيدية، إدوادو ، مصـ ، تشـ
اإلســبمية(، العرا ، إســرائيل، إيااليا،  - فنلندا، فرنســا، ألمانيا،  انا، اليونان، هنغا يا، الهند، إندونيســيا، إيران ) مهو ية 

مغرب، هولندا، نيوليلندا، نيدا ا وا، النرويج،  اليابان، األ دن، كينيا، لبنان، لكســــــــــمبر،، ماليزيا، المدســــــــــي ، منغوليا، ال 
عمان، بادســــــــــتان، ،نما، با ا واي، ،يرو، الفلبي ، ،ولندا، البرتغال،  ار،  مهو ية كو يا،  ومانيا، االتحاد الروســــــــــ ،  

، الجمهو ية  المملكة العرنية السـعودية، سـنغافو ة، سـلوفاديا، سـلوفينيا،  نوب أفري يا، إسـبانيا، السـودان، السـويد، سـويسـرا 
العرنـية الســـــــــــــو ـية، ـتايلـند، تونا، تركـيا، أوكرانـيا، اإلـما ات العرنـية المتـحدة، المملـكة المتـحدة لبريـاانـيا الع مى وأيرلـندا  

 البوليفا ية(. - فنزويب ) مهو ية   الشمالية، الواليات المتحدة األمريدية، أو و واي 

شـــــــــــباط/فبراير، أن تقبل  واتيماال وأولندســـــــــــتان    7المعقودة ف     955و رَّ ت اللجنة الفرعية، ف   لســـــــــــتها  - 4
بصــــفتهما مرا با، ،نا ى على طلبهما، لحفــــو  الدو ة والتكل م خبلها حســــ  اال تفــــا ، على أالَّ يدون ف  رل  مســــاي  

 ي . بالبات أخرى م  هذا القبيل وأالَّ يناوي رل  على أي ِّ  را  م   ان  اللجنة بشأن وضعية هاتي  الدولت 
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، أن تقبل من مة فرســــــان مالاة المســــــتقلة بصــــــفتها 955و رَّ ت اللجنة الفرعية أيفــــــا، ف   لســــــتها   -5
مرا با، ،نا ى على طلبها، لحفـو  الدو ة والتكل م خبلها حسـ  اال تفـا ، على أالَّ يدون ف  رل  مسـاي بالبات  

 لجنة بشأن وضعية تل  المن مة.أخرى م  هذا القبيل وأالَّ يناوي رل  على أي ِّ  را  م   ان  ال

ــتها  -6 ــباط/فبراير، أن تقبل  امعة الدول العرنية  8، المعقودة ف  958و رَّ ت اللجنة الفرعية ف   لســـ شـــ
بصـفتها مرا با، ،نا ى على طلبها، لحفـو  الدو ة والتكل م خبلها حسـ  اال تفـا ، على أالَّ يدون ف  رل  مسـاي  

 الَّ يناوي رل  على أي ِّ  را  م   ان  اللجنة بشأن وضعية تل  المن مة.بالبات أخرى م  هذا القبيل وأ

وحفــــــــــــــر الـدو ة مم لون ع  كـل م  من مـة األ ـذـية والز اعـة لةمم المتحـدة، والوكـالـة الـدولـية للاـا ـة   -7
والمن مة الذ ية، ومن مة الايران المدن  الدول ، واالتحاد الدول  لبتصــــــــــــــاالت، ونرنامج األمم المتحدة للبي ة،  

 العالمية لة صاد الجوية بصفتها مرا با.

وحفـــر الدو ة مم لون ع  االتحاد األو ون  بصـــفتب مرا باى دائماى لدى اللجنة ووفقاى لقرا ي الجمعية العامة  - 8
 . 91/ 73و  276/ 65

وحفــــــــــــــر اـلدو ة مم لون ع  المن مـات الحدومـية اـلدولـية الـتالـية الت  لهـا صــــــــــــــفـة المراـ   اـلدائم ـلدى  -9
ــا  األو ونية،   ــد الجنون  األو ون ، وكالة الففـ ــيا والمحيد الهادر، المرصـ ــائ  اسـ اللجنة  من مة التعاون الففـ

ألو ونية لبتصــاالت الســاتلية، الشــبدة اإلســبمية المشــتركة لعلوا وتكنولو يا الففــا ، المن مة الدولية المن مة ا
 لبتصاالت الففائية )إنترسبوتني (، مرصد مصفوفة الكيلومتر المرنع.

ــتشـــــــــا ي المعن    -10 ــبدة الدولية لانذا  باار الكويدبات والفريق االســـــــ وحفـــــــــر الدو ة مم بن ع  الشـــــــ
البع ات الففــــــــــائية، بصــــــــــفة مرا  ، وفقاى لما اتفقت عليب اللجنة الفرعية ف  دو تها ال ال ة والامســــــــــي  ،تاايد  

 (.182، الفقرة A/AC.105/1109الوثيقة  )

ــفــة مرا ـ    - 11 دائم لـدى اللجنــة  وحفـــــــــــــر الـدو ة مم لون ع  المن مــات  ير الحدوميــة التــاليــة الت  لهــا صـــــــــــ
 ، For All Moonkindدانيوي الدولية، لجنة أبحاث الففــا ، المعهد األو ون  لســياســات الففــا ، من مة    من مة 

الراباة الدولية لتعزيز األمان ف  الففــــــــــا ، االتحاد الدول  للمبحة الففــــــــــائية، االتحاد الفلك  الدول ،  اباة القانون  
ــا   الدول ، المن مة الدولية لتوحي  ــعا  ع  بءعد،  امعة الففــ ــتشــ ــويري واالســ ــت التصــ د المقاييا، الجمعية الدولية للمســ

ــلـاان  ــة القمرـية المفتوـحة، ـ ائزة األمير ســـــــــــ ــســـــــــــ ــائـية الوطنـية، الم،ســـــــــــ اـلدولـية،  ابـاة القرـية القمرـية، الجمعـية الففـــــــــــ
 ، االتحاد الجامع  الدول   العزيز العالمية للمياه، م،ســــــســــــة العالم اام ، المجلا االســــــتشــــــا ي لجيل الففــــــا  عبد  ،  

 للهندسة الففائية،  اباة أسبوع الففا  العالم . 

، أن تقبل التحالف م  أ ل الوصـــــــول إلى الففـــــــا  و اباة  955و رَّ ت اللجنة الفرعية، ف   لســـــــتها  -12
على   تاوير مركز البحوث الدولية ف  المحيد األطلســـــــــــــ  ومعهد الهاي للعدالة العالمية بصـــــــــــــفتها مرا با، ،نا ى 

ــا ، على أالَّ يدون ف  رل  مســــاي بالبات أخرى م  هذا  طلبها، لحفــــو  الدو ة والتكل م خبلها حســــ  اال تفــ
 القبيل وأالَّ يناوي رل  على أي ِّ  را  م   ان  اللجنة بشأن وضعية تل  الهي ات.

ي ات األمم المتحدة  ائمة بأســـما  مم  ِّل  الدول وه   A/AC.105/C.1/2022/INF/...وترد ف  الوثيقة   - 13
 وسائر المن مات الدولية الت  حفرت الدو ة. 

وأ،لغــت األمــانــة اللجنــة الفرعيــة بالب  االنفــــــــــــــمــاا إلى عفــــــــــــــويــة اللجنــة المقــدمي  م   واتيمــاال   -14
(A/AC.105/C.1/2022/CRP.3( وأولندســــــــــــــتـان )A/AC.105/C.1/2022/CRP.4  اللـذي  م  المقر ،)

 .2022دو تها الاامسة والستي ، ف  عاا تن ر فيهما اللجنة أثنا   أن

وأ،لغت األمانة اللجنة الفرعية أيفـــــا بالبات الحصـــــول على صـــــفة المرا   الدائم لدى اللجنة المقدمة  -15
( األطلســــــــــــــ   المحيد  ف   ــة  ــدوليــــ الــــ البحوث  مركز  تاوير  ــة  (،  A/AC.105/C.1/2022/CRP.5م   اباــــ

http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
http://undocs.org/ar/A/RES/65/276
https://undocs.org/ar/A/RES/73/91
https://undocs.org/ar/A/RES/73/91
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1109
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ــا   A/AC.105/C.1/2022/CRP.6الهاي للعدالة العالمية ) ومعهد ــول إلى الففـــ (، والتحالف م  أ ل الوصـــ
(A/AC.105/C.1/2022/CRP.8 ، الت  م  المقر  أن تن ر فيها اللجنة أثنا  دو تها الاامســـــــــة والســـــــــتي ،)

 .2022عاا  ف 

 
 

 إقرار جدول األعمال -باء 

ــتها  - 16 ــأن الســـــــــــماوات ، على إد اج ،ند بعنوان  ت 955وافقت اللجنة الفرعية، ف   لســـــــــ بادل عاا لآل ا  بشـــــــــ
الحالكة والهادئة م  أ ل العلم والمجتمع  كموضـوع/،ند منفرد للمنا شـة ف   دول أعمال دو تها التاسـعة والامسـي .  

،  2021الســـــتي ، ف  عاا و ولدى ال ياا ،ذل ، أشـــــا ت اللجنة الفرعية إلى أن اللجنة، ف  تقريرها ع  دو تها الرابعة  
ن التوصـــــــــــل إلى اتفا  على كي ية تناول المســـــــــــألة إ رائياى أثنا  فترة ما ،ي  الدو ات  بل انعقاد الح ت أن باإلمدا 

(. وأشــا ت اللجنة الفرعية أيفــا إلى أنب،  دا على 299، الفقرة A/76/20الدو ة التاســعة والامســي  للجنة الفرعية ) 
  كانون ال ان /  14الذي أ سـلب مدت  شـ،ون الففـا  الاا    إلى الدول األعفـا  ف  اللجنة ف   التعميم اإلعبم   

، لم ترد أي اعتراضـــــــــات أو تعليقات م  الدول األعفـــــــــا  ف  اللجنة بشـــــــــأن اإل را  المقتر . واتفقت 2022يناير  
المشــرو  للدو ة التاســعة والامســي   م   دول األعمال الم، ت    19و   18اللجنة الفرعية أيفــا على إعادة تر يم البندي   

 . 20و   19( باعتبا هما البندي   A/AC.105/C.1/L.392للجنة الفرعية العلمية والتقنية ) 

 ،  دول األعمال التال  955وأ رَّت اللجنة الفرعية، ف   لستها  -17

 إ را   دول األعمال. -1 

 انتااب الرئيا. -2 

 دلمة الرئيا. -3 

مة ع  األنشاة الوطنية. -4   تبادل عاا لآل ا  وعر  للتقا ير المقدَّ

 ،رنامج األمم المتحدة للتابيقات الففائية. -5 

 تساير تكنولو يا الففا  أل را  التنمية اال تماعية واال تصادية المستدامة. -6 

   ع  بءْعد ،واسـاة السـواتل، بما ف  رل  تابيقاتب لصـالت  المسـائل المتَّصـلة باسـتشـعا  األ -7 
 البلدان النامية وف   صد ،ي ة األ  .

 الحااا الففائ . -8 

 دعم إدا ة الكوا ث القائمة على الن م الففائية. -9 

 التاو ات األخيرة ف  مجال الن  ءم العالمية لسواتل المبحة. -10 

 طقا الففا . -11 

 قريبة م  األ  .األ ساا ال -12 

 استدامة أنشاة الففا  الاا    ف  األمد البعيد. -13 

 دو  اللجنة وأسلوب عملها ف  المستقبل. -14 

 استاداا مصاد  القد ة النووية ف  الففا  الاا   . -15 

 الففا  والصحة العالمية. -16 

http://undocs.org/ar/A/76/20
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.392
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ــبة لة   واســــــتادامب وتابيقاتب،  د اســــــة الابيعة الفيزيائية والاوا  التقنية للمدا  ال ا،ت  - 17  بالنســــ
ف  رل  ف  ميدان االتصاالت الففائية، ود اسة سائر المسائل المتصلة ،تاو ات االتصاالت   بما 

ــالحها، دون مســـــــــاي ،دو   ــائية، مع إيب  اعتبا  خا  الحتيا ات البلدان النامية ومصـــــــ الففـــــــ
 االتحاد الدول  لبتصاالت. 

 سماوات الحالكة والهادئة م  أ ل العلم والمجتمع.تبادل عاا لآل ا  بشأن ال -18 

 مشروع  دول األعمال الم، َّت للدو ة الستي  للجنة الفرعية العلمية والتقنية. -19 

ا إلى لجنة استاداا الففا  الاا    ف  األ را  السلمية. -20   التقرير المقدَّ

 
 

 انتخاب الرئيس -جيم 

 ، خوان فرانســـــــــــــيســـــــــــــدو َفســـــــــــــيتَّ  )با ا واي(  ئيســـــــــــــا لها 955انتابت اللجنة الفرعية، ف   لســـــــــــــتها  -18

 .76/76، عمبى بقرا  الجمعية العامة 2023-2022 للفترة

 
 

 الكلمات العامة -دال 

 [تءد ج الحقاى ]

 
 

 التقارير الوطنية -هاء 

ــا  )ان ر الوثيقتي   أحــاطــ  -19 مــة م  الــدول األعفـــــــــــــ ت اللجنــة الفرعيــة علمــاى مع التقــدير بــالتقــا ير المقــدَّ
A/AC.105/1248  وA/AC.105/1248/Add.1( ونو ـ ة اال تمـاع ،)A/AC.105/C.1/2022/CRP.7  )

مة  4المعدة لك  ين ر فيها ف  إطا  البند   م   دول األعمال، المعنون  تبادل عاا لآل ا  وعر  للتقا ير المقدَّ
ع  األنشاة الوطنية . وأوصت اللجنة الفرعية األمانة بأن تواصل دعوة الدول األعفا  إلى تقديم تقا ير سنوية 

 ع  أنشاتها الففائية.

 
 

 ندوةال -واو 

ــاا   -20 ــا الرابعـــة واأل نعي ، ف  عـ ــب اللجنـــة الفرعيـــة ف  دو تهـ ــا  الـــذي توصــــــــــــــلـــت إليـ ــاى لبتفـ  2007وفقـ
(A/AC.105/890  ، وكما اتفقت على رل  اللجنة الفرعية ف  دو تها ال امنة والامســــــي ،  24المرفق األول، الفقرة ،)

،  A/76/20)   2021(، واللجنة ف  دو تها الرابعة والستي ، ف  عاا  274، الفقرة  A/AC.105/1240)   2021عاا  ف   
  حول موضــــــوع الســــــماوات الحالكة (، عقدت ندوة الصــــــناعة الت  ن مها مدت  شــــــ،ون الففــــــا  الاا   148الفقرة 

 . 2022شباط/فبراير    15والهادئة ف   

وافتتحت الندوَة ســــــيمونيتا دي ،يبو، مديرة مدت  شــــــ،ون الففــــــا  الاا   ، وأدا تها ناتال   يدا د م   -21
 مدت  ش،ون الففا  الاا   . وشملت الندوة ثبثة أ زا .

المشــترا ،ي  األمم المتحدة وبســبانيا واالتحاد الفلك  الدول  وشــمل الجز  األول، المتعلق ،توصــيات الم،تمر   - 22
بشــــــــأن الســــــــماوات الحالكة والهادئة م  أ ل العلم والمجتمع، مشــــــــا كة المتكلمي  التالية أســــــــما هم   يتشــــــــا د  ري ،  

صــــد مصــــفوفة تونيون، معهد  ز  الكنا ي للفيزيا  الفلكية؛ فيديريدو دي فرونو، مر   - أ يزونا؛ كاســــيانا مونيول    امعة 
 الكيلومتر المرنع؛ كونستانا ووكر، االتحاد الفلك  الدول ؛ أند و ويليامز، المرصد الجنون  األو ون . 
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وشمل الجز  ال ان ، المتعلق بمن و ي الصناعة ووكاالت الففا ، مشا كة المتكلمي  التالية أسما هم    -23
شـغل  السـواتل؛ كريا هوفر،  ئيا الفريق الفرع  المعن  ماين ، األمينة العامة للراباة العالمية لم -آ ت  هوال 

بمن و  الصـــــــــناعة التابع للفريق العامل المعن  بالتشـــــــــديبت الســـــــــاتلية، وهو  ز  م  اللجنة التن يمية العلمية 
دئة المعنية بالم،تمر المشــترا ،ي  األمم المتحدة وبســبانيا واالتحاد الفلك  الدول  المعن  بالســماوات الحالكة والها

 م  أ ل العلوا والمجتمع؛ و]...[ إدا ة الففا  الوطنية الصينية.

ــرا  عليها نيدبي هيدمان  -24 ــا ا ف  اإلشـــــــــ ــ لة وأ ونة شـــــــــ ــة أســـــــــ وكان الجز  ال الث عبا ة ع   لســـــــــ
ــما هم  ،ييرو ،نفينوت ،   وناتال  ــا كة المتكلمي  التالية أسـ ــمل مشـ ــا  الاا   ، وشـ ــ،ون الففـ  يدا د م  مدت  شـ

كز حماية الســماوات الحالكة والهادئة م  التداخل النا م ع  التشــديبت الســاتلية، التابع لبتحاد الفلك  مدير مر 
 الدول ؛ آ ت  هوال ماين ؛ كريا هوفر.

والح ت اللجنة الفرعية با تيا  أن الندوة  د ســــــاهمت ف  عمل اللجنة الفرعية وف  التوعية بالمســــــائل  -25
 الففا  للجميع.المتعلقة بشمول أنشاة 

 
 

 اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية -زاي 

بعــد أن ن رت اللجنــة الفرعيــة ف  البنود المعروضـــــــــــــــة عليهــا، اعتمــدت، ف   لســــــــــــــتهــا، المعقودة ف   -26
ب إلى لجنة اســتاداا الففــا  الاا    ف  األ را  الســلمية، الذي يتفــم  2022شــباط/فبراير  ، تقريرها المو َّ

 ا ها وتوصياتها المبيَّنة ف  الفقرات الوا دة أدناه.آ  

 
 

 طقس الفضاء  - ثامنا  

م   ـدول األعمـال،   11، ن رت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية ف  البـند  76/ 76وفـقاى لقرا  الجمعـية العـامـة  - 27
 المعنون  طقا الففا  . 

م   دول األعمال مم لو كل م  االتحاد الروســـــ  وألمانيا وبندونيســـــيا وبيران  11ف  إطا  البند    وتكلم -28
اإلســــــــــــــبمـية( وـتايلـند و نوب أفري ـيا وفرنســــــــــــــا وكـندا والمدســـــــــــــــي  والهـند والـياـبان والوالـيات المتحـدة. -) مهو ـية

والمن مة العالمية لة صــــــــاد الجوية. وتكلم إطا  هذا البند أيفــــــــاى المرا بان ع  لجنة أبحاث الففــــــــا    ف  وتكلَّم
ــا    ــا . وأثنا  التبادل العاا لآل ا ، ألقى مم لو دول أعفـــــ ــا المرا   ع  فريق الابرا  المعن  باقا الففـــــ أيفـــــ

 أخرى كلمات تتعلق ،هذا البند.

اقا  وعءرضــــــــــــــت على اللجـنة الفرعـية وثيـقة بعنوان  مشــــــــــــــروع التقرير النهـائ  لفريق الابرا  المعن  ب  -29
الففـا   نحو تحسـي  التنسـيق الدول  لادمات طقا الففـا  ،  دمها مقر  فريق الابرا  المعن  باقا الففـا   

(A/AC.105/C.1/L.401.) 

 واستمعت اللجنة الفرعية للعرو  اإليفاحية العلمية والتقنية التالية  -30

 شاة سلوفاديا ف  مجال طقا الففا  ،  دمب مم ل سلوفاديا؛ أن  )أ( 

 ( ،  دمب مم ل الهند؛Adi Aditya-L1أديتيا ) - البع ة الهندية األولى لد اسة الشما  )ب( 

 معلومات محدثة بشــــــــــــأن البحوث والعمليات ف  مجال طقا الففــــــــــــا  ف  اليابان ،  دمب   )ج( 
 مم ل اليابان؛

 القادمة ،  دمب مم ل الصي .   25لى المركبات الففائية والدو ة الشمسية ال  تأثير طقا الففا  ع  )د(  
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ــا بى دولي ا،  -31 ــية، يم ل شــ ــمســ ــا ع  التغي رات الشــ ــا ، الناشــ ــا ت اللجنة الفرعية إلى أنَّ طقا الففــ وأشــ
التحتية األ ضــية بســب  ما يمد  أن يشــدلب م  خار على الن م الففــائية والرحبت الففــائية المأهولة والبنى  

والففــــــــائية الت  تعتمد عليها المجتمعات بصــــــــو ة متزايدة. وم  ثمَّ، يلزا معالجتب م  من و  عالم ، م  خبل  
التعاون والتنســــيق على الصــــعيد الدول ، لك  يتســــنى التنب، بأحداث طقا الففــــا  الت  يمد  أن تكون  اســــية، 

     ف  األمد البعيد.وتا يف آثا ها وضمان استدامة أنشاة الففا  الاا

وأحـاطـت اللجـنة الفرعـية علمـا بعـدد م  األنشــــــــــــــاـة الوطنـية واـلدولـية الت  اضــــــــــــــالع ،هـا ف  مجـاالت   -32
البحوث والتد ي  والتعليم المتعلقة باقا الففـا  م  أ ل تحسـي  فهم ااثا  الفـا ة لاقا الففـا  م  الناحية 

 قاومة تل  ااثا .العلمية والتقنية، ورل  بغية تدعيم القد ة على م

وأشا ت اللجنة الفرعية أيفا إلى أهمية أعمال المن مة العالمية لة صاد الجوية، ومنها تاوير إطا ها   -33
ــد العالم  والن م المرتباة بب  ــا  والفر  الت  يتيحها ن امها المتكامل للرصـــــــــــ التقن  والتن يم  لاقا الففـــــــــــ

حاث الففــا  ف  إنشــا  أفر ة عمل دولية معنية باقا الففــا   وكذل  أهمية تعاون الدول األعفــا  مع لجنة أب 
م  أ ل إ را  بحوث علمية دعما للجهود االنتقالية المتصـلة بالبحوث المتعلقة بالعمليات، وتعاونها ف  األعمال 

 المتصلة باقا الففا  الت  ينهض ،ها االتحاد الدول  لبتصاالت والادمة الدولية لرصد ،ي ة الففا .

ــا  يمد  أن ت،ثر على الايران، ويمد  على و   -34 أت بعض الوفود أن األنشــــــــــاة المتعلقة باقا الففــــــــ
و ب الاصــــو  أن تشــــوا على إشــــا ات االتصــــاالت رات التردد العال  والمبحة الســــاتلية. وف  هذا الصــــدد،  

ن مة الايران المدن  نوهت اللجنة الفرعية بأهمية المرادز العالمية األ نعة لمعلومات طقا الففــــــــــــــا  التابعة لم
الـدول ، والمدلفـة ،تزويـد  اـاع الايران المـدن  بمعلومـات ع  حـالـة طقا الففـــــــــــــــا  الت  يمد  أن ت،ثر على 

 االتصاالت والمبحة وصحة الركاب وطوا م المبحة.

ــا  الاا    ف   -35 ــتاداا الففـــــــــــ ــددت بعض الوفود على أهمية تنفيذ المبادر التو يهية للجنة اســـــــــــ وشـــــــــــ
ــيما المبدأ با األ را    ــا  الاا    ف  األمد البعيد، وال ســـ ــتدامة أنشـــــاة الففـــ ــلمية بشـــــأن اســـ  7-ونا   6-الســـ

 يتناوالن سبمة العمليات الففائية. اللذي 

وأعرنت اللجنة الفرعية ع  تقديرها إلنجال الد اســــــة االســــــتقصــــــائية المتعلقة باقا الففــــــا  وبصــــــدا   -36
عدة ف  ضـمان تنفيذ المبادر التو يهية بشـأن اسـتدامة أنشـاة الففـا  توصـيات م  فريق الابرا  م  أ ل المسـا

 الاا    ف  األمد البعيد.

 و أت بعض الوفود أن مواصلة تبادل اا ا  ،ي  الابرا  الدوليي  أمر مهم. -37

 [.يد ج تقرير فريق الابرا ]

 
 

 استخدام مصادر القدرة النووية في الفضاء الخارجي  - ثاني عشر 

م   ــدول    15، ن رت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة ف  البنــد  76/76لقرا  الجمعيــة العــامــة    وفقــاى  -38
 أعمالها، المعنون  استاداا مصاد  القد ة النووية ف  الففا  الاا    .

مم لو كـل م  االتحـاد الروســـــــــــــ  وبـندونيســــــــــــــيا والصـــــــــــــي  م   ـدول األعمـال   15وتكلَّم ف  إطـا  البـند   - 39
البوليفـا ـية( وكوـنا والمدســــــــــــــي  والمملكـة المتحـدة والوالـيات المتحـدة. وأثـنا  التـبادل العـاا لآل ا ،  – ) مهو ـية  وفنزويب 

 ألقى مم لو دول أعفا  أخرى أيفا كلمات تتعلق ،هذا البند. 

بت اللجنة الفرعية ب ياا بعض الدول وم  - 40 ن مة حدومية دولية واحدة حاليا بإعداد، أو الن ر ف  إعداد،  و حَّ
صـــــدوا  انونية وتن يمية بشـــــأن أمان اســـــتاداا مصـــــاد  القد ة النووية ف  الففـــــا  الاا    تأخذ بعي  االعتبا   
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محتويات ومقتفـيات  المبادر المتصـلة باسـتاداا مصـاد  الاا ة النووية ف  الففـا  الاا     )مبادر االسـتاداا( 
ــتركت ف    ــا  الاا     )إطا  األمان(، الذي اشــ ــاد  القد ة النووية ف  الففــ و إطا  األمان الاا  ،تابيقات مصــ

 وضعب اللجنة الفرعية والوكالة الدولية للاا ة الذ ية. 

و ئ  أن مبادر االســتاداا وبطا  األمان يوف ِّران أســاســاى شــامبى لدعم االســتاداا اام  لمصــاد  القد ة   -41
ة ف  الففــا  الاا   ، وأن اإل شــادات الت  يوف ِّرها إطا  األمان تتيت اتباع نءهج  ديدة إلا  األمان تســتند النووي 

إلى التاو ات المســــــــتمرة ف  المعا   والمما ســــــــات الت   دت منذ اعتماد تل  المبادر. و أى الوفد الذي أعرب 
صـــــــــــد مبادر االســـــــــــتاداا  يما يا   األمان ع  رل  الرأي أيفـــــــــــا أن التابيق العمل  إلطا  األمان يف  بمقا
 ويوفر، م  ثم، إ شادات كا ية للدول والمن مات الحدومية الدولية.

و ئ  أن اسـتاداا مصـاد  القد ة النووية ف  الففـا  الاا    ينبغ  أن ي ل موضـوعا يح ى بأولوية   -42
ــلمية ولجنتيها   ــا  الاا    ف  األ را  الســــ معا، أي اللجنة الفرعية العلمية  صــــــوى لدى لجنة اســــــتاداا الففــــ

والتقنية واللجنة الفرعية القانونية، بغية الحفاظ على تقييم مســـــــــــتمر، ف  إطا  متعدد األطرا ، للوائت الســـــــــــبمة  
القائمة بشـــــــــأن هذا الموضـــــــــوع. وأدد الوفد الذي أعرب ع  هذا الرأي م   ديد أهمية االمت ال الصـــــــــا ا لمبادر 

  11، وأشــــــــــــا  إلى أن أول المبادر ال47/68لجمعية العامة ،توافق اا ا  ف   را ها  االســــــــــــتاداا الت  اعتمدتها ا
ين  على أنب  يجري االضــــــابع باألنشــــــاة الت  تناوي على اســــــتاداا مصــــــاد  الاا ة النووية ف  الففــــــا  

و ب خا  مي ا  األمم المتحدة، ومعاهدة المبادر المن مة ألنشــاة  الاا    وفقا للقانون الدول ، بما ف  رل  ، 
 الدول ف  ميدان استكشا  واستاداا الففا  الاا   ، بما ف  رل  القمر واأل راا السماوية األخرى .

ــر  -43 ــدل خارا محتمب على حياة البشـ ــا  الاا    يشـ ــاد  القد ة النووية ف  الففـ ــتاداا مصـ و ئ  أن اسـ
 ي بما  يب الكفاية، ونالتال  ينبغ  تقييد انتشـــــــــا  مصـــــــــاد  القد ة هذه. و أى الوفد الذي أعرب ع  والبي ة لم يد

ــيل،  ــا ية ملزمة  انونا تن م، بمزيد م  التفصـ ــدوا إضـ ــع صـ ــجيع الدول على وضـ ــا أنب ينبغ  تشـ هذا الرأي أيفـ
لع بب ف  الففــا  الاا     اســتاداا مصــاد  القد ة النووية ف  الففــا  الاا   ، مع مراعاة أن أي نشــاط يفــا

 يج  أن يافع لمبدأي حماية الحياة البشرية وصون السبا.

ــتاداا   -44 ــعة م  المهاا الواعدة الت  تتال  اســ ــاد  القد ة النووية  اد ة على حل طائفة واســ و ئ  أن مصــ
مبادر  ففائية، وأنالاا ة بد افة ف  الففا  القري  والسحيق، مما يتيت مستوى  ديدا م  التقدا ف  األنشاة ال

االســتاداا وبطا  األمان يوفران أداة كا ية للدول والمن مات الدولية الت  تااد لتاوير تابيقات مصــاد  القد ة  
ــا أن  ــائية؛ ونالتال ، ليســـــت هناا حا ة إلى تن يحهما. و أى الوفد الذي أعرب ع  هذا الرأي أيفـــ النووية الففـــ

ــاد ــتاداا مصـ ــألة مهمة م ل اسـ ــلة  الن ر ف  مسـ ــو ا داخل اإلطا  ري الصـ   القد ة النووية ينبغ  أن ي ل محصـ
 م  والية اللجنة ولجنتها الفرعية العلمية والتقنية.

ــاا أخرى ف  الن ـاا  -45 ــائـية المـأهوـلة إلى أ ســــــــــــ و ئ  أـنب، ـبالن ر إلى الااد الاموحـة للبعـ ات الففــــــــــــ
اداا مصـــــاد  القد ة النووية، ينبغ  للجنة  الشـــــمســـــ ، م ل القمر والمري ، الت   د تناوي على التوســـــع ف  اســـــت 

ــا  الاا    بمهمة  مع  ــاد  القد ة النووية ف  الففـــــــــ الفرعية أن تكلف فريقها العامل المعن  باســـــــــــتاداا مصـــــــــ
المعلومات رات الصــــــــــلة ع  هذه االســــــــــتادامات المحتملة لمصــــــــــاد  القد ة النووية ف  الففــــــــــا  الاا    ف   

تاداا المفاعبت االنشـاا ية أل را  الدفع أو التوطي . كما أن هذا الفريق المسـتقبل، ونااصـة  يما يتعلق باسـ 
العامل يمدنب، اسـتنادا إلى رل  التجميع للمعلومات، أن يقدا توصـيات بشـأن الحا ة إلى تو يهات دولية إضـا ية  

داخل   باصــــو  معايير الســــبمة وكي ية تاوير هذه المعايير على أففــــل و ب، إما م  خبل مواصــــلة العمل
 الفريق العامل أو ع  طريق إنشا  فريق خبرا   ديد، كما حدث عند صيا ة إطا  السبمة.

و أت بعض الوفود أنــب، ف  الو ــت الــذي يســــــــــــــتكمــل  يــب الفريق العــامــل الحــال  خاــة عملــب المتعــددة   -46
لنووية ف  الففــــــا   الســــــنوات الموســــــعة، يمد  إنشــــــا  فريق خبرا  تقن  دول  يعنى باالســــــتاداا المأمون للقد ة ا
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ــاا المعلومات والتوعية ،ها. ويمد  لفريق الابرا  هذا  ون م الدفع ،هد  ليادة تعزيز فهم العمليات الفعالة وا تســــــــ
أن يجمع وينشــر المعا   وأففــل المما ســات ف  مجال تاوير واســتاداا القد ة النووية ف  الففــا  ون م الدفع 

ن مات  ير الرنحية والكيانات التجا ية الااصـة، وأن يحدد االحتيا ات  ،ي  الحدومات واألوسـاط األداديمية والم
ــاة   المحتملة لزيادة ســـبمة وأم  وحماية مصـــاد  القد ة النووية ف  الففـــا  الاا   ، بغية ضـــمان ســـبمة أنشـ

 الففا  الاا    وأمنها واستدامتها.

النووية ف  الففـــــــــا  الاا    ينبغ   و ئ  أن والية الفريق العامل المعن  باســـــــــتاداا مصـــــــــاد  القد ة   -47
تجديدها ف  إطا  خاة عمل  ديدة متعددة الســـــــــنوات ووفقا لقواعد اللجنة وب را اتها، م  أ ل مواصـــــــــلة العمل 

 بشأن هذا الموضوع الهاا.

و ئ  أن م  مســــ،ولية الدول أن تكفل اســــتاداا مصــــاد  القد ة النووية ف  الففــــا  الاا    أل را    -48
بحتة، مع العمل مهما كلف األمر على تجن  وضــــع أي  ســــم يحمل أســــلحة نووية أو أي نوع آخر م  ســــلمية 

أســــلحة الدما  الشــــامل ف  مدا  األ  ، ففــــب ع  العمل مهما كلف األمر على تجن  وضــــع هذه األســــلحة  
 على األ راا السماوية ووضع األسلحة ف  الففا  الاا    بأي شدل آخر.

ــتها 76/ 76م   را  الجمعية العامة   11  وعمبى بالفقرة  - 49 ، َعقد فريقها  955، عاودت اللجنة الفرعية، ف   لســــــ
 العامل المعن  باستاداا مصاد  القد ة النووية ف  الففا  الاا   ، ،رئاسة ساا أ. ها نيسون )المملكة المتحدة(. 

امل المعن  باســــــــــتاداا مصــــــــــاد  القد ة النووية ف  الففــــــــــا  الاا    ] [  لســــــــــة.  وعقد الفريق الع -50
شــــــــــــــباط/فبراير، تقرير الفريق العامل، الذي يرد ف    16، المعقودة ف  969اللجنة الفرعية ف   لســــــــــــــتها  وأ رَّت

 المرفق ال ان  ،هذا التقرير.
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