
 A/AC.105/C.1/L.333 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
14 February 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
180213    V.13-80837 (A) 

 
 

 *1380837*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة اخلمسون

  ٢٠١٣فرباير /شباط ٢٢-١١فيينا، 
      

      مشروع التقرير    
    مقّدمة  -[...]  

 التابعــة للجنــة اســتخدام الفــضاء اخلــارجي يف  ،عقــدت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة   -١
 /شـباط  ٢٢  إىل ١١ مـن    ،فيينـا ب يف مكتـب األمـم املتحـدة         اخلمـسني  دورهتـا    ،سلميةاألغراض الـ  

 ).األرجنتني(فيلكس كليمنتينو مينيكوتشي ، برئاسة ٢٠١٣فرباير 

 . جلسة]٢٠[وعقدت اللجنة الفرعية   -٢
    

   احلضور -ألف 
ــدول الـــ     -٣ ــو ال ــدورة ممثل ــة  ]٥٧[حــضر ال ــة األعــضاء يف اللجن ، االحتــاد الروســي :  التالي

 أوروغــواي،إســبانيا، أســتراليا، إكــوادور، أملانيــا، إندونيــسيا،     األردن، أرمينيــا، األرجنــتني، 
، إيطاليــا، باكــستان، الربازيــل، الربتغــال، بلجيكــا،     )اإلســالمية-مجهوريــة(أوكرانيــا، إيــران  

بوركينا فاسو، بولندا، بريو، تركيا، تـونس، اجلزائـر، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا،                 
ــسا،         ــراق، فرن ــصني، الع ــسرا، شــيلي، ال ــسويد، سوي ــا، ســلوفاكيا، ال ــا، روماني ــوب أفريقي جن

، كوسـتاريكا ، فييت نام، كازاخـستان، كنـدا، كوبـا،          )البوليفارية-مجهورية(الفلبني، فنـزويال   
ــا،   ــا، ماليزي ــان، ليبي ــا، لبن ــة الــسعودية، اململكــة املتحــدة   مــصركيني ، املكــسيك، اململكــة العربي
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ــ ــشمالية،   لربيطاني ــدا ال ــى وإيرلن ــا، ا العظم ــا،    منغولي ــد، هنغاري ــا، اهلن ــسا، نيجريي ــدا، النم هولن
 .الواليات املتحدة األمريكية، اليابان

ــستها    -٤ ــة يف جل ــة الفرعي ــدعو  / شــباط١١، املعقــودة يف ٧٧٧وقــرَّرت اللجن ــر، أن ت فرباي
، بنـاًء   وغانـا وغواتيمـاال   دور  إسرائيل واإلمارات العربية املتحدة واجلمهورية الدومينيكية والـسلفا       

على طلبها، حلضور الدورة بصفة مراقب وملخاطبة اللجنـة الفرعيـة، حـسب االقتـضاء، علـى أالّ               
 قرار من جانب    يكون يف ذلك مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالّ ينطوي ذلك على أيِّ             

 .جنة الفرعية بشأن صفة تلك الدولالل

منظمــة فرســان مالطــة لــسة ذاهتــا أن تــدعو املراقــب عــن اجلوقــرَّرت اللجنــة الفرعيــة يف   -٥
، بناًء على طلبه، حلضور الدورة وملخاطبة اللجنة الفرعية، حـسب االقتـضاء، علـى أالّ                ريةكالعس

 قــرار مــن يكــون يف ذلــك مــساس بطلبــات أخــرى مــن هــذا القبيــل وأالَّ ينطــوي ذلــك علــى أيِّ 
  .تلك املنظمةجانب اللجنة الفرعية بشأن صفة 

، بنــاًء االحتــاد األورويبلــسة ذاهتــا أن تــدعو املراقــب عــن اجلوقــرَّرت اللجنــة الفرعيــة يف   -٦
على طلبه، حلضور الدورة وملخاطبة اللجنة الفرعية، حسب االقتـضاء، علـى أالّ يكـون يف ذلـك                  

 قرار من جانب اللجنة الفرعيـة       مساس بطلبات أخرى من هذا القبيل وأالَّ ينطوي ذلك على أيِّ          
  .االحتاد األورويبن صفة بشأ
 )اإلســكوا(اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا  وحــضر الــدورة مراقبــون عــن   -٧

واملنظمة العاملية لألرصاد  واالحتاد الدويل لالتصاالت     ومعهد األمم املتحدة لبحوث نزع السالح     
 .وحيد القياسيعن املنظمة الدولية للت  وحضر الدورة أيضاً املراقب.اجلوية

 صــفة هلــاوحــضر الــدورة أيــضا مراقبــون عــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة التاليــة الــيت      -٨
ــدى   ــم ل ــةمراقــب دائ ــاون الفــضائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ورابطــة مراكــز     : اللجن منظمــة التع

ف الكــرة االستــشعار عــن ُبعــد يف الــوطن العــريب، واملنظمــة األوروبيــة لألحبــاث الفلكيــة يف نــص  
 ، واملنظمـة األوروبيـة لـسواتل االتـصاالت        )اإليـسا  (األرضية اجلنويب، ووكالـة الفـضاء األوروبيـة       

  .شعار عن ُبعد لدول مشال أفريقيا، واملركز اإلقليمي لالست)يوتلسات(
 صفة مراقب دائم    هلاكما حضر الدورة مراقبون عن املنظمات غري احلكومية التالية اليت             -٩

ابطــة مستكــشفي الفــضاء، والرابطــة األوروبيــة للــسنة الدوليــة للفــضاء، واملعهــد  ر: اللجنــةلــدى 
األورويب لــسياسات الفــضاء، واألكادمييــة الدوليــة للمالحــة الفــضائية، والرابطــة الدوليــة لتعزيــز    

يـة  ، واالحتاد الفلكي الدويل، واجلمعيـة الدول  الفضاء، واالحتاد الدويل للمالحة الفضائيةاألمان يف 
 الوطنيـة للفـضاء،    واجلمعيـة    للمسح التصويري واالستشعار عن ُبعـد، واجلامعـة الدوليـة للفـضاء،           
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واللجنـة العلميـة املعنيـة بالفيزيـاء الشمـسية      وجائزة األمري سلطان بن عبـد العزيـز العامليـة للميـاه،          
ومؤسسة العامل اآلمن، واجمللـس االستـشاري جليـل الفـضاء، والرابطـة العامليـة ألسـبوع                 األرضية،  
  .الفضاء
ــض        -١٠ ــضمام إىل عــ ــا االنــ ــب غانــ ــاً بطلــ ــة علمــ ــة الفرعيــ ــت اللجنــ ــة وأحاطــ وية اللجنــ

)A/AC.105/C.1/2013/CRP.3.( 

الشبكة اإلسـالمية لعلـوم وتكنولوجيـا       وأحاطت اللجنة الفرعية علماً بالطلب املقدَّم من          -١١
جلنـة اسـتخدام الفـضاء اخلـارجي يف األغـراض            للحصول علـى مركـز مراقـب دائـم لـدى             الفضاء
  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.21 (السلمية

 قائمــة بأمســاء ممثلــي الــدول وهيئــات   […]/A/AC.105/C.1/2013/INFوتــرد يف الوثيقــة   -١٢
  . اليت حضرت الدورة املنظمات الدوليةوسائراألمم املتحدة 

    
   إقرار جدول األعمال -باء 

  فربايـــر، جـــدول / شـــباط١١، املعقـــودة يف ٧٧٧أقـــرَّت اللجنـــة الفرعيـــة، يف جلـــستها   -١٣
 :األعمال التايل

 .إقرار جدول األعمال  -١ 

  .كلمة الرئيس  -٢  
 .تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن األنشطة الوطنية  -٣ 

 .برنامج األمم املتحدة للتطبيقات الفضائية -٤ 

تنفيذ توصيات مؤمتر األمم املتحدة الثالث املعين باستكشاف الفـضاء اخلـارجي             -٥ 
 ).لثاليونيسبيس الثا(واستخدامه يف األغراض السلمية 

ــك       -٦  ــا يف ذل ــسواتل، مب ــد بواســطة ال ــشعار األرض عــن ُبع ــصلة باست ــسائل املت امل
 .تطبيقاته لصاحل البلدان النامية ويف رصد بيئة األرض

  .احلطام الفضائي  -٧ 
 .دعم إدارة الكوارث بواسطة النظم الفضائية  -٨ 

  .التطورات األخرية يف جمال النظم العاملية لسواتل املالحة -٩ 
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 .طقس الفضاء  -١٠  

 .استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي -١١ 

 .األجسام القريبة من األرض -١٢ 

 .استدامة أنشطة الفضاء اخلارجي يف األمد البعيد -١٣ 

دراسة الطبيعة الفيزيائية واخلواص التقنية للمدار الثابت بالنسبة لألرض واستخدامه  -١٤ 
خدامه يف ميـدان االتـصاالت الفـضائية، ودراسـة سـائر            وتطبيقاته، مبا يف ذلك اسـت     

املسائل املتصلة بتطّورات االتصاالت الفضائية، مع إيالء اعتبار خاص الحتياجات          
 .البلدان النامية ومصاحلها، دون مساس بدور االحتاد الدويل لالتصاالت

 اخلمــسني للجنــة الفرعيــة واحلاديــة مــشروع جــدول األعمــال املؤقّــت للــدورة   -١٥ 
 .العلمية والتقنية

  .التقرير املقّدم إىل جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية -١٦ 
    

  الكلمات العامة  - جيم  
 
االحتـــاد الروســـي، : م أثنـــاء التبـــادل العـــام لـــآلراء ممثلـــو الـــدول األعـــضاء التاليـــة تكلّـــ  -١٤

ــران     ــا، إي ــسيا، أوكراني ــا، إندوني ــتني، إكــوادور، أملاني ــةمج(األرجن ــا، ، )اإلســالمية-هوري إيطالي
باكستان، الربازيل، بولندا، اجلزائـر، اجلمهوريـة التـشيكية، مجهوريـة كوريـا، جنـوب أفريقيـا،                 

كنـدا،  ،  فييـت نـام   ،  )ةالبوليفاريـ -مجهورية(زويال    رومانيا، سويسرا، الصني، فرنسا، الفلبني، فن     
الواليــات  نيجرييــا، اهلنــد، هنغاريــا، كوبــا، ليبيــا، ماليزيــا، اململكــة العربيــة الــسعودية، النمــسا،

وتكلــم أيــضا ممثــل غواتيمــاال، نيابــة عــن جمموعــة دول أمريكــا الالتينيــة         . ، اليابــان املتحــدة
كمـا  . وألقى املراقبان عن اإلسكوا واملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية كلمتني عامتني         . والكارييب

ي آلســيا واحملــيط اهلــادئ واإليــسا  ألقــى كلمــات عامــة املراقبــون عــن منظمــة التعــاون الفــضائ   
الدوليـة للفـضاء واالحتـاد الـدويل        واملعهد األورويب لسياسات الفضاء والرابطة األوروبيـة للـسنة          

للمالحــة اجلويــة واالحتــاد الفلكــي الــدويل واجلمعيــة الوطنيــة للفــضاء واجمللــس االستــشاري جليــل 
  .الفضاء ومؤسسة العامل اآلمن

 باألردن وأرمينيـا وكوسـتاريكا كـدول أعـضاء جديـدة يف جلنـة              ورحبت اللجنة الفرعية    -١٥
بـت اللجنـة الفرعيـة باملعهـد اإليـبريي        كمـا رحّ  . استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض الـسلمية      
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 واللجنــة العلميــة املعنيــة بالفيزيــاء األمريكــي لقــانون املالحــة اجلويــة والفــضاء والطــريان التجــاري
  .ني دائمني لدى اللجنةاألرضية كأحدث مراقب-الشمسية

، ألقى الرئيس كلمة قدم فيها عرضا مـوجزا لعمـل اللجنـة الفرعيـة يف       ٧٧٧ويف اجللسة     -١٦
دراسـة متأنيـة لنتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة            وشدد الرئيس على احلاجـة إىل إجـراء         . دورهتا احلالية 

يونيــه /ن حزيــرا٢٢ إىل ٢٠مــن   الربازيــل،للتنميــة املــستدامة، الــذي ُعقــد يف ريــو دي جــانريو، 
 لكـي يتـسىن للجنـة الفرعيـة أن          ٢٠١٥، وجلدول األعمال اإلمنائي املستجد ملا بعـد عـام           ٢٠١٢

  .تساعد اللجنة على النظر يف هاتني العمليتني العامليتني
 التـابع لألمانـة      أيـضا، ألقـت مـديرة مكتـب شـؤون الفـضاء اخلـارجي              ٧٧٧ويف اجللسة     -١٧

 مــوارد إضــافية لكــي  كلمــة استعرضــت فيهــا برنــامج عمــل املكتــب وأبــرزت حاجتــه إىل العامــة
  .٢٠١٥-٢٠١٤يتمكن من النجاح يف أداء املسؤوليات املرتقبة لفترة السنتني 

وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا للسيدة مازالن عثمان، مديرة مكتب شؤون الفضاء      -١٨
هـت مبـا قدمتـه      اخلارجي، مبناسبة تقاعدها، ملا أبدته من إخالص لعمل املكتب واللجنة، كمـا نوّ            

  .من إسهام يف النهوض بعلوم وتكنولوجيا الفضاء
وعاودت بعض الوفود تأكيـد التـزام بلـداهنا باستكـشاف الفـضاء اخلـارجي واسـتخدامه                   -١٩

تيسُّر إمكانية الوصول إىل الفـضاء اخلـارجي        : يف األغراض السلمية، وشددت على املبادئ التالية      
روط متكافئـة، بـصرف النظـر عـن مـستوى      أمام مجيع الدول على قدم املـساواة ودون متييـز وبـش      

 متلُّــك الفــضاء اخلــارجي، مبــا فيــه القمــر واألجــرام متطورهــا العلمــي والــتقين واالقتــصادي؛ وعــد
 وســيلة أخــرى؛ وعــدم الــسماوية األخــرى بــدعوى الــسيادة أو االســتخدام أو االحــتالل أو بــأيِّ

املعيـشية وتعزيـز الـسلم علـى         يف حتـسني الظـروف       عسكرة الفضاء اخلـارجي وعـدم اسـتغالله إالَّ        
  .كوكب األرض؛ والتعاون اإلقليمي على تعزيز تطور األنشطة الفضائية

 تـأثري األنـشطة الفـضائية علـى حيـاة اإلنـسان             وأعرب بعـض الوفـود عـن رأي مفـاده أنَّ            -٢٠
عيـة  زيادة التنسيق والتفاعل بني اللجنة الفرعيـة العلميـة والتقنيـة واللجنـة الفر             وعلى البيئة يستلزم    

القانونية، من أجل العمل علـى إرسـاء معـايري دوليـة ملزمـة بـشأن مـسائل مثـل احلطـام الفـضائي                        
واستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، ومها مـسألتان بالغتـا األمهيـة يف اسـتخدام                 

  .الفضاء اخلارجي واستكشافه
ــاده أنَّ    -٢١ ــود عـــن رأي مفـ ــة وأعـــرب بعـــض الوفـ ــدان الناميـ ينبغـــي أن تـــستفيد مـــن   البلـ

 تعزيــز التعــاون تكنولوجيــات الفــضاء، خــصوصا يف دعــم تنميتــها االجتماعيــة واالقتــصادية، وأنَّ
 لتدريب علماء البلدان الناميـة      ضروري لتيسري تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا بني الدول، وأنَّ        
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عزيـز بنـاء القـدرات وتقاسـم        أمهية بالغة يف حرية تدفق املعلومات العلميـة وتبـادل البيانـات ويف ت             
  .املعارف

  : واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٢٢
ســجل تــارخيي : امللتقــى اإلقليمــي لوكــاالت الفــضاء يف آســيا واحملــيط اهلــادئ "  )أ(  

  مه ممثل اليابان؛، قدَّ" صوب حقبة جديدة- سنة وإطار إقليمي للتعاون ٢٠عمره 
ــة "  )ب(   ــريخ العلمــي  ‘بعث ــرب امل ــة‘ خمت ــوزييت ‘وبعث ــه ،")Curiosity( ‘كوري ــل  قدَّم ممث

  الواليات املتحدة؛
ــة األوىل  : Naro (KSLV-1("  )ج(   ــضائي الكوري ــة اإلطــالق الف ــه ، "مركب ــل قدَّم ممث

  مجهورية كوريا؛
املعـامل الكنديـة البـارزة يف جمـال     : يف الفـضاء  مخسون سنة من الوجود الكندي      "  )د(  
   ممثل كندا؛مهقدَّ، "الفضاء

مشاركة املكـسيك يف بعثـة املرصـد الفـضائي للكـون الـسحيق، التـابع لنميطـة              "  )ه(  
  ممثل املكسيك؛قدَّمه ، )"JEM-EUSO(التجارب اليابانية 

بعثـة علميـة    لمثـال   ): ساتل دراسة النسبية العامة بأشعة الليزر     (‘ LARES‘بعثة  "  )و(  
  ممثل إيطاليا؛ قدَّمه، "رفيعة املستوى ومنخفضة التكلفة

ــامج    "  )ز(   ــوي يف الربنـ ــضاء اجلـ ــا الفـ ــوم وتكنولوجيـ ــة بعلـ ــسامهات اإلدارة املعنيـ مـ
  ممثل الربازيل؛قدَّمه ، "الفضائي الربازيلي

  ممثل بولندا؛قدَّمه ، "املسامهة البولندية يف برنامج كوبرنيكوس"  )ح(  
  المية؛ممثل مجهورية إيران اإلسقدَّمه ، "بعثة كافوشغار الرائدة"  )ط(  
  ممثل إكوادور؛قدَّمه ، "أنشطة املعهد الفضائي اإلكوادوري"  )ي(  
ــشكيلة ســواتل  "  )ك(   ــة منــساوية  : BRITEت ــه ، "إطــالق أول ســواتل نانوي ــل قدَّم ممث
  النمسا؛

الفائزون بالدورة اخلامسة جلائزة األمري سلطان بن عبد العزيـز العامليـة للميـاه،              "  )ل(  
  املراقب عن اجلائزة؛ قدَّمه، "وآخر أنشطة اجلائزة
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ــام   "  )م(   ــل الفــضاء لع ــة اجلــامعيني   : ٢٠١٢مــؤمتر جي مــسامهات مــن منظــور الطلب
  .املراقب عن اجمللس االستشاري جليل الفضاءقدَّمه ، "واالختصاصيني الشباب يف قطاع الفضاء

والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير العرض اإليضاحي الذي قدمه يف فترة الغـداء نـووا                 -٢٣
" Curiosity on Mars"فيـديو املعنـون   ، مـن خمتـرب الدسـر النفـاث التـابع لناسـا، وشـريط ال       روورنـ 

  ). فوق سطح املريخ"كوريوزييت"(
 لتنظيمه ملتقى علميا وتقنيا على هامش       وأعربت اللجنة الفرعية عن امتناهنا لوفد اليابان        -٢٤

  .الدورة احلالية للجنة الفرعية
    

   وطنيةالتقارير ال -دال 
أحاطت اللجنة الفرعية علما مع التقدير بالتقارير اليت قّدمتها الدول األعضاء   - ٢٥

)A/AC.105/1025و Add.1 وA/AC.105/C.1/2013/CRP.7 وA/AC.105/C.1/2013/CRP.8 
لفرعية  لكي تنظر فيها اللجنة ا)A/AC.105/C.1/2013/CRP.22 وA/AC.105/C.1/2013/CRP.9و

تبادل عام لآلراء وعرض استهاليل للتقارير املقّدمة عن " من جدول األعمال، ٣يف إطار البند 
وأوصت اللجنة الفرعية بأن تواصل األمانة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي ". األنشطة الوطنية

 .تقارير سنوية عن أنشطتها الفضائية
    

   الندوة -هاء 
نظـرة  " موضـوع    حـول فربايـر، نـدوةً     / شـباط  ١١ يف   الحتاد الدويل للمالحـة الفـضائية     ام  نظَّ  -٢٦

، تــوىل تــسيريها جــريار "عامــة علــى الدراســات واملفــاهيم املتعلقــة باإلزالــة الفعليــة للحطــام املــداري  
ــيس  غ، وألقــى فيهــا كييوشــي هي الحتــادابراشــيه، مــن   ــة، ومشلــت  االحتــادوتــشي، رئ ، كلمــة ترحيبي

حـدة يف جمـال اإلزالـة الفعليـة         جهـود الواليـات املت    : "مـا يلـي    املقدمة أثناء النـدوة       اإليضاحية العروض
أنـشطة املركـز الـوطين    "؛ وIntegrity Applications، قدَّمـه داريـن ماكنايـت، مـن شـركة      "للحطام

، قدَّمــه كريــستوف بونــال مــن املركــز  "للدراســات الفــضائية يف جمــال اإلزالــة الفعليــة للحطــام 
 ،" احلالـة اليابانيـة  –األنشطة املتصلة باحلطام الفـضائي  "؛ و الفرنسي للدراسات الفضائية   الوطين

أنشطة املركز الـدويل للعلـوم والتكنولوجيـا بـشأن       "اساكا، من جامعة كيوشو؛ و    يقدَّمه تتسوو   
 DEOSبعثـة   "؛ و  املـذكور  ه تاتيانـا ريـشوفا، مـن املركـز الـدويل          ت، قدَّم "مشكلة احلطام الفضائي  
شيفر، مـن املركـز األملـاين لـشؤون الفـضاء اجلـوي؛             -، قدَّمته آلني ألبو   "األملانية للخدمة املدارية  

، قدَّمــه "لسويــسرياحالــة التطــورات املتعلقــة باإلزالــة الفعليــة للحطــام يف املركــز الفــضائي   "و
ــسري؛ و    ــة   "تومــاس شــيلدكنيخت، مــن املركــز الفــضائي السوي ــسا اخلاصــة بنظاف ــادرة اإلي مب
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، قدَّمـه   "التحديات غري التقنية إلزالة احلطـام فعليـاً       "الفضاء، قدَّمه ليوبولد سومرر من اإليسا؛ و      
  . ويدن من مؤسسة العامل اآلمنبرايان

    
   اعتماد تقرير اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  -واو  

 ،[...]يف جلـستها  اعتمـدت   يف البنـود املعروضـة عليهـا،    يـة رعلف انةلجالت ظر ن نأبعد    -٢٧
ــودة يف ــباط [...] املعقـ ــر /شـ ــارجي يف   ٢٠١٣فربايـ ــتخدام الفـــضاء اخلـ ــة اسـ ــا إىل جلنـ ، تقريرهـ

  . آراءها وتوصياهتا على النحو املبّين يف الفقرات الواردة أدناهلذي يتضمَّنا، األغراض السلمية
    

    احلطام الفضائي  -[...]  
 مـن جـدول     ٧، نظـرت اللجنـة الفرعيـة يف البنـد           ٦٧/١١٣وفقا لقرار اجلمعية العامـة        -٢٨

  ".احلطام الفضائي"األعمال، 
 يطاليـــاإو إندونيـــسياو أملانيـــاممثلـــو مـــن جـــدول األعمـــال  ٧وتكلَّـــم يف إطـــار البنـــد   -٢٩
الواليــات املتحــدة و اهلنــدو كنــدا وفرنــساو الــصنيو مجهوريــة كوريــاو اجلمهوريــة التــشيكيةو

كما تكلَّـم يف إطـار هـذا البنـد ممثـل شـيلي، نيابـة عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة                         . واليابان
  .التبادل العام لآلراء، تكلَّم بشأن هذا البند أيضا ممثلو دول أعضاء أخرىوأثناء . يبـوالكاري

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٣٠
ــوطين "  )أ(   ــز الـ ــشطة املركـ ــسيأنـ ــام    الفرنـ ــال احلطـ ــضائية يف جمـ ــات الفـ  للدراسـ
  ، قدَّمه ممثل فرنسا؛"الفضائي
جي املرتفع بواسـطة    ياألهليلالثابت بالنسبة لألرض واملدار      املدار   رصدنتائج  "  )ب(  

  ، قدَّمه ممثل االحتاد الروسي؛"٢٠١٢لشبكة الدولية لألرصاد البصرية العلمية يف عام ا
  ، قدَّمه ممثل أوكرانيا؛"ختفيف احلطام الفضائي"  )ج(  
  ، قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛"‘Phoenix‘مشروع "  )د(  
، "طــام الفــضائي للواليــات املتحــدة وحتــديثات عملياتيــة هبــذا الــشأن بيئــة احل"  )هـ(  

  قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛
  ، قدَّمه ممثل اإليسا؛"٢٠١٢أنشطة اإليسا يف جمال ختفيف احلطام يف عام "  )و(  
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، قدَّمـه املراقـب   " يف املـستقبل  احلطـام يف املـدار األرضـي املـنخفض         طوُّر بيئة ت"  )ز(  
  ؛كاالت واملعنية باحلطام الفضائينة التنسيق املشتركة بني الو، بصفته رئيس جلعن اإليسا
، قدَّمـه ممثـل الرابطـة الدوليـة لتعزيـز األمـان             "احلفاظ على بيئة الفضاء تعاونيا    "  )ح(  
  .يف الفضاء

 معلومات عـن البحـوث املتعلقـة باحلطـام الفـضائي وأمـان               الفرعية  على اللجنة  وُعرضت  -٣١
 تلـك  ل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة واملـشاكل املتـصلة باصـطدام          األجسام الفضائية اليت حتم   

 مــن الــدول األعــضاء  الــواردة  الــردوَد تلــك املعلومــاتوتــضمنت باحلطــام الفــضائي، األجــسام
ــسألة    ــذه املـ ــشأن هـ ــة بـ ــات الدوليـ  A/AC.105/C.1/2013/CRP.4 وA/AC.105/C.1/107(واملنظمـ

  ).A/AC.105/C.1/2013/CRP.19و
حـول   الحتـاد الـدويل للمالحـة الفـضائية    اع التقدير مـا لنـدوة    والحظت اللجنة الفرعية م     -٣٢

 مـن فائـدة يف وصـف الـصعوبات           باإلزالـة الفعليـة للحطـام املـداري         املتعلقـة  الدراسات واملفـاهيم  
  .الشديدة يف معاجلة هذه املسألة واحلاجة امللحة إىل إجياد حل فوري من أجل ختفيف احلطام

تزايد مقدار احلطام الفضائي، وشـّجعت الـدول الـيت          وأبدت اللجنة الفرعية قلقها بشأن        -٣٣
الفــضائي الـصادرة عــن جلنـة اســتخدام الفــضاء   مل تنفّـذ بعــُد املبـادئ التوجيهيــة لتخفيـف احلطــام    

  .اخلارجي يف األغراض السلمية على النظر يف تنفيذ تلك املبادئ طوعاً
 للتخفيـف مـن احلطــام   والحظـت اللجنـة الفرعيـة بارتيـاح أنَّ بعـض الــدول تنفّـذ تـدابري         -٣٤

الفــضائي تتــسق مــع املبــادئ التوجيهيــة لتخفيــف احلطــام الفــضائي الــصادرة عــن جلنــة اســتخدام  
 لتخفيــف احلطــام الفــضائي  التوجيهيــة بــادئ املأو /الفــضاء اخلــارجي يف األغــراض الــسلمية، و   

، وأنَّ دوالً أخــرى قــد وضــعت الــصادرة عــن جلنــة التنــسيق املــشتركة واملعنيــة باحلطــام الفــضائي
  . تلك املبادئ التوجيهيةلنفسها معايري لتخفيف احلطام الفضائي تستند إىل

 نة التنسيق املشتركة  جلوالحظت اللجنة الفرعية أيضاً أنَّ هناك دوالً أخرى تستخدم مبادئ             -٣٥
واملدونة األوروبية لقواعد السلوك اخلاصة بتخفيف احلطـام الفـضائي كنقطـتني مـرجعيتني يف أطرهـا                 

 تعاونـت علـى    أنَّ دوالً أخـرى قـد     الفرعية كما الحظت اللجنة  . التنظيمية لألنشطة الفضائية الوطنية   
  .سا اخلاص بالتوعية بأحوال الفضاءبرنامج اإليإطار معاجلة مشكلة احلطام الفضائي ضمن 

 والتـدابري   النـهوج  قد اعتمدت عدداً مـن       والحظت اللجنة الفرعية مع التقدير أنَّ دوالً        -٣٦
ــصميم مركبــات اإلطــالق واملركبــات          ــضائي، منــها حتــسني ت ــف احلطــام الف ــة لتخفي امللموس
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 بانتــهاء العمــر املرتبطــة، والتخميــد، والعمليــات ونقــل الــسواتل إىل مــدارات أخــرىئية، الفــضا
  .التشغيلي، واستحداث براجميات ومناذج خاصة لتخفيف احلطام الفضائي

والحظــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاً أنَّ هنــاك حبوثــاً ُتجــرى حاليــاً يف جمــاالت تكنولوجيــا   -٣٧
ؤ بعـودة احلطـام الفـضائي إىل الغـالف اجلـوي            مر، والتنبّـ  مراقبة احلطام الفـضائي ورصـده املـست       

ــب االصــطدام ومنذجــة احتمــاالت االصــطدام،     ــدار،   وجتّن ــسواتل يف امل ــة لل ــة الروبوطي واخلدم
ن املزيـد   ماية النظم الفضائية من احلطام الفـضائي واحلـد مـن تكـوّ            حلواستحداث تكنولوجيات   

  .من احلطام الفضائي
أي مفـاده أنَّ زيـادة تـدابري ختفيـف احلطـام الفـضائي علـى                وأعرب بعض الوفود عـن ر       -٣٨

الدويل يف هـذا امليـدان مهـا أمـران ضـروريان لـضمان               اإلقليمي و  الصعيد الوطين وتعزيز التعاون   
مجيع الدول ومحاية املوجودات الفـضائية وتنميـة   أمام تيسُّر الوصول اآلمن واملأمون إىل الفضاء    

  .الفضاء اخلارجي على حنو مستدام
ــة         -٣٩ ــة والتقني ــة العلمي ــة الفرعي ــاون اللجن ــاده أن تتع ــود عــن رأي مف وأعــرب بعــض الوف

  .واللجنة الفرعية القانونية على إجياد حل شامل لتخفيف احلطام الفضائي
تقبل استكشاف الفضاء يتوقف، إىل حد بعيـد، علـى فعاليـة            س م وأبدي رأي مفاده أنَّ     -٤٠

ينبغي أن يكون ختفيف ذلك احلطام واحلـد مـن تكوُّنـه            تدابري ختفيف احلطام الفضائي، ومن مث       
  .تني الفرعينيتمن بني أولويات عمل اللجن

احلطـام الفـضائي    وأُبدي رأي مفاده أن ُتجـرى مراجعـة للمبـادئ التوجيهيـة لتخفيـف                 -٤١
ــاد عــدد الوكــاالت املــشغِّلة وعمليــات اإلطــالق والبعثــات      الــصادرة عــن اللجنــة، نظــرا الزدي

  .اط القطاع اخلاص يف هذا اجملالالفضائية، والخنر
 بصورة دوريـة    نة التنسيق املشتركة  جلوأُبدي رأي مفاده أن تتشاور اللجنة الفرعية مع           -٤٢

 مـن    الـصادرة عـن جلنـة التنـسيق املـشتركة          التوجيهيـة بـادئ   امللكي تظل مواكبة ملا ُيدَخل علـى        
  .تنقيحات يف املستقبل وملا حيدث من تطورات يف التكنولوجيا ويف ممارسات ختفيف احلطام

 الفرعيـة    أنَّ من املهم أن ُتعمَّم املعلومات بسرعة بني أعضاء اللجنـة           وأُبدي رأي مفاده    -٤٣
 فيمــا يتعلــق باألعمــال واألنــشطة املــضطلع هبــا يف ميــدان احلطــام        جلنــة التنــسيق املــشتركة  و

  . الفضائي
 أنَّ تبـادل األسـاس املعـريف والبيانـات بـني الـدول هـو أمـر أساسـي                   ودورأى بعض الوف    -٤٤
  .جية ذات جدوى استراتيجيات ختفيفية وتدابري عالأليِّ
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 بعــض الوفــود أنَّ مجيــع املعلومــات املتعلقــة بعــودة احلطــام الفــضائي إىل الغــالف ىورأ  -٤٥
  .اجلوي لألرض ينبغي أن تبلّغ بعناية وبسرعة للبلدان اليت قد تتضرر منها

وأُبــدي رأي مفــاده أنَّ البيانــات املتعلقــة باحلطــام الفــضائي ينبغــي أن تكــون ميــسورة     -٤٦
  .ع البلدان على حنو شفافاملنال جلمي

وأُبدي رأي مفاده أنه ينبغي السعي إىل إجياد آليـات تعاونيـة لكـي ُينـشأ علـى الـصعيد                -٤٧
علـى  و يشتمل على بيانـات االتـصال        لنيأو الوطين سجل للمشغّ   /أو املتعدد البلدان و   /الدويل و 

باألجـسام الفــضائية   البيانــات املعنيـة بتخـزين وتبـادل املعلومــات املتعلقـة     معلومـات عـن مراكـز   
  .املعلومات تبادل عن إجراءاتووالعمليات 

وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ هناك مسؤولية تقـع علـى عـاتق مجيـع الـدول                      -٤٨
  .املرتادة للفضاء، هي تنفيذ تدابري التخفيف طوعاً من خالل آلياهتا الوطنية

ره الـدول املرتـادة للفـضاء      نامية مبا تـوفّ   د أنه ينبغي أن تنتفع البلدان ال      وورأى بعض الوف    -٤٩
  .من مساعدات تقنية يف جمال رصد احلطام الفضائي

احلطــام وأُبــدي رأي مفــاده أنــه ينبغــي متكــني البلــدان الناميــة مــن اإلســهام يف ختفيــف     -٥٠
الفضائي من خـالل بنـاء القـدرات ونقـل التكنولوجيـا، ألنَّ الـدول مجيعـاً، بـصرف النظـر عـن                       

  .ه من تكنولوجيا، هي معرَّضة للمخاطر نفسها بدرجة متساويةكلا متتا وعّمتوى تطورهمس
وأُبدي رأي مفاده أنه ينبغي تركيب عاكسات ارجتاعية على مجيع األجسام الـضخمة               -٥١

احلجم، مبا فيها تلك الـيت ستـصبح عاطلـة بعـد اإلطـالق، ممـا يتـيح مزيـداً مـن الدقـة يف حتديـد                           
  .سني كفاءة مناورات تفادي االصطداممواقع العناصر املدارية وحت

وأُبدي رأي مفاده أنه ينبغي للـدول، فيمـا خيـص مـشكلة احلطـام الفـضائي، أن تأخـذ                      -٥٢
  .يف احلسبان أنَّ البيئة الفضائية لألرض هي مورد حمدود

واتَّفقت اللجنةُ الفرعية على أنه ينبغي للـدول، وخـصوصاً الـدول الـيت ترتـاد الفـضاء،                    -٥٣
زيداً من االهتمام ملشكلة اصطدام األجـسام الفـضائية، مبـا فيهـا األجـسام الـيت حتمـل                   أن تويل م  

على متنها مصادر قدرة نووية، باحلطام الفـضائي، وكـذلك لـسائر جوانـب احلطـام الفـضائي،                  
  . مبا فيها رجوعه إىل الغالف اجلوي

ل األولويـة،  وأعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه ينبغي للدول أن تتخذ، على سـبي            -٥٤
  .تدابري لتحسني تكنولوجيا رصد ذلك احلطام
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ــة العامــة، يف قرارهــا      -٥٥ ــة أنَّ اجلمعي ــة الفرعي ، قــد دعــت إىل  ٦٧/١١٣والحظــت اللجن
مواصلة البحوث الوطنية املتعلقة هبذه املسألة، وإىل استحداث تكنولوجيا حمسَّنة لرصـد احلطـام    

فقــت علــى ضــرورة التعــاون  حلطــام الفــضائي، واتَّالفــضائي وجتميــع ونــشر البيانــات املتعلقــة با 
الدويل مـن أجـل التوّسـع يف وضـع اسـتراتيجيات مناسـبة وميـسورة التكـاليف للحـد مـن تـأثري                     

  . احلطام الفضائي على البعثات الفضائية املقبلة
فقت اللجنة الفرعية على ضرورة مواصلة البحوث املتعلقة باحلطام الفـضائي، وأنـه             واتَّ  -٥٦

ل األعضاء أن تتيح جلميع األطراف املهتمة نتائج تلك البحوث، مبا فيهـا معلومـات               ينبغي للدو 
  .عن املمارسات اليت أثبتت جناعتها يف التقليل من تكوُّن احلطام الفضائي إىل أدىن حد ممكن

د أنه ينبغـي أن تتـاح للجنـة، خـصوصاً مـن جانـب الـدول الـيت هـي                     وورأى بعض الوف    -٥٧
 تكوين احلطام الفضائي والدول اليت لديها القـدرة علـى اختـاذ تـدابري               مسؤولة إىل حد بعيد عن    

  .لتخفيف ذلك احلطام، معلومات عن التدابري املتخذة للحد من تكوُّن احلطام
دعوة الـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة الـيت           فقت اللجنة الفرعية على أنه ينبغي       واتَّ  -٥٨
املتعلقـة باحلطـام الفـضائي    دمي تقـارير عـن األحبـاث      ع بصفة مراقب دائم لدى اللجنة إىل تق       تتمّت

وبأمان األجسام الفضائية اليت حتمل علـى متنـها مـصادر قـدرة نوويـة، وعـن املـشاكل املرتبطـة                     
باصطدام تلك األجسام الفضائية باحلطام الفضائي، وعـن الـسبل الـيت جيـري هبـا تنفيـذ املبـادئ                    

  .التوجيهية لتخفيف احلطام الفضائي
    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  - [...]  
 مـن جـدول   ١١، نظرت اللجنةُ الفرعيـة يف البنـد    ٦٧/١١٣وفقا لقرار اجلمعية العامة       -٥٩

  ".استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"وعنوانه األعمال، 
) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال    فـن   مـن جـدول األعمـال ممـثال        ١١وتكلَّم يف إطار البنـد        -٦٠
ــا الالتينيـــة   ،وكـــذلك ممثـــل غواتيمـــاال  ،الواليـــات املتحـــدةو ــةً عـــن جمموعـــة دول أمريكـ نيابـ

  . هذا البند ممثلو دول أخرى إطاريفوأثناء التبادل العام لآلراء، تكلَّم أيضا  .ي والكاريب
  : العلميني والتقنيني التاليني اإليضاحينيالعرضنيواستمعت اللجنة الفرعية إىل   -٦١

:  فـوق كوكـب املـريخ      )Curiosity(" كوريـوزييت "األشهر الستة األوىل لبعثة     "  )أ(  
  قدَّمه ممثل الواليات املتحدة؛، "من حلظة مالمسة سطح الكوكب إىل حفر الصخور
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ــنظم الطاقــة يف  األمــان ذات الــصلة بمناقــشة ملــسائل "  )ب(   االختبــارات األرضــية ل
  .، قدَّمه ممثل الصني"املفاعالت النووية الفضائية

 على بدء أو مواصلة تنفيـذ       احلكومية الدولية عية الدول واملنظمات    وشجَّعت اللجنةُ الفر    -٦٢
  ).A/AC.105/934(إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 

مـن   بعثـات    تنفيـذ ر  ّسأنَّ إطـار األمـان سـوف ييـ        وأعرب أحد الوفود عـن رأي مفـاده           -٦٣
. ألطـراف بـني الـدول واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة           د ا علـى أسـاس ثنـائي أو متعـدّ        هذا القبيـل    

أنَّ بـ سوف يطمئن اجملتمع العاملي     على نطاق واسع    أنَّ تنفيذ إطار األمان     كما رأى ذلك الوفد     
  . وُتطلق وُتستخدم على حنو آمنُتستحدثتطبيقات مصادر القدرة النووية 

كــاف يف شــكله احلــايل   عــن رأي مفــاده أنَّ إطــار األمــان غــري   وأعــرب أحــد الوفــود   -٦٤
وأنـه  للتغلّب على التحديات الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي                

 االعتبـار الواجـب   ولَىيُـ أن  تلـك املـصادر يف الفـضاء اخلـارجي       إطار تنظـيم اسـتخدام     يف ينبغي
ــدات ا       ــم املتحــدة ومعاه ــاق األم ــدويل وميث ــانون ال ــصلة يف الق ــد ذات ال ــم املتحــدة  للقواع ألم

الوفـد أنـه ينبغـي تعزيـز التنـسيق والتفاعـل            ذلـك   كما رأى   . ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي   
بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنـة الفرعيـة القانونيـة مـن أجـل وضـع صـكوك قانونيـة                     

ارجي، ومـن   د مسؤولية الدول عن اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـ                ملزمة حتدّ 
أجل إجراء حبوث بشأن السبل والوسائل الكفيلة باسـتخدام الطاقـة النوويـة يف أنـشطة الفـضاء                  

  .اخلارجي على النحو األمثل أو إجياد بدائل هلا
 الســتخدام مــصادر القــدرة  الدراســة إيــالء مزيــد مــن  أنــه ينبغــي بعــض الوفــود رأىو  -٦٥

ار األرضـي املـنخفض مـن أجـل معاجلـة املـشاكل             النووية يف املدار الثابت بالنسبة لألرض واملـد       
احتمـال  وكـذلك   املتعلقة باحتمال اصطدام األجسام اليت حتمل مصادر قدرة نوويـة يف املـدار،              

ورأت تلـك الوفـوُد أنـه ينبغـي إيـالء هـذه املـسألة        .  إىل الغـالف اجلـوي لـألرض   َعَرضـاً عودهتـا  
لــوائح الطويــل األمــد والتخطــيط ال وناســبةاملســتراتيجيات االمزيــداً مــن االهتمــام مــن خــالل   

  . إطار األمانفيهاتنظيمية، مبا ال
 بانتشار مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، مبـا                ُيسمح وأُبدي رأي مفاده أالّ     -٦٦

ثــار اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة علــى   آليف ذلــك املــدارات األرضــية، ألنــه مل ُيجــَر تقيــيم   
 أدوات تقنيــة وقانونيــة ويــستحدثنــاك إطــار حمــّدد يبــيِّن املــسؤوليات اإلنــسان والبيئــة، ولــيس ه

  .غ هلاال مسّو احلاالت احلرجة اليت قد تنشأ بسبب ممارسات ميكنها أن تعاجل فعلياً
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 باسـتخدام   املرتبطـة التنظـيم الرقـايب     االخنـراط يف عمليـة       واجب نَّ بعُض الوفود أ   ىورأ  -٦٧
 يقع على عاتق الـدول وحـدها، بـصرف النظـر عـن              ارجيمصادر القدرة النووية يف الفضاء اخل     

 وأنَّ هـذه املـسألة هتـم البـشرية     مستوى تطورها االجتماعي أو االقتصادي أو العلمي أو التقين،  
ورأت تلــك الوفــود أنَّ احلكومــات تتحّمــل مــسؤولية دوليــة عّمــا تقــوم بــه املؤســسات  . قاطبــةً

ي علــى اســتخدام مــصادر قــدرة نوويــة يف احلكوميــة وغــري احلكوميــة مــن أنــشطة وطنيــة تنطــو
  .الفضاء اخلارجي، وأنَّ تلك األنشطة جيب أن تكون مفيدة للبشرية، ال ضاّرة هبا

ينبغـي أن    استخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي            نَّوأبدي رأي مفاده أ     -٦٨
 لبعض البعثـات فيمـا      اً، وإن كان الزم   يكون حمدوداً قدر اإلمكان، وأنَّ استخدام تلك املصادر       

 مـصادر أخـرى للطاقـة أكثـر         إذ تتـوافر هلـا     يف املـدارات األرضـية،       لهبني الكواكب، ال مسّوغ     
  .ومؤكّدة الكفاءةبكثري أماناً 
 الفريـق العامـل     عـاودت اللجنـة الفرعيـة عقـد       ،  ٦٧/١١٣قرار اجلمعية العامـة     ب وعمالً  -٦٩

ــض     ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــين باســتخدام م ــسون . اء اخلــارجي، برئاســة ســام أ  املع هاربي
  .وعقد الفريق العامل ثالث جلسات). اململكة املتحدة(

ــو  -٧٠ ــلل اترَّأق ــفرالة جن ــستها  ،ةعي ــر، /شــباط[...] املعقــودة يف  [...]يف جل ــر فرباي تقري
الفريق العامل، مبا فيه ملخص املعلومات املتأتية من حلقات العمـل الـيت نظّمهـا الفريـق العامـل                   

. ٢٠١٢ و٢٠١١نـاء دوريت اللجنــة الفرعيـة الثامنــة واخلمـسني والتاســعة واخلمـسني، عــامي     أث
  .ذا التقريرهب[...] ويرد تقرير الفريق العامل يف املرفق 

  


