
 A/AC.105/C.1/L.335/Add.1 األمـم املتحـدة

 
 

  اجلمعية العامة
Distr.: Limited 
14 February 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
190214    V.14-01045 (A) 

 
 

 *1401045*
 

  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة احلادية واخلمسون

      ٢٠١٤فرباير / شباط٢١- ١٠فيينا، 
      مشروع التقرير     
      إضافة     

    طقس الفضاء  -ثامناً  
طقــس "ل،  مــن جــدول األعمــا ١١ يف البنــد الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  نظــرت اللجنــة  -١

  .٦٨/٧٥ لقرار اجلمعية العامة وفقاً، "الفضاء
 وأملانيـا وباكـستان     االحتاد الروسي لو   من جدول األعمال ممثِّ    ١١وتكلَّم يف إطار البند       -٢

وأثنـاء التبـادل   . والصني وكندا ومصر والواليـات املتحـدة واليابـان       ومجهورية كوريا وسويسرا  
  . كلمات تتعلق هبذا البندول أعضاء أخرى أيضاًلو د ألقى ممثِّ،العام لآلراء

  :واستمعت اللجنة الفرعية إىل العروض اإليضاحية العلمية والتقنية التالية  -٣
ــدا  "  )أ(   ــوم وحبــوث طقــس الفــضاء يف كن ــشافات إىل العمليــات : عل ، "مــن االكت
  ل كندا؛ قدَّمه ممثِّ
، قدَّمــه "عــة كيوشــواملركــز الــدويل لعلــوم طقــس الفــضاء وتدريــسها يف جام "  )ب(  

  اليابان؛ممثِّل 
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اسـتخدام التكنولوجيـات الفــضائية لتـشغيل مرفـق البيانــات الفـضائية بــوزارة      "  )ج(  
  شيلي؛ممثِّل ، قدَّمه "الزراعة يف شيلي

بنــاء القــدرة علـى الــصمود مــن خــالل الــشراكات  : خـدمات طقــس الفــضاء "  )د(  
  الواليات املتحدة؛ممثِّل ، قدَّمه "الدولية

ــة : اســتخدام النظــام العــاملي لــسواتل املالحــة مــن أجــل طقــس الفــضاء   "  )ه(   احلال
  ، قدَّمه ممثِّل إيطاليا؛"إليطاليةا

  الربازيل؛ممثِّل ، قدَّمه "هنج جيوفيزيائي لتقييم آثار طقس الفضاء على األرض"  )و(  
 برنـامج وكالـة الفـضاء        العنصر اخلاص بطقس الفضاء مـن      مسامهة النمسا يف  "  )ز(  

عـن  علـى مـنت الطـائرات    الكشف يف الوقت احلقيقـي    : ضاءالتوعية بأحوال الف  األوروبية بشأن   
  ل النمسا؛، قدَّمه ممثِّ"الشمسية وتأثريات طقس الفضاءاالندالعات 

  ، قدَّمـــه "جوانـــب التقـــدم يف مـــسامهات كنـــدا يف التوعيـــة بـــأحوال الفـــضاء"  )ح(  
  ل كندا؛ممثِّ

للجنة العلمية املعنيـة بالفيزيـاء   نامج العلمي املعامل البارزة للمرحلة الثانية من الرب     "  )ط(  
، قدَّمـه  )"٢٠١٣-٢٠٠٩(األرضـية   - بشأن مناخ وطقـس املنظومـة الشمـسية        األرضية-الشمسية

  األرضية؛-املراقب عن اللجنة العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية
ــى األرض   تقلُّ"  )ي(   ــا عل ــشمس وأثره ــات ال ــة    – ب ــد للجن ــي اجلدي ــامج العلم  الربن

ــاء الشمــسية العل ــة بالفيزي ــة املعني ــة  ")٢٠١٨-٢٠١٤(األرضــية -مي ؛ قدَّمــه املراقــب عــن اللجن
  .األرضية-العلمية املعنية بالفيزياء الشمسية

النـدوة املـشتركة بـني األمـم املتحـدة والنمـسا            "تقرير عـن    وُعرض على اللجنة الفرعية       -٤
ــات طقــس   ــه ومناذجــه   حــول بيان ــضاء وأدوات ــا ب : الف ــع إىل م ــشأن   التطلُّ ــة ب ــادرة الدولي ــد املب   ع

ــيت عقــدت يف غــ "ضاءفــطقــس ال ــول١٨إىل  ١٦  مــنراتس، النمــسا،، ال  ٢٠١٣ســبتمرب / أيل
)A/AC.105/1051.(  
 الــسنة املاضــية يف النــهوضعلــى مــدار حــرز  قــد أُماً تقــدُّوالحظــت اللجنــة الفرعيــة أنَّ  -٥

 ولـوحظ أنَّ  . لـى الـسواء   بالقدرات املتعلقة بطقس الفضاء، علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل ع            
اجلهود املبذولة لرصد الشمس والفضاء القريب من األرض وإجراء البحوث مـن أجـل حتـسني                

 ولـوحظ أيـضاً   .  للمجتمـع الـدويل     هامـة  ؤات وتطوير اخلدمات اآلنية وتقدميها هـي جهـود        التنبُّ
ر ى الـيت تـؤثِّ    كها االنفجارات الشمـسية الكـرب     حرِّ طقس الفضاء ينطوي على ظواهر عاملية تُ       أنَّ
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 رصــد وفهــم القــوى  ، فمــن املهــمِّومــن مثَّ. علــى منــاطق شاســعة مــن األرض يف وقــت واحــد  
  . احملركة لطقس الفضاء وكذلك اآلثار الناشئة على األرض ويف الفضاء

 االحتـاد الروسـي وأملانيـا وباكـستان          مـن  أنَّ كـالًّ  والحظت اللجنة الفرعية مع التقـدير         -٦
 واللجنـة العلميـة   واليابـان والواليات املتحدة  ومصر    وكندا را والصني ومجهورية كوريا وسويس  
قـه مـن    ا حقَّ قـد أبلـغ عمَّـ     األرضية ومكتب شـؤون الفـضاء اخلـارجي         -املعنية بالفيزياء الشمسية  

 ومــا اضــطلع بــه مــن مــشاريع وبــرامج دوليــة بــشأن طقــس الفــضاء وأنــشطة يف عــام    إجنــازات
ومثـال  . ين وتـأثريات طقـس الفـضاء علـى األرض          من أجل حتـسني فهـم الغـالف األيـو          ٢٠١٣

ــد حتقَّــ   ــه ق ــك أن ــدُّذل ــة االســتوائية والظــواهر      ق تق ــوين يف املنطق م كــبري يف رصــد الغــالف األي
الشمسية العارضـة واجلـسيمات النـشطة القادمـة مـن الفـضاء وكـذلك تـأثريات طقـس الفـضاء                     

  .على النظم العاملية لسواتل املالحة
ات القائمـة علـى سـطح       ية أنَّ البعثات الفضائية اجلديـدة واملعـدَّ       والحظت اللجنة الفرع    -٧

 بعيـد مـن التنبـؤات       ن إىل حـدٍّ   ر يف هنايـة املطـاف بيانـات مـن شـأهنا أن حتـسِّ              األرض سوف توفِّ  
  .بطقس الفضاء

 ؤ بطقـس الفـضاء يف      اجتماع اخلـرباء املعـين بتحـسني التنبُّـ         والحظت اللجنة الفرعية أنَّ     -٨
 مــن العلمــاء الــدوليني لــذي عقــد علــى هــامش دورهتــا احلاليــة، قــد مجــع لفيفــاً  ، االعقــد القــادم

املشتغلني يف الوقت الراهن ببحوث طقس الفضاء من أجـل مناقـشة سـبل حتـسني القـدرة علـى                    
 بالتوصــيات التاليــة هــت اللجنــة الفرعيــة أيــضاًونوَّ. ؤ بطقــس الفــضاء خــالل العقــد القــادمالتنبُّــ

  :الجتماع اخلرباء
 بنجـــاح عمليـــات الرصـــد يف املـــشاريع األخـــرية واملعلومـــات اهلامـــة  ترافـــاًاع  )أ(  

الع علــى وصــي بانتــهاج اســتراتيجية عاجلــة لــضمان اســتمرار إمكانيــة االطِّــ  املكتــسبة منــها، أُ
 املتَّجهــةعمليـات رصـد الظـواهر العــابرة يف الغـالف الشمـسي الــداخلي، وال سـيما األحـداث        

 صوب األرض؛ 

ــى تــ   )ب(   ــشجيع عل ــستمدَّ   الت ــات امل ــضافة البيان ــادل واست ــى تب ــدرة عل ة مــن وفري ق
رها املراصـــد ؤات طقـــس الفـــضاء تيـــسِّاألجهـــزة الفـــضائية واألرضـــية املتـــصلة ببحـــوث وتنبُّـــ 

  االفتراضية القائمة؛
ات اجلديـدة مـع مـا يـصاحبها         االستمرار يف نـشر األجهـزة ومـصفوفات املعـدَّ           )ج(  

  ر العام؛من أنشطة للتثقيف والتواصل مع اجلمهو
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ؤ بطقــس الفــضاء يف األجلــني تـوفري الــدعم الــالزم لتحـسني القــدرة علــى التنبُّـ     )د(  
 ؤ بطقـس الفـضاء علـى الكواكـب األخـرى، مـع التركيـز               ا والبعيد، مبا يـشمل التنبُّـ      القريب جد

  . بوجه خاص على دعم عمليات االستكشاف الروبوطية
وأعربت اللجنة الفرعية عن شكرها ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي على مساندته هلـا               -٩

  .يف تنظيم اجتماع اخلرباء
    
    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  -عاشراً  

اسـتخدام مـصادر القـدرة      " مـن جـدول األعمـال،        ١٣نظرت اللجنةُ الفرعيـة يف البنـد          -١٠
  .٦٨/٧٥وفقا لقرار اجلمعية العامة ، "ارجيالنووية يف الفضاء اخل

) البوليفاريـة -مجهوريـة (زويال  ـو فنـ  لـ  مـن جـدول األعمـال ممثِّ       ١٣وتكلَّم يف إطار البند       -١١
ل شـيلي، نيابـةً عـن جمموعـة دول أمريكـا الالتينيـة       والواليات املتحدة، وكـذلك ممثِّـ    واملكسيك  
 كلمـات تتعلـق     لـو دول أعـضاء أخـرى أيـضاً        ممثِّ ألقـى    ،وأثناء التبـادل العـام لـآلراء      . ي  والكاريب
  .هبذا البند

 واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة علـى بـدء أو مواصـلة               الـدولَ  وشجَّعت اللجنـةُ الفرعيـةُ      -١٢
 تنفيــــذ إطــــار األمــــان اخلــــاص بتطبيقــــات مــــصادر القــــدرة النوويــــة يف الفــــضاء اخلــــارجي  

(A/AC.105/934).  
ر تنفيــذ بعثــات مــن هــذا القبيــل علــى ان ســوف ييــسِّأحــد الوفــود أنَّ إطــار األمــرأى و  -١٣

كمـا رأى ذلـك الوفـد        .د األطراف بني الدول واملنظمات احلكومية الدولية      أساس ثنائي ومتعدِّ  
طمــئن اجملتمــع العــاملي أنَّ تطبيقــات مــصادر أنَّ تنفيــذ إطــار األمــان علــى نطــاق واســع ســوف ُي
  .و آمنالقدرة النووية ُتستحدث وُتطلق وُتستخدم على حن

يات الـيت   ورأى أحد الوفود أنَّ إطار األمان، بـشكله احلـايل، غـري كـاف جملاهبـة التحـدِّ                   -١٤
ــار       ــه ينبغــي إيــالء االعتب ــة يف الفــضاء اخلــارجي، وأن يفرضــها اســتخدام مــصادر القــدرة النووي
 الواجب يف تنظيم استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي لقواعد القـانون الـدويل              
ذات الـــصلة وميثـــاق األمـــم املتحـــدة ومعاهـــدات األمـــم املتحـــدة ومبادئهـــا املتعلقـــة بالفـــضاء 

 عـن رأي مفـاده أنـه ينبغـي زيـادة التنـسيق والتفاعـل بـني                  وأعرب ذلـك الوفـد أيـضاً      . اخلارجي
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية من أجل وضـع صـكوك قانونيـة ملزمـة           

 مسؤولية الدول عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـارجي واالضـطالع          لتحديد
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ببحوث بشأن سـبل وطرائـق اسـتخدام الطاقـة النوويـة بالـصورة املثلـى أو االستعاضـة عنـها يف                      
  .أنشطة الفضاء اخلارجي

 األمـان علـى الـصعيد الـوطين       تنفيـذ إطـار     عمليات   تشجيع   أنَّعرب عن رأي مفاده     وأُ  -١٥
  . للجنة الفرعيةقصوى أولوية ظلَّيينبغي أن 

مبـسألة أمـان اسـتخدام مـصادر القـدرة          الوفود أنـه ينبغـي زيـادة االهتمـام          بعض  ورأت    -١٦
ــة يف الفــضاء اخلــارجي  ــة األمــد     النووي  مــن خــالل وضــع اســتراتيجيات مناســبة وخطــط طويل

ــة    ــايري ملزم ــرويج العتمــاد مع ــة والت ــوائح تنظيمي ــان  وكــذلكول  اخلــاص بتطبيقــات   إطــار األم
  .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

ا تقــوم بــه املنظمــات ل مــسؤولية دوليــة عمَّــأنَّ احلكومــات تتحمَّــورأت بعــض الوفــود   -١٧
احلكومية وغري احلكومية من أنشطة وطنيـة تنطـوي علـى اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف                    

  .البشرية هذه املسألة تعين كل  وأنَّالفضاء اخلارجي
ورأت بعــض الوفــود أنــه ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االعتبــار الســتخدام مــصادر القــدرة      -١٨

النووية يف املدارات األرضية من أجـل معاجلـة مـشكلة حـاالت التـصادم احملتملـة بـني األجـسام                     
  .ا إىل الغالف اجلوي لألرضدة مبثل هذه املصادر يف املدار، والحتمال عودهتا َعَرضياملزوَّ
وأُعرب عن رأي مفاده أنه ال ينبغي السماح بنشر مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء                    -١٩

اخلارجي، مبا يشمل املدارات األرضية، حيـث إنَّ آثـار اسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة علـى                 
د لتبيـان املـسؤوليات واسـتحداث األدوات        إطار حمـدَّ   م بعد وال يوجد أيُّ    البشرية والبيئة مل تقيَّ   

الــة احلــاالت اخلطــرية الــيت قــد تنــشأ بــسبب   قنيــة والقانونيــة الــيت ميكــن أن تعــاجل معاجلــة فعَّ  الت
  . املمارسات غري السليمة

ــة يف الفــضاء اخلــارجي    وأُعــرب عــن رأي مفــاده أنَّ   -٢٠  اســتخدام مــصادر القــدرة النووي
 إلرسـال بعـض    منه بقدر املستطاع وأنه إذا كانت مصادر القـدرة النوويـة ضـرورية         ينبغي احلدَّ 

ر غ السـتخدامها يف املـدارات األرضـية الـيت تتـوفَّ           البعثات فيما بني الكواكب، فال يوجـد مـسوِّ        
  . وثبتت كفاءهتابشأهنا مصادر أخرى للطاقة أكثر أماناً

عــرب عــن رأي مفــاده أنَّ اســتخدام املفــاعالت النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي ينبغــي وأُ  -٢١
لألغــراض األخــرى غــري (الســتعمال كمــصدر طاقــة بــديل قــصره علــى وســائل الــدفع وعلــى ا 

  .ات العلمية ونقل البيانات لألغراض السلمية على وجه احلصرمن أجل تشغيل املعدَّ) الدفع
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 املعـين باسـتخدام مـصادر        العامـلُ   الفريـقُ  عـاود ،  ٦٨/٧٥وعمالً بقرار اجلمعية العامـة        -٢٢
). اململكـة املتحـدة  (هاربيـسون   .رئاسة سام أ  حتت االنعقاَدالقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 

  .جلسة[...] وقد عقد الفريق العامل 
ــةُ   -٢٣ ــةُوأقــرَّت اللجن ــستها  الفرعي ــرَ / شــباط[...] املعقــودة يف [...]، يف جل ــر، تقري  فرباي

، الفقـرة   [...]انظـر املرفـق     (دة الـسنوات    لـة املتعـدِّ    ذلك خطـة عملـه املعدَّ      الفريق العامل، مبا يف   
  ). من هذا التقرير[...]

 


