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  استخدام الفضاء اخلارجيجلنة
   األغراض السلميةيف  

   الفرعية القانونيةاللجنة
  واألربعونالثامنة  الدورة
  ٢٠٠٩أبريل /نيسان ٣ -  مارس/آذار ٢٣ فيينا،
  * من جدول األعمال املؤقت٦ البند
   اخلمس معاهدات األمم املتحدة حالة

       اخلارجي وتطبيقهابالفضاء املتعلقة
 سطح فوقيت جيري االضطالع هبا أو ُيعتزم االضطالع هبا  الاألنشطة    

القمر واألجرام السماوية األخرى، والقواعد الدولية والوطنية اليت 
االتفاق  يف  واملعلومات املتلقّاة من الدول األطرافاألنشطة،حتكم تلك 

 بشأن األخرى املنظّم ألنشطة الدول على القمر واألجرام السماوية
       بذلك االتفاقمنافع التقّيد

    رة من األمانةمذكّ    
  إضافة  

  
    مقدمة  -أوال  

ــة اســتخدام         -١ ــة للجن ــة التابع ــة القانوني ــة الفرعي ــسابعة واألربعــني للجن ــدورة ال خــالل ال
ــام     ــسلمية، يف ع ــراض ال ــضاء اخلــارجي يف األغ ــة   ، نظــر ٢٠٠٨الف ــين حبال ــل املع ــق العام الفري

                                                                 
  *  A/AC.105/C.2/L.274.  
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ــة با    ــم املتحــدة اخلمــس املتعلق ــا معاهــدات األم ــة املعلومــات  لفــضاء اخلــارجي وتطبيقه  يف ورق
األنـشطة الـيت جيـري االضـطالع هبـا أو ُيعتـزم االضـطالع هبـا               اخللفية اليت أعدهتا األمانـة بـشأن        

الـسماوية األخـرى، والقواعـد الدوليـة والوطنيـة الـيت حتكـم تلـك          فوق سـطح القمـر واألجـرام   
 االتفاق املنظّم ألنشطة الدول علـى القمـر   املتلقّاة من الدول األطراف يف األنشطة، واملعلومات

  ).A/AC.105/C.2/L.271 (السماوية األخرى بشأن منافع التقّيد بذلك االتفاق واألجرام
 علـى  ٢٠٠٨أبريـل  / نيـسان ٧وقد اتفق الفريق العامل يف اجتماعه السادس املعقود يف    -٢

 ُيقــدم إىل اللجنــة الفرعيــة يف A/AC.105/C.2/L.271أنــه ينبغــي لألمانــة أن ُتعــد ملحقــا للوثيقــة 
، ويوفر معلومات تكميلية عن األنشطة الـيت تقـوم هبـا     ٢٠٠٩دورهتا الثامنة واألربعني، يف عام      

الدول األعضاء أو تعتزم القيام هبا فوق سطح القمر، ويكون مستندا إىل املعلومـات الـيت سـبق                   
 وقـد اعتمـدت   .Highlights in Spaceتقدميها إىل الفريق العامل واملعلومات الواردة يف منـشور  

ــة  ــة القانوني ــة الفرعي ــّراللجن ، A/AC.105/917 مــن الوثيقــة ٤٣الفقــرة (ره الفريــق العامــل  مــا ق
  ). من مرفق الوثيقة نفسها١٢والفقرة 

  .اللجنة الفرعية القانونيةوتتضمن هذه الوثيقة املعلومات التكميلية املطلوبة من   - ٣
    

    األنشطة  -ثانيا  
اإلدارة الوطنية للمالحة سياسة الواليات املتحدة الستكشاف الفضاء إىل قيام تدعو   -٤

، متهيدا لرحالت حمتملة إىل ٢٠٢٠بإعادة اإلنسان إىل القمر حبلول عام ) ناسا (اجلوية والفضاء
وتطويرمها  Ares V وAres Iوتقوم إدارة ناسا اآلن بتصميم مركبيت اإلطالق . املريخ وما بعده

 ونظم Altair ومركبة اهلبوط على القمر Orion من أجل إطالق كبسولة طاقم واختبارمها
ر وسوف تكون بعثة املركبة املدارية الستكشاف القمر، املقّر. الدعم الفضائية ذات الصلة

  . ، اخلطوة األوىل يف طريق عودة الواليات املتحدة إىل القمر٢٠٠٩إطالقها يف عام 
املعتمـدة لـدى الواليـات    " ءا يتعلـق باستكـشاف الفـضا   الرؤيـة فيمـ   "وكخطوة أوىل يف      -٥

املتحدة األمريكية، وضعت إدارة ناسـا خطتـها إلقامـة مركـز أمـامي علـى سـطح القمـر تريـده                      
تواجد بشري وروبويت دائم ومستدام يتـيح فرصـا أكـرب كـثريا للعلـم والبحـث والتطـور                   "مبثابة  

مريــة عنــد فّوهــة شــاكلتون عنــد القطــب  وتعتــزم إدارة ناســا إقامــة القاعــدة الق ". التكنولــوجي
مجـاال سـتة أشـهر خـالل الـسنوات اخلمـس            إاجلنويب للقمر، وهو ما يسمح باإلقامـة ملـدد تبلـغ            

األوىل التالية ألول نزول على سطح القمر وبناء القاعدة القمرية عـن طريـق نـشر أجـزاء البنيـة                    
خلطـة هندسـة معماريـة قمريـة        وتتوخى ا . التحتية احلامسة على سطح القمر عند كل نزول عليه        



 

 3 
 

A/AC.105/C.2/L.271/Add.1  

ــا بعناصــر       ــسهم فيه ــة أن ت ــات التجاري ــدان والكيان ــسائر البل ــرب اخلــربة  . مفتوحــة ميكــن ل وُتعت
وتـرى إدارة ناسـا     . املكتسبة من النـزول على القمر أساسـية للـسفر إىل املـريخ وسـائر اجلهـات               
ف، وإنـشاء الـروابط   أيضا أن هناك فرصا إلقامة شراكات دولية وجتارية يف جماالت إدارة الطيـ            

البينيـــة املـــشتركة بـــني املعـــدات احلاســـوبية، وأجهـــزة االتـــصاالت، والتـــشغيل اآليل، وتطـــوير 
  .الُسكىن، وتكنولوجيا احلركية السطحية ونظمها، واستخدام املوارد

ويقـضي  . وقد اختارت إدارة ناسا أربع جتارب مـستندة إىل القمـر ملزيـد مـن الدراسـة                  -٦
يف أماكن خمتلفة على سطح القمر معدات يف حجم حقيبـة الـسفر حتتـوي               اقتراحان بأن توضع    

على صفيفات لتحديد املدى بالليزر قـادرة علـى قيـاس املـسافة بـني األرض والقمـر خبطـأ يقـل                      
واهلدف من ذلك هـو اختبـار نظريـة النـسبية العامـة ألينـشتاين، وكـذلك                 . عن امللليمتر الواحد  

ويقــضي اقتــراح ثالــث بقيــاس انبعاثــات  . رض والقمــرحتــسني فهــم هيكــل التفــاعالت بــني األ 
ــألرض        ــسي ل ــع الغــالف املغناطي ــا م ــريح الشمــسية وتفاعالهت ــسينية النامجــة عــن ال . األشــعة ال

ويقــضي االقتــراح األخــري بوضــع مقــراب راديــوي صــغري علــى ســطح القمــر مــن أجــل دراســة  
نوفات والكــويزارات،  واألجــسام الــسماوية مثــل الــسوبراهلالــة الشمــسيةعجلــة اجلــسيمات يف 

  . واستخدامه ككّشاف ملقراب فلكي راديوي كبري يوضع على وجه القمر البعيد
 التابعـة إلدارة ناسـا علـى املـريخ          Phoenix، هبطـت مركبـة      ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٥ويف    -٧

ــة واجلليــد يف منطقــة القطــب الــشمايل مــن املــريخ      وكانــت . مــن أجــل مجــع عّينــات مــن الترب
 هلذه املركبة هي البحث يف تربة املريخ عن مواد عضوية، علمـا بأنـه مل ُيعثـر              األهداف الرئيسية 

ها حىت اآلن يف املريخ، واختبار محوضـة عّينـات اجلليـد واملـاء وإمكانيـة احتوائهـا                  على شيء من  
  . على املصادر الغذائية الالزمة للحياة

ة ناسـا للمـريخ عـددا       ، تكـّرس إدار   Phoenixمركبة اهلبوط علـى املـريخ       وباإلضافة إىل     -٨
 Spiritآخر مـن األنـشطة اجلاريـة أو املخططـة، مبـا يف ذلـك مركبتـا روفـر الستكـشاف املـريخ            

 وخمتـرب  Mars Reconnaissance وMars Odyssey 2001 ومركبتـا املـريخ املـداريتان    Opportunityو
 .٢٠٠٩سبتمرب /ر إطالقه يف أيلولاملريخ العلمي، املقّر

   التابعـة إلدارة ناســا  عمليـات البعثـات إىل البيئـات القـصوى     مـن  ١٢وأجـرت العمليـة     -٩
أول مترين لتنقيح وبيان إجراءات اجلراحة الروبوتية عن بعد يتم التغلـب فيـه علـى      )١٢-نيمو(

وجرى أيضا التمـرين علـى اإلجـراءات        . مشاكل اإلعاقة الزمنية أثناء السفر إىل املريخ مستقبال       
نــات اجليولوجيــة خــالل البعثــات  لــى ســطح القمــر ومجــع العيّ املخطــط اتباعهــا لــدى الــسري ع 

 مبحاكاة السري على سطح القمـر، كمـا         ١٣-وقام طاقم العملية نيمو   . املأهولة املقبلة إىل القمر   
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ــى مجــع ال     ــصاالت والتمــرين عل ــرج ات ــشييد ب ــام بت ــاتق ــة   عّين ــة لبذل ــصميمات ممكن    ودراســة ت
  .فضاء قمرية

 يف رعايـة مـشروع      الة اليابانية الستكشاف الفضاء اجلـوي     الوكوتشترك إدارة الناسا و     -١٠
البالس الذي يهدف إىل إطالق ثالث مركبات مدارية إىل املـشتري وأقمـاره، مـع التركيـز يف                  

 وإجراء دراسات على الغالف املغناطيسي للمـشترى وغالفـه اجلـوي           املقام األول على يوروبا،   
دوس هــي مــشروع تعــاوين آخــر إلدارة ناســا والوكالــة اليابانيــة  وبعثــة تيتــان وانــسيال. وباطنــه

يهــدف إىل العــودة لزيــارة قمــري ُزحــل تيتــان وانــسيالدوس؛ وســوف تــشمل مركبــة مداريــة    
 .ومركبة فضائية حاملة تنقل منطادا وثالثة مسبارات إىل تيتان

القمــري ، أطلقــت الوكالــة اليابانيــة بعثــة االستكــشاف   ٢٠٠٧ســبتمرب / أيلــول١٤ويف   -١١
 جهــازا وآلــة تــصوير تلفيزيــوين عاليــة االســتبانة  ١٤، الــيت محلــت )ســيلني(واهلندســي إىل القمــر 

وسوف تـدوم هـذه البعثـة سـنة تـدور املركبـة الفـضائية            . Rstar و VRADوساتلني فرعيني امسهما    
وتـستخدم مـسباراهتا    ) كـم ( كيلـومتر    ١٠٠خالهلا حول القمر على ارتفاع مداري قدره حوايل         

اســعة النطــاق مــن أجــل إنتــاج بيانــات لتوجيــه مــسبارات املركبــة املداريــة الستكــشاف القمــر  الو
األكثـــر دقـــة التابعـــة إلدارة ناســـا، كمـــا ستـــستخدم مطيافهـــا ألشـــعة غامـــا مـــن أجـــل اســـتبانة  

. اهليدروجني توطئة إلجراء املزيد مـن الدراسـات باسـتخدام املركبـة املداريـة الستكـشاف القمـر                 
)  أمتــار٥باســتبانة قــدرها ( بعمــل خــرائط للجاذبيــة القمريــة ولــسطح القمــر وســوف تقــوم أيــضا

ولبقايا اجملال املغناطيسي للقمر وللجسيمات املشحونة واملتعادلة يف البيئة القمريـة، ومجـع بيانـات               
عن الكيمياء واخلصائص املعدنية الـسطحية وعـن اهلياكـل الـسطحية ودون الـسطحية حـىت عمـق         

يا مــع الُعــرف املــستقر يف الوكالــة اليابانيــة، أُطلــق علــى املركبــة الفــضائية    ومتاشــ.  كيلــومترات٥
  .كاغويا: ملشروع سيلني عقب جناح إطالقها اسم، أال وهو

وكـان  .  هي أول بعثة علمية غري مأهولة ترسلها اهلند إىل القمر          ١-وكانت بعثة شندرايان    -١٢
الكيميائيـة وعمـل خـرائط عاليـة االسـتبانة      هدفها الرئيسي هو حبث توزيع خمتلف املعادن والعناصـر     

لمؤسـسة  وقـد أطلقـت مركبـة إطـالق الـسواتل القطبيـة التابعـة ل           . وثالثية األبعاد لسطح القمر كلـه     
 وفيمـا   . كـم  ٢٤ ٠٠٠ × كـم    ٢٤٠ يف مـدار أرضـي أبعـاده         ١- شـندرايان  اهلندية ألحباث الفضاء  

وقـد  .  كـم حـول القمـر   ١٠٠فاعـه  بعد، وضع نظام الدفع املركبة الفـضائية يف مـدار قطـيب ارت           
جهـاز إعـداد خـرائط للخـصائص        :  اهلنديـة  ١-أسهمت إدارة ناسا جبهـازين يف بعثـة شـندرايان         

املعدنية للقمر مصمم للبحث عن املوارد املعدنيـة القمريـة، وجهـاز الـرادار املـصّغر ذي الفتحـة              
  . القمراالصطناعية الذي سيبحث عن الترسبات اجلليدية يف املناطق القطبية من
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 عـــن اعتزامهـــا الـــشروع يف برنـــامج ملؤســـسة اهلنديـــة ألحبـــاث الفـــضاءوقــد أعلنـــت ا   -١٣
 وهلبوط مـالّح    ٢٠١٤الستكشاف الفضاء بواسطة اإلنسان، حيث ختطط ألول رحلة يف عام           

  .٢٠٢٠فضائي هندي على سطح القمر يف عام 
واسـطة صـاروخ مـن       يف بعثـة إىل القمـر ب       ١-وأطلقت الصني املركبة الفـضائية شـانغي        -١٤

ويتمثــل هــدف البعثــة يف وضــع . ٢٠٠٧أكتــوبر / تــشرين األول٢٤طــراز الزحــف الطويــل يف 
ــا يــصل إىل            ــتبانة م ــرى القمــري واس ــر وقيــاس مســك الث ــسطح القم ــة األبعــاد ل ــة ثالثي   خريط

 عنصرا كيميائيا على سطح القمر ووضع خـرائط هلـا ودراسـة البيئـة الفـضائية بـني األرض                ١٤
 كيلـوغرام مـن املقـّرر       ١ ٣٠٠مل املشاريع األخرى اخلاصة بالقمر مركبـة وزهنـا          وتش. والقمر

 لكـي ُتـستخدم كبعثـة جتريبيـة لبعثـة           ٢٠١٧-٢٠١٥أن هتبط على سطح القمـر خـالل الفتـرة           
وسـوف جتّهـز مركبـة اهلبـوط علـى سـطح            .  إلحضار عّينـات   ٢٠٢٠من املقرر إرساهلا يف عام      

 وجهــاز حفــر وُتــستخدم كبعثــة جتريبيــة لبعثــة إحــضار   القمــر مبركبــة روفــر وبــأذرع روبوتيــة 
  .العّينات اليت تليها

ووقّــع االحتــاد الروســي واهلنــد اتفاقــا تعاونيــا مدتــه عــشر ســنوات اعتبــارا مــن كــانون    -١٥
ــة فــضائية مــشتركة الستكــشاف القمــر،     ٢٠٠٧ديــسمرب / األول  مــن أجــل اســتحداث مركب

. لـى سـطح القمـر مـزودة مبختـرب علمـي متنقـل              قمرية ومركبـة للـهبوط ع      أمنوطة مدارية تشمل  
 قمريـة ومركبـة للـهبوط علـى سـطح           أمنوطـة مداريـة   ويتوخى االتفاق إطالق ساتل مكّون مـن        

وقـد أعلنـت    . ٢٠١٢ و ٢٠١١القمر بواسطة مركبة إطالق صاروخية هندية فيمـا بـني عـامي             
شمل مركبــة مداريــة وكالــة الفــضاء التابعــة لالحتــاد الروســي أن أول رحالهتــا غــري املأهولــة ستــ

 قذيفة نافـذة علـى منـاطق متنوعـة مـن القمـر مـن أجـل تكـوين شـبكة زلزاليـة                 ١٢قمرية تطلق   
وبعد إطالق القذائف النافـذة، سترسـل املركبـة األم إىل الـسطح             . ُتستخدم لدراسة أصل القمر   

سـبات  ويتمثل هدف احملطـة يف اسـتبانة تر       . حمطة قطبية جمّهزة مبطياف كتلي ومطياف نيوتروين      
وسوف ُيخترب اجلهـاز، الـذي اسـتحدثه علمـاء االحتـاد            . جليد املاء يف املناطق القطبية من القمر      

  .الروسي، ألول مرة من خالل املركبة املدارية الستكشاف القمر التابعة إلدارة الناسا
 الـيت  Phobosواتفقت الصني واالحتاد الروسي على أن حتمل بعثة مركبة االستكشاف             -١٦

ويقـضي االتفـاق   .  ساتال صينيا صغريا معها٢٠٠٩ا االحتاد الروسي إىل املريخ يف عام      سريسله
بأن ينفصل الساتل الصيين الصغري عن املركبـة الفـضائية للبعثـة بعـد أن تبـدأ يف الـدوران حـول                      

  . املريخ، وقبل أن تشرع يف اهلبوط جلمع عينة توطئة للعودة إىل األرض
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وكالـة   التابعـة ل Mars Expressة املـستقاة مـن املركبـة املداريـة     وتـشري البيانـات الراداريـ     -١٧
 إىل وجود ترسـبات هائلـة مـن جليـد           ٢٠٠٧مارس  / آذار ١٤ اليت نشرت يف     الفضاء األوروبية 

فباسـتخدام تقنيـة سـرب بالـصدى الـراداري قـادرة علـى النفـاذ                . املاء حتت القطب اجلنويب للقمر    
ســطح الكوكــب، أظهــر جهــاز املركبــة الفــضائية   كيلــومترات حتــت ٤إىل عمــق يبلــغ حــوايل 

وجـود ترسـبات مـن      ) MARSIS(املسمى الـرادار املتقـدم لـسرب جـوف املـريخ وغالفـه األيـوين                
  . مترا١١جليد املاء تكفي، لو أهنا ذابت، لتغطية سطح الكوكب كله مبحيط عمقه 

دة لربيطانيــا وقــد أوصــى الفريــق العامــل املعــين باستكــشاف الفــضاء يف اململكــة املتحــ    -١٨
العظمى وإيرلندا الشمالية مركز الفضاء الـوطين الربيطـاين بـأن املـشاركة يف استكـشاف القمـر                  

بواســطة اإلنــسان هــدف مــشروع ومهــم للمملكــة املتحــدة، وأنــه ينبغــي  ) وفيمــا بعــد املــريخ(
  .الستراتيجية اململكة املتحدة بشأن استكشاف الفضاء يف املستقبل أن تنّوه بذلك

  


