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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٨-١٧فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٧البند 

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  

التوصيات املتعلقة     خطة عمل مقترحة لوضع اطار تقين دويل لألهداف و       
   بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي       

ورقة عمل مقدمة من االحتاد الروسي واألرجنتني وفرنسا واململكة املتحدة                                  
   لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية                     

  خلفية    -أوال  
نة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام  يف الــدورة التاســعة والــثالثني للجــ -١

الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، اتفقــت اللجــنة الفرعــية عــلى أن ُيطلــب إىل الفــريق     
العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي أن يواصــل أعمالــه بــني   

لفرعـية وذلـك لتسـيري مـداوالت اللجنة الفرعية          الدورتـني التاسـعة والـثالثني واألربعـني للجـنة ا          
وقد طُلب إىل الفريق العامل، على وجه      . بشـأن اسـتخدام القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي           

اخلصـوص، أن يضـع جمموعـة مـن اخلـيارات املمكـنة لكـي تـنظر فـيها اللجنة الفرعية بشأن أي             
ة الــنووية الفضــائية، مبــا يف ذلــك خطــوات اضــافية قــد تعتــرب مناســبة فــيما يــتعلق مبصــادر القــدر
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وقــد اســُتهل وضــع تلــك اخلــيارات مــن خــالل  . وضــع خطــة عمــل أخــرى مــتعددة الســنوات 
 .مشاورات غري رمسية أجرهتا عدة دول أعضاء خالل انعقاد الدورة اخلامسة واألربعني للجنة

علق وخـالل تلـك املشـاورات غـري الرمسـية، جـرى الـنظر يف مجلة من اخليارات فيما يت                    -٢
عدم اختاذ املزيد من    : بـالعمل املقـبل للجنة الفرعية بشأن مصادر القدرة النووية الفضائية، منها           

االجــراءات، ومــتابعة الدراســات املواضــيعية املركّــزة، ووضــع اطــار تقــين دويل ألمــان مصــادر   
ووية يف  استكمال املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة الن      /القـدرة النووية الفضائية، وتنقيح    

ــرارها     ــة يف قـ ــية العامـ ــتمدهتا اجلمعـ ــارجي الـــيت اعـ ــاء اخلـ ــؤرخ ٤٧/٦٨الفضـ ــانون ١٤ املـ  كـ
 .، وجمموعة من اخليارات املعينة١٩٩٢ديسمرب /األول

وقـد صـرف الـنظر مـرة أخـرى عـن خيار عدم اختاذ املزيد من االجراءات، فقد ارتئي                     -٣
 الصـادر عن    ٢٠٠٢اد إىل تقريـر عـام       أنـه سـيكون مـن املفـيد مواصـلة اجلهـود املـبذولة لالسـتن               

استعراض "الفـريق العـامل املعـين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وعنوانه               
الوثـائق الدولـية والعملـيات الوطنـية احملـتملة الصـلة باسـتخدام مصـادر القدرة النووية ألغراض                   

مواكبة أحدث ما يستجد من      وذلك من أجل     (A/AC.105/781)" سـلمية يف الفضـاء اخلـارجي      
أمــا اخلــيار املــتعلق بالتــبكري يف  . تطــورات يف معــايري األمــان الــنووي والوقايــة مــن االشــعاعات 

اسـتكمال املــبادئ املتصـلة باســتخدام مصـادر القــدرة الـنووية يف الفضــاء اخلـارجي فقــد      /تنقـيح 
 يف اآلراء بشــأن وضــع اعتــرب ســابقا ألوانــه نظــرا لــلحاجة املنطقــية إىل التوصــل إىل توافــق دويل

 .اطار تقين ألمان مصادر القدرة النووية الفضائية يف الوقت احلاضر

وقـد ارتـئي أن خـياري مـتابعة الدراسـات املواضـيعية املركـزة ووضـع اطـار تقين دويل                      -٤
ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية مهـا من اخلطوات التالية املناسبة لعمل اللجنة الفرعية،                   

 .(A/AC.105/781)لى ضوء التقرير اآلنف الذكر الصادر عن الفريق العامل خصوصا ع

ــن        -٥ ــتابعة كــل مــن هذي ــاه وصــف خلطــة عمــل اقترحــت بصــورة مشــتركة مل ــرد أدن وي
 .اخليارين بالتوازي

  
  خطة العمل     -ثانيا  

متاشـيا مـع خطـة العمـل الـيت اعـتمدت خـالل الـدورة التاسعة والثالثني للجنة الفرعية                      -٦
، يقــترح كــل مــن االحتــاد الروســي واألرجنــتني   ١٩٩٧مــية والتقنــية الــيت عقــدت يف عــام  العل

وفرنسـا واململكـة املـتحدة لـربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية أن               
تسـتهل اللجـنة الفرعـية خطـة عمـل جديـدة مـتعددة السـنوات للفـريق العـامل املعين باستخدام                      
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واهلـدف من خطة العمل هذه هو وضع أهداف    .  الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي       مصـادر القـدرة   
ونطـاق ومعـامل اطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة           

وينــبغي البحــث يف تنفــيذ االطــار . الــنووية  الفضــائية املخطــط هلــا والــيت ميكــن التنــبؤ هبــا حالــيا
مـرنة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغية االستفادة من اخلربات      املذكـور مـن خـالل شـراكة         

 .ذات الصلة لدى تلك املنظمة واجراءاهتا الراسخة فيما يتعلق بوضع معايري األمان
  

  اجلدول الزمين للعمل         -ثالثا  
 :توصي الدول املشاركة يف رعاية خطة العمل املقترحة باجلدول الزمين التايل للعمل -٧
 

٢٠٠٣: 

 اعتماد اجلدول الزمين للعمل؛ )أ( 

دعـوة الوكـاالت الفضـائية الوطنـية واالقليمـية إىل تقـدمي معلومات إىل اللجنة                 )ب( 
 بشـــأن مضـــمون الـــربامج والتطبـــيقات ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤الفرعـــية العلمـــية والتقنـــية يف عـــامي 

كن التنبؤ هبا حاليا الوطنـية ذات الصـلة مبصـادر القـدرة الـنووية الفضائية، املخطط هلا أو اليت مي             
 ؛)مبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية أو املتعددة األطراف(

دعــوة الوكــاالت الفضــائية الوطنــية واالقليمــية إىل تقــدمي معلومــات للجــنة         )ج( 
 عـن التطبـيقات الـيت سـاعدت مصـادر القدرة النووية             ٢٠٠٤الفرعـية العلمـية والتقنـية يف عـام          

  أو أّدت إىل تعزيزها بدرجة كبرية؛الفضائية على اجرائها

ــار تقــين دويل لألهــداف         )د(  ــداف ومعــامل اط ــية بشــأن أه ــراء مناقشــات أول اج
والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية املخطـط هلا واليت ميكن                

 التنبؤ هبا حاليا؛

 إىل حتديد   ٢٠٠٣يونيه  /دعـوة الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة حبلـول حزيران             )ه( 
اليت ميكن ) مبـا يف ذلك أطرها الزمنية ومواردها ومتطلباهتا االدارية       (العملـيات واآللـيات املعيـنة       

للوكالـة اسـتخدامها لالشـتراك مـع اللجـنة الفرعـية يف وضـع معايري تقنية ألمان مصادر القدرة                    
 النووية الفضائية؛

الوكالـة الدولـية للطاقة الذرية      الطلـب إىل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي و            )و( 
ــية ‘ ١‘ املشــاركة يف اعــداد خطــط تنظيمــية حمــتملة تتــيح   ٢٠٠٣يونــيه /حبلــول حزيــران امكان
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املشـاركة يف جمهـود يـرمي إىل وضـع معـيار تقـين دويل ألمـان مصـادر القـدرة النووية الفضائية                       
 .قنية يف اعداد هذا املعيارامكانية قيام الوكالة باسداء املشورة إىل اللجنة العلمية والت‘ ٢‘ و
 

٢٠٠٤: 
 

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واالقليمية بشأن       )أ( 
مضـمون الـربامج والتطبـيقات الوطنية ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية، املخطط هلا               

 ؛)املتعددة األطرافمبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية و(أو املتوقعة حاليا 

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واالقليمية بشأن       )ب( 
التطبـيقات الـيت ســاعدت مصـادر القــدرة الـنووية الفضـائية عــلى اجـرائها أو أدت إىل تعزيــزها       

 بدرجة كبرية؛

مبا يف  (ية  اسـتعراض العملـيات واآللـيات اخلاصـة بالوكالـة الدولية للطاقة الذر             )ج( 
اليت ميكن للوكالة استخدامها لالشتراك مع ) ذلـك أطـرها الزمنـية ومواردها ومتطلباهتا االدارية      

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف وضع معايري تقنية ألمان مصادر القدرة النووية الفضائية؛

اعـداد مشـروع خمطـط موجـز بشـأن أهـداف ونطـاق ومعـامل اطار تقين دويل                 )د( 
هــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية املخطــط هلــا  لأل

 واليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

اعـداد مشـروع جمموعـة مـن خـيارات التنفـيذ املمكـنة لوضع اطار تقين دويل                   )ه( 
 هلــا لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية املخطــط

 واليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

القـيام، عـند االقتضـاء، باختاذ قرار أويل بشأن ما اذا كان سيوصى باملشاركة                )و( 
مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة يف رعايــة جمهــود ُيــبذل لوضــع معــيار تقــين ابــتداء مــن عــام  

١(.٢٠٠٦( 
 

__________ 
كّن من ادراج أي اعتمادات ضرورية يف برنامج الوكالة وميزانيتها لفترة  من شأن هذا القرار األويل أن مي (1) 

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتني 
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٢٠٠٥: 
 

فضائية الوطنية واالقليمية بشأن اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت ال      )أ( 
مضـمون الـربامج والتطبـيقات الوطنية ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية، املخطط هلا               

 ؛)مبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية واملتعددة األطراف( أو اليت ميكن التنبؤ هبا حاليا 

مل اطــار تقــين دويل اعــداد خمطــط موجــز هنــائي بشــأن أهــداف ونطــاق ومعــا    )ب( 
لألهـداف والتوصـيات الـيت تضـمن أمـان تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية املخطط هلا                 

 أو اليت ميكن التنبؤ هبا حاليا؛

اعـــداد مشـــروع تقريـــر يســـتند إىل هـــذا املخطـــط املوجـــز الـــنهائي، يتضـــمن  )ج( 
 .خيارات التنفيذ املمكنة

 
 . توصية خبيار التنفيذ اىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةاعداد التقرير النهائي وتقدمي: ٢٠٠٦

وسيسـعى الفـريق العـامل، بـالقدر املناسـب، لعقـد اجـتماعات فـيما بـني الدورات من                    -٨
 .أجل تيسري جناح اجناز خطة العمل أو تسريعه
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