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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧-١٦فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٩البند 

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
طار تقين دويل لألهداف خيارات التنفيذ احملتملة بشأن وضع إ  

 والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية 
   املخطط هلا واملرتقبة حاليا

   ورقة عمل مقدمة من اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية                          
  مقدمة -أوال  

، خطة  ٢٠٠٣ عام   اعـتمدت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية يف دورهتـا األربعـني، يف                -١
عمـل جديـدة مـتعددة السـنوات بشـأن اســتخدام مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلــارجي          

ــيقة    (٢٠٠٦ - ٢٠٠٣تشــمل الفــترة  وكــان ). A/AC.105/804انظــر املــرفق الثالــث مــن الوث
ــتعلقة بأمــان       الغــرض مــن خطــة العمــل هــو وضــع إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات امل

 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيتطبيقات مصادر 

ــة مكتــب شــؤون الفضــاء         -٢ ــداد أمان ــيها مذكــرة مــن إع ــية معــروض عل واللجــنة الفرع
اخلـارجي باالشـتراك مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية، بشأن خطط تنظيمية حمتملة إلمكانية               
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وية يف الفضــاء املشــاركة يف رعايــة جمهــود لوضــع معــيار تقــين دويل ألمــان مصــادر القــدرة الــنو
وإلمكانـية قـيام الوكالـة الدولية للطاقة الذرية بإسداء املشورة إىل اللجنة الفرعية يف إعداد هذا                 

وهـذا ميـثّل اإلجـراء األخري املطلوب يف اطار اجلدول           . A/AC.105/C.1/L.268)الوثـيقة   (املعـيار   
 )).و (٢٠٠٣، ١ ، املرفق الثالث، الفقرةA/AC.105/804 (٢٠٠٣الزمين للعمل لعام 

 : هو كما يلي٢٠٠٤واجلدول الزمين للعمل لعام  -٣

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية بشأن       )أ( 
مضـمون الـربامج والتطبـيقات الوطنـية ذات الصـلة مبصادر القدرة النووية الفضائية املخطط هلا                 

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

اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية بشأن       )ب( 
التطبـيقات الـيت سـاعدت مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية عـلى إجـرائها أو أدت إىل تعزيزها                      

 بدرجة كبرية؛

مبا يف  (ة الدولية للطاقة الذرية     اسـتعراض العملـيات واآللـيات اخلاصـة بالوكالـ          )ج( 
اليت ميكن للوكالة استخدامها لالشتراك مع ) ذلـك أطـرها الزمنـية ومواردها ومتطلباهتا اإلدارية      

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

امل إطار تقين دويل    إعـداد مشـروع خمطـط موجـز بشـأن أهـداف ونطـاق ومع               )د( 
لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية املخطــط هلــا  

 واملرتقبة حاليا؛

إعـداد مشـروع جمموعـة مـن خـيارات التنفـيذ املمكـنة لوضع إطار تقين دويل                   )ه( 
ية املخطــط هلــا لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائ

 واملرتقبة 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  

٢٠٠٦. 

جلـدول الـزمين للعمــل   مــن ا) و(و ) ه(وتـتعلق ورقـة العمـل هــذه بالفقـرتني الفرعيـتني       -٤
 ويقصـد مـنها أن تساعد الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف               ٢٠٠٤لعـام   

الفضـاء اخلـارجي، الـتابع للجـنة الفرعـية العلمية والتقنية، يف تنفيذ اإلجراءات املطلوبة مبوجب                 
 .الفقرتني الفرعيتني املذكورتني
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  خيارات التنفيذ احملتملة   -ثانيا  
عقـد عـدد من أعضاء الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء              -٥

ــنا يف    ــيه / حزيــران١٠اخلــارجي مناقشــات غــري رمســية يف فيي ، مباشــرة قــبل انعقــاد  ٢٠٠٣يون
واتفقوا . الـدورة السادسـة واألربعـني للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية                 

أساسـا أربعـة خـيارات أمـام اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية إلنشاء إطار تقين                 عـلى أنـه توجـد       
دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القدرة النووية الفضائية املخطط                 

وهـذه اخليارات األربعة معروضة أدناه، كما أهنا موضع دراسة يف مذكرة            . هلـا واملرتقـبة حالـيا     
، إال أهنــا، )A/AC.105/C.1/L.268مــرفق الوثــيقة  (٢٠٠٣ســبتمرب / أيلــول٢٣ة األمانــة املؤرخــ

 .ألغراض هذه الورقة، سُتذكر بترتيب خيتلف قليال
  

   ١اخليار      
  )A/AC.105/C.1/L.268 من مرفق الوثيقة ٢ يف الفقرة ٤مذكور بصفته اخليار ( 
 .تقنية أي إجراء آخريقضي هذا اخليار بأال تتخذ اللجنة الفرعية العلمية وال -٦

 :واحلجتان الرئيسيتان الداعمتان هلذا اخليار مها التاليتان -٧

لقــد ســبق للجمعــية العامــة أن اعــتمدت املــبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر      )أ( 
، وقـد وفّـرت هـذه املـبادئ، على مدى           )٤٧/٦٨القـرار   (الطاقـة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي          

ألنشـطة مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي تكـّرس فيه                العقـد املنصـرم، إطـارا دولـيا         
 تلك األنشطة لتوليد الطاقة الكهربائية على منت األجسام الفضائية ألغراض غري دسرية؛

ال توجـــد أي طلـــبات عاجلـــة مـــن أي مـــن الـــدول األعضـــاء لوضـــع إطـــار    )ب( 
فضائية املخطط هلا أو املرتقبة     لألهـداف والتوصيات املتعلقة بتطبيقات مصادر القدرة النووية ال        

 .حاليا

 :أما احلجتان املقدمتان اعتراضا على هذا اخليار فهما التاليتان -٨

ــنووية يف       )أ(  ــة ال ــبادئ الراهــنة املتصــلة باســتخدام مصــادر الطاق ــدى اعــتماد امل ل
الفضـاء اخلـارجي، سـلّمت اجلمعـية العامـة بـأن هـذه املـبادئ ستتطلب إدخال تنقيحات عليها                     

تقبال يف ضـوء التطبـيقات الناشـئة للقـدرة الـنووية وتطـور التوصـيات الدولية بشأن احلماية                   مسـ 
 من اإلشعاع؛
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 أنــه ســوف ٢٠٠٣فــرباير /قــررت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف شــباط  )ب( 
يكــون مــن املفــيد مواصــلة بــذل اجلهــود لالســتناد إىل تقريــر الفــريق العــامل املعــين باســتخدام     

اســتعراض الوثــائق الدولــية والعملــيات "رة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، املعــنون مصــادر القــد
" الوطنـية احملـتملة الصـلة باسـتخدام مصادر القدرة النووية ألغراض سلمية يف الفضاء اخلارجي               

بغـية مـراعاة آخر أوجه التقدم يف معايري األمان النووي والوقاية من             ) A/AC.105/781الوثـيقة   (
املرفق الثالث بالوثيقة   (تـيجة لذلـك اعـتمدت اللجـنة الفرعـية خطـة العمل احلالية               ون. اإلشـعاع 

A/AC.105/804.( 

ويوصـي مؤلفـو ورقـة العمـل هـذه بشـدة بـأن تواصـل اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية                       -٩
بـرنامج عمـل يكـون إجيابـيا ويسـتهدف إنشـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصيات املتعلقة                     

 .قات مصادر القدرة النووية الفضائية املخطط هلا واملرتقبة حاليابأمان تطبي
  

  ٢اخليار      
  )A/AC.105/C.1/L.268 يف مرفق الوثيقة ١مذكور بصفته اخليار ( 

يقضـي هـذا اخلـيار بالـبدء يف بـرنامج عمـل مشـترك مـع الوكالـة الدولية للطاقة الذرية             -١٠
 الفضاء اخلارجي، باستخدام عملية وضع معايري       لوضـع معـيار ألمـان مصادر القدرة النووية يف         

األمـان الـيت تعـتمدها الوكالـة مبشـاركة مناسـبة خلـرباء مـن جلـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف                       
وبطبيعة األمر، سوف يتعني أن يأخذ هذا       . األغـراض السـلمية وجلنـتها الفرعية العلمية والتقنية        

 .ت اإلبالغ للوكالة واللجنةاجملهود التعاوين يف االعتبار آليات وإجراءا

وهـناك ورقـة أعدهتا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء               -١١
وهــي تقــدم .  بصــفتها التذيــيل األولA/AC.105/C.1/L.268اخلــارجي، وهــي مــلحقة بالوثــيقة  

م الفضاء ملخصـا ألهـم مسـات عملـية الوكالـة وتقـترح إجـراءات إلشـراك خـرباء جلـنة استخدا               
 .اخلارجي يف األغراض السلمية يف خمتلف مراحل هذه العملية

وتركـز الورقـة املشـتركة بني الوكالة واملكتب على عملية تعاونية بني اللجنة والوكالة                -١٢
وهـي تعـترف بوجـود آلـيات أخـرى حمـتملة إلشراك الوكالة ولكنها ال تتناوهلا               . لوضـع معـايري   

 ).٤انظر اخليار (بتعمق 

 :واحلجج الرئيسية الداعمة هلذا اخليار هي التالية -١٣

للوكالـــة الدولـــية للطاقـــة الذريـــة وظـــيفة فـــريدة، هـــي أن تضـــع أو تعـــتمد،    )أ( 
بالتشـاور مـع األجهـزة املختصـة يف األمم املتحدة ومع الوكاالت املتخصصة املعنية، وبالتعاون                
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لـيل إىل أدىن حـد من األخطار        معهـا عـند االقتضـاء، معـايري سـالمة بقصـد محايـة الصـحة والتق                
النظام األساسي للوكالة (عـلى األرواح واملمـتلكات، وتتصـل بالتطبـيق العمـلي للطاقـة النووية           

 وسـوف تضـفي مشـاركة الوكالـة ثقال عظيما على أي معيار تقين               )١().الدولـية للطاقـة الذريـة     
  بني الوكالة واللجنة؛دويل ألمان مصادر القدرة النووية الفضائية ميكن أن يوضع باالشتراك

للوكالـة آلـيات مـتطورة إلبـالغ جلاهنـا املختلفة من أجل اطالعها على التقدم           )ب( 
احملـرز يف وضـع أي معـيار معـني ولضمان املوافقة يف الوقت املناسب على مشروع الوثيقة عند         

 نقاط حمددة؛

 يف األمان   تسـتطيع الوكالـة أن تستفيد من جمموعة واسعة ومتنوعة من اخلرباء            )ج( 
الـنووي والوقايـة مـن اإلشـعاع، فضـال عـن أن أمانـتها تعـودت عـلى تـناول اإلجـراءات التقنية                      
واإلداريــة املتصــلة بوضــع املعــايري يف املــيدان الــنووي، بالــتعاون مــع وكــاالت دولــية أخــرى يف  

 .بعض األحيان

 :التاليةأما احلجج الرئيسية املذكورة اعتراضا على اعتماد هذا اخليار، فهي  -١٤

خـربة الوكالـة يف اسـتحداث معـايري األمـان تكـاد تكـون مقصـورة كلـيا على                 )أ( 
ــنووية األرضــية   ــيقات ال ــيقة  ٨٩انظــر الفقــرة  (التطب وهــذا يشــكل  ). A/AC.105/781 مــن الوث

قضـية، حيـث انـه بالـرغم مـن وجـود أوجـه شـبه أساسـية بـني مصـادر أو نظـم القـدرة النووية                      
ــنها مــن حيــث     األرضــية ومصــادر القــدرة ا  ــنووية الفضــائية، فــإن هــنالك اخــتالفات هامــة بي ل

 من  ٨٤الفقرة  (تصـميمها واسـتعماهلا، وهـي اخـتالفات ذات صـلة بإجـراءات ومعـايري األمان                 
 ؛)A/AC.105/781الوثيقة 

هـناك تـباين جوهـري بـني آلـيات وعملـيات املوافقة يف جلنة استخدام الفضاء                  )ب( 
 يف الوكالة وقد يصعب التوفيق بينها؛اخلارجي يف األغراض السلمية و

ــتعلق بلغــات العمــل      )ج(  ــية ت ــيزية فقــط (قــد تكــون هــناك صــعوبات عمل ) اإلنكل
 واالفتقار إىل خدمات الترمجة الفورية يف أي مشروع مشترك مع الوكالة؛

قـد تكـون لدى الوكالة آراء خبصوص العالقة بني أي معيار تقين دويل جديد              )د( 
ــنووية الفضــائية واملــبادئ القائمــة املتصــلة باســتخدام مصــادر الطاقــة    ألمــان مصــادر القــدر  ة ال

 .النووية يف الفضاء اخلارجي قد ال تتفق اللجنة معها

ويـدرك مؤلفـو هذه الورقة أنه يوجد عدد من املسائل الفنية ومن َمواطن الريبة سوف                 -١٥
 استخدام الفضاء اخلارجي    يلـزم حـلها قـبل التوصية بشكل حمدد من التعاون بني الوكالة وجلنة             
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ــنووية       يف األغــراض الســلمية بشــأن نشــاط الســتحداث معــيار تقــين ألمــان مصــادر القــدرة ال
وهـي تتضـمن مسائل إدارية تتصل مبختلف العمليات وآليات املوافقة يف اللجنة ويف         . الفضـائية 

 .الوكالة، ومسائل تقنية مثل اخلربة التارخيية لكل من املنظمتني

املؤلفـني يـرون أن هـناك حججـا قويـة تدعـم الـتعاون يف املسـتقبل بـني اللجـنة           غـري أن   -١٦
 .والوكالة، شريطة التمكن من حل املسائل اإلدارية والتقنية على حنو مرض

  
   ٣اخليار 

  )A/AC.105/C.1/L.268 يف مرفق الوثيقة ٢مذكور بصفته اخليار ( 
يقضي هذا اخليار بأن يقوم املكتب، ، A/AC.105/C.1/L.268مثـلما أُوضـح يف الوثـيقة         -١٧

اجـتماع تقـين ملناقشـة نطـاق معـيار األمان التقين            /باالشـتراك مـع الوكالـة، بتنظـيم حلقـة عمـل           
وسوف يكون اهلدف هو حتسني فهم   . احملـتمل ملصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية ومساتـه العامة            

ية مشتركة لنطاق معيار    كـل جمموعـة مـن اخلرباء منظور اجملموعة األخرى والتحرك صوب رؤ            
 .٤ أو اخليار ٢وميكن أن ُيكّمل هذا اخليار إما اخليار . األمان احملتمل ومساته العامة

 :واحلجج الرئيسية الداعمة هلذا اخليار هي التالية -١٨

ميكـن أن يتـيح هـذا اخلـيار فرصـة مفـيدة اللتقاء خرباء من الوكالة وخرباء يف                    )أ( 
ات ووجهــات الــنظر املتصــلة بوضــع املعــايري الــنووية عمومــا وتلــك  جمــال الفضــاء لتــبادل اخلــرب

 املتعلقة مبصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي على وجه اخلصوص؛

 ١٤ميكـن أن يتـيح فرصـة ملناقشـة حلـول حمـتملة للمسـائل املبيـنة يف الفقرتني                     )ب( 
  أعاله؛١٥ و

ها مــن مناقشــات أساســا ميكــن أن تشــكل الورقــات الــيت تقــدم ومــا ينبــثق عــن )ج( 
مفـيدا ألي تعـاون يف املسـتقبل يف هذا امليدان بني جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                  

 السلمية والوكالة؛

مـن املفـترض، عـلى وجـه اخلصـوص، أن يساعد هذا االجتماع املشترك على                 )د( 
التوصيات الـتحرك صـوب الوصـول إىل رؤيـة مشـتركة ألغـراض إطـار تقـين دويل لألهـداف و                   

املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية املخطـط هلـا واملرتقبة حاليا، ونطاق                     
 .هذا اإلطار ومساته

 :أما احلجج املقدمة اعتراضا على العمل هبذا اخليار، فهي إدارية أساسا، وهي التالية -١٩
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ــو       )أ(  ــذي ه ــة، ال ــترمجة الفوري ــات ال ــتقار إىل خدم ــّيد االف ــد يق ــن الســمات  ق  م
املعهـودة الجـتماعات الوكالـة التقنـية، املشـاركني مـن جانـب جلـنة استخدام الفضاء اخلارجي                   

 يف األغراض السلمية وخيتصر املناقشات بدرجة غري مقبولة؛

قـد يكـون توقيـت االجـتماع صـعبا حيـث انـه، لكـي يكون ناجعا، ينبغي أن                     )ب( 
خلـارجي يف األغراض السلمية أو إحدى جلان        يعقـد إّمـا قـبل اجـتماع جلـنة اسـتخدام الفضـاء ا              

وهـذه مسـألة هتـم بـالذات الـدول األعضاء يف اللجنة اليت هلا               . خـرباء الوكالـة أو بعـده مباشـرة        
 موارد حمدودة خمصصة للسفر؛

ســوف حيــتاج ختطــيط مــثل هــذا االجــتماع والتحضــري له إىل قــدر كــبري مــن     )ج( 
عـين باسـتخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء         الوقـت واملـوارد مـن جانـب الفـريق العـامل امل            
 .اخلارجي وأمانة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي

ويـرى واضـعو هـذه الورقـة إمجاال أن الفوائد احملتملة اليت ميكن أن تأيت من عقد حلقة            -٢٠
اجـتماع تقـين مشـترك قـد تفـوق املسـاوئ، ويوصـون بـأن يواصل الفريق العامل دراسة                    /عمـل 

ــيار،   ــذا اخل ــثاين للوثــيقة        ه ــيل ال ــترحة يف التذي ــنظر يف حــدود االختصــاص املق ــك ال ــا يف ذل مب
A/AC.105/C.1/L.268ومجيع ما يترتب على ذلك من آثار تقنية وإدارية وموردية . 

  
  ٤اخليار 

  )A/AC.105/C.1/L.268 يف مرفق الوثيقة ٣مذكور بصفته اخليار ( 
ــيقة الغــرض مــن هــذا اخلــيار، كمــا هــو موضــح يف ال     -٢١ ، هــو A/AC.105/C.1/L.268وث

تشــجيع العمــل الــذي يقــوم بــه األعضــاء املهــتمون يف الفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر 
القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي لوضع معايري مشتركة على أساس متعدد األطراف، لكي                 

ن الوكالــة إجــراء تــنظر فــيها اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، ولكــي تطلــب هــذه األخــرية مــ  
 .استعراض من النظراء ملشروع املعايري

 :واحلجج الرئيسية الداعمة هلذا اخليار هي التالية -٢٢

سـوف تنطلق الدول األعضاء املهتمة من أساس مشترك لفهم اجلوانب التقنية             )أ( 
 واملسائل املتصلة باألمان فيما يتعلق مبصادر القدرة النووية الفضائية؛

ــيقات مصــادر القــدرة     ســوف يضــم  )ب(  ــتعدد األطــراف خــرباء يف تطب ــريق امل  الف
الـنووية الفضـائية وخـرباء يف معـايري األمـان الـنووي مـن الـبلدان األعضاء املهتمة، معززا بذلك            
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ــتطورات       ــنووية الفضــائية تتمشــى مــع آخــر ال ــية وضــع معــايري ألمــان مصــادر القــدرة ال إمكان
 احلاصلة يف معايري األمان النووي؛

ميكـن إحراز تقدم هام يف وضع معيار تقين أثناء الفترات الفاصلة بني دورات               )ج( 
ــية        ــية العلم ــالغ إىل اللجــنة الفرع جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية وإب

فمـثال، ميكـن لفـريق مـتعدد األطـراف مـن األعضـاء املهتمني من ذوي                 . والتقنـية بذلـك سـنويا     
لقدرة النووية الفضائية ويف معايري األمان النووي أن خيصص قدرا          اخلـربة يف تطبـيقات مصادر ا      

كـبريا مـن االهـتمام لـتحديد جوانـب معـايري األمـان الـنووي األرضـي القائمـة واملعايري الوطنية                      
القائمــة ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية ذات الصــلة مبعــيار تقــين دويل حمــتمل ملصــادر  

 القدرة النووية الفضائية؛

ميكـن التقلـيل مـن شـأن املسـائل اخلاصة مبوارد اللجنة الفرعية العلمية والتقنية                 )د( 
فـيما يـتعلق بالـترمجة الفوريـة والـترمجة املتصـلة باجـتماعات جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                   

 األغراض السلمية، وذلك بتركيز االجتماع على موضوع واحد؛

طــراف للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية  ميكــن توفــري عمــل الفــريق املــتعدد األ  )ه( 
ــب         ــة أو طل ــع الوكال ــرعاية املشــتركة م ــتابعة مســعى لل ــية كأســاس مل ــية القانون واللجــنة الفرع

 .استعراض من النظراء من الوكالة

 :أما احلجج الرئيسية املقدمة اعتراضا على هذا اخليار، فهي التالية -٢٣

 جوهــري بــني آلــيات وعملــيات  ، هــناك تــباين٢كمــا هــو الشــأن يف اخلــيار   )أ( 
االســتعراض يف جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية ويف الوكالــة، وقــد         

 يصعب التوفيق بينها؛

أو الوكالــة، ســوف تكــون ألي معــايري تقنــية /يف حالــة عــدم موافقــة اللجــنة و )ب( 
 .متعددة األطراف صفة قانونية دولية حمدودة

ورقـة أن هـذا اخليار حيتاج إىل مزيد من الدراسة، خصوصا من             ويـدرك مؤلفـو هـذه ال       -٢٤
حيــث فهــم عملــية االســتهالل وآلــيات قــيام الوكالــة باســتعراض مــن الــنظراء تلبــية لطلــب مــن 
اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية، وكذلـك يف جمـال املوارد املتزايدة والترتيبات اإلدارية الالزمة                  

، سـوف يلـزم التوفيق بني خمتلف        ٢ الشـأن يف اخلـيار       وكذلـك، وكمـا هـو     . لدعـم هـذا الـنهج     
 .عمليات وآليات االستعراض يف اللجنة والوكالة
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ولكـن، ميكـن القـول إن هـناك حججـا داعمـة لفكـرة تشـجيع األعضـاء املهتمني على                      -٢٥
العمـل عـلى وضـع معـايري مشـتركة عـلى أسـاس مـتعدد األطـراف، خصوصـا مـن ناحية تيسري                        

خــرباء يف تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية ويف معــايري األمــان   احلــوار املســتمر بــني 
 .النووي

  
  االستنتاجات والتوصيات    -ثالثا  

 :خلص مؤلفو ورقة العمل هذه إىل االستنتاجات التالية -٢٦

توجــد حجــج قويــة تدعــم مواصــلة اتــباع بــرنامج عمــل إجيــايب صــوب إنشــاء  )أ( 
ت املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية       إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصيا       

 املخطط هلا واملرتقبة حاليا؛

بيـنما ميكـن أن تكـون هـناك فوائـد كـبرية مـن انضـمام جلـنة استخدام الفضاء            )ب( 
ــة لوضــع معــيار تقــين دويل ألمــان مصــادر القــدرة      اخلــارجي يف األغــراض الســلمية إىل الوكال

عـدد مـن الشواغل ومواطن الريبة إزاء الترتيبات التقنية واإلدارية اليت            الـنووية الفضـائية، هـناك       
ســيلزم معاجلــتها قــبل أن يســتطيع الفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف   

 الفضاء اخلارجي أن يوصي دون حتفظات مبتابعة هذا اخليار؛

 مــبكّر ملناقشــة اجــتماع تقــين مشــترك يف وقــت/يف حــني أن عقــد حلقــة عمــل )ج( 
نطــاق معــيار األمــان احملــتمل ملصــادر القــدرة الــنووية الفضــائية ومساتــه العامــة قــد يعــود بفــائدة  
مشـتركة كـبرية عـلى كـل مـن أعضـاء جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية                        

ت اإلدارية  والوكالـة، هـناك عـدد مـن املسـائل املتعلقة بالتوقيت واملتطلبات من املوارد والترتيبا               
ســيلزم معاجلــتها قــبل أن يســتطيع الفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف   

 الفضاء اخلارجي أن يوصي دون حتفظات مبتابعة هذا اخليار؛

يف حــني أن هــناك فوائــد كــربى ُيحــتمل أن تنــتج عــن قــيام الــدول األعضــاء     )د( 
 أجل وضع معايري مشتركة، يوجد عدد من        املهـتمة بـالعمل عـلى أسـاس مـتعدد األطـراف مـن             

ــة باســتعراض مــن       ــة املتصــلة بقــيام الوكال ــية واإلداري ــبات التقن ــيقني إزاء الترتي جوانــب عــدم ال
الـنظراء سـيلزم معاجلـتها قـبل أن يستطيع الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية                 

 . اخلياريف الفضاء اخلارجي أن يوصي دون حتفظات مبتابعة هذا

وعـلى أسـاس هـذه االستنتاجات ُيوصى الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة               -٢٧
 :النووية يف الفضاء اخلارجي بالقيام مبا يلي
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أن ينصــح اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية بــأن مــن املعقــول مواصــلة بــرنامج   )أ( 
ــيقات  عمــل إجيــايب صــوب وضــع إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات     املــتعلقة بأمــان تطب

 مصادر القدرة النووية الفضائية املخطط هلا واملرتقبة حاليا؛

دون االخالل  (أن يوصـي اللجـنة الفرعـية بـأن تسـعى إىل إبرام ترتيب مؤقت                 )ب( 
مـع الوكالـة بشـأن إمكانـية االشـتراك معـا يف نشـاط يـتعلق مبعايري أمان                   ) بـأي ترتيـبات أخـرى     

 ؛٢٠٠٦الفضائية، اعتبارا من عام مصادر القدرة النووية 

أن يطلـب موافقـة اللجـنة الفرعية على أن ُيجري الفريق العامل املعين مبصادر                )ج( 
القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي مناقشـات مـع الوكالة من أجل معاجلة املسائل والشواغل                 

ــة والتر     ــية واملوردي ــبات التقن ــتعلقة بالتوقيــت واملتطل ــبة امل ــة املتصــلة  ومواطــن الري ــبات اإلداري تي
 ؛٤ و ٣ و ٢باخليارات 

اجتماع تقين مشترك حمتمل، استنادا     /أن يعـّد مواصـفات مفّصـلة حللقـة عمـل           )د( 
، وأن يعرضها   A/AC.105/C.1/L.268إىل حـدود االختصـاص املقترحة يف التذييل الثاين للوثيقة           

 .على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية للموافقة عليها
  

 واشياحل
 

 .٣٩٨٨، الرقم ٢٧٦، اجمللد سلسلة املعاهداتاألمم املتحدة،  (1) 
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