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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثامنة واألربعون

 ٢٠١١فرباير / شباط١٨- ٧فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقت١٠البند 

      استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
    لنووية يف الفضاء اخلارجير القدرة ادحلقة عمل بشأن استخدام مصا    
  ورقة مقّدمة من رئيس الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النوويـة    

      **يف الفضاء اخلارجي
  ملّخص  

علـى إطـار األمـان      ) الوكالـة (وافقت جلنة معايري األمـان التابعـة للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة                  
يف الفضاء اخلارجي يف اجتماعها اخلامس والعشرين املعقود يف         اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية      

مدخل إىل حلقة العمل املعنية باستخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف              هذه الورقة  و .٢٠٠٩أبريل  /نيسان
الفضاء اخلارجي، وهي األوىل يف سلسلة حلقات عمل أقّرهتا اللجنة الفرعية العلمية والتقنيـة يف دورهتـا                  

ل حلقة العمل هذه جزءا رئيسيا من خطة        كّوستش. ٢٠١٠فرباير  /عقودة يف شباط  ربعني امل السابعة واأل 
وتورد هـذه الورقـة وصـفا     . عمل الفريق العامل اخلمسية اجلديدة الرامية إىل متابعة إطار األمان وتعزيزه          

هـا  ع حتقيق قّـ تومللوضع إطار األمان وتبّين أهداف خطة العمل اجلديدة واستراتيجيتها، كما تبّين النتائج ا            
    .د الترتيبات اإلدارية اليت سيتم تطبيقهاّدمن حلقة العمل األوىل هذه وحت

                                                         
   *  A/AC.105/C.1/L.306.  
  .A/AC.105/C.1/2011/CRP.4 إىل ورقة غرفة االجتماعات الوثيقةتستند هذه   **     
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    وضع إطار األمان  -أوال  
 الفريق العامـل املعـين باسـتخدام مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي              ما انفكّ   -١

ــسألة اســتخدام تطبيقــات مــصادر ال        ــزمن م ــد مــن ال ــر مــن عق ــذ أكث ــاقش من ــة  ين ــدرة النووي ق
وتتطلّــب مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي   . اســتخداما آمنــا يف الفــضاء اخلــارجي 

فــبخالف كــثري مــن التطبيقــات  . مراعــاة اعتبــارات أمــان خاصــة مقارنــةً بالتطبيقــات األرضــية  
النوويــة األرضــية، ال ُتــستخدم التطبيقــات الفــضائية اســتخداما متــواترا يف الغالــب، وميكــن أن   

كمـا أن متطلبـات إطـالق البعثـات ومتطلبـات           . ختتلف متطلباهتـا اختالفـا كـبريا حـسب البعثـة          
التشغيل يف الفضاء اخلارجي تفرض قيودا من حيث احلجم والكتلة وغريها من القيـود اخلاصـة                

فـبعض التطبيقــات  . الـيت ال حاجــة إليهـا يف كـثري مـن املرافــق النوويـة األرضـية       بالبيئـة الفـضائية  
ن تعمل مصادر القدرة النووية الفـضائية علـى حنـو مـستقل علـى مـسافات بعيـدة عـن                     يقتضي أ 

وميكن أن تتعّرض مصادر القدرة النووية ألحوال طبيعية بالغـة الـشّدة            . األرض يف بيئات قاسية   
بسبب ظروف احلوادث احملتمل وقوعها نتيجة أعطال إطالق املركبـة الفـضائية أو عودهتـا غـري                 

عتبــارات وغريهــا مــن اعتبــارات األمــان اخلاصــة الواجــب مراعاهتــا يف        وهــذه اال. املقــصودة
اســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء ختتلــف اختالفــا كــبريا عــن االعتبــارات اخلاصــة     

  .بالنظم النووية األرضية، وال تتناوهلا إرشادات األمان اخلاصة بالتطبيقات النووية األرضية
 املعلومـات   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٣يف الفترة الواقعـة بـني عـامي         وقد استعرض الفريق العامل       -٢

الواردة من وكاالت الفضاء الوطنية واإلقليمية عن مضمون الـربامج والتطبيقـات الوطنيـة ذات          
كمـا أجـرى الفريـق العامـل     . رة أو املرتقبـة حاليـا     ّرالقدرة النوويـة الفـضائية، املقـ       الصلة مبصادر 

ان الدوليــة القائمــة والــيت ُيحتمــل أن تكــون ذات صــلة استعراضــا مفــّصال ملبــادئ ومعــايري األمــ
، عقد الفريق العامل حلقـة عمـل        ٢٠٠٦ويف عام   . بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء     

مشتركة مع الوكالـة ُنوِقـشت فيهـا اعتبـارات أمـان خاصـة بـصدد اسـتخدام تطبيقـات مـصادر            
بـشأن   األمان احملتمل وضـعه    اف إطار القدرة النووية يف الفضاء، فضال عن نطاق ومسات وأهد        

وعقــب انعقــاد حلقــة العمــل الناجحــة هــذه، وافقــت اللجنــة الفرعيــة العلميــة . هـذه التطبيقــات 
والتقنية علـى إقامـة شـراكة بـني الفريـق العامـل والوكالـة مـن أجـل صـوغ إطـار خـاص بأمـان                           

  .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
شراكة عن طريق إنشاء فريق اخلرباء املشترك بني اللجنة الفرعية وحتقّقت هذه ال  - ٣

وقد . ٢٠٠٩ و٢٠٠٧العلمية والتقنية والوكالة، الذي عمل طوال الفترة املمتدة بني عامي 
لت يف ر، وحقّق نتيجة متثّّرقبل عام واحد من املوعد املق فرغ فريق اخلرباء املشترك من عمله

ألمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اللجنة الفرعية إطار ااعتماد 
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ووفقا لترتيبات . ٢٠٠٩فرباير /املعقودة يف شباط اخلارجي يف دورهتا السادسة واألربعني
 ته يفّرابعة للوكالة يف إطار األمان وأقالعمل املُّتفق عليها، فقد نظرت جلنة معايري األمان الت

تاح بوصفه ُمإطار األمان . (٢٠٠٩أبريل /د يف نيساناجتماعها اخلامس والعشرين املعقو
 من وثائق األمم املتحدة، ولدى أمانة الوكالة بوصفه منشورا مشتركا A/AC.105/934الوثيقة 

  .)صادرا عن اللجنة الفرعية والوكالة
    

    الغرض من إطار األمان  -ثانيا  
ل إطار منوذجي الغرض من إطار األمان تقدمي إرشادات رفيعة املستوى يف شك  - ٤

ويوفّر هذا اإلطار أساسا لوضع أُطر حكومية دولية خاصة باألمان على . خاص باألمان
الصعيدين الوطين والدويل، ويتيح يف الوقت نفسه املرونة يف تكييف هذه اُألطر مع تطبيقات 

طر ُأله اوينبغي أن تشمل هذ. وهياكل تنظيمية معيَّنة معيَّنة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء
احلكومية الدولية على الصعيدين الوطين والدويل عناصر تقنية وبرناجمية على السواء من أجل 

   وتنفيذ هذه اُألطر. ختفيف املخاطر الناشئة عن استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء
 النووية يف درةي فقط إىل طمأنة عموم الناس يف العامل بأن التطبيقات املعّينة ملصادر القدِّال يؤ

الفضاء سوف جيري إطالقها واستخدامها بطريقة مأمونة، بل ميكن أيضا أن ييسِّر التعاون 
وجتّسد . الثنائي واملتعدد األطراف بشأن البعثات الفضائية اليت تستخدم مصادر قدرة نووية

وتنطبق على اإلرشادات املقّدمة هنا توافقا دوليا لآلراء بشأن التدابري الالزمة لتحقيق األمان 
  .على حد سواء مجيع تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء

    
    متابعة إطار األمان  -ثالثا  

 اجتماعا غري رمسي فيما بني الدورتني أثناء ٢٠٠٩يونيه /عقد الفريق العامل يف حزيران  - ٥
مية، وذلك انعقاد الدورة الثانية واخلمسني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السل

وتقّرر يف ذلك االجتماع . ملناقشة األنشطة اليت ميكن االضطالع هبا متابعة إلطار األمان وتعزيزه
وقد ناقش الفريق العامل . ٢٠١٥-٢٠١٠أن ُيوصى بوضع خطة عمل جديدة حمتملة للفترة 

ر وسيكون العنص. ٢٠١٠فرباير /خطة العمل ووافق عليها وأقّرهتا اللجنة الفرعية يف شباط
الرئيسي خلطة العمل سلسلة من حلقات العمل، أوالها حلقة العمل املطروحة ها هنا، بالتالزم 

وُيقصد بسلسلة حلقات . ٢٠١٣ و٢٠١٢مع حلقيت عمل أخريني ُيزمع عقدمها يف عامي 
  :التالية العمل هذه مساعدة الفريق العامل يف بلوغ أهداف خطة العمل
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سريه مـن خـالل تقـدمي معلومـات عـن التحـديات الـيت            تعزيز تنفيذ إطار األمان وتي      )أ(  
تطبيقات   الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية، وخصوصاً اليت تنظر يف املشاركة يف تواجهها

  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أو اليت شرعت يف املشاركة يف تلك التطبيقات؛
ال اإلضافية الـيت مـن احملتمـل أن يـضطلع            مواضيع تقنية بشأن األعم    حتديد أيِّ   )ب(  
العامل من أجل مواصلة تعزيز األمان يف تطوير واستخدام تطبيقـات مـصادر القـدرة                هبا الفريق 
ب أي أعمـال  لّـ وسوف تتط .يف الفضاء، وحتديد أهداف تلك األعمال ونطاقها ومساهتا النووية

إعـدادها علـى إيـالء االعتبـار      ص يفإضافية من هذا النحو موافقة اللجنة الفرعية، وسوف ُيحـرَ 
  .الواجب للمبادئ واملعاهدات الوثيقة الصلة هبذا اخلصوص

  :وفيما يلي استراتيجية خطة العمل  - ٦
ســُتدعى الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت متلــك خــربة يف     )أ(  

ــال تــصميم  ــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء       جم  إىل تقــدمي وتطــوير واســتخدام تطبيقــات م
  تنفيذها إلطار األمان؛ معلومات عن

سُتدعى الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت تنظـر يف املـشاركة                )ب(  
ــدمي         يف ــا إىل تق ــشاركتها فيه ــدأت م ــيت ب ــضاء أو ال ــة يف الف ــدرة النووي ــصادر الق ــات م تطبيق

 يات الـيت تواجههـا أو تتوقّـع       خلططها والتقدُّم الذي أحرزته حىت ذلك احلني والتحد        ملخَّصات
  دة منه؛ّد األمان أو يف تنفيذ أي عناصر حممواجهتها يف تنفيذ إطار

سُتدعى الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت متلك خـربة يف هـذا               )ج(  
تـستهدف معاجلـة مـسائل    ) كأفـضل املمارسـات علـى سـبيل املثـال     (إىل تقـدمي معلومـات    اجملال

دهتا الــدول األعــضاء الــيت تنظــر يف املــشاركة يف تطبيقــات مــصادر  ّد الــيت حــفيــذالتن وحتــديات
  ؛فضاء أو اليت بدأت مشاركتها فيهاالنووية يف ال القدرة

 استناداً إىل حصيلة املعلومات املتبادلة، سيحدِّد الفريق العامل أي مواضيع تقنية  )د(  

ليت ُيحتمل االضطالع هبا من أجـل       ذات صلة وسيعد أهداف ونطاق ومسات األعمال اإلضافية ا        
  .تعزيز األمان يف تطوير واستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء مواصلة

    
    ى حتقيقها من حلقة العملالنتائج املتوّخ  -رابعا  

الــثالث احملتمــل نظــرا ألن حلقــة العمــل هــذه هــي األوىل يف سلــسلة حلقــات العمــل      -٧
ا حيويـا يف حتديـد طريقـة عمـل صـارمة ومفتوحـة وشـاملة ينبغـي أن         ي دوردِّعقدها، فإهنا ستؤ 
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 ومـن املُزمـع االسـتفادة مـن هيئـة صـغرية      . تـها بالنجـاح  تكفل تكليل سلسلة حلقات العمل برمّ     
 يف هنايـة العـروض، ولكـن        يف إثـارة األسـئلة والنقاشـات       الفريـق العامـل    من اخلرباء األعـضاء يف    

  .ون اآلخرون أسئلة من أجل التوضيح أو املناقشةع أيضا أن يثري املشاركقّمن املتو
 :ما يلياإليضاحية ع من العروض قّويتو  -٨

  أن تفضي إىل تقاسم املعلومات وأفضل املمارسات حول تنفيذ إطار األمان؛  )أ(  
  أن تساعد يف تشخيص أية حتديات ُتواجه يف تنفيذ إطار األمان؛  )ب(  
ثنتني أخريني ُيحتمل عقـدمها يف عـامي        أن ترسي أساسا راسخا حللقيت عمل ا        )ج(  
  ؛٢٠١٣ و٢٠١٢

توفّر معلومات تساعد الفريق العامل يف مداوالتـه حـول أيـة أعمـال ميكـن                أن    )د(  
  .االضطالع هبا مستقبالً من أجل تعزيز تنفيذ إطار األمان وتيسريه

    
    الترتيبات اإلدارية  -خامسا  

ني اثنـتني مـع تـوفري كامـل تـسهيالت       حللقة العمل هـذه حمـّدد بـساعت       املخّصصالوقت    -٩
دا تامــا تقيُّــ  أن يتقّيــدوا اإليــضاحيةع مــن مقــّدمي العــروضقّــترمجــة الــشفوية، مــا يعــين أنــه ُيتوال

  مخـــس دقـــائق لطـــرح أســـئلة إيـــضاحيوســـُتتاح بعـــد كـــل عـــرض.  هلـــمصاملخـــصَّبالوقـــت 
ملناقـشة العامـة،   لالستيضاح، مع إرجاء األسئلة الـيت تتـسم بطـابع أكثـر موضـوعية حلـني عقـد ا                

وستستهل هـذه املناقـشة العامـة    .  اإليضاحيةاليت سُتجرى عندما ُيفرغ من تقدمي مجيع العروض       
  .التحاور بني عدد كبري من املشاركني هيئة صغرية مشكّلة من أعضاء الفريق العامل بقصد

ــق العامــل بإعــداد     -١٠ ــهائها   ملّخــصوســيقوم الفري ــد انت ــة العمــل بع ــائع أعمــال حلق   لوق
  . إىل اللجنة الفرعيةُيقدَّموإدراجه يف تقرير  وإتاحته للمشاركني

 


