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   ستخدام الفضاء اخلارجيجلنة ا
  يف األغراض السلمية

  والتقنية العلمية الفرعية اللجنة
  واخلمسون الثانية الدورة
  ٢٠١٥ فرباير/شباط ١٣- ٢ فيينا،
   *تاملؤقَّ األعمال جدول من ١٢ البند

         اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادرة استخدام
   اإلرشادات باب تنفيذ شأنب األمان توصيات من جتريبية جمموعة    

   **"األمان إطار "يف احلكومات إىل املوجَّهة
      الشمالية يرلنداآو العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة من مةمقدَّ ورقة    

    مةمقدِّ  - أوالً  
 اخلــــارجي الفــــضاء يف النوويـــة  القــــدرة مــــصادر تطبيقـــات ب اخلــــاص األمــــان إطـــارُ   -١
)A/AC.105/934(") الفرعيـة  اللجنـة  كـلٌّ مـن      ٢٠٠٩ عـام  يفَتـَشارك يف نـشره       ")األمان إطار 

 الدوليـة  والوكالـة  السلمية األغراض يف اخلارجي الفضاء استخدام للجنة التابعة والتقنية العلمية
 باألمـان  خـاص  منـوذجي  إطـار  شـكل  يف املـستوى  رفيعـة  إرشـادات  ُيقـدِّم  وهـو  .الذريـة  للطاقة
 الـوطين  الـصعيدين  علـى  باألمـان  خاصـة  دوليـة  كوميـة ح أُطـر  لوضـع  اًأساس "استخدامه ُيمكن

 ملــصادر  معيَّنــةتطبيقــات مــع اُألطــر هــذه تكييــفيف   املرونــةنفــسه الوقــت يف ويتــيح والــدويل،
 مــستوى علــى األمــان إطــار ُوضــع وقــد ."معيَّنــة تنظيميــة وهياكــل الفــضاء يف النوويــة القــدرة

───────────────── 
  * A/AC.105/C.1/L.341. 

 .A/AC.105/C.1/2015/CRP.3تند هذه الوثيقة إىل ورقة االجتماع تس **  
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 أنــواع مجيــع علــى للتطبيــق قــابالً نيكــو لكــي عمــد عــن عامــة بعبــارات وصــيغ العامــة املبــادئ
 الــسياسات علــى يركــز وهــو. وتطبيقاهتــا النوويــة القــدرة مــصادر علــى تطــرأ الــيت التطــورات
 يف النوويـة  القـدرة  ملـصادر  تطبيـق أيِّ   إطـالق  لـضمان  الالزمـة  والكفاءات والقدرات واهلياكل
 تعليمـات  شـكل  يف بـات متطل أو توصياتأيِّ   وضع من بدالً آمنة، بطريقة واستخدامه الفضاء
 األكثـر  األمـان  أطـر  تـضع  أن دوليـة  حكوميـة  ومنظمـة  عـضو  دولـة  لكل ُيترك مث، ومن. دةحمدَّ

 علـى  األمـان  إطـار  لتفـسري  الالزمة السواء، على والربناجمية التقنية العناصر ذلك يف مبا تفصيالً،
 وبـدون . هندسـني وامل والعلمـيني  واملـديرين  البعثات ومصممي السياسات لرامسي مفيد مستوى
 علـى  العـسري  مـن  األرجـح  علـى  فـسيكون  تفـصيالً،  األكثـر  النحـو  هذا على األمان إطار تناول
 الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  يف تنظر دولية حكومية منظمة أو عضو دولةأيِّ  

 اأهنــ فيــه لــبس ال حنــو علــى ُتثبــت أن التطبيقــات هــذه مثــل يف مــشاركتها تــستهل أو اخلــارجي
  .اإلطار يتضمنها اليت الطوعية باإلرشادات متاماً تلتزم
 القـدرة  مـصادر  تطبيـق  جمـال  يف الطويلـة  اخلـربة  صاحبيت العضوين للدولتني ىتسنَّ وقد  -٢

 بـني  مقارنـة  تعقـدا  أن الروسـي،  واالحتـاد  املتحـدة  الواليـات  ومهـا  اخلارجي، الفضاء يف النووية
ــار ــان إط ــا األم ــشأن الراســخة ونظمهم ــاناأل ب ــاواطمأنَّ م ــا إىل ت ــ أهن ــاً سقةمتَّ ــة ويف. متام  ورق

 يف وتطويرهـا  النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  تـصميم  يف األمـان  جوانب "املعنونة االجتماع
ــه إىل لــصخ ،)A/AC.105/C.1/2011/CRP.6" (املتحــدة الواليــات  نطــاق كامــل مــع ياًمتــشِّ "أن
 الذريـة،  للطاقـة  الدوليـة  والوكالة املتحدة األمم بني املشترك األمان إطار يف الواردة اإلرشادات

 ُنظُــم تطبيقــات تــصميم عمليــة يف االفعَّــ دجمــا األمــان جوانــب بــدمج املتحــدة الواليــات قامــت
  مـستوى  اسـتعراض  عمليـات ب االضـطالع  فـرض  خالل من وتشغيلها، وتطويرها املُشعَّة النظائر

تطبيقـات ُنظُـم     تـصميم  مراحـل  مجيع  تشمل حبيث عليه، واملوافقة  يف التطبيقات  النووي ألمانا
 هــذه دعــم خــالل ومــن فيــه، واملــشاركني لــه نــةاملكوِّ والعناصــر املُزمــع/املقتــرح النظــائر املُــشعَّة

 النظـائر  لـنظم  سـابقة  تطبيقات من" املستخلصة الدروس"و للمخاطر دقيقة بتقييمات العمليات
أنَّ  الروســي  االحتــاد الحــظ )١(،A/AC.105/C.1/2012/CRP.6 االجتمــاع ورقــة ويف ."املُــشعَّة
 يف احملـدد  األساسـي  األمـان  هلـدف  متاماً ميتثل حنو على جيري النقل طاقة منيطة بناء بشأن العمل
  .األمان إطار

───────────────── 
" روزاتوم"م من ممثلي وكالة الفضاء االحتادية الروسية والشركة احلكومية للطاقة الذرية بيان مشترك مقدَّ )1(  

غراض احللقة الدراسية للّجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األ يف
التطبيقات اجلارية : السلمية حول إطار األمان لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  .واملزمعة، والتحديات
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ــه  -٣ ــدول وتواج ــضاء ال ــات األع ــة واملنظم ــة احلكومي ــيت الدولي ــر ال ــشاركة يف تنظ  يف امل
 فيمــا كــبرياً حتــدياً ذلــك يف شــرعت أو رجياخلــا الفــضاء يف النوويــة القــدرة مــصادر تطبيقــات

 بـشأن  عامـة  توصـيات أيِّ   غيـاب  ففي. األمان إلطار فيه لبس ال حنو على امتثاهلا بإثبات يتعلق
 عـاتق  علـى  يقـع  التفـصيل،  مـن  مبزيد األمان إطار يف الواردة املستوى الرفيعة اإلرشادات تناول
 املناسـب  النحـو  علـى " األمـان  إطـار  "فبتكييـ  هبـا  اخلاص األمان إطار تضع أن عضو دولة كل

. الفــضاء يف النوويــة القــدرة مبــصادر يتعلــق فيمــا عيَّنــةامل تنظيميــةال هاوهياكلــ اتطبيقاهتــ لتجــسيد
 منظمــة يف أيــضاً عــضواً العــضو الدولــة تكــون عنــدما اخلــصوص وجــه علــى احلالــة هــي وهــذه

 داخـل  الـشمالية  آيرلنـدا و ظمـى الع لربيطانيـا  املتحـدة  اململكـة  ومـن ذلـك مـثالً      دولية، حكومية
 أدوار تعريـف  الدوليـة،  احلكوميـة  املنظمـات  داخـل  الـضروري،  ومـن . األوروبية الفضاء وكالة
 القـدرة  ملـصادر  مقتـرح  تطبيـق  لكـل  بالنـسبة  تعريفـاً واضـحاً    ومـسؤولياته  وحقوقـه  شريك كل

أنَّ بـ  فيـه،  جـاء  كمـا  ن،األمـا  إطـار  سلَّم قدو. الشفافة واملساءلة املواءمة تعزيز أجل من النووية
تقتــصر  ال) الدوليــة احلكوميــة واملنظمــات الوطنيــة املنظمــات جانــب مــن( اُألطــر هــذه تنفيــذ"

ــ العــامل يف النــاس عمــوم طمأنــة نتيجتــه علــى  إىل ُتطلــق النوويــة القــدرة صادرمــ تطبيقــاتأنَّ ب
ــضاء ــستخدم الف ــة وُت ــة، بطريق ــا مأمون ــؤدَِّيميكــن وإمن ــضاً  أن ي ــسري أي ــاونا إىل تي ــائي لتع  الثن
 وهلــذا ."نوويــة قــدرة مــصادر فيهــا ستخدمُتــ الــيت الفــضائية البعثــات بــشأن األطــراف واملتعــدد
ــيغت الـــسبب، ــة ِصـ ــة جمموعـ ــن جتريبيـ ــيات مـ ــان توصـ ــشأن األمـ ــادات بـ ــة اإلرشـ  إىل املوجَّهـ
  . الورقة هبذه ُمرفقة وهي املتحدة، اململكة يف ُتناقَش لكي احلكومات

    
    األمان بشأن العامة التوصيات من جتريبية عةجممو وضع  - ثانياً  

 احملـيط  يف والبيئـة  النـاس  محايـة  يف األمـان  مـن  األساسـي  اهلدف ليتمثَّ األمان، إطار يف  -٤
 مـصادر  تطبيقـات  بـإطالق  الـصلة  ذات باملراحـل  املرتبطـة  احملتملـة  األخطار من لألرض احليوي
  .خدمتها وانتهاء وتشغيلها الفضاء يف النووية القدرة

 وألبــواب هــذا األمــان هلــدف متتثــل أن األمــان بــشأن لةمفــصَّ توصــياتيِّ أل وينبغــي  -٥
 توصـيات  مـشروع  ُيقترح الورقة، هذه قرفَُم ويف. األمان إطار يف الواردة الثالثة" اإلرشادات"

 اإلرشـادات : وهـو  أال األمـان،  إطـار  يف الـوارد  األول" اإلرشادات "لباب بالنسبة األمان بشأن
 لتــصميم ســليم نظــام إلنــشاء أساســياً البــاب هــذا وُيعتــرب). ٣ البــاب (احلكومــات إىل هــةاملوجَّ

 النوويـة  األنشطة تنظيم أجل من وتشغيلها وبنائها الفضاء يف املستخدمة النووية القدرة مصادر
 البـاب  أيـضاً  وهـو ). A/AC.105/C.1/L.319 الوثيقـة  يف الـصني  بـه  أوصـت  حـسبما  (الفضاء يف

 التحــديث إىل لالحتيــاج ُعرضــة األقــل املطــاف، هنايــة يف عليــه االتفــاق دىلــ ســيكون، الــذي
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 مــن يطــرأ مــا أو النوويــة القــدرة مــصادر ملــشاريع النــسبية الُنــدرة اســتيعاب أجــل مــن بانتظــام
  .التكنولوجيا على تغيريات

 وثيـق  اهتمـام  أُبـدي  التجريبيـة،  األمـان  توصـيات  مـن  اجملموعـة  هذه وضع معرِض ويف  -٦
 العقـود  صـاحبتا ) الروسـي  واالحتاد املتحدة الواليات (العضوان الدولتان وفرهتا اليت ماتباملعلو
 ورقـة  يف أُشـري  وقـد . الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  استخدام جمال يف اخلربة من

 مياثــل املتحــدة لواليــات اخلــاص بااألمــان إطــارأنَّ  إىل A/AC.105/C.1/2011/CRP.6 االجتمــاع
 فئــات مــع يتــسق املتحــدة الواليــات يف االحتــادي القــانونأنَّ و "األمــان إطــار" وثيــق وحنــ علــى

 إىل املوجَّهـة  اإلرشـادات  بـاب  وينـاظر . األمـان  إطـار  يف املتـضمنة  الـثالث  الرئيـسية  اإلرشادات
  :يلي ما األمان إطار يف احلكومات

  البيئية؛ بالسياسة اخلاص الوطين القانون  )أ(  
  ؛لإلطالق النووي األمان على األبيض البيت ةموافق عمليةُ  )ب(  
  ؛االحتادية اللوائح مدوَّنة  )ج(  
  ؛)ناسا (والفضاء اجلوية للمالحة الوطنية لإلدارة اإلجرائية املتطلبات  )د(  
  .ةوطنيال ستجابةاال إطار  )ـه(  

 خــرباءهأنَّ  الروســي االحتــاد شــرح ،A/AC.105/C.1/2012/CRP.6 االجتمــاع ورقــة ويف  -٧
 الفــضائية األنــشطة قــانون ذلــك يف مبــا الوطنيــة، االحتاديــة للقــوانني وفقــاً بأنــشطتهم لعونيــضط

 محاية وقانون اإلشعاع من الناس حبماية املتعلق والقانون الذرية الطاقة باستخدام املتعلق والقانون
 األساسـية  حواللـوائ  اإلشـعاعي  األمـان  معـايري  مثـل  تنظيميـة  وائحوللـ  البيئـي،  التقييم وقانون البيئة

 ولوائحـه  الروسـي  االحتـاد  قـوانني  مجيـع  وتتوافـق . اإلشـعاعي  األمـان  خيص فيما العمومية للصحة
  ."األمان إطار" ذلك يف مبا الدولية، الصكوك مع متاماً الذرية الطاقة باستخدام املتعلقة التنظيمية

ــة ويف  -٨ ــل حماول ــذه لنق ــة األوضــاع خمتلــف إىل اخلــربة ه ــة احلكومي ــة والثقافي  /والقانوني
 اعُتمـد  األمـان،  توصـيات  مـن  جمموعة شكل يف ولتعميمها املتحدة اململكة يف القائمة التنظيمية
 للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  عـن  الصادرة األول، اجلزء لألمان، العامة املتطلبات على كبرية بدرجة
 اخلطـوة  سـوى  لـيس  ذلـك أنَّ  علـى  احلـال،  بطبيعـة  التأكيـد،  ويـتعني  )٢().GSR Part 1 (الذريـة 
 لـة، مطوَّ شـك  ودون وشـاملة  لةمفصَّ مناقشات استمرت، إذا ستشمل، طويلة عملية يف األوىل

───────────────── 
، سلسلة معايري األمان اخلاصة اإلطار احلكومي والقانوين والرقايب لألمانالوكالة الدولية للطاقة الذرية،  )2(  

  ).GSR Part 1) STI/PUB/1465لعدد رقم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، ا
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 صـيغة  إىل التوصـل  قبل األوروبية، الفضاء وكالة داخل آخرين شركاء ومع اوطني السواء على
 ريبيـة التج األمـان  توصيات عرض املفيد من اعُترب فقد ذلك، ومع. هذه األمان لتوصيات هنائية
 علـى  التعليقـات  والتمـاس  إلحاطتـها علمـاً هبـا      املبكـرة  املرحلة هذه يف الفرعية اللجنة على هذه
  . املتبَّع النهج

    
    االستنتاج  - ثالثاً  

ــة ُوضــعت  -٩ ــة جمموع ــن جتريبي ــان اخلاصــة التوصــيات م ــا باألم ــق فيم ــذ يتعل ــاب بتنفي  ب
 خـاص  حنو على احلسبان يف تأخذ وهي. "األمان إطار" يف احلكومات إىل املوجَّهة اإلرشادات
 جمـال  يف اخلـربة  مـن  العقود احبيتص العضوين الدولتني من  املقدَّمة والنصائح املسداة   املعلومات
 يف العامـة  اخلـربة  كمـا تأخـذ يف احلـسبان       الفـضاء  يف النوويـة  القدرة مصادر تطبيقات استخدام

 اجلـزء  يف هـي جمـسَّدة    حـسبما  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  اليت تتميَّـز هبـا     املعايري وضع جمال
 مــن التجريبيــة اجملموعــة هــذه وتــستهدف. عنــها الــصادرة لألمــان العامــة املتطلبــات األول مــن
ــة املنظمــة يف كعــضو (املتحــدة اململكــة وضــع التحديــد وجــه علــى األمــان توصــيات  احلكومي
. الـصياغة  مـن  اجـد  مبكـرة  ةمرحلـ  يف زالت ما وهي) األوروبية الفضاء وكالة  اليت هي  الدولية
 تنفيــذ لــضمان الالزمــة افةوالــشفَّ سقةاملتَّــ الــنظم وضــع علــى املــساعدة يف منــها اهلــدف ويتمثـل 
  . "األمان إلطار" ووفقا بأمان املتحدة اململكة يف النووية القدرة مبصادر الصلة ذات األنشطة
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    املرفق
 القدرة مصادر قاتبتطبي يتعلق فيما األمان بشأن ممكنة عامة توصيات    

       اخلارجي الفضاء يف النووية
      احلكومات إىل موجَّهة إرشادات: األمان توصيات    

      مةمقدِّ  - ألف  
    خلفية  -١  

 الفـضاء،  يف املـستخدمة  النوويـة  القـدرة  مـصادر  يف نـووي  وقـود  أو ةمـشعَّ  مواد وجود يقتضي
 جـراء  مـن  لـألرض  احليـوي  احملـيط  يف والبيئة بالناس ضارة عواقب من عنه ينتج أن ُيحتمل وما

ــار ضــرورة حــادث، وقــوع ــدوام علــى األمــان مــسألة اعتب ــصميم مــن أصــيالً جــزءاً ال  هــذه ت
  .وتطبيقها املصادر
 النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيـق  عناصـر  مجيع سياق يف األمان مسألة معاجلة الضروري فمن ولذلك

 وتطويرهـا  الفـضاء  يف املستخدمة النووية القدرة مصادر تصميم تشمل واليت الفضاء، يف املستخدمة
. الطـريان  وقواعـد  البعثـة  وتـصميم  اإلطـالق  ونظام الفضائية املركبة يف وإدماجها واختبارها وبناءها
 املعـدات  محايـة  ضـمان  أجـل  مـن  القائمـة  العمليات استخدام البعثات ملخططي ينبغي أنه يعين وهذا

 ســبيل يف البدايــة كنقطــة الــدفعي الوقــود مثــل نوويــةال غــري اخلطــرة املــواد مــن واجلمهــور والعــاملني
  . النووية القدرة مصادر استخدام على املترتبة اإلضافية للمتطلبات التصدي
 إطــار يف مــةاملقدَّ واإلرشــادات األمــان هــدف وتعــزز تــدعم توصــيات الوثيقــة هــذه وتتــضمن
  .اخلارجي الفضاء يف املستخدمة النووية القدرة مصادر بتطبيقات اخلاص األمان

    
    اهلدف  -٢  

 حكومـة  عـاتق  على الواقعة املسؤوليات بشأن توصيات وضع يف الوثيقة هذه من اهلدف يتمثل
 هبـا  تـضطلع  أو عليها توافق أو نووية قدرة مصادر فيها ُتستخدم اليت الفضائية للبعثات ترخِّص

 وضـع  كوميـة احل املـسؤوليات  وتـشمل . بـذلك  تقـوم  دوليـة  حكومية منظمة من جزءاً تكون أو
 الـسياسات  لتلـك  االمتثـال  وكفالـة  باألمـان؛  اخلاصـة  والعمليـات  واملتطلبـات  العامـة  سياساتال

 مـصادر  مـن  مـصدر  الستخدام مقبولة مسّوغات وجود وضمان والعمليات؛ واملتطلبات العامة
 رمسيــة  إجرائيــة  عمليــة  وإقــرار  األخــرى؛  بالبــدائل مقارنتــه  عنــد  الفــضاء  يف النوويــة  القــدرة
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 بالبعثــات يتعلــق وفيمــا .هلــا واالســتجابة لطــوارئل والتأهــب ؛اتالبعثــ إلطــالق خيصللتــر
 توزيـع  حتكمهـا  الـيت  الـصكوك  دحتـدِّ  أن ينبغي متعددة، منظمات أو متعددة دول بني املشتركة

  .األطراف خمتلف بني بوضوح املسؤوليات تلك
    

    النطاق  -٣  
 التنظــيم لــضمان الــالزم والقــانوين كــومياحل لإلطــار األساســية اجلوانــب الوثيقــة هــذه تتنــاول
 الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  بإطالق الصلة ذات املراحل خالل لألمان الفعال

 ضـمان  مثـل  أخـرى  ووظـائف  مـسؤوليات  يف النظـر  أيـضاً  وجيـري . خدمتـها  وانتـهاء  وتشغيلها
  :يلي ملا وكفاءة بفعالية االمتثال

 القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  من أخرى جوانب تشمل اليت احالي املوجودة املعايري  )أ(  
 تطبيقـات  مـن  األرضـية  املرحلة خالل هبا املضطلع األنشطة املثال، سبيل على الفضاء، يف النووية
  والنقل؛ واملناولة والصنع واالختبار التطوير مرحلة مثل الفضاء، يف النووية القدرة مصادر

 الـيت  الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  تتطبيقـا  ألمـان  النووية غري اجلوانب  )ب(  
ــا التـــصدي جيـــري ــايري يف هلـ ــان معـ  واملنظمـــات احلكومـــات عـــن الـــصادرة الـــصلة ذات األمـ

  الدولية؛ احلكومية
 النـووي  واألمـن  للطـوارئ  واالسـتجابة  التأهب لتوفري الالزمة الدعم خدمات  )ج(  
  .ومراقبتها النووية املواد حلصر احلكومي والنظام

    
    التوصيات  - باء  

 النووية القدرة مصادر استخدام بشأن لألمان واستراتيجية سياسة وضع: ١ التوصية
   .اخلارجي الفضاء يف

 توافـق  أو نوويـة  قـدرة  مـصادر  فيها ُتستخدم اليت الفضائية لبعثاتل ترخِّص حكومةيِّ  أل ينبغي
 األساسـي  مـان األ هـدف  حتقيـق  أجـل  مـن  ألمـان ل وطنيـتني  واسـتراتيجية  سياسة تضع أن عليها
 مــصادر بتطبيقــات اخلــاص األمــان إطــار يف عليهــا املنــصوص األساســية األمــان مبــادئ وتطبيــق
  . اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة
. باألمــان األجــل طويــل التــزام عــن راتعبِّــ أن باألمــان اخلاصــتني واالســتراتيجية للــسياسة ينبغــي
 تنفيـذ  آليـات  حتـدد  أن لالسـتراتيجية  وينبغـي  .احلكومـة  ةنيَّـ  عـن  كبيان السياسة إصدار غيبوين

  :واالستراتيجية السياسة يف يلي ما مراعاة وينبغي. السياسة
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 األمــان إطــار يف احملــددة األساســية األمــان ومبــادئ األساســي األمــان هــدف  )أ(  
  ؛اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر بتطبيقات اخلاص

 الـصكوك  مـن  وغريهـا  االتفاقيات مثل الصلة، ذات الدولية القانونية الصكوك  )ب(  
  الدولية؛
  لألمان؛ والضماين القانوين احلكومة إطار نطاق حتديد  )ج(  
  وتوفريها؛ واملالية البشرية املوارد إىل احلاجة  )د(  
  هلما؛ إطار ووضع والتطوير البحث تيسري  )ـه(  
   ة؛واالقتصادي اجملتمعية التطورات ملراعاة املناسبة اآلليات  )و(  
  . األمان ثقافة ذلك يف مبا األمان، أجل من واإلدارة القيادة تعزيز  )ز(  

  
  .اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر استخدام بشأن لألمان إطار وضع: ٢ التوصية
 توافـق  أو نوويـة  قـدرة  مـصادر  فيها ُتستخدم اليت الفضائية لبعثاتل ترخِّص حكومةيِّ  أل ينبغي
  .بوضوح املسؤوليات فيه توزَّع لألمان مناسباً اوضماني اقانوني إطاراً ونوتص تضع أن عليها
 لألمـان  فعـال  وضـماين  قانوين إطار لتوفري الالزمة القانونية الصكوك ُتصدر أن للحكومة ينبغي
 اإلطـار  هلذا وينبغي. اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر تطبيقات باستخدام يتعلق فيما
  :يلي ما يتضمن أن

ــادئ  )أ(   ــان مب ــة األم ــاس حلماي ــراداً (الن ــة) ومجاعــات أف ــوي احملــيط يف والبيئ  احلي
  اخلارجي؛ الفضاء يف النووية القدرة مصادر باستخدام املرتبطة املخاطر من لألرض

  ؛"األمان إطار" نطاق يف الواقعة واألنشطة املرافق أنواع  )ب(  
 املرتبطــة األنــشطة بكافــة االضــطالعو املرافــق لتــشغيل الــالزم التــرخيص نــوع  )ج(  
 وفقــاً وإطالقهــا، النوويــة القــدرة مــصادر بتطبيقــات الــصلة ذات الفــضائية البعثــات بإعــداد
  ج؛متدرِّ لنهج

ــرخيص املنطقــي األســاس  )د(   ــشطة مرافــق لت ــدة، وأن ــة وكــذلك جدي  اختــاذ عملي
  املنطبقة؛ القرارات
 اختـاذ  عمليـة  يف للمـدخالت  وتقـدميها  املهتمـة  األطـراف  مـشاركة  علـى  النص  )ـه(  
   القرارات؛



 

V.14-08069 9 
 

A/AC.105/C.1/L.342 

 عـن  املسؤولني األشخاص إىل األمان عن القانونية املسؤولية إسناد على النص  )و( 
 َيـضطلع  حيثمـا  املـسؤولية  تواصـل  ضـمان  وعلـى  عنـها  املـسؤولة  املنظمات أو واألنشطة املرافق

  التعاقب؛ على منظمات أو أشخاص ةعدَّ باألنشطة
 جمــال يف اإلجنــاز علــى مــستقل إشــراف لتــوفري مناســبة انضــم آليــات إنــشاء  )ز(  
  عنه؛ املسؤولة املنظمات أو األمان عن املسؤولني األشخاص حيققه الذي األمان

 خـالل  مـن  عليهـا،  والتفتيش وتقييمها واألنشطة املرافق استعراض على النص  )ح(  
  متدرج؛ لنهج وفقاً ضمانية، آليات إنشاء

ــنص  )ط(   ــى ال ــو التأهــب عل ــة ارئللط ــعاعية أو النووي ــة اإلش ــى املنطوي ــق عل  تطبي
 تتـأثر  قـد  الـيت  األخـرى  الـدول  إشـعار  وعلـى  هلا، واالستجابة الفضاء يف النووية القدرة مصادر

  املناسب؛ الوقت يف
  النووي؛ باألمن املعنية الكيانات مع مناسبة بينية وصلة على النص  )ي(  
  ومراقبتها؛ النووية داملوا حصر نظام مع بينية وصلة على النص  )ك(  
ــاز علــى الــنص  )ل(    األمــان، لــضمان الــوطين الــصعيد علــى الالزمــة الكفــاءة احتي
  الكفاءة؛ هذه وصيانة

ــة مبرحلــة يتعلــق فيمــا وااللتزامــات املــسؤوليات  )م(    فــضائية بعثــةيِّ أل العمــر هناي
  النووية؛ القدرة ملصادر تطبيقاً تشمل

 وتـصديرها،  املـشعة  واملـواد  النوويـة  ملـواد ا اسـترياد  بـشأن  ضـوابط  علـى  النص  )ن(  
  . بتصديرها املرّخص املشعة املصادر تتبع وعلى
 كـل  ووظـائف  مـسؤوليات  بوضـوح  حتـدد  أن للحكومـة  ينبغي سلطات، ةعدَّ تتشارك وحيثما
  .لألمان والضماين والقانوين احلكومي اإلطار داخل سلطة

  
  .األمان لضمان مناسب نظام إنشاء: ٣ التوصية
 األمـان  لـضمان  مناسـباً  نظامـاً  تـصون و ُتنـشئ  أن القـانوين،  نظامها خالل من للحكومة، يينبغ

 أمـان  علـى  باإلشـراف  يتعلـق  فيما القانونية بالتزاماته للوفاء واملوارد الكفاءة من يلزم مبا يتحلى
  .اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر باستخدام املرتبطة واألنشطة املرافق
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  .األمان ضمان نظام استقالل ضمان: ٤ التوصية
 قراراتـه  اختـاذ  عمليـة  يف بفاعليـة  مـستقل  األمـان  لـضمان  نظامهـا أنَّ   تضمن أن للحكومة ينبغي
 علـى  حـق  وند تـؤثر  قـد  مـصاحل  أو مـسؤوليات  هبـا  املنـوط  الكيانـات  عـن  وظيفياً منفصل وأنه
  . قراراته اختاذ عملية
 الـيت  واملـوارد  واإلجـراءات  الـنظم  مجيـع " األمـان  نضما نظام "مبصطلح ُيقصد السياق، هذا يف

 هـذا  مـن  والتحقـق  النوويـة  القـدرة  ملـصادر  تطبيـق أيِّ   ألمـان  تقيـيم  لتـوفري  احلكومة تستخدمها
  .واملشغلني املصممني عن مستقل حنو على األمان،

 اوكياناهتـ  احلكومـة  هيئـات  سـائر  عـن  متامـاً  منفـصالً  يكـون  أن األمـان  ضمان لنظام ُيمكن وال
 فيهـا  ُتـستخدم  الـيت  الفـضائية  البعثـات  إعـداد  يف هبـا  ومعتـرف  مـشروعة  مـصاحل  هلـا  يكـون  اليت

 ضـمان  لنظام تكفل أن للحكومة ينبغي ذلك، ومع. وإطالقها النووية القدرة مصادر تطبيقات
 الوقــت ويف بكفــاءة إليــه املــسندة باملــسؤوليات يــضطلع لكــي الكافيــة واملــوارد الــسلطة األمــان
  .مشروعة غري قيود أو ضغط دون املناسب
 املـسؤولني  األشـخاص  ملطالبـة  القانونيـة  الـسلطة  األمـان  ضـمان  نظـام  متنح أن للحكومة وينبغي
 لتـوفري  الترتيبـات  بوضـع  عنـه  املـسؤولة  املنظمـات  أو النوويـة  القدرة مصادر تطبيقات أمان عن
 والـدخول  دين،املـورِّ  مـن  دةاملـستم  املعلومات ذلك يف مبا باألمان، الصلة ذات املعلومات مجيع

 بتطبيـق  صـلة  لـه  مقـاول  أو مـشيِّد  أو صـانع  أو موّرد أو مصممأيِّ   مباين إىل التفتيش ألغراض
  . التطبيق هبذا صلة هلا مشغِّلة منظمةأيِّ  أو النووية القدرة مصادر

  
 ةالنووي القدرة مصادر تطبيقات استخدام يف األمان عن األساسية املسؤولية: ٥ التوصية

   .اخلارجي الفضاء يف
 القـدرة  مـصادر  تطبيقات استخدام يف األمان عن األساسية املسؤولية ُتسند أن للحكومة ينبغي
 الـــيت املنظمـــة أو لـــه،" تـــرخص "الـــذي الـــشخص إىل صـــراحةً اخلـــارجي الفـــضاء يف النوويـــة

  . االستخدام هذا من التمكني إىل يؤدي نشاط أو مرفقأيِّ  بتشغيل هلا،" ترخص"
 اخلـارجي  الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  السـتخدام  القانوين اإلطار وضع ينبغي
 أو املرفـق  عمر طوال األمان عن األساسية باملسؤولية" له املرخص الطرف "حيتفظ حبيث بأمان
 نقـل  وجيـوز . األساسية املسؤولية هذه تفويض" له املرخص للطرف "حيق ال كما النشاط، مدة

 مـصادر  تطبيقـات  عـن  املـسؤولية  سلـسلة  يف آخر" له مرخص طرف "إىل األمان عن املسؤولية
 عليــه وُوِفــق مقــدماً النقــل عــن أُعلــن قــد يكــون أن شــريطة عمومــاً الفــضاء يف النوويــة القــدرة
  . احلكومة تفرضها رمسية ترتيبات مبوجب
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 نظام منض مسؤوليات عاتقها على تقع اليت السلطات خمتلف بني التنسيق: ٦ التوصية
   .اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر تطبيقات استخدام بشأن األمان ضمان
 تطبيقـات  اسـتخدام  بـشأن  األمـان  ضـمان  نظـام  ضـمن  مـسؤوليات  سلطات لعّدة يكون عندما
 وظائفهـا  تنـسيق  علـى  تعمـل  أن للحكومـة  ينبغـي  اخلـارجي،  الفـضاء  يف النووية القدرة مصادر
 لـه  مـربر  ال ازدواج أو إغفـال  حـاالت أيِّ   تـاليف  أجـل  مـن  بفاعليـة  مـان األ بـضمان  يتعلق فيما
  ". هلا املرخص األطراف "على متعارضة متطلبات فرض وتاليف
 حتديـد  ينبغـي  ،األمـان  ضـمان  نظام ضمن األمان بشأن مسؤوليات سلطات لعّدة يكون عندما

 تـضمن  أن كومـة للح وينبغـي . الصلة ذي التشريع يف بوضوح سلطة كل ووظائف مسؤوليات
  :قبيل من جماالت يف السلطات خمتلف بني مناسبني واتصال تنسيق وجود

  واجلمهور؛ العاملني سالمة  )أ(  
  البيئة؛ محاية  )ب(  
  هلا؛ واالستجابة للطوارئ التأهب  )ج(  
  املشعة؛ النفايات إدارة  )د(  
  ؛)الصلة ذات االتفاقيات ذلك يف مبا (النووية األضرار عن املسؤولية  )ـه(  
  النووي؛ األمن  )و(  
  ومراقبتها؛ النووية املواد حصر  )ز(  
  واملشعة؛ النووية املواد نقل أمان  )ح(  
  .وتصديرها واملشعة النووية املواد باسترياد اخلاصة الضوابط  )ط(  

  
 على املنطوية الفضائية للبعثات اخلدمة هناية ملراحل املأمونة إلدارةا على النص: ٧ التوصية
   .النووية القدرة درمصا تطبيقات
 أو النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  علـى  منطويـة  فـضائية  بعثاتل ترخِّص حكومة لكل ينبغي
 هنايـة  ملراحـل  املأمونـة  إلدارةا علـى  املناسـب  النحو على النص جرى أنه تضمن أن عليها توافق
  . البعثات هذه ملثل اخلدمة
 مـصادر  تطبيقـات  علـى  املنطويـة  الفـضائية  بعثـات لل اخلدمـة  هنايـة  ملراحـل  املأمونـة  لإلدارة ينبغي
 للـسياسة  وينبغـي . واسـتراتيجيتها  احلكومـة  سياسـة  يف أساسياً عنصراً تشكل أن النووية القدرة
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 مرحليــة أهــدافاً تتــضمن وأن الــصلة ذات الدوليــة واالتفاقــات االتفاقيــات مجيــع ُتجــسد أن
 املـرخص  األطـراف  بـني  املـسؤولية  تواصـل  تضمن أن للحكومة وينبغي. مناسبة هنائية وحاالت

 يتعلـق  فيمـا  املناسـبة  والتطـوير  البحـث  بـرامج  بـشأن  تدابري وضع للحكومة وينبغي. املتعاقبة هلا
  .نووية قدرة مصادر فيها ُتستخدم اليت الفضائية للبعثات اخلدمة هناية راحلمب
  

  .باألمان بشأن الكفاءة: ٨ التوصية
 يتعلـق  فيمـا  مبـسؤوليات  تـضطلع  اليت األطراف مجيع فاءةك بناء على تعمل أن للحكومة ينبغي

   .الكفاءة هذه صيانة وعلى النووية، القدرة مصادر لتطبيقات املأمون باالستخدام
 املناســبة واخلـربة  املـؤهالت  ذوي املــوظفني مـن  كـافٍ  عــدد كفـاءة  لبنـاء  ترتيبــات وضـع  ينبغـي 

 بـشأن  الـوطنيتني  واالسـتراتيجية  الـسياسة  يف أساسـياً  عنصراً ذلك باعتبار الكفاءة هذه ولصيانة
  .اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر تطبيقات استخدام أمان

 أمـان  بـشأن  مـسؤوليات  عاتقها على تقع اليت األطراف مجيع على الكفاءة بناء اشتراط وينبغي
 انضــم ونظــام هلــا املــرخص األطــراف ذلــك يف مبــا وأنــشطتها، النوويــة القــدرة مــصادر مرافــق
  . باألمان املتعلقة املسائل بشأن املتخصصة املشورة أو اخلدمات تقدم اليت واملنظمات األمان
  :يلي مبا تضطلع أن للحكومة وينبغي

ــستوى اشــتراط  )أ(   ــن ضــروري م ــاءة م ــدى الكف ــذين األشــخاص ل  ينهــضون ال
  وأنشطتها؛ النووية القدرة مصادر مرافق بأمان تتعلق مبسؤوليات

 يف وصـيانتها  خربتـه  بنـاء  أجـل  مـن  األمان ضمان لنظام مناسبة اتترتيب وضع  )ب(  
  مبسؤولياته؛ الضطالعه الالزمة التخصصات

 منـها  املـستمر  والتحقـق  وصـيانتها  التقنية الكفاءة لزيادة مناسبة ترتيبات وضع  )ج(  
  .هلا املرخص األطراف حلساب العاملني األشخاص لدى

  
 نظام ومع النووي األمن مع النووية القدرة ادرمص ألمان البينية الوصالت: ٩ التوصية
  .ومراقبتها النووية املواد حصر
ــة ينبغــي ــضمن أن للحكوم ــات وضــع ت ــة خاصــة مناســبة ترتيب ــة بالبني ــشاء أجــل مــن التحتي  إن
 نظـام  ومـع  النـووي  بـاألمن  اخلاصـة  الترتيبـات  مـع  النوويـة  القـدرة  مصادر ألمان بينية وصالت
  .تهاومراقب النووية املواد حصر
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 تـشمل  أن للحكومـة  والقانونيـة  التشريعية األطر يف عليها املنصوص احملددة للمسؤوليات ينبغي
  :يلي ما

 يف املــستخدمة النوويــة القــدرة مبــصادر املتــصلة واألنــشطة املرافــق نــسق تقيــيم  )أ(  
 النـووي  بـاألمن  املتعلقـة  العوامـل  مراعـاة  مـع  األمثـل،  األمـان  مـستوى  حتقيـق  أجـل  مـن  الفضاء

  ؛ومراقبتها النووية املواد حصر نظامبو
 القـدرة  مـصادر  بأمـان  اخلاصـة  الترتيبـات  صـيانة  أجـل  مـن  واإلنفـاذ  اإلشراف  )ب(  
  ؛ومراقبتها النووية املواد حصر نظامو النووي واألمن النووية

ــل  )ج(   ــات تكام ــشأن الطــوارئ حــاالت يف االســتجابة ترتيب ــة األحــداث ب  املتعلق
 النوويـة  القـدرة  مبـصادر  املتـصلة  واألنـشطة  املرافـق  خيـص  فيمـا  النـووي  نباألم واملتعلقة باألمان

  .الفضاء يف املستخدمة
 تـاليف  أجـل  مـن  متكامـل  حنو على وتنفيذها النووي األمن وتدابري األمان تدابري تصميم وينبغي

  . باألخرى إحدامها تضر أن
  

   .يلالدو التعاون بشأن الدولية والترتيبات االلتزامات: ١٠ التوصية
 التعـاون  وتعـزِّز  الـصلة  ذات الدولية الترتيبات يف وتشارك الدولية بالتزاماهتا تفي أن للحكومة ينبغي
  .العاملي الصعيد على الفضاء يف النووية القدرة مصادر استخدام أمان حتسني أجل من الدويل
 أو وويـة ن قـدرة  مـصادر  فيهـا  ُتـستخدم  الـيت  الفـضائية  للبعثـات  تـرخص  الـيت  للحكومات ينبغي
 أمـور  خـالل  من األنشطة هذه ملثل العاملي األمان نظام تعزيز إىل بنشاط تسعى أن عليها توافق
  :يلي ما قبيل من

 لـضمان  مـشتركة  وآليـات  التزامات ُتنشئ اليت الدولية واالتفاقيات املعاهدات  )أ(  
   نووية؛ قدرة مصادر فيها ُتستخدم اليت البعثات أمان

 اخلــارجي الفــضاء يف النوويــة القــدرة مــصادر بتطبيقــات صاخلــا األمــان إطــار  )ب(  
  نطاقه؛ وتوسيع لدعمه ُوضعت أخرى وإرشادات توصياتأيِّ و

ــائي األطــراف املتعــدد التعــاون  )ج(   ــذي والثن ــان يعــزز ال ــق عــن األم ــهوج طري  الن
  .وفاعليتها األمان استعراض عمليات بنوعية االرتقاء وكذلك املتوائمة
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  .التشغيلية اخلربة لتباد: ١١ التوصية
 أن ُيمكــن الــيت الــدروس اســتبانة أجــل مــن حتليــل إلجــراء ترتيبــات تــضع أن للحكومــة ينبغــي
 ذلـك  يف مبـا  ،الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  بتطبيقـات  املتعلقة التشغيلية اخلربة من ُتستمد
 األطـراف  جانـب  مـن  واسـتخدامها  املـستمدة  الـدروس  ولنـشر  أخرى، دول يف املكتسبة اخلربة
  . املعنية السلطات وسائر األمان ضمان ونظام هلا املرخص
ــدول مــن املعلومــات لتلقــي تــصوهنا وأن وســيلة ُتنــشئ أن للحكومــة ينبغــي  ومــن األخــرى ال

 الفــضاء، يف النوويــة القــدرة مــصادر تطبيقــات جمــال يف خرباهتــا بــشأن هلــا املــرخص األطــراف
 وينبغـي . هـي  التـشغيلية  خربهتـا  مـن  اسـتمدهتا  يتال الدروس لآلخرين هبا تتيح كوسيلة وكذلك

 مناسـبة  تـصحيحية  بـإجراءات  القيـام  تـشترط  أن األمـان،  لـضمان  نظامها خالل من للحكومة،
  . األمان ناحية من شأن ذات أحداث تكرار تاليف أجل من
  

 النووية القدرة مصادر تطبيقات استخدام لتربير واستراتيجية سياسة وضع: ١٢ التوصية
  .فضاءال يف

 توافـق  أو نوويـة  قـدرة  مـصادر  فيها ُتستخدم اليت الفضائية بعثاتلل ترخص حكومةيِّ  أل ينبغي
 النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  اسـتخدام  لتربيـر  وطنيـتني  واستراتيجية سياسة تضع أن عليها
  .البعثات هذه مثل يف

 عــن تعــرب أن وويــةالن القــدرة مــصادر تطبيقــات اســتخدام تربيــر واســتراتيجية لــسياسة ينبغــي
 أن للـسياسة  وينبغـي . متاحـة  تكـون  قـد  الـيت  اجملدية البديلة اخليارات مجيع باستكشاف االلتزام
 وينبغـي . الـسياسة  تنفيـذ  آليـات  حتـدد  أن لالسـتراتيجية  وينبغـي . احلكومة نّية عن كبيان تصدر
  :واالستراتيجية السياسة يف يلي ما مراعاة

 األمــان إطــار يف احملــددة األساســية األمــان ومبــادئ األساســي األمــان هــدف  )أ(  
  ؛اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر بتطبيقات اخلاص

 الـصكوك  مـن  وغريهـا  االتفاقيات مثل الصلة، ذات الدولية القانونية الصكوك  )ب(  
  الدولية؛
  للتربير؛ والقانوين احلكومي اإلطار نطاق حتديد  )ج(  
 تطبيقـات  اسـتخدام  تربيـر  يف للنظـر  ُتـستخدم  الـيت  واإلجـراءات  العملية حتديد  )د(  
ــصادر ــدرة مـ ــة القـ ــضاء يف النوويـ ــات يف الفـ ــة، بعثـ ــى خاصـ ــن وعلـ ــع مـ ــسؤولية تقـ ــاذ مـ  اختـ
  التربير؛ قرارات
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 مــصادر تطبيقــات اســتخدام تربيــر بــشأن قــرارات إىل للتوصــل الــزمين اإلطــار  )ـه(  
  حمددة؛ بعثات يف الفضاء يف النووية القدرة

 املـــسؤول ومـــن التربيـــر، قـــرار اختـــاذ أجـــل مـــن الالزمـــة ملعلومـــاتا نطـــاق  )و(  
  توفريها؛ عن

 االضــطالع أو إضــافية معلومــات علــى احلــصول خيــص فيمــا واإلطــار التــدبري  )ز(  
  التربير؛ قرار لدعم إضافية ببحوث
  .واالقتصادية االجتماعية التطورات ملراعاة املناسبة اآلليات  )ح(  

  
  .ربيرللت إطار وضع: ١٣ التوصية
 عليهـا  توافق أو نووية قدرة مصادر فيها ُتستخدم اليت الفضائية للبعثات ترخص حكومةيِّ  أل ينبغي
  .بوضوح داخله املسؤوليات توزَّع للتربير اوضماني اوقانوني احكومي إطاراً وتصون تضع أن

 ضـماين و وقـانوين  حكـومي  إطـار  إنـشاء  علـى  تـنص  ولـوائح  قـوانني  ُتصدر أن للحكومة ينبغي
  :يلي ما حيدد أن هذا التربير إلطار وينبغي. للتربير فعال

 تطبيقـات  اسـتخدام  تربيـر  يف النظـر  لـدى  تطبيقها ينبغي اليت األساسية املبادئ  )أ(  
  التربير؛ هذا بشأن قرار اختاذ ولدى املمكنة، بالبدائل مقارنة الفضاء يف النووية القدرة مصادر

 يف الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  دامالستخ الالزم التربير نوع  )ب(  
  الفضائية؛ البعثات أنواع خمتلف

 الفـضاء  يف النوويـة  القـدرة  مـصادر  تطبيقـات  استخدام لتربير املنطقي األساس  )ج(  
  األوضاع؛ خمتلف يف

ــة األطـــراف مـــشاركة علـــى الـــنص  )د(   ــة يف للمـــدخالت وتقـــدميها املهتمـ  عمليـ
  القرارات؛ اختاذ

 املناســبني األشــخاص أو املنظمــات إىل القانونيــة املــسؤولية إســناد علــى نصالــ  )ـه(  
 املعلومــات تــوفري بــشأن نوويــة قــدرة مــصادر فيهــا ُتــستخدم فــضائية بعثــةأيِّ  عــن املــسؤولني
  التربير؛ بشأن قرار باختاذ للسماح الكافية

ــنص  )و(   ــى ال ــرارأيِّ  اســتعراض عل ــر ق ــة يف تربي ــور حال ــلأيِّ  ظه ــ دالئ  ةجوهري
 أو معينـة  بعثـة أيِّ   يف النوويـة  القـدرة  ملـصادر  خـاص  تطبيـق أيِّ   اسـتخدام  جناعـة  بـشأن  جديدة
  ).لألرض احليوي احمليط بيئة أو الناس على (آثار من االستخدام هلذا ما بشأن
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 كـل  ووظـائف  مـسؤوليات  بوضـوح  حتـدد  أن للحكومـة  ينبغي سلطات، عّدة تتشارك وحيثما
  .للتربير والضماين والقانوين احلكومي اإلطار داخل سلطة

  
  .للترخيص واستراتيجية سياسة وضع: ١٤ التوصية
 نوويـة  قـدرة  مـصادر  فيهـا  ُتـستخدم  الـيت  الفضائية بعثاتال إلطالق ترخَّص حكومةيِّ  أل ينبغي
  .للترخيص وطنيتني واستراتيجية سياسة تضع أن

. باألمـان  األجـل  طويـل  التـزام  عـن  تعّبـرا  أن بالترخيص اخلاصتني واالستراتيجية للسياسة ينبغي
 تنفيـذ  آليـات  حتـدد  أن لالسـتراتيجية  وينبغـي . احلكومـة  ةنيَّـ  عـن  كبيان السياسة إصدار غيبوين

  :واالستراتيجية السياسة يف يلي ما مراعاة وينبغي. السياسة
 األمــان إطــار يف احملــددة األساســية األمــان ومبــادئ األساســي األمــان هــدف  )أ(  
  ؛اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة ادرمص بتطبيقات اخلاص

ــصكوك  )ب(   ــة الـ ــة القانونيـ ــصلة، ذات الدوليـ ــل الـ ــات مثـ ــا االتفاقيـ  مـــن وغريهـ
  الدولية؛ الصكوك
  للترخيص؛ والقانوين احلكومي اإلطار نطاق حتديد  )ج(  
 الفـضائية  البعثات بإطالق الترخيص يف للبّت ُتتَّبع اليت واإلجراءات العملية حتديد  )د(  

  الترخيص؛ بشأن النهائي القرار يتخذ الذي ومن النووية، القدرة مصادر تطبيقات على نطويةامل
 املنطويـة  الفـضائية  للبعثات الترخيص بشأن قرارات إىل للتوصل الزمين اإلطار  )ـه(  

  النووية؛ القدرة مصادر تطبيقات على
ــالترخيص، قــرار اختــاذ أجــل مــن الالزمــة املعلومــات نطــاق  )و(    ملــسؤولا ومــن ب

  توفريها؛ عن
 االضــطالع أو إضــافية معلومــات علــى احلــصول خيــص فيمــا واإلطــار التــدبري  )ز(  
  الترخيص؛ قرار لدعم إضافية ببحوث
 النوويـة  غـري  اجلوانـب  تـشمل  الـيت  التـرخيص  عمليـات  ملراعاة املناسبة اآلليات  )ح(  
  اإلطالق؛ ألمان واألرضية
  .واالقتصادية االجتماعية التطورات ملراعاة املناسبة اآلليات  )ط(  
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  .للترخيص طارإ وضع: ١٥ التوصية
 توافـق  أو نوويـة  قـدرة  مـصادر  فيها ُتستخدم اليت الفضائية بعثاتلل ترخص حكومةيِّ  أل ينبغي
 البعثـات  بـإطالق  للتـرخيص  مناسـباً حكوميـا وقانونيـا وضـمانيا        إطـاراً  وتـصون  تـضع  أن عليها
  .حبوضو داخله املسؤوليات توزَّع
 وضـماين  وقـانوين  حكـومي  إطـار  إنـشاء  علـى  تـنص  ولـوائح  قـوانني  ُتصدر أن للحكومة ينبغي
. النوويــة القــدرة مــصادر تطبيقــات علــى املنطويــة الفــضائية بعثــاتال بــإطالق للتــرخيص فعــال
  :يلي ما حيدد أن اإلطار هلذا وينبغي

ــادئ  )أ(   ــان مب ــة األم ــاس حلماي ــراداً (الن ــة) ومجاعــات أف ــوي حملــيطا يف والبيئ  احلي
  فضائية؛ بعثة يف النووية القدرة ملصادر تطبيق بإطالق املرتبطة املخاطر من لألرض

ــوع  ) ب(   ــرخيص ن ــالزم الت ــات إلطــالق ال ــة الفــضائية البعث ــى املنطوي  تطبيقــات عل
  متدرج؛ لنهج وفقاً النووية، القدرة مصادر

 مـصادر  تطبيقـات  لـى ع املنطويـة  الفـضائية  للبعثات للترخيص املنطقي األساس  ) ج(  
  املنطبقة؛ القرارات اختاذ عملية وكذلك النووية، القدرة

 اجلوانـب  تتنـاول  الـيت  الترخيص عمليات مع مناسبة بينية وصالت على النص  ) د(  
  اإلطالق؛ ألمان واألرضية النووية غري

ــة األطـــراف مـــشاركة علـــى الـــنص  ) ـه(   ــة يف للمـــدخالت وتقـــدميها املهتمـ  عمليـ
  ات؛القرار اختاذ

 املناســبني األشــخاص أو املنظمــات إىل القانونيــة املــسؤولية إســناد علــى الــنص  ) و(  
 املعلومــات تــوفري بــشأن نوويــة قــدرة مــصادر فيهــا ُتــستخدم فــضائية بعثــةأيِّ  عــن املــسؤولني
  الترخيص؛ قرار باختاذ للسماح الكافية

 مالءمـة  ملـدى  مـستقل  تقيـيم  تـوفري  أجـل  من األمان لضمان مناسبة آلية إنشاء  )ز(  
ــحة ــانيد وصـ ــة األسـ ــة باألمـــان املتعلقـ ــن املقدمـ ــة مـ ــضطلع الـــيت املنظمـ ــة تـ  كأســـاس بالبعثـ
  .الترخيص لطلبها
 كـل  ووظـائف  مـسؤوليات  بوضـوح  دحتـدِّ  أن للحكومـة  ينبغي سلطات، ةعدَّ تتشارك وحيثما
  .للترخيص والضماين والقانوين احلكومي اإلطار داخل سلطة
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  .للطوارئ واالستجابة للتأهب استراتيجيةو سياسة وضع: ١٦ التوصية
 توافـق  أو نوويـة  قـدرة  مـصادر  فيها ُتستخدم اليت الفضائية لبعثاتل ترخِّص حكومةيِّ  أل ينبغي
 حتقيــق أجــل مــن للطــوارئ واالســتجابة للتأهــب وطنيــتني واســتراتيجية سياســة تــضع أن عليهــا
 األمــان إطــار يف عليهــا صاملنــصو األساســية األمــان مبــادئ وتطبيــق األساســي األمــان هــدف
  . اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر بتطبيقات اخلاص
 التــزام عــن تعّبــرا أن للطــوارئ واالســتجابة لتأهــببا اخلاصــتني واالســتراتيجية للــسياسة ينبغــي
 نّيــة عــن كبيــان الــسياسة إصــدار وينبغــي. البيئــة ومحايــة النــاس ســالمة بــضمان األجــل طويــل

 يف يلــي مــا مراعــاة وينبغــي. الــسياسة تنفيــذ آليــات حتــدد أن لالســتراتيجية يوينبغــ. احلكومــة
  :واالستراتيجية السياسة
 األمــان إطــار يف احملــددة األساســية األمــان ومبــادئ األساســي األمــان هــدف  ) أ(  
  ؛اخلارجي الفضاء يف املستخدمة النووية القدرة مصادر بتطبيقات اخلاص

ــصكوك  ) ب(   ــة الـ ــ القانونيـ ــصلة، ذات ةالدوليـ ــل الـ ــات مثـ ــا االتفاقيـ  مـــن وغريهـ
  الدولية؛ الصكوك
  للطوارئ؛ واالستجابة للتأهب والضماين والقانوين احلكومي اإلطار نطاق حتديد  ) ج(  
 للطـوارئ  التـصدي  خطـط  إعداد عن العام، اإلطار ضمن املسؤوليات، توزيع  ) د(  

  ؛للطوارئ واالستجابة للتأهب الترتيبات وضع وعن
  وتوفريها؛ واملالية البشرية املوارد إىل اجةاحل  ) ـه(  
  هلما؛ إطار ووضع والتطوير البحث تيسري  ) و(  
  .واالقتصادية االجتماعية التطورات ملراعاة املناسبة اآلليات  ) ز(  

  
  .للطوارئ واالستجابة للتأهب إطار وضع: ١٧ التوصية
 واالسـتجابة  للتأهـب  مناسـباً مانيا  حكوميا وقانونيا وض   إطاراً وتصون تضع أن للحكومة ينبغي

  .بوضوح املسؤوليات فيه توزَّع للطوارئ
 وضـماين  وقـانوين  حكـومي  إطـار  لتـوفري  الالزمـة  القانونيـة  الصكوك ُتصدر أن للحكومة ينبغي
  :يلي ما يتضمن أن اإلطار هلذا وينبغي. للطوارئ واالستجابة للتأهب فعال

ــادئ  ) أ(   ــان مب ــة األم ــاس حلماي ــر (الن ــة) ومجاعــات اداًأف ــوي احملــيط يف والبيئ  احلي
 علــى املنطويــة الفــضائية البعثــات عــن النامجــة املمكنــة بــاحلوادث املرتبطــة املخــاطر مــن لــألرض
  النووية؛ القدرة مصادر تطبيقات
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 مبـا  ،لـألرض  احليـوي  احملـيط  يف والبيئـة ) ومجاعـات  أفـراداً  (الناس حلماية نظام  ) ب(  
ــة يف للطــوارئ، االســتجابة ترتيبــات ذلــك يف  نتيجــة إشــعاعي أو نــووي طــارئ حــدوث حال

 الدولــة أراضــي نطــاق داخــل الفــضاء يف النوويــة القــدرة ملــصادر تطبيــق علــى ينطــوي حــادث
  خارجهما؛ أو القضائية وواليتها
ــواع  ) ج(   ــق أنـ ــشطة املرافـ ــيت واألنـ ــي الـ ــشملها أن ينبغـ ــاق يـ ــار نطـ ــبا إطـ  لتأهـ

  ؛للطوارئ واالستجابة
 وعـن  للطـوارئ  استجابة خطة إعداد عن القانونية املسؤولية إسناد على النص  ) د(  
 الفـضائية  البعثـة  عـن  املـسؤولني  األشـخاص  إىل للطـوارئ  واالسـتجابة  للتأهـب  الترتيبات وضع
  عنها؛ املسؤولة املنظمات أو نووية قدرة مصادر فيها ُتستخدم اليت

 فــوراً املختــصة لطاتالــس إشــعار عــن القانونيــة املــسؤولية إســناد علــى الــنص  ) ـه(  
 مـصادر  فيهـا  ُتـستخدم  الـيت  الفضائية البعثة عن املسؤولني األشخاص إىل طوارئ حالة حبدوث
  عنها؛ املسؤولة املنظمات أو نووية قدرة

 والترتيبــات االســتعدادات إجــراء مــسؤولية عليهــا تقــع خمتــصة ســلطات تعــيني  ) و(  
 املـوارد  ولـديها  الفـضاء،  يف النوويـة  رةالقـد  ملـصادر  تطبيـق  على تنطوي طوارئ حلالة للتصدي
  ؛وبعدها الطوارئ حالة خالل السواء على لذلك، الالزمة

 يف القـرارات  باختـاذ  يتعلق فيما وتوزيعها واضحة مسؤوليات حتديد على النص  ) ز(  
  املختصة؛ والسلطات هلا املرخص األطراف مجيع بني الفعال االتصال وضمان الطوارئ حاالت

 سـيما  ال املتـضررة،  األطـراف  مـع  لالتـصاالت  فعالـة  سـبل  وجـود  ىعل النص  )ح(  
  الفضاء؛ يف النووية القدرة ملصادر تطبيق على تنطوي طوارئ حالة خالل العام، اجلمهور
 عـن  املـسؤولة  للمنظمـات  للطـوارئ  االسـتجابة  خطـط  اسـتعراض  علـى  النص  )ط(  
 الطـوارئ،  هـذه  ملثـل  تأهبـها  لـة وحا نوويـة  قـدرة  مـصادر  فيهـا  ُتـستخدم  الـيت  الفضائية البعثات
  ضمانية؛ آليات إنشاء خالل من وذلك عليها، والتفتيش اخلطط هذه وتقييم

 مــستوى لــضمان الــوطين الــصعيد علــى الالزمــة الكفــاءة احتيــاز علــى الــنص  )ي(  
  .الكفاءة هذه وصيانة ،للطوارئ واالستجابة لتأهبا من ومتواصل مناسب

  


