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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
    يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة التاسعة واألربعون

        ٢٠١٢فرباير / شباط١٧-٦فيينا، 
  الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية مشروع تقرير     

      يف الفضاء اخلارجي
فربايـر  / شـباط ٦، املعقـودة يف  ٧٥٨والتقنية، يف جلـستها  دعت اللجنة الفرعية العلمية     -١

، فريقهــا العامــل املعــين باســتخدام مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجي إىل         ٢٠١٢
  ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(االنعقاد جمّددا برئاسة سام هاربيسون 

ــة ع     -٢ ــداف خط ــل أه ــق العام ــرة    واســتذكر الفري ــسنوات للفت ــّددة ال ــه املتع -٢٠١١مل
، الفقـرة   A/AC.105/958(، اليت اعتمدهتا اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني               ٢٠١٥

  :، وهي) من املرفق الثاين٧
تعزيز تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء               )أ(  

ت عـن التحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء             اخلارجي وتيـسريه مـن خـالل تقـدمي معلومـا          
 يف املـشاركة يف تطبيقـات مـصادر القـدرة           تفكِّـر واملنظمات احلكومية الدولية، وخصوصاً الـيت       

  النووية يف الفضاء اخلارجي أو اليت شرعت يف املشاركة يف تلك التطبيقات؛
ن يـضطلع هبـا   حتديد أّي مواضيع تقنية بـشأن األعمـال اإلضـافية الـيت حيتمـل أ           )ب(  

الفريق العامل من أجـل مواصـلة تعزيـز األمـان يف تطـوير واسـتخدام تطبيقـات مـصادر القـدرة                      
وسوف تتطلـب أّي أعمـال   . النووية يف الفضاء، وحتديد أهداف تلك األعمال ونطاقها ومساهتا    
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ار إضافية من هذا النحو موافقة اللجنة الفرعية، وسوف ُيحَرص يف إعـدادها علـى إيـالء االعتبـ                 
  .الواجب للمبادئ واملعاهدات الوثيقة الصلة هبذا اخلصوص

فربايـر  / شـباط ٨وعقد الفريـق العامـل حلقـة عمـل خـالل جلـسته األوىل، املعقـودة يف                   -٣
ــسنوات   ٢٠١٢ ــّددة ال ــه املتع ــا خلطــة عمل ــة    . ، وفق ــضاحية يف حلق ــت مخــسة عــروض إي وألقي
 ).تذييلَ هذا التقريرلالطالع على ملخَّصات العروض املقّدمة، انظر . (العمل

وعقب تقدمي العروض اإليضاحية، دارت مناقشة مفتوحة حـول مواضـيع شـّتى، منـها                 -٤
عملية الترخيص إلطالق املركبات؛ وجمموعة الكيانات املشاركة يف عملية االسـتجابة حلـاالت            

نطويـة  الطوارئ؛ والعالقة بـني االسـتجابة حلـاالت الطـوارئ املتعلقـة بعمليـات اإلطـالق غـري امل                
علــى مــصادر قــدرة نوويــة وتلــك املتــصلة بعمليــات اإلطــالق املنطويــة علــى تطبيقــات مــصادر  

تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة، وأّي خمـاطر حمتملـة مرتبطـة              لالقدرة النووية؛ واحلالة الراهنـة      
كمــا تناولــت املناقــشات حالــة تنفيــذ إطــار  . تطبيقــات يف املاضــي واحلاضــر واملــستقبللبتلــك ا
ان وعالقته باالتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الـصلة، إضـافة إىل املـسؤوليات والتبعـات               األم

 .امللقاة على عاتق املنظمات املشاركة يف البعثات الفضائية احلاملة ملصادر قدرة نووية

 العروض اإليـضاحية سـامهت كـثريا يف بلـوغ أهـداف خطـة               والحظ الفريق العامل أنَّ     -٥
كمــا أشــار إىل أنــه ســتتاح للــدول . أعــاله) أ (٢الــسنوات، الــواردة يف الفقــرة العمــل املتعــّددة 

  .األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية فرصة أخرى لتقدمي عروض يف حلقة العمل املقبلة
وذهب بعض الوفود إىل أنه قد يلزم إجراء مزيد من البحوث بشأن مـا قـد يـنجم عـن                  -٦

 املمكنــة يف املــستقبل مــن آثــار علــى البيئــات احمليطــة   بعــض تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة  
 .باألرض والكواكب واألجرام السماوية األخرى

ــاء      -٧ ــاً بالتعليقـــات املقّدمـــة يف العـــروض اإليـــضاحية وأثنـ وأحـــاط الفريـــق العامـــل علمـ
املناقشات العامة اليت دارت بشأن اجملاالت اإلضافية احملتملة من أجل مواصـلة تعزيـز األمـان يف               

وهـذه التعليقـات ميكـن أن تكـون         . تطوير واستخدام تطبيقات مصادر القوة النووية يف الفضاء       
أعــاله والـيت ســُينظر فيهـا أثنــاء   ) ب (٢وثيقـة الــصلة بأهـداف خطــة العمـل الــواردة يف الفقـرة     

 مث يعـاد طرحهـا يف إطـار مناقـشة األعمـال اإلضـافية احملتملـة الـيت              ٢٠١٣حلقة العمـل يف عـام       
  . هناية سلسلة حلقات العملستجري يف

  :ني التاليني اإليضاحيالعرضنيبوأحاط الفريق علماً مع التقدير   -٨
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التطبيقـات  : إطار األمان اخلاص مبصادر القدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي           "  )أ(  
، الــذي قّدمــه ممثــل فرنــسا، ويتنــاول موضــوع املــسؤولية   "احلاليــة واملرتقبــة والتحــديات املاثلــة 

بغــرض تنفيــذ مــشروع  الدوليــة يف احلالــة اخلاصــة باملنظمــة الدوليــة لطاقــة االنــدماج واملــساءلة 
  )١(ي احلراري النووي الدويل؛ املفاعل التجريب

ــضاء   "  )ب(   ــة يف الفـ ــدرة النوويـ ــصادر القـ ــامج األورويب ملـ ــة  : الربنـ ــشطة اململكـ أنـ
ــدا   "املتحــدة ــا العظمــى وإيرلن  الــشمالية، ويــشرح ، الــذي قّدمــه ممثــل اململكــة املتحــدة لربيطاني
ة  اجلاري يف اململكة املتحدة بشأن تطوير مصادر قـدرة النظـائر املـشعَّ              العملَ  اإليضاحيُّ العرُض

املمكنـــة للبعثـــات الفـــضائية، وذلـــك يف إطـــار الربنـــامج األورويب ملـــصادر القـــدرة النوويـــة يف 
  .الفضاء

ملناقـشاته   اإليـضاحيني  الفريق العامل بأمهية املعلومات الواردة يف هـذين العرضـني            وأقّر  -٩
  .اجلارية
وأشار الفريق العامل إىل أنه، وفقاً خلطة عمله املتعّددة الـسنوات، سـيعقد حلقـة عمـل             -١٠

 تنظيمهـا سـيتّم     ، وإىل أنَّ  الدولية احلكومية مبشاركة الدول األعضاء واملنظمات      ٢٠١٣يف عام   
 واألربعـني  وفق الترتيبات نفسها املبّينة يف التقرير عـن اجتماعـه املعقـود خـالل الـدورة الـسابعة               

  ). من املرفق الثاين٩الفقرة ، A/AC.105/958 (٢٠١٠للجنة الفرعية، يف عام 
د الفريـــق العامـــل علـــى أنـــه ســـيكون مـــن املفيـــد أن ُتـــساهم الـــدول األعـــضاء  وشـــدَّ  -١١

واملنظمات احلكومية الدولية اليت لديها خـربة يف تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء،        
 العامـل أيـضا   ع الفريـقُ وشـجَّ . ٢٠١٣نة يف حلقة العمل اليت ستعقد يف عـام          أوسَع مسامهة ممك  

يف املشاركة يف تطبيقـات مـصادر       تفكِّر الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت        مجيَع
القدرة النووية يف الفضاء أو شرعت يف املشاركة يف تلك التطبيقات على أن ُتسهم بنـشاط يف                  

  .ةحلقة العمل املذكور
، بـدعوة الـدول   ٢٠١٢مـارس عـام   /وطلب الفريق العامل إىل األمانـة أن تقـوم، يف آذار        -١٢

األعضاء واملنظمات احلكوميـة الدوليـة الـيت لـديها خـربة يف تطبيقـات مـصادر الطاقـة النوويـة يف                      
 يف املـشاركة يف تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء         تفكِّـر الفضاء، فضال عن تلك اليت      

 شــرعت يف املــشاركة يف تلــك التطبيقــات، إىل أن ُتبلــغ األمانــة بــأّي خطــط قــد تكــون لــديها  أو
  .، وفقا خلطة عمل الفريق العامل٢٠١٣لتقدمي عروض إيضاحية يف حلقة العمل يف عام 

───────────────── 
  .A/AC.105/C.1/L.318يرد أيضا يف الوثيقة  )1(  
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 ٢٠١٢يوليـه   /يونيـه أو متـوز    /واّتفق الفريق العامل على عقـد مـؤمتر ُبعـدي يف حزيـران              -١٣
ــردود   ــرة    هبــدف اســتعراض ال ــا يف الفق ــشار إليه ــدعوة امل ــى ال ــواردة عل  أعــاله وختطــيط  ١٢ال

  .٢٠١٢أنشطته للفترة املتبقّية من عام 
ــدول         -١٤ ــضاحية مــن ال ــه يف حــال عــدم تقــدمي عــروض إي ــق العامــل علــى أن واّتفــق الفري

، فـسيدير أعمالـه خـالل    ٢٠١٣األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية يف حلقة العمـل يف عـام            
، وفـق الترتيبـات املقـّررة يف خطـة عملـه لعـام              ٢٠١٣خلمسني للجنة الفرعيـة، يف عـام        الدورة ا 
، الفقـرة   A/AC.105/958( ، اليت اعتمدهتا اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني             ٢٠١٤

  ). من املرفق الثاين٩
فربايـر  /اطشـب [...] واعتمد الفريق العامل هذا التقريـر يف جلـسته الثالثـة، املعقـودة يف                 -١٥

٢٠١٢.  
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      التذييل
مت يف حلقة العمل املنعقدة أثناء دِّ اليت قُ اإليضاحيةصات العروضلخَُّم    

القدرة النووية يف الفضاء  املعين باستخدام مصادراجتماع الفريق العامل 
      اخلارجي

  وين  دجو أنمن تقدمي إيضاحي ، عرٌض"مناقشة بشأن أمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء"    
    )A/AC.105/C.1/2012/CRP.5) (الصني(

 الــصني مــع فــق رأُييتَّ، أمــان مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء اخلــارجيمبــسألة  يتعلَّــقفيمــا 
  . اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيالرأي الوارد يف إطار األمان

 اهتمـام خـاص للتكنولوجيـا       إيـالء ، ينبغـي    لفضاءفعندما يتعلَّق األمر مبصادر القدرة النووية يف ا       
وينبغي مراعـاة أمـان مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء              . املتصلة باألمان والوقاية من اإلشعاع    

وميكن إجـراء تقييمـات     . التطوير ضمانات واختبارها أثناء عملية      وضعوينبغي  . عند تصميمها 
لفضاء باالسـتناد إىل التكنولوجيـا املـستخدمة يف         دقيقة نسبياً ملخاطر مصادر القدرة النووية يف ا       

  املمكنـة وينبغـي اعتمـاد مجيـع التـدابري    . إجراء تقييمات خماطر املرافـق النوويـة املدنيـة يف الـصني           
  .احملتملةعواقب احلوادث  من  إىل أدىن حدٍّالتقليلطبقاً خلطط احلوادث بغية 

ــشكِّ ــضاء تطــوراً   وت ــة يف الف ــدرة النووي ــا أساســيا مــن شــأنه أن يُ  ل مــصادر الق ــسِّ تكنولوجي ر ي
يط احليــوي  احملــعلــى بيئــةخطــراً أيــضا متثِّــلُ  ومــع ذلــك، فهــي . استكــشاف الفــضاء والكــون 

دعم بـ  الـصني ملتزمـة       القـدرة النوويـة يف الفـضاء، فـإنَّ         وعند تطـوير مـصادر    . لكوكب األرض 
والوكالة الدوليـة للطاقـة       التابع لألمانة العامة   اجلهود اليت يبذهلا مكتب شؤون الفضاء اخلارجي      

 أمـان تلـك     أنَّبـ الذرية فيما يتصل بأمان مصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء، وهـي علـى قناعـة                   
  .القدرة النووية يف الفضاء أساسية يف تطوير تكنولوجيات  مسألةٌهواملصادر 

ــصنيُ وُت ــدانَناشــد ال ــامل     البل ــاء الع ــع أحن ــن مجي ــزُِّتأن  م ــا  ع ــاون يف جم ــوير ز البحــث والتع ل تط
، وذلـك توخيـاً      مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء         التكنولوجيات اليت مـن شـأهنا ضـمان أمـان         

وضــمان  ا بـشأن أماهنـ  ريبـة   أيِّوتبديـد ،  وزيـادة اسـتخدامها  لتعزيـز أمـان تلـك التكنولوجيـات    
  النطـاق   ضـمان حتقيـق اسـتفادة واسـعة        ذاتـه علـى   يف الوقت   العمل  لناس والبيئة، و  ل محاية كافية 

  .ن فوائد هذه التكنولوجيات احلديثة املتطورةم
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 "‘روساتوم‘بيانٌ مشتَرٌك ملمثلي كلٍّ من وكالة الفضاء ومؤسسة الطاقة الذرية "    
) االحتاد الروسي( ألكسندر سولودوخني من تقدمي التابعتني لالحتاد الروسي،

)A/AC.105/C.1/2012/CRP.6(    
دة مبـصادر قـدرة نوويـة    بـات الفـضائية املـزوَّ      اسـتخدام املرك   ألمـان أنشأ االحتـاد الروسـي نظامـاً        

  . للمتطلبات الدوليةوفقاً
لـوائح قطـاع    وجمموعـة مـن اللـوائح الوطنيـة     صـوغُ ووفقاً لتوصيات األمم املتحدة، جيري اآلن  

دة بنظـام دفـع نـووي مـن فئـة            مـزوَّ  اقـة للنقـل   طأمـان اسـتخدام منـائط        من أجـل ضـمان       الفضاء
  .امليغاوات

راعـي   باسـتخدام مثـل هـذه النظـام، علـى حنـو يُ             اقـة للنقـل   طوع إنشاء منيطـة      مشر وجيري تنفيذُ 
مجيع التدابري التقنية اخلاصة باألمان الـيت أوصـت هبـا األمـم املتحـدة والـيت تـنص عليهـا اللـوائح                       

 .التنظيمية ذات الصلة لالحتاد الروسي

ئل اجلديـدة احملتملـة املتـصلة       ، جيري النظر يف املـسا     اقة للنقل طع فيه منيطة    صَنويف الوقت الذي تُ   
باالستخدام اآلمن ملصادر القدرة النووية يف الفـضاء، وحتديـد هـذه املـسائل مـن أجـل مواصـلة                     

 .حتريها
    

أنشطة الواليات املتحدة للتأهُّب واالستجابة فيما يتعلق ببعثات استكشاف الفضاء "    
من تقدمي ريد  إيضاحي ، عرٌض"املنطوية على استخدام مصادر القدرة النووية

   )الواليات املتحدة األمريكية(ويلكوكس 
) A/AC.105/C.1/L.314وA/AC.105/C.2/2011/CRP.4(   

 املتحدة األمريكية بأنشطة واسـعة النطـاق يف جمـال التأهُّـب واالسـتجابة فيمـا       تضطلع الوالياتُ 
 إطـار األمـان   وانـسجاماً مـع  . يتعلق جبميع البعثات املنطوية على استخدام مـصادر قـدرة نوويـة          

اخلاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء اخلـارجي، الـذي تـشاركت يف نـشره يف                      
ــة٢٠٠٩ُعــام  ــة، تــشمل تلــك      اللجن ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة والوكال ــة والتقني ــة العلمي  الفرعي

ــة ووضــع اإلجــراءات  والتمــارين  والتــدريَب التخطــيطَاخلطــطُ مبــا فيهــا بروتوكــوالت  ( العملي
وألنَّ احلـوادث ميكـن أن تقـع يف موقـع     . احلـوادث احملتملـة  بـشأن   وصوغ إخطـارات   )تصالاال

 وكـاالت   إشـراكَ خط املسار أو خارج املدار، تكفل اخلطـطُ    الطرف البعيد من    اإلطالق أو يف    
حكومية متعدِّدة على مستوى االحتاد والوالية واملستوى احمللي واستخدام جمموعـة واسـعة مـن               

ــاملــوارد الــيت ُتنــشَ  وتــدعم .  أو ميكــن الوصــول إليهــا بــسهولة يف حالــة وقــوع حــادث  قاًسَبر ُم
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 كمـا أهنـا     ،ة مـواد مـشعَّ    إطالق حادث ُيحتمل أن ينطوي على        السريعة أليِّ   االستجابةَ اخلططُ
ة تيسِّر إنشاء النظم الالزمة لإلسراع يف حتديد احلوادث اليت ال تنطوي على إطالق مـواد مـشعَّ                

 . الوقائية الالزمةتدابري  توسيع نطاق فرض ال ذات أمهية لتفادي وتلك قدرةٌ-
    

، "هنج الواليات املتحدة جتاه ختفيف خماطر حوادث اإلطالق املنطوية على مواد نووية"    
) الواليات املتحدة األمريكية( إيضاحي من تقدمي رايان بيتشتيل عرٌض

)A/AC.105/C.1/L.315و A/AC.105/C.1/2012/CRP.3(    
تحــدة األمريكيــة عملياهتــا املقــرَّرة إلطــالق تطبيقــات مــصادر قــدرة نوويــة ُتخــِضع الواليــات امل

اإلطـالق، مـن أجـل حتديــد     للتخطـيط للطـوارئ اإلشــعاعية النامجـة عـن     واسـعة النطـاق  لعمليـة  
 ذات اإلرشــاداتوتتَّــِسق هــذه العمليــة مــع .  حلــادث إطــالق نــوويحمتملــة آثــار وختفيــف أيِّ

 إطـالق   عمليـة وُتِعدُّ الواليات املتحـدة ُخطـط طـوارئ لكـلِّ     . ناالصلة املوَصى هبا يف إطار األم     
ــة التخفيــف مــن تسلــسل احلــوادث الــيت قــد تــؤّدي إىل خطــر      ت ــة، بغي نطــوي علــى مــواد نووي

 للرصـد حـول منطقـة اإلطـالق،          من أجهزة االستشعار عن ُبعـد وأفرقـةٌ         شبكةٌ أُُتنَشو. إشعاعي
. وحتديد طبيعة تلـك االنبعاثـات عنـد الـضرورة         للتأكّد من مدى صدور انبعاثات من احلادث،        

يف مركز مراقبـة اإلشـعاعات، املـزوَّد    وتفسَّر ع املعلومات من أجهزة االستشعار وُتحلَّل مثّ ُتجمَ 
وقد يوصي هـؤالء اخلـرباء بـإجراءات للحـدِّ مـن تعـرُّض            . خبرباء وطنيني يف الطوارئ اإلشعاعية    

أ مركـز معلومـات مـشتَركة ليـوزِّع         كمـا ُينـشَ   .  تضرُّرها  السكانية يف املناطق احملتَمل    اجملموعات
على الفور املعلومات املتَّسقة والدقيقـة واحملدَّثـة علـى احلكومـات واملنظمـات الدوليـة واهليئـات             

عمليــة  عديــدة قبــل أيِّ متــارينوُتجــَرى . غــري احلكوميــة ذات الــصلة، وعلــى عمــوم اجلمهــور 
ت، وضـمان تأهُّـب الواليـات املتحـدة للتـصرُّف املالئـم       لتمرُّس على هذه التدخُّال   بغية ا إطالق  

 .والفوري يف حال وقوع حادث إطالق ينطوي على مواد نووية، وهو احتمال غري مرّجح
  

اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة الدويل طار األمان إل تنفيذ وكالة الفضاء األوروبية"    
 إيضاحي من تقدمي ، عرٌض"فتوحةاخليارات واألسئلة امل: النووية يف الفضاء اخلارجي

    )A/AC.105/C.1/2012/CRP.24( )وكالة الفضاء األوروبية(ليوبولد سومريير 
سـجل  ع وكالة الفضاء األوروبية مجيع بعثاهتا الفضائية لربنامج أمان صارم وراسـخ وذي              ُتخِض
كالـة الفـضاء األوروبيـة    نـت و رها مصادر القدرة النووية، متكَّ  وبفضل الطاقة اليت توفِّ    . ممتاز َتتبُّعٍ

، وقـد حتتـاج الوكالـة إىل هـذه املـصادر إلرسـال              يف املاضـي  من إرسال بعثات علميـة كواكبيـة        
   .بعثات علمية واستكشافية يف املستقبل
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مـع أنَّ   و.  الـواردة يف إطـار األمـان       اإلرشادات الفضاء األوروبية عملية تنفيذ      وقد بدأت وكالةُ  
نَّ تنفيذ بعـضها اآلخـر     فإ،  بسيطاًيبدو   اإلرشاداتتنفيذ كثري من هذه     أنَّ  ب  يفيد يلالتحليل األوَّ 

وتــشمل هـــذه  . يــستلزم حتلــيال أعمــق للخيـــارات املتاحــة ضــمن اهليكــل التنظيمـــي للوكالــة       
 : مسائل تتعلق مبا يليإلرشاداتا

نفيـــذ املـــسؤولية الرئيـــسية املنوطـــة باملنظمـــة الـــيت تـــضطلع بالبعثـــة الفـــضائية ت  )أ(  
، مـع    ملصادر قدرة نووية وترتيباهتا الرمسية مع مجيع املعنيني من املـشاركني يف البعثـة              املستخِدمة

 ؛عدم اخللط بني هذه املسؤولية ومسؤوليات الدول

تقاسم املسؤوليات بني وكالة الفضاء األوروبيـة ودوهلـا األعـضاء فيمـا يتعلـق                  )ب(  
ــة ال  بالتوصــيات املقدَّ ــة إىل احلكومــات واملنظمــات احلكومي ــيت تـُـ  م ــصلة ال ــة ذات ال ص رخِّدولي

 للبعثات املستخِدمة ملصادر القدرة النووية أو توافق عليها أو تضطلع هبا؛

تنظــيم أمــان اإلطـــالق والتأهــب حلــاالت الطـــوارئ ومواجهتــها يف خمتلـــف        )ج(  
 .وسيناريوهات احلوادث مراحل اإلطالق


