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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية   

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة اخلمسون

       ٢٠١٣فرباير / شباط٢٢-١١فيينا، 
  مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية    

     يف الفضاء اخلارجي
/  شــباط١١، املعقــودة يف ٧٧٧ يف جلــستها عــاودت اللجنــة الفرعيــة العلميــة والتقنيــة  -١

رجي ، َعقْد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلـا            ٢٠١٣فرباير  
  ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(يسون بهار. أبرئاسة سام 

، ٢٠١٥-٢٠١٠ات للفتـرة    دة السنو ي خطة عمله املتعدّ   واستذكر الفريق العامل هدفَ     -٢
 مـن املرفـق   ٧الفقـرة   (٢٠١٠اللجنة الفرعية يف دورهتـا الـسابعة واألربعـني، عـام        يت اعتمدهتا   ال

  :، ومها)A/AC.105/958الثاين بالوثيقة 
لقـدرة النوويـة يف   تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر ا      وتيسري  تعزيز    )أ(  

تحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعـضاء واملنظمـات            ، بتوفري معلومـات عـن ال      الفضاء اخلارجي 
النوويـة  تطبيقـات ملـصادر القـدرة    املشاركة يف   يف  تفكِّر  اليت  تلك  احلكومية الدولية، وخصوصاً    

  يف ذلك؛شرعت يف الفضاء اخلارجي أو 
ــة أليِّ    )ب(   ــد املواضــيع التقني ــق     حتدي ــا الفري ــضطلع هب ــال إضــافية حيتمــل أن ي  أعم

تعزيــز األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مــصادر القــدرة    زيــادة لالعامــل مــن أجــ
ــا      ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه ــضاء، وحتدي ــة يف الف ــ. النووي  أعمــال ب أيُّوتتطلّ
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إضافية من هذا القبيل موافقة اللجنـة الفرعيـة، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار                     
  . الصلةتالواجب للمبادئ واملعاهدات ذا

وكان معروضـاً علـى الفريـق العامـل ورقـة غرفـة اجتماعـات عـن استكـشاف مـسائل                       -٣
 األرضية ملصادر الطاقة اخلاصة باملفاعالت النوويـة الفـضائية       التجاربنة تتعلق باألمان أثناء     معيَّ

(A/AC.105/C.1/2013/CRP.20)َّمها وفــد فرنــسا مها وفــد الــصني، وورقــة غــري رمسيــة قــدَّ ، قــد
 مـصادر الطاقـة   راح الداعي إىل بدء مناقشة حول حتديث املبـادئ املتعلقـة باسـتخدام   بشأن االقت 

  .النووية يف الفضاء اخلارجي
 حلقــة عمــل أثنــاء  واســتعرض الفريــق العامــل خطــة عملــه، مــشرياً إىل عــدم عقــد أيِّ    -٤

  مــن الــدول األعــضاء أو املنظمــات احلكوميــة الدوليــة  الــدورة احلاليــة بــسبب عــدم تأكيــد أيٍّ 
ة دول   هنـاك عـدّ    غـري أنَّ  . هتها األمانة هبذا الشأن   رة الشفوية اليت وجَّ   ملذكّا على ا  درمشاركتها  

 يف تنفيـذ    عّمـا أحرزتـه مـن تقـّدم        ٢٠١٤اعتزامها تقدمي عرض إيضاحي يف عـام        أبدت  أعضاء  
 أن  مـن مثَّ  ر  فق الفريق العامل على أنه ال يلزم تغـيري خطـة العمـل احلاليـة، وقـرَّ                واتَّ. إطار األمان 

  .فقت عليه اللجنة الفرعية أصالًيشرع يف عمله حسبما اتَّ
  الفريق العامل هـو اآلن يف مفتـرق طـرق؛ فهـو مل ُينـتج َبعـُد أيَّ           وأُبدي رأي مفاده أنَّ     -٥

 األمان ينبغـي أن يكـون   واسُتذِكر يف هذا الصدد أنَّ. عملهمن خطة   ) ب(عمل يتعلق باهلدف    
لي البعثـات الفـضائية الـيت حتمـل علـى متنـها مـصادر قـدرة                مي ومـشغِّ  هو الغاية الرئيـسية ملـصمِّ     

ب إرشـادات يف شـكل معــايري ليـست موجــودة علـى حنــو      حتقيـق هــذه الغايـة يتطلّــ  نوويـة، وأنَّ 
يبـاً  كتِّأن يـصوغ الفريـق العامـل        ومن هذا املنطلَـق، اقُتـرح        من إطار األمان،     ٥كاف يف الباب    

  .هبذا الشأن إرشادياً
رشادات التقنية املوجودة يف إطـار األمـان،         اإل ب بعض الوفود عن رأي مفاده أنَّ      وأعر  -٦

توافقا دوليا لآلراء بشأن التدابري الالزمة لتحقيـق األمـان،   ... د  جتسِّ"مته،  حسبما ذُكر يف مقدّ   
وعــالوة علــى ". وتنطبــق علــى مجيــع تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء دون َتحيُّــز  

 مــن إطــار األمــان إرشــادات تقنيــة ومعــايري للوفــاء باهلــدف   ٢-٥ و١-٥ابــان بم الذلــك، يقــدِّ
 لــألرض مــن املخــاطر احملتملــة احليــوي احملــيطمحايــة النــاس والبيئــة يف "الرئيــسي لألمــان، وهــو 

املرتبطـة باملراحـل ذات الـصلة بـإطالق تطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف الفـضاء وتـشغيلها           
  ".وانتهاء خدمتها
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والحـظ الفريــق العامـل أنــه يبقـى يف خطــة العمـل ســنتان لتحديـد املواضــيع التقنيـة ملــا         -٧
ميكــن أن يــضطلع بــه الفريــق العامــل مــن أعمــال إضــافية مــن أجــل زيــادة تعزيــز األمــان لــدى    

  .استحداث واستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء
اء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة والحــظ الفريــق العامــل اهتمــام بعــض الــدول األعــض   -٨

 طلــب ويف هــذا الــصدد،.  بتنفيــذ إطــار األمــاناملتعلقــةبتقــدمي مزيــد مــن العــروض اإليــضاحية  
ــة أن توجِّـــ   إىل الـــدول األعـــضاء ، دعـــوة٢٠١٣ًمـــارس /ه، يف آذارالفريـــق العامـــل إىل األمانـ

لقــدرة النوويــة يف  خــربة يف جمــال تطبيقــات مــصادر االــيت لــديهاواملنظمــات احلكوميــة الدوليــة 
يف ذلـك، لكـي   أو شـرعت    تطبيقـات   املـشاركة يف تلـك ال     يف   تفكِّـر الفضاء، وكذلك تلك اليت     

م عروضــاً إيــضاحية تقنيــة بــشأن تلــك املــسائل أمــام اللجنــة الفرعيــة أثنــاء دورهتــا احلاديــة    تقــدِّ
  .٢٠١٤واخلمسني، عام 

يــع العــروض اإليــضاحية، الــيت ل مجوطلــب الفريــق العامــل إىل األمانــة أيــضاً أن ُتجــدوَِ  -٩
 ،ستقدَّم استجابةً للدعوة املشار إليها أعاله، حبيـث جيـري ذلـك يف جلـسة واحـدة أو جلـستني                   

عند الضرورة، ُتعقَـدان يف اليـوم نفـسه أثنـاء األسـبوع األول مـن دورة اللجنـة الفرعيـة احلاديـة            
  .٢٠١٤واخلمسني، عام 

، مــن أجــل ٢٠١٣ُبعــدي أثنــاء صــيف عــام  فــق الفريــق العامــل علــى عقــد مــؤمتر   واتَّ  -١٠
 أعــاله، وختطــيط أنــشطته ٨اســتعراض مــا يــرد مــن ردود علــى الــدعوة املــشار إليهــا يف الفقــرة 

  .٢٠١٣ية من عام للفترة املتبقِّ
فربايـر  /شـباط [...] ، املعقـودة يف     [...]واعتمد الفريق العامل هذا التقريـر يف جلـسته            -١١

٢٠١٣.  
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    التذييل
ة من حلقات العمل اليت نظمها الفريق العامل ومات املستمّدص املعلملّخ    

أثناء دوريت اللجنة الفرعية الثامنة واألربعني والتاسعة واألربعني، 
    ٢٠١٢ و٢٠١١املعقودتني يف عامي 

 عمـل الفريـق   ، خطـةَ  ٢٠١٠ الفرعيـة يف دورهتـا الثامنـة واألربعـني، عـام             ت اللجنـةُ  أقرَّ  -١
ــرة   ــل للفت ــرة   (٢٠١٥-٢٠١٠العام ــة  ١٣٤انظــر الفق ــن الوثيق ــت ). A/AC.105/958 م وكان

  :ن العنصرين التالينيخطة العمل تتضّم
تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مـصادر القـدرة النوويـة يف         وتيسري  تعزيز    )أ(  

وكالــة الدوليــة ، وأتاحتــه أمانــة الA/AC.105/934أتاحتــه األمانــة يف الوثيقــة (الفــضاء اخلــارجي 
، بتـــوفري معلومـــات عـــن )للطاقـــة الذريـــة يف منـــشور مـــشترك بـــني اللجنـــة الفرعيـــة والوكالـــة

الـيت  تلـك   اليت تواجهها الـدول األعـضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة، وخـصوصاً               يات  التحّد
ــر  ــة يف الفــضاء اخلــارجي أو    تفكِّ  يف شــرعتيف املــشاركة يف تطبيقــات ملــصادر القــدرة النووي

  ك؛ذل
ــة أليِّ    )ب(   ــد املواضــيع التقني ــق     حتدي ــا الفري ــضطلع هب ــال إضــافية حيتمــل أن ي  أعم

تعزيــز األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مــصادر القــدرة   زيــادة  لالعامــل مــن أجــ
ــا      ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه ــضاء، وحتدي ــة يف الف ــ. النووي  أعمــال ب أيُّوتتطلّ

قة اللجنـة الفرعيـة، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار                 إضافية من هذا القبيل مواف    
ــصلة    ــدات ذات الـ ــادئ واملعاهـ ــرة  (الواجـــب للمبـ ــر الفقـ ــاين  ٧انظـ ــق الثـ ــن املرفـ ــة با مـ لوثيقـ

A/AC.105/958.(  
ز حتقيـق هـذين اهلـدفني بتنظـيم حلقـات عمـل أثنـاء               فق الفريق العامـل علـى أن يعـزِّ        واتَّ  -٢

عروض ُتقدِّمها الـدول    ) أ: (ن نوعني من العروض اإليضاحية    ، تتألف م  ٢٠١٣-٢٠١١الفترة  
يف تطبيقــات ملــصادر القــدرة املــشاركة  يف تفكِّــراألعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت  

صاً خلططهـا ومـا أحرزتـه حـىت        ن ملخّـ   يف ذلك، وتتضمَّ   شرعتالنووية يف الفضاء اخلارجي أو      
يات يف تنفيـذ إطـار األمـان أو         ع مواجهتـه، مـن حتـدّ      قّـ م وما واجهتـه، أو تتو     ذلك احلني من تقدّ   

خربة يف تطبيقـات مـصادر   اليت لديها عروض ُتقدِّمها الدول األعضاء ) ب( منه؛ ومعيَّنةعناصر  
يات الـيت واجهتـها يف تنفيـذ        ي للتحدّ القدرة النووية يف الفضاء، ُتوفِّر فيها معلومات عن التصدّ        

  .إطار األمان
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مها مــة يف حلقــات العمــل تــسعة عــروض، قَــدَّض اإليــضاحية املقدَّوبلــغ جممــوع العــرو  -٣
، وكــذلك وكالــة الفــضاء  األمريكيــةاالحتــاد الروســي واألرجنــتني والــصني والواليــات املتحــدة

  ).اإليسا(األوروبية 
 من تلك العـروض اإليـضاحية، ضـمن سـياق حلقـات العمـل، اسـتجابةً                 أربعةٌ دِّمتوقُ  -٤

جنــة الفرعيــة إىل الــدول األعــضاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة الــيت  هتــها اللللــدعوة الــيت وّج
 معلومــات عــن تــوفِّرلــديها خــربة يف جمــال تطبيقــات مــصادر القــدرة النوويــة يف الفــضاء لكــي  

وتناولـت  ). A/AC.105/958لوثيقـة   با مـن املرفـق الثـاين        ٨انظـر الفقـرة     (تنفيذها إلطـار األمـان      
األمـان يف التـصميم والتطـوير؛       ) أ: ( إطـار األمـان، هـي      ة مـن  معيَّنـ تلك العروض أربعة جوانب     

  .ختفيف عواقب احلوادث) د(ي هلا؛ وؤ للطوارئ والتصّدالتهّي) ج(تقييم املخاطر؛ و) ب(و
حلقـات العمـل    إطـار   ضـمن   املندرجـة   مت العروض اإليـضاحية اخلمـسة األخـرى         وقَدَّ  -٥

صاً خلطـط تلـك الـدول     العـروض ملخّـ  نت تلـك  دولية، وتضمَّ حكوميةٌ  ومنظماتٌ  أعضاءٌ دولٌ
ع مواجهتـه،   م يف هـذا الـشأن ومـا واجهتـه، أو تتوقّـ            واملنظمات وما أحرزته حىت اآلن مـن تقـدُّ        

   يات اخلاصــةوكانــت تلــك التحــّد. يات يف تنفيــذ إطــار األمــان أو عناصــر خاصــة منــهمــن حتــّد
  :كما يلي
 البلـدان الـيت لـديها       ّص إصدار اإلذن اخلاص بإطالق البعثة، فيمـا خيـ         إجراءات  )أ(  

  تطبيقات ملصادر القدرة النووية ولكن ال متتلك القدرة على إطالق تلك التطبيقات؛
ي هلا مع البلدان األخرى اليت سـتحلِّق        ب للطوارئ والتصدّ  تنسيق تدابري التأهّ    )ب(  

  البعثة الفضائية فوقها؛
 البعثـة الفـضائية الـيت       تسيري تنفيذ املسؤولية الرئيسية املنوطة باملنظمة اليت تتوىل        )ج(  

 ترتيبـات رمسيـة بـني تلـك املنظمـة وسـائر اجلهـات        ووضـع تستخدم فيها مـصادر قـدرة نوويـة،     
  املعنية املشارِكة يف البعثة؛

 منظمــة حكوميــة دوليــة والــدول األعــضاء فيهــا،  توزيــع املــسؤوليات بــني أيِّ  )د(  
  من إطار األمان؛" كوماتاإلرشادات املوجَّهة إىل احل"تنفيذاً للباب املعنون 

ي هلــا يف ؤ للطــوارئ والتــصّدتنظــيم تــدابري األمــان اخلاصــة بــاإلطالق والتــهيّ    )هـ(  
  .خمتلف مراحل اإلطالق وسيناريوهات احلوادث

ل يف تعزيز تنفيـذ     قت اهلدف املتمثَّ   حلقات العمل قد حقَّ    وخلص الفريق العامل إىل أنَّ      -٦
يات اليت واجهتها الدول األعـضاء واملنظمـات        ت عن التحدّ  إطار األمان وتيسريه بتوفري معلوما    
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مت عروضـاً   دت الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت قـدَّ          وشدَّ. احلكومية الدولية 
ر أساساً مفيداً إلعداد أُطـر أمـان وطنيـة           إطار األمان قد وفَّ    إيضاحية يف حلقات العمل على أنَّ     

  . القدرة النووية يف الفضاءدولية لتطبيقات مصادر-وحكومية
 ٥يات اخلمــسة، املــشار إليهــا يف الفقــرة    التحــّدوخلــص الفريــق العامــل أيــضاً إىل أنَّ    -٧

أعاله، تتعلق أساساً باجلوانب السياساتية واإلدارية والتنسيقية لألنشطة املنطوية علـى اسـتخدام     
ــضاء     ــة يف الف ــدرة نووي ــصادر ق ــابني  (م ــن إطــ ٤ و٣حــسبما ورد يف الب ــان م ــذه ). ار األم وه

 الـيت هلـا دور يف إصـدار األذون اخلاصـة             بعيـد احلكومـة أو احلكومـات        إىل حـدٍّ   األنشطة ختـصُّ  
أو املوافقـة عليهـا، ورأى الفريـق    /بالبعثات الفضائية الـيت ُتـستخَدم فيهـا مـصادر قـدرة نوويـة و         

  .االت اخلمسة من هذه اجمل من الصعب يف هذا الوقت صوغ إرشادات عامة أليٍّالعامل أنَّ
الـدول  ُمـضي  مـع    حتـّديات أخـرى   الفريق العامل إىل أنه قد ُتستبان يف املستقبل       وأشار  -٨

  .األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية يف تنفيذ إطار األمان
 


