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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢- ٣فيينا، 
  اإلطار اخلاص على زويال البوليفارية ـظات من وفد مجهورية فنحتفّ    

      بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
    رة من األمانةمذكّ    

 فريق اخلرباء املشترك بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة اضطلع  -١
 من أجل وضع إطار تقين ،الذرية، الذي أُنشئ خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية

دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي 
وخالل الدورة . ٢٠٠٩ و٢٠٠٧فة خالل عامي طط هلا واملرتقبة حاليا، بأعمال مكثّاملخ

فرباير / شباط٢٠ إىل ٩السادسة واألربعني للجنة الفرعية، املعقودة يف فيينا يف الفترة من 
، وضع فريق اخلرباء املشترك الصيغة النهائية لنص مشروع اإلطار اخلاص بأمان ٢٠٠٩

لنووية يف الفضاء اخلارجي لكي ينظر فيه كل من الفريق العامل املعين تطبيقات مصادر القدرة ا
  .باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي التابع للجنة الفرعية واللجنة الفرعية

فرباير، اإلطار اخلاص / شباط١٩ املعقودة يف ٧١٥واعتمدت اللجنة الفرعية، يف جلستها   -٢
 .(A/AC.105/C.1/L.292/Rev.4) درة النووية يف الفضاء اخلارجيبأمان تطبيقات مصادر الق

مشروع إطار األمان اليت أعرب عنها ممثّل على التحفّظات علما باللجنة الفرعية وأحاطت  
 ).١٣١ و١٣٠تان ، الفقرA/AC.105/933(مجهورية فنـزويال البوليفارية 

زويال البوليفارية بشأن ـمجهورية فنوفد مرفق هبذه الوثيقة البيانان اللذان أدىل هبما و  - ٣
 .اإلطار اخلاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
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   زويال البوليفارية إبان اعتمادـبيان أدىل به وفد مجهورية فن    
    *فرباير/ شباط١٩اإلطار اخلاص باألمان يف 

 ]باإلسبانية: األصل[
  

قف يف طريق التوافق يزويال البوليفارية لن ـمجهورية فند وففيما يتعلق هبذا املوضوع، فإن 
ولكنه . اإلطار اخلاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيعلى إقرار 

  .لجنة الفرعية والفريق العامليوّد أن يبدي حتفّظاته على األحكام والشروط املعروضة على ال
 من جديد أنه على الرغم من أن الوثيقة ال تورد كّد الوفد أن يؤوّديوعلى هذا األساس، 

 القدرة النووية يف املدارات األرضية املنخفضة، فإهنا مصادر إىل استخدامات  صرحيةإشارة
ن عددا من العبارات امللتبسة اليت تترك اجملال مفتوحا أمام إمكانية اإلبقاء على هذه تتضّم

وعلى اللجنة الفرعية أن . تطبيقات الفضائية املقبلةاملمارسة غري املقبولة يف برامج تطوير ال
  . يف هذا الشأن البالغ احلساسيةتعاجل نطاق السلطة التقديرية يف البّت

 على عاتق الدول تهابرّموالنقطة الثانية اليت جيدر ذكرها أن املسؤولية أمام شعوب العامل تقع 
  .ى عاتق الغري وال ميكن إلقاؤها عل؛وحدهااألعضاء يف األمم املتحدة 

وسيلزم تعزيز . وينظر وفدنا أيضا بقلق إىل الطابع الطوعي غري امللزم لإلطار اخلاص باألمان
 القدرة النووية يف الفضاء مصادرإجراءات تعديل ووضع املعايري الدولية لتنظيم استخدام 

يف األغراض وحتقيقا هلذه الغاية، سيلزم توطيد دور جلنة استخدام الفضاء اخلارجي . اخلارجي
  . يف تعزيز قانون الفضاءالسلمية

هذا الوفد بشأن  املقدَّمة من تعليقاتالن م هذا البيان إىل األمانة مع مرفق يتضّمقدَّوسوف ُي
  .اإلطار اخلاص باألمان

  

                                                           
  .البيان مستنسخ بالشكل الذي ورد بههذا   *  
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زويال البوليفارية يف الدورة السادسة واألربعني ـبيان أدلت به مجهورية فن    
ة التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي للجنة الفرعية العلمية والتقني

استخدام :  من جدول األعمال١٠يف األغراض السلمية يف إطار البند 
    *مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 ]باإلسبانية: األصل[

، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١٣خة  املؤّر**،A/AC.105/C.1/L.292/Rev.2فيما يتعلق بالوثيقة 
زويلي أن يعرب عن شكره لفريق اخلرباء املشترك املسؤول عن نص املشروع ـ الفن الوفديوّد

مها وفدنا من خالل القنوات العادية املنشأة هلذا على جهوده يف معاجلة التعليقات اليت قّد
مة لكي ولكن مما يثري القلق أن مشكلتني أساسيتني مازالتا قائمتني يف الوثيقة املقّد. الغرض

  .لجنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورهتا السادسة واألربعنيتنظر فيها ال
على ه إليها هي أنه على الرغم من احلرص البالغ  هذا الوفد أن ينّبوالنقطة األوىل اليت يوّد

  القدرة النووية يف املدارات األرضية املنخفضة، فإنمصادرعدم اإلشارة صراحة إىل استخدام 
العبارات امللتبسة اليت تترك اجملال مفتوحا أمام إمكانية اإلبقاء على من العديد ن  تتضّمالوثيقة

وال ميكن للجنة الفرعية . هذه املمارسة غري املقبولة يف برامج تطوير التطبيقات الفضائية املقبلة
  : هذه املسألة البالغة احلساسية عن نطاق السلطة التقديرية يف البّت يفأن تتغاضى

    
    متهيد    

    لثانيةالفقرة ا  
ى استخدام املفاعالت لتوفري القدرة أو الدفع من أجل البعثات العلمية واالستكشافية، ويتوّخ"

ومن أجل املنظومة الشمسية،  يخ وإىل وجهات أخرى يفمثل البعثات املوجَّهة إىل القمر واملّر
  ..".. )الفضائية املدارية مثل االتصاالت والقاطرات(كبرية ب قدرة بعثات أخرى تتطلّ

  .رات األرضية املنخفضةاتنطوي اإلشارة إىل بعثات االتصاالت ضمنا إرسال بعثات إىل املد :التعليق
  

                                                           
  .البيان مستنسخ بالشكل الذي ورد بههذا  *  

د مجهورية فنـزويال البوليفارية بتعليقاته على نسخة اإلطار اخلاص باألمان الواردة يف الوثيقة أدىل وف   **  
A/AC.105/C.1/L.292/Rev.2اليت أُطلعت عليها اللجنة الفرعية ولكن فريق اخلرباء املشترك مل يقّرها بعد  .

األمان الذي تضّمن مشروعه النهائي  لإلطار اخلاص ب٣ونشرت األمانة يف دورة اللجنة الفرعية ذاهتا التنقيح 
الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي التابع للجنة لكي ينظر فيه كل من 

  .٤والنسخة املعتمدة لإلطار اخلاص باألمان متاحة يف التنقيح .  ومن اللجنة الفرعيةالفرعية
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    متهيد    
    الفقرة الثالثة  

تتعّرض مصادر القدرة النووية ألحوال طبيعية بالغة الشّدة بسبب ظروف احلوادث "... 
  ..." هتا غري املقصودةعودوقوعها نتيجة أعطال إطالق املركبة الفضائية أو  احملتمل
وعلى من .  ما بني النجومالعودة غري املقصودة ليست هي احلالة األرجح يف بعثات: التعليق

  ينسحب تعبري عدم القصد؟
    

    متهيد    
    الفقرة السابعة  

 وينصّب تركيز إطار األمان على محاية الناس والبيئة يف حميط األرض احليوي من املخاطر"

يف  مصادر القدرة النووية تطبيقاتمبراحل البعثات ذات الصلة بإطالق احملتملة املرتبطة 
  ...". الفضاء وتشغيلها وإهناء خدمتها

بوضوح إىل سواتل يف مدارات أرضية " إهناء خدمتها"و" تشغيلها"يشري مصطلحا : التعليق
عل ويلزم على أية حال احلد من السواتل من هذا النوع مبا هو موجود منها بالف. منخفضة
  . بنشرها يف البعثات املقبلةسماحدون ال

    
   مةمقّد -١    
     خلفية املوضوع- ١-١    

    الفقرة الثانية  
ومنها  ى استخدام مفاعالت لتوفري القدرة أو الدفع للبعثات العلمية واالستكشافية،وُيتوّخ"

 األخرى والبعثات مثال البعثات إىل القمر واملريخ وإىل وجهات أخرى يف املنظومة الشمسية،
وقد ). املدارية وغريها  والقاطرات الفضائيةمثال االتصاالت(ب قدرة كبرية اليت تتطلّ

واستنادا إىل املعارف . جارية مكّنت مصادر القدرة النووية الفضائية من القيام بعّدة بعثات
 الفضاء خيار الطاقة الوحيد اجملدي من تعّد مصادر القدرة النووية يفوالقدرات احلالية، 

  ."وتعزيز بعضها اآلخر بقدر كبري حيث تزويد بعض البعثات الفضائية بالقدرة
هل البعثات الفضائية اليت أمكن تنظيمها بفضل استخدام القدرة النووية يف املدارات : التعليق

  رسلت ملصلحة السالم ورفاه البشر؟األرضية املنخفضة أُ
  :لقرارات يف ظل اإلطار اخلاص باألمانوتكشف العبارات التالية الطابع التقديري الختاذ ا
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    هة إىل احلكومات اإلرشادات املوّج-٣    
    الفقرة األوىل  

السياسات العامة واملتطلبات والعمليات اخلاصة باألمان؛  وتشمل املسؤوليات احلكومية حتديد"
مسّوغات السياسات العامة واملتطلبات والعمليات؛ وضمان وجود  وكفالة االمتثال لتلك

  ".مصادر القدرة النووية يف الفضاء عند مقارنته بالبدائل األخرى  الستخدام مصدر منبولةمق
   يف مقبولية التربير؟من يبّت: التعليق

    
     اإلرشادات التقنية-٥    

    األمان يف جمال التصميم والتطوير - ٢- ٥  
  ." بلوغهر عمليات التصميم والتطوير أعلى مستوى معقول من األمان ميكنينبغي أن توفّ"

  أعلى مستوى معقول من األمان ميكن بلوغه؟: التعليق
زويال البوليفارية أن يذكرها أن املسؤولية أمام ـ وفد مجهورية فنوالنقطة الثانية اليت يوّد

، وال ميكن وحدها على عاتق الدول األعضاء يف األمم املتحدة تهابرّمشعوب العامل تقع 
زع نزوعا ملحوظا ـالوثيقة قيد النظر عبارات ملتبسة تنن وتتضّم. إلقاؤها على عاتق الغري

  :صوب اخلصخصة مبا ال ميكن قبوله للجنة الفرعية
    

     هدف توفري األمان-٢    
    الفقرة األوىل  

 واهليئات غري احلكومية املسؤولة عنينبغي للحكومات واملنظمات احلكومية الدولية "
 هبا لفضاء أو املوافقة عليها أو االضطالعالترخيص لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف ا

من لألرض  والبيئة يف احمليط احليوي) فرادى ومجاعات(أن تتخذ تدابري لكفالة محاية الناس 
  ".الفضاء على حنو ال مسّوغ له من استخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف دون احلّد
  .ري احلكومية يف وضعية منح املوافقةيفتح هذا اجملال الحتمال أن تصبح اهليئات غ: التعليق

  ؟"غاملسّو"من ميلك احلق يف تقرير النحو ...":  على حنو ال مسّوغ له من دون احلد"
  
    الفقرة الثانية  

 إرشادات: وحتقيقا للهدف األساسي من توفري األمان، ُتجمَّع اإلرشادات يف ثالث فئات"

الدولية   احلكومات واملنظمات احلكوميةتسري على)  أدناه٣القسم (موجَّهة إىل احلكومات 
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النووية يف  ذات الصلة واملسؤولة عن الترخيص للبعثات اليت تستخدم تطبيقات مصادر القدرة
)  أدناه٤القسم (وإرشادات موّجهة إىل اإلدارة الفضاء أو املوافقة عليها أو االضطالع هبا؛ 

القدرة النووية يف  مة ملصادرتسري على إدارة املنظمة اليت تضطلع بالبعثات املستخد
تطبيقات مصادر  تسري على مراحل تصميم)  أدناه٥القسم (وإرشادات تقنية الفضاء؛ 

  ".القدرة النووية يف الفضاء وتطويرها واستخدامها يف البعثات
    
    مسرد املصطلحات املستعملة  

القانونية  اهليئة: ضاءاملنظمة اليت تضطلع بالبعثة اليت تستخدم مصادر القدرة النووية يف الف"
  "واإلشراف عليها اليت تتوىل مباشرة مراقبة بعثة تستخدم مصادر القدرة النووية يف الفضاء،

عهد للقطاع جهة إىل أن ُية مّتأن النّيبوضوح  العبارات املستشهد هبا أعاله ُتثبت: التعليق
  .ف عليهااخلاص باإلذن بالبعثات وتنفيذها وممارسة الرقابة املباشرة واإلشرا

    
    اإلرشادات املوجَّهة إىل اإلدارة -٤    

القدرة  ُيقّدم هذا القسم اإلرشادات إلدارة املنظمات املعنية بالبعثات اليت تستخدم مصادر"
بات ومتطلّ ويف سياق إطار األمان، ينبغي أن متتثل اإلدارة لسياسات. النووية يف الفضاء

األساسي من توفري  ية ذات الصلة بغية حتقيق اهلدفوعمليات األمان احلكومية واحلكومية الدول
األمان، وكفالة توافر  وتشمل مسؤوليات اإلدارة قبول املسؤولية الرئيسية عن توفري. األمان

  ".املنظمة واحلفاظ عليها راسخة داخل" ثقافة أمان"، وبلورة موارد كافية لتحقيق األمان
ولكن العبارة املستشهد هبا أعاله . ى احلكوماتتقع املسؤولية أمام شعوب العامل عل: التعليق

  :د من جديد فيما يليل املقترح للمسؤولية مؤكّوهذا التحّو. ختالف مبادئ األمم املتحدة
    

    اإلرشادات املوجَّهة إىل اإلدارة -٤    
    ملسؤولية عن األمان ا- ١- ٤  

تستخِدم مصادر  البعثة اليتتقع املسؤولية الرئيسية عن األمان على عاتق املنظمة اليت تضطلع ب"
  .القدرة النووية يف الفضاء

املسؤولية  تتوىل املنظمة اليت تضطلع بالبعثة اليت تستخدم مصادر قدرة نووية يف الفضاء"
  ...". الرئيسية عن األمان

 


