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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثالثة واخلمسون

  ٢٠١٦فرباير /شباط ٢٦-١٥ فيينا،
  *من جدول األعمال املؤقَّت ١٣ البند

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
ال اليت ميكن االضطالع هبا مشروع تقرير يتضمن توصيات بشأن األعم    

مستقبالً من أجل تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات 
      مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  من إعداد الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     
      يف الفضاء اخلارجي

 ل دورهتـا السـابعة واألربعـني، املعقـودة يف    وافقت اللجنة الفرعية العلميـة والتقنيـة، خـال     -١
، على خطة العمل املتعددة السنوات للفريق العامل املعين باسـتخدام مصـادر القـدرة    ٢٠١٠ عام

ــرة    ــة يف الفضــاء اخلــارجي للفت ــة  ٢٠١٥-٢٠١٠النووي ــرة A/AC.105/958(الوثيق  ،١٣٤، الفق
ــرة  ــة، يف    ٧والفق ــة الفرعي ــاين). وقامــت اللجن ــق الث ــيت    مــن املرف ــة واخلمســني ال ــا احلادي دورهت

ــام   ٢٠١٤عــام  قــدتُع ــد خطــة العمــل حــىت ع ــرة  ٢٠١٧ ، بتمدي ــاين   ٩(الفق ــق الث مــن املرف
  ).A/AC.105/1065بالوثيقة 
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بعـد أن اعتمـدت اللجنـة الفرعيـة إطـار األمـان        ٢٠١٠ ت خطة العمل يف عـام واسُتهلَّ  -٢
وهـو جهـد تعـاوين بـني فريـق       - جياخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـار  

يف دورهتا السادسة واألربعـني،   - اخلرباء املشترك للجنة الفرعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
يف دورهتـــا الثانيـــة  فضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض الســـلميةتـــه جلنـــة اســـتخدام الوبعـــد أن أقرَّ

، كمــا أتاحتــه الوكالــة  A/AC.105/934واخلمســني. وأتاحــت األمانــة إطــار األمــان يف الوثيقــة   
  الدولية للطاقة الذرية يف شكل منشور مشترك بني اللجنة الفرعية والوكالة الدولية.

  نت خطة العمل اهلدفني التاليني:  وتضمَّ  -٣
تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف        (أ)  

لتحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعضـاء واملنظمـات       الفضاء اخلارجي، بتوفري معلومـات عـن ا  
ــيت تنظــر يف املشــاركة يف اســتخدام تطبيقــات مصــادر       ــة، وخصوصــاً تلــك ال ــة الدولي احلكومي

  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛
حتديد املواضيع التقنية أليِّ أعمال إضافية ُيحتمل أن يضطلع هبا الفريـق العامـل     (ب)  

جـل زيـادة تعزيـز األمـان لـدى اسـتحداث واسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف            من أ
ب أيُّ أعمـال إضـافية مـن هـذا     الفضاء، وحتديد أهداف تلـك األعمـال ونطاقهـا ومساهتـا. وتتطلَّـ     

القبيل موافقة اللجنة الفرعية، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار الواجـب للمبـادئ         
  ).  A/AC.105/958بالوثيقة  الثاين املرفق من ٧ذات الصلة (انظر الفقرة واملعاهدات 

ق هذين اهلـدفني بعقـد حلقـات عمـل     على أن حيقِّ ٢٠١٠ واتَّفق الفريق العامل يف عام  -٤
. وسـيكون هنـاك نوعـان مـن     ٢٠١٥-٢٠١١ واالستماع إىل عـروض إيضـاحية خـالل الفتـرة    

دول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت      العروض اإليضـاحية: (أ) عـروض ُتقـدِّمها الـ    
تنظــر يف املشــاركة يف اســتخدام تطبيقــات مصـــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلـــارجي أو        

م حـــىت ذلـــك احلـــني صـــاً خلططهـــا ومـــا أحرزتـــه مـــن تقـــدُّشـــرعت يف ذلـــك، وتتضـــمَّن ملخَّ
مــان أو عناصــر معيَّنــة منــه؛ يات يف تنفيــذ إطــار األع مواجهتــه، مــن حتــدِّواجهتــه، أو تتوقَّــ ومــا
عروض ُتقدِّمها الدول األعضاء الـيت لـديها خـربة يف اسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة         (ب)

يات الـيت واجهتـها يف تنفيـذ إطـار     ي للتحـدِّ النووية يف الفضاء، ُتوفِّر فيها معلومات عـن التصـدِّ  
  ). A/AC.105/958من املرفق الثاين بالوثيقة  ٨ األمان (الفقرة

مـن االحتـاد الروسـي واألرجنـتني وفرنسـا       كـلٌّ  اإيضـاحي  عرضـاً  ١٧ مـا جمموعـه   وقدَّم  -٥
والواليـات املتحـدة األمريكيــة    وآيرلنـدا الشـمالية  واململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمــى    والصـني  
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ووكالة الفضاء األوروبية (اإليسا). وفضـال علـى ذلـك، قُـدِّمت ورقتـان غـري رمسيـتني تضـمنتا         
  ت عن املناقشات اجلارية يف إطار الفريق العامل.  معلوما

هتـها اللجنـة الفرعيـة إىل الـدول     وقُدِّمت ستة عروض إيضـاحية تلبيـةً للـدعوة الـيت وجَّ      -٦
ــديها خــربة يف جمــال تطبيقــات مصــادر القــدرة       ــة الــيت ل ــة الدولي األعضــاء واملنظمــات احلكومي

إلطـار األمـان. وتناولـت تلـك العـروض       النووية يف الفضاء لكـي تـوفِّر معلومـات عـن تنفيـذها     
دة التاليـة مـن إطـار األمـان: (أ) األمـان يف جمـال التصـميم والتطـوير؛ (ب) تقيـيم          اجلوانب احملدَّ

) التنظـيم   تها؛ (د) التخفيف من عواقب احلوادث؛ (ههاملخاطر؛ (ج) التأهب للطوارئ ومواج
  .يةاإلداري لتطبيقات البعثات اليت تستخدم مصادر قدرة نوو

هتـها اللجنـة الفرعيـة إىل دولٍ    تسـعة عـروض إيضـاحية تلبيـةً للـدعوة الـيت وجَّ       متدِّوقُ  -٧
ص خلطـط تلـك الـدول واملنظمـات ومـا أحرزتـه       أعضاٍء ومنظماٍت حكوميٍة دولية لتوفري ملخَّـ 

يات يف تنفيـذ إطـار   ع مواجهته، من حتدِّوما واجهته، أو تتوقَّحىت اآلن من تقدُّم يف هذا الشأن 
ع مواجهتـها  دة الـيت ووجهـت أو املتوقَّـ   نت التحديات احملـدَّ دة منه. وتضمَّاألمان أو عناصر حمدَّ

  دة منه ما يلي:يف تنفيذ إطار األمان أو عناصر حمدَّ
إجراءات إصدار التصاريح املتعلقة بـإطالق البعثـة بالنسـبة للبلـدان الـيت لـديها         (أ)  

   متتلك القدرة على إطالق تلك التطبيقات؛تطبيقات ملصادر القدرة النووية ولكنها ال
ب للطوارئ ومواجهتها مـع البلـدان األخـرى الـيت سـتحلِّق      تنسيق تدابري التأهُّ  (ب)  

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

تيبات رمسيـة بـني تلـك املنظمـة وسـائر اجلهـات املعنيـة        تستخدم مصادر قدرة نووية، ووضع تر
  املشارِكة يف البعثة؛  

توزيــع املســؤوليات بــني أيِّ منظمــة حكوميــة دوليــة والــدول األعضــاء فيهــا،     (د)  
  احلكومات" من إطار األمان؛   إىل املوجَّهة تنفيذاً للباب املعنون "اإلرشادات

ــان اإلطــال      (ه)   ــة بأم ــدابري املتعلق ــيم الت ــتنظ ــها يف  ق والتأهُّ ــوارئ ومواجهت ب للط
  خمتلف مراحل اإلطالق وسيناريوهات احلوادث.

أحــدمها يف ســياق جلســة  - إضــافيان مــن الــدول األعضــاء إيضــاحيان وقُــدِّم عرضــان  -٨
نا معلومـات عـن   تضـمَّ  -عامة للجنـة الفرعيـة، واآلخـر يف اجتمـاع غـري رمسـي للفريـق العامـل         

  إلرشادات الواردة يف إطار األمان.املناقشات املتعلقة بتنفيذ ا
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ــ  -٩ ــق العامــل بشــأن       دَّوقَ ــة إىل الفري ــة غــري رمسي ــدول األعضــاء ورق مت أيضــاً إحــدى ال
االقتــراح الــداعي إىل اســتهالل مناقشــة حــول حتــديث املبــادئ ذات الصــلة باســتخدام مصــادر   

  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.  
ــص الفريــق العامــل إىل أنَّ حلقــ     - ١٠ ات العمــل والعــروض التقنيــة ذات الصــلة قــد     وخل

يات ل يف تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان بتوفري معلومات عن التحـدِّ دف (أ) املتمثِّحقَّقت اهل
ــدول األعضــاء          ــة. وشــدَّدت ال ــة الدولي ــات احلكومي ــدول األعضــاء واملنظم ــها ال ــيت واجهت ال

العمـل علـى أنَّ إطـار    ية يف حلقـات  واملنظمات احلكومية الدولية الـيت قـدَّمت عروضـاً إيضـاح    
إلعـداد أُطـر أمـان وطنيـة وحكوميـة دوليـة لتطبيقـات مصـادر          اساً مفيداً جـداًّ ر أساألمان يوفِّ

  القدرة النووية يف الفضاء.  
 ٧يات اخلمســة، املشــار إليهــا يف الفقــرة   وخلــص الفريــق العامــل أيضــاً إىل أنَّ التحــدِّ    -١١

سياسات واجلوانب اإلدارية والتنسـيقية ألنشـطة مصـادر القـدرة     أعاله، تتعلق أساساً جبوانب ال
من إطار األمـان). وهـذه األنشـطة ختـصُّ إىل      ٤و ٣ النووية يف الفضاء (حسبما ورد يف البابني

ــيت        ــات الفضــائية ال ــيت هلــا دور يف إصــدار تصــاريح البعث ــة أو احلكومــات ال ــد احلكوم حــدٍّ بعي
و املوافقـة عليهـا. ورأى الفريـق العامـل أنَّ مـن الصـعب       أ/ُتستخَدم فيها مصادر قـدرة نوويـة و  

  يف هذا الوقت صوغ إرشادات عامة أليٍّ من هذه اجملاالت اخلمسة.  
منـها   التحـديات الـيت ُحـدِّدت حـىت اآلن ال يتطلـب أيٌّ      وخلص الفريق العامـل إىل أنَّ   -١٢

  تعديالت على إطار األمان. إدخال أيِّ
مـع ُمضـي الـدول    قد ُتسـتبان يف املسـتقبل   يات أخرى حتدِّ  أنَّوأشار الفريق العامل إىل  -١٣

األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليـــة يف تنفيــذ إطــار األمـــان واكتســاب اخلــربة يف جمـــال        
  تطبيقات مصادر القدرة النووية واستخدامها يف البعثات.  

وأجــرى الفريــق العامــل مناقشــات مستفيضــة حــول املواضــيع التقنيــة احملتملــة املتعلقــة      -١٤
ــادر      ــتخدام تطبيقـــات مصـ ــان لـــدى اســـتحداث واسـ ــز األمـ ــإجراء مزيـــد مـــن العمـــل لتعزيـ بـ

النووية يف الفضاء. ومشلت املناقشـات األهـداف والنطـاق والسـمات اخلاصـة بكـل مـن         القدرة
  هذه املواضيع.

التحديــد، نــاقش الفريــق العامــل األنشــطة التاليــة الــيت ميكــن االضــطالع    وعلــى وجــه   -١٥
من أجل زيادة تعزيز األمـان لـدى اسـتحداث واسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة          هبا
  الفضاء:  يف
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  إجراء دراسة استقصائية فيما بني الدول األعضاء بشأن تنفيذ إطار األمان؛  (أ)  
ــر     (ب)   ــة واحــدة أو أكث ــام دول ــات     قي ــدول األعضــاء ذات اخلــربة يف تطبيق ــن ال م

مصادر القدرة النووية يف الفضاء بإعداد وثيقة تقنية، رمبا بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة      
ــة       ــة يف تطبيقــات مصــادر القــدرة النووي الذريــة، تركِّــز علــى حتقيــق األمــان مــن الناحيــة العملي

  الفضاء؛  يف
ول األعضـاء ذات اخلـربة يف تطبيقـات مصـادر     ي عروض إيضاحية من الـد تلقِّ  (ج)  

القــدرة النوويــة يف الفضــاء عــن اخلــربات الــيت اكتســبتها خــالل بعثاهتــا فيمــا يتعلــق بتنفيــذ            
اإلرشادات الواردة يف إطار األمان وحتقيق الغرض املنشـود مـن املبـادئ ذات الصـلة باسـتخدام      

  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.
(أ) أعاله، بشأن إجـراء دراسـة استقصـائية فيمـا      ١٥ للخيار الوارد يف الفقرة وبالنسبة  -١٦

  :د الفريق العامل عدة مسائل يلزم تناوهلابني الدول األعضاء، حدَّ
  ما هي جمموعة األسئلة اليت سُتطرح؟  (أ)  
م إلرســـال األســـئلة إىل الـــدول األعضـــاء؟ ســـتخَدمـــا هـــي الوســـيلة الـــيت سُت  (ب)  

  لة شفوية من األمانة أم بوسيلة أخرى؟ل برسانقَسُت  هل
واسـعة   كيف ميكن للفريق العامل متابعة استبيان االستقصاء مبـا يكفـل ردوداً    (ج)  

  النطاق ومفيدة؟
  ما هي اجلهة املسؤولة عن مجع وحتليل نتائج الدراسة االستقصائية؟  (د)  
 كيــف ســيجرى اإلبــالغ عــن نتــائج الدراســة االستقصــائية، وكيــف ســيجرى  (ه)  

  استخدامها؟
(ب) أعــاله، بشــأن إعــداد وثيقــة تقنيــة، نظــر   ١٥ وبالنســبة للخيــار الــوارد يف الفقــرة  -١٧

الفريق العامل يف ثالثة خيارات ممكنة، وهي: إعداد تقرير تقين برعايـة الوكالـة الدوليـة للطاقـة     
تقريـر مشـترك    الذرية؛ أو إعداد تقرير لألمان برعاية الوكالة الدوليـة للطاقـة الذريـة؛ أو إعـداد    

  برعاية اللجنة الفرعية والوكالة الدولية للطاقة الذرية:
ــة        (أ)   ــر تقــين برعاي ــاخلربة إجنــاز تقري ــع ب ــة عضــو واحــدة تتمت ميكــن أن تتــوىل دول

يتطلــب االســتناد إىل منــوذج إلعــداد الوثــائق يف الوكالــة  هــذا الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. و 
من جلان األمـان التابعـة للوكالـة. وسـتتاح      ه لن خيضع الستعراض أيٍّأن الدولية للطاقة الذرية إالَّ

  الوثيقة الناجتة على املوقع اإللكتروين للوكالة الدولية للطاقة الذرية ملدة ثالث سنوات؛
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سـيتطلب إعــداد تقريـر أمــان برعايــة الوكالـة الدوليــة للطاقـة الذريــة مشــاركة       (ب)  
ربة. وسيســتلزم ذلــك االســتناد إىل منــوذج إلعــداد  دولــتني عضــويني علــى األقــل تتمتعــان بــاخل 

الوثائق يف الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة تتـوىل أمانـة الوكالـة مراجعتـه لضـبطه حنويـا (ولـيس            
تقنيا). وستتاح الوثيقة الناجتة على موقع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة علـى اإلنترنـت ألكثـر        

  من ثالث سنوات؛  
رير مشترك برعاية اللجنـة الفرعيـة والوكالـة الدوليـة للطاقـة      إعداد تق سيجري  (ج)  

الذرية بطريقة مماثلة للترتيبـات اخلاصـة بإعـداد إطـار األمـان. وسـيتطلب ذلـك إعـداد وتنسـيق          
ح أن تظـل الوثيقـة   منوذج إلعداد وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخطة عمل. ومـن املـرجَّ  

تـروين للوكالـة الدوليـة ومكتـب شـؤون الفضـاء اخلـارجي ملـدة         الناجتة متاحة علـى املوقـع اإللك  
  زمنية غري حمددة.

د الفريق العامل عدة مسائل ينبغي تناوهلا يف حـال اعتمـاد اخليـار اخلـاص بإعـداد      وحدَّ  -١٨
  وثيقة تقنية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو التايل:

عها اللجنـة الفرعيـة لتقـدمي مسـامهاهتا يف اسـتبانة      ما هي اإلجـراءات الـيت سـتتب     (أ)  
  ؟الوكالة ترعاهموضوع ما إلدراجه يف تقرير تقين أو يف تقرير أمان 

كيف ميكن للجنة الفرعية أن تكفل مشاركة دولة واحدة أو أكثر من الـدول    (ب)  
  ؟الوكالة ترعاه األعضاء يف إعداد تقرير تقين أو تقرير أمان

بالنسـبة   هتا يف منوذج إعداد الوثـائق سـواء  للجنة الفرعية مسامهاكيف ستقدِّم ا  (ج)  
  للتقرير التقين أو تقرير األمان الذي ترعاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

كيف سُترفع نتائج التقرير التقين أو تقرير األمان الذي ترعاه الوكالـة الدوليـة     (د)  
  للطاقة الذرية إىل اللجنة الفرعية؟

ي اإلجراءات اليت سُتتبع العتماد الوثيقة اخلتامية من قبل اللجنـة الفرعيـة   ما ه  (ه)  
  والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

(ج) أعـاله بشـأن العـروض اإليضـاحية املقدَّمـة       ١٥ وبالنسبة للخيار الوارد يف الفقـرة   -١٩
ة أو أكثـر مـن   من الدول األعضاء، حدَّد الفريق العامل عدة مواضيع حمتملة ميكن لدولة واحـد 

الــدول األعضــاء ذات اخلــربة يف جمــال اســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء تناوهلــا يف   
  العروض املقدَّمة إىل اللجنة الفرعية:  

  تطوير اهلياكل األساسية ألمان مصادر القدرة النووية الفضائية واحملافظة عليها؛  (أ)  
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  تعترض التحليل؛ تعريف احلوادث واستبانة التحديات اليت  (ب)  
ــاء       (ج)   ــة يف الفضـ ــدرة النوويـ ــادر القـ ــان مصـ ــار أمـ ــيم اإلداري إلطـ ــد التنظـ حتديـ

  وعملياته وأدواته؛
  وضع وتنفيذ خطط فعالة للطوارئ اإلشعاعية؛  (د)  
  وضع وتنفيذ خطط حكومية دولية لإلبالغ عن املخاطر.  (ه)  

  هذا اخليار على وجه أكمل: د الفريق العامل عدة مسائل ينبغي تناوهلا إلعدادوحدَّ  -٢٠
م يف إعداد العروض اإليضاحية؟ ومع التسـليم  ستخَدسُي الذي نموذجال ما هو  (أ)  

لفريـق العامـل، قـد    لبالقيود املفروضـة علـى العـروض اإليضـاحية التقنيـة أثنـاء اجللسـات العامـة         
ء يكــون مــن األجــدى أن ُتعقــد حلقــة عمــل لتشــجيع اخلــرباء التقنــيني مــن الــدول األعضــا          

واملنظمات احلكومية الدولية على املشـاركة وتبـادل املعلومـات التقنيـة فيمـا بينـهم علـى نطـاق         
  أوسع؛  

مـــا هـــي املســـائل اللوجســـتية املتصـــلة بضـــمان إصـــدار الورقـــات وتوزيعهـــا     (ب)  
الــدول األعضــاء قبــل انعقــاد حلقــة العمــل هــذه بوقــت مناســب ممــا يســمح بزيــادة تبــادل  علــى

  املعلومات التقنية؟  
كيف ميكن تسجيل نواتج حلقة العمل هذه ونشرها؟ هل سيكون مـن املفيـد     (ج)  

والعملي أن تتاح هذه النواتج يف صيغة فيديو لتوزيعها، إىل جانـب إتاحتـها يف صـيغة مطبوعـة     
  و/أو إلكترونية؟

ما هو نطاق خطة العمل الالزم لتغطيـة هـذا اخليـار ومـا هـي النتيجـة املنطقيـة          (د)  
  هلذا العمل؟

ل الفريــق العامــل وبعــد النظــر يف النتــائج املستخلصــة مــن خطــة العمــل احلاليــة، توصَّــ     -٢١
توافق بشأن التوصيات التالية ذات الصلة بأنشطة اللجنة الفرعية الـيت ميكـن االضـطالع هبـا      إىل

  يف املستقبل:
  يوصي الفريق العامل بأن تقوم اللجنة الفرعية مبا يلي:    (أ)  
عضاء يف اللجنة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة املشـاركة يف     تشجيع الدول األ  ‘١‘  

البعثات املستخدمة لتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء، أو اليت تعتزم أو تنظـر  
يف املشاركة فيها، على رفع تقرير عـن التقـدم احملـرز يف تنفيـذ إطـار األمـان، واسـتبانة        
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إطــار األمــان، واالســتمرار يف إتاحــة  التحــديات وحتديــد التجــارب ذات الصــلة بتنفيــذ
  الفرصة هلا للقيام بذلك؛  

تشجيع الدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة ذات اخلـربة         ‘٢‘  
يف استخدام مصادر القـدرة النوويـة الفضـائية علـى تبـادل املعلومـات املتعلقـة مبواجهـة         

  .لقيام بذلكتلك التحديات، واالستمرار يف إتاحة الفرصة هلا ل
مرة أخرى مع الوكالة الدوليـة  بالتعاون الفرعية  العامل اللجنةَ ويوصي الفريُق  (ب)  

تعديالت أو إضـافات علـى إطـار     حتديد خطة العمل الالزمة عند إجراء أيِّ علىللطاقة الذرية 
  األمان يف املستقبل.

  


