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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية  

  والتقنيةاللجنة الفرعية العلمية 
  الدورة الثالثة واخلمسون

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

        استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة عن مشروع تقرير     

، وتوصيات عامة بشأن أعمال ميكن النووية يف الفضاء اخلارجي
      االضطالع هبا مستقبالً

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

، علـى  ٢٠١٠دورهتا السابعة واألربعـني، عـام   يف وافقت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية   - ١
العامل املعين باسـتخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء      خطة العمل املتعددة السنوات للفريق 

مـــن املرفـــق   ٧والفقـــرة  ،١٣٤، الفقـــرة A/AC.105/958( ٢٠١٥- ٢٠١٠اخلـــارجي للفتـــرة  
اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني خطــة العمــل ، َمــدَّدت ٢٠١٤يف عــام الثــاين). و
  ).٩قرة ، املرفق الثاين، الفA/AC.105/1065( ٢٠١٧حىت عام 

ــام     -٢ ــة    ٢٠١٠واســُتهلَّت خطــة العمــل يف ع ــة الفرعي ــد أن اعتمــدت اللجن ــا بع يف دورهت
 -إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي    السادسة واألربعني 

 للجنــة الفرعيــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة بــني افريــق اخلــرباء املشــترك لجهــد تعــاوين نتــاج وهــو 
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وبعد أن أقرَّته جلنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا الثانيـة         - ذريةال
، كما أتاحته الوكالة الدولية A/AC.105/934واخلمسني. وأتاحت األمانة إطار األمان يف الوثيقة 

  للطاقة الذرية يف شكل منشور مشترك بني اللجنة الفرعية والوكالة الدولية.
  وتضمَّنت خطة العمل اهلدفني التاليني:    -٣

تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف        (أ)  
الفضاء اخلارجي، بتوفري معلومـات عـن التحـديات الـيت تواجههـا الـدول األعضـاء واملنظمـات         

ــيت تنظــر يف املشــاركة يف اســتخدام      ــة، وخصوصــاً تلــك ال ــة الدولي تطبيقــات مصــادر  احلكومي
  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛

حتديد املواضيع التقنية أليِّ أعمال إضافية ُيحتمل أن يضطلع هبا الفريـق العامـل     (ب)  
مـن أجـل زيــادة تعزيـز األمـان لــدى اسـتحداث واسـتخدام تطبيقــات مصـادر القـدرة النوويــة يف         

ونطاقهـا ومساهتـا. وتتطلَّـب أيُّ أعمـال إضـافية مـن هـذا        الفضاء، وحتديد أهداف تلـك األعمـال   
القبيل موافقة اللجنة الفرعية، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار الواجـب للمبـادئ         

  ).  ٧، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/958واملعاهدات ذات الصلة (
اهلـدفني بعقـد حلقـات عمـل     على أن حيقِّق هذين  ٢٠١٠واتَّفق الفريق العامل يف عام   -٤

. وسـيكون هنـاك نوعـان مـن     ٢٠١٥-٢٠١١واالستماع إىل عـروض إيضـاحية خـالل الفتـرة     
العروض اإليضـاحية: (أ) عـروض ُتقـدِّمها الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت          
تنظــر يف املشــاركة يف اســتخدام تطبيقــات مصـــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلـــارجي أو        

رعت يف ذلـــك، وتتضـــمَّن ملخَّصـــاً خلططهـــا ومـــا أحرزتـــه مـــن تقـــدُّم حـــىت ذلـــك احلـــني  شـــ
واجهتــه، أو تتوقَّــع مواجهتــه، مــن حتــدِّيات يف تنفيــذ إطــار األمــان أو عناصــر معيَّنــة منــه؛   ومــا
عروض ُتقدِّمها الدول األعضاء الـيت لـديها خـربة يف اسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة         (ب)

ء، ُتوفِّر فيها معلومات عـن التصـدِّي للتحـدِّيات الـيت واجهتـها يف تنفيـذ إطـار        النووية يف الفضا
  ).  ٨، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/958األمان (

مـن االحتـاد الروسـي واألرجنـتني     وقُدِّمت للفريـق العامـل عـروض إيضـاحية وورقـات        -٥
ــدا ا    ــا العظمــى وآيرلن لشــمالية والواليــات املتحــدة  وفرنســا والصــني واململكــة املتحــدة لربيطاني

ــة (اإليســا).    ــة الفضــاء األوروبي ــة ووكال ــان غــري   وإىل جانــب  )١(األمريكي ــدِّمت ورقت ــك، قُ ذل
  ذات صلة مبناقشات الفريق العامل اجلارية.رمسيتني تضمنتا معلومات 

                                                         
  انظر املرفق. )١(  
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يضاحية تلبيةً للـدعوة الـيت وجَّهتـها اللجنـة الفرعيـة إىل الـدول       اإلعروض ال بعض وقُدِّم  -٦
ــديها خــربة يف جمــال تطبيقــات مصــادر القــدرة      ا ــة الــيت ل ــة الدولي ألعضــاء واملنظمــات احلكومي

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

(د) التخفيــــف مــــن عواقــــب احلــــوادث؛  ؛ (ج) التأهــــب للطــــوارئ ومواجهتــــها؛ املخــــاطر
  التنظيم اإلداري لتطبيقات البعثات اليت تستخدم مصادر قدرة نووية.  )(ه
تلبيـةً للـدعوة الـيت وجَّهتـها اللجنـة الفرعيـة إىل        األخـرى يضـاحية  اإلعروض الوقُدِّمت   -٧

أحرزتـه مـن تقـدُّم يف     املو هاملخَّص خلطط لتقدميدولية ال ةكومياحل تنظمااملو األعضاء الدول
هذا الشأن حىت اآلن وما واجهته، أو تتوقَّـع مواجهتـه، مـن حتـدِّيات يف تنفيـذ إطـار األمـان أو        

مواجهتـها  ع ُيتوقَّـ وجهـت أو  ُونـة  معيَّيات حتـدِّ  دت بعض هذه العروضحدَّمنه. و نةمعيَّعناصر 
  :، وهيمنهة نمعيَّيف تنفيذ إطار األمان أو عناصر 

ــة  إل تصــاريحإجــراءات إصــدار    (أ)   ــا خيــص ا طــالق البعث ــديها   فيم ــيت ل ــدان ال لبل
  تطبيقات ملصادر القدرة النووية ولكنها ال متتلك القدرة على إطالق تلك التطبيقات؛

تنسيق تدابري التأهُّب للطوارئ ومواجهتها مـع البلـدان األخـرى الـيت سـتحلِّق        (ب)  
  البعثة الفضائية فوقها؛

تنفيذ املسؤولية الرئيسية املنوطة باملنظمة اليت تتوىل تسيري البعثـة الفضـائية الـيت      (ج)  
تستخدم مصادر قدرة نووية، ووضع ترتيبات رمسيـة بـني تلـك املنظمـة وسـائر اجلهـات املعنيـة        

  املشارِكة يف البعثة؛  
هــا، توزيــع املســؤوليات بــني أيِّ منظمــة حكوميــة دوليــة والــدول األعضــاء في   (د)  

  تنفيذاً للباب املعنون "اإلرشادات املوجَّهة إىل احلكومات" من إطار األمان؛  
ــها يف         (ه)   ــوارئ ومواجهت ــب للط ــان اإلطــالق والتأهُّ ــة بأم ــدابري املتعلق ــيم الت تنظ

  خمتلف مراحل اإلطالق وسيناريوهات احلوادث.
ماعـات، تضـمنتا   ثُـم ورقـة غرفـة اجت   وقَدَّمت إحدى الدول األعضاء ورقة غـري رمسيـة     -٨

حتـديث  اسـتطالعية داخـل الفريـق العامـل بشـأن مسـألة       االقتراح الـداعي إىل اسـتهالل مناقشـة    
  باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.   ذات الصلةاملبادئ 

ــص الفريــق العامــل إىل أنَّ حلقــات العمــل والعــروض التقنيــة ذات الصــلة قــد          - ٩ وخل
حقَّقت اهلدف (أ) املتمثِّل يف تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان بتوفري معلومات عن التحـدِّيات  
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ــدول األعضــاء          ــة. وشــدَّدت ال ــة الدولي ــات احلكومي ــدول األعضــاء واملنظم ــها ال ــيت واجهت ال
لدولية الـيت قـدَّمت عروضـاً إيضـاحية يف حلقـات العمـل علـى أنَّ إطـار         واملنظمات احلكومية ا

األمان يوفِّر أساساً مفيداً جـداًّ إلعـداد أُطـر أمـان وطنيـة وحكوميـة دوليـة لتطبيقـات مصـادر          
  القدرة النووية يف الفضاء.  

 ٧وخلــص الفريــق العامــل أيضــاً إىل أنَّ التحــدِّيات اخلمســة، املشــار إليهــا يف الفقــرة       -١٠
أعاله، تتعلق أساساً جبوانب السياسات واجلوانب اإلدارية والتنسـيقية ألنشـطة مصـادر القـدرة     

من إطار األمـان). وهـذه األنشـطة ختـصُّ إىل      ٤و ٣النووية 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

تخَدم فيها مصادر قـدرة نوويـة و/أو املوافقـة عليهـا. ورأى الفريـق العامـل أنَّ مـن الصـعب         ُتس
  .  اجملاالت تلكعامة أليٍّ من يف هذا الوقت صوغ إرشادات 

وخلص الفريق العامـل إىل أنَّ التحـديات الـيت ُحـدِّدت حـىت اآلن ال يتطلـب أيٌّ منـها          -١١
  إدخال أيِّ تعديالت على إطار األمان.

وأشار الفريق العامل إىل أنَّ حتدِّيات أخرى قد ُتسـتبان يف املسـتقبل مـع ُمضـي الـدول        -١٢
واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة يف تنفيــذ إطــار األمــان واكتســاب خــربة يف  يف اللجنــة األعضــاء 

  .الفضائية جمال تطبيقات مصادر القدرة النووية يف البعثات
ألعمـال ميكـن االضـطالع هبـا مسـتقبالً مـن أجـل        الفريق العامل مواضيع تقنية  ناقشو  -١٣

النوويـة يف الفضـاء.    تعزيز األمـان لـدى اسـتحداث واسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة       زيادة 
  املواضيع.تلك املناقشات أهداف ونطاق ومسات كل من تلك ومشلت 

ة التاليــة مــن أجــل زيــاداحملتملــة وعلــى وجــه التحديــد، نــاقش الفريــق العامــل األنشــطة   -١٤
  الفضاء:  تعزيز األمان لدى استحداث واستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف

ــاء      (أ)   ــدول األعضـ ــائية بـــني الـ ــة استقصـ ــراء دراسـ ــة إجـ ــذ  يف اللجنـ ــأن تنفيـ بشـ
  األمان؛  إطار

جمـال  خـربة يف  يف اللجنـة والـيت لـديها    قيام دولة أو أكثر من الـدول األعضـاء     (ب)  
يــة يف الفضــاء بإعــداد وثيقــة تقنيــة، رمبــا بالتعــاون مــع الوكالــة   تطبيقــات مصــادر القــدرة النوو

الدولية للطاقة الذرية، تركِّز على حتقيق األمان من الناحية العملية يف تطبيقات مصـادر القـدرة   
  الفضاء؛  النووية يف
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خربة يف تطبيقات مصادر القـدرة  يف اللجنة واليت لديها الدول األعضاء تقدمي   (ج)  
تنفيـذ  مـن جتـارب يف جمـال    خـالل بعثاهتـا   عما اكتسبته من إيضاحية  اًعروضفضاء النووية يف ال

باسـتخدام   ذات الصـلة اإلرشادات الواردة يف إطار األمان وحتقيق الغرض املنشـود مـن املبـادئ    
  لقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛مصادر ا
املعـــارف م يف إجـــراء مناقشـــات داخـــل الفريـــق العامـــل حـــول أوجـــه التقـــدُّ   (د)  

ــادئ ذات الصــلة        ــتقين للمب ــوى ال ــز احملت ــات لتعزي ــه مــن إمكان ــا تنطــوي علي واملمارســات، وم
  باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ولتوسيع نطاق تلك املبادئ.

الفقـــرتني الفـــرعيتني (أ) و(ب) مـــن يف  ةالـــواردونظـــر الفريـــق العامـــل يف اخليـــارات    -١٥
ــارين اآلخــرين ســيكونان أكثــر جناعــة يف تعزيــز أمــان     لــص إىل أنَّوخ أعــاله، ١٤ الفقــرة اخلي

  تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء.
حدَّد الفريق العامل عـدة مواضـيع    ،(ج) أعاله ١٤خليار الوارد يف الفقرة وفيما يتعلق با  - ١٦

ربة يف جمـال اسـتخدام   اخلـ يف اللجنـة والـيت لـديها    حمتملة ميكن لدولة أو أكثر من الدول األعضـاء  
، املقدَّمـة إىل اللجنـة الفرعيـة   اإليضـاحية  تناوهلا يف العروض أن تمصادر القدرة النووية يف الفضاء 

  :  هي
  ؛يف الفضاءألمان مصادر القدرة النووية إنشاء وصون البىن التحتية   (أ)  
  ؛التحديات اخلاصة بتحديد ماهية احلوادث وحتليلها  (ب)  
املعـارف  و ،أمـان مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء     لشـؤون  التنظيم اإلداري   (ج)  

  ؛واملمارسات املتعلقة بذلك
  وضع وتنفيذ خطط فعالة للطوارئ اإلشعاعية؛  (د)  
املشــتركة بــني احلكومــات، مبــا فيهــا اخلطــط الدوليــة،   طــط اخلوضــع وتنفيــذ   (ه)  

  لإلبالغ عن املخاطر.
(ج) تنفيــذاً  ١٤أنــه ميكــن تنفيــذ اخليــار الــوارد يف الفقــرة وخلــص الفريــق العامــل إىل   -١٧

فعَّاالً باستخدام واحدة من عدة آليـات تنظيميـة متاحـة للجنـة الفرعيـة، مثـل فريـق عامـل تـابع          
  للجنة الفرعية، أو حلقات عمل تقنية أو عروض إيضاحية تقنية خاصة.

(د) مـن خـالل    ١٤يف الفقـرة   وخلص الفريق العامل إىل أنه ميكن تنفيذ اخليار الـوارد   -١٨
  مواصلة جهود الفريق العامل ضمن إطار خطة عمل جديدة.
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وبعــد النظــر يف النتــائج املستخلصــة مــن خطــة العمــل احلاليــة، توصَّــل الفريــق العامــل      -١٩
  :التالية بشأن التوصياتيف اآلراء توافق   إىل

ـــ لفريــــق العامــــل أن ينبغــــي ل  (أ)   رص يواصــــل تشــــجيع مــــا يلــــي، وإتاحــــة الفـ
  :لذلك  الالزمة

ــام   ‘١‘   ــة املشــاركة يف    قي ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي ــدول األعضــاء يف اللجن ال
البعثــات املســتخدمة لتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء، أو الــيت تعتــزم أو    

يف تنفيــذ إطــار األمــان،   ا حتــرزه مــن تقــدم   بــاإلبالغ عمَّــ تنظــر يف املشــاركة فيهــا،   
  ؛تنفيذ إطار األماناملكتسبة يف سياق والتجارب املواجهة ت التحدياوحتديدها 

خـربة  الـيت لـديها   الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدوليـة  قيام   ‘٢‘  
املعلومات املتعلقة مبواجهة تلـك  يف الفضاء بتقاسم يف استخدام مصادر القدرة النووية 

  ؛التحديات
اللجنة واليت لديها خربة يف تطبيقات مصادر القـدرة  تقدمي الدول األعضاء يف   ‘٣‘  

النووية يف الفضاء عروضاً إيضاحية ملا اكتسبته من خالل بعثاهتا مـن جتـارب يف تنفيـذ    
اإلرشادات الواردة يف إطار األمان ويف حتقيق اهلدف املنشود مـن املبـادئ ذات الصـلة    

  باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛
ميكن للجنة الفرعية أن تتيح للدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات احلكوميـة       ب)(  

م يف املعــارف أوجــه التقــدُّ تتنــاولالدوليــة فرصــة للمشــاركة يف مناقشــات الفريــق العامــل الــيت  
ــادئ ذات الصــلة          ــتقين للمب ــوى ال ــز احملت ــات لتعزي ــن إمكان ــه م ــا تنطــوي علي واملمارســات وم

  )٢(النووية يف الفضاء اخلارجي ونطاق تلك املبادئ.باستخدام مصادر القدرة 
   

                                                         
  .٢٠١٦تة ريثما يعاود الفريق العامل النظر فيها أثناء عمله يف فترة ما بني الدورات، عام توصيات مؤقَّ )٢(  
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  املرفق
مت قُدِّوالورقات غري الرمسية اليت  والعروض اإليضاحيةقائمة الوثائق     

      ٢٠١٦- ٢٠١١إىل الفريق العامل يف الفترة 
 السنة 

  /الدولة العضو
 العنوان املؤسسة

  اهلدف
 (أ)ألف

  اهلدف
 (أ)باء

سام  من تقدميمدخل استهاليل حللقة العمل"، "  اململكة املتحدة ٢٠١١  - ١
هاربيسون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 A/AC.105/C.1/L.311انظر ( )وإيرلندا الشمالية
  )A/AC.105/C.1/2011/CRP.4و

X X 

الواليات  "األمان يف تصميم وتطوير تطبيقاتالواليات املتحدة ٢٠١١ - ٢
 يف الفضاء اخلارجي صادر القدرة النوويةمل املتحدة

ريد ويلكوكس (الواليات املتحدة  من تقدمي"، 
 A/AC.105/C.1/L.313انظر األمريكية) (

 )A/AC.105/C.1/2011/CRP.6و

X  

"حلقة العمل بشأن األمان اخلاص بتطبيقات  األرجنتني ٢٠١١ - ٣
مصادر القدرة النووية يف الفضاء: خريطة طريق 

من حالة خاصة يف األرجنتني"،   حنو التنفيذ يف
انظر كونرادو فاروتو (األرجنتني) ( تقدمي

A/AC.105/C.1/2011/CRP.7والتصويب  Corr.1( 

X  

املخاطر  تقدير جتاههنج الواليات املتحدة "الواليات املتحدة  ٢٠١١ - ٤
 من أجلال فعَّ أمان ودوره يف تنفيذ برنامج

تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
(الواليات  بيكتلن اراي من تقدمياخلارجي"، 

 A/AC.105/C.1/L.312انظر املتحدة األمريكية) (
 )A/AC.105/C.1/2011/CRP.5و

X  

الوكالة الفضائية  ٢٠١١ - ٥
  األوروبية

اإلطار الدويل اخلاص بأمان تطبيقات "تنفيذ 
يف  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

سياق وكالة الفضاء األوروبية: حالة التنفيذ 
  ليوبولد سومريا  من تقدميوخططه"، 

انظر (وكالة الفضاء األوروبية) (
A/AC.105/C.1/2011/CRP.19( 

X  



 

8V.16-01003 

 

A/AC.105/C.1/L.349/Rev.1

 السنة 
  /الدولة العضو
 العنوان املؤسسة

  اهلدف
 (أ)ألف

  اهلدف
 (أ)باء

النووية يف مناقشة بشأن أمان مصادر القدرة " الصني ٢٠١٢ - ٦
انظر ( )الفضاء"، من تقدمي دجو أنوين (الصني

A/AC.105/C.1/2012/CRP.5( 

X  

بيانٌ مشتَرٌك ملمثلي كلٍّ من وكالة الفضاء " االحتاد الروسي ٢٠١٢ - ٧
التابعتني  )روساتوم(ومؤسسة الطاقة الذرية 

، من تقدمي ألكسندر "لالحتاد الروسي
 )سولودوخني (االحتاد الروسي

)A/AC.105/C.1/2012/CRP.6(  

X  

أنشطة الواليات املتحدة للتأهُّب واالستجابة "الواليات املتحدة ٢٠١٢ - ٨
فيما يتعلق ببعثات استكشاف الفضاء املنطوية 

على استخدام مصادر القدرة النووية"، من 
   )تقدمي ريد ويلكوكس (الواليات املتحدة

 A/AC.105/C.1/L.314انظر (
 )A/AC.105/C.2/2012/CRP.4و

X  

"هنج الواليات املتحدة جتاه ختفيف خماطر حوادث الواليات املتحدة ٢٠١٢ - ٩
على مواد نووية"، من تقدمي  املنطويةاإلطالق 

  رايان بيتشتيل (الواليات املتحدة األمريكية) 
 A/AC.105/C.1/L.315انظر (
 )A/AC.105/C.1/2012/CRP.3و

X  

وكالة الفضاء  ٢٠١٢ - ١٠
  األوروبية

"تنفيذ وكالة الفضاء األوروبية إلطار األمان 
الدويل اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية 

يف الفضاء اخلارجي: اخليارات واألسئلة 
املفتوحة"، عرٌض إيضاحي من تقدمي ليوبولد 

  سومريير (وكالة الفضاء األوروبية) 
  )A/AC.105/C.1/2012/CRP.24انظر(

X  

مة من فرنسا، عنواهنا "رسالة مقدَّورقة عمل  فرنسا ٢٠١٢ - ١١
موجَّهة من مارك ليجيه، مدير الشؤون القانونية 

الفرنسية للطاقات البديلة للجنة والتقاضي 
والطاقة الذرية، بشأن مسألة املسؤولية يف احلالة 

املنظمة الدولية لطاقة االندماج ب اخلاصة حتديداً
ي  بغرض تنفيذ مشروع املفاعل التجريب

  )A/AC.105/C.1/L.318انظر("احلراري

X  
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 السنة 
  /الدولة العضو
 العنوان املؤسسة

  اهلدف
 (أ)ألف

  اهلدف
 (أ)باء

ورقة غرفة اجتماعات عن استكشاف مسائل  الصني ٢٠١٣ - ١٢
معيَّنة تتعلق باألمان أثناء التجارب األرضية 

ملصادر الطاقة اخلاصة باملفاعالت النووية 
، )A/AC.105/C.1/2013/CRP.20(الفضائية 

 قدمها وفد الصني

X  

قدَّمها وفد فرنسا بشأن ورقة غري رمسية  فرنسا ٢٠١٣ - ١٣
االقتراح الداعي إىل بدء مناقشة حول حتديث 

املبادئ املتعلقة باستخدام مصادر الطاقة النووية 
 يف الفضاء اخلارجي

 X 

ورقة مقدَّمة من الواليات املتحدة األمريكية عن  الواليات املتحدة ٢٠١٤ - ١٤
خاصةً  حتديد البنيان املؤسسي الذي ُينفِّذ تطبيقةً

ببعثة فضائية حتمل على متنها مصدراً للقدرة 
 )A/AC.105/C.1/L.334النووية (

X  

عرض إيضاحي مقدَّم من اململكة املتحدة بشأن  اململكة املتحدة ٢٠١٤ - ١٥
ُنظم وأنشطة وبرامج القدرة النووية يف جمال 

الفضاء يف اململكة املتحدة 
)A/AC.105/C.1/2014/CRP.19(  

X  

ورقة غري رمسية مقدَّمة من رئيس الفريق العامل  اململكة املتحدة ٢٠١٤ - ١٦
عن اخلطوات التالية اليت ُيمكن للفريق العامل 

  أن يتخذها بعد إكمال خطة العمل احلالية

 X 

عرض إيضاحي من وفد اململكة املتحدة عن  اململكة املتحدة ٢٠١٤ - ١٧
حالة أنشطة األمان واألنشطة التنظيمية يف إطار 
مشروع تكنولوجيات امليغاواط العالية الكفاءة 
لنظم القدرة والدفع يف الفضاء اخلاصة ببعثات 

االستكشاف الطويلة األجل (مشروع 
ميغاهيت)، وهو مشروع متوِّله املفوَّضية 

ربنامج اإلطاري السابع األوروبية مبوجب ال
 ر التكنولوجيللبحوث والتطوُّ

X  
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 السنة 
  /الدولة العضو
 العنوان املؤسسة

  اهلدف
 (أ)ألف

  اهلدف
 (أ)باء

ورقة مقدَّمة من اململكة املتحدة بعنوان  اململكة املتحدة ٢٠١٥ - ١٨
"جمموعة جتريبية من توصيات األمان بشأن 

هة إىل احلكومات تنفيذ باب اإلرشادات املوجَّ
 A/AC.105/C.1/L.342انظر " (يف إطار األمان

  )A/AC.105/C.1/2015/CRP.3و

 X 

عرض إيضاحي مقدَّم من اململكة املتحدة  اململكة املتحدة ٢٠١٥ - ١٩
بعنوان "مستجدات بشأن أنشطة وبرامج يف 
إطار نظم القدرة النووية الفضائية يف اململكة 

 )A/AC.105/C.1/2015/CRP.5انظراملتحدة" (

X  

بعنوان "التقدُّم عرض إيضاحي مقدَّم من الصني  الصني ٢٠١٥ - ٢٠
احملرز يف املشروع الصيين املتعلق باستكشاف 

 القمر"

X  

 Possible Generalورقة غرفة اجتماعات عنواهنا " اململكة املتحدة ٢٠١٦ - ٢١

Safety Recommendations to implement the Safety 

Framework for Nuclear Power Source 

Applications in Outer Space"  توصيات عامة)
ممكنة بشأن األمان من أجل تنفيذ إطار األمان 

اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
مة من رئيس الفريق العامل املعين ، مقدَّاخلارجي)

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 
 )A/AC.105/C.1/2016/CRP.6(اخلارجي

 X 

 Proposal to اجتماعات عنواهنا "ورقة غرفة  فرنسا ٢٠١٦ - ٢٢

revise the Principles Relevant to the Use of 

Nuclear Power Sources In Outer Space 

adopted by the General Assembly in its 

resolution 47/68 of 14 December 1992" 
(مقترح بشأن تنقيح املبادئ املتصلة باستخدام 
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي اليت 

 ٤٧/٦٨اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
، )١٩٩٢كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرَّخ 
)A/AC.105/C.1/2016/CRP.7(مة من فرنسامقدَّ

 X 
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 السنة 
  /الدولة العضو
 العنوان املؤسسة

  اهلدف
 (أ)ألف

  اهلدف
 (أ)باء

 Safety Practicesورقة غرفة اجتماعات عنواهنا " نيالص ٢٠١٦ - ٢٣

of Space Nuclear Power Sources in China" 
(ممارسات األمان ذات الصلة مبصادر القدرة 

 مة من الصني، مقدَّالنووية يف الصني)
)A/AC.105/C.1/2016/CRP.12( 

X  

    
  و(ب) أعاله. (أ) ٣يف الفقرة  الواردعلى النحو خطة العمل  ديفهانظر   (أ)    

  
  


