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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  السلمية يف األغراض

  والتقنيةاللجنة الفرعية العلمية 
  الدورة الثالثة واخلمسون

        ٢٠١٦شباط/فرباير  ٢٦- ١٥فيينا، 
مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

    الفضاء اخلارجي  يف
، املعقودة ٨٣٥، عاودت اللجنة الفرعية يف جلستها ٧٠/٨٢عمال بقرار اجلمعية العامة   -١

، عقْــد فريقهــا العامــل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء   شــباط/فرباير ١٥يف 
  ). لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية اخلارجي برئاسة سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة

، ٢٠١٥-٢٠١٠واستذكر الفريق العامل هديفْ خطة عمله املتعـددة السـنوات للفتـرة      -٢
مـن املرفـق    ٧(الفقـرة   ٢٠١٠اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا السـابعة واألربعـني، عـام     

)، واليت مددهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا احلاديـة واخلمسـني، يف    A/AC.105/958الثاين بالوثيقة 
  )، ومها:A/AC.105/1065من املرفق الثاين بالوثيقة  ٩(الفقرة  ٢٠١٧، حىت عام ٢٠١٤عام 

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

لك اليت تفكر يف املشاركة يف تطبيقـات ملصـادر القـدرة النوويـة     احلكومية الدولية، وخصوصاً ت
  يف الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛

ــق         (ب)   ــا الفري ــال إضــافية حيتمــل أن يضــطلع هب ــة ألي أعم ــد املواضــيع التقني حتدي
العامــل مــن أجــل زيــادة تعزيــز األمــان لــدى اســتحداث واســتخدام تطبيقــات مصــادر القــدرة    

ــة يف الفضــاء،  ــا. وتتطلــب أي أعمــال       النووي ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه وحتدي
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إضافية من هذا القبيـل موافقـة اللجنـة الفرعيـة، وحيـرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار           
  الواجب للمبادئ واملعاهدات ذات الصلة.

  وأحاط الفريق العامل علما مبا يلي:  -٣
ــر مــن إعــداد الفريــق العامــل     (أ)   املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة  مشــروع تقري

النووية يف الفضاء اخلارجي يتضمن توصيات بشأن األعمال اليت ميكن االضطالع هبا مسـتقبالً  
من أجل تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء      

  )؛A/AC.105/C.1/L.349اخلارجي (
ريق العامل املعين باستخدام مصـادر القـدرة النوويـة يف    مشروع تقرير من إعداد الف  (ب)  

الفضاء اخلارجي عن تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، 
  )؛A/AC.105/C.1/L.349/Rev.1وتوصيات عامة بشأن أعمال ميكن االضطالع هبا مستقبالً (

 Possible General Safetyملتحدة عنواهنا "ورقة اجتماع مقدمة من اململكة ا  (ج)  

Recommendations to implement the Safety Framework for Nuclear Power Source 

Applications in Outer Space " توصيات عامة ممكنة بشأن األمان من أجل تنفيذ إطار األمان)
  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.6( اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي)

 Proposal to revise the Principlesورقة اجتماع مقدمة من فرنسا عنواهنا "  (د)  

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 املبادئ املتصلة " (مقترح بشأن تنقيح

باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
  )؛A/AC.105/C.1/2016/CRP.7) (١٩٩٢كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرخ  ٤٧/٦٨

 Safety Practices of Space Nuclearمقدمة من الصني عنواهنا " ورقة اجتماع  (ه)  

Power Sources in China      ،(ممارسات األمان ذات الصـلة مبصـادر القـدرة النوويـة يف الصـني) "
)A/AC.105/C.1/2016/CRP.12.(  
(ه) -(ج) ٣وواصل الفريق العامل مناقشة ورقـات االجتمـاع املشـار إليهـا يف الفقـرة        -٤

  أعاله يف اجتماعاته غري الرمسية.
للجنـــــة الفرعيـــــة الـــــوارد يف ونقـــــح الفريـــــق العامـــــل مشـــــروع تقريـــــره املوجـــــه    -٥

ــة ــة    A/AC.105/C.1/L.349 الوثيقـــــ ــوارد يف الوثيقـــــ ــنقح الـــــ ــروع املـــــ ــر يف املشـــــ ، مث نظـــــ
A/AC.105/C.1/L.349/Rev.1.  
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وبعد النظر يف النتائج املستخلصة مـن خطـة العمـل احلاليـة، توصـل الفريـق العامـل إىل          -٦
ريثما يعاود النظر يف هذا الشـأن الحقـا   توافق يف الرأي على تقدمي التوصيتني املؤقتتني التاليتني 

  :٢٠١٦خالل عمله يف فترة ما بني الدورات يف عام 
ينبغي للجنة الفرعية أن تواصل تشجيع االضطالع باألعمال التاليـة وأن تتـيح     (أ)  

  الفرص الالزمة لذلك:
ــة املشــاركة يف      ‘١‘   ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي ــدول األعضــاء يف اللجن ــام ال قي

البعثــات املســتخدمة لتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء، أو الــيت تعتــزم أو    
، تنظــر يف املشــاركة فيهــا، بــاإلبالغ عمــا حتــرزه مــن تقــدم يف تنفيــذ إطــار األمــان          

  والتجارب املكتسبة يف سياق تنفيذ إطار األمان؛ التحديات املواجهةوالتعريف ب
واملنظمات احلكومية الدوليـة الـيت لـديها خـربة     قيام الدول األعضاء يف اللجنة   ‘٢‘  

ــة مبواجهــة       ــادل املعلومــات املتعلق ــة يف الفضــاء بتب يف اســتخدام مصــادر القــدرة النووي
  التحديات؛  تلك

تقدمي الدول األعضاء يف اللجنة ممن لديها خـربة يف تطبيقـات مصـادر القـدرة       ‘٣‘  
الل بعثاهتا مـن جتـارب يف تنفيـذ    النووية يف الفضاء عروضاً إيضاحية ملا اكتسبته من خ

اإلرشادات الواردة يف إطار األمان ويف حتقيق اهلدف املنشود مـن املبـادئ ذات الصـلة    
  .يباستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارج

ميكن للجنة الفرعية أن تتيح للدول األعضـاء يف اللجنـة واملنظمـات احلكوميـة       (ب)  
مناقشـة استكشـافية لـدى الفريـق العامـل تتنـاول أوجـه التقـدم يف          الدولية فرصـة للمشـاركة يف  

املعارف واملمارسات وما تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز احملتوى التقين للمبادئ ذات الصـلة  
  باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ونطاق تلك املبادئ.

 فتـرة مـا بـني الـدورات مـن أجـل       صـلة عملـه يف  اواتفق الفريق العامل على ضـرورة مو   -٧
النجاح يف حتقيق أهداف خطة عملـه املتعـددة السـنوات وكـذلك إمتـام مشـروع التقريـر الـذي         

. واتفــق الفريــق ٢٠١٧ســيعرض علــى اللجنــة  الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني يف عــام   
ل عقــد الصــدد علــى أن ميــارس العمــل إبــان فتــرة مــا بــني الــدورات مــن خــال  ذلــكالعامــل يف 

اجتماعــات بأســلوب التــداول عــن بعــد وأن يــنظم، عنــد االقتضــاء، اجتماعــا يف فتــرة مــا بــني   
على هامش الدورة التاسعة واخلمسـني للجنـة    ٢٠١٦حزيران/يونيه  ١٥و ١٤الدورات يومي 

يف األغــراض الســلمية. واتفــق الفريــق العامــل علــى أن يعقــد أول    اخلــارجيالفضــاء اســتخدام 
  .٢٠١٦نيسان/أبريل  ١٩ب التداول عن بعد يوم اجتماع له بأسلو
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وأحاط الفريق العامل علما بالصفحة الشبكية اليت تتعهدها األمانة واليت تتضـمن الورقـات    - ٨
منــذ أن  إليــهلألمــم املتحــدة، الــيت قــدمت  الســت الرمسيــة باللغــات والعــروض اإليضــاحية التقنيــة،  

-www.unoosa.org/oosa/en/copuos/working :اعتمــدت اللجنــة إطــار األمــان (انظــر الــرابط التــايل 

groups/stsc/nps/index.html.(  
 ...] املعقـــودة يف [...] شـــباط/واعتمـــد الفريـــق العامـــل هـــذا التقريـــر يف جلســـته [  -٩

  .٢٠١٦  فرباير
 


