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   جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  واخلمسونالرابعة الدورة 

  ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٠ - كانون الثاين/يناير  ٣٠فيينا، 
  **املؤقَّتمن جدول األعمال  ١٢البند 

  استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
      

تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة عن مشروع تقرير     
ميكن  اليت عمالاأل، وتوصيات عامة بشأن 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

مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء      خطة العمل املتعددة السنوات للفريق العامل املعين باسـتخدام 
مـــن املرفـــق   ٧والفقـــرة  ،١٣٤، الفقـــرة A/AC.105/958( ٢٠١٥- ٢٠١٠اخلـــارجي للفتـــرة  

اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا احلاديــة واخلمســني خطــة العمــل دت ، مــد٢٠١٤َّيف عــام الثــاين). و
  ).٩، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/1065( ٢٠١٧حىت عام 

                                                         
  .٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ٢هذه الوثيقة ألسباب فنية يف أُعيد إصدار   *  
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ــُت  -٢ ــام   هلت خطــةواس ــا     ٢٠١٠العمــل يف ع ــة يف دورهت ــة الفرعي ــد أن اعتمــدت اللجن بع
 -السادسة واألربعني إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي    

 وهــو نتــاج جهــد تعــاوين لفريــق اخلــرباء املشــترك بــني اللجنــة الفرعيــة والوكالــة الدوليــة للطاقــة    
استخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف دورهتـا الثانيـة        وبعد أن أقرته جلنة - الذرية

، كمـا أتاحتـه الوكالـة    A/AC.105/934أتاحـت األمانـة إطـار األمـان يف الوثيقـة      قـد  واخلمسني. و
  الدولية للطاقة الذرية يف شكل منشور مشترك بني اللجنة الفرعية والوكالة الدولية.

  يني:  وتضمنت خطة العمل اهلدفني التال  -٣
تعزيز وتيسري تنفيذ إطار األمان اخلـاص بتطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف        (أ)  

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

  الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛القدرة النووية يف 
أعمال إضافية حيتمل أن يضـطلع هبـا الفريـق العامـل      حتديد املواضيع التقنية أليِّ  (ب)  

مـن أجــل زيـادة تعزيــز األمـان لــدى اســتحداث واسـتخدام تطبيقــات مصـادر القــدرة النوويــة يف      
ال إضـافية مـن   أعمـ  . وتتطلـب أيُّ وخصائصـها الفضاء، وحتديد أهداف تلـك األعمـال ونطاقهـا    

ــة، ويُ   ــة الفرعي ــار الواجــب   حــَرهــذا القبيــل موافقــة اللجن ص لــدى اســتحداثها علــى إيــالء االعتب
  ).  ٧، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/958للمبادئ واملعاهدات ذات الصلة (

على أن حيقق هذين اهلـدفني بعقـد حلقـات عمـل      ٢٠١٠واتفق الفريق العامل يف عام   -٤
يكون هنـاك نوعـان   على أن . و٢٠١٥-٢٠١١عروض إيضاحية خالل الفترة واالستماع إىل 

من العروض اإليضاحية: (أ) عروض تقدمها الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية الـيت  
تنظــر يف املشـــاركة يف اســتخدام تطبيقـــات مصــادر القـــدرة النوويــة يف الفضـــاء اخلـــارجي أو     

ا أحرزتـــه مـــن تقـــدم حـــىت ذلـــك احلـــني ملـــخلططهـــا و ملخَّصـــاًشـــرعت يف ذلـــك، وتتضـــمن 
واجهتــه، أو تتوقــع مواجهتــه، مــن حتــديات يف تنفيــذ إطــار األمــان أو عناصــر معينــة منــه؛   ومــا
عروض تقدمها الدول األعضاء اليت لديها خـربة يف اسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة       (ب)و

ت الـيت واجهتـها يف تنفيـذ إطـار     النووية يف الفضاء، توفر فيها معلومات عـن التصـدي للتحـديا   
  ).  ٨، املرفق الثاين، الفقرة A/AC.105/958األمان (

مـن االحتـاد الروسـي واألرجنـتني     مت للفريـق العامـل عـروض إيضـاحية وورقـات      دِّقـ و  -٥
ــا العظمــى و وفرنســا واململكــة املتحــدة  والصــني  ــدا الشــمالية والواليــات املتحــدة   ألربيطاني يرلن
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مت ورقتـان غـري رمسيـتني    قُـدِّ ذلك، وإىل جانب ضاء األوروبية (اإليسا). األمريكية ووكالة الف
  ذات صلة مبناقشات الفريق العامل اجلارية.تضمنتا معلومات 

يضاحية تلبية للـدعوة الـيت وجهتـها اللجنـة الفرعيـة إىل الـدول       اإلعروض ال بعض موقدِّ  -٦
ــديها خــربة يف     ــة الــيت ل ــة الدولي جمــال تطبيقــات مصــادر القــدرة  األعضــاء واملنظمــات احلكومي

النووية يف الفضاء لكـي تـوفر معلومـات عـن تنفيـذها إلطـار األمـان. وتناولـت تلـك العـروض           
(ب) تقيـيم  والتصـميم والتطـوير؛   مـرحليت  : (أ) األمـان يف  التاليـة اخلاصـة   جوانب إطـار األمـان  

ــاطر؛  ــها؛  واملخـ ــوارئ ومواجهتـ ــوا  و(ج) التأهـــب للطـ ــن عواقـــب احلـ دث؛ (د) التخفيـــف مـ
  التنظيم اإلداري لتطبيقات البعثات اليت تستخدم مصادر قدرة نووية.  )(هو
تلبيـة للـدعوة الـيت وجهتـها اللجنـة الفرعيـة إىل        األخـرى يضـاحية  اإلعـروض  المت وقدِّ  -٧

أحرزتـه مـن تقـدم يف     املو هاملخص خلطط لتقدميدولية ال ةكومياحل تنظمااملو األعضاء الدول
هذا الشأن حىت اآلن وما واجهته، أو تتوقـع مواجهتـه، مـن حتـديات يف تنفيـذ إطـار األمـان أو        

مواجهتـها  يتوقـع  ووجهـت أو  معينـة  حتـديات   حددت بعض هذه العروضمنه. و معينةعناصر 
  :، وهيمنهمعينة يف تنفيذ إطار األمان أو عناصر 

لبلـدان الـيت لـديها تطبيقـات     فيما خيص ابعثة إطالق الاإلذن بإجراءات إصدار   (أ)  
  ملصادر القدرة النووية ولكنها ال متتلك القدرة على إطالق تلك التطبيقات؛

تنسيق تدابري التأهب للطوارئ ومواجهتها مـع البلـدان األخـرى الـيت سـتحلق        (ب)  
  البعثة الفضائية فوقها؛

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

  املشاركة يف البعثة؛  
منظمــة حكوميــة دوليــة والــدول األعضــاء فيهــا،  أيِّ توزيــع املســؤوليات بــني   (د)  
  كومات" من إطار األمان؛  للباب املعنون "اإلرشادات املوجهة إىل احل تنفيذاً

ــها يف         (ه)   ــوارئ ومواجهت ــان اإلطــالق والتأهــب للط ــة بأم ــدابري املتعلق ــيم الت تنظ
  خمتلف مراحل اإلطالق وسيناريوهات احلوادث.

مث ورقـة غرفـة اجتماعـات، تضـمنتا     مت إحدى الدول األعضـاء ورقـة غـري رمسيـة     وقدَّ  -٨
حتـديث  داخـل الفريـق العامـل بشـأن مسـألة       اسـتطالعية االقتراح الـداعي إىل اسـتهالل مناقشـة    

  باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.   ذات الصلةاملبادئ 
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حلقــات العمــل والعــروض التقنيــة ذات الصــلة قــد       وخلــص الفريــق العامــل إىل أنَّ    - ٩
املتمثــل يف تعزيــز وتيســري تنفيــذ إطــار األمــان بتــوفري معلومــات عــن          ،حققــت اهلــدف (أ) 

الـدول  مجيـع  الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية. وشـددت   تواجههاالتحديات اليت 
إيضـاحية يف حلقـات العمـل علـى      األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية الـيت قـدمت عروضـاً   

إلعداد أطر أمان وطنية وحكوميـة دوليـة لتطبيقـات مصـادر      ماًقيِّ إطار األمان يوفر أساساًأنَّ 
  القدرة النووية يف الفضاء.  

 ٧التحــديات اخلمســة، املشــار إليهــا يف الفقــرة    إىل أنَّ وخلــص الفريــق العامــل أيضــاً    -١٠
مصــادر القــدرة اســتخدام إداريــة وتنســيقية ألنشــطة سياســاتية وجبوانــب  أعــاله، تتعلــق أساســاً

إىل  ،من إطار األمان). وهذه األنشـطة ختـص   ٤و ٣اء (حسبما ورد يف البابني النووية يف الفض
البعثـات الفضـائية   األذون اخلاصـة ب احلكومـة أو احلكومـات الـيت هلـا دور يف إصـدار       ،حد بعيد

. ورأى الفريــق علــى تلــك البعثــات املوافقــة يف الــيت تســتخدم فيهــا مصــادر قــدرة نوويــة و/أو   
  .  اجملاالت تلكمن  عامة أليٍّهذا الوقت صوغ إرشادات من الصعب يف أنَّ العامل 
دت حــىت اآلن ال يتطلــب دِّالتحــديات الــيت ُحــا مــن أيــ وخلــص الفريــق العامــل إىل أنَّ  -١١

  تعديالت على إطار األمان. إدخال أيِّ
مـع مضــي  حتـديات أخـرى   أن تسـتبان يف املسـتقبل   إمكانيـة  وأشـار الفريـق العامـل إىل      -١٢

جتربـة   اواملنظمات احلكومية الدولية يف تنفيـذ إطـار األمـان واكتسـاهب    يف اللجنة الدول األعضاء 
  .الفضائية يف تطبيقات مصادر القدرة النووية يف البعثات

مـن أجـل    ألعمـال ميكـن االضـطالع هبـا مسـتقبالً     الفريق العامل مواضيع تقنية  ناقشو  -١٣
النوويـة يف الفضـاء.    واسـتخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة     تعزيز األمـان لـدى اسـتحداث   زيادة 

  املواضيع.تلك املناقشات أهداف ونطاق ومسات كل من تلك ومشلت 
التاليــة مــن أجــل زيــادة احملتملــة وعلــى وجــه التحديــد، نــاقش الفريــق العامــل األنشــطة   -١٤

  ضاء:الف  تعزيز األمان لدى استحداث واستخدام تطبيقات مصادر القدرة النووية يف
  األمان؛ إجراء دراسة استقصائية بني الدول األعضاء يف اللجنة بشأن تنفيذ إطار  (أ)  
يف تطبيقـات  جتربـة  أو أكثر من الدول األعضاء يف اللجنة اليت لديها واحدة قيام   (ب)  

مصادر القدرة النووية يف الفضـاء بإعـداد وثيقـة تقنيـة، رمبـا بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة           
  الفضاء؛ تطبيقات مصادر القدرة النووية يفيف عمليا الذرية، تركز على حتقيق األمان 
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 يف تطبيقـات مصـادر القـدرة   جتربـة  يف اللجنة اليت لديها الدول األعضاء تقدمي   (ج)  
تنفيــذ مــن جتــارب يف خــالل بعثاهتــا عمــا اكتســبته مــن  إيضــاحية  عروضــاًالنوويــة يف الفضــاء 

باســتخدام املتصــلة اإلرشــادات الــواردة يف إطــار األمــان وحتقيــق الغــرض املنشــود مــن املبــادئ   
  لقدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛مصادر ا
يف املعـــارف إجـــراء مناقشـــات داخـــل الفريـــق العامـــل حـــول أوجـــه التقـــدم     (د)  

باسـتخدام  املتصـلة  واملمارسات، وما تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز احملتـوى الـتقين للمبـادئ    
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ولتوسيع نطاق تلك املبادئ.

الفقـــرتني الفـــرعيتني (أ) و(ب) مـــن يف  ةالـــواردونظـــر الفريـــق العامـــل يف اخليـــارات    -١٥
ــر جناعــة يف تعزيــز أمــان    أنَّ خلــص إىل و أعــاله، ١٤ الفقــرة ــارين اآلخــرين ســيكونان أكث اخلي

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

يف اسـتخدام مصـادر   جتربة يف اللجنة اليت لديها أو أكثر من الدول األعضاء لواحدة حمتملة ميكن 
  :  ، هية إىل اللجنة الفرعيةقدَّماملاإليضاحية تناوهلا يف العروض أن تالقدرة النووية يف الفضاء 

  ؛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
  لطوارئ اإلشعاعية؛واجهة اوضع وتنفيذ خطط فعالة مل  (د)  
لإلبـالغ  مشتركة بني احلكومات، مبا فيها خطـط دوليـة،   وضع وتنفيذ خطط   (ه)  

  عن املخاطر.
 (ج) تنفيــذاً ١٤اخليــار الــوارد يف الفقــرة وخلــص الفريــق العامــل إىل أنــه ميكــن تنفيــذ    -١٧
فريـق عامـل   إنشـاء  باستخدام واحدة من عدة آليات تنظيمية متاحة للجنـة الفرعيـة، مثـل     االًفعَّ

  عروض تقنية خاصة.تقدمي حلقات عمل تقنية أو تنظيم تابع للجنة الفرعية، أو 
(د) مـن خـالل    ١٤لفقـرة  وخلص الفريق العامل إىل أنه ميكن تنفيذ اخليـار الـوارد يف ا    -١٨

  مواصلة جهود الفريق العامل ضمن إطار خطة عمل جديدة.
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 وبعد النظر يف النتائج املستخلصة مـن خطـة العمـل احلاليـة، توصـل الفريـق العامـل إىل         -١٩
  :التالية بشأن التوصياتيف اآلراء توافق 

  لذلك: الالزمةينبغي للفريق العامل أن يواصل تشجيع ما يلي، وإتاحة الفرص   (أ)  
ــام   ‘١‘   ــة املشــاركة يف    قي ــة الدولي ــة واملنظمــات احلكومي ــدول األعضــاء يف اللجن ال

تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء، أو الـيت تعتـزم أو        اليت تسـتخدم  البعثات 
وبتحديـد  يف تنفيذ إطار األمان، باإلبالغ عما حترزه من تقدم تنظر يف املشاركة فيها، 

  ؛تنفيذ إطار األماناملكتسبة يف والتجارب واجهة املالتحديات 
 جتربـة الـيت لـديها   الدول األعضاء يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدوليـة  قيام   ‘٢‘  

بالتصــدي املعلومــات املتعلقــة يف الفضــاء بتقاســم يف اســتخدام مصــادر القــدرة النوويــة 
  ؛تلك التحدياتل
يف تطبيقـات مصـادر القـدرة    جتربـة  ديها تقدمي الدول األعضاء يف اللجنة اليت ل  ‘٣‘  

إيضاحية ملا اكتسبته من خالل بعثاهتا مـن جتـارب يف تنفيـذ     عروضاًالنووية يف الفضاء 
املتصــلة املنشــود مــن املبــادئ الغــرض اإلرشــادات الــواردة يف إطــار األمــان ويف حتقيــق 

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

ــة فرصــة  ــاولملشــاركة يف مناقشــات الفريــق العامــل الــيت   االدولي أوجــه التقــدم يف املعــارف   تتن
باسـتخدام  املتصـلة  واملمارسات وما تنطوي عليه من إمكانـات لتعزيـز احملتـوى الـتقين للمبـادئ      

  نطاق تلك املبادئ.لتوسيع خلارجي ومصادر القدرة النووية يف الفضاء ا
  وأعد الفريق العامل مشروع خطة عمل يتضمن توصيات على النحو التايل:  -٢٠

  إعداد مشروع خطة عمل ذات هدفني:  ٢٠١٧  
  تشجيع وتيسري تنفيذ إطار األمان من خالل: -١اهلدف     
ــة الــيت      (أ)       ــة الدولي إعطــاء الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكومي

املشـاركة يف تطبيقـات ملصـادر قـدرة نوويـة يف الفضـاء أو شـرعت        تنظر يف 
يف ذلــك فرصــة لتلخــيص ومناقشــة خططهــا الراميــة إىل تنفيــذ إطــار األمــان 
وما أحرزته حىت اآلن من تقدم وما واجهته أو تتوقع مواجهته من حتـديات  

  يف تنفيذ ذلك اإلطار؛
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االســــتماع إىل عــــروض إيضــــاحية مــــن الــــدول األعضــــاء    (ب)      
واملنظمات احلكومية الدولية الـيت لـديها جتربـة يف تطبيقـات مصـادر القـدرة       
النووية يف الفضاء عمـا واجهتـه مـن حتـديات يف هـذا اجملـال وعمـا اكتسـبته         

  خالل بعثاهتا من جتارب يف تنفيذ اإلرشادات الواردة يف إطار األمان؛ من
ــق العامــل حــول أوجــه ال   إجــراء  -٢اهلــدف      ــدم يف مناقشــة داخــل الفري تق

املعارف واملمارسات وما تنطوي عليه مـن إمكانـات لتعزيـز احملتـوى الـتقين      
للمبادئ ذات الصلة باستخدام مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي    
ــروض تقنيــة         ــادئ، مــن خــالل االســتماع إىل ع ــاق تلــك املب ــيع نط ولتوس

ا جتربـة يف  تقدمها الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت لـديه       
  يف الفضاء عن تطبيقها لتلك املبادئ.تطبيقات مصادر القدرة النووية 

وبعد اعتماد اللجنة الفرعية مشـروع اخلطـة، سـوف يطلـب الفريـق العامـل           
إىل األمانة أن تدعو الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكوميـة إىل تقـدمي   

تضـيات اهلـدف األول   ملق وفقـاً  ٢٠٢٠إىل  ٢٠١٨عروض تقنية يف األعوام 
  و/أو الثاين.

. ٢٠١٧االستماع إىل عروض تقنية تقدم استجابة للدعوة املوجهة يف عـام    ٢٠١٨  
وســوف يتضــمن التقريــر الــذي ســيقدمه الفريــق العامــل إىل اللجنــة الفرعيــة 

ملـا ينبغـي تناولـه مـن      حتديـداً للعـروض التقنيـة؛ و(ب)    ملخَّصـاً يلـي: (أ)   ما
حتديات مهمة يف سياق العـروض اإليضـاحية الـيت يزمـع أن تقـدمها يف عـام       

الدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت لـديها جتربـة يف         ٢٠١٩
ــة يف الفضــاء؛ و(ج)    للمناقشــات  ملخَّصــاًتطبيقــات مصــادر القــدرة النووي

  مبادئ وتوسيع نطاقها.املتعلقة بإمكانية تعزيز احملتوى التقين لل
. ٢٠١٨االستماع إىل عروض تقنيـة ختضـع لـنفس الترتيبـات املتخـذة لعـام         ٢٠١٩  

وســوف يتضــمن التقريــر الــذي ســيقدمه الفريــق العامــل إىل اللجنــة الفرعيــة 
مـن   ملـا ينبغـي تناولـه    حتديـداً للعـروض التقنيـة؛ و(ب)    ملخَّصـاً يلـي: (أ)   ما

تقـدمها يف عـام    ناحية الـيت يزمـع أ  حتديات مهمة يف سياق العـروض اإليضـ  
الدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة الـيت لـديها جتربـة يف         ٢٠٢٠

ــز    ملخَّصــاًالتطبيقــات الفضــائية؛ و(ج)   ــة تعزي ــة بإمكاني للمناقشــات املتعلق
  احملتوى التقين للمبادئ وتوسيع نطاقها.
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. ٢٠١٨تخـذة لعـام   االستماع إىل عروض تقنيـة ختضـع لـنفس الترتيبـات امل      ٢٠٢٠  
ــر مــا إذا كــان ينبغــي متديــد خطــة العمــل احلاليــة، ويف حــال عــدم          وتقري

ة قدَّمــالتقنيــة املللعــروض  ملخَّصــاًمتديــدها، إعــداد مشــروع تقريــر يتضــمن  
احملتملــة  التحســيناتوللتحــديات احملــددة يف ســياق خطــة العمــل، ويــبني      

  حملتوى املبادئ التقين والتوسيعات احملتملة لنطاقها.
  يف حال عدم متديد خطة العمل، وضع الصيغة النهائية للتقرير.  ٢٠٢١  
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  املرفق
مت قُدِّوالعروض اإليضاحية والورقات غري الرمسية اليت قائمة الوثائق     

      ٢٠١٦- ٢٠١١إىل الفريق العامل يف الفترة 
  

 السنة
  /العضوالدولة 

 العنوان الكيان

 اهلدف

 (أ)باء )(أألف 

سام قدمه مدخل استهاليل حللقة العمل"، "  اململكة املتحدة٢٠١١  - ١
هاربيسون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

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

X X 

"األمان يف تصميم وتطوير تطبيقات مصادر القدرة الواليات املتحدة٢٠١١ - ٢
يف الفضاء اليت تعدها الواليات املتحدة النووية 
ريد ويلكوكس (الواليات املتحدة قدمه "، اخلارجي

 A/AC.105/C.1/L.313انظر األمريكية) (
 )A/AC.105/C.1/2011/CRP.6و

X  

صادر القدرة مباألمان اخلاص إطار "حلقة العمل بشأن  األرجنتني٢٠١١ - ٣
حالة  يف هطريق لتنفيذالالنووية يف الفضاء: خريطة 

كونرادو فاروتو (األرجنتني) قدمه األرجنتني"، بخاصة 
  )Corr.1و A/AC.105/C.1/2011/CRP.7انظر(

X  

املخاطر ودوره يف يف تقييم "هنج الواليات املتحدة الواليات املتحدة ٢٠١١ - ٤
تطبيقات مصادر لضمان أمان فعال  تنفيذ برنامج

ن ارايقدمه القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي"، 
انظر (الواليات املتحدة) ( بيكتل

A/AC.105/C.1/L.312وA/AC.105/C.1/2011/CRP.5( 

X  

 ءلفضااوكالة ٢٠١١ - ٥
  األوروبية

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

قدمه "، املستقبل وخططالراهنة الة احلاألوروبية: 
انظر (وكالة الفضاء األوروبية) ( رليوبولد سومري

A/AC.105/C.1/2011/CRP.19( 

X  
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 السنة

  /العضوالدولة 
 العنوان الكيان

 اهلدف

 (أ)باء )(أألف 

بشأن أمان مصادر القدرة النووية يف  "مناقشة الصني٢٠١٢ - ٦
انظر الفضاء"، من تقدمي جو أنوين (الصني) (

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

X  

االحتادية ممثلي وكالة الفضاء من  مشترك "بيان االحتاد الروسي٢٠١٢ - ٧
 احلكوميةومؤسسة الطاقة الذرية الروسية 

(االحتاد  ألكسندر سولودوخنيقدمه "، (روساتوم)
  )A/AC.105/C.1/2012/CRP.6انظرالروسي) (

X  

نشطة الواليات املتحدة للتأهب واالستجابة فيما "أالواليات املتحدة٢٠١٢ - ٨
يتعلق ببعثات استكشاف الفضاء املنطوية على 

ريد ويلكوكس قدمه استخدام مصادر قدرة نووية"، 
 A/AC.105/C.1/L.314انظر ( )(الواليات املتحدة

 )A/AC.105/C.2/2012/CRP.4و

X  

ختفيف خماطر حوادث يف "هنج الواليات املتحدة الواليات املتحدة٢٠١٢ - ٩
رايان قدمه على مواد نووية"،  املنطويةاإلطالق 

انظر (الواليات املتحدة) (بيكتل 
A/AC.105/C.1/L.315وA/AC.105/C.1/2012/CRP.3( 

X  

وكالة الفضاء ٢٠١٢ -١٠
  األوروبية

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

قدمه اخلارجي: اخليارات واألسئلة املفتوحة"، 
انظر (وكالة الفضاء األوروبية) ( رليوبولد سومري

A/AC.105/C.1/2012/CRP.24(  

X  

ليجيه، مدير الشؤون هة من مارك رسالة موجَّ فرنسا٢٠١٢ -١١
الفرنسية للطاقات باملفوضية القانونية والتقاضي 

البديلة والطاقة الذرية، بشأن مسألة املسؤولية يف 
لمنظمة الدولية لطاقة االندماج لاخلاصة احلالة 

ي  التجريبالدويل شروع املفاعل النووي املعنية مب
 )A/AC.105/C.1/L.318انظر" (النووياحلراري

X  
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 السنة

  /العضوالدولة 
 العنوان الكيان

 اهلدف

 (أ)باء )(أألف 

ورقة غرفة اجتماعات عن استكشاف مسائل معينة  الصني٢٠١٣ -١٢
تتعلق باألمان أثناء التجارب األرضية ملصادر الطاقة 

اخلاصة باملفاعالت النووية الفضائية 
)A/AC.105/C.1/2013/CRP.20قدمها وفد الصني ،( 

X  

وفد فرنسا بشأن ة من مقدَّمورقة غري رمسية  فرنسا٢٠١٣ -١٣
االقتراح الداعي إىل بدء مناقشة حول حتديث 

النووية القدرة باستخدام مصادر الصلة  ذاتاملبادئ 
 يف الفضاء اخلارجي

 X 

ة من الواليات املتحدة عن حتديد البنيان مقدَّمورقة  الواليات املتحدة٢٠١٤ -١٤
خاصة ببعثة فضائية  املؤسسي الذي ينفذ تطبيقة

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

X  

من اململكة املتحدة بشأن نظم  مقدَّمعرض إيضاحي  اململكة املتحدة٢٠١٤ -١٥
ئية: األنشطة والربامج املضطلع الفضاالقدرة النووية 

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

X  

ة من رئيس الفريق العامل عن مقدَّمورقة غري رمسية  اململكة املتحدة٢٠١٤ -١٦
اخلطوات التالية اليت ميكن للفريق العامل أن يتخذها 

 خطة العمل احلاليةجنازبعد إ

 X 

وفد اململكة املتحدة عن من  مقدَّمعرض إيضاحي  اململكة املتحدة٢٠١٤ -١٧
املعنون شروع امليف والرقابة حالة أنشطة األمان 

"Megawatt Highly Efficient Technologies for Space 

Power and Propulsion Systems for Long-duration 

Exploration Missions (MEGAHIT)) " تكنولوجيات
والدسر  الكهرباءالكفاءة لنظم ميغاواطية عالية 

األمد اخلاصة ببعثات االستكشاف الطويلة الفضائية 
متوله املفوضية  والذي)، "يغاهيتم"(مشروع 
الربنامج اإلطاري السابع للبحث يف سياق األوروبية 
 ةالتكنولوجيوالتنمية

X  
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 السنة

  /العضوالدولة 
 العنوان الكيان

 اهلدف

 (أ)باء )(أألف 

"جمموعة ، عنواهنا ة من اململكة املتحدةمقدَّمورقة  اململكة املتحدة٢٠١٥ -١٨
جتريبية من توصيات األمان بشأن تنفيذ باب 
األمان"  اإلرشادات املوجهة إىل احلكومات يف إطار

 A/AC.105/C.1/L.342انظر (
  )A/AC.105/C.1/2015/CRP.3و

 X 

عنوانه  ،من اململكة املتحدة مقدَّمعرض إيضاحي  اململكة املتحدة٢٠١٥ -١٩
: نظم القدرة النووية الفضائية"أنشطة وبرامج يف 

معلومات حمدثة عن األنشطة والربامج املضطلع هبا 
انظر يف اململكة املتحدة" (

A/AC.105/C.1/2015/CRP.5( 

X  

"التقدم ، عنوانه من الصني مقدَّمعرض إيضاحي  الصني٢٠١٥ -٢٠
  ستكشاف القمر"الالصيينالربنامجاحملرز يف

X  

ة من رئيس الفريق العاملمقدَّمورقة غرفة اجتماعات  اململكة املتحدة٢٠١٦ -٢١
املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

 Possible General Safetyعنواهنا "اخلارجي، 

Recommendations to implement the Safety 

Framework for Nuclear Power Source Applications 

in Outer Space"  األمان من حمتملة (توصيات عامة
أجل تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصادر 

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

 X 

عنواهنا ة من فرنسا، مقدَّمورقة غرفة اجتماعات  فرنسا٢٠١٦ -٢٢
"Proposal to 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)
ة يف املبادئ املتصلة باستخدام مصادر القدرة النووي

الفضاء اخلارجي اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف 
 كانون األول/ ١٤خ املؤرَّ ،٤٧/٦٨قرارها 
 )A/AC.105/C.1/2016/CRP.7()١٩٩٢ديسمرب

 X 
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 السنة

  /العضوالدولة 
 العنوان الكيان

 اهلدف

 (أ)باء )(أألف 

عنواهنا ، ة من الصنيمقدَّمورقة غرفة اجتماعات  الصني٢٠١٦ -٢٣
"Safety Practices of Space Nuclear Power Sources 

in China"  ممارسات األمان ذات الصلة مبصادر)
 القدرة النووية يف الصني)

)A/AC.105/C.1/2016/CRP.12( 

X  

    
  (أ) و(ب) أعاله. ٣يف الفقرة  ينخطة العمل الوارد هديفانظر   (أ)
 




