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 اخلارجي الفضاء استخدام جلنة
 السلمية األغراض يف

 والتقنية العلمية الفرعية اللجنة
 واخلمسون الرابعة الدورة

   ٢٠١٧ فرباير/شباط ١٠ - يناير/الثاين كانون ٣٠فيينا،
 النووية القدرة مصادر باستخدام املعين العامل الفريق تقرير مشروع  

   اخلارجي الفضاء يف
 املعقـودة  ،٨٥٥ جلستها يف الفرعية ةُاللجن عاودت ،٧١/٩٠ العامة اجلمعية بقرار عمالً -١
 الفضـاء  يف النوويـة  القدرة مصادر باستخدام املعين العامل فريقها دعق الثاين/يناير، كانون ٣٠ يف

 .)الشمالية يرلنداأو العظمى لربيطانيا املتحدة (اململكة هاربيسون أ. سام برئاسة اخلارجي

 ،٢٠١٥-٢٠١٠ للفتـرة  السـنوات  املتعـددة  عملـه  خطـة  هـديف  العامـل  الفريـق  واستذكر -٢
 الثاين املرفق من ٧ (الفقرة ٢٠١٠ عام واألربعني، السابعة دورا يف الفرعية اللجنة اعتمدا اليت

 عـــام يف واخلمســـني، احلاديـــة دورـــا يف الفرعيـــة اللجنـــة دادمـــ مث )،A/AC.105/958 بالوثيقـــة
 ا:ومه )،A/AC.105/1065 بالوثيقة الثاين املرفق من ٩ (الفقرة ٢٠١٧ عام حىت ،٢٠١٤

 يف النوويــة القــدرة مصــادر بتطبيقــات اخلــاص األمــان إطــار تنفيــذ وتيســري تعزيـز  )(أ 
 واملنظمــات األعضــاء الــدول تواجههــا الــيت التحــديات عــن معلومــات بتــوفري اخلــارجي، الفضــاء

 يف النوويـة  القـدرة  ملصـادر  تطبيقات يف املشاركة يف تفكر اليت تلك وخصوصاً الدولية، احلكومية
 ذلك؛ يف شرعت اليت أو اخلارجي الفضاء

 العامـل  الفريـق  ـا  يضـطلع  أن يحتمل إضافية أعمال ألي التقنية املواضيع حتديد (ب) 
 يف النوويــة القــدرة مصــادر تطبيقــات واســتخدام اســتحداث لــدى األمــان تعزيــز زيــادة أجــل مــن

 هـذا  مـن  إضـافية  أعمـال  أي وتتطلـب  .ومساـا  ونطاقهـا  األعمـال  تلـك  أهـداف  وحتديـد  الفضاء،
 للمبـادئ  الواجـب  االعتبـار  إيـالء  علـى  اسـتحداثها  لـدى  صويحـر  الفرعيـة،  اللجنة موافقة القبيل

 الصلة. ذات واملعاهدات

http://undocs.org/ar/A/RES/71/90
http://undocs.org/ar/A/AC.105/958
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1065
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 ي:يل ما العامل الفريق على معروضاً كانو -٣

 النوويـة  القـدرة  مصـادر  بتطبيقـات  اخلـاص  األمان إطار تنفيذ عن تقريرٍ مشروع (أ) 
 مســـتقبالً ـــا االضـــطالع ميكـــن الـــيت األعمـــال بشـــأن عامـــة وتوصـــيات اخلـــارجي، الفضــاء  يف
)A/AC.105/C.1/L.359؛( 

 الفضـاء  يف النوويـة  القـدرة  مصـادر  بتطبيقـات  يتعلـق  فيما األمان بشأن توصيات (ب) 
 .A/AC.105/C.1/L.360)( اخلارجي

 يتعلــق فيمــا األمــان بشــأن "توصــيات بعنــوانإيضــاحي  بعــرضٍ علمــاً العامــل الفريــق وأحــاط -٤
 .املتحدة اململكة ممثلُ الفرعية اللجنة أمام قدمه اخلارجي"، الفضاء يف النووية القدرة مصادر بتطبيقات

ــل -٥ ــق وواصـ ــل، الفريـ ــاً العامـ ــة وفقـ ــه خلطـ ــددة عملـ ــنوات، املتعـ ــر السـ ــة يف النظـ  الوثيقـ
A/AC.105/C.1/L.359، مصــادر بتطبيقــات اخلــاص األمــان إطــار تنفيــذ حالــة عــن تقريــره وأعــد 

 املستقبل. يف األعمال بشأن هوتوصيات اخلارجي، الفضاء يف املستخدمة النووية القدرة

 اللجنــة علــى التوصــيات وكــذلك النهائيــة صــيغته يف املوضــوعو املعــدل التقريــر وعــرض -٦
 أن األمانـة  إىل العامـل  الفريـق  وطلب .)A/AC.105/C.1/2017/CRP.23( اجتماع ورقة يف الفرعية
 للوثيقـة  تنقيحـاً  بوصـفها  تلـك  االجتمـاع  ورقـة  احلاليـة،  الفرعيـة  اللجنـة  دورة بعـد  مباشـرةً  تتيح،

A/AC.105/C.1/L.359، املتحدة لألمم الرمسية اللغات جبميع. 

 بـالفرص  علمـاً  اإلحاطـة  وبعـد  ،احلاليـة  السـنوات  املتعددة العمل خطة نتائج إىل واستناداً -٧
 العامـل  الفريـق  لصـ تو الفضـائية،  النوويـة  القـدرة  مصادر استخدام يف األمان تعزيز لزيادة املمكنة

 ة:التالي التوصيات بشأن اآلراء يف توافقٍ إىل

 لذلك: الالزمة الفرص وإتاحة يلي، ما على تشجيعال تواصل أن الفرعية للجنة ينبغي (أ) 

 البعثات يف املشاركة الدولية احلكومية واملنظمات اللجنة يف األعضاء الدول قيام ‘١‘ 
 يف تنظــر أو تعتــزم الــيت أو الفضــاء، يف ويــةالنو القــدرة مصــادر تطبيقــات تســتخدم الــيت

 التحـديات  وبتحديـد  األمان، إطار تنفيذ يف مٍدتق من حترزه عما باإلبالغ فيها، املشاركة
 األمان؛ إطار تنفيذ يف املكتسبة والتجارب املواجهة

ــام ‘٢‘  ــدول قي ــة يف األعضــاء ال ــات اللجن ــة واملنظم ــة احلكومي ــيت الدولي ــديها ال ــةٌ ل  جترب
ــتخدام يف ــادر اسـ ــدرة مصـ ــة القـ ــاء يف النوويـ ــم الفضـ ــات بتقاسـ ــة املعلومـ ــدي املتعلقـ  بالتصـ

 التحديات؛ لتلك

 القـدرة  مصـادر  تطبيقـات  يف جتربـةٌ  لـديها  الـيت  اللجنـة  يف األعضـاء  الـدول  تقدمي ‘٣‘ 
 تنفيـذ  يف جتـارب  مـن  بعثاـا  خـالل  مـن  اكتسـبته  ملـا  إيضاحية عروضاً الفضاء يف النووية

ــواردة اإلرشــادات ــان إطــار يف ال ــق ويف األم ــن املنشــود الغــرض حتقي ــادئ م  املتصــلة املب
 اخلارجي. الفضاء يف النووية القدرة مصادر باستخدام

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.359
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.360
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.359
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.359
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/2017/CRP.23
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.359
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.359
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 احلكوميــة واملنظمــات اللجنــة يف األعضــاء للــدول تتــيح أن الفرعيــة للجنــة ميكـن  (ب) 
 املعــارف يف التقــدم أوجــه تتنــاول الــيت العامــل الفريــق مناقشــات يف املشــاركة فرصــة الدوليــة

 باســتخدام املتصــلة للمبــادئ الــتقين احملتــوى لتعزيــز إمكانــات مــن عليــه تنطــوي ومــا واملمارســات
 املبادئ. تلك نطاق ولتوسيع اخلارجي الفضاء يف النووية القدرة مصادر

 مـع  التوصـيات،  هـذه  تتضـمن  السـنوات  متعـددة  جديـدةً  عمل ةَخط العامل الفريق دوأع -٨
 :التاليني اهلدفني حتديد

 خالل: من األمان إطار تنفيذ وتيسري تشجيع  -١ اهلدف

 املشاركة يف تنظر اليت الدولية احلكومية واملنظمات األعضاء لدولل إتاحة فرصة (أ) 
 خططهـا  ومناقشـة  لتلخـيص  ،ذلـك  يف شـرعت  أو ،الفضاء يف النووية القدرة ملصادر تطبيقات يف

 مـن  مواجهتـه  تتوقـع  أو واجهتـه  وما تقدم من اآلن حىت أحرزته وما األمان إطار تنفيذ إىل الرامية
 اإلطار؛ ذلك تنفيذ يف حتديات

 يف خـربةً  متتلـك  الـيت  الدوليـة  احلكوميـة  واملنظمـات  األعضاء لدولل فرصة إتاحة (ب) 
 املسـتبانة  التحـديات  عـن  إيضاحية عروض لتقدمي الفضاء يف النووية القدرة مصادر تطبيقات جمال

 اإلرشـادات  تنفيـذ  يف جتـارب  مـن  بعثاـا  خـالل  اكتسبته اموع ،أعاله (أ) الفرعية الفقرة إطار يف
  األمان. إطار يف الواردة

 ومـا  واملمارسـات  املعـارف  يف لتقدما أوجه حول العامل الفريق داخل مناقشة إجراء  -٢ اهلدف
 النوويـة  القدرة مصادر باستخدام املتصلة للمبادئ التقين احملتوى لتعزيز إمكانات من عليه تنطوي

ــادئ تلــك نطــاق ولتوســيع اخلــارجي الفضــاء يف  عــروض إىل االســتماع خــالل مــن، وذلــك املب
 إىل: استناداً الدولية احلكومية واملنظمات األعضاء الدول تقدمها تقنية إيضاحية

 أو املبادئ؛ تنفيذ يف العملية جتربتها (أ) 

 النووية القدرة مبصادر املتصلة والتكنولوجيا العلم جمال يف التقدم بأوجه معرفتها (ب) 
 أو الفضائية؛

 مــن ايــةبالوق يتعلــق فيمــا دوليــا املقبولــة واملمارســات واملعــايري بالقواعــد معرفتــها (ج) 
 .النووي واألمان اإلشعاعات

 طريـق  عـن  اهلـدفني  هـذين  بلـوغ  علـى  العمـل  يف قُـدماً  املُضـي  علـى  العامـل  الفريق اتفقو -٩
 :٢٠٢١ عام إىل ٢٠١٧ عام من املمتدة للفترة التالية العمل خطة تنفيذ

 بعـد  عـن  مـؤمترات  عقـد  خـالل  مـن  الدورات بني ما فترة يف بأعمال االضطالع ٢٠١٧
 إطـار  يف تنفذ وفس اليت لألنشطة التحضري بغية االقتضاء، حسب واجتماعات،

 واملنظمات اللجنة يف األعضاء الدول تدعو بأن األمانة إىل والطلب العمل. خطة
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 اًعروضـ  ،٢٠١٧ نيسـان/أبريل  أقصـاه  موعـد  يف ،إىل أن تقـدم  الدوليـة  احلكومية
 العمل. خطة من الثاين و/أو األول للهدف طبقاً تقنية إيضاحية

 .٢٠١٧ عـام  يف املوجهـة  للـدعوة  اسـتجابةً  تقنيـة اإليضـاحية ال  عروضال تلقِّي ٢٠١٨
 الفرعيـة  اللجنـة  إىل العامل الفريق يقدمه وفس الذي التقرير يتضمن وسوف

 ينبغــي ملــا حتديــداً و(ب) التقنيــة؛ اإليضــاحية للعــروض ملخصــاً (أ) يلــي: مــا
 يف تقـدمها  أن املزمـع  اإليضـاحية  العـروض  سياق يف مهمة حتديات من تناوله

 يف جتربـةٌ  لديها اليت الدولية احلكومية واملنظمات األعضاء الدولُ ٢٠١٩ عام
 للمناقشــات ملخصــاً و(ج) الفضــاء؛ يف النوويــة القــدرة مصــادر تطبيقــات

ــة املتعلقــة ــز بإمكاني ــوى تعزي ــتقين احملت ــادئ ال ــه نطاقهــا. وتوســيع للمب  وتوجي
 احلكوميـة  واملنظمـات  اللجنـة  يف األعضاء الدول تدعو بأن األمانة إىل الطلب
 إيضاحية اًعروض ،٢٠١٨ نيسان/أبريل أقصاه موعد يف ،إىل أن تقدم الدولية

 العمل. خطة من الثاين و/أو األول للهدف طبقاً تقنية

ــي ٢٠١٩ ــروضال تلقِّ ــةال يضــاحيةاإل ع ــاتا مبقتضــى تقني ــام املتخــذة نفســها لترتيب  لع
ــر يتضــمن وســوف .٢٠١٨ ــذي التقري ــه وفســ ال ــق يقدم ــل الفري  إىل العام
ــة ــة اللجنــ ــا الفرعيــ ــي: مــ ــاً (أ) يلــ ــروض ملخصــ ــاحية للعــ ــة؛ اإليضــ  التقنيــ
ــا حتديـــداً و(ب) ــه ينبغـــي ملـ ــة حتـــديات مـــن تناولـ ــياق يف مهمـ  العـــروض سـ

ــع اإليضــاحية ــدمها أن املزم ــام يف تق ــدول ٢٠٢٠ ع  واملنظمــات األعضــاء ال
 يف النوويــة القــدرة مصــادر تطبيقــات يف جتربــةٌ لــديها الــيت الدوليــة احلكوميــة
 الــتقين احملتــوى تعزيــز بإمكانيــة املتعلقــة للمناقشــات ملخصــاً و(ج) الفضــاء؛
ــادئ ــا. وتوســيع للمب ــه نطاقه ــب وتوجي ــة إىل الطل ــأن األمان ــدعو ب ــدول ت  ال
ــة يف األعضــاء ــات اللجن ــة واملنظم ــة احلكومي ــدم الدولي ــد يف ،إىل أن تق  موع

ــة إيضــاحية اًعروضــ ،٢٠١٩ نيســان/أبريل أقصــاه ــاً تقني  األول للهــدف طبق
 العمل. خطة من الثاين و/أو

ــي ٢٠٢٠ ــروضال تلقِّ ــةال يضــاحيةاإل ع ــاتا مبقتضــى تقني ــام املتخــذة نفســها لترتيب  لع
 عـدم  حـال  ويف احلالية، العمل خطة متديد ينبغي كان إذا ما وتقرير .٢٠١٩

 التقنيـة  اإليضـاحية  للعـروض  ملخصـاً  يتضـمن  تقريـر  مشـروع  إعداد متديدها،
 احملتملـة  التحسـينات  ويـبني  العمل، خطة سياق يف احملددة وللتحديات املقدمة
 .ونطاقها ةالتقني املبادئ حملتوى

 للتقرير. النهائية الصيغة وضعينبغي ف العمل، خطة متديد عدم حال يف ٢٠٢١
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 تـدعو  أن األمانـة  إىل العامـل  الفريق طلب اجلديدة، السنوات املتعددة العمل خلطة ووفقاً -١٠
 أقصـــاه موعـــد يف ،إىل أن تقـــدم الدوليـــة احلكوميـــة واملنظمـــات اللجنـــة يف األعضـــاء الـــدول

 العمل. خطة من الثاين و/أو األول للهدف طبقاً تقنية إيضاحية اًعروض ،٢٠١٧ نيسان/أبريل

 ،األمريكيـة  املتحـدة  الواليات من فالديبو ب. يان عن حزنه لوفاة العامل الفريق وأعرب -١١
 ل.العام الفريق أعمال يف طويلٍ ألمد ساهم الذي
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