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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واخلمسون

        ٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٤-٣فيينا، 
مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

  الفضاء اخلارجي يف
  
، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٧٤/٨٢من قرار اجلمعية العامة  ١٠وفقا للفقرة   -١

، عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر ٢٠٢٠شباط/فرباير  ٣، املعقودة يف ٩١٥يف جلستها 
القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي، برئاســة ســام أ. هاربيســون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 

 وأيرلندا الشمالية).

العامل اهلدفني التاليني من خطة عمله املتعددة الســـــــنوات للفترة واســـــــتذكر الفريق   -٢
 ٢٠١٧، اليت اعتمــدهتــا اللجنــة الفرعيــة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســـــــني عــام ٢٠٢١-٢٠١٧

  ):A/AC.105/1138من املرفق الثاين بالوثيقة  ٩و ٨(الفقرتان 
ش -١اهلدف   صادر القدرة النووية يف ت سري تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات م جيع وتي

 الفضاء اخلارجي من خالل:

إتاحة فرصـــة للدول األعضـــاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظر يف   (أ)   
املشـــاركة يف تطبيقات ملصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء، أو شـــرعت يف ذلك، لتلخيص 

خططها الرامية إىل تنفيذ إطار األمان وما أحرزته حىت اآلن من تقدُّم وما واجهته ومناقشة 
  أو تتوقع مواجهته من حتديات يف تنفيذ ذلك اإلطار؛

إتاحة فرصـــــة للدول األعضـــــاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت متتلك   (ب)   
ض إيضــــاحية عن خربة يف جمال تطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء لتقدمي عرو

التحديات املســــــتبانة يف إطار الفقرة الفرعية (أ) أعاله، وعمَّا اكتســــــبته خالل بعثاهتا من 
  جتارب يف تنفيذ اإلرشادات الواردة يف إطار األمان.
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إجراء مناقشـــــــة داخل الفريق العامل حول أوجه التقدُّم املحقَّقة يف املعارف  -٢اهلدف   
يه من  لة واملمارســـــــات وما تنطوي عل إمكانات لتعزيز املحتوى التقين للمبادئ املتصــــــ

باســــتخدام مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي (املبادئ) ولتوســــيع نطاق تلك 
املبادئ، وذلك من خالل عروض إيضــــــاحية تقنية تقدمها الدول األعضــــــاء واملنظمات 

  احلكومية الدولية استنادا إىل أيٍّ مما يلي:
  ة يف تنفيذ املبادئ؛جتربتها العملي  (أ)    
معرفتها بأوجه التقدُّم يف العلوم والتكنولوجيا املتصــــــلة مبصــــــادر القدرة   (ب)   

  النووية يف الفضاء؛
معرفتها بالقواعد واملعايري واملمارســــات املقبولة دوليًّا فيما يتعلق بالوقاية   (ج)    

  من اإلشعاعات واألمان النووي.
شار الفريق العامل إىل أنَّه،  -٣ ضاحية  وأ وفقا خلطة عمله، فإنَّ من املتوقع أن يتلقى عروضا إي

، وأن يقرِّر ما إذا كان ينبغي متديد خطة العمل احلالية، ويف حال عدم متديدها، أن ٢٠٢٠يف عام 
يعدَّ مشـــروع تقرير يتضـــمَّن ملخصـــا للعروض اإليضـــاحية التقنية املقدَّمة والتحديات املســـتبانة يف 

  بيِّن أيضا التحسـينات املحتملـة على املحتـوى التقين للمبادئ ونطاقها.سياق خطة العمل، ويـ
واتَّفق الفريق العامل على أنَّ الغرض من إطار األمان هو تعزيز أمان تطبيقات مصـــــــادر   -٤

القدرة النووية يف الفضـــــاء، والحظ بارتياح تنفيذ إطار األمان من جانب عدد من الدول وواحدة 
ية الدولية؛ ودعا الفريق العامل الدول األعضـــــاء واملنظمات احلكومية الدولية من املنظمات احلكوم

  إىل أن تواصل تنفيذ إطار األمان، أو أن تبدأ يف تنفيذه.
شطة الفضائية املخطَّط   -٥ والحظ الفريق العامل حتقُّق عدد من أوجه التقدُّم يف املعارف واألن

  .٢٠٠٩هلا منذ اعتماد إطار األمان يف عام 
وقد ُعرضــــــت على الفريق العامل ورقة عمل بعنوان "حتليل أويل لكيفية إســــــهام املبادئ   -٦

املتصـــلة باســـتخدام مصـــادر الطاقة النووية يف الفضـــاء اخلارجي يف أمان تطبيقات مصـــادر القدرة 
)، من إعداد رئيس الفريق العامل بالتعاون مع ممثلني A/AC.105/C.1/L.378النووية يف الفضــــــاء" (

عن وفد فرنســـــا ووكالة الفضـــــاء األوروبية. وقد ناقش الفريق العامل هذه الورقة وقدَّم عددا من 
اآلراء والتوصــيات. والحظ الفريق العامل أيضــا أنَّ املشــاركني يف إعداد الورقة ســينقِّحون حمتواها 

 املدخالت املقدَّمة من أعضـــــاء الفريق العامل، بغية تقدمي نســـــخة اســـــتنادا إىل ٢٠٢٠خالل عام 
  .٢٠٢١منقَّحة منها يف الدورة املقبلة للجنة الفرعية يف عام 

  أعاله، فإن الفريق العامل: ٦وفيما يتعلق بورقة العمل املشار إليها يف الفقرة   -٧
اســـتخدام مصـــادر ناقش ما إذا كانت الديباجة واملبادئ األحد عشـــر املتصـــلة ب  (أ)  

القدرة النووية يف الفضــــاء اخلارجي قد أســــهمت يف حتقيق األمان أثناء مراحل تصــــميم تطبيقات 
مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء، وتطوير تلك التطبيقات وتنفيذها وتشــغيلها وكذلك بعد انتهاء 

  خدمتها، وكيفية ذلك؛
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ــ  (ب)   ــتخدام مص ــار إىل أنَّ بعض املبادئ املتصــلة باس ضــاء فادر القدرة النووية يف الأش
  اخلارجي هلا أثر عملي على اجلوانب املتصلة باألمان يف تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء؛ 

، حتقَّقت أوجه تقدُّم ١٩٩٢أشــــار أيضــــا إىل أنَّه منذ اعتماد تلك املبادئ يف عام   (ج)  
ري املقبولة دوليا املتَّصــلة بأمان تطبيقات كبرية يف املعارف واملمارســات، وكذلك يف القواعد واملعاي

  مصادر القدرة النووية.
  ونظر الفريق العامل أيضا، يف جلساته غري الرمسية، فيما يلي:   -٨

ورقة غري رمسية أعدَّها وفد الواليات املتحدة األمريكية بشــــــأن العملية املحدَّثة   (أ)
طالق النظم النووية الفضائية. وخلصت الورقة والواعية باملخاطر املستخدمة يف الواليات املتحدة إل

إىل أنَّ الســياســة املتَّبعة يف الواليات املتحدة، والواردة يف املذكِّرة الرئاســية بشــأن إطالق املركبات 
، تتماشــى مع ٢٠١٩آب/أغســطس  ٢٠الفضــائية املحتوية على نظم نووية فضــائية، الصــادرة يف 

اليات املتحدة ُبنية تتيح هلا ما يلي: ضمان االمتثال لسياسات روح املبادئ وإطار األمان، وتوفر للو
األمان؛ واســتحداث العمليات الرامية إىل الوفاء باملتطلبات واألهداف األســاســية املتصــلة باألمان؛ 

  ويف هناية املطاف، حتقيق األمان يف استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء؛ 
وفد اململكة املتحدة بشـــــــأن خطط البحث  عرض إيضـــــــاحي غري رمسي قدَّمه  (ب)  

  والتطوير يف جمال تكنولوجيات القدرة النووية يف الفضاء؛ 
ورقة غري رمسية أعدَّها وفد االحتاد الروســـــي بشـــــأن تطبيق بلده العملي للمبادئ   (ج)  

اردة يف وإطار األمان. وخلصت الورقة إىل أنَّ النهج املتَّبع يف االحتاد الروسي يراعي التوصيات الو
ــــــتخدام اآلمن ملصــــــادر القدرة النووية  إطار األمان، ويتوافق مع املبادئ واملعايري املتصــــــلة باالس

  املنصوص عليها يف املبادئ.
أعاله ســُتوضــع يف  ٨وُأبلغ الفريق العامل بأنَّ الورقات غري الرمسية املشــار إليها يف الفقرة   -٩

ــــــتقدَّم إىل األمانة حبلول ، بغية إتاحتها يف الدورة ٢٠٢٠هناية آذار/مارس  صــــــيغتها النهائية وس
  . ٢٠٢٠والستني للجنة يف حزيران/يونيه  الثالثة
  :أعاله ٨يف الفقرة  وفيما يتعلق بالورقتني غري الرمسيتني والعرض اإليضاحي املشار إليهم  -١٠

اردة يف إطار األمان، يوفر أنَّ تطبيق املبادئ، وكذلك التوصــــيات العملية الوُرئي   (أ)  
أدوات كافية للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تســـــعى إىل ضـــــمان حتقيق األمان يف تطوير 

  مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي واستخدامها؛ 
أنَّ تنفيذ املتطلبات الدولية والوطنية يتيح الفرصــة لالســتخدام اآلمن ملصــادر ُرئي   (ب)  

يف مجيع مراحل دورة حياة املركبات الفضــــائية، أثناء التشــــغيل العادي ويف حاالت  القدرة النووية
  الطوارئ على السواء؛ 

ـــاول أعمـــال البحـــث والتطوير املخطَّط هلـــا يف جمـــال ُرئي   (ج)   ـــادئ مل تتن أنَّ املب
تكنولوجيات القدرة النووية يف الفضــــــاء، أي القدرة الســــــطحية االنشــــــطارية، والدفع احلراري، 

  وتطبيقات االندماج، وأنَّ املبادئ ال توفر الوضوح فيما يتعلق هبذه التكنولوجيات؛
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أنَّ أهداف األمان واإلرشـــــــادات الواردة يف املبادئ قد ُبيِّنت بالكامل يف ُرئي   (د)  
إرشــادات التنفيذ الواردة يف اإلطار التكميلي بشــأن األمان، وأنَّ هاتني الوثيقتني توفران معا للدول 

ت احلكومية الدولية إرشــادات كافية وأســاســا ســليما لتطوير القدرة النووية يف الفضــاء أو واملنظما
اســتخدامها. وباإلضــافة إىل ذلك، ال يزال تنفيذ مبادئ األمان بصــورة أعم يتيح حتقيق أوجه تقدُّم 
 يف املعارف واملمارســــات هبدف زيادة تعزيز ســــياســــة األمان النووي يف الفضــــاء، ومن مثَّ، تعزيز

  الغرض املنشود من املبادئ فيما يتعلق باألمان؛
أنَّ بعض املبادئ ال تســــــهم يف أمان تطبيقات مصــــــادر القدرة النووية يف ُرئي   (هـ)  

  قد يكون لبعضها أثر سليب غري مقصود على أمان هذه التطبيقات.  الفضاء، بل
مع أخذ اآلراء املعرب واتَّفق الفريق العامل، استنادًا إىل ما أجراه من مناقشات مفصَّلة و  -١١

عنها أعاله بعني االعتبار، على أنَّ هناك جمموعة من اخليارات املمكنة فيما يتصـــــــل بالنظر يف 
من خطة  ٢التحســـــينات املحتملة على املحتوى التقين للمبادئ ونطاقها، مبا يتســـــق مع اهلدف 
ذه اخليارات عمل الفريق العامل. وســــــيلزم االضــــــطالع مبزيد من العمل بغية توفري شــــــرح هل

ل إىل توافق يف اآلراء هبذا الشـــأن يف التقرير النهائي الذي ســـيقدَّم إىل  ومناقشـــتها هبدف التوصـــُّ
 .٢٠٢١عام   اللجنة الفرعية يف

  واتَّفق الفريق العــامــل على أنَّــه ســــــيكون من الضــــــروري عقــد اجتمــاع يف فترة مــا   -١٢
ضــــــمن خطة عمل الفريق العامل  ٢٠٢٠بني الدورات بغية االضــــــطالع باملهام املحدَّدة لعام 

إىل  ١٧املتعددة الســــنوات. ويف هذا الصــــدد، اتَّفق الفريق العامل على االجتماع يف الفترة من 
، على هامش الدورة الثالثة والستني للجنة، وطلب إىل األمانة تيسري ٢٠٢٠  يونيه حزيران/ ١٩

  ذلك االجتماع.
  شباط/فرباير.[…] ، املعقودة يف […]جلسته  واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف  -١٣

 

  


