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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  السلمية يف األغراض

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة الثانية واخلمسون

        ٢٠١٥شباط/فرباير ١٣- ٢فيينا، 
مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

    الفضاء اخلارجي يف
فرباير شـباط/  ٢، املعقودة يف ٨١٥جلستها  قنية يفعاودت اللجنة الفرعية العلمية والت  -١

ــة يف الفضــاء اخلــارجي     ٢٠١٥ ، َعقْــد فريقهــا العامــل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة النووي
  برئاسة سام أ. هاربيسون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية).  

، ٢٠١٥-٢٠١٠لسنوات للفتـرة  واستذكر الفريق العامل هدفَْي خطة عمله املتعددة ا  -٢
مـن املرفـق    ٧(الفقـرة   ٢٠١٠اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا السـابعة واألربعـني، عـام     

)، واليت مّددهتا اللجنة الفرعية يف دورهتـا احلاديـة واخلمسـني، يف    A/AC.105/958الثاين بالوثيقة 
  )، ومها:A/AC.105/1065 وثيقةمن املرفق الثاين بال 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         

لقـدرة النوويـة   احلكومية الدولية، وخصوصاً تلك اليت تفكِّر يف املشاركة يف تطبيقـات ملصـادر ا  
  الفضاء اخلارجي أو شرعت يف ذلك؛ يف

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

ــا.      ــا ومساهت ــد أهــداف تلــك األعمــال ونطاقه ــة يف الفضــاء، وحتدي وتتطلَّــب أيُّ أعمــال   النووي
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إضافية من هذا القبيل موافقة اللجنـة الفرعيـة، وُيحـَرص لـدى اسـتحداثها علـى إيـالء االعتبـار         
  ب للمبادئ واملعاهدات ذات الصلة.الواج
 وأحاط الفريق العامل علما بالورقات والعروض اإليضاحية اليت عرضـت علـى اللجنـة     -٣

  الفرعية، وناقشها، وهي كما يلي:
جمموعة جتريبية من توصـيات األمـان   "مة من اململكة املتحدة بعنوان رقة مقدَّو  (أ)  

 (الوثيقتــــان" إطــــار األمــــان" بشــــأن تنفيــــذ بــــاب اإلرشــــادات املوجَّهــــة إىل احلكومــــات يف
A/AC.105/C.1/L.342 وA/AC.105/C.1/2015/CRP.3؛(  

وويـة الفضـائية:   م من اململكة املتحدة بعنـوان "نظـم القـدرة الن   عرض إيضاحي مقدَّ  (ب)  
  )؛A/AC.105/C.1/2015/CRP.5مستجدات بشأن األنشطة والربامج يف اململكة املتحدة" (الوثيقة 

 الصـيين  ملشـروع ام مـن الصـني بعنـوان "التقـدم احملـرز يف      عرض إيضاحي مقـدَّ   (ج)  
  ".ستكشاف القمراباملتعلق 

ملشـار  ا اإليضـاحية  وواصل الفريق العامل، يف اجتماعاته غري الرمسية، مناقشة العـروض   -٤
، Chang’e-3 أعاله، مبا يف ذلك إجراء مناقشـة إلدارة أمـان اجلسـم الفضـائي     ٣إليها يف الفقرة 

، والــذي اســتخدم وحــدات ٢٠١٣كــانون األول/ديســمرب  ٢الــذي أطلقتــه الصــني بنجــاح يف 
  ارة أثناء الليل يف القمر.تدفئة تعمل بالنظائر املشعة من أجل احلفاظ على درجة احلر

فريق العامل األنشطة التالية اليت ميكن االضـطالع هبـا مـن أجـل زيـادة تعزيـز       وناقش ال  -٥
  مصادر القدرة النووية يف الفضاء:األمان لدى استحداث واستخدام تطبيقات 

  األعضاء بشأن تنفيذ إطار األمان؛إجراء دراسة استقصائية فيما بني الدول   (أ)  
اء ذات اخلـربة يف تطبيقـات مصـادر    دولة واحدة أو أكثر من الدول األعضقيام   (ب)  

إعداد وثيقة تقنية، ورمبا بالتعاون مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة،      ب القدرة النووية يف الفضاء
  ة النووية يف الفضاء؛ز على حتقيق األمان من الناحية العملية يف تطبيقات مصادر القدرتركِّ

اخلـربة يف تطبيقـات مصـادر    تلقّي عروض إيضاحية من الـدول األعضـاء ذات     (ج)  
دة يف ســياق تنفيــذ القــدرة النوويــة يف الفضــاء بشــأن اخلــربات الــيت اكتســبتها مــن بعثــات حمــدَّ   

حتقيـق الغـرض املنشـود مـن املبـادئ املتصـلة باسـتخدام        يف إطار األمان والواردة يف رشادات اإل
  قدرة النووية يف الفضاء اخلارجي.مصادر ال

فق الفريق العامل على عقـد مـؤمتر عـن بعـد يف مـا بـني الـدورتني يف حزيران/يونيـه         واتَّ  -٦
، من أجل مجع معلومات إضافية بغية مواصلة تطـوير األنشـطة احملتملـة املشـار إليهـا يف      ٢٠١٥
  الثالثة واخلمسني للجنة الفرعية.أعاله، وتيسري إعداد مشروع تقريره أثناء الدورة  ٥الفقرة 
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مــن املهــم أن يقــوم الفريــق العامــل بعملــه    عــن رأي مفــاده أنَّالوفــود  بعــضعــرب أو  -٧
اهلــادف إىل تعزيــز أمــان مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء، آخــذا يف اعتبــاره أمهيــة إشــراف     

، وأمهية اسـتدامة أنشـطة الفضـاء اخلـارجي يف     وتسجيلها الدول على أنشطتها الفضائية الوطنية
وذهبـت الوفـود الـيت أعربـت عـن ذلـك       . يـاة البشـرية والبيئـة   األمـد البعيـد، وضـرورة محايـة احل    

مصـادر القـدرة النوويـة يف    الرأي أيضـا إىل أنـه ينبغـي أن تراعـى اجلوانـب القانونيـة السـتخدام        
  لفرعية العلمية والتقنية واللجنة الفرعية القانونية.بالتعاون الوثيق بني اللجنة ا الفضاء اخلارجي

وأعرب بعض الوفود عـن رأي مفـاده أنـه ال يـزال مـن املهـم للفريـق العامـل أن ينجـز            -٨
عمله بشأن تيسري تنفيذ إطار األمان، وفقا لألهـداف املرسـومة يف خطـة عملـه املشـار إليهـا يف       

لنطـاق عملــه ليشـمل جمــاالت تتناوهلـا بنــود     توسـيع حمتمــل  أعــاله، قبـل النظــر يف أيِّ  ٢الفقـرة  
  أخرى من جدول أعمال اللجنة وجلنتيها الفرعيتني.

الفريــق العامــل املتعــددة  عمــل أهــداف خطــة وأعــرب بعــض الوفــود عــن رأي مفــاده أنَّ -٩
السنوات ينبغي أن تتسـق مـع القـانون الـدويل وميثـاق األمـم املتحـدة ومعاهـدات األمـم املتحـدة           

معاهدة املبادئ املنظمة ألنشـطة الـدول يف ميـدان    بالفضاء اخلارجي، وخصوصا ومبادئها املتعلقة 
  .استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

مجيع الدول األعضاء ينبغي أن تشـارك يف اختـاذ    وأعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أنَّ -١٠
حديات املرتبطة بتطبيق مصادر القدرة النووية يف الفضاء وإطـار  القرارات ويف حتديد املسائل والت

من شأن ذلك أن يضمن جناح تنفيذ خطة العمل. وذهـب ذلـك الوفـد أيضـا إىل أنـه       األمان وأنَّ
  وافقة تامة من اللجنة الفرعية.ملينبغي أن ختضع مجيع قرارات الفريق العامل 

أنه ُحـرص علـى اتبـاع خطـة العمـل املتعـددة       وأعرب رئيس الفريق العامل عن رأي مفاده  - ١١
الدعوات قد وجِّهـت   ر بأنَّالسنوات وعلى ضمان الشفافية يف مجيع مداوالت الفريق العامل، وذكَّ

  إىل مجيع الدول األعضاء واملراقبني الدائمني حلضور مداوالت الفريق العامل غري الرمسية.
ها األمانة على شـبكة اإلنترنـت والـيت    وأحاط الفريق العامل علما بالصفحة اليت تتعهَّد -١٢

تتضــمن الورقــات والعــروض اإليضــاحية التقنيــة، جبميــع اللغــات الرمسيــة لألمــم املتحــدة، الــيت    
قـــــــدِّمت إىل الفريـــــــق العامـــــــل منـــــــذ أن اعتمـــــــدت اللجنـــــــة إطـــــــار األمـــــــان (انظـــــــر 

www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/stsc/wgnps/index.html.(  
..] شـباط/فرباير  ...] املعقـودة يف [ .امـل هـذا التقريـر يف جلسـته [    اعتمد الفريـق الع و -١٣

٢٠١٥.  
 


