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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
  يف األغراض السلمية

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السادسة واخلمسون

        ٢٠١٩شباط/فرباير  ٢٢-١١فيينا، 
مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

    الفضاء اخلارجي  يف
، ٨٩٥، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف جلستها ٧٣/٩١عمًال بقرار اجلمعية العامة   -١

شـــباط/فرباير، عقد فريقها العامل املعين باســـتخدام مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء  ١١املعقودة يف 
  سون (اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).اخلارجي برئاسة سام أ. هاربي

عددة الســـــــنوات للفترة  -٢ تاليني من خطة عمله املت هلدفني ال مل ا عا تذكر الفريق ال  واســـــــ
 ٨  نا(الفقرت ٢٠١٧اليت اعتمدهتا اللجنة الفرعية يف دورهتا الرابعة واخلمســــني، عام  ،٢٠٢١-٢٠١٧

  ):A/AC.105/1138من املرفق الثاين بالوثيقة  ٩و
تشـــــجيع وتيســـــري تنفيذ إطار األمان اخلاص بتطبيقات مصـــــادر القدرة النووية يف  -١اهلدف   

  الفضاء اخلارجي من خالل:
ية اليت تنظر   (أ)     لدول ية ا لدول األعضـــــــاء واملنظمات احلكوم حة فرصـــــــة ل تا إ

تطبيقات ملصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء، أو شـــرعت يف ذلك، لتلخيص املشـــاركة يف   يف
ومناقشـــــــة خططها الرامية إىل تنفيذ إطار األمان وما أحرزته حىت اآلن من تقدُّم وما واجهته 

  تتوقع مواجهته من حتديات يف تنفيذ ذلك اإلطار؛  أو
ليت متتلك خربًة إتاحة فرصــــة للدول األعضــــاء واملنظمات احلكومية الدولية ا  (ب)    

جمال تطبيقات مصــــادر القدرة النووية يف الفضــــاء لتقدمي عروض إيضــــاحية عن التحديات   يف
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املســــتبانة يف إطار الفقرة الفرعية (أ) أعاله، وعمَّا اكتســــبته خالل بعثاهتا من جتارب يف تنفيذ 
  اإلرشادات الواردة يف إطار األمان.

عامل حول أوجه التقدم يف املعارف واملمارســـــــات إجراء مناقشـــــــة داخل الفريق ال -٢اهلدف   
تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز املحتوى التقين للمبادئ املتصــلة باســتخدام مصــادر القدرة   وما

النووية يف الفضاء اخلارجي ولتوسيع نطاق تلك املبادئ، وذلك من خالل االستماع إىل عروض 
  احلكومية الدولية استنادًا إىل أيٍّ مما يلي: إيضاحية تقنية تقدمها الدول األعضاء واملنظمات

  جتربتها العملية يف تنفيذ املبادئ؛  (أ)    
معرفتها بأوجه التقدم يف جمال العلم والتكنولوجيا املتصــــــلة مبصــــــادر القدرة   (ب)    

  الفضائية؛  النووية
اية معرفتها بالقواعد واملعايري واملمارســـــــات املقبولة دوليًّا فيما يتعلق بالوق  (ج)    

  اإلشعاعات واألمان النووي.  من
يصـــادف الذكرى الســـنوية العاشـــرة العتماد  ٢٠١٩عام  نَّواســـتذكر الفريق العامل أيضـــا أ  -٣

، إلطار األمان. ٢٠٠٩اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف دورهتا الســادســة واألربعني يف شــباط/فرباير 
ا ذلك اإلطار الحقًا من جانب جلنة الوكالة واســـــــتذكر الفريق العامل كذلك املوافقة اليت حظي هب

ية مبعايري األمان، يف اجتماعها اخلامس والعشـــــــرين املنعقد يف نيســـــــان/ لذرية املعن قة ا ية للطا لدول  ا
  . ويف ذلك الصدد، فإن الفريق العامل:٢٠٠٩  أبريل

لنووية الغرض من إطار األمان هو تعزيز أمان تطبيقات مصـــادر القدرة ا نَّأشـــار إىل أ  (أ)  
لدول وواحدة من املنظمات  ياح تنفيذ إطار األمان من جانب عدد من ا يف الفضـــــــاء، والحظ بارت

  احلكومية الدولية؛ 
  أشار أيضًا إىل قيمة وأمهية تنفيذ إطار األمان؛   (ب)  
من خطة العمل املتعددة الســـــنوات احلالية،  ١الحظ بارتياح أنه بعد النظر يف اهلدف   (ج)  

ل األعضـــــــاء واملنظمات احلكومية الدولية حىت اآلن أي حتديات يف تنفيذ إطار األمان مل تعترض الدو
  تتطلب إجراء تعديالت عليه أو إضافات إليه؛

إطار األمان يوفر مجيع املعلومات الضـــرورية املتعلقة بالتحديات اليت تواجهها  نَّرأى أ  (د)  
  ام اآلمن ملصادر القدرة النووية يف الفضاء؛الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية يف االستخد

دعا الدول األعضــــاء واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تواصــــل تنفيذ إطار األمان،   )(ه  
  أن تبدأ يف تنفيذه.  أو
وكان معروضـــا على الفريق العامل ورقة اجتماع معنونة "تنفيذ اإلرشـــادات املنصـــوص عليها   -٤
قات مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي للبعثات الفضــائية لوكالة إطار األمان اخلاص بتطبي  يف
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الفضـــاء األوروبية: ســـياســـة األمان اليت تتبعها وكالة الفضـــاء األوروبية فيما يتعلق باســـتخدام مصـــادر 
إطار   )، واليت كانت قد أعدهتا وكالة الفضاء األوروبية يفA/AC.105/C.1/2019/CRP.10الطاقة النووية (

  من خطة عمل الفريق العامل املتعددة السنوات. ١فيذ اهلدف تن
والحظ الفريق العامل بارتياح أن وكالة الفضـــــــاء األوروبية باتت أول منظمة حكومية دولية   -٥

  تنفذ إطار األمان، وشكرها على مشاركتها الطويلة األمد والنشطة يف أعمال الفريق العامل.
من خطة عمله املتعددة الســــنوات، مناقشــــة أوجه  ٢وواصــــل الفريق العامل، يف إطار اهلدف   -٦

التقدُّم يف املعارف واملمارســــات وما تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز املحتوى التقين للمبادئ املتصــــلة 
، وفقًا باســتخدام مصــادر القدرة النووية يف الفضــاء اخلارجي وتوســيع نطاقها. وواصــل الفريق العامل
 ٢٠١٨لالتفاق الذي أبرمه يف اجتماعه أثناء انعقاد الدورة اخلامســـة واخلمســـني للجنة الفرعية يف عام 

)، تبادل اآلراء بشـــــــأن اخلربات العملية يف تنفيذ A/AC.105/1167من املرفق الثاين بالوثيقة  ٨(الفقرة 
  املتعلقة بتعزيز أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء.املبادئ 

أعاله، قدم وفد الواليات املتحدة األمريكية ورقة غري  ٦وفيما يتعلق بالعمل املشار إليه يف الفقرة   -٧
ــــتها يف اجتماع غري رمسي، وخلص الوفد يف تلك الورقة إىل أن بلده يرى أن التطبيق العملي  رمسية ملناقش

ــــــادات كافية إلط ار األمان يفي بالغرض املنشــــــود من املبادئ فيما يتعلق باألمان، ومن مث فهو يوفر إرش
للدول واملنظمات احلكومية الدولية اليت تســعى إىل ضــمان األمان يف تطوير واســتخدام القدرة النووية يف 

ذلك اإلطار عمليًا على الفضـــــــاء اخلارجي. وقال الوفد إن خربة الواليات املتحدة األمريكية يف تطبيق 
  طائفة من البعثات اليت تستخدم مصادر القدرة النووية الفضائية تؤيد ما خلصت إليه الورقة.

بصورة غري رمسية إىل أن خربات بلديهما تثبت أن تطبيق والصني وأشار وفدا االحتاد الروسي   -٨
بالغرض املن طار األمان اخلاص يفي  ية الواردة يف إ ـــــــادات العمل بادئ، وأن تلك اإلرش شـــــــود من امل

لدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت تسعى إىل توفري األمان ل كافية، ارأيهماإلرشادات، يف 
الروســـي   يف تطوير واســـتخدام القدرة النووية يف الفضـــاء اخلارجي. ودعا الفريق العامل وفدي االحتاد

عمله يف الدورة الســابعة واخلمســني للجنة الفرعية، ورقات غري رمسية ملناقشــتها أثناء  إىل إعدادوالصــني 
من التفاصــيل عن اخلربات اليت اكتســباها بشــأن كيفية مســامهة إطار األمان  مزيد وتقدمي، ٢٠٢٠  عام

  واملبادئ يف تعزيز أمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء.
مبا فيها هيكلها ونطاقها ومعاجلتها ملســألة وواصــل الفريق العامل مناقشــة عدد من جوانب املبادئ،   -٩

. والحظ الفريق العامل أن تلك املبادئ جتســــــد ٤و ٣أمان مصــــــادر القدرة النووية الفضــــــائية يف املبدأين 
ـــائدة  ـــات املتعلقة بأمان تطبيقات مصـــادر القدرة النووية يف الفضـــاء اليت كانت س املعارف التقنية واملمارس

  األمان. ظ الفريق العامل أيضا أن نطاق املبادئ خيتلف عن نطاق إطاروقت صوغها واعتمادها. والح
بلوغ   واتفق الفريق العامل على لزوم القيام بعمل يف فترة ما بني الدورات من أجل النجاح يف  -١٠

ضيع املشار إليها يف شة املوا سنوات، على أن يتضمن ذلك مناق  ٩الفقرة   أهداف خطة عمله املتعددة ال
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أوَّهلا يف  ُيعقدبعقد مؤمترات عن ُبعد،  ٢٠١٩أن يضــطلع بعمله فيما بني الدورات يف عام  أعاله، وقرر
  .٢٠١٩حزيران/يونيه  ٦
وطلب الفريق العامل إىل األمانة، وفقًا خلطة عمله املتعددة السنوات، أن تدعو الدول األعضاء   -١١

، عروضــــًا ٢٠١٩أقصـــاه نيســـان/أبريل  يف اللجنة واملنظمات احلكومية الدولية إىل أن تقدِّم، يف موعد
من خطة  ٢و/أو اهلدف  ١إيضــــاحية تقنية و/أو أن تعد ورقات غري رمسية ملناقشــــتها مبقتضــــى اهلدف 

العمل. وطلب الفريق العامل أيضـــــًا إىل األمانة أن ختصـــــص ألعماله وقتًا كافيًا أثناء الدورة الســـــابعة 
لية تقدمي العروض اإليضــاحية التقنية، على أن يليها ، لضــمان فعا٢٠٢٠واخلمســني للجنة الفرعية، عام 

  تبادل لآلراء ومناقشات.
  شباط/فرباير.[…] ، املعقودة يف […]واعتمد الفريق العامل هذا التقرير يف جلسته   -١٢
 


