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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 والخمسون  الثامنة الدورة
    2021نيسان/أبريل  30-19فيينا، 

 تقرير الفريق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النووية مشروع    
 في الفضاء الخارجي

 
ــتـ ا 92/ 75من قرار الجمعـي  الـااـم    5وفـقا لفققرة  - 1 ، 935، ـعاوت  الفجـن  القرةـي  الافمـي  والتقنـي  فت افســـــــــــ

، عقد فريق ا الاامل المانت باســـــــــــتاداد م ـــــــــــاتر القدرة النووي  فت الق ـــــــــــا   2021 نيســـــــــــان/أبريل   19  الماقوتة فت 
 الاارات، برئاس  ساد أ. هاربيسون )الممفك  المتحدة لبريطانيا الاظمى وأيرلندا الشمالي (. 

، 2021-2017لفقترة   ال دفين التاليين من خط  عمفه المتادتة الســـــنوا  إلى  القريق الاامل  أشـــــار  و  -2
، المرفق الثانت، A/AC.105/1138) 2017التت اعتمدت ا الفجن  القرةي  فت تورت ا الرابا  والامســــــــــين عاد  

 (:9و 8الققرتان 

ي  فت الق ـا  الاارات تشـجي  وتيسـير تنقيإ إرار األمان الااب بتطبيقا  م ـاتر القدرة النوو  - 1ال دف   
 من خالل: 

إتاح  فرص  لفدول األع ا  والمنظما  الحكومي  الدولي  التت تنظر فت المشارك   )أ(  
فت تطبيقا  لم ــــــــاتر القدرة النووي  فت الق ــــــــا ، أو شــــــــرع  فت ال ، لتفاي  ومناقشــــــــ  خطط ا 

اا تــه أو تتوق  مواا تــه من                                                                الراميــ  إلى تنقيــإ إرــار األمــان ومــا أحرنتــه حتى اون من تقــد د ومــا و 
 تحديا  فت تنقيإ ال  اإلرار؛

ــا  والمنظما  الحكومي  الدولي  التت تمتف  خبرة فت مجال   )ب(    إتاح  فرصــــ  لفدول األع ــ
تطبيقا  م ـاتر القدرة النووي  فت الق ـا  لتقديم عروإ إي ـاحي  عن التحديا  المسـت ان  فت إرار الققرة 

 ت إرار األمان.                                                                                  القرةي  )أ( أعاله، وعم ا اكتسبته خالل باثات ا من تجارب فت تنقيإ اإلرشاتا  الوارتة ف 

                                                                                    إارا  مناقشـــــــــــــ  تاخل القريق الاامل حول أواه التقد د المحق ق  فت الماارف والممارســـــــــــــا  وما   - 2ال دف  
تنطوي عفيه من إمكانا  لتازيز المحتوى التقنت لفم اتئ المت ـــــــــف  باســـــــــتاداد م ـــــــــاتر القدرة النووي  فت  

ال  من خالل عروإ إي ـــــاحي  تقني  تقدم ا  الق ـــــا  الاارات )الم اتئ( ولتوســـــي  نطاا تف  الم اتئ، و 
                                                                   الدول األع ا  والمنظما  الحكومي  الدولي  استناتا إلى أي   مما يفت: 

http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/RES/75/92
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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 تجربت ا الامفي  فت تنقيإ الم اتئ؛  )أ(   

ــاتر القدرة النووي  فت  )ب(   ــف  بم ـــــ                                                                               مارفت ا بأواه التقد د فت الافود والتكنولوايا المت ـــــ
 الق ا ؛

ــا  المقبولـــ  توليـــ ا  يمـــا يتافق بـــالوقـــايـــ  من  )ج(                                                                                 مارفت ـــا بـــالقواعـــد والماـــايير والممـــارســـــــــــــ
 اإلشااعا  واألمان النووي. 

 وكان ماروضا عفى القريق الاامل الوثائق التالي  التت نوقش  خالل ااتماعاته الرسمي  وغير الرسمي :  - 3

لفم اتئ المت ـــــــف  باســـــــتاداد م ـــــــاتر   ورق  عمل مانون  "الابرة المكتســـــــ   فت التطبيق الامفت  )أ(  
الطاق  النووي  فت الق ـا  الاارات وطرار األمان الااب بتطبيقا  م ـاتر القدرة النووي  فت الق ـا  الاارات"، من 

 (؛ A/AC.105/C.1/L.388إعدات االتحات الروست ) 

                                                                       "الامفي  المحد ث  والواةي  بالماارر المســـــــــــتادم  فت الواليا  المتحدة إلرالا   ورق  عمل مانون   )ب(  
 (؛ A/AC.105/C.1/L.389النظم النووي  الق ائي "، من إعدات الواليا  المتحدة ) 

اتئ المت ـف  باسـتاداد م ـاتر الطاق  النووي   وثيق  مانون  "تحفيل أولت محدث لكيفي  إسـ اد الم   )ج(  
فت الق ـا  الاارات فت أمان تطبيقا  م ـاتر القدرة النووي  فت الق ـا "، من إعدات إيطاليا وفرنسـا والممفك  المتحدة  

 (؛ A/AC.105/C.1/L.390ووكال  الق ا  األوروبي  ) 

مشــــــــــــرون تقرير عن تنقيإ إرار األمان الااب بتطبيقا  م ــــــــــــاتر القدرة النووي  فت الق ــــــــــــا   )ت(  
ــينا  من حيا المحتوى التقنت والنطاا عفى الم اتئ   ــأن ما يمكن إتخاله من تحســــ ــيا  المقدم  بشــــ الاارات والتوصــــ

امل المانت باســـتاداد م ـــاتر ، من إعدات القريق الا " المت ـــف  باســـتاداد م ـــاتر الطاق  النووي  فت الق ـــا  الاارات 
 (. A/AC.105/C.1/L.391القدرة النووي  فت الق ا  الاارات ) 

ما إاا كان ين غت تمديد    2020وأشــــــــار القريق الاامل إلى أن خط  عمفه كان  تق ــــــــت بأن يقرر فت عاد  - 4
ــاحي  التقني     خط  الامل الحالي ، وفت حال  ــا لفاروإ اإلي ـــــ                                                                        عدد تمديدها، أن ياد  مشـــــــرون تقرير يت ـــــــم ن مفا ـــــ

عفى المحتــــوى التقنت   التت يمكن إتخال ا                                                                           المقد م  والتحديا  المست ان  فت سياا خط  الامل، ويــــبي  ن أي ا  التحســــينا  
عدتا من االاتماعا    2020د خالل عاد  لفم اتئ ونطاق ا. وفت هإا ال ــدت، أشــار القريق الاامل بارتياى إلى أنه عق 

ــن  وتمكن من إحران تقدد ايد فت إعدات مشــــرون تقرير   ــي  غير الرســــمي  لتحقيق أهداف خط  الامل لتف  الســ االفتراضــ
(، وأنــه قــد نظر  A/AC.105/C.1/L.391مواــه إلى الفجنــ  القرةيــ  عن نتــائي عمفــه فت إرــار خطــ  الامــل الحــاليــ  ) 

 أي ا فت إمكاني  تمديد خط  الامل. 

ــتناتا إلى مداوالته التت أاراها خالل عاد  - 5 ــمي   2020واتقق القريق الاامل، اســـ ، وكإل  فت االاتماعا  الرســـ
ــتكمال تقريره  وغير الرســـمي  التت عقد  أثنا  الدورة الحالي ، عفى ضـــرورة إارا  المزيد من   المناقشـــا  والامل عفى اسـ

الن ائت المواه إلى الفجن  القرةي . ولإل  أوصـــى القريق الاامل بتمديد خط  الامل الحالي  المتادتة الســـنوا  إلى عاد 
 ، عفى النحو التالت: 2022

دتة وضــــ  ال ــــيغ  الن ائي  لفتقرير المواه إلى الفجن  القرةي  بشــــأن نتائي خط  الامل المتا 2022 
 السنوا .

واتقق القريق الاامل عفى أنه فت حال  تمديد خط  الامل، ســـــــــــــتكون هناس ضـــــــــــــرورة لاقد ســـــــــــــفســـــــــــــف  من  - 6
االاتماعا  فت فترة ما بين الدورا . وفت هإا ال دت، رفب القريق الاامل إلى األمان  تيسير ادول  تف  االاتماعا   

ى ال ، رأى القريق الاامل أنه سيكون من المست وب لفغاي  عقد فت فترة ما بين الدورا  وطعداتها وعقدها. وعالوة عف 

http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.388
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.389
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.390
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.391
http://undocs.org/ar/A/AC.105/C.1/L.391
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ــتين لفجـن ، التت من المقرر عـقدـها فت القترة من     3آب/أغســـــــــــــط  إلى  25ااتـمان عفى ـهاما اـلدورة الرابـا  والســـــــــــ
 . 2021أيفول/سبتمبر 

حديا محتويا  الركن  واتقق القريق الاامل أي ــــــا عفى أن تقود األمان ، بتوايه من رئي  القريق الاامل، بت  - 7
ــا  الــاـــــــاراــت  الــمــا ـــــــــــــــ  لــاــمـــــــل الــقــريــق الــاـــــــامـــــــل فــت الــمــوقــ  الشـــــــــــــــ ــكــت لــمــكــتـــــــب شـــــــــــــــ ون الــق ـــــــــــــــــ

 (www.unoosa.org/oosa/en/COPUOS/stsc/wgnps/index.html .)   

 ت افسته ]…[، الماقوتة فت ]…[ نيسان/أبريل. واعتمد القريق الاامل هإا التقرير ف  - 8
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