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  لجنة استخدام الفضاء الخارجي

 في األغراض السلمية 
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 الدورة التاسعة والخمسون 
 2022شباط/فبراير   18-7فيينا،  

 
 

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

 

، 955، عاودت اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في جلســــــــــت ا 76/ 76من قرار الجمعية العامة   11وفقا للفقرة   - 1
، عقد فريق ا العامل المعني باســتادام مدــادر القدرة النووية في الفاــار الاارجي، 2022شــباط/فبراير    7المعقودة في  

 برئاسة سام أ. هاربيسون )المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(. 

،  A/AC.105/1240التي تم تمديدها )وواصل الفريق العامل عمله وفقا لاطة العمل المتعددة السنوات  - 2
،  A/AC.105/1138(، وأشار إلى ال دفين التاليين من خطة عمله المتعددة السنوات ) 5والمرفق الثاني، الفقرة   246الفقرة  

 :( 9و   8ني، الفقرتان  المرفق الثا 

تشــــــــجي  وتيســــــــير تنفيا إبار األمان الاا  بتطبيقات مدــــــــادر القدرة النووية في الفاــــــــار  - 1ال دف  
 الاارجي من خالل:

إتاحة فرصة للدول األعاار والمنظمات الحكومية الدولية التي تنظر في المشاركة  )أ(  
شــــــــرع، في خلص، لتلاية ومناقشــــــــة خطط ا  في تطبيقات لمدــــــــادر القدرة النووية في الفاــــــــار، أو  

م ومــا واج تــه أو تتوق  مواج تــه من  الراميــة إلى تنفيــا إبــار األمــان ومــا أحرنتــه حتى اون من تقــدأ
 تحديات في تنفيا خلص اإلبار؛

ــار والمنظمات الحكومية الدولية التي تمتلص خبرة في مجال   )ب(    إتاحة فرصــــة للدول األعاــ
النووية في الفاـار لتقديم عرو  إياـاحية عن التحديات المسـتبانة في إبار الفقرة  تطبيقات مدـادر القدرة 

 الفرعية )أ( أعاله، وعمَّا اكتسبته خالل بعثات ا من تجارب في تنفيا اإلرشادات الواردة في إبار األمان. 

م المحقَّقة في المعارف وا -2ال دف   لممارســـــات  إجرار مناقشـــــة داخل الفريق العامل حول أوجه التقدأ
وما تنطوي عليه من إمكانات لتعزيز المحتوى التقني للمبادئ المتدـــــــــلة باســـــــــتادام مدـــــــــادر القدرة  
ــي  نطـا  تـلص المـبادئ، وخـلص من خالل عرو    النووـية في الفاــــــــــــــار الاـارجي )المـبادئ( ولتوســــــــــــ

 ا يلي:إيااحية تقنية تقدم ا الدول األعاار والمنظمات الحكومية الدولية استنادا إلى أي ٍّ مم

http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/RES/76/76
http://undocs.org/ar/A/AC.105/1240
https://undocs.org/ar/A/AC.105/1138
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 تجربت ا العملية في تنفيا المبادئ؛ )أ(  

ـــلة بمدــــــــــــــادر القـدرة النووـية في   )ب(    م في العلوم والتكنولوجـيا المتدـــــــــــ معرفت ـا ـبجوجـه التقـدأ
 الفاار؛ 

ا  يمــا يتعلق بــالوقــايــة من   )ج(   معرفت ــا بــالقواعــد والمعــايير والممــارســـــــــــــــات المقبولـة دوليــ 
 اإلشعاعات واألمان النووي.

 وُعرض، على الفريق العامل الوثيقتان التاليتان: -3

ــار   )أ(  ــادر القدرة النووية في الفاـــ ــروي تقرير عن تنفيا إبار األمان الاا  بتطبيقات مدـــ مشـــ
ــينات من حي  المحتوى التقني والنطا  على   ــجن ما يمكن إدخاله من تحســــــــ ــيات المقدمة بشــــــــ الاارجي والتوصــــــــ

قة النووية في الفاـــــــــار الاارجي، من إعداد الفريق العامل المعني  المبادئ المتدـــــــــلة باســـــــــتادام مدـــــــــادر الطا
 (؛A/AC.105/C.1/L.391باستادام مدادر القدرة النووية في الفاار الاارجي )

ــجن اتااخ مزيد من الاطوات لتعزيز أمان تطب  )ب(   ــادر القدرة ورقة عمل بعنوان "أفكار بشــــــــ يقات مدــــــــ
ــار األوروبية  ــمالية ووكالة الفاـ ــار الاارجي"، من إعداد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشـ   النووية في الفاـ

(A/AC.105/C.1/L.395.) 

ة خالل الدورة التاســـعة والامســـين للجنة الفرعية  والتقى الفريق العامل في جلســـات رســـمية ومير رســـمي  -4
ــار إلي ما في الفقرة   ــتين عليه، المشـــــ ــار إلى أنه كان   3العلمية والتقنية لمناقشـــــــة الوثيقتين المعروضـــــ  أعاله، وأشـــــ

ثالثـة اجتمـاعـات عبر اإلنترنـ، في فترة مـا بين الـدورات لتحقيق أهـداف خطـة العمـل   2021قـد عقـد خالل عـام  
وأنه تمكن من إحران بعض التقدم في إعداد مشــروي تقرير موجه إلى اللجنة الفرعية عن نتائع عمله لتلص الســنة،  

 في إبار خطة العمل الحالية، ونظر أياا في إمكانية الحاجة إلى تمديد خطة العمل.

رسمية ، وكالص في الجلسات ال2021واتفق الفريق العامل، استنادا إلى مداوالته التي أجراها خالل عام  -5
ومير الرســمية التي عقدت خالل الدورة الحالية، على ضــرورة إجرار المزيد من المناقشــات والعمل على اســتكمال 
تقريره الن ائي الموجه إلى اللجنة الفرعية، وبح  الايارات المتاحة لجم  معلومات حول أوجه التقدم المحققة في 

مدـادر القدرة النووية. ولالص أوصـى الفريق العامل بتمديد  المعارف والممارسـات والاط  المقبلة بشـجن تطبيقات 
 ، على النحو التالي:2023خطة العمل الحالية المتعددة السنوات إلى عام 

 وضـــ  الدـــيهة الن ائية للتقرير الموجه إلى اللجنة الفرعية بشـــجن نتائع خطة العمل المتعددة 2023
أوجه التـقدم المحقـقة في المعـارف  الســــــــــــــنوات وبحـ  الاـيارات المـتاحة لجم  معلومات حول

 والممارسات والاط  المقبلة بشجن تطبيقات مدادر القدرة النووية.

ــلة من  - 6 ــلســــــــ واتفق الفريق العامل على أنه في حالة تمديد خطة العمل، ســــــــــتكون هناق ضــــــــــرورة لعقد ســــــــ
األمـانـة تيســـــــــــــير جـدولـة تلـص االجتمـاعـات في فترة مـا بين الـدورات. وفي هـاا الدــــــــــــــدد، بلـ  الفريق العـامـل إلى  

االجتماعات وإعدادها وعقدها. وعالوة على خلص، رأى الفريق العامل أنه سيكون من المستدوب للهاية عقد اجتماي 
على هامش الدورة الاامسة والستين للجنة استادام الفاار الاارجي في األمرا  السلمية، التي من المقرر عقدها  

 . 2022يونيه  / حزيران   10إلى   1في الفترة من 

ــا على أن تقوم األمــانــة، بتوجيــه من رئيم الفريق العــامــل، بتحــديــ  محتويــات    واتفق - 7  الفريق العــامــل أياــــــــــــ
اـلاـــــــارجـي   ــار  اـلفاـــــــــــــــــ ــ ون  شـــــــــــ ـلـمـكتـــــــ   ـــبـكي  الشـــــــــــ اـلـموـق   ـفي  اـلعـــــــامـــــــل  اـلـفرـيق  ـلـعمـــــــل  اـلـمادـــــــــــــة  اـلرـكن 

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

 شباط/فبراير. 16واعتمد الفريق العامل هاا التقرير في جلسته الرابعة المعقودة في  -8
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