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  مةمقد -أوال 
ي يف اعــتمدت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارج -١

ــترة  ٢٠٠٣األغــراض الســلمية، يف دورهتــا األربعــني، عــام    ، ٢٠٠٦-٢٠٠٣، خطــة عمــل، للف
لوضـع إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف                  

 ").اإلطار"ويشار إليه فيما يلي باسم ) (A/AC.105/804املرفق الثالث للوثيقة  ( اخلارجيالفضاء

وبحثت إمكانية وضع   . ورمـت خطـة العمـل إىل حتديـد أهداف اإلطار ونطاقه ومساته             -٢
 درايةاإلطـار مـن خـالل شـراكة مـرنة مـع الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة، بغـية االستفادة من                         

 .وضع معايري األمانبتلك املنظمة وإجراءاهتا الراسخة ذات الصلة 
  

  ددة السنوات   استعراض أنشطة خطة العمل املتع      -ثانيا  
لـت خطـة العمـل الـيت كانـت اللجـنة الفرعـية قـد اعتمدهتا يف عام                   د ع ٢٠٠٥يف عـام     -٣

 ويــرد أدنــاه مــلخص ٢٠٠٦ إلتاحــة عقــد حلقــة عمــل مشــتركة مــع الوكالــة يف عــام   ٢٠٠٣
مت يف إطار خطة العمل املنقحةظٍّلألنشطة اليت ن: 

 
 السنة النشاط

قليمية إىل تقدمي             وة الوكاالت الفضائية الوطنية واإل                      دع . لألعمال      اعتماد اجلدول الزمين             
مضمون  عن   ٢٠٠٥ و  ٢٠٠٤معلومات إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عامي                                      

برامج مصادر القدرة النووية والتطبيقات املخطّط هلا واملرتقبة حاليا يف الفضاء ذات                                                               
ت الثنائية واملتعددة               مبا يف ذلك الربامج والتطبيقا                   (الصلة على الصعيد الوطين                  

قليمية إىل تقدمي معلومات إىل اللجنة                              الوطنية واإل        ء  دعوة وكاالت الفضا              ).األطراف    
أو     مصادر القدرة النووية                 يسرهتا    عن التطبيقات الفضائية اليت                     ٢٠٠٤الفرعية يف عام            

 . بقدر كبري       عززهتا   

٢٠٠٣ 

مضمون        عن  قليمية      استعراض املعلومات الواردة من وكاالت الفضاء الوطنية واإل                                     
برامج مصادر القدرة النووية والتطبيقات املخطط هلا واملرتقبة حاليا يف الفضاء ذات                                                               

مبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية واملتعددة                                   (الصلة على الصعيد الوطين                  
استعراض املعلومات الواردة من وكاالت الفضاء الوطنية واإلقليمية عن                                                  ). األطراف    

.  بقدر كبري       عززهتا    مصادر القدرة النووية يف الفضاء أو                          ا اليت يسرهت     التطبيقات        
مبا يف ذلك        (استعراض العمليات واآلليات اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية                                               

 ميكن للوكالة أن تستخدمها                    اليت  و )  اإلدارية     متطلّباهتا      و  ها  وموارد       الزمين    ها إطار  
ألمان التقين ملصادر القدرة النووية يف                        ل ري   يف وضع معاي           ؛للمشاركة مع اللجنة الفرعية                 

ط ألهداف ونطاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف                                       إعداد مشروع خمطّ             . الفضاء    

٢٠٠٤ 
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 السنة النشاط
 املخطّط هلا           والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                               

 تقين دويل          إطار     لوضع    خيارات التنفيذ احملتملة                   مجلة من         إعداد مشروع         . واملرتقبة حاليا          
   بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                 املتعلقة      لألهداف والتوصيات              

  القدرة     أوصى الفريق العامل املعين باستخدام مصادر                                   و . املخطّط هلا واملرتقبة حاليا                  
 اللجنة الفرعية، يف             ، مناقشات     ما أجراه من          استنادا إىل        ،  النووية يف الفضاء اخلارجي                 

، مع      ة الوكالة       الوكالة باخليارات احملتملة ملشارك                     تبلّغ   األربعني، بأن           دورهتا احلادية و          
حتديد     أنه مثة حاجة إىل مزيد من العمل لزيادة تطوير اخليارات وتقييمها و                                                التسليم ب     

 .لوكالة    ادور    

عن مضمون          قليمية      استعراض املعلومات الواردة من وكاالت الفضاء الوطنية واإل                                     
نووية والتطبيقات املخطط هلا واملرتقبة حاليا يف الفضاء ذات                                               برامج مصادر القدرة ال               

مبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية واملتعددة                                   (الصلة على الصعيد الوطين                  
ط ائي ألهداف ونطاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف                                         إعداد خمطّ      ). األطراف    

 املخطّط        نووية يف الفضاء           مصادر القدرة ال          تطبيقات        والتوصيات املتعلقة بضمان أمان                       
 .التحضري لعقد حلقة عمل مشتركة مع الوكالة                                 . هلا واملرتقبة حاليا            

٢٠٠٥ 

 التقنية      حلقة العمل         إعداد مشروع تقرير                 . عقد حلقة عمل مشتركة مع الوكالة                           
إجراء مناقشات مع الوكالة فيما يتعلق                              . املشتركة لتقدميه إىل اللجنة الفرعية والوكالة                                

 .التقرير    هلذا    إعداد مشروع            . ت التنفيذ      بتفاصيل خيارا          

٢٠٠٦ 

إعداد الصيغة النهائية هلذا التقرير، مبا يف ذلك خيار التنفيذ املوصى به، وخطة عمل                                                      
 .ومنوذج إلعداد وثيقة             جديدة،        

٢٠٠٧ 

   
  أهداف اإلطار ونطاقه ومساته      -ثالثا  
  األهداف -ألف 

 هــو وضــع أهــداف اإلطــار  ٢٠٠٦-٢٠٠٣اهلــدف األول خلطــة العمــل للفــترة  كــان  -٤
 ايف صيغته ت تلك العناصر    وضعفقد   ،٢٠٠٥ق ذلك بقدر كبري يف عام       وحتقّ. ونطاقـه ومساته  

 مـع الوكالــة الدولــية للطاقــة  املشــتركة أثـناء حلقــة العمــل  الــيت دارتناقشــات امل بالنهائـية عقــ 
 .٢٠٠٦فرباير /الذرية يف شباط

 مجلــة مــن املــبادئ التوجيهــية العامــة  عــرضأن يهــدف إىل اإلطــار املقــترح ومــن شــأن -٥
 ودورة العمــر مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجياملتصــلة جبوانــب األمــان يف إطــالق 

ر توجيهات رفيعة املستوى وأن جيسد توافقا دوليا يف         ومـن شـأن اإلطـار أن يوفّ       . التشـغيلي هلـا   
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يع األنشطة ذات الصلة مبختلف   اآلراء بشـأن مسـتوى األمان املناسب الذي ينبغي بلوغه يف مج           
من هذا القبيل    إطار   ومن شأن .  اخلارجي أطـوار دورة عمـر مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء           

عمر مصادر القدرة   دورة   أمان األنشطة املتعلقة بتلك األطوار من        خبصوصتوصـيات   أن يوفّـر    
عــايري وطنــية، ويتــيح يوفّــر أساســا تقنــيا لوضــع مومــن شــأنه أن .  اخلــارجيالــنووية يف الفضــاء

ما تلـك املعايري مع تطبيقات معينة ملصادر القدرة النووية و         كـي توائـم     للـربامج الوطنـية ل    مـرونة   
طار تقين دويل سليم خاص باألمان أن يطمئن    ميكن إل و.  هـياكل تنظيمية وطنية    يتصـل ـا مـن     
 يف  دة لالستخدام  املع  العـامل بـأن مصـادر القـدرة الـنووية          عـلى نطـاق   الـناس   عامـة   احلكومـات و  

ميكــنه أن  بطــريقة مأمونــة و جيــري تصــميمها ومناولــتها واســتخدامها ســوف اخلــارجيالفضــاء
 .نوويةالقدرة اليسهل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف بشأن البعثات اليت تستخدم مصادر 

  
  النطــــاق     -باء  

ــن شــأن  -٦ ــناول  اإلطــار إن م ــبا  أن يت ــيت ميكــن ات  التصــميم أطــوارعها يف املمارســات ال
در القدرة النووية يف    ا ذات الصلة من دورة عمر مص      األطوارواإلطـالق والتشـغيل وغريهـا من        

وسوف توضع مبادئ توجيهية لتصميم . الفضـاء اخلـارجي تعزيـزا السـتخدامها بشـكل مأمون       
لكـن تطبـيق تلـك املبادئ       وتلـك املصـادر مـن أجـل اسـتخدامها يف الفضـاء اخلـارجي عمومـا،                  

أما . تفصـيليا سـوف يـتوقّف على التصميم والتطبيق املعينني لكل مصدر وما يشكّله من خماطر     
 األنشـطة املضـطلع ـا خـالل تطوير مصادر القدرة النووية املعدة لالستخدام يف الفضاء       معظـم 

عـاجل عـلى حنـو واف بالغرض يف املعايري الوطنية والدولية             ت ، فسـوف  اخلـارجي وصـنعها ونقـلها     
وميكـن تـناول االعتـبارات الفـريدة املتعلقة         . الصـلة باملنشـآت واألنشـطة الـنووية األرضـية         ذات  
 . اخلارجي العمليات يف اإلطار اخلاص بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاءبتلك

  
  السمات    -جيم   

 سليما منأن يكون  و ووصـفي  باألمـان أن يكـون ذا طـابع عـام            املـتعلق ينـبغي لإلطـار      -٧
وينبغي للمبادئ التوجيهية الواردة يف . الناحـية التقنـية ومسـتقال نسـبيا عـن التكنولوجيا املتغيرة          

موجها خلدمة أولئك الذين    أن يكون   اإلطار  ومن شأن   . اإلطـار أن جتسـد توافقـا دوليا عريضا        
 . باستخدام مصادر القدرة النوويةتتعلقيتخذون قرارات 
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  فريق العامل ومالحظاته   املناقشة العامة لل   -رابعا   
 يف الفضــاء لالســتخدام املعــدةمــن الناحــية التارخيــية، كانــت مصــادر القــدرة الــنووية    -٨

 واسـتعملت يف تطبـيقات املركـبات الفضـائية الـيت اسـتبعد فيها استخدام        طـورت اخلـارجي قـد     
تخدام الطاقة مصـادر القـدرة غـري النووية بسبب احتياجات البعثات الفضائية املتفردة وقيود اس     

قـد مشلـت تلـك البعـثات بعـثات بـني الكواكب حىت احلدود               و. الكهربائـية واحـترار املكونـات     
اخلارجـية للمنظومة الشمسية، وهي بعثات ال يصلح فيها استخدام األلواح الشمسية كمصدر             

وقد . للقـدرة الكهربائـية بسـبب طـول مـدة البعـثات واملسـافة اهلائلـة اليت تفصلها عن الشمس                    
ــنووية املخصصــة   ا  يف الفضــاء اخلــارجي عــلى  لالســتخدامشــتملت تصــاميم مصــادر القــدرة ال

ونظم املفاعالت  ) رارية اليت تعمل بالنظائر املشعة    بائية احل مـثل املولِّـدات الكهر    (الـنظائر املشـعة     
ــنظائر     و. اإلنشــطارية إضــافة إىل ذلــك، أخــذت تســتخدم وحــدات تســخني صــغرية تعمــل بال

ونظـرا لوجود مواد    . توفـري التسـخني املوضـعي ملكونـات املركـبات الفضـائية           املشـعة مـن أجـل       
ع ذلـك من ضرر حمتمل، فإن  بمشـعة يف مصـادر القـدرة الـنووية املسـتخدمة يف الفضـاء ومـا يتـ                

 . ال يتجزأ من تصميم تلك املصادر وتطبيقاهتااجزءدوما  يشكلاألمان 

، مبا يف ذلك    ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٣رة من   وأتاحـت أنشـطة أعضـاء الفـريق العامل يف الفت           -٩
 :حلقة العمل املشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألعضاء الفريق أن يتبادلوا

 بـني الوكـاالت الوطنـية واإلقليمـية والدولية، والدول           مـات فـيما   اآلراء واملعلو  )أ( 
 األعضاء املشاركة والوكالة؛

القدرة النووية يف الفضاء القائمة     مصـادر     تطبـيقات  أحـدث املعلومـات بشـأن      )ب( 
 ؛منها واملخطط هلا واملرتقبة حاليا

االعتــبارات الفــريدة الــيت حتكــم تصــميم تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف  )ج( 
 الفضاء؛

 معلومات عن مصادر القدرة النووية فيما يتصل باحلطام الفضائي؛ )د( 

ــدر      )ه(  ــان مصــادر الق ــار ألم ــداف إط ــنووية يف الفضــاء،  نطــاق ومســات وأه ة ال
وبـاألخص العناصـر الضـرورية الدنـيا لذلك اإلطار من منظور كل من تطبيقات النظائر املشعة                 

 واملفاعالت؛

املالحظــات واألســئلة ذات الصــلة باخلــيارين قــيد نظــر الفــريق العــامل لتنفــيذ    )و( 
 .اإلطار
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  رتقبة حاليا      تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء املخطط هلا وامل                     -ألف 
ــة        -١٠ ــنووية هــي خــيار الطاق ــية تعــد مصــادر القــدرة ال حســب املعــارف والقــدرات احلال

ــتعزيز غريهــا بقــدر كــبري       ــالقدرة ول ــثات الفضــائية ب ــتزويد بعــض البع ــتاح ل ودون . الوحــيد امل
 .استخدام مصادر القدرة النووية الستحال تنفيذ بعض البعثات اجلارية واملرتقبة

ومل تطلق  . القدرة النووية تستخدم يف الفضاء منذ أكثر من أربعة عقود         مصادر  ظلّـت    -١١
     دة الستخدامها يف املستقبل القريب           مفـاعالت انشـطارية لعـدة سـنوات وال توجـد خطط حمد .

ع أن تكــون هــناك حاجــة إىل مفــاعالت فضــائية للبعــثات العلمــية وبعــثات   غــري أنــه مــن املــتوقّ 
كما ميكن توقّع بعثات للمدار األرضي      . لقمر واملريخ  ا إىلاالستكشـاف، وعلى وجه التحديد      

 ).مثل االتصاالت والقاطرات الفضائية بني املدارية(حتتاج إىل قدرة عالية 

ومــن بيــنها وحــدات التســخني (تســتخدم حالــيا نظــم القــدرة العاملــة بالــنظائر املشــعة   -١٢
 .ويعتزم مواصلة استخدامها) بالنظائر املشعة

 وطنـية وإقليمـية ودولية إلطالق بعثات إىل املريخ قد تستخدم            ءت فضـا  ختطّـط وكـاال    -١٣
 ).مبا يف ذلك وحدات التسخني بالنظائر املشعة(مصادر قدرة تعمل بالنظائر املشعة 

مــن اإلطــالق مــرورا بالتشــغيل  (بيــئات تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء    -١٤
 .ة التطبيقات األرضيةختتلف جذريا عن بيئ) وحىت انتهاء اخلدمة

ختـــتلف املفـــاعالت الفضـــائية كـــثريا عـــن املفـــاعالت األرضـــية مـــن حيـــث التصـــميم   -١٥
توجد معايري خمتلفة جدا    ) أي ظـروف التشغيل واحلوادث احملتملة     (والبيـئات املعيـنة     . والتشـغيل 

 .للتصميم فيما يتعلق باألمان والتشغيل

١٦-  تصـميمات فـريدة خاصـة بكل بعثة على حدة          بات البعـثات الفضـائية إىل       ي متطلّـ  تـؤد
 .ملصادر القدرة النووية يف الفضاء ونظم اإلطالق وعمليات البعثات

  
   القدرة النووية يف الفضاء         مصادر   أهداف ونطاق ومسات إطار ألمان                 -باء  

ذكـر عـدد مـن األسـباب الـيت تدعـو إىل وجـود إطـار تقين دويل ألمان مصادر القدرة                   -١٧
 :وكان من بينها. فضاءالنووية يف ال

ــيت تســتخدم       احلا )أ(  ــثات الفضــائية ال ــان مشــتركة للبع ــايري أم جــة إىل وجــود مع
 مصادر القدرة النووية؛
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توفـري ضـمانات بـأن مسـألة أمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء تعاجل على        )ب( 
 حنو مالئم؛

تستخدم مصادر  يت  الدولية  التعاونية  الفضائية  اللبعثات  لتوفـري أسـاس مشـترك        )ج( 
 .القدرة النووية

ــات يف         -١٨ ــا التفاق ــار أن يشــكّل أساس ــك اإلط ــه ميكــن لذل ــاده أن ــن رأي مف وأعــرب ع
 .املستقبل حيتمل أن تكون ملزمة

ينــبغي أن : ، وهــيوحــددت عناصــر مشــتركة اعتــربت ضــرورية إلطــار فعــال لألمــان   -١٩
ســتوى، وأن يعــاجل كــال مــن نظــامي  يكــون اإلطــار مقــبوال دولــيا، وأن يوفّــر توجــيها رفــيع امل 

وينبغي لـه أن يواصل تشجيع إنشاء أو       . مصـادر القـدرة باسـتخدام الـنظائر املشـعة واملفاعالت          
وينبغي لتلك العمليات . تتسـم باملصـداقية والشفافية واملوثوقية     اسـتخدام عملـيات أمـان وطنـية         

طــر الناشــئة عــن اســتخدام  الوطنــية أن تتضــمن عناصــر تقنــية وبراجمــية مــن أجــل ختفــيف املخا   
 . البعثة ذات الصلةأطوارمصادر القدرة النووية طوال مجيع 

  
  خيارا تنفيذ إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء                         -جيم   

 نظـر الفـريق العـامل يف خـيارين للتنفـيذ مـن أجـل وضـع إطـار ألمـان مصـادر القدرة                         -٢٠
 :النووية يف الفضاء، مها

 اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية والوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية                الـتعاون بـني    )أ( 
 على وضع إطار لألمان؛

وضـع إطـار لألمـان يف إطـار جهـد مـتعدد األطـراف يضـم الوكاالت الوطنية                    )ب( 
واإلقليمـية والدولـية املهـتمة، يعقـبه اسـتعراض جتـريه اللجـنة الفرعية ويتضمن مستويات خمتلفة                  

 .نب الوكالةمن املشاركة من جا

رحـت املالحظـات العامـة واملسائل       وفـيما يـتعلق خبـياري التنفـيذ املذكوريـن أعـاله، طُ             -٢١
 :األساسية التالية بشأن تنسيق عمليات اللجنة الفرعية والوكالة

 :نت املالحظات والتعليقات العامة ما يليتضم )أ( 

ء، وهي مستخدمة   توجـد أُطـر شـاملة ألمـان مصـادر القدرة النووية يف الفضا              ‘١‘ 
 وضع علىرا وتعاونـت بعـض الـدول األعضـاء مؤخـ        .  مـن الـدول األعضـاء      دولـتني يف  

 خطة خاصة بإطار إقليمي ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء؛
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تدخـل اجلوانـب األرضـية مـن أنشطة مصادر القدرة النووية يف الفضاء ضمن                ‘٢‘ 
 ؛نطاق معايري األمان القائمة اخلاصة بالوكالة

ــة عــلى دمــج ثالثــ   ‘٣‘  ة أساســيات ل منشــورات صــادرة يف سلســ ةتعكــف الوكال
أساسيات األمان هذه اخلاصة بالوكالة     بويقصد  .  واحد منشـور األمـان اخلاصـة ـا يف        

 فئيت   ذلك سـاس جلمـيع الوثـائق األخرى يف سلسلة معايري األمان، مبا يف            األأن تشـكّل    
 ؛"أدلة األمان"و" بات األمانمتطلّ"

مل يوضـع مشـروع أساسـيات األمـان اخلـاص بالوكالـة وامع حاليا مع أخذ                ‘٤‘ 
 مدى  أن يدرس وسوف يلزم   . يف احلسبان تطبـيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء        

 صلتها احملتملة بوضع إطار دويل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء؛

اصة بالوكالة، توجد لدى الوكالة   فـيما يـتعلق جبمـيع معـايري األمان احلالية اخل           ‘٥‘ 
)  الوكالــة نفســها أو بتعــيني خــرباء استشــاريني تقنــينيمــن داخــلإمــا ( الالزمــة الدرايــة

 بتنفــيذ تلــك املعــايري، مبــا يف ذلــك استعراضــات الــنظراء   لالضــطالعواملــوارد الالزمــة 
 والتعليم والتدريب؛

. درة النووية يف الفضاء   صادر الق دراية مب  لـدى الوكالة يف الوقت الراهن        لـيس  ‘٦‘ 
ويف حالـة مشـاركة الوكالـة يف وضـع إطـار ألمـان مصـادر القدرة النووية يف الفضاء،                    
سـوف حتـتاج الوكالـة إىل أن تعـين خـرباء يف جمـال الفضـاء مـن ذوي اخلربة يف ميدان                       

 الفريق مبـا يف ذلـك  مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء مـن األوسـاط املعنـية بالفضـاء،             
 العامل؛

شـاركت الوكالـة يف رعايـة وضـع إطـار ألمـان مصـادر القدرة النووية            مـا   إذا   ‘٧‘ 
لحفاظ على  ل ترتيبات   علىسـوف يلزم أن تتفق الوكالة واللجنة الفرعية         ف ،يف الفضـاء  

 اخلربات واالضطالع بتنفيذ اإلطار؛

 .قد تكون مثة خيارات أخرى للتنفيذ ‘٨‘ 

تصــلة بــتعاون اللجــنة الفرعــية والوكالــة مــت بعــض املالحظــات احملــددة املوقد )ب( 
 :على وضع إطار أمان على النحو التايل

الة ر آلية فع  يعـترف بـأن عملـية وضـع معـايري األمـان الـيت أنشـأهتا الوكالـة توفّ                   ‘١‘ 
 سليمة تقنيا وجتسد توافقا دوليا يف اآلراء؛تكون لتحقيق معايري لألمان 
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ــان     ‘٢‘  ــنووية يف الفضــاء   ســوف يســتفيد نشــر إطــار دويل ألم ــدرة ال مصــادر الق
تشـارك يف رعايـته الوكالـة واللجـنة الفرعـية مـن املكانة الدولية والكفاءات التقنية اليت        

 باعــتراف واســع مــن هــذا القبــيلوحيــتمل أن حيظــى إطــار أمــان . تتســم ــا املنظمــتان
ة للبعثات الفضائي ) ن معـايري  تتضـم (الـنطاق وأن يسـاعد عـلى وضـع أطـر أمـان وطنـية                

 اليت تستخدم مصادر القدرة النووية؛

يقتضـي التعاون بني اللجنة الفرعية والوكالة على وضع إطار األمان أن تنسق              ‘٣‘ 
اللجـنة الفرعـية والوكالـة عملـياهتما اخلاصـة بوضـع الوثـائق ـدف املشاركة يف رعاية                  

 ؛إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء

لفرعـية والوكالـة بوضـع إطـار األمـان بـنجاح مزيدا من           يقتضـي قـيام اللجـنة ا       ‘٤‘ 
ت فيهما؛  االتوضـيح، مبـا يف ذلك تنسيق أعمال اللجنة والوكالة وعمليات اختاذ القرار            

؛ تعاوينواالتفـاق عـلى اللغـة أو اللغـات الـيت سـوف تسـتخدم لوضـع إطـار يف سـياق                       
ــار لألمـــان    ــوارد لدعـــم وضـــع إطـ ــفوية (وتوفـــري املـ ــترمجة الشـ ــترمجة خدمـــات الـ  والـ

 .؛ وتنظيم برنامج العمل وإدارته)التحريرية، والنشر، واالجتماعات، وما إىل ذلك

د األطراف  دة تتصل بوضع إطار أمان يف سياق متعد       مـت مالحظـات حمد    وقد )ج( 
 :على النحو التايل

 ‘١‘  ـدـوج بديلـة ملشـاركة الوكالـة مع اللجنة الفرعية يف استعراض                ح دت ثالثـة
وحسب النهج . ان تضـعه جمموعـة متعددة األطراف من الوكاالت واخلرباء       إطـار لألمـ   

األول، تدعــو اللجــنة الفرعــية الوكالــة إىل إجــراء تقيــيم تقــين لإلطــار ملســاعدة اللجــنة  
باالســتفادة، ( تــتعاون الوكالــة ،وحســب الــنهج الــثاين . الفرعــية يف نظــرها يف اإلطــار 

مـع اللجنة الفرعية يف إجراء      ) عـتماد حسـب االقتضـاء، مـن عملـياهتا لالسـتعراض واال          
ــيم تقــين لإلطــار  ــيام     . تقي ــة ق ــث، يســاعد أوال ممــثّل تقــين للوكال ــنهج الثال وحســب ال

اموعـة املـتعددة األطـراف بوضـع إطـار ألمـان مصـادر القدرة النووية يف الفضاء، مث                   
حتقيق أي جناح يف وضع      يقتضيوسوف  . يدعـم اللجـنة الفرعـية يف اسـتعراض اإلطار         

 :طار أمان يف سياق متعدد األطراف ما يليإ

لــدى الوكالــة إلقــرار أو نشــر أو دعــم أي إطــار ألمــان   وجــود آلــية  )أ(  
مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء يوضـع خـارج نطـاق عملـية الوكالة القائمة لوضع           

ومشــاركة الوكالــة يف أي مــن الــنهوج ميكــن أن يشــار إلــيها يف فقــرة  . معــايري األمــان
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د األطــراف ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف  تصــاحب إمــا تقيــيم إطــار مــتعدمتهــيدية
 الفضاء أو وضع ذلك اإلطار فعال واستعراضه؛

ــة        )ب(   ــيت أنشــأهتا الوكال ــان ال ــايري األم ــية وضــع مع ميكــن أن تكــون عمل
دة األطـراف مـن الوكـاالت واخلـربات الوطنية          اال تسـتخدمه جمموعـة مـتعد      منوذجـا فعـ   
 سليم   يف الفضاء   والدولـية لكيفـية بلـوغ إطـار ألمان مصادر القدرة النووية            واإلقليمـية 

  لتلك العملية؛ةكون متاحتلن وآلياهتا تقنيا بتوافق اآلراء، إال أن هيكل الوكالة 

ضمان عـلى    جنيميكـن أن تسـاعد مشـاركة الوكالـة يف أي مـن الـنه               )ج(  
القــدرة الــنووية يف الفضــاء  بــني إطــار ألمــان مصــادر ةتضــارب حمــتملأوجــه تبــين أي 

 جمموعة متعددة األطراف ومعايري األمان النووي األرضية القائمة وجتنب          تـتوىل وضعه  
  بصورة وافية؛اشرحهتلك أو  التضارب أوجه

عـلى غـرار قـيام اللجـنة الفرعـية والوكالـة بالـتعاون عـلى وضع إطار                    )د(  
التفاق على اللغة أو اللغات اليت    األمـان، يقتضـي إطـار األمـان املتعدد األطراف أيضا ا           

سـوف تسـتخدم لوضـع إطـار لألمـان يف سـياق مـتعدد األطـراف وتوفري املوارد لدعم                    
ــار   ــع إطـ ــان وضـ ــر،     (األمـ ــتحريرية، والنشـ ــترمجة الـ ــفوية والـ ــترمجة الشـ ــات الـ خدمـ

 .)واالجتماعات، وما إىل ذلك
  

  النقاش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية              -دال  
ملــداوالت الفــريق العــامل ومناقشــاته يف حلقــة العمــل املشــتركة، وجهــت عــدة  نتــيجة  -٢٢

 :أسئلة إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على النحو التايل

هــل توجــد أي قــيود يف الــنظام األساســي للوكالــة أو قــرارات ســابقة اختذهــا   )أ( 
جنة الفرعية للمشاركة يف    جملـس احملـافظني ميكـن أن متـنع الوكالـة من التصرف بالتعاون مع الل               

وضــع ودعــم إطــار ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء؟ وإذا مل توجــد قــيود مــن هــذا     
القبــيل، مــا هــو اإلجــراء الســليم الــذي ينــبغي للجــنة الفرعــية أن تتــبعه لتطلــب مــن الوكالــة أن  

 تضطلع بذلك النشاط؟

 تكون الوكالة   يتلـ أشـكال االستشـارة أو الدعـم باالسـتعراض ا         سـائر   مـا هـي      )ب( 
 للجنة الفرعية أو موعة متعددة األطراف من الوكاالت واخلربات          اعـلى اسـتعداد ألن توفره     

 الوطنية والدولية واإلقليمية يف وضع إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء؟
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 أن الوكالـة مل تضـع معايري ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء              مـع إدراك   )ج( 
أن جوانــب معيــنة مــن إطــار دويل ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء قــد ختــتلف عــن  و

ــا    ــبولة عموم ــاعالت     (املمارســات األرضــية املق ــراء يف املف ــود الشــديد اإلث ــثل اســتخدام الوق م
، هــل تكــون الوكالــة عــلى اســتعداد ألن تــتخذ القــرارات السياســاتية الالزمــة، وأن   )الفضــائية

زمـة، وأن تدخـل تعديـالت حمـتملة عـلى اختصاصـات جلاـا املعنية مبعايري                 ختصـص املـوارد الال    
  األطــرافاألمــان وإجــراءات ذات صــلة للــتعاون مــع اللجــنة الفرعــية أو مــع جمموعــة مــتعددة  

مـاذا تكون الفترات الزمنية الواقعية      وإلعـداد إطـار ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء؟                
 الالزمة لتلك اإلجراءات؟

٢٣- ورد ــئلة، قد ــك األســ ــلى تلــ ــية   ا عــ ــات التالــ ــة اإلجابــ ــيقة  (مــــت الوكالــ ــر الوثــ انظــ
A/AC.105/L.264:( 

يسـر الوكالـة أن تـتعاون، وفقـا لـنظامها األساسـي، مـع اللجنة يف وضع إطار               )أ( 
وسعيا إىل تلك الغاية،    .  ودعم ذلك اإلطار    اخلارجي ألمـان مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضاء         

لــة مســتعدة لتخصــيص موظفــني مـن أمانــتها للمشــاركة يف تلــك األنشــطة، وخاصــة  فـإن الوكا 
حلضـور مـا قـد تعقـده اللجـنة مـن اجـتماعات تقنية واالنضمام إىل ما قد تود إنشاءه من أفرقة                       

 عاملة؛

ــات اســتعراض مســتقلة جيــريها        )ب(  ــك، خدم ــة، إضــافة إىل ذل ــدم الوكال ــا تق رمب
لوكالة إىل عقد اجتماع لفريق من اخلرباء الدوليني وستعين         ويف تلـك احلالـة، سـتدعو ا       . نظـراء 

 بيد أنه ينبغي للجنة أن تتحمل تكلفة إجراء ذلك االستعراض؛. رئيساً للفريق من أمانتها

فــيما يــتعلق بصــوغ معــايري لألمــان الــنووي، ال تتــناول الــرؤية واالســتراتيجية   )ج( 
 مصــادر القــدرة ٢٠٠٤مــارس /لوكالــة يف آذاراحلاليــتان اللــتان وافــق علــيهما جملــس حمــافظي ا

غـري أن هذه املسألة ستعرض على اللجنة املعنية مبعايري األمان يف       .  اخلـارجي  الـنووية يف الفضـاء    
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٧ و٦اجتماعها التاسع عشر، الذي سيعقد يف فيينا يومي 

عــلى  التركــيزوإضــافة إىل مــا ورد أعــاله، اقترحــت أمانــة الوكالــة أن يكــون   )د( 
صـوغ إطـار أمـان تقـين ملصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء قـبل وضع معيار أمان حمدد ليكون                        

ويف هــذا الصــدد، لوحــظ أن املــوارد البشــرية واملالــية الالزمــة لوضــع معــايري أمــان  . متصــال بــه
ملوارد، فر تلك ا  املصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء غـري مـرتآة حاليا، ومن ثَم ينبغي ضمان تو                  

وميكـن مناقشـة تلك   . رمبـا مـن خـالل مسـامهات مـن خـارج امليزانـية تقدمهـا الـدول األعضـاء                   
 .الطرائق يف املستقبل القريب
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  استنتاجات الفريق العامل وتوصياته        -خامسا 
  االستنتاجات        -ألف  

٢٤-      ــد ــنووية لع ــدرة ال ــامل احلاجــة إىل مصــادر للق ــريق الع ــد الف ــثات   أكّ ــن البع ــواع م ة أن
فضـائية والفـائدة احملـتملة العـائدة مـن إطـار دويل ألمـان اسـتخدام مصـادر القـدرة الــنووية يف           ال

 .التطبيقات الفضائية، وشدد على ذلك
سـلّط الفـريق العـامل الضـوء عـلى البيـئة اخلاصـة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء وما               -٢٥

لقــدرة الــنووية يف الفضــاء بات األمــان لتطبــيقات مصــادر ايــنجم عــن ذلــك مــن اخــتالف متطلّــ
 .وعلى األرض

وضـع الفـريق العـامل أهـداف ونطـاق ومسـات إطـار تقـين دويل لألهداف والتوصيات                 -٢٦
 .تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء املخطط هلا واملرتقبة حاليااملتعلقة بأمان 

 . للطاقة الذرية تنفيذ اإلطار مبشاركة الوكالة الدوليةاتدرس الفريق العامل خيار -٢٧
ق الفـريق العـامل فهمـا أفضـل آللـيات الوكالـة واللجنة الفرعية ذات الصلة بوضع                  حقّـ  -٢٨

ن ميزات خمتلف خيارات التنفيذ ومثالبها وخصائصهامعايري األمان وعملية اختاذ القرار وبي. 
  

  التوصيات      -باء  
نة الفرعية والوكالة   شراكة بني اللج  صوغ  أوصـى الفـريق العـامل بـأن يتواصـل مسعى             -٢٩

ولوحظ أن عددا   . الدولـية للطاقـة الذريـة لوضـع إطـار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء               
ب عليها للنجاح يف    ينبغي التغلّ ) حسـبما يـرد وصـفها يف الفصـل الـرابع أعاله           (مـن الـتحديات     
 .وضع اإلطار

٣٠- ــهي لــتلك الــتحديات، وللتصــدجاللجــنة الفرعــية أن جتــربة  انتــباه الفــريق العــامل إىلو 
ر درسني هامني ذوي احلديـثة العهـد يف وضع مبادئ توجيهية لتخفيف احلطام الفضائي قد توفّ         

أوال، ينــبغي لوضــع اإلطــار أن  . صــلة بوضــع إطــار ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء  
ذ تطبيقات مصادر يسـتند بقـدر كـبري إىل درايـة الـدول األعضـاء اليت لديها خربة كبرية يف تنفي       

 بإبرام اتفاق بشأن جمموعة من   ييسروثانيا، ميكن لوضع اإلطار أن      . القـدرة الـنووية يف الفضـاء      
 .االعتبارات توضع يف بداية عملية وضع اإلطار

وتسـليما مبـا ورد أعاله وبنجاح حلقة العمل اليت اشتركت يف تنظيمها اللجنة الفرعية                -٣١
ــة يف شــباط  ــرباير /والوكال ــية    ٢٠٠٦ف ــبادئ توجيه  بشــأن وخبــربة اللجــنة الفرعــية يف وضــع م

 شراكة مع الوكالة لوضع إطار      صوغاحلطـام الفضـائي، أوصـى الفـريق العامل اللجنة الفرعية ب           
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نة يف الفصـل الثالث أعاله، وفقا       يكـون مـن شـأنه أن حيقـق األهـداف والـنطاق والسـمات املبيـ                
سق مع  املرفق األول هلذا التقرير، وعلى حنو يت       جلـدول زمـين وإجـراءات شـبيهة مبا هو حمدد يف           

 :االعتبارات التالية

من يهمه يف سـياق شـراكة بني اللجنة الفرعية والوكالة مع       اإلطـار    يوضـع    أن )أ(  
 يف عملـية وضـع اإلطـار، مبا يف ذلك وضع خطة             نيأعضـاء اللجـنة الفرعـية املشـارك       األمـر مـن     

 عمل؛ال

 منوذج إعداد   مبا يف ذلك  (هية تتصل بوضع اإلطار     أي وثـيقة توجي   أن تتطلّـب     )ب(  
تدخل وأي تغيريات   ) اخلـاص بالوكالـة إذا مـا اسـتخدم كوسـيلة لتوجـيه جهود التنفيذ              الوثـيقة   

 على تلك الوثائق موافقة الفريق العامل واللجنة الفرعية؛ 

 آلراء؛ الشراكة بني اللجنة الفرعية والوكالة باستخدام قاعدة توافق اأن تنفّذ )ج(  

 تـتخذ اللجـنة الفرعـية والوكالـة خطـوات مستقلة ميكن أن يكون هلا تأثري                  أال )د(  
 ؛أوالعلى وضع اإلطار دون التشاور معا 

 تـأخذ عملـية وضـع اإلطـار يف االعتـبار معـاهدات األمـم املتحدة ومبادئها                  أن )هـ(  
 ؛ الساريويلاملتعلقة بالفضاء اخلارجي وسائر االتفاقيات السارية والقانون الد

 تـأخذ عملـية وضـع اإلطار يف االعتبار أيضا التوصيات الدولية ذات الصلة     أن )و(  
 ؛)مثل توصيات اللجنة الدولية للوقاية من اإلشعاعات(

  يصدر اإلطار يف شكل ناتج مشترك للجنة الفرعية والوكالة؛أن )ز(  

ان وأفضل املمارسات    تسـتفيد عملـية وضـع اإلطار من اخلربة يف جمال األم            أن )ح(  
ــية فــيما يــتعلق بتطبــيقات مصــادر    ــنووية يف  لــدى الــدول األعضــاء واملــنظمات الدول القــدرة ال

 الفضاء؛

 يكـــون اإلطـــار مـــتفقا مـــع السياســـات والعملـــيات واإلجـــراءات اخلاصـــة أن )ط(  
 ؛)أي أفضل املمارسات(باألمان واملستخدمة حاليا 

 أال يظل طوعيا وأنغـراض الوطنـية؛ و   يسـتخدم اإلطـار كموجـه لأل   ميكـن أن   )ي(  
 يكون ملزما مبوجب القانون الدويل؛

 لإلطــار ويوافــق علــيه باســتخدام عملــية مشــتركة  مقــبلجــرى أي تعديــل يأن )ك(  
 . لوضع اإلطار األصلياليت تستخدمبني اللجنة الفرعية والوكالة على غرار العملية للتعديل 
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   املرفق األول
دي ألنشطة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة إطار زمين إرشا  

   الدولية للطاقة الذرية واألنشطة املشتركة بني اللجنة الفرعية والوكالة
 التاريخ أنشطة اللجنة الفرعية األنشطة املشتركة أنشطة الوكالة

إكمال مشروع منوذج  
 إعداد الوثيقة

اعتماد اجلدول الزمين 
 لألعمال

 ٢٠٠٧فرباير /شباط

موافقة اللجنة التوجيهية 
التابعة للوكالة على 
 منوذج إعداد الوثيقة

 ٢٠٠٧أبريل /نيسان  

موافقة جلنة معايري األمان 
التابعة للوكالة على 
 منوذج إعداد الوثيقة

 ٢٠٠٧مايو /أيار  

تسوية ما قد يوجد من  
اختالفات بني خطة 
عمل اللجنة الفرعية 

ومنوذج إعداد الوثيقة 
 ص بالوكالةاخلا

٢٠٠٧يونيه /حزيران 

وضع اإلطار  
اجتماعات الصياغة (

 )والتشاور

 ٢٠٠٧يونيه /حزيران 
يونيه /إىل حزيران

٢٠٠٨ 
تأكيد تسوية ما قد   

يوجد من اختالفات بني 
خطة عمل اللجنة 

الفرعية ومنوذج إعداد 
الوثيقة النهائي بالوكالة؛ 

استعراض التقدم احملرز 
يف إعداد مشروع 

 طاراإل

 ٢٠٠٨فرباير /شباط

موافقة جلنة التسيري على 
 مشروع اإلطار

 ٢٠٠٨يوليه /متوز  

تقدمي املشروع إىل   
األمانة لكي تستعرضه 

 الدول األعضاء

أغسطس /آب
٢٠٠٨ 
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 التاريخ أنشطة اللجنة الفرعية األنشطة املشتركة أنشطة الوكالة
موافقة جلنة معايري األمان 
على املشروع لتقدميه إىل 

الدول األعضاء إلبداء 
 تعليقاهتا

نوفمرب /تشرين الثاين  
٢٠٠٨ 

/ كانون األول   تعليقات الدول األعضاء
 إىل ٢٠٠٨ديسمرب 

 ٢٠٠٩مارس /آذار
تعليقات الدول األعضاء    ٢٠٠٩فرباير /شباط
تنقيح املشروع بأخذ  

تعليقات الدول 
 األعضاء يف االعتبار

 ٢٠٠٩أبريل /نيسان 

موافقة اللجنة التوجيهية 
 على املشروع املنقّح

 ٢٠٠٩مايو /أيار  

يونيه إىل /حزيران  الفينالتحرير  
 ٢٠٠٩يوليه /متوز

٢٠٠٩سبتمرب /أيلول   إقرار جلنة معايري األمان
تقدمي املشروع إىل جلنة 
املنشورات التابعة للوكالة

تقدمي املشروع إىل  
األمانة لكي تستعرضه 

 الدول األعضاء

أكتوبر /تشرين األول
٢٠٠٩ 

استعراض اللجنة الفرعية   
قرارها لإلطار النهائي وإ

له رهنا مبوافقة الوكالة 
على اإلطار بدون 

 تغيريات

 ٢٠١٠فرباير /شباط

موعد النشر املستهدف  الربع الثاين من عام  
٢٠١٠ 
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  املرفق الثاين
  خطة العمل املتعددة السنوات املوصى ا  
  خطة عمل لوضع إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء  

يف  [القـدرة الـنووية يف الفضاء اخلارجي       مل املعـين باسـتخدام مصـادر      الفـريق العـا   قـدم    -١
توصـية إىل اللجـنة الفرعـية والوكالـة الدولـية للطاقة        ] الـدورة الـرابعة واألربعـني للجـنة الفرعـية         

. الذريـة يدعومهـا فـيها إىل صـوغ شـراكة لوضـع إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء                    
منوذج إعداد عد الفريق العامل كال من خطة العمل التالية ومشروع    ويف إطـار تلـك التوصـية، أ       

، اللذين يردان يف املرفق )منـوذج الوكالـة املقـابل خلطـة عمل اللجنة الفرعية     ( املقـابل هلـا      الوثـيقة 
وتبني خطة العمل احلالية ج وضع إطار ألمان مصادر القدرة النووية يف . الثالـث هلـذه الوثيقة    

 .واجلدول الزمين لوضعه") اإلطار"ليه فيما يلي باسم ويشار إ(الفضاء 
  

  النهج  
سـوف تصـوغ اللجـنة الفرعــية والوكالـة شـراكة بيـنهما لوضــع إطـار حيقّـق األهــداف          -٢

والـنطاق والسمات احملددة يف الفصل الثالث من هذا التقرير، وفقا جلدول زمين وعملية إعداد               
 .ذه الوثيقةمشاة لتلك املبينة يف املرفق األول هل

ولتيسـري إعـداد مشـروع الوثـيقة والوثـيقة النهائـية يف وقـت مناسب لكي تستعرضهما               -٣
فرباير، سينظّم الفريق العامل    /اللجـنة الفرعـية وتناقشـهما يف اجـتماعها الـذي سـيعقد يف شباط              

ويعقــد، بالتنســيق مــع األمانــة، اجــتماعات صــياغة بــني الــدورات، حســب االقتضــاء، تناســب  
 .كني من كل من الفريق العامل والوكالةاملشار

وسـوف تسـتند الشـراكة إىل درايـة الـدول األعضـاء الـيت لديهـا خـربة كـبرية يف تنفيذ                        -٤
 :تطبيقات آمنة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء على حنو يتسق مع مجلة االعتبارات التالية

من والوكالة مع   شراكة بني اللجنة الفرعية     من خالل ال  سـوف يوضـع اإلطار       )أ( 
 يف عملـية وضــع اإلطــار، مبــا يف  ةاللجــنة الفرعــية املشــاركيف عضـاء  يهمـه األمــر مــن الــدول األ 

 عمل؛الذلك وضع خطة 

منــوذج إعــداد  مبــا يف ذلــك(أي وثــيقة توجيهــية تتصــل بوضــع اإلطــار تتطلّــب  )ب( 
تدخل تغيريات  وأي  )  اخلـاص بالوكالـة إذا مـا اسـتخدم كوسـيلة لتوجـيه جهـود التنفيذ                الوثـيقة 

 ؛ والوكالةاللجنة الفرعية الفريق العامل وعلى تلك الوثائق موافقة
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 الشــراكة بـني اللجــنة الفرعـية والوكالـة باســتخدام قـاعدة توافــق     تـنفَّذ سـوف   )ج( 
 اآلراء؛

لـن تـتخذ اللجـنة الفرعـية والوكالـة خطـوات مستقلة ميكن أن يكون هلا تأثري           )د( 
 ؛أوالاور معا على وضع اإلطار بدون التش

ســـوف تـــأخذ عملـــية وضـــع اإلطـــار يف االعتـــبار معـــاهدات األمـــم املـــتحدة  )هـ( 
 ؛ الساريومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وسائر االتفاقيات السارية والقانون الدويل

سـوف تـأخذ عملـية وضـع اإلطـار يف االعتـبار أيضـا التوصـيات الدولية ذات                  )و( 
 ؛) الدولية للوقاية من اإلشعاعاتمثل توصيات اللجنة(الصلة 

 سوف يصدر اإلطار يف شكل ناتج مشترك للجنة الفرعية والوكالة؛ )ز( 

ســوف تســتفيد عملــية وضــع اإلطــار مــن اخلــربة يف جمــال األمــان وأفضــل           )ح( 
القــدرة  املمارســات لــدى الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية فــيما يــتعلق بتطبــيقات مصــادر  

 ؛النووية يف الفضاء

سـوف يكـون اإلطـار مـتفقا مـع السياسـات والعملـيات واإلجـراءات اخلاصة                  )ط( 
 ؛)أي أفضل املمارسات(باألمان واملستخدمة حاليا 

وسـوف يظل طوعيا      يسـتخدم اإلطـار كموجـه لألغـراض الوطنـية؛          ميكـن أن   )ي( 
 مبوجب القانون الدويل؛ ولن يكون ملزما

 ويوافــق علــيه باســتخدام عملــية إلطــارمقــبل عــلى ا أي تعديــل يدخــلســوف  )ك( 
 لوضع اإلطار اليت تستخدمبـني اللجـنة الفرعـية والوكالـة عـلى غرار العملية             للـتعديل   مشـتركة   
 .األصلي

  
  اجلدول الزمين لألعمال  

٢٠٠٧  
 لكي تستعرضه الوكالة    منـوذج إعـداد الوثـيقة     اعـتماد جـدول زمـين لألعمـال وإكمـال مشـروع             

تسـوية مــا قــد يوجــد مــن اخـتالفات بــني خطــة عمــل اللجــنة   . يهوالـدول األعضــاء وتوافــق علــ 
اســتهالل اجــتماعات بشــأن صــوغ  .  الــنهائي اخلــاص بالوكالــة منــوذج إعــداد الوثــيقة الفرعــية و

 .اإلطار والتشاور حوله
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٢٠٠٨  
اسـتعراض الـتقدم احملرز يف مشروع       . عقـد اجـتماعات بشـأن صـوغ اإلطـار والتشـاور حولــــه             

ــية خلطــة عمــل اللجــنة الفرعــية  اإلطــار وتأكــيد الصــي  إعــداد مشــروع اإلطــار لكــي   . غة النهائ
 .تستعرضه الدول األعضاء يف اللجنة الفرعية والدول األعضاء يف الوكالة

 
٢٠٠٩  

ــية مشــروع اإلطــار     ــد اجــتماعات بشــأن صــوغ اإلطــار    . ســوف تســتعرض اللجــنة الفرع عق
 الـواردة مـن الدول األعضاء يف        والتشـاور حولــه لتنقـيح مشـروع اإلطـار بـناء عـلى التعلـيقات               

 .إعداد اإلطار النهائي. اللجنة الفرعية والدول األعضاء يف الوكالة
 

٢٠١٠  
 .نشر اإلطار. استعراض اللجنة الفرعية لإلطار النهائي وإقراره
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  املرفق الثالث   
  منوذج إعداد الوثيقةمشروع   

  التعريف -١ 
 : النووية يف الفضاء اخلارجي على النحو التايليقترح إعداد دليل أمان ملصادر القدرة -١

 فئة الوثيقة دليل أمان
 التعريف العملي يحدد الحقا

 العنوان املقترح إطار أمان ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
تعد بالتنسيق مع اللجنة الفرعية العلمية (وثيقة جديدة 

خلارجي يف والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء ا
 )األغراض السلمية

 اإلجراء املقترح

 تاريخ النشر/العنوان املنشور ٢٠١٠الربع الثاين من عام /حيدد الحقا
 الرقم يف سلسلة األمان حيدد الحقا

 معايري األمان) جلان(جلنة  الحقا) تحدد(يحدد 
 )املسؤولون التقنيون(املسؤول التقين  تشيس ماسون

  
  اهلدف -٢ 

دلـيل األمـان املقـترح هـو عـرض مجلـة من املبادئ التوجيهية العامة                اهلـدف مـن وضـع        -٢
املتصــلة جبوانــب األمــان يف إطــالق مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء ودورة العمــر التشــغيلي  

ومـن شـأن دلـيل األمـان أن يوفــر توجـيهات رفـيعة املسـتوى تتسـق مـع توافــق          . لـتلك املصـادر  
مسـتوى األمان املناسب الذي ينبغي بلوغه يف مجيع األنشطة ذات الصلة       دويل يف اآلراء بشـأن      

ومـن شـأنه أن يوفّر      . مبخـتلف أطـوار دورة عمـر مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي                 
ــية مــرونة ملواءمــة تلــك املعــايري مــع        ــيح للــربامج الوطن ــية، ويت ــيا لوضــع معــايري وطن أساســا تقن

ومن شأنه أن   .  النووية وما يتصل ا من هياكل تنظيمية وطنية        تطبـيقات معيـنة ملصـادر القدرة      
يطمـئن الـناس يف أحنـاء العـامل بـأن مصـادر القـدرة النووية يف الفضاء اخلارجي تستخدم حاليا،                  
وسـوف تسـتخدم، بطـريقة مأمونـة وميكـن أن يسـهل الـتعاون الثـنائي واملتعدد األطراف بشأن             

 . النوويةالبعثات اليت تستخدم مصادر القدرة
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  اخللفية -٣ 
خـالل السـنوات اخلمـس املاضـية، ظلـت اللجـنة الفرعـية العلمية والتقنية التابعة للجنة                   -٣

أهداف على وضع ) مبشاركة الوكالة(اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية تعمل         
ــتعلقةإطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات    ــيقات مصــادر القــدرة الــ  امل نووية يف  بأمــان تطب

 وقد أكملت اللجنة الفرعية .ومساته ذلـك اإلطـار     ونطـاق  الفضـاء املخطـط هلـا واملرتقـبة حالـيا         
مؤخــرا هــذا اجلهــد بتوصــية مفادهــا أن وضــع اإلطــار ينــبغي أن يــنفّذ مــن خــالل شــراكة بــني   

وإذ تســلّم اللجــنة الفرعــية بــأن الوكالــة لــيس لديهــا خــربة يف جمــال  . اللجــنة الفرعــية والوكالــة
صـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء، فقـد أيـدت اللجـنة الفرعية بقوة رأيا مفاده أن وضع إطار                      م

أمـان ملصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء سـوف يستفيد من دراية الوكالة وخربهتا الراسخة يف                    
 .وضع معايري لألمان

ــنها و     -٤ بــني واعــتمدت اللجــنة الفرعــية، دعمــا لتصــويتها الداعــية إىل صــوغ شــراكة بي
الوكالـة لوضــع إطــار ملصـادر القــدرة الــنووية يف الفضـاء، عــدة اعتــبارات لتيسـري تنفــيذ جهــود     

 :ومشلت تلك االعتبارات ما يلي. الشراكة وإكماهلا يف الوقت املناسب

 من  سـوف يوضـع اإلطـار مـن خـالل شراكة بني اللجنة الفرعية والوكالة مع                )أ( 
 الفرعــية املشــاركة يف عملـية وضــع اإلطــار، مبــا يف   الــدول األعضـاء يف اللجــنة يهمـه األمــر مــن 

 عمل؛الذلك وضع خطة 

منوذج  مبـا يف ذلك   (سـوف تقتضـي أي وثـيقة توجيهـية تتصـل بوضـع اإلطـار                 )ب( 
وأي تغيريات  )  اخلـاص بالوكالـة إذا مـا اسـتخدم كوسـيلة لتوجـيه جهـود التنفـيذ                 إعـداد الوثـيقة   

 املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنووية يف لعــلى تلــك الوثــائق موافقــة الفــريق العــامتدخــل 
 ؛ والوكالة واللجنة الفرعيةالفضاء اخلارجي

 الشــراكة بـني اللجــنة الفرعـية والوكالـة باســتخدام قـاعدة توافــق     تـنفّذ سـوف   )ج( 
 اآلراء؛

لـن تـتخذ اللجـنة الفرعـية والوكالـة خطـوات مستقلة ميكن أن يكون هلا تأثري           )د( 
 ؛أوالالتشاور معا على وضع اإلطار بدون 

ســـوف تـــأخذ عملـــية وضـــع اإلطـــار يف االعتـــبار معـــاهدات األمـــم املـــتحدة  )ه( 
 ؛ الساريومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي وسائر االتفاقيات السارية والقانون الدويل
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سـوف تـأخذ عملـية وضـع اإلطـار يف االعتـبار أيضـا التوصـيات الدولية ذات                  )و( 
 ؛)جنة الدولية للوقاية من اإلشعاعاتمثل توصيات الل(الصلة 

 سوف يصدر اإلطار يف شكل ناتج مشترك للجنة الفرعية والوكالة؛ )ز( 

ســوف تســتفيد عملــية وضــع اإلطــار مــن اخلــربة يف جمــال األمــان وأفضــل           )ح( 
القــدرة  املمارســات لــدى الــدول األعضــاء واملــنظمات الدولــية فــيما يــتعلق بتطبــيقات مصــادر  

 ضاء؛النووية يف الف

سـوف يكـون اإلطـار مـتفقا مـع السياسـات والعملـيات واإلجـراءات اخلاصة                  )ط( 
 ؛)أي أفضل املمارسات(باألمان واملستخدمة حاليا 

وسـوف يظل طوعيا      يسـتخدم اإلطـار كموجـه لألغـراض الوطنـية؛          ميكـن أن   )ي( 
 مبوجب القانون الدويل؛ ولن يكون ملزما

طــار ويوافــق علــيه باســتخدام عملــية إلمقــبل عــلى ا أي تعديــل يدخــلســوف  )ك( 
 لوضع اإلطار اليت تستخدمبـني اللجـنة الفرعـية والوكالـة عـلى غرار العملية             للـتعديل   مشـتركة   
 .األصلي

  
  أوجه التفاعل -٤ 

مبــا أن دلــيل األمــان هــذا يتــناول موضــوعا جديــدا لــدى الوكالــة، فــإن صــلته بوثــائق     -٥
 خالل مراحل تطوير مصادر القدرة النووية وصنعها        ومعظم األنشطة . الوكالـة احلالـية حمـدودة     

ونقـلها السـتخدامها يف الفضاء اخلارجي جيري تناوهلا على حنو واف يف معايري الوكالة القائمة         
ويف حني أن بعض االعتبارات الفريدة اليت تتصل        . املتصـلة باملـرافق واألنشـطة الـنووية األرضية        

األمـان، فمـن املـرجح أن تكـون املسـائل احملتملة      بـتلك العملـيات قـد تنشـأ خـالل وضـع دلـيل           
ــيل األمــان اجلديــد ســوف يكــون عــلى األنشــطة       ألوجــه التضــارب ضــئيلة ألن التركــيز يف دل

وسـوف يـتوىل موظفـو الوكالة التنسيق الوثيق مع جلان           . املرتـبطة مبـرحلة اإلطـالق ومـا بعدهـا         
رب حقيقية أو متصورة الوكالـة ذات الصـلة لضـمان أن جيـري توضيح ووصف أي أوجه تضا            

بـني دلـيل األمـان اجلديـد ومعـايري الوكالـة القائمـة لألنشـطة األرضـية على حنو واٍف يكفل أال                 
 .يكون للنص النهائي لدليل األمان أي تأثري على معايري الوكالة األرضية القائمة
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  عرض جممل -٥ 
. القــدرة الــنوويةيوجــه دلــيل األمــان إىل مــن يــتخذون قــرارات ذات صــلة باســتخدام   -٦

وسـوف جتسـد مـبادئه التوجيهـية توافقا دوليا عريضا وسوف تكون عامة ووصفية يف طابعها،         
وســـوف يتـــناول دلـــيل األمـــان . وســـليمة تقنـــيا، ومســـتقلة نســـبيا عـــن التكنولوجـــيا املـــتغرية 

املمارسـات الـيت ميكـن أن تنفّذ خالل أطوار التصميم واإلطالق والتشغيل وغريها من األطوار                
ــان        ــتعزيز أمـ ــارجي لـ ــاء اخلـ ــنووية يف الفضـ ــدرة الـ ــادر القـ ــر مصـ ــن دورة عمـ ــلة مـ ذات الصـ

وســوف توضــع توصــيات لتصــميم مصــادر القــدرة الــنووية املعــدة لالســتخدام يف . اسـتخدامها 
الفضـاء اخلـارجي عمومـا، ولكـن تطبـيقها التفصـيلي سـوف يـتوقف على التصميم احملدد لكل                    

 .كلهامصدر وتطبيقه واملخاطر اليت يش
  

  اإلنتاج -٦ 
 :سوف يتبع اإلنتاج اجلدول الزمين التايل -٧
 

 السنة النشاط
 ٢٠٠٧أبريل /نيسان منوذج إعداد الوثيقةموافقة اللجنة التوجيهية على 

 ٢٠٠٧مايو /أيار منوذج إعداد الوثيقةموافقة جلنة معايري األمان على 
 إىل ٢٠٠٧يونيه /حزيران )اجتماعات الصياغة والتشاور(وضع اإلطار 

 ٢٠٠٨يونيه /حزيران
 ٢٠٠٨يوليه /متوز موافقة جلنة التسيري على مشروع اإلطار

موافقة جلنة معايري األمان على املشروع لتقدميه إىل الدول األعضاء 
 إلبداء تعليقاهتا

 ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين

 ٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول تعليقات الدول األعضاء
 ٢٠٠٩مارس /إىل آذار

 ٢٠٠٩أبريل /نيسان تنقيح املشروع بأخذ تعليقات الدول األعضاء يف االعتبار
 ٢٠٠٩مايو /أيار موافقة جلنة التسيري على املشروع املنقّح

يوليه /يونيه إىل متوز/حزيران التحرير التقين
٢٠٠٩ 

 ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول إقرار جلنة معايري األمان
 ٢٠٠٩أكتوبر /تشرين األول تتقدمي املشروع إىل جلنة املنشورا

 ٢٠١٠الربع الثاين من عام  موعد النشر املستهدف
 


