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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠٠٥مارس / آذار٤ –فرباير / شباط٢١فيينا، 
  من جدول األعمال٨البند 

     استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  
ين باستخدام مصادر القدرة مشروع تقرير الفريق العامل املع  

   النووية يف الفضاء اخلارجي
، عــاودت اللجــنة الفرعــية   ٢٠٠٥فــرباير / شــباط٢٤، املعقــودة يف ٦٢٤يف اجللســة  -١

العلمـية والتقنية عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي              
 ).مريكيةالواليات املتحدة األ(برئاسة آليس كابونييت 

ــودة يف    -٢ ــريق العــامل األوىل، املعق ــيس  / شــباط٢٤ويف جلســة الف ــرباير، اســتذكر الرئ ف
املهـام املـنوطة بالفـريق العـامل، حسـبما وردت يف خطـة العمـل املـتعددة السنوات، اليت تشمل             

، لوضـع إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات            ٢٠٠٦-٢٠٠٣الفـترة   
قــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، الــيت أقــرا اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف    مصــادر ال

وأبلغ الفريق العامل اللجنة الفرعية العلمية    ). ، املـرفق الثالث   A/AC.105/804(دورـا األربعـني     
والتقنـية مبـا أُحـرز حـىت ذلـك احلـني مـن تقـدم إمجـايل يف تنفيذ أهداف وتوصيات خطة العمل                

 .٢٠٠٦-٢٠٠٣ة للفتر

ــنون       -٣ ــتقين املع ــريق العــامل نســخ مــن العــرض ال ــر  "وعرضــت عــلى الف مســارات تطوي
، الذي  "تكنولوجـيا مصـادر القـدرة الـنووية الفضـائية تيسـريا الستكشـاف الفضـاء يف املستقبل                 
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بالواليــات املــتحدة إىل اللجــنة ) الناســا(قدمــه ممــثل اإلدارة الوطنــية لــلمالحة اجلويــة والفضــاء  
وتـناول العـرض حمـتوى مـا هـو مـزمع أو مرتقـب حالـيا مـن الربامج                    . رعـية العلمـية والتقنـية     الف

ذات الصــلة مبصــادر القــدرة الــنووية  ) الثنائــية مــنها واملــتعددة األطــراف (والتطبــيقات الوطنــية 
 .الفضائية

الـتقرير املرحـلي املؤقت     "ونظـر الفـريق العـامل يف ورقـة عمـل قدمهـا رئيسـه، عـنواا                   -٤
ــتابع للجــنة      لل ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، ال فــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة ال

ــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية       ــية، ال ــية العلمــية والتقن " الفرع
(A/AC.105/C.1/L.278)      ويـرد الـنص املـنقّح لورقـة العمل، حسبما اتفق           . ، ونقّـح تلـك الورقـة

 .A/AC.105/C.1/L.281ق العامل، يف الوثيقة عليه الفري

ونظـر الفـريق العـامل أيضـا يف املخطـط األويل املقـترح ألهـداف ونطـاق ومسات إطار               -٥
تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء 

ويرد . ، ونقّـح ذلك املخطط  (A/AC.105/L.253/Rev.1)اخلـارجي املخطـط هلـا واملرتقـبة حالـيا           
 .A/AC.105/L.253/Rev.2النص املنقّح، حسبما اتفق عليه الفريق العامل، يف الوثيقة 

، A/AC.105/C.1/L.278واسـتنادا إىل ما اتفق عليه الفريق العامل من تنقيحات للوثيقة          -٦
يذ احملــتملة نظــر الفــريق العــامل كذلــك يف املشــروع األويل ملخططــات انســيابية خلــيارات التنفــ 

إلنشـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية                  
ــيقة        ــواردة يف الوثـــ ــيغته الـــ ــيا، بصـــ ــبة حالـــ ــا واملرتقـــ ــط هلـــ ــارجي املخطـــ ــاء اخلـــ يف الفضـــ

A/AC.105/L.254/Rev.1     ويرد النص املنقّح، حسبما اتفق عليه الفريق       . ، ونقّـح ذلـك املشروع
 .A/AC.105/L.254/Rev.2ل، يف الوثيقة العام

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن يعقد باالشتراك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلقة          -٧
عمـل تقنـية أثـناء الـيومني األولـني مـن الـدورة الثالـثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية،                     

يم حلقة العمل واإلطار املرجعي األويل      وتـرد خطـة تنظ    . ٢٠٠٦فـرباير   /الـيت سـتعقد يف شـباط      
 .A/AC.105/C.1/L.281هلا يف الوثيقة 

وأوصـى الفـريق العامل بأن تعدل خطة عمله املتعددة السنوات على النحو التايل لكي         -٨
 :تسمح بتنظيم وعقد حلقة العمل املشتركة
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  :٢٠٠٥عام   
وطنية واالقليمية  اسـتعراض املعلومـات الواردة من وكاالت الفضاء ال         )أ(  

الثنائية (عـن حمـتوى مـا هـو مـزمع أو مرتقـب حالـيا مـن الـربامج والتطبـيقات الوطنـية                        
 ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية؛) منها واملتعددة األطراف

إعــداد خمطــط عــام ــائي ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين دويل   )ب(  
 ما هو مزمع ومرتقب حاليا من تطبيقات        لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بضمان أمان       

 مصادر القدرة النووية الفضائية؛

تنظـيم وختطـيط حلقـة عمل تقنية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة              )ج(  
 ؛٢٠٠٦فرباير /الذرية تعقد أثناء  الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية يف شباط

ة الثامنة واألربعني للجنة    عقـد اجـتماع مـا بـني الـدورات أثـناء الدور             )د(  
، من أجل ٢٠٠٥يونيه /اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغراض السلمية، يف حزيران          

وضـع الصيغة النهائية للخطط اخلاصة حبلقة العمل التقنية املشتركة مع الوكالة الدولية             
 .للطاقة الذرية

  
  :٢٠٠٦عام   

لــية للطاقــة الذريــة عقــد حلقــة عمــل تقنــية مشــتركة مــع الوكالــة الدو )أ(  
أثــناء الــيومني األولــني مــن الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية،    

 وإعداد مشروع تقرير حلقة العمل؛
عقــد اجــتماع غــري رمســي للفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر      )ب(  

 للجـنة استخدام    القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي أثـناء الـدورة التاسـعة واألربعـني                
، مــن أجــل إعــداد ٢٠٠٦يونــيه /الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف حزيــران

تقريـر حمـدث حللقـة العمل التقنية املشتركة يعرض على اللجنة الفرعية العلمية والتقنية               
 والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛

مصــادر عقــد اجــتماع غــري رمســي للفــريق العــامل املعــين باســتخدام     )ج(  
القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي أثـناء الـدورة التاسـعة واألربعـني للجـنة استخدام                    

، مــن أجــل إعــداد ٢٠٠٦يونــيه /الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف حزيــران
مشـروع تقريـر يسـتند إىل املخطـط العـام الـنهائي ألهـداف ونطـاق ومسات إطار تقين                    
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يف االعتـبار املشروع احملدث لتقرير حلقة العمل        دويل لألهـداف والتوصـيات، ويـأخذ        
 .التقنية املشتركة

  
  :٢٠٠٧عام   

إعـداد الـتقرير الـنهائي وتقدمي توصية خبيار للتنفيذ إىل اللجنة الفرعية              )أ(  
 العلمية والتقنية؛

إذا قبلـت اللجـنة الفرعـية خبـيار التنفـيذ املوصـى بـه، تعـد خطـة عمل             )ب(  
 اخليار؛جديدة لتنفيذ ذلك 

إذا كـان خـيار التنفـيذ املوصـى بـه يـنطوي عـلى نشـاط مشترك آخر                    )ج(  
مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة، يشــرع يف إجــراء مناقشــات مــبكّرة مــع الوكالــة    

 .لتنفيذ ذلك النشاط

ونوهـت اللجـنة الفرعـية بـأن الواليـات املـتحدة عرضـت تقـدمي أموال لتغطية تكاليف                    -٩
لشـفوية وموظفـي املؤمتـرات واملعدات االلكترونية الالزمة لعقد حلقة العمل     خدمـات الـترمجة ا    
 .التقنية املشتركة

. وأعـدت بضـعة وفـود يف الفـريق العامل قائمة أولية بأهداف حلقة العمل ومواضيعها                -١٠
وقد . ومل تسـتعرض القائمـة مـن جانـب مجـيع أعضـاء الفـريق العـامل أو مل حتظ بعد مبوافقتهم                     

 هـذا الـتقرير ألعضـاء الـدول األعضـاء فرصـة للتحضري لالجتماع الذي سيعقد ما                  أُدرجـت يف  
 . والذي سيجري فيه إعداد قائمة ائية مبواضيع احللقة٢٠٠٥يونيه /بني الدورات يف حزيران

  
 األهداف -أوال 

 
تعزيــز املخطــط العــام املقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــين     -ألف  

ــا هــو    دويل لألهــداف والتوصــي  ــتعلقة بأمــان مــا هــو مــزمع وم ات امل
مرتقـــب حالـــيا مـــن تطبـــيقات مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء  

 اخلارجي
 

تعزيـــز حتديـــد خـــيارات التنفـــيذ احملـــتملة إلرســـاء إطـــار تقـــين دويل    -باء  
لألهـداف والتوصـيات اخلاصـة بأمـان مـا هـو مـزمع ومـا هو مرتقب                  

  يف الفضاء اخلارجيحاليا من تطبيقات مصادر القدرة النووية
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 الورقات احملتمل تقدميها -ثانيا 
 

 ورقات املعلومات اخللفية -ألف  
 

عــرض ملــا هــو مــزمع ومــا هــو مرتقــب حالــيا مــن تطبــيقات    -١   
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي ونطــاق تلــك     مصــادر القــدرة ال

 التطبيقات

االعتــبارات املتمــيزة يف تصــميم تطبــيقات مصــادر القـــدرة       -٢   
 ية يف الفضاء اخلارجيالنوو

مـنظورات وطنية بشأن تطور تصاميم مصادر القدرة النووية    -٣   
 فيما يتعلق باعتبارات األمان

أنشـطة الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة يف جمـال وضع معايري              -٤   
 دولية لألمان

 
  ألف-الورقات املتصلة باهلدف أوال  -باء  

 
لعمليات الوطنية اليت حيتمل أن     اسـتعراض الوثـائق الدولـية وا       -١   

تكــون هلــا صــلة باالســتخدامات الســلمية ملصــادر القــدرة       
 النووية يف الفضاء اخلارجي

 العناصر األساسية الدنيا إلطار خاص باألمان -٢   

اعتــبارات األمــان اخلاصــة بالتصــميم لــتفادي احلــوادث عــند   -٣   
 االطالق وأثناء البعثة

 
  باء-اهلدف أوال الورقات املتصلة ب -جيم  

 
ــية     -١    ــة الدول ــة يف املناســقة بــني عملــيات الوكال املســائل احملوري

للطاقـة الذريـة وعملـيات اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية من            
أجـل إرسـاء إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصيات املتعلقة             
بأمــان مــا هــو مــزمع ومــا هــو مرتقــب حالــيا مــن تطبــيقات    

  يف الفضاء اخلارجيمصادر القدرة النووية
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 ٣ و ١اعتـبارات خطـة التنفيذ فيما خيص مشروعي اخليارين           -٢   
 )A/AC.105/L.254/Rev.2مرفق الوثيقة (

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أنــه ينــبغي لألمانــة أن تدعــو الــدول األعضــاء واملــنظمات    -١١
ه وتقدمي اقتراحات بشأن الدولـية إىل اسـتعراض القائمـة األولـية للمواضـيع احملتملة الواردة أعال      

مواضــيع إضــافية أو تعديــالت حمــتملة إىل األمانــة قــبل اجــتماع الفــريق العــامل لفــترة مــا بــني      
 .٢٠٠٥يونيه /الدورات، الذي سيعقد يف حزيران

[...] وأوصـى الفـريق العـامل، بـناء عـلى خطـة عملـه املوصـى ـا، الواردة يف الفقرة                       -١٢
يونيه / حزيـران ١٧ إىل ١٥م ملـا بـني الـدورات يف فييـنا مـن           أعـاله، بـأن يعقـد االجـتماع القـاد         

، أثـــناء الـــدورة الثامـــنة واألربعـــني للجـــنة اســـتخدام الفضـــاء اخلـــارجي يف األغـــراض   ٢٠٠٥
 .السلمية

واتفـق الفـريق العامل على أن يناقش أيضا يف اجتماعه ما بني الدورات، الذي سيعقد                 -١٣
اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية، بغية            أثـناء الـدورة الثامـنة واألربعـني للجـنة           

وضـع الصـيغة النهائـية لـلخطط اخلاصـة حبلقـة عمـل تقنـية مشـتركة مـع الوكالة الدولية للطاقة                       
 :الذرية، الوثائق التالية

مشـروع أويل ملخططـات انسـيابية خلـيارات التنفـيذ احملتملة إلنشاء إطار تقين                )أ( 
تعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي         دويل لألهـداف والتوصيات امل    

(A/AC.105/L.254/Rev.2)؛ 

الـتقرير املرحـلي املؤقت للفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية             )ب( 
التخطيط واإلطار املرجعي حللقة : يف الفضـاء اخلـارجي، الـتابع للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية          

نــية حــول وضــع إطــار حمــتمل ألمــان اســتخدام تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف     عمــل تق
 ؛(A/AC.105/C.1/L.281)الفضاء اخلارجي 

القائمـة األولـية للمواضـيع احملـتملة حللقة العمل التقنية املشتركة حول مصادر               )ج( 
 .أعاله[...] القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، بصيغتها الواردة يف الفقرة 

، اعتمد الفريق العامل هذا     ٢٠٠٥مـارس   /آذار[...] ، املعقـودة يف     [...]ويف جلسـته     -١٤
 .التقرير
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