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 لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية   
  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

  الدورة الثالثة واألربعون 
 ٢٠٠٦مارس / آذار٣ -فبرایر/ شباط٢٠فيينا، 
 * من جدول األعمال المؤقت٩البند 

 فضاء الخارجياستخدام مصادر القدرة النوویة في ال
   

ة عمل تقنية مشترآة بين األمم المتحدة والوآالة الدولية للطاقة الذریة حول األهداف                 حلق
يار تقني محتمل ألمان مصادر القدرة النوویة في الفضاء                     نطاق والسمات العامة لمع وال

 )٢٠٠٦فبرایر / شباط٢٢-٢٠فيينا، (الخارجي 
 
 

يقة     ة حول الوث امل  A/AC.105/L.253/Rev.2نظرة عام ریق الع ي وضعها الف  الت
درة النوویة في الفضاء الخارجي، المعنونة               مـُخطـّط أولـّي "المعني باستخدام مصادر الق

تعلقة بأمان تطبيقات               ألهداف ونطاق وسمات إطار تقني دولي لألهداف والتوصيات الم
 "قبة حاليًامصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي المـُخطـّط لها والمرت

 
 

ية نيابة عن الفریق العامل المعني                      تحدة األمریك ات الم ة من الوالی ل مقدم ة عم ورق
 باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

 
 

 مذآرة من األمانة  
 
رة   -١ اًً للفق ة    ١٦وفق ية العام رار الجمع ن ق ؤرخ ٦٠/٩٩ م انون األول٨ الم مبر / آ دیس

نة  ٢٠٠٥ تقوم اللج ي     ، س تخدام الفضاء الخارجي ف نة اس تابعة للج ية ال ية والتقن ية العلم  الفرع
ية      ل تقن ة عم يم حلق ة، بتنظ ة الذری ية للطاق ة الدول ع الوآال تراك م لمية، باالش راض الس األغ
درة النوویة                   ان مصادر الق تمل ألم ي مح يار تقن ة لمع نطاق والسمات العام داف وال حول األه

 .٢٠٠٦فبرایر / شباط٢٢ إلى ٢٠في فيينا، في الفترة من في الفضاء الخارجي، ستـُعقد 

 
 

 .A/AC.105/C.1/L.283     الوثيقة * 
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ة العمل الواردة في مرفق هذه الوثيقة لعرضها على حلقة العمل التقنية                  -٢ دَّت ورق د ُأِع وق
ك       ى ذل ق عل بما واف ل، حس ة العم ال حلق ادي ألعم ي االسترش دول الزمن ًا للج ترآة وفق المش

درة            تخدام مصادر الق ي باس امل المعن ریق الع  النوویة في الفضاء الخارجي خالل اجتماعه       الف
ن         ترة م ي الف نا، ف ي فيي ود ف دورات، المعق ن ال ا بي ى ١٣لم ران١٥ إل يه / حزی  ٢٠٠٥یون

 ).A/AC.105/L.260الوثيقة (
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 المرفق األول
 
 

يقة         التي وضعها الفریق العامل المعني    A/AC.105/L.253/Rev.2نظرة عامة حول الوث
مـُخطـّط أولـّي ألهداف   "ة النوویة في الفضاء الخارجي، المعنونة       باستخدام مصادر القدر    

تعلقة بأمان تطبيقات مصادر                     ونطاق وسمات إطار تقني دولي لألهداف والتوصيات الم
 "القدرة النوویة في الفضاء الخارجي المـُخطـّط لها والمرتقبة حاليا

 
 

ية نيابة عن                تحدة األمریك ات الم ة من الوالی ل مقدم ة عم  الفریق العامل المعني    ورق
 ١باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

 
 مقدمة ومعلومات أساسية -أوًال 

 
 
ي           • ي ف اء الخارج تخدام الفض نة اس تابعة للج ية ال ية والتقن ية العلم نة الفرع ت اللج آان

 . ،  خطة عمل متعّددة السنوات٢٠٠٣األغراض السلمية قد اعتمدت، في عام 

يزموط •  ان     : ن الترآ تعلقة بأم يات الم داف والتوص ي لأله ي دول ار تقن ع إط وض
 . تطبيقات مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

 : على ما یلي٢٠٠٥من خطة العمل فيما یخص العام ) ب(ینص البند  •

داد  •  ية   إع يغة النهائ ي بالص ـّط أولـّ مات    مـُخط نطاق والس داف وال مـّن األه  یتض
 .بإطار تقني دوليالمتعلقة 

ي    • ـّط األولـّ يقة    (المخط ي الوث ـُقّدم ف ق اآلراء  ) A/AC.105/L.253/Rev.2الم ـّد تواف یجس
اء   ي الفض نوویة ف درة ال ادر الق تخدام مص ي باس امل المعن ریق الع يه الف ـّل إل ذي توص ال

تخدام الفضاء ال                     نة اس تابعة للج ية ال ية والتقن ية العلم نة الفرع تابع للج خارجي في   الخارجي ال
 . األغراض السلمية

 . ٢٠٠٥مارس /آانت اللجنة الفرعية قد قبلت المـُخطـّط األولـّي في آذار •

 
 
 

 أهداف اإلطار  -ثانيًا 
 
 
 : األهداف الشاملة المحّددة إلطار األمان هي •

ية العامة        عرض    •  بادئ التوجيه ة من الم  المتعلقة بجوانب إطالق ودورة عمر      جمل
 .قدرة النوویة الالزمة للتطبيقات الفضائيةتشغيل مصادر ال

__________________ 
 .ورقة العمل مـُستنسخة بالشكل الذي وردت به  ١
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يد  •  يتجس ق آراء دول ي تواف ه ف ي بلوغ ذي ینبغ ان المناسب ال توى األم أن مس  بش
 . شتى مراحل دورة عمر مصادر القدرة النوویة

درة  • تخدام مصادر الق ي باس امل المعن ریق الع ا الف ي حّدده نة الت داف المعيـّ تقضي األه
 : رجي بأن تتوافر في أي إطار یـُوضع ما یليالنوویة في الفضاء الخا

 ؛أسس تقنيةأن یكون قائما على  • 

 ؛رفيعة المستوىأن یوفـّر إرشادات  • 

 أن یوفـّر أساسًا تقنيًا لوضع المعایير الوطنية؛   • 

ية         •  برامج الوطن يح لل رونة أن یت ير مع تطبيقات معيـّنة            م ك المعای ة تل ل مواءم  تكف
  . وویة ومع الهياآل التنظيمية الوطنيةلمصادر القدرة الن

 
 

 نطاق اإلطار -ثالثًا 
 

 :مراحل دورة عمر مصادر القدرة النوویة التي سيتم تناولها في إطار األمان هي •

 التصميم؛  • 

 اإلطالق؛  • 

 التشغيل؛ • 

 . المراحل األخرى ذات الصلة من دورة عمر المصادر • 

 : المتمثـّلة فيما یليالفریدة یمكن أن یتناول اإلطار الجوانب •

 التطویر؛  • 

 الصنع؛  • 

 . النقل • 

راحل من دورة عمر مصادر القدرة النوویة إلى حّد آبير            ك الم ناول تل ه یجري ت يد أن ب
نوویة           طة ال آت واألنش لة بالمنش ة ذات الص ية القائم ية والدول ير الوطن ار المعای ي إط ف

 . األرضية

 
 

 سمات اإلطار  -رابعًا 
 

 .ذات طابع عام ونوعي •

 . دقيقة من الناحية التقنة •

 . مستقلة نسبيًا عن التكنولوجيا المتغيـّرة •

  . تجسـّد توافقًا دوليًا عریضًا •
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ة لدى جمهور مـُستهدف عریض              • ون مفهوم د أن تك  بمعنى أال تكون مفهومة فقط      –ال ب
  .لدى األخصـّائيين في العلوم والتكنولوجيا النوویة

بعًا لشكل وهيكل           ی • الصادرة عن الوآالة الدولية    " أساسيات األمان "مكن صوغ اإلطار ت
 . للطاقة الذریة

 

 


