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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة السادسة واألربعون

    ٢٠٠٩فرباير  / شباط   ٢٠-٩فيينا،   
 مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية   

   يف الفضاء اخلارجي
فرباير / شباط١٢يف املعقودة  ٧٠٤يف جلستها  ، والتقنية دعـت اللجـنة الفرعـية العلمـية        -١

، فـريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي إىل االنعقاد              ٢٠٠٩
 ).اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية(هاربيسون . من جديد برئاسة سام أ

فـرباير، اسـتذكر الرئيس     / شـباط  ١٢لعـامل يف    ويف اجللسـة األوىل الـيت عقدهـا الفـريق ا           -٢
 اليت  املهـام املعروضـة عـلى الفـريق العـامل، عـلى الـنحو الوارد يف خطة العمل املتعددة السنوات                   

لوضــع إطــار تقــين دويل لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان ، ٢٠١٠-٢٠٠٧تشــمل الفــترة 
هتا ، اليت أقرّ  هلـا واملرتقـبة حالـيا      املخطـط    مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي           تطبـيقات 

ــا   ــرابعة واللجــنة الفرعــية يف دورهت ــرتان (األربعــني ال ــرفق  و١١٣ و١١٢الفق ــثاينامل ــيقة ال  بالوث
A/AC.105/890(. 

والحـظ الفـريق العـامل بارتـياح أن فـريق اخلـرباء املشـترك بـني اللجـنة الفرعية العلمية                      -٣
ــة   ــة الذري ــية للطاق ــة الدول ــية والوكال ــذي أُوالتقن ــرابعة واألربعــني للجــنة   ، ال ــدورة ال نشــئ يف ال

مصادر القدرة   لوضـع إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمان تطبيقات            الفرعـية 
 املخطــط هلــا واملرتقــبة حالــيا، قــد عقــد ثالثــة اجــتماعات يف عــام الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي
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ــران /، يف شــباط٢٠٠٨ ــرباير وحزي ــيه وتشــرين ا /ف ويف هــذه االجــتماعات،  . أكــتوبر/ألوليون
تطبيقات مصادر القدرة لإطـار أمان  درس فـريق اخلـرباء املشـترك تعلـيقات عـلى نـص مشـروع         

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف  وردت مـن الدول األعضاء يف       الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي      
عــايري واللجــنة املعنــية مب الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة والــدول األعضــاء يف األغــراض الســلمية

وقـد متّخـض عـن هـذا العمل نص حمّدث           . وجلـان معـايري األمـان الـتابعة هلـا         لوكالـة    يف ا  األمـان 
، وإن  A/AC.105/C.1/L.292/Rev.2جديـد ملشـروع إطـار أمـان أُتـيح للجـنة الفرعية يف الوثيقة                

 .كان فريق اخلرباء املشترك مل يقّره بعد

 على عمله بشأن مشروع     فـريق اخلـرباء املشـترك     تقديـره ل  وأعـرب الفـريق العـامل عـن          -٤
يف الوثيقة   الفرعية وقُدِّم    للجنةإطـار األمـان، الذي خضع ملزيد من التحديث يف الدورة احلالية             

A/AC.105/C.1/L.292/Rev.3 إىل الفريق العامل لكي ينظر فيه. 

 فرباير،/ شباط ١٧ عقدها يف     اليت السادسة تهيف جلس  بتوافق اآلراء،     الفـريق العامل   وأقـرّ  -٥
وقد أوصيت .  قـد وضعه يف صيغته النهائية     فـريق اخلـرباء املشـترك     نـص إطـار األمـان الـذي كـان           

 ).A/AC.105/C.1/L.292/Rev.4(اللجنة الفرعية باعتماد نص إطار األمان الذي مت إقراره 

تمد على مبدأ   وقـد أكّـد الفـريق العـامل عـلى أن إطـار األمـان، بوصـفه وثـيقة تقنـية، يع                      -٦
مسـؤولية الـدول ويّتسـق معـه حسـبما تقـّره املعـاهدات واملبادئ الدولية، وخاصة املادة السادسة                   

الفضاء اخلارجي، مبا  معـاهدة املبادئ املنظمة ألنشطة الدول يف ميدان استكشاف واستخدام مـن  
 : اليت تنص على ما يلي)١(،١٩٦٧ لعام يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى

 الوطنــية الــدول األطــراف يف املعــاهدة مســؤولية دولــية عــن األنشــطة   تــتحّمل"  
يف الفضـاء اخلـارجي، مبا يف ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى، سواء    املضـطلع بـه  

ــذه األنشــطة    ــئاتاضــطلعت هب ــية أو هي ــياناتحكوم ــية، وعــن    ك  ضــمان غــري حكوم
أنشطة وتتطلّب . املعاهدة رة يف هذه املقـرّ  لألحكـام   وفقـا  الوطنـية األنشـطة   االضـطالع ب  
 اخلــارجي، مبــا يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية  غــري احلكومــية يف الفضــاءالكــيانات
 ويف حالة .ا منها مستمراالدولة املعنية الطرف يف املعاهدة وإشراف، تصـرحيا من    األخـرى 

ــية  ــنظمة دول ــك القمــر وا   بأنشــطة اضــطالع م ــا يف ذل  ألجــرام يف الفضــاء اخلــارجي، مب
 يف املعاهدة    األطراف شتركة فيها  امل السـماوية األخـرى، تكـون هـذه املـنظمة مـع الدول            

 ."االمتثال هلذه املعاهدة عن مسؤولة
                                                                 

 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، اجمللد جمموعة املعاهداتاملتحدة، األمم  (1) 
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ل مجهورية فنـزويال البوليفارية    والحـظ الفـريق العـامل الـتحفّظات اليت أعرب عنها ممثّ            -٧
على اليت أبدهتا حكومته فّظات احملّددة   التحعن  عـّبر املمثّل    وقـد   . بشـأن مشـروع إطـار األمـان       

 :النحو التايل

 يف املــدارات األرضــية، مصــادر القــدرة الــنوويةعــدم إمكانــية قــبول اســتخدام  )أ( 
وذلــك اســتنادا إىل الفرضــية القائلــة بــأن أي نشــاط ُيضــطلع بــه يف الفضــاء اخلــارجي جيــب أن   

 يكون حمكوما مببادئ صيانة احلياة واحملافظة على السلم؛

مسـؤولية الـدول عـن األنشـطة الوطنـية الـيت تضطلع هبا وكاالت حكومية أو                  )ب( 
 يف الفضـاء اخلـارجي؛ ينبغي للدول أن         مصـادر قـدرة نوويـة     مـنظمات غـري حكومـية تسـتخدم         

تضــمن تنظــيم هــذه األنشــطة والتصــريح هبــا ورصــدها، وال جيــوز تفويــض جهــة أخــرى هبــذه   
 .السلطة بأي حال من األحوال

 عـن رأي مفاده أنه سيكون من الضروري وضع صك ملزم على أساس إطار      وأُعـرب  -٨
مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي عــلى حنــو عشــوائي وغــري    األمــان ملــنع اســتخدم  

 .مسؤول

ورأت بعـض الوفـود أن إطار األمان ميثّل تقّدما مهما حنو استحداث تطبيقات مأمونة                -٩
أن تنفــيذ الــدول األعضــاء واملــنظمات احلكومــية الدولــية  ، وأن مــن شــصــادر القــدرة الــنوويةمل

الناس يف العامل بأن تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء سوف           إلطـار األمـان أن يطمئن       
 . بطريقة مأمونةُتستهل وُتستخدم

واتفـق الفـريق العـامل عـلى أن حتـيل األمانـة إطـار األمـان، عقـب اعـتماده مـن اللجنة                         -١٠
 اللجـنة املعنـية مبعـايري األمان    لكـي تـنظر فـيه    الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة       أمانـة    الفرعـية، إىل  

 / نيسان٢٤ إىل ٢٢ر عقده يف فيينا يف الفترة من   الـتابعة للوكالـة وتقـّره خـالل اجتماعها املقرّ         
 .٢٠٠٩أبريل 

 )٢(حدة،وطلـب الفـريق العـامل إىل األمانة أن تتيح يف شكل وثيقة من وثائق األمم املت                 -١١
 اللجنة املعنية مبعايري األمان   عندما تقّره   دون املـزيد مـن املـراجعة الـتحريرية، نـص إطـار األمـان                

 .لوكالة الدولية للطاقة الذريةل التابعة

                                                                 
 .A/AC.105/934الوثيقة  يفسُتنشر  (2) 
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 اللجـنة املعنـية مبعايري األمان     والحـظ الفـريق العـامل أن نـص إطـار األمـان، مـىت أقـّرته                   -١٢
، سُينشـر أيضـا مـن جانـب أمانـة الوكالة نيابة عن فريق               يـة لوكالـة الدولـية للطاقـة الذر      ل الـتابعة 

اخلـرباء املشـترك كتقرير للوكالة، وأن النسخة اإللكترونية من وثيقة األمم املتحدة اليت تتضّمن               
نـص إطـار األمـان جبمـيع لغات األمم املتحدة الرمسية، سُتتاح أيضا من جانب أمانة الوكالة يف      

 .حتريرية دون مراجعة CD-ROMشكل أقراص 

  إىل  ٢واتفـق الفـريق العـامل عـلى عقـد اجـتماع غـري رمسـي بني الدورات يف فيينا من                       -١٣
، خـالل الـدورة الثانـية واخلمسـني للجنة، من أجل مناقشة اخلطوات        ٢٠٠٩يونـيه   / حزيـران  ٤

، يف ٢٠١٠التالـية املناسـبة لتيسـري نظـر اللجـنة الفرعـية، يف دورهتـا السـابعة واألربعـني يف عـام           
وميكن للمناقشات أن تشمل النظر يف ُنهج لتحديد    . طـة عمـل جديـدة ممكـنة للفـريق العامل          خ

العمل اجلديد الذي ميكن    ونطاق ومسات   املـدى املمكـن للمواضـيع التقنـية واألهـداف التقنـية،             
 مصـــادر القـــدرة الـــنوويةللفـــريق العـــامل أن يضـــطلع بـــه يف ســـبيل تعزيـــز تطويـــر تطبـــيقات   

واتفـق الفـريق العـامل أيضـا على عقد اجتماع غري رمسي آخر،              . أمونـة واسـتخدامها بطـريقة م    
 .٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢١ و٢٠إذا اقتضت الضرورة، يف 

هاربيسون لتوجيهه ومسامهته املتمّيزة يف عمل      . وأثـىن الفريق العامل على رئيسه سام أ        -١٤
 .فريق اخلرباء املشترك والفريق العامل

–––––––– 


