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  جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
  يف األغراض السلمية  

  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
  الدورة السابعة واألربعون

        ٢٠١٠فرباير /شباط ١٩- ٨فيينا، 
  مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية     

      يف الفضاء اخلارجي
فربايـر  /شـباط  ١٠املعقـودة يف   ٧٢٢والتقنيـة، يف جلسـتها    دعت اللجنة الفرعية العلمية  -١

، فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضـاء اخلـارجي إىل االنعقـاد    ٢٠١٠
  ).الشمالية وايرلندااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى (هاربيسون . من جديد برئاسة سام أ

ن فريــق اخلــرباء املشــترك بــني اللجنــة الفرعيــة العلميــة   ح أاســتذكر الفريــق العامــل بارتيــا و  - ٢
الرابعـة  دورـا  يف أنشـأته اللجنـة الفرعيـة    الـذي   ،)الوكالـة ( والتقنية والوكالة الدولية للطاقـة الذريـة  

ــني  ــام واألربع ــة     ٢٠٠٧يف ع ــة الفرعي ــني للجن ــدورة السادســة واألربع ــل يف ال ــد أكم ــام  ،، ق يف ع
، وذلـك  أمان تطبيقات مصادر القدرة النوويـة يف الفضـاء اخلـارجي   اص باخلطار ، إعداد اإل٢٠٠٩

 املتعـددة السـنوات، وأن  عملـه  اجلـدول الـزمين الـوارد يف خطـة     املوعد املقـرر يف  بل عام واحد من ق
جلنـة  ن أو ٢٠٠٩يف عـام  واألربعـني  السادسـة  يف دورـا  اللجنة الفرعية اعتمدت إطار األمان هذا 

  .الثانية واخلمسنيا يف دوريف األغراض السلمية أقرته استخدام الفضاء اخلارجي 
عليهــا اللجنــة الفرعيــة  تالــيت اتفقــالعمــل وفقــا لترتيبــات أنــه لفريــق العامــل الحــظ او  -٣

 يف إطـار األمـان  فقد نظرت جلنة معايري األمان التابعـة للوكالـة   ، الدولية للطاقة الذريةوالوكالة 
  .٢٠٠٩بريل أ/ن يف نيسانوالعشري اخلامس اجتماعهاوأقرته يف 
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ــق العامــل أيضــا      -٤ ــة  والحــظ الفري ــان   بارتيــاح أن األمان يف الوثيقــة أتاحــت إطــار األم
A/AC.105/934 اللجنـة الفرعيـة   صـادر عـن   يف شكل منشـور مشـترك   أن أمانة الوكالة أتاحته و

  .والوكالة
الة، وأعـرب عـن   الحظ الفريق العامل كذلك مع التقدير التعاون الفعال مع أمانة الوكو  -٥

شترك للجنة الفرعية يف شكل نسخة مطبوعة وقـرص  املنشور على إتاحة املامتنانه ألمانة الوكالة 
مـن هـذا   إلكترونيـة جمانيـة    اسـخ مثـة ن  أن لالفريـق العامـ  كـذلك  الحظ و. )سي دي روم( مدمج

ــتبقى مت  ــور ســـــ ــى امل املنشـــــ ــة علـــــ ــع ااحـــــ ــبكي لوقـــــ ــةلشـــــ  http://www.iaea.org( لوكالـــــ
/Publications/Booklets/Safety/safetyframework1009.pdf.(  

ملهـام  افربايـر  /شـباط  ١٠واستذكر الرئيس يف جلسة الفريق العامـل األوىل املعقـودة يف     -٦
يف هــذا و. ٢٠٠٩الناشــئة عــن أعمالــه فيمــا بــني الــدورات خــالل عــام  املعروضــة علــى الفريــق

جتماعـا غـري   ا ٢٠٠٩ هيونيـ /حزيـران يف الفريـق العامـل عقـد    الرئيس أيضا أن استذكر ، الصدد
وتـوفري أسـاس سـليم الختـاذ      وتيسـريه  تعزيـز تنفيـذ إطـار األمـان    عضاء سـبل  فيه األرمسي ناقش 
الـرئيس كـذلك   اسـتذكر  و. رتنفيـذ اإلطـا  دعمـا ل  يلزمٍ أداؤهـا قد  إضافية أعمالأي قرار بشأن 

 ةجديـد د خطـة عمـل   إعـدا علـى اقتـراح    كانـت االتفـاق   االجتمـاع  النتيجة الرئيسـية لـذلك  أن 
  .لكي تنظر فيها اللجنة الفرعيةتعرض على لفريق العامل لالسنوات  ةمتعدد

وبعد النظـر يف التعليقـات املُـدىل ـا علـى مشـروع خطـة العمـل والتعـديالت املُقتـرح             -٧
، اتفق الفريـق العامـل علـى أنـه ينبغـي أن تتضـمن خطـة        )A/AC.105/C.1/L.302(إدخاهلا عليها 
  :ني التالينيالعمل اهلدف

مـن خـالل تقـدمي معلومـات عـن التحـديات       وتيسريه تعزيز تنفيذ إطار األمان   )أ(  
ــ ســيما مــن تواجههــا الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة، وال   الــيت يف ها ينظــر من

 يفشــرع يف املشــاركة املشــاركة يف تطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة يف الفضــاء اخلــارجي أو  
  ؛اتتلك التطبيق

حتديد أي مواضيع تقنية بشأن األعمال اإلضافية الـيت مـن احملتمـل أن يضـطلع       )ب(  
تعزيز األمان يف تطوير واستخدام تطبيقـات مصـادر القـدرة    مواصلة العامل من أجل  ا الفريق
  .االفضاء، وحتديد أهداف تلك األعمال ونطاقها ومسا النووية يف

ن ين اهلـدفني عـ  هـذ بلـوغ   علـى دما يف العمـل  مضي قُـ واتفق الفريق العامل على أنه سي  -٨
  :٢٠١٥إىل عام  ٢٠١٠املمتدة من عام  للفترةالتالية خطة العمل تنفيذ طريق 
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، يقـوم الفريـق   اللجنـة الفرعيـة  بعـد أن تعتمـدها   و .خطـة عمـل   مشروع ضعو  ٢٠١٠  
ــي  ــا يل ــة دعــوة ) أ: (العامــل مب ــدول األعضــاء واملنظمــات   يطلــب إىل األمان ال

ة الدوليــة إىل املشــاركة يف حلقــات العمــل الــيت ســتعقد يف الفتــرة        احلكوميــ 
الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة      يدعو ) ب(؛ ٢٠١٣-٢٠١١

تقـدمي  إىل اليت متلك خربة يف جمال تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضـاء  
 بـاالقتران أثناء حلقات عمـل تعقـد   ( ٢٠١٢و ٢٠١١خالل عامي معلومات 

عن تنفيـذها   )للجنة الفرعية الدورتني الثامنة واألربعني والتاسعة واألربعنيمع 
ــان  ــة  ) ج(؛ إلطــار األم ــب إىل األمان ــدول األعضــاء واملنظمــات   يطل ــوة ال دع

احلكومية الدولية اليت تنظر يف املشـاركة يف تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة      
ــيت   ــا  شــرعت يف املشــاركة يف الفضــاء أو ال ــدميإىل فيه إيضــاحية عــروض  تق

أثنـــاء حلقـــات عمـــل تعقـــد بـــاالقتران مـــع ( ٢٠١٢و ٢٠١١خـــالل عـــامي 
) الدورتني الثامنـة واألربعـني والتاسـعة واألربعـني للجنـة الفرعيـة علـى التـوايل        

ــا والتقـــ  تلخـــص ــه   دخططهـ ــد أحرزتـ ــون قـ ــذي تكـ ــني م الـ ــىت ذلـــك احلـ  حـ
ألمان أو عناصـر  إطار اتنفيذ ع مواجهتها يف قّوالتحديات اليت تواجهها أو تتو

 ؛حمددة منه

الـدورة الثامنـة واألربعــني   خـالل  ، فوريـة ترمجــة تـوفري  حلقـة عمـل، مـع     عقـد   ٢٠١١  
 م خالهلــا الــدول األعضــاء واملنظمــات احلكوميــة الدوليــة   للجنــة الفرعيــة تقــد

ــة ل عروضــاً  وســوف  .٢٠١٠إليهــا يف عــام   توجــهالــيت  ةلــدعوإيضــاحية تلبي
) أ: (ه الذي سيقدمه إىل اللجنة الفرعية مـا يلـي  يضمن الفريق العامل يف تقرير
حتديد أي حتـديات كـربى ينبغـي أن تعـاجل     ) ب(ملخصا بوقائع حلقة العمل؛ 

ــام         ــتعقد يف ع ــيت س ــل ال ــة العم ــتقدم يف حلق ــيت س ــروض اإليضــاحية ال يف الع
دعوة الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة     طلب إىل األمانة ب) ج(؛ ٢٠١٢

خربة يف جمـال تطبيقـات مصـادر القـدرة النوويـة يف الفضـاء       الدولية اليت متلك 
 قترانأثناء حلقـة عمـل تعقـد بـاال    ( ٢٠١٢يف عام  إيضاحية تقدمي عروضإىل 

ــ) مــع انعقــاد الــدورة التاســعة واألربعــني للجنــة الفرعيــة    معلومــات عــن  وفرت
 اليت تواجه تنفيذ إطار األمان؛لتحديات التصدي ل

ــد  ٢٠١٢   ــا     عق ــات ذا ــة عمــل يف إطــار الترتيب ــام  يفاملتخــذة حلق ــد٢٠١١ع م ، تق
إيضـاحية تلبيـة   خالهلا الدول األعضاء واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة عروضـاً     

وســوف يضــمن  .٢٠١١و ٢٠١٠إليهــا خــالل عــامي  توجــهلــدعوات الــيت ل
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) أ: (الفريــق العامــل يف تقريــره الــذي ســيقدمه إىل اللجنــة الفرعيــة مــا يلــي        
حتديد أي حتـديات كـربى ينبغـي أن تعـاجل     ) ب(خصا بوقائع حلقة العمل؛ مل

ــام         ــتعقد يف ع ــيت س ــل ال ــة العم ــتقدم يف حلق ــيت س ــروض اإليضــاحية ال يف الع
دعوة الـدول األعضـاء واملنظمـات احلكوميـة     طلب إىل األمانة ب) ج(؛ ٢٠١٣

لفضـاء  مصـادر القـدرة النوويـة يف ا    الدولية اليت متلك خربة يف تنفيذ تطبيقـات 
أثنـاء حلقـة عمـل تعقـد     ( ٢٠١٣إضـافية يف عـام    إيضـاحية  تقدمي عـروض إىل 

تتناول التحـديات اإلضـافية الـيت    ) ٢٠١١عام املتخذة يف إطار الترتيبات ذاا 
  ؛٢٠١٢يف عام  حتدد

، ٢٠١٢و ٢٠١١عـامي   يفاملتخـذة  عقد حلقة عمل يف إطار الترتيبات ذاـا    ٢٠١٣  
إيضـاحية  واملنظمـات احلكوميـة الدوليـة عروضـاً      م خالهلا الدول األعضاءتقد

ــة للــ  ــيت تلبي ــام   توجــهدعوات ال ــا يف ع ــق    ؛٢٠١٢إليه ــر الفري واشــتمال تقري
العامل الذي سيقدم إىل اللجنة الفرعية على ملخـص حللقـة العمـل ومداوالتـه     

 بشأن املسائل الرئيسية املستبانة خالهلا؛

وإعـداد مشـروع تقريـر، يف     ؛ائمـة حتديد مدى ضرورة متديـد خطـة العمـل الق     ٢٠١٤  
االضـطالع ـا    ميكـن الـيت  حال عدم متديـدها، مـع توصـيات بشـأن األعمـال      

 ؛تعزيز تنفيذ إطار األمان وتيسريه مستقبالً من أجل

  .خطة العمل إذا مل تمددوضع الصيغة النهائية للتقرير والتوصيات،   ٢٠١٥  
الـــدول دعـــوة إىل  ٢٠١٠مـــارس /آذار وطلـــب الفريـــق العامـــل إىل األمانـــة أن توجـــه يف  - ٩

مصـادر القـدرة النوويـة يف     األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت متلك خربة يف جمال تطبيقـات 
 تتطبيقـا هذه الإىل الدول األعضاء واملنظمات احلكومية الدولية اليت تنظر يف املشاركة يف والفضاء 
لتقــدمي عــروض و ططهــا، إن وجــدت،خب مانــةاأل، لكــي ختطــر فيهــا شــرعت يف املشــاركةأو الــيت 

  .، وفقا خلطة عمل الفريق العامل٢٠١٢و ٢٠١١يف عامي إيضاحية خالل حلقات العمل 
  :واتفق الفريق العامل على الترتيبات التالية من أجل تنفيذ خطة عمله اجلديدة  -١٠

 ٢٠١٣-٢٠١١قـرر عقـدها يف الفتـرة    ورقات حلقات العمـل امل ينبغي تقدمي   )أ(  
، علــى تلــك الفتــرة نــوفمرب مــن العــام الســابق/تشــرين الثــاينمنتصــف شــهر حبلــول   األمانــةإىل
املـراقبني الـدائمني قبـل    ولـدول األعضـاء   الرمسيـة ل ألمم املتحـدة  اميع لغات ستتاح الورقات جبو

 الدورات املناظرة للجنة الفرعية؛عقد 
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، حسـب  ن ينـهض أأهداف خطة العمل، جيـوز للفريـق العامـل     لبلوغ تسهيال  )ب(  
حتـديات  مـا يثـار مـن    ومناقشـة   دراسـة مواصـلة  من أجـل  فيما بني الدورات بأعمال االقتضاء، 

األعمــال  هلــذهلخــص مللجنــة الفرعيــة  تاحوســي. حلقــات العمــليف كــل حلقــة مــن  مســائلو
 ؛الرمسيةألمم املتحدة اغات لميع جبفيما بني الدورات املنجزة 

خـالل كـل دورة   اثنتني على األقل ساعتني إتاحة تكفل أن  األمانةرجى من ي  )ج(  
حلقـات   عقـد مـن أجـل   ، ٢٠١٣إىل عام  ٢٠١١ يف الفترة من عام من دورات اللجنة الفرعية

  .للجنة الفرعية ةول األعمال املؤقتاأعاله يف جد ةاملذكور اتلترتيبالعمل وجتسيد ا
 فريــق العامــليف ال بمراقــوالحــظ الفريــق العامــل مــع التقــدير إســهام الوكالــة بصــفة    -١١

أن ، اتفــق الفريــق العامــل علــى  صــوصيف هــذا اخلو. ها علــى االســتمرار يف مشــاركتهاوشــجع
كـل  الوكالـة  ينبغـي دعـوة    وأنه ،وثيقة مع الوكالةعالقات عمل ينبغي أن تواصل إقامة ألمانة ا

 .حلقات العمل هامبا فيالفريق العامل، أعمال للمشاركة يف عام 

إطــار وضــع وكالــة الفضــاء األوروبيــة يف العامــل مــع التقــدير إســهام  والحــظ الفريــق   -١٢
أعمــال يف  النشــطةمواصــلة مشــاركتها علــى هــذه املنظمــة احلكوميــة الدوليــة  ، وشــجعاألمــان

  .مستقبال لفريق العاملا
١٣-      مـايو  /أيـار  ١١عـد يف  واتفق الفريق العامل على عقد اجتمـاع بأسـلوب التـداول عـن ب

لــى عردود مبــا يــرد مــن هنــا علــى أن يقــوم، روبتوقيــت غــرينيتش  ٠٠/١٦يف الســاعة  ٢٠١٠
يف احلاجة إىل عقد اجتمـاع غـري رمسـي     لبت يف مدىاب، أعاله ٩الدعوة املشار إليها يف الفقرة 

 .الدورة الثالثة واخلمسني للجنةخالل  يونيه/حزيران ١١إىل  ٩الفترة من 

عاجلـة يف اهلـدف الثـاين مـن أهـداف حلقـة       ورئي أن تطبيقات مصـادر القـدرة النوويـة امل     -١٤
ــاق األمــم املتحــدة ومعاهــدات األمــم املتحــدة        ــدويل وميث العمــل ينبغــي أن تتفــق مــع القــانون ال

معاهدة املبـادئ املنظمـة ألنشـطة الـدول يف ميـدان      سيما  ومبادئها املتعلقة بالفضاء اخلارجي، وال
  )أ(.واألجرام السماوية األخرى مبا يف ذلك القمر ،استكشاف واستخدام الفضاء اخلارجي

ز علـى حنـو سـليم علـى تنفيـذ إطـار       ورأت بعض الوفود أن أهداف حلقـة العمـل تركّـ     -١٥
  ضـع يف إطــار مـن املراعـاة الواجبـة للمبــادئ واملعاهـدات ذات الصـلة كمـا هــو        األمـان الـذي و

  .(A/AC.105/934)إطار األمان  متهيدموضح يف 

                                                           
 .٨٨٤٣، الرقم ٦١٠، الد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة   )أ( 
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دول األعضــاء يف اختــاذ القــرارات ويف حتديــد املســائل  ورئــي ضــرورة إشــراك مجيــع الــ   -١٦
والتحــديات املرتبطــة بتطبيقــات مصــادر القــدرة النوويــة وإطــار األمــان وأن مــن شــأن هــذا أن  

  .يكفل النجاح يف تنفيذ خطة العمل
 


