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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثانية واألربعون          

 ٢٠٠٥مارس      / آذار ٤ -فرباير     / شباط    ٢١فيينا،     
  من جدول األعمال            ٨البند    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
يس الفريق العامل املعين باستخدام تنقيح لورقة العمل املقدمة من رئ  

مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، بصيغتها الواردة يف الوثيقة 
A/AC.105/C.1/L.278)١(   

حتـتوي الوثـيقة املـرفقة عـلى الـتعديالت املقـترح ادخاهلـا عـلى ورقـة العمل املقدمة من              
ية يف الفضــاء اخلــارجي بصــيغتها رئــيس الفــريق العــامل املعــين باســتخدام مصــادر القــدرة الــنوو 

والـتعديالت املقـترحة مقدمـة من الواليات املتحدة    . A/AC.105/C.1/L.278الـواردة يف الوثـيقة    
 .األمريكية

والنصـوص اجلديـدة مكـتوبة حبـروف مضـخمة ومبيـنة بوضـع خـط حتـتها، والنصوص                 
 .اليت ينبغي حذفها مشطوبة

__________ 
 .هذه الوثيقة صادرة دون تنقيح رمسي (1) 
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 عامل املعين باستخدام مصادر القدرةلفريق اللؤقّت املرحلي امل التقرير   
 النووية يف الفضاء اخلارجي التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية

    يف األغراض السلمية اخلارجيللجنة استخدام الفضاء التابعة
   ورقة عمل مقدمة من رئيس الفريق العامل                   

  مقدمة -أوال  
يف اخلــارجي لــتابعة للجــنة اســتخدام الفضــاء  اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية ااعــتمدت -١

ــترة  ٢٠٠٣ألربعــني يف عــام  ااألغــراض الســلمية، يف دورــا    ٢٠٠٦-٢٠٠٣، خطــة عمــل للف
تطبيقات مصادر القدرة  ـدف إىل وضـع إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمان       

وحيــيط هــذا الــتقرير ). A/AC.105/804املــرفق الثالــث مــن الوثــيقة (الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 
ــية اللجــنة الفرعــية  ــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق العــامل املعــين باســتخــدام    العلمــية والتقن عــلما بال

يف جمـال تنفـيذ األعمـال الواردة يف خطة عملها            مصـــادر القـــدرة الـنوويــة يف الفضـاء اخلـارجي          
خالل  لة الدولية للطاقة الذرية   يتـناول بالنقاش جدوى عقد حلقة عمل تقنية مشتركة مع الوكا          و

فرباير /خالل اجتماع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف شباط. ٢٠٠٥الثالث من عام   الـربع   
يف الفترة املتبقية من    العمل املشتركة هذه    حلقة  على  كمـا يـناقش التقرير اآلثار املترتبة        . ٢٠٠٦

 . اخلطة وتوسيع نطاقهاخطة العمل احلالية، ويقترح إمكانية إدخال تعديالت على
 

  ٢٠٠٤ و٢٠٠٣التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل خالل عامي  -ثانيا 
 :يعرض اجلدول التايل حالة تنفيذ املواضيع املدرجة يف خطة العمل املتعددة السنوات -٢
  

 السنة العمل احلالة
  ٢٠٠٣ 
  اعتماد اجلدول الزمنـي للعمل؛ )أ( .أُجنز

؛ ومن املُقرر إجناز أعمال ٢٠٠٤أُجنز يف عام 
 .٢٠٠٥أخرى عام 

دعوة الوكاالت الفضائية الوطنية  )ب(
واإلقليمية إىل تقدمي معلومات إىل اللجنة 

 ٢٠٠٤الفرعية العلمية والتقنية يف عامي 
 بشأن مضمون الربامج ٢٠٠٥ و

والتطبيقات الوطنية ذات الصلة مبصادر 
 القدرة النووية الفضائية، املخطط هلا أو

الربامج  مبا يف ذلك( حاليا املتوقعة
 ؛)والتطبيقات الثنائية أو املتعددة األطراف
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 السنة العمل احلالة
دعوة الوكاالت الفضائية الوطنية  )ج( .أُجنز

للجنة إىل اواإلقليمية إىل تقدمي معلومات 
 عن ٢٠٠٤الفرعية العلمية والتقنية يف عام 

التطبيقات الفضائية اليت ساعدت مصادر 
ضائية على إجرائها أو القدرة النووية الف

 أدت إىل تعزيزها بدرجة كبرية؛

 

وأتاح مدخالت يف الوثيقة : أُجنر
A/AC.105/L.253. 

إجراء مناقشات أولية بشأن أهداف  )د(
 إطار تقين دويل لألهداف ومسات

والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر 
القدرة النووية الفضائية املخطط هلا 

  حاليا؛واملتوقعة

 

 حبلول ،دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية )�( ).A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1انظر الوثيقة (أُجنز 
 إىل حتديد العمليات ،٢٠٠٣يونيه /حزيران

مبا يف ذلك أطرها الزمنية (واآلليات املعينة 
اليت ميكن ) ومواردها ومتطلباا اإلدارية

للوكالة استخدامها لالشتراك مع اللجنة 
رعية يف وضع معايري تقنية ألمان مصادر الف

 القدرة النووية الفضائية؛

 

الطلب إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي  )و( ).A/AC.105/C.1/L.268انظر الوثيقة (أُجنز 
 حبلول ،والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 املشاركة يف إعداد ،٢٠٠٣سبتمرب /أيلول
إمكانية ‘ ١ ‘:خطط تنظيمية حمتملة تتيح

املشاركة يف جمهود يرمي إىل وضع معيار 
تقين دويل ألمان مصادر القدرة النووية 

إمكانية قيام الوكالة ‘ ٢‘ و؛الفضائية
بإسداء املشورة إىل اللجنة العلمية والتقنية 

 ؛يف إعداد هذا املعيار

 

  ٢٠٠٤ 
استعراض املعلومات الواردة من الوكاالت  )أ( .أُجنز

 بشأن مضمون ليميةواإلقالفضائية الوطنية 
الربامج والتطبيقات الوطنية ذات الصلة 

مبصادر القدرة النووية الفضائية، املخطط 
مبا يف ذلك الربامج (هلا أو املتوقعة حاليا 

 ؛)والتطبيقات الثنائية واملتعددة األطراف
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 السنة العمل احلالة
استعراض املعلومات الواردة من الوكاالت  )ب( .أُجنز

أن  بشواإلقليميةالفضائية الوطنية 
التطبيقات اليت ساعدت مصادر القدرة 

ت إىل  أو أدإجرائهاالنووية الفضائية على 
 تعزيزها بدرجة كبرية؛

 

 A/AC.105/C1/L.271/Rev.1استعرضت الوثيقة 
ومتّ التوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن القيمة 

انظر الفصل (احملتملة لعقد حلقة عمل مشتركة 
 ).الثالث أدناه

العمليات واآلليات اخلاصة استعراض  )ج(
مبا يف ذلك (بالوكالة الدولية للطاقة الذرية 

أطرها الزمنية ومواردها ومتطلباا 
اليت ميكن للوكالة استخدامها ) اإلدارية

لالشتراك مع اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية يف وضع معايري تقنية ألمان 

 مصادر القدرة النووية الفضائية؛

 

 بشأن أهداف عام مشروع خمطط إعداد )د( ).A/AC.105/L.253لوثيقة انظر ا(أُجنز 
 تقين دويل لألهداف ومسات إطارونطاق 

والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر 
القدرة النووية الفضائية املخطط هلا 

  حاليا؛واملتوقعة

 

ات  مشروع جمموعة من خيارإعداد ) �( ).A/AC.105/L.254انظر الوثيقة (أُجنز 
 تقين دويل إطارالتنفيذ املمكنة لوضع 

لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان 
تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية 

  حاليا؛واملتوقعةاملخطط هلا 

 

يرى الفريق العامل ضرورة مواصلة استقصاء 
خمتلف اخليارات قبل أن يكون يف اإلمكان وضع 

 ).والرابع أدناهانظر الفصلني الثالث . (توصية ائية

القيام، عند االقتضاء، باختاذ قرار أويل  )و(
 كان سيوصى باملشاركة مع إذابشأن ما 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف رعاية 
جمهود يبذل لوضع معيار تقين ابتداء من 

 .٢٠٠٦عام 

 

   
 املنافع احملتملة لعقد حلقة عمل مشتركة مع الوكالة الدولية  -ثالثا 

   قة الذريةللطا
أفضــت املناقشــات الرمســية وغــري الرمســية الــيت أُجريــت داخــل الفــريق العــامل املعــين           -٣

باســتخدام مصــادرة القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي واملناقشــات الرمســية وغــري الرمســية الــيت 
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أجـــراها الفـــريق العـــامل مـــع ممثـــلي الوكالـــة الدولـــية للطاقـــة الذريـــة إىل أن عقـــد حلقـــة عمـــل 
ــتـرح يف مذكــــرة األمانــــة املؤرخــــة   م ــبتمرب / أيلـــول٢٣شـــتركـــة، عـــلى الـــنحو املقـ   ٢٠٠٣سـ
)A/AC.105/C.1/L.268(                 مـن شـأنه أن يسـاعد كثريا على إجراء املزيد من العمل بشأن أي من ،

 معــايري تقنــية ألمــان مصــادر القــدرة الــنوويةاخلــيارات احملــتملة للــتعاون مــع الوكالــة عــلى وضــع 
وستتمثّل أهداف حلقة العمل املشتركة هذه يف إجراء تبادل لآلراء بني الفريق العامل             . الفضـائية 

مصــادر القــدرة  والوكالـة بشـأن األهـداف والـنطاق والسـمات العامـة إلطار حمتمل بشأن أمان                 
ومـن شـأن هـذا التـبادل لـآلراء أن حيسـن الفهـم املتـبادل لألدوار وألساليب                   .  الفضـائية  الـنوويــة 
 اخلاصـة بكـل مـن الوكالـة وجلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، وأن                      العمـل 

 .يساعد على حبث القضايا الرئيسية اليت سيثريها تنفيذ هذه العملية املشتركة بنجاح

ولتحقـيق أقصـى فائدة من حلقة العمل، ينبغي ختطيط هذه احللقة بعناية ورصد موارد          -٤
أعضاء الفريق العامل    اخلرباء الذين تعينهم الوكالة ومن جانب     انب  كـبرية هلا، وال سيما من ج      

وينــبغي . والــدول األعضــاء يف الوكالــة ومكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي وأمانــة الوكالــة 
توخـي الدقـة يف اختـيار موعـد انعقـاد حلقـة العمل ضمن إطار الدورات السنوية لالجتماعات             

ــة وجلــنة اســتخدام الفضــ   لكــي يــتمكّن اء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية  الــيت تعقدهــا الوكال
لكـي تتسـىن املشاركة الواسعة النطاق من اخلرباء املناسبني           اخلـرباء املناسـبون مـن حضـورها       

ــن سيحضــروا  ــن املشــاركني لكــي تجــرى       . الذي ــيل م ــبغي حصــر املشــاركة يف عــدد قل وين
ــة ويتســىن وضــع اســتنتاجات وتوصــيات مفــيدة     العــدد اإلمجــايل  أمــا. نقاشــات معمقــة وهادف

مكتــب شــؤون ومبــا أنــه لــيس بوســع .  مشــاركا٢٥ و٢٠املــتوخى للمشــاركني فيــتراوح بــني 
أو الوكالــة تغطــية تكالــيف الــترمجة الفوريــة، فإمــا أن تكــون   الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة  

االنكلـيزية لغـة العمـل يف االجـتماع أو سـيتعين عـلى الـدول األعضاء املشاركة متويل خدمات                    
 . الفورينياملترمجني مترمجيها

وســيتعين أيضــا مــراعاة مــا ســيلــزم بذلــــه بعــد االجــتماع املشــترك مــن وقــت وجهــد     -٥
 .الستيعاب نتائج االجتماع ولوضع توصيات تقدم إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

  
  املسائل العملية ذات الصلة بعقد حلقة عمل مشتركة        -رابعا   

ذُكـر أعـاله، اتفـق الفـريق العـامل املعين باستخدام مصادرة القدرة النووية يف            وفقـا ملـا      -٦
الفضـاء اخلـارجي والوكالـة الدولـية للطاقة الذرية على املنافع احملتملة العائدة لكال الطرفني من                 

وإذا قبلـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية توصـية الفريق العامل               . عقـد حلقـة عمـل مشـتركة       
 : لقة العمل هذه، فإن اجلدول الزمين التايل هو املتوخىبشأن عقد ح
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 العمل التاريخ
 موافقة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٢٠٠٥فرباير /شباط

خالل الدورة الثامنة  ٢٠٠٥أبريل /اية نيسان
واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

 ٢٠٠٥يونيه / األغراض السلمية يف حزيران

لفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة قيام ا
النووية يف الفضاء اخلارجي باستعراضات للتقدم 

احملرز، واالتفاق على أنشطة العمل أو مواصلة تلك 
األنشطة من جانب الفريق العامل املعين باستخدام 
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، مبا يف 

 للطاقة الذرية على  االتفاق مع الوكالة الدوليةذلك
املواعيد واألماكن واهليكل واملشاركني احملتملني 

واملواضيع ومؤلفي الورقات وترتيبات أعمال 
 السكرتارية وغري ذلك من األمور

مباشرة بعد الدورة الثامنة  ٢٠٠٥مايو /منتصف أيار
واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 

 ٢٠٠٥يه يون/ األغراض السلمية يف حزيران

 وأمانة الوكالة مكتب شؤون الفضاء اخلارجيقيام أمانة 
الدولية للطاقة الذرية بتوجيه الدعوات وطلبات تقدمي 

 الورقات

خالل الدورة الثامنة واألربعني للجنة استخدام الفضاء 
يونيه /اخلارجي يف األغراض السلمية يف حزيران

٢٠٠٥ 

ر القدرة قيام الفريق العامل املعين باستخدام مصاد
النووية يف الفضاء اخلارجي باستعراض التقدم احملرز 
 واملوافقة على أنشطة العمل أو مواصلة هذه األنشطة

قبل ستة أسابيع من تاريخ انعقاد حلقة العمل على أقل 
 تقدير

؛ شؤون الفضاء اخلارجيتقدمي الورقات إىل مكتب 
ة والنظر خالل مرحلة التخطيط املفصل يف إمكانية ترمج

 هذه الورقات إىل اللغات ذات الصلة

خالل الدورة الثالثة  ٢٠٠٥الربع الثالث من عام 
واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة 
للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض 

 ٢٠٠٦فرباير / السلمية يف شباط

 عقد حلقة العمل

لثالثة بعد حلقة العمل مباشرة ولكن خالل الدورة ا
للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة واألربعني 

للجنة استخدام للجنة الفرعية العلمية والتقنية 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف 

  ٢٠٠٦فرباير /شباط

اعداد مشروع تقرير الدورة من جانب أعضاء الفريق 
العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

اخلارجي إىل جانب ممثلي الوكالة الدولية الفضاء 
 للطاقة الذرية، و
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 العمل التاريخ
حسب مواعيد (عقد حلقة العمل بعد شهر واحد من 

 )٢٠٠٥حلقة العمل؛ ورمبا ينجز ذلك قبل اية عام 
للجنة استخدام التابعة الدورة الثالثة واألربعني 

/ الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف شباط
 ٢٠٠٦فرباير 

مانة مكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأمانة الوكالة  أقيام
مشروع تقرير حلقة الدولية للطاقة الذرية بإرسال 

  إىل كافة املشاركني للتعليق واملوافقة عليهالعمل

إعادة املشاركني للتعليقات وأي من املواد اإلضافية  أسابيع من تلقي مشروع التقرير مثانية أربعةيف غضون 
 شؤون الفضاء اخلارجي وإىل املقترحة إىل مكتب

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة استخدام 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف 

خالل الدورة الثالثة واألربعني  ٢٠٠٦يونيه /حزيران
  ٢٠٠٦الفرعية العلمية والتقنية يف عام  للجنة

ير حلقة العمل من جانب اعداد الصيغة احملدثة لتقر
أعضاء الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة 
النووية يف الفضاء اخلارجي، إىل جانب ممثلي الوكالة 

وضع الصيغة النهائية ملشروع  الدولية للطاقة الذرية
التقرير وعرض االستنتاجات والتوصيات األولية على 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

لدورة التاسعة واألربعني للجنة استخدام خالل ا
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف 

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر 
القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، املستند إىل 

املخطط النهائي ألهداف ونطاق وخصائص اطار تقين 
مع مراعاة مشروع دويل لألهداف والتوصيات، 

 تقرير حلقة العمل التقنية املشتركة

خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية العلمية 
 ٢٠٠٧والتقنية يف عام 

نتائج تقرير  االستنتاجات والتوصيات النهائيةإدراج 
يف التقرير النهائي للفريق العامل حلقة العمل احملدث 
 )امس أدناهانظر الفصل اخل(عن خطة العمل هذه 

   
  اآلثار املترتبة على خطة العمل احلالية       -خامسا 

ال تتضــمن خطــة العمــل احلالــية أي ختصــيص للوقــت واملــوارد الالزمــة لتنظــيم وعقــد    -٧
ولتاليف هذا األمر، يقترح تعديل خطة      . حلقـة عمـل مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية         

 ):ترد باخلط املائلالتعديالت املقترحة (العمل كاآليت 
  



 

 8 
 

 A/AC.105/C.1/2005/CRP.11

 ٢٠٠٥  
اسـتعراض املعلومـات الواردة من الوكاالت الفضائية الوطنية واإلقليمية بشأن     )أ( 

مضـمون الـربامج والتطبـيقات الوطنية ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية، املخطط هلا           
 ؛)ددة األطرافمبا يف ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية واملتع( أو املتوقّعة حاليا 

ــين دويل         )ب(   ــائي بشــأن أهــداف ونطــاق ومســات إطــار تق  ــام ــداد خمطــط ع إع
لألهـداف والتوصـيات الـيت تضـمن أمـان تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية املخطط هلا                 

 أو املتوقعة حاليا؛

الوكالة الدولية للطاقة  حلقـة عمل تقنية مشتركة مع        وختطـيط  وعقـد  تنظـيم  )ج(  
تعقد خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض            يـة الذر

 ويـرد اإلطـار املرجعي املقترح حللقة العمل هذه يف مرفق     ؛٢٠٠٦فـرباير   /السـلمية يف شـباط    
 هذه الوثيقة؛

عقــد اجــتماع ملــا بــني الــدورات خــالل الــدورة الثامــنة واألربعــني للجــنة     )د(  
 لوضع الصيغة   ٢٠٠٥يونيه  /اخلارجي يف األغراض السلمية يف حزيران     اسـتخدام الفضـاء     

النهائية خلطط حلقة العمل التقنية املشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليت ستعقد             
خــالل الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة اســتخدام  

  .السلميةالفضاء اخلارجي يف األغراض 
  
 ٢٠٠٦  

عقد حلقة العمل التقنية املشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالل  )أ( 
الـيومني األولـني مـن الـدورة الثالـثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة                 
اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية؛ واعــداد مشــروع تقريــر حلقــة العمــل 

 التقنية املشتركة؛
عقـد مشـاورات غـري رمسية للفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة              )ب( 

الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي خــالل الــدورة التاســعة واألربعــني للجــنة اســتخدام الفضــاء    
متفق عليه   إعداد تقرير     من أجل  ٢٠٠٦يونيه  /اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف حزيـران         

ــية     حللقــة ال حمــدث ــية املشــتركة مــن أجــل تقدميــه إىل اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقن عمــل التقن
 والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛
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عقـد مشـاورات غـري رمسية للفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة              )ب( 
الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي خــالل الــدورة التاســعة واألربعــني للجــنة اســتخدام الفضــاء    

 إعـداد مشروع تقرير    مـن أجـل    ٢٠٠٦يونـيه   /ي يف األغـراض السـلمية يف حزيـران        اخلـارج 
ــار تقـــين دويل لألهـــداف     ــنهائي ألهـــداف ونطـــاق ومســـات إطـ ــام الـ ــتند إىل املخطـــط العـ يسـ

ــراعاة   ــيها  والتوصــيات، ومــع م ــتقرير مشــروع  االســتنتاجات والتوصــيات الــيت خلصــت إل ال
 .الوكالة الدولية للطاقة الذرية العمل التقنية املشتركة مع  حلقةاحملدث عن

  
 ٢٠٠٧  
إعـداد الـتقرير الـنهائي وتقـدمي توصـية بشـأن خـيار التنفـيذ إىل اللجنة الفرعية                    )أ(  

 العلمية والتقنية؛
إذا قبلــت اللجــنة الفرعــية خبــيار التنفــيذ املوصــى بــه، يــتم إعــداد خطــة عمــل     )ب(  

 جديدة لتنفيذ هذا اخليار؛

لتنفـيذ املوصى به إجراء أنشطة مشتركة إضافية مع الوكالة          إذا تضـمن خـيار ا      )ج(  
 .الدولية للطاقة الذرية، يشرع يف إجراء مناقشات مبكّرة مع الوكالة لتنفيذ ذلك

  
  االستنتاجات والتوصيات    -سادسا 

  االستنتاجات 
الفـــريق العـــامل املعـــين باســـتخدام مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء خلُـــص أعضـــاء  -٨

 إىل أن عقـد حلقـة عمـل تقنـية مشـتركة من شأنه أن يساعد كثريا على إجراء املزيد                     ارجياخلـ 
مــن العمــل بشــأن أي مــن اخلــيارات احملــتملة للــتعاون مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة عــلى 

وخلص األعضاء أيضا إىل أن أقرب      . ة الفضائية معـايري تقنية ألمان مصادر القدرة النووي      وضـع   
فرباير /شباط ٢٠٠٥الربع الثالث من عام     ملـيا لعقـد حلقـة العمـل هـذه هـو             وقـت مناسـب ع    

وعلى  أعضاء الفريق العامل     مـا سيكرسـه   وسـيتوقّف جنـاح حلقـة العمـل هـذه عـلى             . ٢٠٠٦
مكتب شؤون   وكذلك على ما سيكرسه    اخلـرباء الذيـن تعيـنهم الوكالـة الدولـية للطاقة الذرية،           

للتخطــيط حللقــة العمــل  هلــذا املشــروعجهــد كــبريين  والوكالــة مــن وقــت والفضــاء اخلــارجي
 .وحشد دراية تقنية كبرية للمشاركة فيها
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  التوصيات 
ــنووية يف الفضــاء      يوصــي أعضــاء   -٩ ــدرة ال ــامل املعــين باســتخدام مصــادر الق ــريق الع الف

 : اللجنة الفرعية العلمية والتقنية مبا يلياخلارجي

-٢٠٠٣ اآلن يف حتقيق خطة العمل للفترة    أُخـذ العـلم بالـتقدم احملرز إىل حد         )أ( 
 ؛٢٠٠٦

ــية      )ب(  املوافقــة عــلى اقــتراح عقــد حلقــة عمــل تقنــية مشــتركة مــع الوكالــة الدول
 للطاقة الذرية واإلذن للفريق العامل بالشروع يف تنظيمها؛

 .إقرار خطة العمل املعدلة الواردة يف الفصل اخلامس أعاله )ج( 
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  املرفق  
 بني الفريق العامل  تقنية مشتركة حللقة عململقترحاإلطار املرجعي ا  

املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي والوكالة 
النطاق والسمات العامة إلطار حمتمل ملناقشة  الدولية للطاقة الذرية

   ألمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  اهلدف   -١ 

ريق العامل بني الفإجـراء تبادل لوجهات النظر  لقـة العمـل املقـترحة    سـيكون هـدف ح    -١
ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي    ــتابعاملعــين باســتخدام مصــادر القــدرة ال  للجــنة الفرعــية العلمــية   ال

والوكالة الدولية للطاقة   والتقنـية الـتابعة للجـنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية             
والســمات العامــة إلطــار حمــتمل ألمــان تطبــيقات  نطاق األهــداف والــ  بشــأن)الوكالــة(الذريــة 

 .مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  

  اإلطار املرجعي       -٢ 
 :ستقوم حلقة العمل مبا يلي -٢

 :من قبيلذات الصلة استعراض موجز للمعلومات اخللفية إجراء  )أ( 

 والعمليات الوطنية   الدولية  اسـتعراض الوثـائق    بشـأن  الفـريق العـامل      تقريـر  ‘١‘ 
ــراض ســلمية      ــنووية ألغ ــدرة ال يف الفضــاء  احملــتملة الصــلة باســتخدام مصــادر الق

 ؛)A/AC.105/781(اخلارجي 
 الوكالـة عـن عملـياا وإجراءاا املتعلقة بوضع معايري           تعدهـا ورقـة عمـل      ‘٢‘ 

 ؛ فيها األعضاءالدولاحلصول على موافقة بعامة لألمان و
ها الدول األعضاء يف جلنة استخدام       ورقـة عمـل واحدة أو أكثر تعد        الـنظر يف   )ب( 

 الفريدة من نوعها املتصلة باستخدام اخلصـائص الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بشـأن        
معايري األمان احملتملة؛ وورقة    اليت تؤثّر يف     الفضاء اخلارجي     تطبيقات مصـادر القدرة النووية يف    

    من والسـمات العامـة إلطـار حمتمل لألمان         نطاق  الـ الوكالـة بشـأن     هـا خـرباء     عمـل واحـدة يعد
 منظور واضعي معايري األمان؛
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مصادر القدرة النووية   ألمـان تطبيقات     حمـتمل    إلطـار مناقشـة الـنطاق املمكـن        )ج( 
 يف الفضاء اخلارجي؛

 حمــــتمل ألمــــان مصــــادر إلطــــارمناقشــــة جمموعــــة مــــن الســــمات احملــــتملة  )د( 
ــدرة ــنووية يف  الق ــراعاة   ال ــع م ــة املؤرخــة   الفضــاء اخلــارجي، م ــارس / آذار١٥مذكــرة األمان م
٢٠٠٤) A/AC.105/L.253(؛ 

ــية      )�(  ــات األول ــند االقتضــاء، يف املكون ــنظر، ع ــار ال ــك اإلط ــتمل لذل ــان  احمل ألم
 صادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛تطبيقات م

بغــية تقدميــه إىل نــية التقإعــداد تقريــر مشــترك ومــتفق علــيه عــن حلقــة العمــل   )و( 
الوكالـة واللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                 

 .السلمية
  

  املدة  -٣ 
) يومان أو ثالثة  (مع أن املدة الفعلية      ،يفـترض، مؤقـتا، أن تسـتغرق حلقـة العمـل يومـني             -٣

بعــد إلقــاء الكــلمات االســتهاللية يوم األول، وويف الــ. ســتحدد خــالل مــرحلة التخطــيط املفصــل
مة من الوكالة وورقات العمل      اخللفية وورقة العمل املقد    وثـائق املعلومـات   عـرض   سـيتم   الرمسـية،   

والســمات العامــة ناقشــة الــنطاق مل أساســار هــذه الورقــات وفِّوســت. املقدمــة مــن الــدول األعضــاء
 . مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجيبيقاتتطألمان حملتمل  الإلطار ةاحملتملواملكونات 

وخـالل فترة ما بعد الظهر،      .  مناقشـام صـباحا    املشـاركون  الـيوم الـثاين، سيواصـل        ويف -٤
ــر مشــروع  وضــع عــلى هــؤالءســيعكف  ــة واللجــنة الفرعــية العلمــية   يقــدم إىل  أويلتقري الوكال

 . العملحلقةجرى تناوهلا يف والتقنية عن التوافق يف اآلراء بشأن املواضيع اليت 
  

  املكان واملوعد       -٤ 
التابع لألمانة ومن    تنظـيم حلقـة العمـل مـن قـبل مكتـب شـؤون الفضـاء اخلارجي                   ميكـن  -٥

قبل أو بعد أحد    ، إن أمكن،    وذلك،  ٢٠٠٥خـالل الـربع الثالـث مـن عـام           الوكالـة يف فييـنا      قـبل   
 .اركة خرباء الوكالةتيسري مشاجتماعات الوكالة ذات الصلة مباشرة، وبغية 
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