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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 الدورة السابعة واألربعون
   ٢٠٠٤يونيه / حزيران١١-٢فيينا، 

مشروع أويل ملخططات انسيابية خليارات التنفيذ احملتملة إلنشاء إطار   
تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة 

    اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حالياالنووية يف الفضاء
 ورقة عمل مقدمة من الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية 

 يف الفضاء اخلارجي
 

 مقدمة
 
ــامل املعــين باســتخدام       -١ ــريق الع ــية دعمــا ملناقشــات الف ــية التال أُعــدَّت املخططــات البيان

أن اخلـيارات احملـتملة إلنشـاء إطـار تقين دويل       مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي بشـ            
لألهــداف والتوصــيات املــتعلقة بأمــان تطبــيقات مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي    
املخطـط هلـا واملرتقـبة حالـيا، الـيت جـرت أثـناء الـدورة احلادية واألربعني للجنة الفرعية العلمية                

جي يف األغراض السلمية، اليت عقدت يف فيينا من         والتقنـية التابعة للجنة استخدام الفضاء اخلار      
 .(A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1) ٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧ إىل ١٦

وُتصــَدر هــذه الوثــيقة مــن أجــل مســاعدة الفــريق العــامل يف التحضــري الجــتماعه غــري    -٢
ــي     ــده يوم ــزمع عق ــرمسي امل ــران٨ و٧ال ــيه / حزي ــن  (٢٠٠٤يون ــران١١ إىل ٩وم ــيه / حزي يون

أثـناء الـدورة السـابعة واألربعـني للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف               ) ذا لـزم األمـر    ، إ ٢٠٠٤
 .األغراض السلمية
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 استهالل برنامج عمل مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية -١اخليار 
 

 قرار أّويل   
 ٢٠٠٤يف عام 

   

       
       
 حلقة عمل   

 تقنية

   

       
       

 
 اجتماع تقين

 وع خمططمشر 
 عام إلعداد
      وثيقة

 خمطط عام
 متفق عليه
 إلعداد وثيقة

استعراض املخطط العام من جانب الوكالة   
الدولية للطاقة الذرية وجلنة استخدام الفضاء 

 اخلارجي يف األغراض السلمية

  

      
   آخراجتماع تقين   إطارمشروع 

       
 ستشاريةاجتماعات ا  
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 .سيتوىل صوغه الفريق العامل -٢اخليار 
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استعراض تقين من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية مقّدم  - ألف٣اخليار 
كمسامهة يف أعمال الفريق العامل املعين باستخدام مصادر 

 القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
 

 :يتضمن
 

 عــلى تقــدمي مالحظــات االســتعراض الــتقين إىل الفــريق  موافقــة الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة 
 .العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية

 
 .حتديد أهداف اإلطار املتعلق بأمان مصادر القدرة النووية الفضائية ونطاقه ومساته

 
توصية يصدرها الفريق العامل املعين 
باستخدام مصادر القدرة النووية يف 

 ٢٠٠٦عام 

  

  
 

  

   
صوغ مبادئ توجيهية بشأن أمان 
مصادر القدرة النووية الفضائية من 
جانب أطراف متعددة وتقدميها إىل 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

 خطة الوكالة الدولية 
 للطاقة الذرية الستعراض

 املبادئ التوجيهية

 
 

  

تقييم الفريق العامل املعين باستخدام 
ية للمبادئ مصادر القدرة النوو

التوجيهية يف سياق تقرير عام 
٢٠٠٦ 

 استعراض الوكالة الدولية 
 للطاقة الذرية التقين
 للمبادئ التوجيهية

 
 

  

نظر اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
يف تقييم الفريق العامل املعين 
 باستخدام مصادر القدرة النووية
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الفرعية العلمية والتقنية والوكالة استعراض مشترك بني اللجنة  - باء٣اخليار 
 الدولية للطاقة الذرية

 
 :يتضمن

 
موافقـة الوكالـة الدولـية للطاقـة الذريـة عـلى املشـاركة يف فـريق اسـتعراض مشـترك بـني اللجنة                        

 .الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية
 

 .وية الفضائية ونطاقه ومساتهحتديد أهداف اإلطار املتعلق بأمان مصادر القدرة النو
 

 توصية يصدرها الفريق العامل
 املعين باستخدام مصادر القدرة

 ٢٠٠٦النووية يف عام 

  

  
 

  

 
   

صوغ مبادئ توجيهية بشأن أمان 
مصادر القدرة النووية الفضائية 

من جانب أطراف متعددة 
وتقدميها اىل اللجنة الفرعية 

 العلمية والتقنية

 االستعراض تكوين فريق 
املشترك بني اللجنة الفرعية 

العلمية والتقنية والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية واالتفاق على 

 اختصاصاته
 
 

  

تقييم الفريق العامل املعين 
باستخدام مصادر القدرة النووية 
الستعراض الفريق املشترك بني 

اللجنة الفرعية والوكالة للمبادئ 
ير عام التوجيهية يف سياق تقر

٢٠٠٦ 

 
استعراض املبادئ التوجيهية من 

جانب الفريق املشترك بني 
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 
 والوكالة الدولية للطاقة الذرية

 
 

  

نظر اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية يف تقييم الفريق العامل 
املعين باستخدام مصادر القدرة 

 النووية
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 ة خرباء تقنيني من الوكالة الدولية للطاقة الذريةمشارك - جيم٣اخليار 
 يف الفريق املتعدد األطراف

 
 :يتضمن

 
 .إعالن الوكالة أنه ميكنها أن تشارك يف جهود فريق متعدد األطراف لصوغ مبادئ توجيهية

 
 .حتديد أهداف اإلطار املتعلق بأمان مصادر القدرة النووية الفضائية ونطاقه ومساته

 
رها الفريق توصية يصد  

العامل املعين باستخدام 
 مصادر القدرة النووية

 ٢٠٠٦يف عام 

  

   
 

   

     

مشاركة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يف اجلهود 
املتعددة األطراف لصوغ 

 مبادئ توجيهية

 
 
 
 

صوغ مبادئ توجيهية بشأن 
أمان مصادر القدرة النووية 
الفضائية من جانب أطراف 

ها إىل اللجنة متعددة وتقدمي
 الفرعية العلمية والتقنية

  

  
 

   

  
تقييم الفريق العامل املعين  

باستخدام مصادر القدرة 
النووية للمبادئ التوجيهية يف 

 ٢٠٠٦سياق تقرير عام 

دعم تقين من الوكالة  
الدولية للطاقة الذرية 

إىل الفريق العامل املعين 
باستخدام مصادر 
 القدرة النووية

  
 

   

  
نظر اللجنة الفرعية العلمية  

والتقنية يف تقييم الفريق 
العامل املعين باستخدام 
 مصادر القدرة النووية
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