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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية
 الدورة الثامنة واألربعون

   ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٧ – ٨فيينا، 
مشروع أويل ملخططات انسيابية خليارات التنفيذ احملتملة إلنشاء إطار   

تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة 
   اء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حالياالنووية يف الفض
 مذكّرة من األمانة

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

مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلارجي، التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة              
 األغـراض السـلمية، بشـأن اخلـيارات احملـتملة إلنشـاء إطار تقين       اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف      

دويل لألهـداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي             
املخطـط هلـا واملرتقـبة حالـيا، ونظـر فـيها الفـريق العـامل أثـناء الـدورة احلاديـة واألربعني للجنة                        

 .٢٠٠٤فرباير / شباط٢٧ إىل ١٦، اليت عقدت يف فيينا من الفرعية العلمية والتقنية

وخـالل الـدورة نفسـها، أقـرت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية توصـية الفريق العامل                 -٢
بـأن يواصـل عملـه فـيما بـني الدورات بشأن املواضيع املبينة يف خطة العمل املتعددة السنوات،                    

ورات غري رمسية خالل الدورة السابعة واألربعني وقـررت أن جيـتمع الفـريق العـامل لعقـد مشـا           
، وذلـك تيسريا لتلك     ٢٠٠٤للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية يف عـام                 

 .املناقشات

وقـد الحظـت جلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية بارتياح، خالل                    -٣
أنه نتيجة  ،  ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١١ إىل   ٢من  دورـــا السابعة واألربعني، اليت عقدت يف فيينا         
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للمشـاورات غـري الرمسـية، الـيت عقدهـا الفـريق العـامل أثـناء تلـك الـدورة، سـوف تنقّح الوثيقة                        
مشــروع أويل ملخططــات انســيابية خلــيارات التنفــيذ احملــتملة النشــاء إطــار تقــين دويل   "املعــنونة 

ــيقات مصــاد   ــتعلقة بأمــان تطب ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي  لألهــداف والتوصــيات امل ر القــدرة ال
ــيا   ــبة حال ــا واملرتق ــية    ) A/AC.105/L.254" (املخطــط هل ــرة أخــرى إىل اللجــنة الفرع وســتقدم م

 .٢٠٠٥العلمية والتقنية إبان دورا الثانية واألربعني يف عام 

فيينا من ويف الـدورة الثانـية واألربعـني للجـنة الفرعـية العلمـية والتقنية، اليت عقدت يف                -٤
مشــروع "، نقَّــح الفــريق العــامل الوثــيقة املعــنونة  ٢٠٠٥مــارس / آذار٤فــرباير إىل / شــباط٢١

أويل ملخططـــات إنســـيابية خلـــيارات التنفـــيذ احملـــتملة إلنشـــاء إطـــار تقـــين دويل لألهـــداف         
والتوصـيات املـتعلقة بأمـان تطبـيقات مصـادر القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي املخطط هلا                     

 .(A/AC.105/L.254/Rev.1)" قبة حالياواملرت

ويعـبر مـرفق الوثـيقة الراهـنة عن مناقشات الفريق العامل أثناء الدورة الثانية واألربعني                 -٥
 .للجنة الفرعية العلمية والتقنية

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يواصــل مناقشــة الوثــيقة احلالــية يف اجــتماعه فــيما بــني    -٦
اء الـدورة الثامـنة واألربعـني للجـنة اسـتخدام الفضـاء اخلارجي يف           الـدورات، الـذي سـيعقد أثـن       

 .األغراض السلمية
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A/AC.105/L.254/Rev.2  

 املرفق  
ورقة عمل مقدمة من الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة   

 *النووية يف الفضاء اخلارجي
 

                                                                 
 .املخططات البيانية الواردة يف هذا املرفق هي ألغراض املناقشة فقط * 

 
 .وال إىل اليمني  ألسباب فنية، تقرأ مجيع املخططات البيانية من اليسار نز  :ظة من قسم الترمجة العربيةملحو
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 :ةاستهالل برنامج عمل مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذري: ١مشروع اخليار  -ألف
  واالفتراضات، واملسائل)أ(العملية اإلجرائية، واجلدول الزمين، 

 

 (COPUOS)جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  = جلنة الفضاء اخلارجي
 (IAEA)لدولية للطاقة الذرية الوكالة ا = الوكالة

 (LSC)اللجنة الفرعية القانونية  = اللجنة ف القانونية
 (STSC)اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  = اللجنة ف العلمية والتقنية

 (WGNPS)الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي   = الفريق العامل للمصادر  

لعملية اإلجرائية علىتعريف ا
حنو منفصل مبزيد من التفصيل

العملية
اإلجرائية

الوثيقة القرار افتراض القرار غري الزم القرار الذي ميكن أن يكون الزما

االجتماع بني 
اللجنة ف العلمية 
والتقنية والفريق 
 العامل للمصادر

 مشروع تقرير
الفريق العامل 

 ـ)هـ(للمصادر

التقرير النهائي من
 )هـ(الفريق العامل
 للمصادر

 موافقة 
اللجنة ف العلمية 

 والتقنية؟

 موافقة 
 اللجنة ف 
 القانونية؟

 موافقة جلنة
 الفضاء اخلارجي؟

٢/٢٠٠٧ 

 ال

 نعم
٢/٢٠٠٧ 

 ال

 نعم
٤/٢٠٠٧ 

 ال

 نعم
٦/٢٠٠٧ 

ريقالفريق املشترك بني الف
–العامل للمصـادر والوكالـة 
مسودة املخطط العام العداد

 )ز(مشروع الوثيقة

١/٢٠٠٨

موافقة
الفريق العامل 
 للمصادر؟

ال

موافقة
اللجنة ف العلمية 

 والتقنية؟

نعم
٢/٢٠٠٨ 

ال

 موافقة 
 اللجنة ف 
 القانونية؟

نعم
٢/٢٠٠٨ 

ال

موافقة جلنة
 الفضاء اخلارجي؟

نعم
١/٢٠٠٨ 

نعم
٤/٢٠٠٨ 

ال

العملية اإلجرائية يف 
املخطط االمجايل 
 العداد وثيقة
 )ب(لدى الوكالة

الفريق املشترك بني
الفريق العامل للمصادر

 مشروع اطار–والوكالة 
 )و(األمان

١/٢٠١٠ 

 موافقة ال
الفريق العامل 
 للمصادر؟

نعم
٢/٢٠١٠ 

ال  موافقة 
نة ف العلمية اللج

 والتقنية؟

موافقة
 اجلمعية العامة؟

ال ١٢/٢٠٠٨
 نعم

١٢/٢٠٠٧
 نعم

ال
موافقة

 اللجنة ف 
 القانونية؟

نعم
٢/٢٠١٠ 

ال
١٢/٢٠١٠
 نعم

 ال

الفريق املشترك بني الفريق
ل للمصادر وفريق العام

 الصيغة النهائية –الوكالة 
 )و(الطار األمان

 )ج(،)ب(العملية االجرائية اخلاصة بالوثيقة لدى الوكالة
اللجنة الفرعية

القانونية تقرر مدى
الفائدة القانونية من

 )د(اطار لألمان

١/٢٠١١

موافقةال
الفريق العامل 
 للمصادر؟

نعم
٢/٢٠١١ 

موافقةال
اللجنة ف العلمية 

 والتقنية؟

موافقة
 اللجنة ف 
 القانونية؟

نعم
٤/٢٠١١ 

ال

موافقة جلنة
 الفضاء اخلارجي؟

نعم
)ح(٦/٢٠١٠

نعم
٦/٢٠١١ 

موافقة
 اجلمعية العامة؟

نعم
٤/٢٠١١ 

ال

١٢/٢٠١١
 نعم

ال

نعم
٤/٢٠١٠ 

موافقة جلنة
 الفضاء اخلارجي؟

 موافقة 
 اجلمعية العامة؟

موافقة
 اجلمعية العامة؟

العملية االجرائية 
العداد مشروع 

 ٢اخليار 

ال

٦/٢٠٠٦ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .أبكر املواعيد املمكنة مبينة )أ(
على افتراض أن العمليات االجرائية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتدث ضمن الفترة الزمنية الالزمة الستكمال األعمال ذات الصلة من جانب جلنة      )ب(

 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
ماذا ستكون وضعية اطار أمان تتفق عليه الوكالة ال جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية : لة الدولية للطاقة الذريةمسألة ينبغي أن تعاجلها الوكا  )ج(

 أو اجلمعية العامة؟ 
اللجنة الفرعية القانونية؟ كم من الوقت ما هو االستنتاج الذي ختلص اليه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ويكون من شأنه أن يقتضي املبادرة إىل اشراك : مسألة )د(

 حتتاج اللجنة الفرعية القانونية الستكمال عملها؟ وماذا يشتمل عليه ذلك العمل؟
اال تمدد لسنة واحدة التاحة  ) ، املرفق الثالثA/AC.105/804 (٢٠٠٤على افتراض أن خطة العمل اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام        )ه(

الدماج املدخالت املستمدة من حلقة العمل املشتركة بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف صلب التقرير النهائي من الفريق           
 .العامل املعين باستخدام مصادرة القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 بني الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وفريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية العداد      على افتراض أن جهود الفريق املشترك  )و(
جلدول ويف موعد من ا ) أي باللغة االنكليزية فقط (املشروع والنهائية، سوف يضطلع ا بدون انقطاع : املخطط االمجايل العداد الوثيقة واطار األمان بصيغتيه

 .الزمين ومكان متفق عليهما على حنو مشترك بني املشاركني املعنيني مباشرة يف اعداد الوثائق
 .٢٠٠٨فرباير /على افتراض أن الصيغة األولية من املخطط االمجايل العداد الوثائق املعنية يوافق عليها أثناء اجتماع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف شباط   )ز(
، تبادر  ٢٠١١تقييمها للمبادئ التوجيهية املعدة من جانب الفريق املتعدد األطراف، يف عام /قب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية استكمال استعراضها  إذ ترت )ح(

 .٢٠١١ إىل الطلب إىل اللجنة الفرعية القانونية اضافة بند يف هذا اخلصوص على جدول األعمال يف عام  ٢٠١٠اللجنة املذكورة يف عام 
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 :لمية والتقنيةحلقة العمل التقنية املشتركة بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الفرعية الع: ٢مشروع اخليار  -باء 
 واالفتراضات، واملسائل) أ(العملية االجرائية، واجلدول الزمين،  

 

 

 

مقترح االختصاصات 
 )ب(احملددة حللقة العمل

العملية
اإلجرائية

الوثيقة القرار افتراض القرار غري الزم القرار الذي ميكن أن يكون الزما

االجتماع بني اللجنة ف 
العلمية والتقنية والفريق 

 العامل للمصادر

 بني)د(،)ج(حلقة العمل املشتركة
الوكالة واللجنة ف العلمية 

 ) أيام٣(والتقنية 
 يف حال لزوم موافقة ٢/٢٠٠٦

 اجلمعية العامة

حتديث عهد الوثيقتني 
A/AC.105/L.253 

)هـ(A/AC.105/L.254 و

مشروع صيغة االختصاصات
احملددة حللقة العمل املشتركة
بني الوكالة واللجنة ف 

 )ب(العلمية والتقنية

لفضاءقيام مكتب شؤون ا
 والوكالة معا بتنظيم

 )ز(،)و(حلقة العمل 

مشروع تقرير املشاركني
 يف حلقة العمل

٢/٢٠٠٦ 

 ٦/٢٠٠٥نعم

 ال

 موافقة 
 اللجنة ف 
 القانونية؟

 وافقة جلنةم
 الفضاء اخلارجي؟

رد اجيايب
 من الوكالة؟

 موافقة 
اللجنة ف العلمية 

 والتقنية؟

رسالة من أمانة مكتب 
شؤون الفضاء اخلارجي
 )ح(إىل مدير عام الوكالة

 ٢/٢٠٠٥نعم 

٤/٢٠٠٥ 
 نعم

١/٢٠٠٥
 نعم

٢/٢٠٠٥ 

موافقة
 اجلمعية العامة؟

سالة من رئيس جلنةر
 الفضاء اخلارجي إىل
 )ط(مدير عام الوكالة

٢/٢٠٠٥ ٢/٢٠٠٥ 

١١/٢٠٠٤

 ال

 ال ال

١٢/٢٠٠٥
 نعم

جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  = جلنة الفضاء اخلارجي
(COPUOS) 

 (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية  = الوكالة
 (OOSA)شؤون الفضاء اخلارجي مكتب  = مكتب شؤون الفضاء

 (STSC)اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  = اللجنة ف العلمية والتقنية
الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء  = الفريق العامل للمصادر

 (WGNPS)اخلارجي 

 ال

٦/٢٠٠٦ 

مشروع التقرير
املستكمل للمشاركني 

 حلقة العمليف 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .أبكر املواعيد املمكنة مبينة )أ(
ويفترض أن اثنني    . ينبغي أن تشمل االختصاصات احملددة حللقة العمل أهدافها ومساا ونطاقها ومواضيع جدول أعماهلا، واملسائل املراد أن تعاجلها وغري ذلك   )ب(

 A/AC.105/L.253ة حللقة العمل يتعلقان بتوفري معلومات تفصيلية من شأا تيسري قيام الفريق العامل فيما بعد بتنقيح الوثيقتني   من األهداف الرئيسي
 )).هـ(انظر احلاشية . (A/AC.105/L.254و

للجنة الفرعية العلمية والتقنية؟ إذا عقدت حلقة العمل  هل ميكن عقد حلقة العمل يف فيينا ويف وقت آخر ليس توا قبل أو بعد اجتماع ا: مسائل يراد معاجلتها )ج(
،   A/AC.105/C.1/L.268 من الوثيقة   ١ من التذييل ١٤يف بلد آخر، فهل سوف يدفع البلد املستضيف تكاليف حلقة العمل؟ حبسب ما هو مذكور يف الفقرة 

البلدان . فضاء اخلارجي وال من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذريةمن املفترض عدم توفري مترمجني فوريني حللقة العمل ال من جانب مكتب شؤون ال
سوف يقدم مكتب شؤون . (املشاركة ميكن أن توفر مترمجيها الفوريني بنفسها، أو ميكن أن تتطوع بعض الدول األعضاء بدفع تكلفة املترمجني الفوريني

 .)رمجني الفورينيالفضاء اخلارجي إىل الفريق العامل بيانا تقديريا بتكلفة املت
يشتمل اليومان األول والثاين على عروض ومناقشات؛ يستخدم اليوم الثالث العداد وثيقة توافقية يتعني على مكتب       . من شأن حلقة العمل أن تدوم ثالثة أيام     )د(

 .لفرعية العلمية والتقنية التايل  شؤون الفضاء اخلارجي أن يترمجها إىل اللغات الرمسية يف األمم املتحدة قبل انعقاد اجتماع اللجنة ا
خمطط أويل مقترح ألهداف ونطاق ومسات اطار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية       : "A/AC.105/L.253الوثيقة   )هـ(

خططات انسيابية خليارات التنفيذ احملتملة النشاء اطار تقين دويل مشروع أويل مل : "A/AC.105/L.254؛ والوثيقة   "يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة
 ".لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة

ت الوكالة يف هذا القرار؟ قد تنظر الوكالة يف حتديد فريق من سوف تدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل حلقة العمل؟ كيف ستب: مسألة يراد معاجلتها )و(
 .خمتار من اخلرباء

من شأن عدد معني من األعضاء املهتمني يف الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي أن يعملوا مع مكتب شؤون الفضاء  )ز(
 .اخلارجي على تنظيم حلقة العمل

رة مبكّرا إىل توجيه رسالة اعالن نوايا من مكتب شؤون الفضاء اخلارجي إىل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشعار الوكالة باهتمام جلنة    املباد )ح(
شعار املبكّر بغية حجز ومن الالزم توجيه هذا اال. استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بعقد حلقة عمل مشتركة بانتظار صدور املوافقة من اللجنة

 .غرفة اجتماعات ألجل حلقة العمل املقترحة
 .توجيه رسالة اللتماس التعاون يف اجلهود على تنظيم وعقد جلقة العمل املشتركة )ط(
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 الدراسة االستعراضية التقنية املقدمة اسهاما من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل الفريق العامل:  ألف٣  مشروع اخليار -جيم 
  واالفتراضات، واملسائل)أ(العملية االجرائية، واجلدول الزمين،: ين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املع 

 

 

 

 (COPUOS)السلميةجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض = جلنة الفضاء اخلارجي
 (ICSS)جلنة معايري األمان  = جلنة املعايري

 (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية  = الوكالة
 (LSC)اللجنة الفرعية القانونية اليت تستخدم يف الفضاء اخلارجي = اللجنة ف القانونية

 (NPS)مصادر القدرة النووية  = :املصادر النووية
 (STSC)اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  = يةاللجنة ف العلمية والتقن
 (WGNPS)الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  = الفريق العامل للمصادر

العملية
اإلجرائية

الوثيقة القرار افتراض القرار غري الزم القرار الذي ميكن أن يكون الزما

يةتقرر اللجنة ف القانون
مدى الفائدة القانونية من

 )ج(إطار لألمان

قيام اللجنة ف العلمية
والتقنية والفريق العامل 
للمصادر واملمثل التقين 
للوكالة بتقييم املبادئ 
التوجيهية املعدة من 
جانب الفريق املتعدد 

 األطراف

تقييم الفريق العامل
للمصادر للمبادئ 
التوجيهية املعدة من 

املتعدد جانب الفريق 
 األطراف

موافقة
الفريق العامل 
 للمصادر؟

موافقة اللجنة
ف العلمية 
 والتقنية؟

موافقة اللجنة
 ف القانونية؟

موافقة جلنة
الفضاء اخلارجي؟

موافقة
اجلمعية العامة؟

التقرير النهائي من 
الوكالة إىل جلنة 
 الفضاء اخلارجي

موافقة جلنة معايري
األمان وغريها من

 ان الوكالة؟جل

العملية االجرائية للدراسة
االستعراضية من جانب 

ايري جلنة مع(الوكالة 
األمان وغريها من جلان 

 )الوكالة

مشروع تقرير اخلرباء 
االستشاريني من الوكالة

الوكالة تنظّم فريق استعراض
من خرباء استشاريني 

الستعراض املبادئ التوجيهية 
املعدة من جانب فريق متعدد 

 األطراف

موافقة
اجلمعية العامة؟

موافقة اللجنة
 ف القانونية؟

موافقة اجلمعية 
 العامة؟

 موافقة
اللجنة ف
 القانونية؟

موافقة جلنة
الفضاء اخلارجي؟

موافقة جلنة 
الفضاء اخلارجي؟

تقدمي املبادئ التوجيهية بشأن
أمان مصادر القدرة النووية، 

عدد املعدة من جانب فريق مت
األطراف، إىل اللجنة ف العلمية

 )ب(٢/٢٠٠٨والتقنية يف 

الفريق العامل للمصادر يعد
طلبا إىل الوكالة الستعراض 
املبادئ التوجيهية املعدة من 

جانب فريق متعدد األطراف، 
وطلبا آخر إىل اللجنة ف 
القانونية إلضافة بند على 

 ٤/٢٠٠٩جدول أعماهلا يف 

موافقة الفريق
 مل للمصادر؟العا

موافقة اللجنة ف
 العلمية
 والتقنية؟

العملية االجرائية 
 ٢ملشروع اخليار 

االجتماع املشترك بني 
اللجنة ف العلمية 

والتقنية والفريق العامل 
 للمصادر

مشروع تقرير الفريق 
 )د(العامل للمصادر

التقرير النهائي من 
الفريق العامل 

 )ب(للمصادر

 موافقة
لعلميةاللجنة ف ا
 والتقنية؟

٢/٢٠٠٧ 

 ال 

 ال 

 ال 

 نعم 
٦/٢٠٠٧ 

 نعم 
 )ز(،)و (٦/٢٠٠٨

 نعم 
٢/٢٠٠٧ 

 نعم 
٤/٢٠٠٧ 

١٢/٢٠٠٧
 نعم

 نعم
١٢/٢٠٠٨ )هـ(٢/٢٠٠٨

١٠/٢٠٠٨ نعم

٨/٢٠٠٨ 

 نعم
١١/٢٠٠٨

١٢/٢٠٠٨

 نعم 
٦/٢٠٠٩ 

 نعم 
٤/٢٠٠٩ 

 نعم 
٢/٢٠٠٩ 

ال

٢/٢٠٠٩ 

ال
١٢/٢٠٠٩
 نعم

٢/٢٠٠٩ 

ال

ال
 نعم 
٢/٢٠٠٩ 

٢/٢٠٠٨ 

 نعم
٢/٢٠٠٨ 

 نعم
٤/٢٠٠٨ 

 ال

 
٦/٢٠٠٦ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .أبكر املواعيد املمكنة مبينة )أ(
الفريق املتعدد األطراف يعد وثيقة املبادئ   ) ب( ألف؛  ٣الفريق املتعدد األطراف يتشكّل بعد أن توصي اللجنة الفرعية العلمية والتقنية باخليار      ) أ: (افتراضات )ب(

يهية الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء، وذلك خالل سنة واحدة، وحييلها إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية باعتبارها ورقة عمل مقدمة من    التوج
تقييمية للمبادئ التوجيهية  /سة استعراضيةتطلب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعداد درا   ) ج(البلدان اليت يتكون منها الفريق؛ 

تطلب اللجنة الفرعية املذكورة إىل الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي      ) د(املعدة من جانب الفريق املتعدد األطراف؛ 
توجيهية املعدة من جانب الفريق املتعدد األطراف، مع ايالء االعتبار للدراسة تقدمي دراسة استعراضية تقنية للمبادئ ال ) وكذلك إىل ممثل الوكالة املذكورة (

عدم تقدم أي دولة عضو يف الوكالة أو أي جلنة أو هيئة منها باثارة أي مسألة  ) هـ(التقييمة املقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛  /التقنية االستعراضية
 .انب هيئات دولية خمتلفةخبصوص اتساق املعايري املستنبطة من ج

ما هو االستنتاج الذي قد ختلص اليه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ويكون من شأنه أن يقتضي املبادرة على الفور إىل اشراك اللجنة الفرعية القانونية؟      : مسائل )ج(
 ه ذلك العمل؟كم من الوقت حتتاج اللجنة الفرعية القانونية الستكمال عملها، وما الذي يشتمل علي

متدد لسنة واحدة التاحة اال ) ، املرفق الثالثA/AC.105/804 (٢٠٠٤على افتراض أن خطة العمل اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام   )د(
عية العلمية والتقنية يف صلب التقرير النهائي الذي يصدر عن الدماج املدخالت املستمدة من حلقة العمل املشتركة بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الفر

 .الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
الدولية للطاقة الذرية لدى صدور املوافقة من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، يبعث مكتب شؤون الفضاء اخلارجي برسالة اعالن نوايا إىل مدير عام الوكالة  )هـ(

 .الشعاره بارتقاب ورود طلب من رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية
، تبادر يف عام ٢٠٠٩تقييمها للمبادئ التوجيهية املعدة من جانب الفريق املتعدد األطراف يف عام /اذ ترتقب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية استكمال استعراضها  )و(

 .٢٠٠٩ إىل الطلب إىل اللجنة الفرعية القانونية اضافة بند يف هذا اخلصوص إىل جدول األعمال يف عام   ٢٠٠٨
لدى صدور املوافقة من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يبعث رئيس اللجنة برسالة إىل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتمس قيام  )ز(

 . باعداد دراسة استعراضية تقنية للمبادئ التوجيهية املصوغة من جانب الفريق املتعدد األطرافالوكالة
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  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذريةالدراسة االستعراضية التقنية املشتركة بني:  باء٣  مشروع اخليار -دال 10
  واالفتراضات، واملسائل)أ(العملية االجرائية، واجلدول الزمين،:  للمبادئ التوجيهية املعدة من جانب فريق متعدد األطراف       

 

 

تبيان العملية االجرائية على حنو
 منفصل مبزيد من التفصيل

العملية 
 االجرائية

القرار افتراض القرار غري الزم الوثيقةالقرار الذي ميكن أن يكون الزما

العملية االجرائية 
 ٢شروع اخليار مل

االجتماع املشترك بني 
اللجنة ف العلمية 

والفريق العامل للمصادر

مشروع تقرير الفريق 
 )ج(العامل للمصادر

التقرير النهائي من 
الفريق العامل 

 )ب(للمصادر

موافقة اللجنة 
 ف القانونية؟

موافقة اللجنة 
 ف العلمية؟

موافقة جلنة 
الفضاء 
 اخلارجي؟

ة اجلمعية موافق
 العامة؟

موافقة جلنة
الفضاء 
 اخلارجي؟

موافقة اللجنة
 ف القانونية؟

موافقة اللجنة
 ف العلمية؟

موافقة الفريق
 العامل للمصادر؟

الفريق العامل للمصادر يطلب إىل
الوكالة املشاركة مع اللجنة ف 
العلمية يف استعراض املبادئ 

التوجيهية املعدة من جانب فريق 
د األطراف واعداد مشروع متعد

االختصاصات احملددة لفريق 
االستعراض التقين املشترك بني 
 اللجنة املذكورة والوكالة

تقدمي املبادئ التوجيهية بشأن
املصادر النووية، املعدة من 

جانب فريق متعدد األطراف، 
 إىل اللجنة ف العلمية

 )ب(٢/٢٠٠٨يف

العملية االجرائية
الستعراض وموافقة 

 الوكالة بشأن
االختصاصات 

 ٦/٢٠٠٩احملددة 

مشاورات غري رمسية بني
الفريق العامل للمصادر

 والوكالة
١١/٢٠٠٨-٦ 

مشروع صيغة حديثة
العهد لالختصاصات 
احملددة بشأن االستعراض
من جانب الفريق العامل

 للمصادر

العملية االجرائية
الستعراض وموافقة 

 الوكالة بشأن
 االختصاصات

 ٦/٢٠٠٨ددة احمل

موافقة اجلمعية
 العامة؟

الفريق العامل للمصادر
يعد الصيغة النهائية 
لالختصاصات احملددة

 )ب(٢/٢٠٠٩

الصيغة النهائية 
لالختصاصات احملددة 
للفريق التقين املشترك 
الستعراض املبادئ 

التوجيهية املعدة من جانب
 فريق متعدد األطراف

موافقة الفريق 
 العامل للمصادر؟

موافقة اللجنة 
 ف العلمية؟

موافقة اللجنة 
 ف القانونية؟

موافقة جلنة 
الفضاء اخلارجي؟

موافقة جلنة
الفضاء اخلارجي؟

موافقة اللجنة
 ف القانونية؟

موافقة اللجنة
 ف العلمية؟

موافقة الفريق
 العامل للمصادر؟

الفريق العاملقيام
للمصادر واملمثل التقين 
للوكالة بتقييم تقرير فريق

االستعراض التقين 
املشترك بني اللجنة ف 

 العلمية والوكالة
 )ب(٢/٢٠١١

تقرير فريق االستعراض
التقين املشترك بني 
اللجنة ف العلمية 

 )ب(والوكالة

موافقة اجلمعية
 العامة؟

موافقة اجلمعية
 العامة؟

تقييم الفريق العامل
للمصادر لتقرير فريق 
االستعراض التقين 

املشترك بني اللجنة ف 
 العلمية والوكالة

فريق االستعراض التقين
املشترك يستعرض 
املبادئ التوجيهية املعدة
من جانب فريق متعدد 

 األطراف
 )د(٦/٢٠١٠-٢

الوكالة تنظم فريق استعراض
من خرباء استشاريني لدعم 
الفريق التقين املشترك بني 
اللجنة ف العلمية والوكالة 

ادئ التوجيهيةالستعراض املب
املعدة من جانب فريق 

 متعدد األطراف
٢/٢٠١٠ 

تقرر اللجنة ف القانونية
مدى الفائدة القانونية 

 )د(من اطار لألمان

٢/٢٠٠٧ 

 نعم 
٢/٢٠٠٧ 

 نعم 
٤/٢٠٠٧ 

 ٦/٢٠٠٧نعم  

 ال 

 ال 

 ال 
 نعم

)ز(٦/٢٠٠٨
١٢/٢٠٠٨

 نعم

٢/٢٠٠٨ 

 نعم
٢/٢٠٠٨ 

 نعم
 )هـ(٢/٢٠٠٨

 نعم
٤/٢٠٠٨ 

١١/٢٠٠٨
٢/٢٠٠٩ 

 نعم
٢/٢٠٠٩

 نعم
)و (٢/٢٠٠٩

 نعم
٤/٢٠٠٩ 

ال

ال

ال

ال

 نعم
٦/٢٠٠٩ 

ال

 ١٢/٢٠٠٩نعم  

٦/٢٠١٠ 

 نعم
٦/٢٠١١ 

ال

ال

ال

ال

ال

 ١٢/٢٠١١نعم  

٢/٢٠١١ 

 نعم
٢/٢٠١١ 

 نعم
٢/٢٠١١ 

 نعم
٤/٢٠١١ 

ال

ال

ال

ال

ال

 (COPUOS)جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية  = جلنة الفضاء اخلارجي
 (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية  = الوكالة

 (LSC)اللجنة الفرعية القانونية  = اللجنة ف القانونية
 (NPS)مصادرة القدرة النووية  = املصادر النووية

 (STSC)اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  = قنيةاللجنة ف العلمية والت
 (WGNPS)الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  = الفريق العامل للمصادر

١٢/٢٠٠٧
 نعم

 

 
٦/٢٠٠٦
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .أبكر املواعيد املمكنة مبينة )أ(
يعد الفريق املتعدد األطراف وثيقة املبادئ  ) ب( باء؛  ٣ل الفريق املتعدد األطراف بعد أن توصي اللجنة الفرعية العلمية والتقنية باخليار     يتشكّ ) أ: (افتراضات )ب(

قة عمل مقدمة من البلدان التوجيهية الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء، وذلك يف سنة واحدة، وحييلها إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية، باعتبارها ور   
عدم قيام أي دولة عضو يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو أي جلنة أو هيئة فيها باثارة أي مسألة خبصوص اتساق املعايري          ) ج(اليت يتكون منها الفريق؛ 

ام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي يف الصيغة النهائية     أي تغيريات من جانب الفريق العامل املعين باستخد ) د(املستنبطة من جانب هيئات دولية خمتلفة؛  
لالختصاصات احملددة لفريق االستعراض التقين املشترك بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي ضمن صالحية ممثل الوكالة يف          

اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إىل اللغات فريق االستعراض التقين املشترك بني يترجم تقرير  )هـ(الفريق العامل للموافقة عليها؛ 
ممثل ) و(؛ ٢٠١١فرباير /الرمسية يف األمم املتحدة من جانب مكتب شؤون الفضاء اخلارجي ويوزع مقدما قبل اجتماع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف شباط 

الذي يشارك يف فريق االستعراض التقين املشترك بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية يشارك يف ) أو ممثلوها(لة نفسه الوكا
 .٢٠١١اخلارجي يف عام االجتماع املشترك بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء   

كيف للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأخذ يف احلسبان اهتمامات جلنة معايري األمان وغريها من جلان الوكالة؟ هل سوف يكون مبستطاع أعضاء    : مسائل )ج(
 املشترك بني اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة    الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي دعم فريق االستعراض التقين

يونيه؟ ما هو االستنتاج الذي قد ختلص اليه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية الذي من /فرباير وحزيران/الدولية للطاقة الذرية يف أوقات أخرى غري شهري شباط
ية القانونية؟ كم من الوقت حتتاج اللجنة الفرعية القانونية الستكمال عملها، وما الذي يشتمل عليه شأنه أن يقتضي املبادرة على الفور إىل اشراك اللجنة الفرع

 ذلك العمل؟
متدد لسنة واحدة التاحة اال ) ، املرفق الثالثA/AC.105/804 (٢٠٠٤على افتراض أن خطة العمل اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف عام   )د(

ماج املدخالت املستمدة من حلقة العمل املشتركة بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف صلب التقرير النهائي من الفريق           الد
 .العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 والتقنية، يبعث مكتب شؤون الفضاء اخلارجي برسالة اعالن نوايا إىل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لدى صدور املوافقة من اللجنة الفرعية العلمية )هـ(
 .الشعاره بارتقاب ورود طلب من رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

ضاء اخلارجي الجناز تقييمه لتقرير فريق االستعراض التقين املشترك بني اللجنة الفرعية  ارتقابا من الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الف )و(
، تطلب   ٢٠١١العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن دراسته االستعراضية للمبادئ التوجيهية املعدة من جانب الفريق املتعدد األطراف يف عام   

 .٢٠١١ إىل اللجنة الفرعية القانونية اضافة بند يف هذا اخلصوص إىل جدول األعمال يف عام   ٢٠٠٩ة يف عام اللجنة الفرعية العلمية والتقني 
لدى صدور املوافقة من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يبعث الرئيس برسالة إىل مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتمس قيام        )ز(

 .د دراسة استعراضية تقنية للمبادئ التوجيهية املعدة من جانب الفريق املتعدد األطرافالوكالة باعدا
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 : مشاركة اخلبري التقين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يف الفريق املتعدد األطراف:  جيم٣  مشروع اخليار -هاء 12
 واالفتراضات، واملسائل )أ(العملية االجرائية، واجلدول الزمين،        

 

 (COPUOS)جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية=جلنة الفضاء اخلارجي
 (IAEA)الوكالة الدولية للطاقة الذرية  = الوكالة

 (LSC)اللجنة الفرعية القانونية  = اللجنة ف القانونية
 (NPS)مصادر القدرة النووية  = املصادر النووية

 (STSC)اللجنة الفرعية العلمية والتقنية  = اللجنة ف العلمية والتقنية
 (WGNPS)الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  = الفريق العامل للمصادر

تقرر اللجنة ف القانونية مدى
انونية من اطار الفائدة الق

 )ج(لألمان

موافقة اجلمعية
 العامة؟

قيام اللجنة ف العلمية والفريق 
العامل للمصادر واملمثل التقين 

من الوكالة بتقييم املبادئ 
التوجيهية املعدة من جانب 

 فريق متعدد األطراف

قيام الفريق العامل للمصادر
 بتقييم املبادئ التوجيهية
 املعدة من جانب

 تعدد األطراففريق م

موافقة الفريق 
العامل للمصادر؟

موافقة اللجنة ف
 العلمية؟

موافقة اللجنة 
 ف القانونية؟

 موافقة جلنة
 الفضاء اخلارجي؟

اللجنة ف العلمية تكلّف الفريق
العامل للمصادر مبهمة القيام 

تقييم املبادئ /باستعراض
التوجيهية املعدة من جانب فريق

)ب(٢/٢٠٠٨متعدد األطراف يف 

تقدمي املبادئ التوجيهية بشأن أمان
املصادر النووية املعدة من جانب 
فريق متعدد األطراف، إىل اللجنة 

 )ج(٢/٢٠٠٨ف العلمية يف 

قيام فريق متعدد األطراف، مبن فيه
ممثل تقين من الوكالة، باعداد مبادئ
توجيهية بشأن أمان مصادر القدرة 

 ٢/٢٠٠٨النووية يف 

اجلمعيةموافقة
 العامة؟

 التقرير النهائي من
 )د(الفريق العامل للمصادر

موافقة اللجنة ف
 العلمية؟

موافقة اللجنة 
 ف القانونية؟

 موافقة جلنة
 الفضاء اخلارجي؟

 العملية االجرائية
 ٢ملشروع اخليار 

االجتماع بني اللجنة ف
العلمية والفريق العامل 

 للمصادر

املمشروع تقرير الفريق الع
 )هـ(للمصادر

العملية  الوثيقةالقرارافتراض القرار غري الزمالقرار الذي ميكن أن يكون الزما
 االجرائية

٢/٢٠٠٧ 

 نعم 
٢/٢٠٠٧ 

 نعم 
٤/٢٠٠٧ 

٦/٢٠٠٧نعم  

١٢/٢٠٠٧
 نعم

٢/٢٠٠٩ 

٢/٢٠٠٩ 

 نعم
٢/٢٠٠٩ 

 نعم
٢/٢٠٠٩ 

 نعم
٤/٢٠٠٩ 

٦/٢٠٠٩نعم

١٢/٢٠٠٩
 نعم

ال

ال

 ال 

 ال 

 ال 

 

 
٦/٢٠٠٦ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .أبكر املواعيد املمكنة مبينة )أ(
، تبادر يف عام ٢٠٠٩تقييمها للمبادئ التوجيهية املعدة من جانب فريق متعدد األطراف يف عام /إذ ترتقب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية استكمال استعراضها  )ب(

 .٢٠٠٩صوص على جدول أعماهلا يف عام  إىل الطلب إىل اللجنة الفرعية القانونية اضافة بند يف هذا اخل  ٢٠٠٨
ما هو االستنتاج الذي قد ختلص إليه اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ويكون من شأنه أن يقتضي املبادرة على الفور اشراك اللجنة الفرعية القانونية؟ كم : مسائل )ج(

  عليه ذلك العمل؟من الوقت حتتاج اللجنة الفرعية القانونية الجناز عملها، وما الذي يشتمل 
يعد الفريق املتعدد األطراف وثيقة مبادئ    ) ب( ألف؛  ٣يتشكّل الفريق املتعدد األطراف بعد أن توصي اللجنة الفرعية العلمية والتقنية باخليار        ) أ: (افتراضات )د(

الفرعية العلمية والتقنية باعتبارها ورقة عمل مقدمة من البلدان  توجيهية بشأن أمان استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء يف سنة واحدة وحييلها إىل اللجنة 
تطلب اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل الفريق      ) د(يضم الفريق املتعدد األطراف ممثال تقنيا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛   ) ج(اليت يتكون منها الفريق؛ 

القيام ) من الوكالة الذي دعم الفريق املتعدد األطراف) املمثلون(مبن فيه املمثل نفسه (ية يف الفضاء اخلارجي العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النوو
 .تقييم للمبادئ التوجيهية املعدة من جانب الفريق املتعدد األطراف/باستعراض

متدد لسنة واحدة التاحة اال ) ، املرفق الثالثA/AC.105/804 (٢٠٠٤ عام على افتراض أن خطة العمل اليت وافقت عليها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف  )هـ(
الدماج املدخالت املستمدة من حلقة العمل املشتركة بني الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة الفرعية العلمية والتقنية يف صلب التقرير النهائي من الفريق           

 .نووية يف الفضاء اخلارجيالعامل املعين باستخدام مصادر القدرة ال
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 العملية االجرائية الستعراض االختصاصات احملددة واملوافقة عليها من جانب:  باء٣اخليار  -واو 
 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 
 
 

الفريق املشترك بني الفريق
العامل املعين باستخدام مصادر 

القدرة النووية يف الفضاء 
اخلارجي والوكالة الدولية للطاقة

الذرية يعد مشروع 
 االختصاصات احملددة

مشروع صيغة االختصاصات 
 احملددة

قيام الوكالة الدولية للطاقة
مان جلنة معايري األ(الذرية 

)بالتشاور مع غريها من اللجان
باستعراض مشروع صيغة
 )أ(االختصاصات احملددة

موافقة الوكالة الدولية
 للطاقة الذرية؟

توافق الوكالة الدولية للطاقة
 الذرية على صيغة

 االختصاصات احملددة

العملية االجرائيةالوثيقةالقرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .اقة الذريةجلنة معايري األمان، مبا يف ذلك مشاورات مع جلان أخرى يف الوكالة الدولية للط )أ(

ال

 نعم 
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  العملية االجرائية الصدار املخطط االمجايل العداد الوثيقة من جانب -زاي 
   الوكالة الدولية للطاقة الذرية   

 

الصيغة النهائية للمخطط العام 
 العداد الوثيقة

مشروع املخطط العام
 العداد الوثيقة

الوكالة الدولية للطاقة الذرية
جلنة معايري األمان بالتشاور مع (

 )انغريها من اللج
تستعرض مشروع املخطط العام 

 العداد الوثيقة

موافقة جلنة
 ؟معايري األمان

الفريق املشترك بني الفريق العامل 
املعين باستخدام مصادر القدرة 
النووية يف الفضاء اخلارجي 

والوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد
 املخطط العام العداد الوثيقة

 

العملية االجرائيةالوثيقةالقرار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .جلنة معايري األمان، مبا يف ذلك املشاورات مع جلان أخرى يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية )أ(

ال

 نعم 
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    العملية االجرائية لتجهيز الوثيقة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية -حاء 
الفريق املشترك بني الفريق 

العامل للمصادر والوكالة، 
وكذلك اخلرباء االستشاريون، 

ينقح مشروع وثيقة اطار 
 )أ(األمان

الفريق املشترك بني الفريق 
مل للمصادر والوكالة، العا

وكذلك اخلرباء االستشاريون، 
 يعد مشروع وثيقة

 )أ(اطار األمان

ملشروع"الصيغة النهائية"
 وثيقة اطار األمان

العملية االجرائية
الستعراض مشروع الوثيقة

 لدى الوكالة

 يقةمشروع وث
 اطار األمان

العملية االجرائية الستعراض 
مشروع الوثيقة من جانب 

جلنة معايري األمان (الوكالة 
 )ب()وغريها من اللجان

 

 موافقة جلنة
 معايري األمان؟

تعليقات الدول األعضاء
 على املشروع

تعليق الدول األعضاء
 على العملية االجرائية

النشر

 

موافقة
 جملس احملافظني؟

تعليقات جملس احملافظني
 على مشروع الوثيقة

موافقة جلنة
 معايري األمان؟

العملية االجرائيةالوثيقةالقرار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

جي وموظفني وخرباء استشاريني من الوكالة الدولية يتكون الفريق من أعضاء من الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلار )أ(
 .للطاقة الذرية

 .جلنة معايري األمان، مبا يف ذلك املشاورات مع جلان أخرى يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية )ب(

 ال  ال 

 نعم  نعم 

 نعم 

ال


