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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي 
 يف األغراض السلمية   

 الدورة الثامنة واألربعون  
 ٢٠٠٥يونيه  / حزيران١٧-٨فيينا، 
  من جدول األعمال  ٧البند 

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنيةتقرير 
     عن أعمال دورا الثانية واألربعني

رة النووية يف الفضاء القد لفريق العامل املعين باستخدام مصادرتقرير ا  
 التابع للجنة الفرعية العلمية والتقنية عن أعمال اجتماعه ملا بني اخلارجي

   ٢٠٠٥يونيه / حزيران١٥ إىل ١٣الدورات، املعقود يف فيينا من 
األهداف واملواضيع واجلدول الزمين االسترشادي ألعمال حلقة عمل   

ية حول إطار حمتمل ألمان تقنية مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذر
تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، ستعقد أثناء الدورة 

   ٢٠٠٦فرباير /الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف شباط
  مذكرة من األمانة  

ودة يف فيينا من    أقـرت اللجـنة الفرعية العلمية والتقنية يف دورا الثانية واألربعني، املعق            -١
 الفـريق العـامل املعـين باسـتخدام مصادر        ، توصـية    ٢٠٠٥مـارس   / آذار ٤فـرباير إىل    / شـباط  ٢١

األهداف والنطاق حول  مشتركة حلقـة عمـل تقنية   بعقـد  القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي     
لتعاون ، با  حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي        والسـمات العامة ملعيار تقين    
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ومــن املقــرر أن تــنعقد حلقــة العمــل أثــناء الــدورة الثالــثة   . مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة 
 .٢٠٠٦فرباير /األربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف شباط

وأقـرت اللجـنة الفرعـية أيضـا توصـية فـريقها العـامل بـأن يواصل خالل الدورة الثامنة                    -٢
م الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية أعمالــه ملــا بــني الــدورات  واألربعــني للجــنة اســتخدا

حـول املواضـيع املبيـنة يف خطة عمله املتعددة السنوات، بصيغتها اليت عدلتها اللجنة الفرعية يف                 
دورـا الثانـية واألربعـني، ـدف مناقشـة اخلطـط التنظيمـية حللقة العمل املشتركة ووضعها يف                   

 .صيغتها النهائية

ع الفـريق العـامل، نتـيجة لـلمداوالت الـيت جـرت أثناء اجتماعه ملا بني الدورات           ووضـ  -٣
، الصـيغة النهائـية لقائمة بأهداف حلقة العمل         ٢٠٠٥يونـيه   / حزيـران  ١٥ إىل   ١٣املعقـود مـن     

ومواضــيعها، وأعــد جــدوال زمنــيا استرشــاديا لألعمــال، مبــا يف ذلــك إرشــادات بشــأن إعــداد    
 . خالل حلقة العملالورقات والعروض اليت ستقدم

ــزمين         -٤ ــدول الـ ــن اجلـ ــيعها ومـ ــل ومواضـ ــة العمـ ــداف حلقـ ــة أهـ ــن قائمـ ــود مـ واملقصـ
االسترشـادي ألعماهلـا هـو مسـاعدة الفـريق العـامل يف عملية حتديد املتحدثني واملشاركني قبل          
انعقــاد حلقــة العمــل، وتــرد القائمــة واجلــدول الــزمين االسترشــادي يف املــرفقني األول والــثاين،  

 . التوايل، هلذه الوثيقة، لكي تنظر فيهما اللجنةعلى
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  املرفق األول
 

حلقة العمل التقنية املشتركة حول إطار حمتمل ألمان تطبيقات مصادر   
   األهداف واملواضيع: القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

  األهداف -أوال 
ــز املخطــط العــام املقــترح ألهــداف ونطــاق ومســات إطــار تقــ     -ألف ين دويل لألهــداف تعزي

والتوصـيات املـتعلقة بأمـان مـا هـو مـزمع ومـا هـو مرتقب حاليا من تطبيقات مصادر                     
 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

تعزيـز حتديـد خـيارات التنفـيذ احملـتملة إلرسـاء إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات                   -باء
 مصادر الطاقة النووية  اخلاصـة بأمـان مـا هـو مزمع وما هو مرتقب حاليا من تطبيقات              

 .يف الفضاء اخلارجي
  

  الورقات احملتمل تقدميها -ثانيا 
 ورقات املعلومات اخللفية -ألف

عـرض ملـا هـو جـاٍر وما هو مزمع وما هو مرتقب حاليا من تطبيقات مصادر        -١ 
 .الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي ونطاق تلك التطبيقات ومربرها

زة يف تصــميم تطبــيقات مصــادر الطاقــة الــنووية يف الفضــاء   االعتــبارات املتمــي -٢ 
 .اخلارجي

املـــنظورات الوطنـــية بشـــأن تطويـــر تصـــاميم مصـــادر الطاقـــة الـــنووية املعـــدة   -٣ 
 .الستخدامها يف الفضاء اخلارجي، فيما يتعلق باعتبارات األمان

العملـــيات الراهـــنة لوضـــع معـــايري دولـــية للوقايـــة مـــن اإلشـــعاعات ولألمـــان  -٤ 
 .لنوويا

  ألف–الورقات املتصلة باهلدف أوال  -باء

ــلة        -١  ــتملة الصـ ــية احملـ ــيات الوطنـ ــية والعملـ ــائق الدولـ ــتعراض الوثـ ــلخص اسـ مـ
ــلمية يف الفضــاء اخلــارجي،        ــراض س ــنووية ألغ ــدرة ال ــتخدام مصــادر الق باس

 .A/AC.105/781بصيغته الواردة يف الوثيقة 
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 .مانالعناصر األساسية الدنيا إلطار خاص باأل -٢ 

اعتــبارات األمــان اخلاصــة بالتصــميم لــتفادي احلــوادث عــند اإلطــالق ويف         -٣ 
 .العمليات العادية وأثناء البعثة

  باء–الورقات املتصلة باهلدف أوال  -جيم

وعملــيات اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية مــن أجــل إرســاء إطــار تقــين دويل  -١ 
مع وما هو مرتقب حاليا من      لألهـداف والتوصـيات املـتعلقة بأمـان مـا هـو مز            

تطبــيقات مصــادر الطاقــة املســائل احملوريــة يف املناســقة بــني عملــيات الوكالــة   
 .الدولية للطاقة الذرية النووية يف الفضاء اخلارجي

ــيما خيــص مشــروع اخلــيارين     -٢  ــبارات خطــة التنفــيذ ف ــا يف ذلــك  ٣ و١اعت ، مب
 .A/AC.105/L.254/Rev.2 خياراته الفرعية، بصيغته الواردة يف مرفق الوثيقة
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 املرفق الثاين
  

 يف الفضاء اخلارجيجلنة استخدام  بني  التقنية املشتركةعملالحلقة   
 حول إطار حمتمل  والوكالة الدولية للطاقة الذريةاألغراض السلمية

 ألمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، املعقودة
   ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢ إىل ٢٠يف فيينا من 

   اجلدول الزمين االسترشادي لألعمال  
 النشاط/ التاريخ اجلهة املنظمة/ املقرر/ الرئيس

 ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٠االثنني،  

  مبركز فيينا الدويل١التسجيل عند البوابة رقم  

 )غرفة االجتماعات األوىل(اجللسة االفتتاحية  

  مصادرالفريق العامل املعين باستخدامرئيس 
سام  (القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

 )هاربيسون

 مقدمة، وبروتوكول حلقة العمل

رئيس جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف 
األغراض السلمية أو رئيس اللجنة الفرعية 

) اللجنة الفرعية(العلمية والتقنية التابعة هلا 
 )يؤكد الحقا(

 دررئيس الفريق العامل املعين باستخدام مصا
الفريق  (القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي

نائب املدير العام لشعبة األمان و) العامل
 الدولية للطاقة واألمن النوويني بالوكالة

 )الوكالة(الذرية 

 كلمات ترحيب

 )توفر للمترمجني الفوريني مذكرات حتدث(
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 النشاط/ التاريخ اجلهة املنظمة/ املقرر/ الرئيس

القدرة النووية يف  مصادرفريق العامل املعين باستخدام ال )سام هاربيسون( العامل الفريقرئيس 
 استعراض: الفضاء اخلارجي

تقدم ورقة كاملة، مع توفري مذكرات حتدث تتضمن (
وتذكريا /١٩٩٩استعراضا تارخييا موجزا منذ عام 

وأهداف ومواضيع حلقة /بالوثائق اليت أعدت بالفعل
: العمل مشروحة بالرجوع إىل الوثائق التالية

A/AC.105/L.253/Rev.2و ،A/AC.105/L.254/Rev.2، 
 ).A/AC.105/C.1/L.281و

اململكة املتحدة (سام هاربيسون : الرئيس
 )لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية

تسميهم أمانتا مكتب شؤون : املقررون
 )يؤكد الحقا(الفضاء اخلارجي والوكالة 

  اخللفية‐١اجللسة 

ورقة أو عرض عن العمليات احلالية لوضع املعايري  الوكالة
 لدولية للوقاية من اإلشعاعات ولألمان النوويا
 )توفر مذكرات حتدث(
 ) دقائق١٠ دقيقة تليه مناقشة ملدة ٢٠عرض ملدة (

عرض عما هو جاٍر وما هو مزمع وما هو مرتقب حاليا  الواليات املتحدة
من تطبيقات مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي 

يف ذلك مربر مبا (ونطاق تلك التطبيقات ومربرها 
استخدام القدرة النووية الفضائية بدال من استخدام 

 )مصادر القدرة الفضائية األخرى
 )توفر مذكرات حتدث(
 ) دقائق١٠ دقيقة تليه مناقشة ملدة ٢٠عرض ملدة (



 

7  
 

A/AC.105/L.260  

 النشاط/ التاريخ اجلهة املنظمة/ املقرر/ الرئيس
 بعد الظهر 

عرض عما هو جاٍر وما هو مزمع وما هو مرتقب حاليا  االحتاد الروسي
نووية يف الفضاء اخلارجي من تطبيقات مصادر الطاقة ال

مبا يف ذلك مربر (ونطاق تلك التطبيقات ومربرها 
استخدام القدرة النووية الفضائية بدال من استخدام 

 )مصادر القدرة الفضائية األخرى
 )توفر مذكرات حتدث(
 ) دقائق١٠ دقيقة تليه مناقشة ملدة ٢٠عرض ملدة (

 يؤكد الحقا

نة تؤكد نوايا تقدمي العروض لدى أما(
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف موعد 

 )٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥أقصاه 

ورقة أو عرض عما هو جاٍر وما هو مزمع وما هو 
مرتقب حاليا من تطبيقات مصادر الطاقة النووية يف 

مبا يف (الفضاء اخلارجي ونطاق تلك التطبيقات ومربرها 
ذلك مربر استخدام القدرة النووية الفضائية بدال من 

 )تخدام مصادر القدرة الفضائية األخرىاس
 )توفر مذكرات حتدث(
 ) دقائق١٠ دقيقة تليه مناقشة ملدة ٢٠عرض ملدة (

 )يؤكد الحقا(الوكالة : الرئيس

تسميهم أمانتا مكتب شؤون : املقررون
 )يؤكد الحقا(الفضاء اخلارجي والوكالة 

  اخللفية‐٢اجللسة 

عتبارات املتميزة يف تصميم ورقة أو عرض عن اال الواليات املتحدة
 تطبيقات مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي

باالستناد إىل اخلربات السابقة يف جمال مصادر القدرة (
 )النووية

ورقة أو عرض عن االعتبارات املتميزة يف تصميم  االحتاد الروسي
 تطبيقات مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي

اخلربات السابقة يف جمال مصادر القدرة باالستناد إىل (
 )النووية
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 النشاط/ التاريخ اجلهة املنظمة/ املقرر/ الرئيس

ورقات أو عروض عن املنظورات الوطنية بشأن تطور   األمريكيةالواليات املتحدة
تصاميم مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي فيما 

فلسفات التصميم الرفيعة (يتعلق باعتبارات األمان 
ولوجيا املستوى وتطورها، احملفوز باخلربة والتكن

مثال التشتيت على (املؤسسية /والتطورات السياسية
 ))ارتفاعات عالية، مقارنة باالحتواء

 )توفر مذكرات حتدث(
أحدمها عن مصادر :  دقيقة١٥عرضان مدة كل منهما (

القدرة املعتمدة على النظائر املشعة، واآلخر عن 
 )املفاعالت النووية

ات الوطنية بشأن تطور ورقة أو عرض عن املنظور االحتاد الروسي
تصاميم مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي فيما 

فلسفات التصميم الرفيعة (يتعلق باعتبارات األمان 
املستوى وتطورها، احملفوز باخلربة والتكنولوجيا 

مثال التشتيت على (املؤسسية /والتطورات السياسية
 ))ارتفاعات عالية، مقارنة باالحتواء

 )ات حتدثتوفر مذكر(
 

 يؤكد الحقا

تؤكد نوايا تقدمي العروض لدى أمانة (
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف موعد 

 )٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥أقصاه 

ورقة أو عرض عن منظورات بشأن تطور تصاميم 
مصادر الطاقة النووية يف الفضاء اخلارجي فيما يتعلق 

 باعتبارات األمان
 )توفر مذكرات حتدث(

 ميةمناقشة ختا 

 ٢٠٠٦فرباير / شباط٢١الثالثاء،  

 ميشيل ليفي: الرئيس

تسميهم أمانتا مكتب شؤون : املقررون
 )يؤكد الحقا(الفضاء اخلارجي والوكالة 

  ألف– العروض املتصلة باهلدف أوال ‐٣اجللسة 
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 النشاط/ التاريخ اجلهة املنظمة/ املقرر/ الرئيس

 الفريق العاملممثل 

 )رمبا سام هاربيسون أو جاك ويلر(

الوطنية احملتملة استعراض الوثائق الدولية والعمليات 
الصلة باستخدام مصادر القدرة النووية ألغراض سلمية 

 )A/AC.105/781الوثيقة (يف الفضاء اخلارجي 
 )توفر مذكرات حتدث(
 ) دقائق١٠ دقيقة تليه مناقشة ملدة ٢٠عرض ملدة (

ورقات أو عروض عن اعتبارات األمان اخلاصة  الواليات املتحدة
د اإلطالق وعند التشغيل بالتصميم لتفادي احلوادث عن

تتناول وج تصميم معينة ترمي إىل (العادي وأثناء البعثة 
/ ضمان األمان وختفيف املخاطر بالنظر إىل ظروف

 )بيئات ميكن توقعها
 )توفر مذكرات حتدث(
 دقيقة؛ أحدمها عن مصادر ١٥عرضان مدة كل منهما (

القدرة املعتمدة على النظائر املشعة، واآلخر عن 
 )اعالت النوويةاملف

ورقات أو عروض عن اعتبارات األمان اخلاصة  االحتاد الروسي
بالتصميم لتفادي احلوادث عند اإلطالق وعند التشغيل 

تتناول وج تصميم معينة ترمي إىل (العادي وأثناء البعثة 
/ ضمان األمان وختفيف املخاطر بالنظر إىل ظروف

 )بيئات ميكن توقعها
 )توفر مذكرات حتدث(

 مناقشة 

الصيغة احلالية اليت أعدها الفريق العامل املعين باستخدام  الفريق العامل
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ألهداف 

ونطاق ومسات إطار تقين دويل لألهداف والتوصيات 
املتعلقة بأمان ما هو مزمع وما هو مرتقب حاليا من 

 اء اخلارجيتطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفض

 العناصر األساسية الدنيا إلطار خاص باألمان الوكالة
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 النشاط/ التاريخ اجلهة املنظمة/ املقرر/ الرئيس
 بعد الظهر 

 كونرادو فاروتو: الرئيس

تسميهم أمانتا مكتب شؤون : املقررون
 )يؤكد الحقا(الفضاء اخلارجي والوكالة 

  ألف– العروض املتصلة باهلدف أوال ‐٤اجللسة 
 )تابع(

 دنيا إلطار خاص باألمانالعناصر األساسية ال الواليات املتحدة

 العناصر األساسية الدنيا إلطار خاص باألمان االحتاد الروسي

 يؤكد الحقا

تؤكد نوايا تقدمي العروض لدى أمانة (
مكتب شؤون الفضاء اخلارجي يف موعد 

 )٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٥أقصاه 

 العناصر األساسية الدنيا إلطار خاص باألمان

 مناقشة ختامية 

 ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢ء، األربعا 

 )يؤكد الحقا(الوكالة : الرئيس

تسميهم أمانتا مكتب شؤون : املقررون
 )يؤكد الحقا(الفضاء اخلارجي والوكالة 

  باء– العروض املتصلة باهلدف أوال ‐٥اجللسة 

ورقة عن عمليات الوكالة إلعداد معايري األمان  الوكالة
 من ١٦-١٥تتضمن إشارة إىل الصفحتني (واعتمادها 

 )A/AC.105/L.254/Rev.2الوثيقة 
 )توفر مذكرات حتدث(

  والوكالةالفريق العامل

 )الواليات املتحدة(ريد ويلكوكس 

عرض عن استعراض خطة التنفيذ فيما خيص مشروع 
، مبا يف ذلك خياراته الفرعية، بصيغته ٣ و١اخليارين 

 .A/AC.105/L.254/Rev.2الواردة يف مرفق الوثيقة 
 ) مذكرات حتدثتوفر(

املسائل احملورية يف املناسقة بني عمليات الوكالة الدولية   والوكالةالفريق العامل
للطاقة الذرية وعمليات اللجنة الفرعية التابعة للجنة من 

أجل إرساء إطار تقين دويل لألهداف والتوصيات 
املتعلقة بأمان ما هو مزمع وما هو مرتقب حاليا من 

 اقة النووية يف الفضاء اخلارجيتطبيقات مصادر الط
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 النشاط/ التاريخ اجلهة املنظمة/ املقرر/ الرئيس

 مناقشة 

 بعد الظهر 

 حلقات نقاش حول أهداف حلقة العمل )اململكة املتحدة(سام هاربيسون 
ستستخدم استنتاجات املناقشات كأساس للتقرير (

 )اخلاص حبلقة العمل

مالحظات ختامية من رئيسي اللجنة وجلنتها الفرعية  
 )يؤكد الحقا(وممثل الوكالة 
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