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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

  واألربعون     التاسعة    الدورة   
   ٢٠٠٦ يونيه   / حزيران     ١٦-٧فيينا،     

 رد أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الرسالة اليت وجهتها أمانة   
 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن األسئلة 

 حلقة العمل التقنية املشتركة حول األهداف والنطاق اليت حددت يف
والسمات العامة ملعيار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء 

   ٢٠٠٦فرباير / شباط٢٢ إىل ٢٠اخلارجي اليت عقدت يف فيينا من 
  مذكّرة من األمانة        

اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف نظّمــت اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعة للجــنة  -١
 حول األهداف    املشتركة حلقة العمل التقنية  األغـراض السـلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية         

، والـنطاق والسمات العامة ملعيار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي             
 ، املؤرخ  ٦٠/٩٩ية العامة   ، عمـال بقـرار اجلمعـ      ٢٠٠٦فـرباير   / شـباط  ٢٢ إىل   ٢٠يف فييـنا مـن      

، وخطـة العمـل املـتعددة السنوات، اليت أقرا اللجنة الفرعية            ٢٠٠٥ديسـمرب   / كـانون األول   ٨
ــا األربعـــني  ــيقة  (يف دورـ ــرفق الثالـــث بالوثـ ــية  ) A/AC.105/804املـ ــا الثانـ ــتها يف دورـ وعدلـ

قــة العمــل أثــناء انعقــاد  وقــد نظّمــت حل). A/AC.105/848املــرفق الثالــث بالوثــيقة (واألربعــني 
 .الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية

الفريق العامل املعين باستخدام وخـالل الـدورة ذاـا الـيت عقدـا اللجنة الفرعية، اتفق             -٢
، وفقـا لالسـتنتاجات الـواردة يف مشـروع الــتقرير     القـدرة الـنووية يف الفضـاء اخلــارجي    مصـادر 

ن تعــد أمانــة جلــنة اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض   األويل عــن حلقــة العمــل، عــلى أ 
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الســلمية رســالة تتضــمن عــددا مــن األســئلة الــيت حــددت يف حلقــة العمــل والــيت هــي واردة يف 
مشـروع الـتقرير األويل عـن تلـك احللقـة، وأن تقـدم تلـك الرسـالة إىل الوكالـة الدولـية للطاقة                        

 ).A/AC.105/869فق الثالث بالوثيقة من تذييل املر) د (٦الفقرة (الذرية 

 رســالة إىل ٢٠٠٦مــارس / آذار١٠وعمــالً بذلــك الطلــب، أرســلت أمانــة اللجــنة يف   -٣
 .أمانة الوكالة تتضمن األسئلة اليت حددت يف حلقة العمل

وفيما . ، أرسـلت أمانـة الوكالـة ردهـا إىل أمانـة اللجنة            ٢٠٠٦أبـريل   / نيسـان  ٢١ويف   -٤
لقدرة النووية يف    ا الفـريق العـامل املعـين باستخدام مصادر       احملـددة الـيت طـرحها       يـتعلق باألسـئلة     
 :، أبلغت أمانةُ الوكالة أمانةَ اللجنة مبا يليالفضاء اخلارجي

 مع اللجنة يف وضع إطار )1(يسـر الوكالـة أن تـتعاون، وفقـا لـنظامها األساسي،            )أ(  
وسعيا إىل تلك الغاية، فإن    . جي ودعم ذلك اإلطار   ألمان مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلار      

الوكالـة مستعدة لتخصيص موظفني من أمانتها للمشاركة يف تلك األنشطة، وخاصة حلضور ما              
 قد تعقده اللجنة من اجتماعات تقنية واالنضمام إىل ما قد تود إنشاءه من أفرقة عاملة؛

ــات      )ب(   ــك، خدم ــة، إضــافة إىل ذل ــدم الوكال ــا تق اســتعراض مســتقلة جيــريها   رمب
ويف تلـك احلالـة، سـتدعو الوكالة إىل عقد اجتماع لفريق من اخلرباء الدوليني وستعين                . نظـراء 

 بيد أنه ينبغي للجنة أن تتحمل تكلفة إجراء ذلك االستعراض؛. رئيساً للفريق من أمانتها

ســتراتيجية فــيما يــتعلق بصــوغ معــايري لألمــان الــنووي، ال تتــناول الــرؤية واال  )ج(  
مصــادر القــدرة  ٢٠٠٤مــارس /احلاليــتان اللــتان وافــق علــيهما جملــس حمــافظي الوكالــة يف آذار 

غـري أن هذه املسألة ستعرض على اللجنة املعنية مبعايري األمان يف            . الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي      
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٧ و٦اجتماعها التاسع عشر، الذي سيعقد يف فيينا يومي 

افة إىل مـا ورد أعـاله، اقترحـت أمانة الوكالة أن يكون التركيز على صوغ إطار           وإضـ  -٥
أمــان تقــين ملصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي قــبل وضــع معــيار أمــان حمــدد لــيكون   

أمــان ويف هــذا الصــدد، لوحــظ أن املــوارد البشــرية واملالــية الالزمــة لوضــع معــايري  . متصــال بــه
ة يف الفضـاء اخلـارجي غري مرتآة حاليا، ومن ثَم ينبغي ضمان توفّر تلك               ملصـادر القـدرة الـنووي     

وميكن مناقشة  . املـوارد، رمبـا مـن خـالل مسـامهات مـن خارج امليزانية تقدمها الدول األعضاء                
 .تلك الطرائق يف املستقبل القريب
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