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 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الدورة الثالثة واألربعون 

 ٢٠٠٦مارس  / آذار ٣ –فرباير  / شباط ٢٠فيينا،  
  من جدول األعمال٩البند 

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي  
  باستخدام مصادرمشروع تقرير الفريق العامل املعين  

   القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
، عــاودت اللجــنة الفرعــية   ٢٠٠٦فــرباير / شــباط٢٣، املعقــودة يف ٦٤٤يف اجللســة  -١

العلمـية والتقنية عقد فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي              
 ).يطانيا العظمى وايرلندا الشماليةاململكة املتحدة لرب(هاربيسون . برئاسة سام أ

ــودة يف    -٢ ــريق العــامل األوىل، املعق ــيس  / شــباط٢٤ويف جلســة الف ــرباير، اســتذكر الرئ ف
املهـام املـنوطة بالفـريق العـامل، حسـبما وردت يف خطـة العمـل املـتعددة السنوات، اليت تشمل             

قة بأمان تطبيقات   ، لوضـع إطـار تقين دويل لألهداف والتوصيات املتعل         ٢٠٠٧-٢٠٠٣الفـترة   
مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، الــيت أقــرا اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية يف    

ــية واألربعـــني ) ، املـــرفق الثالـــثA/AC.105/804(دورـــا األربعـــني   وعدلـــتها يف الـــدورة الثانـ
)A/AC.105/848علمــية والتقنــية مبــا  وأبلــغ الفــريق العــامل اللجــنة الفرعــية ال ). ، املــرفق الثالــث

أُحــرز حــىت ذلــك احلــني مــن تقــدم إمجــايل يف تنفــيذ أهــداف وتوصــيات خطــة العمــل للفــترة      
٢٠٠٧-٢٠٠٣ . 
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حلقـة العمـل التقنية حول األهداف والنطاق والسمات         والحـظ الفـريق العـامل جنـاح          -٣
 اشتركت يف ، اليتالعامـة ملعـيار تقـين حمـتمل ألمـان مصـادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي           

فرباير / شباط٢٢ إىل  ٢٠ يف فيينا من     والوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية      تنظـيمها اللجـنة الفرعـية       
 . وخطة عمل الفريق العامل املتعددة السنوات٦٠/٩٩، عمال بقرار اجلمعية العامة ٢٠٠٦

 /A/AC.105/C.1/2006(ولوحـظ أن الورقـات والعـروض الـيت قدمت يف حلقة العمل      -٤

NPS/WP.1  إىلWP.10 وA/AC.105/C.1/2006/NPS/CRP.1  إىلCRP.14 (  مــــتاحة يف شــــكل
إلكــتروين عــلى موقــع الويــب اخلــاص مبكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي الــتابع لألمانــة العامــة    

(www.unoosa.org). 

وعقـب دراسـة مستفيضـة ملشـروع تقريـر حلقة العمل األويل، الوارد يف وثيقة عنواا                  -٥
حلقـة العمـل التقنــية املشـتركة حـول األهــداف والـنطاق والســمات      ويل عــن مشـروع تقريـر أ  "

، وافــق الفــريق "العامــة ملعــيار تقــين حمــتمل ألمــان مصــادر القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 
 ).من هذا التقرير[...] انظر املرفق (العامل على املشروع األويل للتقرير 

طــة عملــه املــتعددة الســنوات، االجــتماع  وأوصــى الفــريق العــامل بــأن يعقــد، وفقــا خل  -٦
، أثناء الدورة التاسعة    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ١٤ إىل   ١٢القـادم فـيما بني الدورات يف فيينا من          

 .واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية

 وطلـب الفـريق العـامل إىل األمانـة أن تـوزع مشـروع تقريـر حلقـة العمـل األويل على                  -٧
الــدول األعضــاء يف اللجــنة والوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة الستعراضــه والتعلــيق علــيه، حــىت   

يونـيه  /يتسـىن للفـريق العـامل أن يـنظر فـيه يف اجـتماعه القـادم فـيما بـني الـدورات، يف حزيـران           
٢٠٠٦. 

واتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يكــون مشــروع تقريــر حلقــة العمــل األويل، وكذلــك    -٨
 الـيت تـرد مـن الـدول األعضـاء يف اللجـنة والوكالـة، مبـثابة أسـاس لـتقرير حمدث عن                        التعلـيقات 

 .حلقة العمل، يقدم إىل األمانة، لكي توزعه على الدول األعضاء يف اللجنة

واتفــق الفــريق العــامل، وفقــا لالســتنتاجات الــواردة يف مشــروع تقريــر حلقــة العمــل      -٩
ة تتضــمن عــددا مــن األســئلة الــيت اســتبينت يف حلقــة  األويل، عــلى أن تعــد أمانــة اللجــنة رســال 

. العمــل وأدرجــت يف مشــروع الــتقرير األويل وتقدمهــا إىل الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة        
أبــريل / نيســـان١٤وســيطلب يف الرســالة إىل الوكالــة أن تقــدم ردودا عــلى األســئلة حبلــول       

ا قبل ثالثة أسابيع من اجتماع  ، حـىت تـتمكن أمانـة اللجـنة مـن تـرمجة الـردود وتوزيعه               ٢٠٠٦
 .٢٠٠٦يونيه /الفريق العامل فيما بني الدورات املقرر عقده يف حزيران
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وأوصــــى الفــــريق العــــامل، توخــــيا لالتســــاق، أن يــــرجع يف املســــتقبل إىل الوثــــيقة    -١٠
A/AC.105/L.253/Rev.2    دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان     الـ تقين  الـ طـار   اإل"لـتعريف

 ". مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي املخطط هلا واملرتقبة حالياتطبيقات

ــامل، يف جلســته    -١١ ــريق الع ــتمد الف ــودة يف [...]واع ــارس /آذار[...] ، املعق ، ٢٠٠٦م
 .هذا التقرير
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   املرفق 
حلقة العمل التقنية املشتركة حول األهداف والنطاق مشروع تقرير أويل عن   

 عيار تقين حمتمل ألمان مصادر القدرة النوويةوالسمات العامة مل
  يف الفضاء اخلارجي

 /A/AC.105/C.1ســوف يستنســخ نــص مشــروع الــتقرير األويل، بصــيغته الــواردة يف الوثــيقة  [

2006/CRP.20/Rev.2    يف هــذا املــرفق مــن تقريــر اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية عــن أعمــال ،
 .]دورا الثالثة واألربعني

  
 ـــــــــــــــــــــــ


