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V.03-88216 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          
 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية           

 الدورة احلادية واألربعون         
 ٢٠٠٤فرباير    / شباط   ٢٧-١٦فيينا،    

 استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                     

 

جمهود لوضع معيار دويل  خطط تنظيمية حمتملة إلمكانية املشاركة يف رعاية
قيام الوكالة  التقين ملصادر القدرة النووية يف الفضاء وإلمكانية انلألم
للجنة الفرعية العلمية التقنية يف  لدولية للطاقة الذرية باسداء املشورةا

 إعداد هذا املعيار
 

 مذكرة من األمانة
 

يف دورهتا السادسة واألربعني، أشارت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                                               -١
،   ٢٠٠٣ أن اللجنة الفرعية العلمية والتقنية اعتمدت يف دورهتا األربعني يف عام                                      السلمية إىل     

عالوة على مداوالت فريقها العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                      
اخلارجي، خطة عمل جديدة متعددة السنوات الستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                          

وقد ُصممت خطة العمل لوضع إطار دويل يستند                        .  ٢٠٠٦-٢٠٠٣اخلارجي تشمل الفترة          
إىل أسس تقنية لألهداف والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف                                          

، املرفق     A/AC.105/804(الفضاء اخلارجي، على النحو الوارد يف تقرير اللجنة الفرعية                          
 ).الثالث  

 
 السنوات، طلبت اللجنة الفرعية العلمية                    من خطة العمل املتعددة           ) و( ووفقا للبند       -٢

والتقنية، يف دورهتا األربعني، إىل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والوكالة الدولية للطاقة                                    
) أ(، يف إعداد خطط تنظيمية حمتملة تتعلق                        ٢٠٠٣سبتمرب      /الذرية أن يشاركا، حبلول أيلول               
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ن التقين ملصادر القدرة النووية يف              بإمكانية املشاركة يف رعاية جمهود لوضع معيار دويل لألما                         
إمكانية قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإسداء املشورة للجنة                             ) ب (الفضاء اخلارجي؛  و         

 .الفرعية العلمية والتقنية يف إعداد هذا املعيار                 
 

 وتنفيذا لذلك الطلب، فقد أعدت األمانة والوكالة الدولية للطاقة الذرية الورقة                                         -٣
وتأخذ الورقة بعني االعتبار التقدم احملرز خالل املناقشات                              .  ملرفق هبذه املذكرة         الواردة يف ا   

غري الرمسية فيما بني الدورتني اليت عقدها الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة                                        
 .٢٠٠٣يونيه    / جزيران    ١٠النووية يف الفضاء اخلارجي يف فيينا يف                   
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 املرفـــق  
 

انية املشاركة يف رعاية جمهود لوضع معيار دويل                       خطط تنظيمية حمتملة إلمك             
لألمان التقين ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي وإلمكانية قيام الوكالة                          
الدولية للطاقة الذرية بإسداء املشورة للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إعداد                             

 .هذا املعيار   
 

 دولية للطاقة الذرية       ورقة أعدهتا األمانة بالتعاون مع الوكالة ال             
 

  مقدمــة  –أوال   
 
تضم اخلطط التنظيمية احملتملة الواردة أدناه النقاط الرئيسية اليت طرحت أثناء مناقشة                                           -١

الورقتني اللتني أعدهتما الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب شؤون الفضاء                                  
  ٢٠٠٣يه   يون / حزيران     ١٠اخلارجي للمناقشات غري الرمسية اليت عقدت يف فيينا يف                         

وباالستناد إىل تلك             .  والتعليقات ذات الصلة اليت أبديت خالل تلك املناقشات                         
اخلطط، يعتزم الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                     
اخلارجي إعداد ورقة عمل إضافية حتتوي على مشروع توصيات من شأهنا أن تصلح                                                   

 لكي تتخذ، عند           ٢٠٠٤قنية يف دورهتا لعام            كدليل للجنة الفرعية العلمية والت           
االقتضاء، قرارا أوليا بشأن ما إذا كانت ستوصي باالشتراك مع الوكالة يف جمهود                                          

 .)١( ٢٠٠٦لوضع معيار تقين، ابتداء من عام                
 
وخالل املناقشات غري الرمسية جرى النظر يف مساري عمل حمتملني، مثلما ورد يف                                                 -٢

 املشاركة يف رعاية جمهود لوضع معيار دويل لألمان                           إمكانية   ) أ :  (خطة العمل مها       
إمكانية قيام الوكالة الدولية للطاقة                 ) ب (التقين ملصادر القدرة النووية يف الفضاء؛  و                   

وعالوة      .  الذرية بإسداء املشورة للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف إعداد هذا املعيار                         
.  ٢ وارد أدناه باعتباره اخليار                على ذلك، مت حتديد مسار حمتمل ثالث للعمل وهو                          

كما نظر الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                                    
يف خيار رابع هو الدعوة إىل عدم اختاذ إجراء آخر ولكنه ُصرف النظر عن هذا                                           

 .اخليار  
 

 __________ 
 

ورية يف       من شأن هذا القرار األويل أن يساعد على إدراج أي بنود ضر                                   )١(
-٢٠٠٦برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية وميزانيتها لفترة السنتني                           

٢٠٠٧. 
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.  واخليارات الثالثة ليست حصرية من حيث عالقتها املتبادلة مع بعضها البعض                                     -٣
 ميكن اعتمادمها، مثال، كإجراءات أولية هتدف إىل بناء توافق                             ٣ أو اخليار      ٢فاخليار     

، على وجه        ٢أما اخليار       .   يف املستقبل     ١كانية إتباع اخليار             يف اآلراء مع االحتفاظ بإم           
اخلصوص، فيبدو من غري املرجح أن يكون خيارا قائما بذاته، بل باألحرى خطوة                                                

 .باجتاه اخليارات األخرى           
 

 خطط تنظيمية حمتملة يف إطار التعاون بني الوكالة الدولية للطاقة                           - ثانيا  
 الذرية ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي              

 
  البدء يف برنامج عمل مشترك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع معيار                                  :١اخليــار 

لألمان التقين ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، باستخدام عملية وضع معايري األمان                                              
ض   اليت تعتمدها الوكالة مبشاركة مناسبة خلرباء من جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغرا                                               

 آليات وإجراءات الوكالة              االعتبار     السلمية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية، مع األخذ يف                      
 .واللجنة  

 
وقد أعدت الوكالة، بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي، ورقة ملحقة هبذه                                      -٤

املذكرة باعتبارها التذليل األول، الذي يتضمن خالصة للمعامل الرئيسية للعملية اليت                                           
ا الوكالة وحيتوي على إجراءات مقترحة إلشراك خرباء من جلنة استخدام                                      تعتمده   

وإذا قررت اللجنة           .  الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف شىت مراحل العملية                            
رمبا يصدر من          (الفرعية العلمية والتقنية إتباع هذا اخليار، فإن باإلمكان إدراج طلب                                    

عمل مشترك بشأن معيار األمان يف برنامج                       إىل الوكالة للبدء يف         ) اللجنة الفرعية     
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦الوكالة للفترة      

 
اجتماع تقين، رمبا يف النصف                /القيام، باالشتراك مع الوكالة، بتنظيم حلقة عمل                   :  ٢اخليــار 

 ملناقشة نطاق معيار األمان احملتمل ملصادر القدرة النووية يف الفضاء                                      ٢٠٠٤الثاين من عام          
 .ةاخلارجي ومساته العام         

 
إحدامها أو أكثر يعدها              :  وستكون املناقشة مستندة إىل ورقتني أو أكثر تعدان سلفا                                -٥

األعضاء املهتمون يف الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء                                           
؛  واألخرى يعدها خرباء                "األوساط العاملة يف جمال الفضاء                :اخلارجي من منظور           
واهلدف من ذلك هو           ".  واضعي املعايري     " الذرية من منظور         الوكالة الدولية للطاقة       

حتسني تفهم كل جمموعة من اخلرباء ملنظور اجملموعة األخرى واالنتقال إىل رؤية                                     
وينبغي للمناقشات أن تأخذ                 .  مشتركة بشأن نطاق معيار األمان احملتمل ومساته العامة                             

 تقنية لألهداف والتوصيات               يف االعتبار السمات األولية إلطار دويل قائم على أسس                               
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املتعلقة بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية املقررة منها واملتوقعة يف الفضاء اخلارجي                                      
واليت حددها الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                                   

االتفاق على عقد           وإذا مت   ).  A/AC.105/804 من الوثيقة      ٨أنظر املرفق الرابع، الفقرة          (
اجتماع تقين كهذا، فسيلزم إضافته إىل السنة املناسبة من خطة عمل                                  /حلقة عمل     

وسيجري إعداد تقرير             .  اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وتعديل خطة العمل تبعا لذلك                          
 .االجتماع التقين إىل الدورة املقبلة للجنة الفرعية                    /عن نتائج حلقة العمل           

 
.  االجتماع التقين يف فيينا، يف مركز فيينا الدويل                          /ة العمل    وباإلمكان عقد حلق           -٦

وسيكون مبقدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنظيم االجتماع وتوفري املرافق الالزمة                                   
له، بينما ميكن ملكتب شؤون الفضاء اخلارجي النظر يف إمكانية توفري الترمجة الفورية                                               

يل الثاين هلذه الورقة حدود االختصاص املقترحة                    وترد يف التذي     .  له رهنا بتوفر املوارد       
 .االجتماع التقين املذكور          /حللقة العمل    

 
  تشجيع العمل الذي يقوم به األعضاء املهتمون يف الفريق العامل املعين باستخدام                                         :٣اخليــار 

مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي لوضع معايري مشتركة على أساس متعدد األطراف،                                                 
 تنظر فيها اللجنة الفرعية العلمية والتقنية هبدف قيام اللجنة الفرعية بالطلب إىل الوكالة                                                لكي 

 .إجراء استعراض للنظراء خاص مبشروع املعايري                     
 
فالدول األعضاء املتهمة ستتخذ                :   وستكون اخلطة التنظيمية هلذا اخليار مباشرة نسبيا                        -٧

شتركة لكي تنظر فيه اللجنة الفرعية، رمبا                        اإلجراءات الالزمة إلعداد مشروع املعايري امل                     
وباإلمكان أن تعامل الوكالة أي طلب                     .  ٢٠٠٥أثناء دورهتا الثانية واألربعني يف عام                   

تقدمه اللجنة الفرعية إليها إلجراء استعراض للنظراء كطلب خمصص الغرض يتعلق                                          
 الربنامج العادي          وعادة ما تدرج مثل هذه الطلبات يف                   .  بتطبيق معايريها اخلاصة باألمان                  

، أو أنه ميكن تنفيذها كمهمة خارجة                   )بقدر ما تسمح به املوارد املالية املتاحة              (للوكالة   
 .عن امليزانية، يف حالة قيام الدول املهتمة بتوفري موارد إضافية معينة                            



 

 6 
 

 A/AC.105/C.1/L.268 

 التذليل األول  
 

قدرة   إمكانية املشاركة يف رعاية جمهود لوضع معيار دويل لألمان التقين ملصادر ال                              
وصف موجز إلجراءات الوكالة الدولية للطاقة                    :  النووية يف الفضاء اخلارجي          

الذرية ومقترحاهتا األولية للتعاون مع جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                
 )أ(األغراض السلمية       

 
 )ب(ورقة أعدهتا الوكالة بالتعاون مع مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                        

 
 وكالة الدولية للطاقة الذرية         معايري األمان اخلاصة بال        -أوال   

 
أن تضع أو تعتمد،           "خيول النظام األساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوكالة                         -١

بالتشاور مع األجهزة املختصة يف األمم املتحدة ومع الوكاالت املتخصصة املعنية،                                    
دىن حد      وبالتعاون معها عند االقتضاء، معايري لألمان بقصد محاية الصحة والتقليل إىل أ                                            

 ".من األخطار على األرواح واملمتلكات               
 
ومعايري األمان املذكورة ملزمة للوكالة فيما يتعلق باألنشطة اخلاصة هبا وتلك اليت                                      -٢

تساعدها يف الدول األعضاء، ولكنها غري ملزمة لدوهلا األعضاء فيما يتعلق باألنشطة                                          
دجمها أو إعتمادها يف             اخلاصة هبا، وإن كان جيوز للدول األعضاء أن ختتار ما بني                                    

 .تشريعاهتا     
 

اليت حتدد األهداف         " أساسيات األمان         :  "وتندرج معايري األمان ضمن ثالث فئات هي                      -٣
اليت حتدد املستلزمات           " متطلبات األمان         "األساسية لألمان ومفاهيمه ومبادئه؛ و                     

يغة   املطلوبة لتحقيق املبادئ األساسية لألمان واملعروفة بالعبارات اليت تبدأ بالص                                     
اليت توصي باختاذ تدابري أكثر تفصيال لالمتثال للمتطلبات                             " أدلة األمان     "، و  "األمرية  "

 ".االلزامية  "واملعروفة بالعبارات اليت تبدأ بالصيغة                  
 

 . عملية إعداد معايري األمان اخلاصة بالوكالة واستعراضها                   -ثانيـا  
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ع جلان من اخلرباء ترشهم              تتوىل عملية إعداد معايري الوكالة لألمان واستعراضها أرب                        -٤
الدول األعضاء يف الوكالة ويعينهم املدير العام، وهي اللجنة االستشارية ملعايري                                      
األمان النووي واملعنية بأمان املنشآت النووية وجلنة معايري أمان االشعاعات واملعنية                                    

نفايات      ؛ وجلنة معايري أمان النفايات واملعنية بأمان ال                        )ج (بأمان املصادر االشعاعية                
  وتشرف على هذه              .املشعة وجلنة معايري أمان النقل واملعنية بأمان نقل املواد املشعة                            

اللجان هيئة من املوظفني رفيعي املستوى من الدول األعضاء اليت هلا برامج نووية                                     
 .كبرية  

 
وجتاوبا مع أي من الطلبات واالحتياجات احملددة، تقوم أمانة الوكالة بإعداد                                            -٥

وتتضمن وصفا للمعيار             " منوذج إعداد الوثيقة         "تسمى     (طة عمل       مشروع نبذة وخ        
ذات الصلة وهيئة          ) اللجان   (وهي وثيقة يتوجب أن تقترن مبوافقة اللجنة                      ).  املقترح  

 .املوظفني رفيعي املستوى لكي يبدأ العمل فيها                  
 _______ 

لنظر     يركز هذا النهج على عملية الوكالة اخلاصة بوضع املعايري غري أنه باإلمكان ا                                           )أ(
أيضا يف خيارات أخرى للتعاون بني جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض                                            

 .السلمية وجلنتها الفرعية العلمية والتقنية والوكالة                  
أهنا تشمل        " الوكالة الدولية للطاقة الذرية         "ألغراض هذه الوثيقة فإن املقصود بعبارة                    )ب(

عاقد معهم الوكالة، وكذلك            أعضاء جلان الوكالة وهيئتها وأي خرباء استشاريني تت                          
أمانتها وأجهزة تقرير السياسات، أما عبارة جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                           
األغراض السلمية فإن املقصود هبا هو اللجنة الفرعية العلمية والتقنية وأفرقتها العاملة                                         

 .وكذلك مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                 
املصادر االشعاعية هي، ضمن مجلة                      جلنة معايري أمان االشعاعات املعنية باألمان                           )ج(

أمور، اللجنة الرئيسية ملعايري األمان اخلاصة بالتهيؤ والتصدي للحاالت الطارئة                                    
النووية واالشعاعية اليت يشمل نطاقها عودة السواتل احلاملة ملواد نووية إىل األرض                                         

ولذلك فإن هذه اللجنة هي يف وضع ميكنها من استعراض أوجه                                      .  بشكل مفاجئ      
رابط بني املعايري احلالية وأي معايري أمان جديدة ملصادر القدرة النووية يف الفضاء                                             الت

 .اخلارجي   
 يترجم مشروع متطلبات األمان وأساسيات األمان إىل اإلسبانية واإلنكليزية                                            )د(

 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية عند تقدميه إىل جملس احملافظني للموافقة عليه                                    
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ملعايري عادة جمموعات صغرية من اخلرباء االستشاريني مبساعدة أمانة                                  وتتوىل صياغة ا        -٦
وعندما يصبح مشروع املعايري يف مرحلة متقدمة مبا فيه الكفاية، تقوم                                .  )ج (الوكالة   
 .ذات الصلة باستعراضه           ) اللجان    (اللجنة   

 
يوزع على الدول األعضاء يف               ) اللجان   (وعندما يقترن املشروع مبوافقة اللجنة                 -٧

وتقوم األمانة بإدراج التعليقات يف املشروع                    .  الة إلبداء التعليقات عليه          الوك
مبساعدة اخلرباء االستشاريني، عند اللزوم، ومن مث يعاد املشروع إىل اللجنة                                  

 ).اللجان   (
 

فإذا وافقت       .  على املشروع، تتوىل اهليئة استعراضه                ) اللجان    (وعندما توافق اللجنة          -٨
أما متطلبات         .  ، فيصبح باإلمكان عندئذ نشره                 ) داخلية   وجلنة استعراض       (عليه اهليئة     

 .األمان وأساسيات األمان فيجب أن تقترن أوال مبوافقة جملس احملافظني                                    
 

 . سنوات يف العادة        ٣وتستغرق هذه العملية مبجملها حىت مرحلة النشر حوايل                             -٩
 

  البدء بعملية وضع معايري األمان            –ثالثـا  
 

باشرة يف العمل املتعلق مبعايري األمان، فإن أفضل                           رغم متتع الوكالة بصالحية امل               -١٠
أساس تستند إليه للبدء فيه هو أن تتلقى رسالة رمسية من جلنة استخدام الفضاء                                         
اخلارجي يف األغراض السلمية أو جلنتها الفرعية العلمية والتقنية، أي منهما أنسب                                         

 بصورة        بعني االعتبار       ٢٠٠٤وقد يؤخذ بطلب يقدم خالل عام                     .  من األخرى     
واعتمادا على        .  ٢٠٠٧-٢٠٠٦رمسية عند إعداد برنامج الوكالة للفترة                    

األولويات األخرى فإنه جيوز إدراج قسم من العمل السابق ضمن الربنامج العام                                        
ونظرا الختالف مستوى مشاركة املنظمات الراعية له يف عملية                                      .  ملعايري األمان      

رة يف الطلب إىل درجة املشاركة                     اإلعداد واملراجعة، فإنه من املستصوب اإلشا                      
وإذا أريد      .  املتوقعة للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف هذه العملية ونوعها                         
 :للطلب أن يشمل وضع معيار لألمان، فإنه ينبغي أن يشري الطلب إىل                                    

 
 نطاق املعايري املقترحة؛             )أ(
مستوى املعايري؛ أي ما إذا كانت ستعترب مبادئ أساسية أم                                       )ب(

أم   ) أمرية  (مات أم تبدأ بعبارات ذات صيغة                   التزا /متطلبات    
 ؛ )إلزامية  (توصيات، أم تبدأ بعبارات ذات صيغة                      /توجيهات    

 العالقة املقصودة باملبادئ املعمول هبا ممن هلا صلة باستخدام مصادر                                         )ج(
وسوف تتبسط مهمة وضع                .  القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي             

ة يف اخلروج عن          معايري جديدة إىل حد كبري إذا كانت هناك مرون                       
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املبادئ احلالية إذا لزم األمر، وستوصي الوكالة بشدة بالسماح                            
وإذا كان القصد من املعايري اجلديدة هو                   .  باعتماد هذه املرونة         

، فسيكون       )وليس احللول حملها أو االندماج فيها                (استكمال املبادئ         
من املفيد أيضا اإلشارة إىل مدى الترحيب بالتعليقات الواردة من                              
الوكالة عليها وعلى اآلليات اليت يتم من خالهلا إبداء هذه                              

 .التعليقات   
 

ومبا أن قرار الطلب إىل الوكالة وضع معايري لألمان سيكون قرارا يتصل بالسياسة،                                                  -١١
وليس من مكتب شؤون            (فإنه ينبغي هلذا الطلب أن يصدر من هيئة حكومية دولية                         

مل اللجنة الفرعية العلمية              ويف هذا الصدد، فإن خطة ع                 ).  الفضاء اخلارجي       
والتقنية لوضع إطار دويل يستند إىل أسس تقنية لألهداف والتوصيات املتعلقة                                      

A/AC.105/804الوثيقة    (بأمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                               

،   ٢٠٠٤، تدعو اللجنة الفرعية العلمية والتقنية إىل القيام يف عام                           )، املرفق الثالث      
باختاذ قرار أويل بشأن ما إذا كانت ستوصي باالشتراك مع                               "ن ذلك مالئما،         إذا كا   

وتالحظ أيضا           ".  ٢٠٠٦الوكالة يف رعاية جمهود لوضع معيار تقين ابتداء من عام                           
أن هذا القرار سيساعد على إدراج أي بنود ضرورية يف برنامج الوكالة وميزانيتها                                              

 .٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني       
 

نظر يف القرار األويل متهيدا إلقراره يف الدورة السابعة واألربعني                            وعندئذ سيتم ال         -١٢
  ٢٠٠٤يونيه     /للجنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية يف حزيران                               

ومن مث من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف وقت الحق من السنة، ورمبا يف                                              
لعامة، فسوف يتسىن تأكيده                وبعد إقراره من قبل اجلمعية ا             .  ديسمرب   /كانون األول     

 .٢٠٠٤للوكالة يف أواخر عام           
 

 _______  
 
 
.  فقط إىل عالقة األفراد مع الوكالة               " خرباء استشاريني        "يف هذا السياق، تشري عبارة                )ج (

أي ما إذا كانوا موظفني لدى                  :  وال تشري ضمنا إىل أي أمر يتعلق حبالتهم الوظيفية العادية                            
ت احلكومية أو لدى اهليئات الرقابية أو البحثية أو صناعة القطاع                                حكوماهتم أو لدى الوكاال          

واخلرباء االستشاريون للوكالة يدعون بصفتهم الفردية وتدفع                               .  اخلاص أو أهنم من املتقاعدين              
 .هلم الوكالة أجور سفرهم ومصاريفهم اليومية                 
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  الدول األعضاء     -رابعـا   

 
دولة، بينما يبلغ عدد الدول األعضاء                    ١٣٦يبلغ عدد الدول األعضاء يف الوكالة                  -١٣

وتشاد هي        .   دولة  ٦٥يف جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                            
وإذا كانت        .  الدولة العضو الوحيد يف اللجنة اليت ال تنتمي إىل عضوية الوكالة                        

، فإنه إذا دعت الوكالة             ٢٠٠٦اللجنة ستبدأ بوضع املعيار التقين مع الوكالة يف عام                        
دوهلا األعضاء إىل إبداء التعليقات على مشروع معايري األمان، فسيصبح باإلمكان                                        
أيضا قيام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي بتقدمي الطلب إىل الدول األعضاء يف                                           

ومع أن الدعوات املوجهة من الوكالة واملكتب                    .  اللجنة عن طريق مذكرة شفوية               
دائمة، فرمبا يكون باإلمكان قيام                   ترسل، يف معظم احلاالت، إىل نفس البعثات ال                    
 .هذه البعثات بإرسال الدعوتني إىل خمتلف اخلرباء                      

 
  اللغات -خامسا     

 
 معيارا لألمان        ٤٠ إىل   ٣٠يف السنوات األخرية، كان لدى الوكالة عادة حوايل                       -١٤

 إىل    ٣٠يف مراحل خمتلفة من التطوير يف وقت واحد، وكانت تعقد عادة حوايل                                      
ولذلك، وألسباب          .  السنة للعمل على وضع هذه املعايري                 إجتماعا تقنيا يف           ٤٠

تتصل بالكفاءة، فإنه جيري وضع معايري الوكالة باإلنكليزية وترمجتها فقط بعد                                           
وتعقد االجتماعات اخلاصة بصياغة معايري األمان واستعراضها                                     .  موافقة اهليئة   

.  )د(ملية تطويره        باإلنكليزية، بينما يوجد مشروع املعايري باإلنكليزية فقط خالل ع                                 
وإذا كان ذلك غري مقبول للمشاركني يف العملية من جلنة استخدام الفضاء                                 
اخلارجي يف األغراض السلمية، فستكون هناك حاجة إلختاذ ترتيبات خاصة                                            

أو التحريرية؛  غري أنه ال الوكالة وال مكتب شؤون                             /للترمجة الفورية و        ) وموارد  (
.  فري الترمجة الفورية خالل اجتماعات الوكالة                  الفضاء اخلارجي لديه ميزانية لتو           

ويتمثل أحد االحتماالت يف قيام البلدان اليت حتتاج إىل الترمجة الفورية خالل                                           
أما    .  اجتماع من اجتماعات الوكالة بنفسها باستقدام مترجم فوري إىل االجتماع                                     
لترمجة      االحتمال اآلخر فهو إمكانية تطوع بعض الدول األعضاء لتغطية تكاليف ا                                

 .الفورية 
 

  اإلعداد واملوافقة     -سادسا    
 

يرد أعاله وصف إلجراءات الوكالة املتعلقة باستعراض معايري األمان واملوافقة                                   -١٥
وتتمثل إحدى املسائل املتصلة بأي معيار يقترح الستخدام مصادر القدرة                                     .  عليها  

لوب     النووية يف الفضاء اخلارجي بأي من اللجان املعنية مبعايري األمان مط                             
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ويلزم االهتمام باملرحلة اليت تود جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                 .  استشارهتا     
األغراض السلمية اختيارها لتنفيذ إجراءات استعراضها واملوافقة عليها واهليئات                                         

ورمبا كان باإلمكان استخدام بعض اآلليات التالية أو كلها                            .  املناسب اشراكها       
 : اللجنة والوكالة     للمساعدة على إجياد تفاعل بني                 

 
 رمبا ترغب الوكالة يف دعوة بعض اخلرباء املشاركني يف فريق                                )أ(

اخلرباء االستشاريني للوكالة أو الذين يوصى الفريق العامل املعين                              
 .باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي بإشراكهم                            

أو تقدمي تقرير خطي موجز                 / إمكانية قيام الوكالة بإعداد عرض و                    )ب(
إىل الدورة السنوية للجنة الفرعية               ) يوزع باللغات الرمسية الست             (

 .العلمية والتقنية بشأن التقدم احملرز يف وضع املعايري                   
 إمكانية قيام الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية                               )ج(

يف الفضاء اخلارجي بإجراء استعراض منتظم آلخر مشروع هلذه                                
جتماعات العادية املتصلة بدورات اللجنة                      املعايري، سواء خالل اال           

 . الفرعية التقنية أو رمبا خالل االجتماعات اليت تتخلل الدورات                              
على الرغم من أن الوكالة وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                 )د(

األغراض السلمية ستستعرضان معا املعايري من املنظور املتعلق                             
املبادالت بينهما؛              مبجال خربهتما، فإنه من املستصوب إجراء بعض                           

وكمثال على ذلك، إمكانية مشاركة ممثلي مكتب شؤون الفضاء                                    
اخلارجي أو الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية                         

جلان الوكالة        /يف الفضاء اخلارجي يف املناقشات اليت جتري يف جلنة                             
    .ذات الصلة ملساعدة خرباء األمان يف تفهم سياق الفضاء اخلارجي                                    

وهلذه الغاية فإن الفريق العامل ميكن أن ميثل، رمبا عن طريق رئيسه                                      
آخرين، خالل مناقشة جلان الوكالة                      ) أعضاء    (أو أي عضو       /و

وهذا ما سيوفر ترتيبا مقابال لتمثيل الوكالة يف                           .  ملشروع املعايري       
 .اجتماعات الفريق العامل واللجنة الفرعية العلمية والتقنية                       

 
الة وجلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية من                              وبغية متكني الوك        -١٦

وضع معايري مشتركة، فسيكون من الضروري النظر يف كيفية ضمان موافقة                                        
وإذا كان الطرف الثاين الذي سيوافق                     .  الطرفني على نفس اجملموعة من املعايري                  

ه سيفترض أن           على املعايري يزمع إدخال تعديالت على مرحلة االعتماد النهائية، فإن                                      
املعايري املنقحة حباجة لدراستها ثانية من قبل الطرف اآلخر بغية إعادة املوافقة                                       

ويف هذا اخلصوص فإن باإلمكان استخدام آلية الوكالة إلصدار معايري                                 .  عليها  
 .مؤقتة بعد موافقة الوكالة ولكن رهنا مبوافقة األطراف املشاركة يف رعايتها                                 
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 خالصة باملسائل       

 
 الواضح أن املسألة األوىل هي ماذا كانت جلنة استخدام الفضاء اخلارجي يف                                  من -١٧

األغراض السلمية راغبة يف العمل مع الوكالة على وضع معايري أمان ملصادر القدرة                                             
فإذا قررت اللجنة أن تفعل ذلك، فإن املسائل                           .  النووية يف الفضاء اخلارجي            

 :ئذ هي   الرئيسية اليت حتتاج إىل توضيحها تكون عند                     
 

 العمل والترمجة الشفوية خالل اجتماعات الوكالة؛                        ) لغات   (لغة    )أ(
 آليات اللجنة اخلاصة باالستعراض واملوافقة؛                     )ب(
العالقة املتوخاة بني املعايري اجلديدة واملبادئ املعمول هبا واملتصلة                             )ج(

 .باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                       



 

13  
 

A/AC.105/C.1/L.268

 التذييل الثاين  
 

احتماع تعين مشترك بني جلنة استخدام                    /ملقترحة حللقة عمل       حدود االختصاص ا       
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية ملناقشة                               
نطاق معيار األمان احملتمل ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ومواصفاته                             

 .العامة
 

 اهلدف  
 
اللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة                      إجراء تبادل لوجهات النظر بني خرباء                        -١

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية والوكالة بشأن نطاق معيار األمان احملتمل                                     
 .ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي ومساته العامة                      

 
 حدود االختصاص        

 
 :االجتماع التقين بـ          /ستقوم حلقة العمل        -٢
 

 :علومات اخللفية ذات الصلة من قبيل                  استعراض موجز للم         )أ(
 

تقرير الفريق العامل املعين باستخدام مصادر القدرة النووية                          ، ١،  
استعراض      ):  A/AC.105/804الوثيقة    (يف الفضاء اخلارجي         

الوثائق والعمليات الوطنية ذات الصلة احملتملة باستخدام                          
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي يف األغراض                      

 مية؛   السل
ورقة عمل مقدمة من الوكالة عن عملياهتا وإجراءاهتا املتعلقة                                ، ٢، 

بوضع معايري عامة لألمان النووي واحلصول على موافقة                           
 دوهلا األعضاء؛       

 
النظر يف ورقة عمل واحدة أو أكثر تعدها الدول األعضاء يف جلنة                                       )ب(

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية بشأن املعامل الفريدة                            
من نوعها املتصلة باستخدام تطبيقات  مصادر القدرة النووية يف                                  
الفضاء اخلارجي ممن هلا تأثري على معايري األمان احملتملة؛ وورقة                              
عمل واحدة يعدها خرباء الوكالة بشأن نطاق معيار األمان احملتمل                                   

 ومساته العامة من منظور واضعي معايري األمان؛                    
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يار األمان احملتمل ملصادر القدرة النووية يف                   مناقشة النطاق املمكن ملع          )ج (
 الفضاء اخلارجي؛        

 
مناقشة جمموعة من السمات احملتملة للمعيار احملتمل ألمان مصادر                                      )د(

القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، مع مراعاة املواصفات األولية                         
إلطار دويل يستند إىل أسس تقنية لألهداف والتوصيات املتعلقة                                   

هذه املصادر املقررة منها واملتوقعة يف الفضاء                   بأمان تطبيقات          
 )A/AC.105/804، من املرفق الرابع للوثيقة             ٨الفقرة    (اخلارجي؛       

 
النظر، عند االقتضاء، يف املكونات األولية ملعيار األمان احملتمل                             )ه(

 ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي؛                  
 
االجتماع التقين          /العمل  إعداد تقرير مشترك ومتفق عليه عن حلقة                        )و(

بغية تقدميه إىل الوكالة واللجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعة للجنة                                  
 .استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية                    

 
 املـــدة 

 
يتم، خالل        .  االجتماع التقين مدة يومني            /يفترض، مؤقتا، أن تستغرق حلقة العمل                    -٣

ستهاللية الرمسية، عرض الورقات اخللفية وورقة العمل                          اليوم األول، بعد إلقاء الكلمات اال              
وستوفر هذه الورقات اسهاما               .  املقدمة من الوكالة وورقات العمل املقدمة من الدول األعضاء                    

يف مناقشة النطاق احملتمل ملعيار األمان النووي احملتمل ملصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي                                               
 .ومساته ومكوناته العامة         

 
وخالل فترة ما بعد              .  ما يف اليوم الثاين، فسيواصل املندوبون مناقشاهتم صباحا                              أ -٤

الظهر، سيعكف املشاركون يف حلقة العمل على وضع تقرير الرساله إىل الوكالة واللجنة                                      
 .الفرعية العلمية والتقنية عن التوافق يف اآلراء بشأن املواضيع اليت تتناوهلا احللقة                               

 
 املكـان والوقـت     

 
االجتماع التقين من قبل مكتب شؤون الفضاء اخلارجي                                 /باإلمكان تنظيم حلقة العمل               -٥

، بالتزامن مباشرة، إن أمكن، مع اجتماع جلنة                            ٢٠٠٤وأمانة الوكالة يف فيينا يف خريف عام                      
 .معايري األمان االشعاعي ألمان املصادر املشعة وذلك يهدف تيسري مشاركة خرباء الوكالة                                         


