
A/AC.105/C.1/L.281*  األمـم املتحـدة  

Distr.: Limited 
28 February 2005 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 . اصدارها ألسباب فنيةأُعيد * 

 
 

030305    V.05-81590 (A) 
*0581590* 

 جلنة استخدام الفضاء اخلارجي
   يف األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية             
 الدورة الثانية واألربعون          

 ٢٠٠٥مارس      / آذار ٤ -فرباير     / شباط    ٢١فيينا،     
  من جدول األعمال            ٨البند    

    استخدام مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
 العامل املعين باستخدام مصادر القدرةلفريق لؤقّت املرحلي امل التقرير  

التخطيط واإلطار املرجعي حللقة العمل : النووية يف الفضاء اخلارجي
 خالل الدورة الثالثة واألربعني ٢٠٠٦فرباير /اليت ستعقد يف شباط

   للجنة الفرعية العلمية والتقنية
  مقدمة -أوال  

يف اخلــارجي ة للجــنة اســتخدام الفضــاء  اللجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية الــتابعاعــتمدت -١
 ٢٠٠٦-٢٠٠٣، خطــة عمــل للفــترة ٢٠٠٣ يف عــام ،ألربعــنيااألغــراض الســلمية، يف دورــا 

تطبيقات مصادر القدرة    ـدف إىل وضـع إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـيات املتعلقة بأمان               
وحيــيط هــذا الــتقرير . )A/AC.105/804املــرفق الثالــث مــن الوثــيقة (الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي 

ــية اللجــنة الفرعــية  ــتقدم الــذي أحــرزه الفــريق العــامل املعــين باســتخــدام    العلمــية والتقن عــلما بال
يف جمـال تنفـيذ األعمـال الـواردة يف خطـة عمله              مصـــادر القـــدرة الـنوويــة يف الفضـاء اخلـارجي          

خالل  دولية للطاقة الذرية  يتـناول بالنقاش جدوى عقد حلقة عمل تقنية مشتركة مع الوكالة ال           و
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الــيومني األولــني مــن الــدورة الثالــثة واألربعــني للجــنة الفرعــية العلمــية والتقنــية، الــيت ســتعقد يف    
العمل املشتركة هذه بالنسبة حلقة على بة كمـا يـناقش التقرير اآلثار املترت  . ٢٠٠٦فـرباير   /شـباط 

ة إدخـال تعديـالت على اخلطة وتوسيع        ية مـن خطـة العمـل احلالـية، ويقـترح إمكانـي            لفـترة املتبقّـ   ل
 .نطاقها

  
   ٢٠٠٤ و٢٠٠٣التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل خالل عامي  -ثانيا 

٢- دة السنواتيعرض اجلدول التايل حالة تنفيذ املواضيع املدرجة يف خطة العمل املتعد: 

 السنة العمل احلالة
  ٢٠٠٣ 
  ؛اعتماد اجلدول الزمنـي للعمل )أ( .أُجنز

؛ ومن املُقرر إجناز ٢٠٠٤أُجنز يف عام 
 .٢٠٠٥أعمال أخرى عام 

دعوة الوكاالت الفضائية الوطنية  )ب(
واإلقليمية إىل تقدمي معلومات إىل 

الفرعية العلمية والتقنية يف اللجنة 
 بشأن ٢٠٠٥  و٢٠٠٤عامي 

مضمون الربامج والتطبيقات 
الوطنية ذات الصلة مبصادر القدرة 

ط هلا أو ضائية، املخطّالنووية الف
الربامج  مبا يف ذلك( حاليا املتوقّعة

دة والتطبيقات الثنائية أو املتعد
 ؛)األطراف

 

دعوة الوكاالت الفضائية الوطنية  )ج( .أُجنز
إىل واإلقليمية إىل تقدمي معلومات 

للجنة الفرعية العلمية والتقنية يف ا
 عن التطبيقات ٢٠٠٤عام 

صادر الفضائية اليت ساعدت م
القدرة النووية الفضائية على 
إجرائها أو أدت إىل تعزيزها 

 بدرجة كبرية؛

 

وأتاح مدخالت يف الوثيقة : أُجنر
A/AC.105/L.253. 

إجراء مناقشات أولية بشأن أهداف  )د(
 إطار تقين دويل لألهداف ومسات

والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات 
مصادر القدرة النووية الفضائية 

  حاليا؛واملتوقّعةط هلا املخطّ
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 السنة العمل احلالة
انظر الوثيقة (أُجنز 

A/AC.105/C.1/L.271/Rev.1.( 
دعوة الوكالة الدولية للطاقة  )�(

يونيه / حبلول حزيران،الذرية
 إىل حتديد العمليات ،٢٠٠٣

مبا يف ذلك أطرها (نة واآلليات املعي
الزمنية ومواردها ومتطلباا 

اليت ميكن للوكالة ) اإلدارية
مها لالشتراك مع اللجنة استخدا

الفرعية يف وضع معايري تقنية ألمان 
 مصادر القدرة النووية الفضائية؛

الطلب إىل مكتب شؤون الفضاء  )و( ).A/AC.105/C.1/L.268انظر الوثيقة (أُجنز 
اخلارجي والوكالة الدولية للطاقة 

سبتمرب / حبلول أيلول،الذرية
 املشاركة يف إعداد خطط ،٢٠٠٣
إمكانية ‘ ١ ‘: حمتملة تتيحتنظيمية

املشاركة يف جمهود يرمي إىل وضع 
معيار تقين دويل ألمان مصادر 

‘ ٢‘ و؛القدرة النووية الفضائية
إمكانية قيام الوكالة بإسداء 

املشورة إىل اللجنة العلمية والتقنية 
 ؛يف إعداد هذا املعيار

 

  ٢٠٠٤ 
استعراض املعلومات الواردة من  )أ( .أُجنز

الت الفضائية الوطنية الوكا
 بشأن مضمون الربامج واإلقليمية

والتطبيقات الوطنية ذات الصلة 
مبصادر القدرة النووية الفضائية، 

مبا يف (عة حاليا ط هلا أو املتوقّاملخطّ
ذلك الربامج والتطبيقات الثنائية 

؛)دة األطرافواملتعد 

 

استعراض املعلومات الواردة من  )ب( .أُجنز
لفضائية الوطنية الوكاالت ا
 بشأن التطبيقات اليت واإلقليمية

ساعدت مصادر القدرة النووية 
ت إىل  أو أدإجرائهاالفضائية على 

 تعزيزها بدرجة كبرية؛

 



 

 4 
 

 A/AC.105/C.1/L.281

 السنة العمل احلالة
 /A/AC.105/C1استعرضت الوثيقة 

L.271/Rev.1 ل إىل توافق يفومتّ التوص 
اآلراء بشأن القيمة احملتملة لعقد حلقة عمل 

 ).صل الثالث أدناهانظر الف(مشتركة 

استعراض العمليات واآلليات  )ج(
اخلاصة بالوكالة الدولية للطاقة 

مبا يف ذلك أطرها الزمنية (الذرية 
اليت ) اإلداريةباا ومواردها ومتطلّ

ميكن للوكالة استخدامها لالشتراك 
مع اللجنة الفرعية العلمية والتقنية 

يف وضع معايري تقنية ألمان مصادر 
 نووية الفضائية؛القدرة ال

 

 بشأن عام مشروع خمطط إعداد )د( ).A/AC.105/L.253انظر الوثيقة (أُجنز 
 تقين ومسات إطارأهداف ونطاق 

دويل لألهداف والتوصيات املتعلقة 
بأمان تطبيقات مصادر القدرة 

ط هلا النووية الفضائية املخطّ
  حاليا؛واملتوقّعة

 

 مشروع جمموعة من إعداد ) �( .)A/AC.105/L.254انظر الوثيقة (أُجنز 
خيارات التنفيذ املمكنة لوضع 

 تقين دويل لألهداف إطار
والتوصيات املتعلقة بأمان تطبيقات 

مصادر القدرة النووية الفضائية 
  حاليا؛واملتوقّعةط هلا املخطّ

 

يرى الفريق العامل ضرورة مواصلة استقصاء 
خمتلف اخليارات قبل أن يكون يف اإلمكان 

انظر الفصلني الثالث . (توصية ائيةوضع 
 ).والرابع أدناه

القيام، عند االقتضاء، باختاذ قرار  )و(
 كان سيوصى إذاأويل بشأن ما 

باملشاركة مع الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يف رعاية جمهود يبذل 

لوضع معيار تقين ابتداء من عام 
٢٠٠٦. 

 

       
 لقة عمل مشتركة مع الوكالة الدولية املنافع احملتملة لعقد ح -ثالثا 

   للطاقة الذرية
أفضــت املناقشــات الرمســية وغــري الرمســية الــيت أُجريــت داخــل الفــريق العــامل املعــين           -٣

باســتخدام مصــادرة القــدرة الــنووية يف الفضــاء اخلــارجي واملناقشــات الرمســية وغــري الرمســية الــيت 
لــية للطاقــة الذريــة إىل أن تنظــيم حلقــة عمــل      عقدهــا الفــريق العــامل مــع ممثّــلي الوكالــة الدو     

ــرة األمانــــة املؤرخــــة    ــتـرح يف مذكــ ــتركـــة، عـــلى الـــنحو املقـ ــبتمرب / أيلـــول٢٣مشـ   ٢٠٠٣سـ
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)A/AC.105/C.1/L.268(      مـن شـأنه أن يسـاعد كثريا على القيام باملزيد من العمل بشأن أي من ،
 تقنــية ألمــان مصــادر القــدرة الــنوويةمعــايري اخلــيارات احملــتملة للــتعاون مــع الوكالــة عــلى وضــع  

وستتمثّل أهداف حلقة العمل املشتركة هذه يف إجراء تبادل لآلراء بني الفريق العامل             . الفضـائية 
مصــادر القــدرة والوكالـة بشـأن األهـداف والـنطاق والسـمات العامـة إلطـار حمتمل بشأن أمان         

حيسـن الفهـم املتـبادل لـألدوار وألساليب     ومـن شـأن هـذا التـبادل لـآلراء أن        .  الفضـائية  الـنوويــة 
العمـل اخلاصـة بكـل مـن الوكالـة وجلـنة اسـتخدام الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السلمية، وأن                       

 .يساعد على حبث القضايا الرئيسية اليت سيثريها تنفيذ هذه العملية املشتركة بنجاح

 بعناية ورصد موارد ولتحقـيق أقصـى فائدة من حلقة العمل، ينبغي ختطيط هذه احللقة         -٤
كـبرية هلـا، وال سـيما من جانب أعضاء الفريق العامل ومكتب شؤون الفضاء اخلارجي وأمانة             

وســيتوقف جنــاح حلقــة العمــل أيضــا عــلى حشــد درايــة تقنــية . الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة
لطاقة الذرية  واسـعة مـن اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية والـدول األعضاء يف الوكالة الدولية ل                  

 .للمشاركة يف حلقة العمل

وســيتعين أيضــا مــراعاة مــا ســيلــزم بذلـــه بعــد االجــتماع املشــترك مــن وقــت وجهــد     -٥
 .الستيعاب نتائج االجتماع ولوضع توصيات تقدم إىل اللجنة الفرعية العلمية والتقنية

  
   املسائل العملية ذات الصلة بعقد حلقة عمل مشتركة        -رابعا   

فقـا ملـا ذُكـر أعـاله، اتفـق الفـريق العـامل املعين باستخدام مصادرة القدرة النووية يف                  و -٦
الفضـاء اخلـارجي والوكالـة الدولـية للطاقـة الذرية على املنافع احملتملة العائدة لكال الطرفني من         

وإذا قبلـت اللجـنة الفرعـية العلمـية والتقنـية توصـية الفريق العامل               . عقـد حلقـة عمـل مشـتركة       
 :أن عقد حلقة العمل هذه، فإن اجلدول الزمين التايل هو املتوخىبش
 

 العمل التاريخ
 موافقة اللجنة الفرعية العلمية والتقنية ٢٠٠٥فرباير /شباط

خالل الدورة الثامنة واألربعني للجنة استخدام 
الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، يف 

 ٢٠٠٥يونيه /حزيران

عين مبصادر القدرة النووية قيام الفريق العامل امل
يف الفضاء اخلارجي باستعراض التقدم احملرز 
واالتفاق على أنشطة العمل أو مواصلة تلك 

األنشطة من جانب ذلك الفريق العامل، مبا يف 
ذلك االتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

على املواعيد واملكان واهليكل واملشاركني 
ؤلّفي الورقات وترتيبات احملتملني واملواضيع وم

 أعمال السكرتارية وغري ذلك من األمور
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 العمل التاريخ
مباشرة بعد الدورة الثامنة واألربعني للجنة 

استخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، 
 ٢٠٠٥يونيه /يف حزيران

 مكتب شؤون الفضاء اخلارجيقيام أمانة 
وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتوجيه 

 لبات تقدمي الورقاتالدعوات وط
قبل ستة أسابيع من تاريخ انعقاد حلقة العمل 

 على أقل تقدير
شؤون الفضاء تقدمي الورقات إىل مكتب 

؛ والنظر خالل مرحلة التخطيط اخلارجي
املفصل يف إمكانية ترمجة هذه الورقات إىل 

 اللغات ذات الصلة
خالل الدورة الثالثة واألربعني للجنة الفرعية 

 ٢٠٠٦فرباير / والتقنية يف شباطالعلمية
 عقد حلقة العمل

بعد حلقة العمل مباشرة ولكن خالل الدورة 
الثالثة واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية 

 ٢٠٠٦فرباير /يف شباط

إعداد مشروع تقرير الدورة من جانب أعضاء 
الفريق العامل املعين مبصادر القدرة النووية يف 

ثّلي الوكالة الدولية للطاقة الفضاء اخلارجي ومم
 الذرية

خالل شهر واحد من اية الدورة الثالثة 
واألربعني للجنة الفرعية العلمية والتقنية، يف 

 ٢٠٠٦فرباير /شباط

قيام مكتب شؤون الفضاء اخلارجي والوكالة 
الدولية للطاقة الذرية بإرسال مشروع تقرير 

حلقة العمل إىل كافة املشاركني للتعليق 
 املوافقة عليه و

يف غضون مثانية أسابيع من تلقي مشروع 
 التقرير

إعادة املشاركني للتعليقات وأي من املواد 
اإلضافية املقترحة إىل مكتب شؤون الفضاء 
 اخلارجي وإىل الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة استخدام 
سلمية، يف الفضاء اخلارجي يف األغراض ال

 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

إعداد التقرير احملدث حللقة العمل من جانب 
أعضاء الفريق العامل املعين مبصادر القدرة 
النووية يف الفضاء اخلارجي وممثّلي الوكالة 

 الدولية للطاقة الذرية
خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة استخدام 

يف الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية، 
 ٢٠٠٦يونيه /حزيران

مشروع تقرير الفريق العامل املعين باستخدام 
مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي، 
املستند إىل املخطط النهائي ألهداف ونطاق 

وخصائص اطار تقين دويل لألهداف 
والتوصيات، مع مراعاة نتائج حلقة العمل 
التقنية املشتركة كما هي واردة يف التقرير 

 دث حللقة العملاحمل
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 العمل التاريخ
خالل الدورة الرابعة واألربعني للجنة الفرعية 

 ٢٠٠٧العلمية والتقنية يف عام 
إدراج النتائج املستمدة من التقرير احملدث عن 
حلقة العمل، يف التقرير اخلتامي للفريق العامل 

انظر الفصل اخلامس (عن خطة العمل هذه 
 )أدناه

  
    احلالية اآلثار على خطة العمل    -خامسا 

ال تتضـمن خطـة العمـل احلالـية أي حتسـب ملـا يلـزم مـن وقـت ومـوارد لتنظـيم وعقد                          -٧
ولتاليف هذا األمر، يقترح تعديل خطة      . حلقـة عمـل مشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية         

 :العمل كاآليت
  
 ٢٠٠٥  

ليمية بشأن  اسـتعراض املعلومـات الـواردة مـن وكـاالت الفضـاء الوطنـية واإلق               )أ( 
مبا فيها الربامج والتطبيقات    (مضـمون الربامج والتطبيقات الوطنية املخطّط هلا أو املتوقّعة حاليا           

 ذات الصلة مبصادر القدرة النووية الفضائية؛) الثنائية واملتعددة األطراف

ــين دويل         )ب(  ــائي بشــأن أهــداف ونطــاق ومســات إطــار تق  ــام ــط ع ــداد خمطّ إع
ت الـيت تضـمن أمـان تطبيقات مصادر القدرة النووية الفضائية املخطّط هلا              لألهـداف والتوصـيا   
 أو املتوقّعة حاليا؛

 وختطـيط حلقــة عمـل تقنــية مشـتركة مــع الوكالـة الدولــية للطاقــة     تنظـيم  )ج(  
فرباير /الذريـة تعقـد خـالل الـدورة الثالـثة واألربعـني الفرعـية العلمـية والتقنية، يف شباط                  

 ؛٢٠٠٦

اع ملـــا بـــني الـــدورات خـــالل الـــدورة الثامـــنة واألربعـــني للجـــنة عقـــد اجـــتم )د( 
، لوضــع الصــيغة ٢٠٠٥يونــيه /اســتخدام الفضــاء اخلــارجي يف األغــراض الســلمية، يف حزيــران

 .النهائية خلطط حلقة العمل التقنية املشتركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
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 ٢٠٠٦  
لــة الدولــية للطاقــة الذريــة خــالل  عقــد حلقــة عمــل تقنــية مشــتركة مــع الوكا  )أ( 

الـيومني األولـني مـن الـدورة الثالـثة واألربعـني للجـنة الفرعية العلمية والتقنية؛ واعداد مشروع                   
 تقرير عن حلقة العمل؛

ــدرة       )ب(  ــامل املعــين باســتخدام مصــادر الق ــريق الع عقــد اجــتماع غــري رمســي للف
ألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي     الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي خالل الدورة التاسعة وا          

حمــدث عــن حلقــة  ، مــن أجــل إعــداد تقريــر  ٢٠٠٦يونــيه /يف األغــراض الســلمية، يف حزيــران
العمـل التقنـية املشـتركة مـن أجل توفريه للجنة الفرعية العلمية والتقنية والوكالة الدولية للطاقة                 

 الذرية؛

ــامل املعــ     )ج(  ــريق الع ــدرة  عقــد اجــتماع غــري رمســي للف ين باســتخدام مصــادر الق
الـنووية يف الفضـاء اخلـارجي خالل الدورة التاسعة واألربعني للجنة استخدام الفضاء اخلارجي               

، مــن أجــل إعــداد مشــروع تقريــر يســتند إىل ٢٠٠٦يونــيه /يف األغــراض الســلمية، يف حزيــران
يات، مع  املخطـط العـام الـنهائي ألهـداف ونطـاق ومسـات إطـار تقـين دويل لألهـداف والتوصـ                    

 .مراعاة مشروع التقرير احملدث حللقة العمل التقنية املشتركة
  

 ٢٠٠٧  
إعـداد الـتقرير الـنهائي وتقـدمي توصـية بشـأن خـيار التنفـيذ إىل اللجنة الفرعية                    )أ( 

 العلمية والتقنية؛

إذا قبلــت اللجــنة الفرعــية خبــيار التنفــيذ املوصــى بــه، يــتم إعــداد خطــة عمــل     )ب( 
  هذا اخليار؛جديدة لتنفيذ

إذا تضـمن خـيار التنفـيذ املوصى به إجراء أنشطة مشتركة إضافية مع الوكالة               )ج( 
 .الدولية للطاقة الذرية، يشرع يف إجراء مناقشات مبكّرة مع الوكالة لتنفيذ ذلك

  
   االستنتاجات والتوصيات    -سادسا 

  االستنتاجات         
م مصـــادر القـــدرة الـــنووية يف الفضـــاء الفـــريق العـــامل املعـــين باســـتخداخلُـــص أعضـــاء  -٨

 إىل أن عقـد حلقـة عمـل تقنـية مشـتركة من شأنه أن يساعد كثريا على إجراء املزيد                     اخلـارجي 
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مــن العمــل بشــأن أي مــن اخلــيارات احملــتملة للــتعاون مــع الوكالــة الدولــية للطاقــة الذريــة عــلى 
األعضاء أيضا إىل أن أقرب     وخلص  . ة الفضائية معـايري تقنية ألمان مصادر القدرة النووي      وضـع   

وسيتوقّف جناح . ٢٠٠٦فرباير /وقـت مناسـب عملـيا لعقـد حلقـة العمـل هـذه سـيكون شباط           
حشد دراية تقنية واسعة من اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والدول األعضاء           حلقـة العمل على     

 .يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمشاركة يف حلقة العمل
  

  التوصيات       
ــنووية يف الفضــاء      يوصــى أعضــاء   -٩ ــدرة ال ــامل املعــين باســتخدام مصــادر الق ــريق الع الف

 : اللجنة الفرعية العلمية والتقنية مبا يلياخلارجي

-٢٠٠٣أُخـذ العـلم بالـتقدم احملرز إىل حد اآلن يف حتقيق خطة العمل للفترة             )أ( 
 ؛٢٠٠٦

ــية  املوافقــة عــلى اقــتراح عقــد حلقــة عمــل تقنــية مشــترك    )ب(  ة مــع الوكالــة الدول
 للطاقة الذرية واإلذن للفريق العامل بالشروع يف تنظيمها؛

 .إقرار خطة العمل املعدلة الواردة يف الفصل اخلامس أعاله )ج( 
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  املرفق  
 بني الفريق العامل  تقنية مشتركة حللقة عملاإلطار املرجعي املقترح  

اء اخلارجي والوكالة املعين باستخدام مصادر القدرة النووية يف الفض
النطاق والسمات العامة إلطار حمتمل ملناقشة  الدولية للطاقة الذرية

   ألمان تطبيقات مصادر القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  اهلدف   -١ 

ريق العـامل املعــين  تـبادل لــآلراء بـني الفــ  إجــراء سـيكون هــدف حلقـة العمــل املقـترحة     -١
 للجـنة الفرعـية العلمية والتقنية       ، الـتابع   يف الفضـاء اخلـارجي     باسـتخدام مصـادر القـدرة الـنووية       

والوكالة الدولية للطاقة الذرية     ،الـتابعة للجـنة اسـتخدام الفضاء اخلارجي يف األغراض السلمية          
والســمات العامـة إلطــار حمــتمل ألمــان تطبــيقات مصــادر  نطاق األهــداف والــ بشــأن )الوكالـة (

 .القدرة النووية يف الفضاء اخلارجي
  

  اإلطار املرجعي       -٢ 
 :ستقوم حلقة العمل مبا يلي -٢

 :من قبيلذات الصلة استعراض موجز للمعلومات اخللفية إجراء  )أ( 

 والعمليات الوطنية    الدولية  اسـتعراض الوثـائق    بشـأن  الفـريق العـامل      تقريـر  ‘١‘ 
ــراض ســلمية      ــنووية ألغ ــدرة ال يف الفضــاء  احملــتملة الصــلة باســتخدام مصــادر الق

 ؛)A/AC.105/781(ارجي اخل
 الوكالـة عـن عملـياا وإجراءاا املتعلقة بوضع معايري           تعدهـا ورقـة عمـل      ‘٢‘ 

 ؛ فيها األعضاءالدولاحلصول على موافقة بعامة لألمان و
ها الدول األعضاء يف جلنة استخدام      الـنظر يف ورقـة عمـل واحدة أو أكثر تعد           )ب( 

 الفريدة من نوعها املتصلة باستخدام اخلصـائص شـأن  الفضـاء اخلـارجي يف األغـراض السـلمية ب      
معايري األمان احملتملة؛ وورقة    اليت تؤثّر يف     الفضاء اخلارجي     تطبيقات مصـادر القدرة النووية يف    

    من والسـمات العامـة إلطـار حمتمل لألمان         نطاق  الـ هـا خـرباء الوكالـة بشـأن         عمـل واحـدة يعد
 منظور واضعي معايري األمان؛
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مصادر القدرة النووية   ألمـان تطبيقات     حمـتمل    إلطـار الـنطاق املمكـن     مناقشـة    )ج( 
 يف الفضاء اخلارجي؛

  حمــتمل ألمــان مصــادر القــدرة إلطــارمناقشــة جمموعــة مــن الســمات احملــتملة   )د( 
ــراعاة     ــنووية يف الفضــاء اخلــارجي، مــع م ــة املؤرخــة  ال ــرة األمان ــارس / آذار١٥مذكّ   ٢٠٠٤م

)A/AC.105/L.253(؛ 

املعــايري الدولــية والعملــيات الوطنــية الــيت ميكــن أن  ر، عــند االقتضــاء، يف الــنظ )�( 
صادر القدرة النووية   ألمان م  تكـون ذات صـلة واليت ميكن أن تعترب أمثلة ملكونات إطار حمتمل            

 ؛)أعاله‘ ١‘) أ(٢انظر الوثيقة املشار إليها يف الفقرة  (يف الفضاء اخلارجي

بغية تقدميه إىل الوكالة التقنية يه عن حلقة العمل   إعـداد تقريـر مشـترك متفق عل        )و( 
 .واللجنة الفرعية العلمية والتقنيةالدولية للطاقة الذرية 

  
  املدة  -٣ 

) يومان أو ثالثة  (مع أن املدة الفعلية      ،تا، أن تسـتغرق حلقـة العمـل يومـني         يفـترض، مؤقّـ    -٣
بعـــد إلقـــاء الكـــلمات ألول، وويف الـــيوم ا. ســـيلزم أن حتـــدد خـــالل مـــرحلة التخطـــيط املفصـــل

مــة مــن الوكالــة  اخللفــية وورقــة العمــل املقدوثــائق املعلومــاتعــرض ســيتم االســتهاللية الرمســية، 
مــة مــن الــدول األعضــاء وورقــات العمــل املقد .ناقشــة الــنطاق مل أساســار هــذه الورقــات وفِّوســت

مصــادر القــدرة الــنووية يف  تطبــيقاتألمــان حمــتمل  إلطــار ةاحملــتملوالســمات العامــة واملكونــات 
 .الفضاء اخلارجي

وخـالل فترة ما بعد الظهر،      .  مناقشـام صـباحا    املشـاركون  الـيوم الـثاين، سيواصـل        ويف -٤
ــر مشــروع  وضــع عــلى ونســيعكف ــة يقــدم إىل  أويلتقري ــة  الوكال ــة الذري ــية للطاق واللجــنة الدول

 حلقــةجــرى تــناوهلا يف ن املواضــيع الــيت  الــتوافق يف اآلراء بشــأ، يعــرضالفرعــية العلمــية والتقنــية
 .العمل

  
  املكان واملوعد       -٤ 

وأمانــة الوكالــة مكتــب شــؤون الفضــاء اخلــارجي  التقنــية  حلقــة العمــل ينــبغي أن يــنظّم -٥
خــالل الــيومني األولــني مــن الــدورة الثالــثة واألربعــني يف فييــنا الدولــية للطاقــة الذريــة، وأن تعقــد 

 .٢٠٠٦فرباير / التقنية، اليت ستعقد يف شباطللجنة الفرعية العلمية و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


