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V.05-90475 (A) 

*0590475* 

  استخدام الفضاء الخارجيلجنة   
 في األغراض السلمية

 اللجنة الفرعية العلمية والتقنية
 الجلسة الثالثة واألربعون

 ٢٠٠٦مارس / آذار٣ –فبرایر / شباط٢٠فيينا، 
 *من جدول األعمال المؤقت٩ البند

 استخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي
   

ة  ي      حلق يار تقن ة لمع مات العام نطاق والس داف وال ول األه ترآة ح ية مش ل تقن  عم
ي         اء الخارج ي الفض نوویة ف درة ال ادر الق ان مص تمل ألم نا، (مح  ٢٢-٢٠فيي

 )٢٠٠٦فبرایر /شباط

يذ           ياري التنف ية، على            ٣  و ١استعراض مخططات خ يارات الفرع ك الخ ي ذل ا ف ، بم
ة ا  رة األمان ي مذآ دد ف نحو المح ة ال ارس / آذار١٨لمؤرخ  (٢٠٠٥م

A/AC.105/L.254/Rev.2( 

ة  ي    ورق امل المعن ریق الع ن الف يابة ع ية بالن تحدة األمریك ات الم ن الوالی ة م ل مقدم  عم
 باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

  من األمانةمذآرة 

بقًا -١  رة ط ية العام ١٦ للفق رار الجمع ن ق تاریخ 60/99ة  م انون٨ ب مبر / األول آ دیس
تابعة للجنة استخدام الفضاء الخارجي في                  ٢٠٠٥ ية ال ية والتقن ية العلم نة الفرع تقوم اللج ، س

ل تقنية                    ة عم يم حلق ة، بتنظ ة الذری ية للطاق ة الدول ع الوآال تراك م لمية، باالش األغراض الس
 
 

 * A/AC.105/C.1/L.283. 
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يار تقني محتمل ألمان مصادر القدرة الن                  ة لمع نطاق والسمات العام داف وال وویة حول األه
ى أن  ي، عل ي الفضاء الخارج ـَعتـُف ن ق ترة م ي الف نا ف ي فيي ى ٢٠د ف باط٢٢ إل برایر / ش ف

٢٠٠٦. 

د  -٢  دَّت ورقة العمل الواردة في مرفق هذه الوثيقة لحلقة العمل التقنية المشترآة              وق  ُأِع
ي   امل المعن ریق الع يه الف ق عل ا واف ة، آم ال الحلق ادي ألعم ي االسترش دول الزمن ًا للج وفق
دورات،           ن ال ا بي تماعه لم ي الفضاء الخارجي خالل اج نوویة ف درة ال تخدام مصادر الق باس

 ).A/AC.105/L.260 (٢٠٠٥یونيه / حزیران١٥ إلى ١٣المعقود في فيينا من 
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  األولالمرفق

ياري التنفيذ          ، بما في ذلك الخيارات الفرعية، ٣  و١استعراض مخططات خ
 A/AC.105/L.254/Rev.2آما هي محددة في الوثيقة 

ة   ریق         ورق ن الف يابة ع ية بالن تحدة األمریك ات الم ن الوالی ة م ل مقدم  عم
 ١العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

 المواضيع -أوًال

 خلفية • 

  والمختصرات وافتراضات عامة الستعراض الخياراتالشكل • 

 .١ الخيار • 

 . ألف٣ الخيار • 

 . باء٣ خيارال • 

 . جيم٣ الخيار • 

 خلفية -ثانيًا

ام  •  نوویة في الفضاء الخارجي               ق تخدام مصادرالقدرة ال ي باس امل المعن ریق الع ( الف
WG NPS(   نة الفرعية العلمية والتقنية في شباط تماع اللج ، بإعداد ٢٠٠٤فبرایر /، خالل اج
 ".خيارات "مشاریع

دَّت •  ری   ُأِع ات الف ًا لمناقش يارات دعم تملة      خ يذ المح يارات التنف أن خ امل بش ق الع
اء  درة     "إلنش ادر الق يقات مص ان تطب تعلقة بأم يات الم داف والتوص ي لأله ي دول ار تقن إط

 ."النوویة في الفضاء الخارجي

 : خياران رئيسيان للتنفيذوُحدِّد • 

يار •   د:١ الخ ية         تحدی نة الفرع ن اللج ترك بي و مش ى نح ان عل ار لألم  إط
 ؛)الوآالة(نية والوآالة الدولية للطاقة الذریة العلمية والتق

 

__________________ 

 . العمل مستنسخة بالشكل الذي وردت بهورقة ١
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  إطار لألمان من جانب فریق متعدد األطراف؛تحدید :٣ الخيار •  

  اإلطار من جانب الوآالة؛استعراض : ألف٣ الخيار •   

يار  •    العلمية   اإلطار من جانب اللجنة الفرعية      استعراض : باء ٣ الخ
 والتقنية باالشتراك مع الوآالة؛

يار  •    يم  ٣ الخ ارآة  : ج  خبراء الوآالة التقنيين مع الفریق المتعدد       مش
 األطراف

يار •  باط  ٢ الخ ي ش ية ف ية والتقن ية العلم نة الفرع تماع اللج الل اج رر خ برایر /، َتق ف
ل مشترآة بين اللجنة الفرعية العلمية والتقنية والوآالة، وذلك آخطوة       ٢٠٠٥ ة عم د حلق  عق

 .٣خيار  وال١وسطى دعمًا للخيار 

  والمختصرات وافتراضات عامة الستعراض الخياراتالشكل -ثالثًا

 .الشكل • 

 .الوصف •  

 . األساسيةاالفتراضات •  

 .المشارآون •  

 . االنتهاءتاریخ •  

 .المختصرات • 

  • STSC –   نة تابعة للج ية ال ية والتقن ية العلم نة الفرع تخدام اللج اء اس  الفض
 .ميةالخارجي في األغراض السل

  • WG NPS –         ي نوویة ف درة ال تخدام مصادر الق ي باس امل المعن ریق الع  الف
 . للجنة الفرعية العلمية والتقنية التابعالفضاء الخارجي

  • LS –        ية القانونية التابعة للجنة استخدام نة الفرع  الخارجي في    الفضاء  اللج
 .األغراض السلمية

  • GA –لمتحدة الجمعية العامة التابعة لألمم ا. 

  • CSS –    ة ة الذری ية للطاق ة الدول تابعة للوآال ان ال ير األم نة معای  لج
 ).الوآالة(
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 . عامافتراض • 

تخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء              تعاقب  •   ي باس امل المعن ریق الع  الف
ية،     ية الفرع نة القانون ية، واللج ية والتقن ية العلم نة الفرع ي، واللج الخارج

ت  وصدور الموافق ي توقي تحدة ف م الم تابعة لألم ة ال ية العام ن الجمع ات م
 .مناسب

  العمل المشترك مع الوآالة برنامج:١ الخيار -رابعًا

 .الوصف • 

وم  •   ي الفضاء     یق نوویة ف درة ال تخدام مصادر الق ي باس امل المعن ریق الع  الف
تعانة           ان باالس ة، بوضع إطار لألم ع الوآال تراك م  بعمليةالخارجي، باالش

  .عداد وثائق الوآالة النمطيةإ

ر  •   تابعة لألمم                  تق لمية ال ي األغراض الس تخدام الفضاء الخارجي ف نة اس  لج
 . واإلطار الناتجاإلطارالمتحدة، بكامل هيئتها، خطة وضع 

 . األساسيةاالفتراضات • 

ریق العامل المعني باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء           أعضاء  •    الف
ارآون ا الخارجي  ة       لمش تارته الوآال ذي اخ براء ال ریق الخ ع ف تمعون م  یج

 .في موعد زمني وفي مكان یتفق عليه آال الفریقين

 . المداوالت واجتماعات العمل دون ترجمة فوریةعقـَدتـُ •  

ائق "یخضع •   نموذج التحضيري للوث ة " ال ة وضع(الخاص بالوآال  أي خط
ار انإط يد  )  األم ان التمه ار األم يغ إط ية/یةوص يةالنهائ تعراض  لعمل  اس

ي              دول زمن بقًا لج ن ط ية، لك ة النمط ائق الوآال ع االجتماعات     یتماشى  وث  م
نة الفرعية العلمية والتقنية ولجنة استخدام الفضاء الخارجي في      ة للج العادی

 .األغراض السلمية

 .المشارآون • 

اء •   ادر ال    األعض تخدام مص ي باس امل المعن ریق الع ي الف يون ف درة  المعن ق
 .النوویة في الفضاء الخارجي

 . تختارهم الوآالةخبراء •  
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 . االنتهاءتاریخ • 

تخدام الفضاء الخارجي في ا         •   نة اس غراض السلمية تقر اإلطار النهائي     أللج
 .٢٠١١یونيه / حزیران–لألمان 

 ١ الخيار -١ المخطط

يار  -خامسًا ة آُمدخل للف     استعراض  : ألف  ٣ الخ ي تجریه الوآال ریق العامل  تقن
 المعني باستخدام مصادر القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

 .الوصف • 

ري •   ي  تج ي ف اء الخارج تخدام الفض نة اس ب لج ى طل ناًء عل ة، ب  الوآال
ادر    تخدام مص ة باس ية الخاص بادئ التوجيه يمًا للم لمية، تقي راض الس األغ

ریق م عها ف ي وض ي، والت اء الخارج ي الفض نوویة ف درة ال تعدد الق
 .األطراف

ري •   امل تج ریق الع ع الف تراك م ية، باالش ية والتقن ية العلم نة الفرع  اللج
ي األغراض السلمية، تقييمًا للمبادئ           تخدام الفضاء الخارجي ف ي باس المعن
 .التوجيهية التي وضعها الفریق المتعدد األطراف استنادًا إلى تقييم الوآالة

الفریق المشترك بين الفریق العامل 
للمصادر والوآالة  -مسودة 

ام إلعداد  مشروع  لع مخطط ا ل ا
الوثيقة )آانون الثاني/ینایر 2008(

ية اإلجرائية  في  لعمل ا
ام إلعداد  لع مخطط ا ل ا
وثيقة لدى الوآالة

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

)2008

الفریق المشترك بين الفریق 
العامل للمصادر والوآالة  -
لألمان )آانون  ار  إط مشروع 

الثاني/ینایر  2010(

�
ية اإلجرائية الخاصة  لعمل ا
بالوثيقة لدى الوآالة

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

)2010

الفریق المشترك بين الفریق 
العامل للمصادر والوآالة  -

ار األمان  ئية إلط لنها الصيغة ا
)آانون الثاني/ینایر 2011(

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

) 2011

 تقرر اللجنة الفرعية القانونية 
مدى الفائدة القانونية من إطار 

لألمان
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 . األساسيةاالفتراضات • 

كل •   ية      یتش ية العلم نة الفرع د أن توصي اللج راف بع تعدد األط ریق الم الف
يار        يذ الخ ية بتنف بادئ توجيهية ویقدمها إلى            ٣والتقن داد م تولى إع ف، وی  أل

 .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في غضون عام

اط       ال •   ا نق تابعة له ان ال ة أو اللج ي الوآال اء ف دول األعض ن ال ير أيٌّ م  تث
 .ساق المعایير الصادرة عن مختلف الهيئات الدوليةخالف بشأن ات

 .المشارآون • 

اء •   درة     األعض ادر الق تخدام مص ي باس امل المعن ریق الع ي الف يون ف  المعن
 .النوویة في الفضاء الخارجي

 . تختارهم الوآالةخبراء •  

 . االنتهاءتاریخ • 

نة  •   تخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية تعت         لج مد تقييم المبادئ    اس
ي وضعها الفریق المتعدد األطراف           ية الت ٢٠٠٩یونيه  / حزیران –التوجيه

. 

  ألف٣ الخيار -٢ المخطط

تقدیم المبادئ التوجيهية 
بشأن أمان مصادر القدرة 
النوویة، المعدّة من جانب 
تعدد األطراف إلى  یق م فر

اللجنة الفرعية العلمية 
والتقنية )شباط/فبرایر 

)2008

الفریق العامل للمصادر یعد 
لة الستعراض  لوآا لى ا ً إ طلبا
المبادئ التوجيهية المعدّة من 
تعدد األطراف  یق م فر نب  جا

)شباط/فبرایر 2008(

موافقة  لجنة معایير 
األمان وغيرها من 

لجان  الوآالة )تشرین 
الثاني/نوفمبر 2008(

التقریر النهائي من الوآالة 
إلى لجنة الفضاء الخارجي 

نون األول/دیسمبر  آا (
)2008

تقييم المبادئ التوجيهية التي 
وضعها الفریق المتعدد 
األطراف  )شباط/فبرایر 

)2009

الموافقة )حزیران/
یونيه 2008(

ية اإلجرائية لعمل ا
 IAEA Review 

اسة االستعراضية من  در ل ل
جانب الوآالة )لجنة معایير 
األمان وغيرها من لجان 

الوآالة(

الوآالة تنظم فریق استعراض 
من خبراء استشاریين 

الستعراض المبادئ التوجيهية 
المعدّة من جانب فریق متعدد 

األطراف )آب/أغسطس 2008(

�
قيام اللجنة الفرعية العلمية 

والتقنية والفریق العامل للمصادر 
والممثل التقني للوآالة بتقييم 
المبادئ التوجيهية المعدّة من 

تعدد األطراف  لم یق ا فر نب ال جا
)شباط/فبرایر 2009 (

مشروع تقریر الخبراء 
االستشاریين من الوآالة  
ین األول/أآتوبر  تشر (

)2008

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

)2009

تقرر اللجنة الفرعية 
القانونية مدى الفائدة 

لألمان ار  إط من  ية  نون القا



 A/AC.105/C.1/2006/NPS/WP.7
 

 8 
 

 

يار -سادسًا اء٣ الخ تعراض: ب ية    اس ية العلم نة الفرع ن اللج ترك بي ي مش  تقن
ة  ية والوآال ي     والتقن ية الت بادئ التوجيه ة للم ة الذری ية للطاق الدول

  اآلطرافوضعها الفریق المتعدد

 .الوصف • 

ري •   امل تج ریق الع ع الف تراك م ية، باالش ية والتقن ية العلم نة الفرع  اللج
ة،  ي الفضاء الخارجي والوآال نوویة ف درة ال تخدام مصادر الق ي باس المعن
درة    ادر الق تخدام مص ة باس ية الخاص بادئ التوجيه يًا للم ًا تقن استعراض

  .فریق متعدد األطرافالنوویة في الفضاء الخارجي، والتي وضعها 

بع •   ي   تت دیق ف تعراض والتص ة باالس ية الخاص راءاتها النمط ة إج  الوآال
 .التصدیق على اختصاصات إجراء االستعراض المشترك

 . األساسيةاالفتراضات • 

كل •   ية     یتش ية العلم نة الفرع د أن توصي اللج راف بع تعدد األط ریق الم  الف
يار  يذ الخ ية بتنف اء، وی٣والتقن ى  ب ا إل ية ویقدمه بادئ توجيه داد م تولى إع

 .اللجنة الفرعية العلمية والتقنية في غضون عام

اط       ال •   ا نق تابعة له ان ال ة أو اللج ي الوآال اء ف دول األعض ن ال ير أيٌّ م  تث
 .خالف بشأن اتساق المعایير الصادرة عن مختلف الهيئات الدولية

ة •   ية العلم   أی نة الفرع ریها اللج يرات تج امل    تغي ریق الع ية أو الف ية والتقن
درة  ادر الق تخدام مص ي باس ى    المعن ي عل اء الخارج ي الفض نوویة ف ال

من      رارها ض ع إق ترك یق يم المش ة للتقي رتها الوآال ي أق ات الت االختصاص
تخدام مصادر   ي باس امل المعن ریق الع دى الف ة ل ثل الوآال لطة مم اق س نط

 .القدرة النوویة في الفضاء الخارجي

 .رآونالمشا • 

اء •   درة     األعض ادر الق تخدام مص ي باس امل المعن ریق الع ي الف يون ف  المعن
 .النوویة في الفضاء الخارجي

 . تختارهم الوآالةخبراء •  

 . االنتهاءتاریخ • 
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نة  •   تخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية تعتمد تقييم المبادئ            لج  اس
ي وضعها الفریق المتعدد األ         ية الت ٢٠١١یونيه  / حزیران –طراف  التوجيه

. 

  باء٣ الخيار -٣ المخطط
 

يار  -سابعًا يم٣ الخ ارآة: ج ي   مش ة ف ة الذری ية للطاق ة الدول براء الوآال  خ
 الفریق المتعدد األطراف

 .الوصف • 

ثل  •   تعدد األطراف في وضع مبادئ                 المم ریق م ع ف ارك م ة یش ي للوآال  التقن
 .ة في الفضاء الخارجيالقدرة النووی توجيهية الستخدام مصادر

وم  •   ي الفضاء     یق نوویة ف درة ال تخدام مصادر الق ي باس امل المعن ریق الع  الف
ى جنب مع الممثل التقني للوآالة الذي شارك في وضع                 بًا إل الخارجي، جن

 .المبادئ التوجيهية، بتقييم تلك المبادئ

ر  •   تخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية، بكامل          تق نة اس  هيئتها،   لج
  .نتائج التقييم

تقدیم المبادئ التوجيهية 
بشأن أمان المصادر 

النوویة، المعدّة من جانب 
تعدد األطراف إلى  یق م فر

اللجنة الفرعية العلمية 
)شباط/فبرایر 2008(

ية اإلجرائية  لعمل ا
الستعراض وموافقة 

الوآالة بشأن 
االختصاصات المحددة 

)آانون الثاني/ینایر 
)2009

الفریق العامل للمصادر یعد 
لالختصاصات  ية  نهائ لصيغة ال ا
المحددة )شباط/فبرایر 2009(

قيام الفریق العامل للمصادر 
والممثل التقني للوآالة بتقييم 
یق االستعراض  فر یر  قر ت
التقني المشترك بين اللجنة 
الفرعية العلمية والوآالة 
)شباط/فبرایر 2011(

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

)2011

الفریق العامل للمصادر 
یطلب إلى الوآالة المشارآة 

في استعراض المبادئ 
التوجيهية )شباط/فبرایر 

)2008

مشروع صيغة حدیثة العهد 
لالختصاصات المحددة بشأن 
االستعراض من جانب الفریق 

العامل للمصادر )تشرین 
الثاني/نوفمبر 2008(

الصيغة النهائية 
لالختصاصات المحددة 
للفریق التقني المشترك 
الستعراض المبادئ 

التوجيهية المعدّة من جانب 
تعدد األطراف  یق م فر
)شباط/فبرایر 2009(

یق االستعراض  فر یر  قر ت
التقني المشترك بين اللجنة 
الفرعية العلمية والوآالة 
)حزیران/یونيه 2010(

تقرر اللجنة الفرعية 
القانونية مدى الفائدة 

لألمان ار  إط من  ية  نون القا

مناقشات غير رسمية بين 
الفریق العامل للمصادر 
والوآالة )حزیران/یونيه -

تشرین الثاني/نوفمبر 2008(

یق االستعراض التقني  فر
المشترك یستعرض المبادئ 
التوجيهية  )شباط/فبرایر -
حزیران/یونيه 2010(

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

)2009

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

)2008

ية اإلجرائية  لعمل ا
الستعراض وموافقة 

الوآالة بشأن 
االختصاصات المحددة 
)حزیران/یونيه 2008(

الوآالة تنظم فریق استعراض 
من خبراء استشاریين لدعم 
الفریق التقني المشترك بين 

اللجنة الفرعية العلمية 
لة الستعراض المبادئ  لوآا وا

التوجيهية )شباط/فبرایر 
)2010
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 . األساسيةاالفتراضات • 

كل •   ية     یتش ية العلم نة الفرع د أن توصي اللج راف بع تعدد األط ریق الم  الف
يار        يذ الخ ية بتنف  جيم، ویشرك في أعماله ممثًال تقنيًا تابعًا للوآالة،         ٣والتقن

ا إلى اللجنة الفرعية العلمية و               ية ویقدمه بادئ توجيه داد م تولى إع التقنية وی
 .في غضون عام

 .المشارآون • 

اء •   درة     األعض ادر الق تخدام مص ي باس امل المعن ریق الع ي الف يون ف  المعن
 .النوویة في الفضاء الخارجي

 . تختارهم الوآالةخبراء •  

 . االنتهاءتاریخ • 

نة  •   تخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمية تعتمد تقييم المبادئ            لج  اس
ية    ي وضعها الفریق المتعدد األطراف        التوجيه ٢٠٠٩یونيه  / حزیران –الت

. 

  جيم٣ الخيار -٤المخطط 
 

تعدد األطراف،  یق م فر ام  قي
بمن فيه ممثل تقني من 
الوآالة، بإعداد مبادئ 

توجيهية بشأن أمان مصادر 
القدرة النوویة )شباط/فبرایر 

)2008

تقدیم المبادئ التوجيهية  
بشأن أمان المصادر 

النوویة، المعدّة من جانب 
تعدد األطراف، إلى  یق م فر

اللجنة الفرعية العلمية 
)شباط/فبرایر 2008(

اللجنة الفرعية العلمية 
تكلف الفریق العامل 

للمصادر STSC بمهمة 
القيام باستعراض/تقييم 

المبادئ التوجيهية المعدّة 
من جانب فریق متعدد 

األطراف )شباط/فبرایر   
)2008 

قيام اللجنة الفرعية العلمية والفریق 
العامل للمصادر والممثل التقني من 

الوآالة بتقييم المبادئ التوجيهية 
المعدّة من جانب فریق متعدد 

األطراف )شباط/فبرایر 2009(

قيام الفریق العامل للمصادر 
بتقييم المبادئ التوجيهية المعدّة 
تعدد األطراف  یق م فر نب  من جا

)شباط/فبرایر 2009(

الموافقة 
)حزیران/یونيه 

)2009

تقرر اللجنة الفرعية القانونية 
مدى الفائدة القانونية من إطار 

لألمان


